
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 ؟(مسئولیت یا عشق دوم جلد) مهتاب و گرگرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانهنویسنده: 

 .معماییعاشقانهژانر: 

 Ms. Golshid: ناظر 

 هدا فتحی : ویراستار

 نفیس مهرسان طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/142155منبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 جریان در تا بخونید رو یک جلد قبلش حتما باید رمان این خوندن برای، است مسئولیت یا عشق رمان دوم جلد رمان این

 کل دانای شیوه خواستممی، میشه روایت اصلی شخصیت دو زبان از من داستان، بگیرید قرار اون هیجانی اتفاقات تمام

 ولا زن و مرد زبان از همین برای. باشه داشته همخونی یک جلد با کامال نوشتنم سبک بهتره دیدم اما؛ بگیرم پیش رو

 همراه به فرحمند مهدیار یعنی موفق فوتبالیست که میشه شروع جایی از داستان، میشم اتفاقات بازگوی رمان

 و بنده می داد قرار برتر لیگ تهرانی تیم با و گرده می بر ایران به ترکیه از نیم و سال 3 از بعد محبی کیان دوستش

 مهدیار؛ پسرشه منتظر و شده ساکن تهران در قبل از ساحل مادرش، کنهمی شروع ایران در رو فوتبالیش زندگی

 ... روز یک ولی؛ مادرش و خودش قدیمی خونه در مستقل زندگی و خوب داد قرار، کنه می شروع طوفانی

، گگر یه بشه، خواسته باباش که همون بشه، باباش نامه وصیت سراغ بره میشه مجبور قصه مهدیار که اتفاقاتی

 ... اما ناخواسته

 و گرگ؟ میشه تردیوونه بشه خیره کامل ماه به اگه دیوونه میگن شنیدین. هست هم جنایی حدودی تا داستان

 در یا؟ مهتاب مقابل؟ مهتاب کنار در گرگ، ترعاشقانه حدودی تا و برعکس ولی؛ موضوعه این گر روایت هم مهتاب

 ...!باشید همراه من با؟ مهتاب قلب
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 :پیش گفتار

عشق یا مسئولیت؟ هستش و حتما باید جلد یک رو خونده باشید؛ در جریان قرار  رمانجلد دوم  رماناز اونجایی که این 

دارید یا قرار می گیرید که به خاطر روال و محتوای داستان من مجبور بودم از یک زلزله در ابتدای جلد قبل صحبت کنم و 

بود مشکل داشت برای  28رو انتخاب کردم، زلزله بم چون سال  تا جایی که امکان داشت زلزله مخرب چندین سال پیش

بیرجند رو نوشتم و چون اقدام به نوشتن جلد دوم کردم براساس زمان و سال هایی که می  67همین من زلزله سال 

ای نداشتم، می تونستم این رو نگم؛ ولی شاید خواننده چاره به بعد هستش و 5041از سال  رمانگذره میشه گفت شروع 

هیچ اسمی از سال برده نمی شه؛ چون نیازی نیست و من هم  رمانتیزهوشی باشه و براش سوال پیش بیاد؛ ولی خب در 

چیز دیگه که صد در صد در این سال به وجود اومده نمی زنم تا کوچکترین حرفی از پیشرفت بشری و تکنولوژی و هزار 

 !...خودمون رو در نظر بگیرید 67شما همین سال . با ذهن شما همخوانی داشته باشه

 

 :گرگ و مهتاب رمانمقدمه نویسنده 

نویسم؛ ولی بازم باید به چیزایی رو توضیح رو خوندن می دونند قلمم چیه و چطوری می رماندوستانی که جلد یک این 

نیست، عاشقانه هست؛  رمانای و عاشقانه هستی این اون با موضوع خیلی کلیشه رماندوست عزیز؛ اگه دنبال یه . بدم

ی پسر و دختر دنبال کل کل کردن و لج بازی و مغرور بازی ها خوندی، نه سوژهرمانولی نه اونجوری که توی تمـــــام 

کنند، دختره اهل آرایش همخونه میشند و نه آخرش خیلی قشنگ و راحت ازدواج میهستند، نه به خاطر یه شرط مسخره 

ها توصیف قدر زیبا که بعضی نویسندهو مانتو کوتاه نیست، نه چشم رنگیه نه کمر باریک و نه مثل ماه شب چهاردهم اون

سالگی رئیس یه شرکت  86و  82شناسند، تو سن ها میکه بعضی رمانمی کنند، انگار حوری بهشتی هستند، پسر این 

از صفر شروع  گذارهمهدیار من فوتبالیسته و به دالیلی وقتی فوتبال رو کنار می. نیست که چندساله موفقه و خیلی مشهور

 84تا  51های مجازی میانگین سنشون  رمانیه چیز خیلی مهم دیگه، اکثرا خواننده . کنه برای زندگی جدیدمی

کسی نیست که صحنه دارند؛ ولی شرمنده؛ واال من نه خودم و نه در هفت نسل قبلم هیچ رمانهستش،بیشتر دنبال 

ها شاید پاستوریزه یا اُمُل باشیم؛ ولی ی انگشتمون به نامحرم بخوره، به قول خیلیپسری نامحرم رو ببوسیم یا حت

زحمت زیادی  رمانمن واسه این ... واسمون حرف و نظر خدا و دستور دینمون مهمه نه نظر دوستان تازه به دوران رسیده

پست  54تا حدودی نادر هستش، گرگ و مهتاب رو از اسمش میشه تا حدودی شناخت، کافیه کشیدم، قلمم متفاوت و 

به هیچ وجه از چهارچوب های  رمانکه این نکته آخرهم این. پشیمون نمیشی از خوندنش بهت قول میدم. اول رو بخونی
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من رو از . ها رو هم باز کنه این اون نیستمی گردی که حتی مسائل شخصی خانم  +18رمان اخالقی خارج نمیشه، دنبال

نظراتتون در صفحه پروفایل و شخصی بی نصیب نگذارید، نقد پذیرم، هرچی دیدی ناجوره و نامربوطه بهم بگی ممنون 

 .میشم

 ...دوستدار همه شمام

 

 (عشق یا مسئولیت؟)مرور جلد اول

سال گذشته در عید نوروز برای تبریک  0ساله قصه ما یعنی ساحل آذرپناه طبق روال  52در جلد اول خوندیم که دختر 

به محض رسیدن به تهران متوجه تصادف خانواده فوتبالیست . تولد فوتبالیست مورد عالقه خود، به تهران می رود

اش بردیا فروزان که مشغول کار و خدمت پزشکی در با کمک پسر دایی. فرحمند می شود محبوبش یعنی ماهان

 ...بیمارستان آنجاست، می تواند ماهان فرحمند را ببیند

همسر ماهان در تصادف در دم جان سپرد و خودش نیز به خاطر همان تصادف و مبتال شدنش از چندین ماه قبل به 

در این میان ماهان فرحمند تنها فرزندش را به . م بدنش شده است نیز فوت می کندکه منجر به مقاومت ک HIV ویروس

ها قبل از دست ساحل و خانواده اش می سپرد تا از او مراقبت و بزرگش کنند، ماهان تمام خانواده خود را در زلزله سال

 ...داده است و تنها یک برادر در خارج از کشور دارد

 ها اود از مرگ ماهان پسر او را با خود به شیراز می برد و با وجود تمام مشکالت و ممانعتطی اتفاقات زیادی ساحل بع

جود خانواده او نیز با و. گیرد به گونه ای که خودش مادر او باشدتصمیم به بزرگ کردن مهدیار فرحمند به طور مستقل می

 ...شودقل میها سرانجام قبول می کنند و ساحل به همراه مهدیار مستهمه مخالفت

ای دارد به نام حسام ارجمند که از کودکی شیفته و عاشق هم بوده اند و قرار بود همان سال در این بین ساحل پسر عمه

بعد از کنکور ساحل به عقد هم در بیایند؛ ولی با وجود تصمیم ساحل و قولی که به ماهان داده است، این عقد به هم می 

 ...های ساحل و حسام و بردیا این عشق در جایی متوقف می شودخورد و با کلی دعوا و درگیری

های بزرگ کردن مهدیار و مثلث عشقی پیش آمده ساحل با هزاران زحمت و چنگ و دندان تنها به خاطر آن در طی سال

را به  سالگی مهدیار 1ساحل از همان . ای بی همتا تبدیل می کنداش مهدیار دو ساله را به اسطورهقول و عهد مهم

های فوتبال می فرستد و مهدیار به سبب عالقه به این حرفه و همچنین ادامه راه پدر نه فقط روز به روز بلکه با کالس

 ...کند وتالش شبانه روزی دقیقه به دقیقه پیشرفت می

http://forum.negahdl.com/forums/5/
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گونه هیچ دیگر اتفاقات جلد اول مطلع شدن ساحل از عالقه بردیا می باشد؛ ولی عالقه و عشق او به حسام اجازه

سال در فراق عشق هم می سوزند و دم نمی زنند تا اینکه آن تصادف وحشتناک در  84احساسی به او نمی دهد، این دو 

 ...چندین و چند سال بعد

جلد اول اتفاقات زیادی داشت، این خالصه ای بود و گرنه قسمت مهم آن پیدا شدن سروکله عموی مهدیار در ایران و 

سر ساحل و مهدیار است که تا پای کشته شدن آن دو نیز پیش می رود؛ ولی به لطف یک گوشواره  اش برافتادن سایه

اش را به خاطر صدمه و ضربات است که آن دو از مرگ حتمی نجات پیدا می کنند، هرچند در این بین مهدیار داستان کلیه

 ...راهی ترکیه می شود وهای پدرش دهد اما زنده می ماند و برای عمل به وصیتشدید از دست می

*** 

 به توکل نام اعظمت؛

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 در جنگل من هوا سرد است؛

 چرخند،آهوها با کفتارها می

 ها قصد فریبم را دارند،روباه

 ...دیگر گرگی وجود ندارد

 با وجود سختی ها و زخم های روی تنم من هنوزم گرگ مانده ام؛

 ...رهای تیره فرا گرفته است، من هنوز به خورشید خیره می شومبا وجود اینکه آسمان را اب

 ...با وجود اینکه همه چیز بر علیه من است؛ ولی من هنوز بر فراز کوه ها با غرور زوزه می کشم

 ...که شاید در شب چهاردهم من مجنون شومبا مهتاب حرف می زنم؛ غافل از این

 ای سرنوشت من؛

 ...وجودم را خاموش نخواهد کردهایت آتش بدان طوفان سختی

 !...اممن تا آخر ایستاده

*** 

 «.تهران تا دقایقی دیگر در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند-به مقصد ایران 631پرواز شماره ی »
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 مهدیار االن چه حسی داری؟-

 :چشم از بیرون هواپیما گرفتم و گفتم

 بی حسی، تو چی؟-

 .خیلی تنگ شده بود خیلی خوشحالم، دلم برای ایران-

 .امیدوارم روزای خوبی تو کشور در انتظارت باشه-

 .همچنین برای تو-

قدر دلتنگ مامانم بودم که روحم زودتر از جسمم سال و نیم دوری و غربت به خاک خودم برگشتم، اون 3باالخره بعد از 

بعد  .از سه سال رو به دور از مامانم تحمل کردمطوری بیشتر دونم که چههنوزم نمی .به سمت خونه به پرواز در اومده بود

یک سال رو اونجا زندگی . از عقد مامانم بود که من و میالد اومدیم ترکیه و درست ده روز بعد مامان و حسام هم اومدند

ربی مکردیم تا پایان قرارداد من، بعد برگشتیم ایران و من وارد یه تیم تهرانی شدم، یک سال رو هم بازی کردم؛ ولی 

ا قدر هماهنگی کرد تآقای ملک پور اون. ها آموزش ببینمبهم گفت هنوز جا برای پیشرفت دارم و بهتره بازهم تو آکادمی

دوباره من رو فرستاد ترکیه، میالد و مسیح ایران موندند و من با هزار سختی از مامانم دل کندم، می خواست دوباره باهام 

من هم دوباره توی ترکیه تمرینات رو از سر گرفتم و نُه ماه بعد وارد . ردیم تا بمونهمن و حسام به زور راضیش ک. بیاد

لیگ ترکیه شدم، چهار ماه بعد از اونم از ایران پیشنهاد داشتم تا به امروز چندتا تیم لیگ برتری ایران باهام حرف زدند و 

رفت قدر به پیشرج از کشور نمونم؛ ولی نشد، اونبابام خواسته بود بیشتر از دوسال خا. خواستن برگردم؛ ولی زود بود

ود که من ب )...(عالقه و نیاز داشتم که موندم تا به خودم مطمئن بشم و درآخر این پیشنهاد از تیم معروف پایتخت یعنی

ز ها دوری از کشور با من برگشت؛ چون اون هم ااین بار کیان هم بعد از سال .رو برای برگشت به ایران تحریک کرد

 :وقتی به خودم اومدم که کیان گفت. همین تیم برای بازی پیشنهاد داشت

 مهدیار؟-

 بله؟-

 .هامون رو تحویل بگیریمحواست کجاست؟ بیا بریم ساک-

 .بریم-

 .ها از فرودگاه بیرون اومدیم، با کیان خداحافظی کردم و هر کدوم راهی مقصد خودمون شدیمبعد از تحویل گرفتن ساک
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چهار سال پیش بود، وقتی . ول برم خونه خودم تا دستی به سر و روم بکشم، می خواستم برم پیش ماماندلم نیومد ا

 .اومدیم ایران مامان از حسام خواست تا یه خونه جدا بخرند و خونه قبلی رو بفروشه؛ اما من گفتم می خوام مستقل باشم

بعد  .و مسیح و احتماال از حاال کیان هم اضافه می شد البته مستقل که چه عرض کنم؟ بیشتر شده بود پاتوق منو میالد

حسام . مامان و حسام رفتند خونه خودشون و من هم خونه قبلی رو که یادگار روزای خوب و بدمون بود رو نگه داشتم

خواست بره شیراز تا در کنار و شرکت برادرش کار کنه، حسامم از همون سال سهم آقای امجدی رو خرید چون اون می

 .شرکتی که توی شیراز داشت رو هم فروخت. خدا خواسته شد رئیس اون شرکت و حسابی موفق بود

بعد از حساب کردن کرایه تاکسی خواستم زنگ خونه مامان رو فشار بدم که با دیدن یه پسربچه با موهای بور که 

 :صداش زدم. مشغول بازی با توپش بود، نظرم عوض شد

 آقا پسر؟-

 :زد توپش رو زیر بغلش

 بله؟-

 جا؟میشه یه لحظه بیای این-

 بله؟ چیکار داشتید؟-

 کنی؟یه کاری برام می-

باید چیکار کنم؟ اِ اِ اِ؛ آقا شما چرا انقدر به نظرم آشنا میای؟ صبر کنید، شما همون فوتبالیستی که اخبار هفته پیش گفت -

 کنید؟ مصاحبه  (...)قراره بیایین ایران تا با تیم

 ها؟عجب حافظه و دقتی داری، معلومه حسابی فوتبالی هستی-

 .خوابمها نمیمن بدون توپم شب-

 کنی؟آفرین، حاال نگفتی یه کاری برام می-

 :چشم راستش رو تنگ کرد و گفت

 .باشه اما یه شرط داره-

 چه شرطی؟-

 باید بهم یه امضا بدی، باشه؟-

http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/


 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 9 

 .من که هنوز یه آدم معروف و مشهور نشدم تا امضا بدم-

رو خراب  ی نود یه پنالتیحتما معروف میشی و من بعدش مثل فوتبالیستی که تیمش مساویه و دقیقه)...( اگه بری تیم-

 .خورم که چرا این موقعیت و فرصت رو از دست دادمکنه حسرت میمی

 :پسر بانمکی بود، لبخند کمرنگی زدم و گفتم

 .باشه امضا هم میدم، حاال باید یه کاری کنی-

 چشم، چه کاری؟-

ببین تو االن زنگ این خونه رو بزن، بعد احتماال یه خانم جواب میده، بهش بگو براتون یه بسته دارم؛ اگه پرسید چه -

 بسته ای مشخصات من رو بگو باشه؟

 ی خودته؟این خونه-

 .قه نیستمنه خونه مامانمه، من این محل و این منط-

 باشه، پس زنگ بزنم؟-

 .بزن-

 :پسر زنگ رو فشار داد و خود مامان جواب داد

 کیه؟-

 سالم خانم، یه بسته دارم براتون؟-

 بسته؟ چه بسته ای؟-

وزنشه، دوتا چشم آبی داره، موهاش هم  24،64قدشه، حدود  564،524دونم، فقط بسته اش حدود واال خانم خودمم نمی-

 .یم خوشتیپ و خوشگلهخرمایی رنگه، خیل

 ...چی میگی تو بچه؟ نکنه-

بعد صدای جیغ مامان اومد و گذاشتن آیفون، من هم از جیبم یه کاغذ بیرون آوردم، روش رو امضا کردم و به همراه یه 

 :هزار تومنی گذاشتم تو دست پسر و گفتم 54

 .اینم مزد کاری که کردی-

 .خیلی ممنونم آقا-
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های خوشگل مشکیش که به خاطر اشک از شد، صورت قشنگ مامانم رو دیدم با اون چشمپسر بچه رفت و در خونه ب

زد زیر . جمع شده توش برق میزد، لباس یک دست سفیدش که جای خود داشت، مامان خودش رو توی آغوشم گم کرد

م، تا به دلتنگیم جواب دادخودم هم بازوهاش رو فشار می. گریه و من هم اجازه دادم دلتنگیش رو با گریه بهبود ببخشه

 :مامان به خودش که اومد گفت. بدم

 مهدیار؟-

 جان مهدیار؟-

 خبر پسرم؟چرا بی-

 .سورپرایز بود دیگه-

 .بیا تو پسرم، خوش اومدی-

ای که دوتا اتاق سمت راست داشت، یکی اتاق خواب و یکی مهمون، سمت خونه. وارد خونه نقلی مامان و حسام شدم

اول از مامان خواستم تا اجازه بده برم دوش بگیرم، استقبال . وی و مبل و دکور و رو به رو آشپز خونهچپ سالن بود و تی 

یه ربع بعد اومدم بیرون و چایی که مامان ریخته . کرد و من هم رفتم یه دست لباس از ساک برداشتم و راهی حمام شدم

ر پیشنهاد و قرارداد اومدم و کیان هم همراهم بود رو خوردم و بعد دوتایی مشغول صحبت شدیم،گفتم که به خاط

دوساعتی می شد داشتیم صحبت می کردیم که با صدای پیچیدن کلید در قفل و خبر از حضور حسام، مامان زد  .برگشته

 :پشت دستش و گفت

 .وای مهدیار، گرم حرف شدیم یادم رفت ناهار آماده کنم-

 :کرد و با صدای بلندی گفت حسام در رو باز. و بعد فوری راهی آشپزخونه شد

 .امبه به؛ میگم ساحل عجب بویی تو خونه پیچیده، زود ناهار رو بکش که حسابی گرسنه-

 :گفتم.ای چاپلوس، دستت رو شد

 .دستت رو شد آقا حسام، اصال غذایی در کار نیست که بوش پیچیده باشه-

 :حسام متعجب برگشت و بعد از چند ثانیه گفت

 خودتی مهدیار؟-

 .له با اجازهب-
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 کی اومدی پسر؟-

 .چند ساعتی میشه-

 :کفشش رو گذاشت توی جا کفشی و بعد باهاش دست دادم و حال و احوال کردم بعد یکهو زد زیر خنده و گفت

 .تا حاال اینجوری ضایع نشده بودم-

 ناهار منظورتونه؟-

 .آره، عادت کردم اولین جمله ام بعد از ورود همین باشه، ساحلم می دونه-

 .باالخره امروز تقصیر منه که ناهار آماده نیست-

 فدای سرت، حاال کجا هست؟-

 :بعد صدا زد

 .ساحل؟ خانمم؟ بابا یه موقع جلوی پسرت منو تحویل نگیری ها؟ آبرومون رفت-

 .سالم، االن میام عزیزم-

 :رو به من گفت

 تو چرا نرفتی خونه خودت؟-

 .اومدم اول مامانم رو ببینم-

 .سفانه تا زمانی که اینجایی دیگه مامانت جز مهدیار کسی رو نمی بینهبله و متا-

 می خوای برگردم؟-

 :مامان اومد بیرون گفت

 .هی هی هی، حواست باشه آقا حسام، حسادت اونم نسبت به مهدیار؟ خجالت بکش-

 مگه دروغ میگم؟-

 :بعد خندید و گفت

 .بیا بشین مهدیار-

دور هم خوردیم و خواستم برم خونه خودم؛ ولی مامان گفت تا . ار حاضر شدنشستیم و مشغول صحبت شدیم تا ناه

بود که بیدار شدم،  1ساعت . جا روی مبل خوابم بردقبول کردم و به خاطر خستگی همون. امشبو اونجا بمونم و فردا برم
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 لش بود، من رو که دیدحسام روی مبل نشسته بود و سرش گرم موبای. مامان هم پایین مبل کنار من خوابش برده بود

 :گفت

 .عصر بخیر-

 ممنون، شما نخوابیدی؟-

 .چرا ولی نیم ساعت، زود بیدار شدم-

 مامان کی خوابید؟-

 .تر بودچند دقیقه بعد از تو، انگار از تو خسته-

 .الهی قربونش برم-

 خدانکنه، مهدیار پایه ای بریم یه دور تو شهر بزنیم؟-

 مامان چی؟-

 .م براشگذارییاد داشت می-

 :مامان گفت

 .یادداشت نیاز نیست، من بیدارم، برین خوش باشید-

 :حسام گفت

 .به به خانم خوش خواب خودم، خسته نباشی-

 .سالمت باشی-

 کم نمیاری که؛ خب مهدیار بریم؟-

 :لبخندی به مامان زدم و گفتم

 من که بدم نمیاد، فقط راستی مامان، ماشینم کجاست؟-

 .ن، دو روز پیش اومد بردشدست میالدِ مامان جا-

 .برهاوف، به میالد رو بدی شلوار پامم درمیاره می-

 :خندید و گفت

 .خب تو راه بهش زنگ بزن بگو بیاره-
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 .باشه، من برم لباس بپوشم-

رفتم تو اتاق مهمون و یه لباس آبی کاربنی تنم کردم، شلوارم کتون مشکی بود، دستی روی موهام کشیدم و بعد از زدن 

 :لن اومدم بیرون، مامان که من رو دید گفتادک

 !الهی قربون قدو باالت برم پسرم، چقدر دلم برای این تیپ و ظاهرت تنگ شده بود-

 :رفتم جلو، پیشونی مامان رو بوسیدم و گفتم

 ها؟آخرین بار باشه از این حرفا زدی-

 .عزیزم، برو مامان به سالمت-

برگشتیم ایران مامان گفت به این ماشین دیگه نیازی نداره، با حسام رفت  وقتی. سوار ماشین حسام شدم و حرکت کرد

و آمد می کنه، من هم که دیدم ساعت رفت و آمد مامان با حسام جور نیست طبق قولی که قبال بهش داده بودم یه راننده 

از  بیاره و حقوقشم فقط شخصی براش گرفتم به اسم امید، ماشین رو بهش دادم و خواستم همیشه مامان رو اون ببره و

خودم بگیره، مامان خیلی گفت نیازی نیست؛ اما من گوش نکردم، خودم هم با پولی که داشتم یه ماشین خریدم؛ ولی 

زیاد استفاده نکردم که مجبور شدم برگردم ترکیه، ماشین رو گذاشتم خونه تا برگردم؛ ولی این مدت همش دست میالد 

 .بود

 :حسام گفت

 به میالد؟ زنیزنگ نمی-

 .موقع برگشت زنگ می زنم، احتماال این ساعت سر تمرین باشه-

 .بازی داشته 8نه امروز تیمش ساعت -

 تهران؟-

 .آره، االن دیگه باید خونه باشه-

 .باشه، حاال تو راه برگشت زنگ می زنم-

 جایی مد نظر داری برای رفتن؟-

 .نه، همین یه دوری بزنیم و برگردیم، مامان تنهاست-

 .باشه-
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آروم و . کافی شاپ کوچیک و مدرنی بود .یه کمی با ماشین چرخیدیم و بعد جلوی یه کافی شاپ نگه داشت، رفتیم داخل

 :حسام سفارش قهوه و کیک داد و به من گفت. ای روشن و سفیدفضای آرامش بخش داشت با ست قهوه

 با یه بار خوردن قهوه که مشکلی نداری؟-

 .نه ممنون-

 :یدن سفارش همینجور که مشغول خوردن بودیم گفتمبعد از رس

 کار چطوره آقا حسام؟-

 .روز به روز بهتر میشه-

 .خداروشکر-

 تو قراره چیکار کنی؟-

 برای مذاکره، ببینم چی پیش میاد؟)...( فردا صبح میرم باشگاه-

 تیمش رو دوست داری؟-

 .متعصب رو تیم خاصی ندارم، تعصب من فوتبال پاک و قویه نه تی-

 .آفرین؛ ولی این تیم بزرگه، امیدوارم موفق باشی و بدرخشی-

 .ممنونم-

 دوستت کیان چی؟-

 .اونم احتماال با من باشه-

 .خوبه که تنها نیستی-

 .آره واقعا-

 لیگ برتر کی شروع میشه؟-

 .احتماال هفتم ماه آینده-

 مونی؟تا اون موقع تهران می-

 یعنی چی؟-

 بزنی؟نمیری شیراز به اقوامت سر -
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 .فعال فرصت ندارم، بهشون زنگ می زنم-

 .بیچاره کیان-

 :ابروهام از تعجب پرید باال و گفتم

 چرا؟-

 تو خیلی کم حرفی، به زور باید به حرفت کشید، چطوری تحملت می کنه؟-

 .اونم مثل خودم آروم و کم حرفه-

 .قدر با هم جورینآهان، پس برای همین این-

 .ن بیچاره میالدیه جورایی؛ ولی باید بگی-

 .اوه اونو که نگو، اصال تو حرف و انرژی کم نمیاره-

 .سوزوندم؛ ولی اینجوری از بس شیرینه دلم نمیادمن اگه به خاطر لهجه شیرازیش نبود پرش رو می-

 .ی شیرازیآره؛اما نمی دونم چرا تو لهجه نداری، باالخره بزرگ شده-

 .اال بهش فکر نکرده بودممامانمم زیاد لهجه نداره؛ ولی خودم تاح-

 ساحل من تکه، خب دیگه می خوای بریم؟-

 .آره، ممنونم-

 !...بعد حسام رفت حساب کرد و سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه

 :مامان که بساط میوه و شیرینی رو راه انداخت من زنگ زدم به میالد

ای رسم تو زنگ بزن بدونم زندهدی، خب من که نمیبابا پسر دست مریزاد، االن زنگ می زنی؟ سه روزه یه حالی نپرسی-

 .الاقل

 .سالم آقا میالد-

 گیریم علیک، این شد جواب؟-

 چطور وقت داری جواب تلفن بدی وقت نداری زنگ بزنی؟-

 .بسوزه پدر بی پولی داداش، چیکار کنم دستم تنگه-

 ات، ببینم تو به چه حقی ماشین منو برداشتی بردی؟آره ارواح عمه-
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 استی مهدیار، ما سالم نکردیم، خوبی؟ خوشی؟ر-

 خودتی میالد، بالیی سر ماشینم آوردی؟-

 تو کجایی داداش؟-

 چطور؟-

 از کجا می دونی ماشینت دست منه؟-

 .از اونجایی که االن تو پارکینگ نیست-

 مهدیارکی اومدی؟... چی؟ صبر کن ببینم، تو االن-

 .قبل از ظهر-

 دتی؟چرا بی خبر؟ کجایی خونه خو-

 .نه خونه مامانمم، فردا میرم خونه خودم، ماشین رو بیاری میالد، با کیان باید بریم چندجا کار داریم-

 .صبح دم خونتم 6اوکی دادا، -

 ممنون، راستی امروز بازی داشتی؟-

 .آره با شاهین-

 نتیجه؟-

 .باختیم 8بر 3-

 .خاک بر سر بد قدمت کنن میالد-

 برو تو هم، مگه تقصیرمنه؟-

 بی خیال، کاری نداری فعال؟-

 .نه،سالم به خاله ساحل برسون؛ خداحافظ-

 .تو هم سالم برسون، خداحافظ-

 :گوشی رو قطع کردم، موقع شام بود دور میز نشستیم و بعد از خوردن چند قاشق از باقالی پلو حسام گفت

 مهدیار اگه من ازت یه چیزی بخوام، قول میدی نه نگی؟-

 چی؟-
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 .اول قول بده-

 .تا نشنوم قول نمیدم، شاید شما گفتی برو کافر شو-

 .پس قول بده تا خوب حرفام رو گوش ندادی جواب ندی-

 :مشکوک می زد؛ ولی گفتم

 !قول میدم، بفرما-

 .من می خوام مدارک شرکت رو بزنم به نام تو؛ یعنی همه چی آماده است، دوتا امضا بزنی همه چی حله-

 شرکت؟ به نام من؟ چرا؟-

 من و ساحل کسی رو به جز تو داریم؟ مگه-

 .این شد دلیل؟ همچین بی کس و کارم نیستید که-

 خوامببین مهدیار، من نه بچه دارم نه خواهر و برادری، منم آدمیزادم، اومدیم و امشب خوابیدم و فردا بیدار نشدم، می-

 .تکلیف همه چیزم مشخص باشه

 ام مامان؟اوال دور از جون، دوما؛ چرا نمی زنین به ن-

 :مامان لیوان آب رو گذاشت روی میز و گفت

 .مونهنه پسرم، من هم مثل حسام، چه فرقی می کنه؟ من هم بمیرم باز شرکتش لنگ می-

 .نمی تونم قبول کنم مامان، آخه هیچ دلیلی نمی بینم-

 اگه دلیلت خواسته من باشه چی؟-

 .مامان نمیشه، روی چه حسابی؟ من یه فوتبالیستم-

کنه، کاری که خیلی از پدر و مادرها ؟ تو که قرار نیست بری توش کار کنی، حسام فقط خونه و شرکت رو به نامت میچرا-

سال زبونم  584هاشون می کنند، حسام تا زمانی که زنده باشه توی اون شرکت کار می کنه، بعد از قبل از مرگ برای بچه

استی بفروشش، برو توش کار کن، بزن به نام یکی دیگه، نمی دونم الل خدایی نکرده اتفاقی افتاد، اون موقع تو خو

 .کنههرچی، حداقل خیال ما راحته که اتفاق و سروصدایی تو شرکت به پا نمیشه و کسی سوء استفاده نمی

 زنین به نام یکی دیگه؟ دوستی، آشنایی، کسی؟مامان، اوال از کجا معلوم اول من نمردم؟ ثانیا، چرا نمی-

 اتر و قابل اعتمادتر از تو؟کی آشن-
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 .مامان من یه مهندس کامپیوتر و درحال حاضر فوتبالیستم، هیچ ارتباطی بین من و شرکت برای انجام هیچ کاری نیست-

 :حسام گفت

چند نفر توی شرکت هستند که خیلی به من کمک کردند، اونا هر وقت الزم شد کمکت می کنند، من هم باهاشون حرف -

 .زنممی

 کیا؟-

همین خودش خیلی . آقای رئوفی، پورهادی، همین احسان علیپور، درسته ما توی کار با هم اختالف داریم؛ ولی رفیقیم-

 .کمکت می کنه

با اینکه هیچ دلیلی بر این کار ناگهانیشون نمی بینم؛ ولی نگاهی به چهره پر التماس مامان انداختم، خب قبول کردن یا 

به قول مامان فقط به نام زدنه وگرنه حسام خودش قراره کار کنه اونجا، پس بی خودی نکردن من هیچ فرقی نمی کنه، 

 :مامانم رو ناراحت نمی کنم، لبخندی به مامان زدم و گفتم

 .قبوله-

شام که تموم شد من بشقاب خودم رو برداشتم و بردم تو آشپزخونه، ... هر دو با رضایت و خوشحالی از من تشکر کردند

 :اهی بهم کرد و گفتمامان نیم نگ

 بری؟هات، هنوز هم فقط بشقاب خودتو میاز دست تو با این عادت-

 .چه میشه کرد، اسمش همراهشه، عادت-

مامان هم قبل از شستن ظرف ها، اومد بیرون و چادرش رو سر کرد؛ سجاده رو . حسام داشت نماز می خوند. اومدم بیرون

وقتی با حسام ازدواج کرده بود می دیدم که همیشه پشت سر حسام به  از. پهن کرد و پشت سر حسام نمازش رو بست

من هم نمازم رو تو اتاق مهمون خوندم و زنگ زدم به مامان . ایسته، وای که چقدر این دوتا عاشق هم بودندنماز می

تصمیم به خواب  سه تایی حرف زدیم و باالخره 55/34تا ساعت ... بزرگ و بهش گفتم که برگشتم ایران و االن تهرانم

لبخندی از سر رضایت به ماه زدم و زیر لب . گرفتیم، اومدم توی اتاق، رفتم سمت تراس و یه کمی به مهتاب خیره شدم

 :گفتم

 .با اون آروم میشم نه نگاه به تو. دیدی منم برگشتم شهر خودم؟ دیگه مامانم هست، نیازی به تو ندارم-

 .دون دلتنگی به صبح رسوندمبعد برگشتم و بعد از مدت ها شبم رو ب
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*** 

 مهدیار چی شد؟ قرارداد بستی؟-

 :نگاهی به ساعت مچی دستم انداختم و جواب دادم

 .آره، دوساله بستم-

 چقدر؟-

 چی چقدر؟-

 مبلغ قراردادت دیگه؟-

-x میلیون. 

 .چی؟ الهی تو گلوت گیر کنه پسر، من هم دوساله بستم؛ ولی نصف این رو دادن بهم-

 .ترش رو نداریلیاقت بیش-

 .هازنممهدیار می-

 .مگه دروغ میگم؟ از چهارروز دیگه هم باید برم تو ترکیب تیم برای تمرین-

 موفق باشی؛ کیان چی شد؟-

 .اونم دوساله بست-

 .کاش زودتر هم تیمی بشیم-

 شیم حاال، کجا میری برسونمت؟می-

 .نمی خواد با تاکسی میرم، تو برو خونه-

 قهری؟-

 .باید فکر یه ماشین باشمنه واال، -

 :بدون تردید و از اونجایی که قبال بهش فکر کرده بودم فوری گفتم

 خوای؟ماشین من رو می-

 خودت چی؟-

 .خوام یکی دیگه بخرممی-

 تایی؟ x چرا نخری آقای-
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 خوای؟جدی میگم، می-

 فروشی؟چند می-

 .یه داداش که بیشتر ندارم، مفت چنگت-

 جون میالد بگو چند؟-

 .هیچی میالد؛ اگه به دردت می خوره مال تو؛ اگرم نه برم بفروشمش-

 .کی مال مفت رو بی خیال میشه؟ مبارکم باشه-

 .دیوانه، پس بریم کارای به نام زدنش رو انجام بدیم؟ شاید دیگه وقت نکنم-

 .بریم-

ماشین رو . شه، کار که تموم شدرفتیم و مدارک رو به نام میالد زدیم و قرار شد یک ماهه دیگه مدارک جدیدش صادر ب

خودم  .دادم میالد برد، خودم هم با حسام رفتم تا امضایی که گفته بود رو تو محضر بکنم؛ خونه و شرکت به نام من خورد

هم سه روز بعد وقتی از طرف باشگاه پول به حسابم اومد رفتم نمایشگاه ماشین و به اصرار کیان و میالد، لندکروز 

خواستم از روز اولی که می. ش ماهه هم دادم تا یک سوم باقی مونده پول رو شش ماهه دیگه بدمخریدم، یه چک ش

خواستم همه بفهمند من مهدیار فرحمندم، پسر مرحوم خواستم متفاوت باشم، میوارد تیم میشم خوش بدرخشم، می

رسم، از رم به آروزی بزرگ زندگیم میآره بابا شروع شد، دارم میشم مهدیاری که آرزوش رو داشتی، دا. ماهان فرحمند

 ...فردا فصل جدید زندگی من شروع میشه

*** 

های تیم آشنا شده بودم، هفته آینده اولین بازی رسمی لیگ جدیده و قراره من هم دو هفته گذشته بود، من تقریبا با بچه

ی ا تیم باهام تماس گرفتند براها پیچید چندتوقتی خبر برگشت من به ایران توی رسانه. توی ترکیب اصلی باشم

یل من کس به فامیه چیزی برام خیلی جالب بود؛ اینکه چرا هیچ. مذاکره؛ ولی قبول نکردم، فعال تهران بهترین مکان بود

کس حتی حدس نزد من پسر ماهان شک نکرد؟ چرا به جز مربی که شناسنامه من رو دید کسی سوالی نکرد؟ چرا هیچ

بابام خیلی زود از یادها رفت؛ ولی عیبی نداره، من برای همین ! مان تیم ملی فوتبالشون؟ ههفرحمند باشم؟ پسر قهر

 .اینجام، بابا نگران نباش، من انتقامت رو از فوتبال می گیرم

اش؛ ولی من دوست نداشتم وسط زندگیش باشم و از طرفی چون مامان خیلی اصرار داشت برای ناهار و شام برم خونه

ترم، یه خدمتکار گرفتم برای کارهای خونه و اه، رفت و آمد برام سخت بود، گفتم تو خونه خودم راحتمی رفتم باشگ
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ای هم نبود، خونه به نظافت نیاز داشت و من به غذا و خودم به هیچ کدوم نه وارد آشپزخونه، دوست نداشتم؛ ولی چاره

ار رو بکنه، برای همین ثریا خانم رو استخدام کردم، زنی تونستم بخوام این کبودم و نه وقتش رو داشتم، از مامانم نمی

زن . شب بود 2صبح تا  2ساعت کارش از  .هاساله با صورت سفید اولش مثل همه مامان بزرگ 14، شایدم 02حدودا 

 امشب هم بعد از اینکه ثریا خانم رفت خونه من هم. ای بود و این خیال مامانمم راحت می کردمهربون و خوش سلیقه

 ...رفتم یه دوش گرفتم و بعد از زدن عطر به لباس و پتوم خوابیدم

*** 

 (رمانسال بعد؛ شروع فصل اول  3)

 ثریا خانم؟ ثریا خانم؟-

 بله آقا؟-

 های من رو دادین خشک شویی؟لباس-

 .بله دیروز دادم-

 کی تحویل میدن؟-

 .ز عصر میارن آقاگفتن امرو-

 .عصر که دیره، خیلی خب االن برام اون کت و شلوار مشکی رو بیار

 .االن میارم آقا مهدیار-

ای پوشیدم، ساعتم رو دست کردم، به خودم ادکلن زدم،گردنبد اسم خدا رو که مامان بهم داده بود رو یه پیراهن سرمه

کلید رو گذاشتم تو جیبم، سوئیچ رو از ثریاخانم گرفتم و موقع کت و شلوار که رسید اونم پوشیدم، موبایل و . بوسیدم

 :خروج ثریا خانم با یه لیوان شیر جلوم سبز شد

 چیزی شده ثریا خانم؟-

 .نه، فقط باید اول این لیوان شیر رو بخورین بعد برین-

 .خورم، عجله دارمنمی-

د عیبی خورین شیر بخورین بعد برین بیرون، حاال اگه نمیولی آقا مهدیار،مادرتون گفتن از امروز باید حتما اول یه لیوا-

 .نداره؛ ولی من مجبورم به مادرتون بگم

 مامانم گفته؟-

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
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 .بله-

 کنی یا مامانم؟برای من کار می-

 خوری برم زنگ بزنم به مادرتون؟آقا اگه نمی-

 .نمی خواد، بده من-

حواسش به خورد و خوراکم جمع هست، لیوان شیر رو خوردم  اش رفتم که با اینکه اینجا نیست؛ ولیتو دلم قربون صدقه

 ...و اومدم بیرون، عینکم رو زدم و ماشین رو روشن و حرکت کردم

فصل . داشتمسال عملکرد خیلی خوبی به لطف خدا  3به یک برنامه تلویزیونی دعوت بودم، این  مصاحبهامروز برای یک 

های مختلف داشتم؛ ولی نرفتم، این تیم باعث پیشرفت من شد و از طرفی که تموم شد کلی پیشنهاد ریز و درشت از تیم

 .کردمموندم و کمک میباید می. یک قدم تا قهرمانی آسیا فاصله داشت

 .شتر نشون دادمها بود، البته سال آخر خودم رو بیدیگه کسی نبود تا من رو نشناسه، اسمم سر زبون

  .ای از استودیو بیرون اومدم و مستقیم رفتم باشگاه و سر تمرینمدقیقه  40مصاحبهبعد از یک 

های نفره که حتی یه مدت سوژه روزنامه و مجالت و سایت 0سال با مسیح خیلی صمیمی تر شدم یه گروه  3تو این 

د و ها هر سه تا خونه من جمع می شدنبیشتر شب. تماعی بودیم؛ چون خیلی به هم وابسته شده بودیم و صمیمی بودیماج

؟ نه، مهدیار ...ولی برای من. هر کدوم در نوع خودمون گاهی موفق بودیم و گاهی نه. گرفتندبرای خودشون مهمونی می

م، باید نشون بدم، همه باید بدونند چرا من لقب گرگ دارم و خوره، من فرصتی برای اشتباه ندارفرحمند شکست نمی

 ...خوام چیکار کنممی

*** 

 :که بشینم توی ماشین یه دختری اومد جلوم و گفتقبل از این. رفتم باشگاهاز خونه مامان اینا اومدم بیرون و داشتم می

 .سالم-

 :بدون نگاه به قیافه و سر یا وضع لباسش گفتم

 .سالم-

 رید باشگاهتون؟آقا مهدیار شما دارین می ببخشید-

 :خوشم نیومد از طرز تلفظ اسمم توسط

 کارتون؟-

http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
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 ؟)...(میشه من هم برسونین تا خیابان-

 منو با راننده شخصیتون اشتباه گرفتین؟-

 .نه؛ ناراحت نشید؛ چون مسیرمون یکیه گفتم توی راه یه کمی آشنا بشیم-

بودم  اش ایستادم، دیگه مجبوردر ماشین رو بستم و سینه به سینه. ین بار نبودفهمیدم منظورش چیه، چنین موردی اول

 :موهایی که تا فرق سرش معلوم بود و چهره پر از آرایش با اون رژ لب جیغش که حالم رو بد می کرد. بهش نگاه کنم

 خب بعد از آشنا شدن؟ دوست داری چیکار کنی؟-

 :تیهو رنگش پرید و با دستپاچگی زیر لب گف

 .بر خرمگس معرکه لعنت-

 :بعدش صداشو برد باال و ادامه داد

 .بچه پولداری خوب باش، بذار برم. کشی؟ برو کنار مزاحم نشو آقاتو خجالت نمی-

 خانم شما هم رد دادی انگار، من مزاحمم یا شما؟-

 :دستی خورد روی شونه ام،برگشتم و با یکی از اراذل شهر روبه رو شدم

 بله؟-

 اری به آبجی من؟چیکار د-

 :به قد و باالی دختر نگاه کردم و گفتم

 آبجی شما؟-

 بله، این دختری که قصد داری ببریش دَدَر دودور آبجی منه، امرتون؟-

 .بد متوجه شدی آقا جون، خواهرت اومده جلو من رو با آژانس اشتباه گرفته-

 .یفهمی با کی طرفای محترمت بهت خندیدن میاینجوریاس؟ حاال وقتی یه بادمجون کاشتم پای چشمت و هم تیمی ه-

 خوای کی رو بزنی؟کنی؟ میبرو بابا، انگار یه چیزی بدهکار شدم، کی رو داری تهدید می-

 !مهدیار فرحمند رو-

 .کافیه نیت زدن بکنی، من خودم سالمش رو میدم-

ش بند و باررو زمین و خواهر بیام زدم به شکمش، انداختمش دستش که رفت باال مشتش رو گرفتم و با دست دیگه
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 :جیغ زد،گفتم

تونم توی از اونجایی که برام زیاد مزاحمت درست میشه االن تمام مکالمات خواهرت ضبط شد؛ اگه دوست داری می-

قدر راحت از کنار دخترایی که برام دندون تیز پس بهش یاد بده مزاحم نشه، من همیشه این. کالنتری بهت نشون بدم

 .اش نپرهنه بگذار دفعه بعدی اگه درکار بود به صورت زنده مشاهده کنی تا مزه... دفعه بعدی. گذرمنمیکنند می

 .امیدوارم حرفم رو باور کرده باشه و دیگه نخواد مزاحم بشه. بعدم سوار ماشین شدم و رفتم

رو کال خالی و رزرو کرده بود؛ ولی شب با مامان و حسام رفتیم بیرون، حسام به خاطر اینکه من زیاد اذیت نشم رستوران 

 :وقتی خواستم اعتراض کنم گفت

 .من این کار رو به خاطر ساحل انجام دادم، پس اعتراض وارد نیست-

 و مگه می شد کاری که برای خوشحالی مامانم انجام داده شده بود رو بهش اعتراض کنم؟

 :بعد وقتی براش از ماجرای صبح گفتم حسام فورا گفت

 .ای یارو رو بدههنشونه-

 :مامان گفت

 حسام یارو یعنی چی؟-

 .خیال عزیزم، بگو مهدیاربی-

 :هاش رو گفتم؛ زد توی پیشونیش و گفتنشونه

 دونی کیه؟تو چیکار کردی پسر؟ کی رو تهدید کردی؟ می-

 .یکی از اراذل و اوباش تهران-

ا مرز گذشتی، اگه به سرش بزنه تفاوت از کنارش میتاین گنده ترینشونه، خیلی کله خره پسر، اشتباه کردی، باید بی-

 .آدم کشی هم میره

 ای بابا یه درگیری لفظی کوچیک بود؛ آدم کشی چیه آقا حسام؟-

 .کدوم دل خوشی ازش ندارندها هیچامیدوارم امروز رو فراموش کنه، همسایه-

 کنید؟چرا شکایت نمی-

 :مامان گفت
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 .همه ازش می ترسند-

 ید؟شما هم می ترس-

 .ما چیزی ازش ندیدیم که بخواییم شکایت کنیم-

 .حاال که دیدید-

 .تو دیدی نه ما-

 .دونم چیکار کنمپس فردا می-

ها بزنند فرحمند با اراذل شهر درگیر شد؟ بی خودی برای خودت خوای فردا تو روزنامهنه مهدیار، درست نیست، می-

 .حاشیه درست نکن

 :دیدم حرف بدی نزد،گفتم

 .ولی خدایی اگه مشکلی براتون درست کرد بدینش دست پلیس باشه؛-

 :حسام گفت

 .اگه زندمون بگذاره-

عش کشه که، فوقای بابا آقا حسام؟ من چیزی نگفتم که، دیگه خر نیست که، به خاطر چهارتا کلمه و یه مشت آدم نمی-

 .شکنهای، ماشینی چیزی میزنه شیشه خونهمی

 :خندید و گفت

  .وخی کردمباشه بابا، ش-

 «چند روز بعد»

امروز جشن بود، تیم ما بعد از یک بازی فوق العاده سخت و حساس قهرمان آسیا شد، حاال مسئولین توی برج میالد 

برامون یه جشن بزرگ گرفته بودند، طرفدارامون حسابی خوشحال بودن و اصال نمی شد رفت بیرون؛ چون امکان 

تونست دو نفر رو با خودش بیاره و هر فوتبالیست در این جشن می. ضا سر کردای رو بی عکس و امنداشت بشه دقیقه

 .توی جشن از من به عنوان بازیکن اخالق و کیان بهترین بازیکن میدان، تجلیل شد. من طبیعتا مامان و حسام رو بردم

باال  وقتی از من خواستند تا برم... بان سال آسیا انتخاب شدم، افتخاری بسیار بزرگهمچنین من به عنوان بهترین دروازه

 :ای صحبت کنم بدون مکث رفتم، محکم و پر غرور مثل همیشهروی استیج و چند دقیقه
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اول سالم می کنم به همه حضار محترم و کسانی که احتماال از طریق سایت و اخبار مجلس رو پیگیری می کنند و بعد »

ما با حمایت شما این افتخار رو به دست . تبریک میگم)...( ن تیماین پیروزی بزرگ رو به همه مردم به ویژه طرفدارا

بان برتر آسیا انتخاب من حتی توی رویاهام هم نمی دیدم که بعد از سه سال بازی در ایران به عنوان دروازه. آوردیم

اده صتی که بهم دخوام از فرامروز می. کنم؛ ولی به این سرعت برام خیلی شگفت انگیزهبشم؛ تالش زیادی کردم و می

ان اینکه چرا در ایران فوتبالیست ها، یا حتی ورزشکار. شده استفاده کنم تا بتونم یه اعترافی بکنم، یا شاید یه شکایت

سال  54قدر زود فراموش میشند؟ امروز به خاطر این پیروزی جشن گرفتیم و به من هدیه و مدال دادند؛ ولی کمتر از این

شناسه؛ ماهان فرحمندی که سال همونطور که کسی االن ماهان فرحمند رو نمی. شناسهنمی دیگه کسی مهدیار فرحمند

 ؟...ها برای این فوتبال زحمت کشید و کلی کاپ و مدال و جام و تقدیرنامه گرفت؛ ولی چه فایده

سال به فامیل من کسی در این چند. آره؛ من مهدیارم، مهدیار فرحمند تک فرزند ماهان فرحمند، اسطوره فوتبال ایران

سال زنده کنم و فقط یک چیز رو  86شک نکرد؛ چون پدرم رو یادش نبوده؛ اما من امروز اینجام تا یاد پدرم رو بعد از 

سیا های فوتبال آاینکه اگر امروز من مهدیار فرحمند، پسر ماهان فرحمند، روبه روی شما ایستادم و یکی از بهترین. بگم

زحمات یک نفره، کسی که من رو به فرزندی قبول کرد و بعد از مرگ مادر و پدرم شد همه شدم، فقط به خاطر لطف و 

کسی که بعد ساله ا . کس من و بزرگم کرد، این جوایز حق من نیست، حق یک زنِ، حق مادرمه، حق ساحل آذرپناه

ک کرده تا راه پدرم رو گذشت از مرگ ماهان فرحمند هنوز هم طرفدارشه، هنوز فراموشش نکرده و در عوض به من کم

من امروز پدرم رو به بزرگترین آرزوش یعنی قهرمانی با تیمش در . ها بیادطوری ادامه بدم تا دوباره اسمش سر زبون

کنم که من انتقام پدرم رو از فوتبال کنم و اعالم میاز همین جا از تمام زحمات مادرم ساحل تشکر می. آسیا رسوندم

 «...خواهم گرفت

 .هام، همه ایستادند و برای پدرم دست زدندمچین کاری نداشتم؛ ولی بعد از تموم شدن صحبتتوقع ه

بازی که شماره پیراهنش بود تمام  55هایی که تیمی که بابام توش بازی کرده بود، دقیقه بعد از اون هم در تمام بازی

د و ها اومون دوباره ماهان فرحمند بر سر زبونبعد از ا. ایستادند و یک دقیقه به احترامش دست می زدندتماشاگران می

ها د، کامنتشهای من منتشر میتوی فضای مجازی مرتب فیلم صحبت. توقعات از من بیشتر شد تا مثل پدرم عالی باشم

 ...چیزی که خواستم شد، پدر من نباید فراموش بشه. فقط در مورد من و پدرم بود و گاهی زنی که من رو بزرگ کرده بود

بعد با کیان و مسیح خداحافظی . عد از جشن مامان و حسام حتی یک کلمه هم صحبت نکردند در مورد حرفایی که زدمب
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 ...ام شدمکردم و همراه میالد راهی خونه

پدرش سال پیش فوت کرد و مادرش تازه  .تازه امشب فهمیدم که مامان میالد، خاله فاطیما گرفتار بیماری سرطان شده

 :جه بیماری شده، پرسیدمچند ماهه متو

 میالد چرا تا حاال چیزی نگفته بودی؟-

 ای داشت؟گفتم داداش؟ چه فایدهچی می-

 ایه؟بیماری تو چه مرحله-

-............ 

 میالد؟-

 مهدیار؟-

 چی شده میالد؟-

یماری همیدیم، عالئم بفمهدیار بیماری مامان خیلی پیشرفت کرده، دیر فهمیدیم؛ شاید اگه بابام نمرده بود، هنوزم نمی-

 .مامان تازه یک ماه بعد مرگ بابا خودش رو نشون داد

 دکترا چی گفتن؟-

مونه، دارم کامال یتیم میشم، مثل خودت؛ اگه مامانم بمیره با به یک ماهم شاید نرسه، مهدیار؟ مامان من زنده نمی... به-

 .مهدیس چیکار کنم؟ طفلک داره پا به پای مامانم آب میشه

 خوای ببریمش خارج از کشور؟ آمریکا ببریمش؟می -

نیت خودمم همین بود؛ ولی خیلی پیگیری کردم به هرکی گفتم، بهم جواب دادند که نه تنها فایده نداره بلکه با یه سفر -

حالش بدتر میشه، خوش به حالت مهدیار، خوش به حالت که بچه بودی؛ شاید کمبود داشتی؛ ولی هرگز داغ تجربه 

دونم نمی. هات نگذاشتی، خیلی سختهات، مادرت رو ندیدی، تابوت پدرت رو روی شونهرپرشدن جیگر گوشهنکردی، پ

 چطوری باید کنار بیام؟

 کنم به خاطر مهدیس محکم باش، االن کجاست؟فهمم چی میگی؛ ولی خواهش میدونم داداش، میمی-

 .سوزهدلم بیشتر برای مهدیس می. هخونه است، پیش مامانم، بیچاره از درس و دانشگاه هم افتاد-

 .توکل کن به خدا، مرگ دست اونه پسر-
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 کنی تو مراقبت از مهدیس؟مهدیار؛ اگه مامانم چیزیش بشه، تو که پیشم هستی؟کمکم می-

 .هییییس،هیچی نمیشه، آروم باش-

بعد هم بهش یه ... رشهاش رو دیدم، مرگ پدرش و حاال بیماری مادبعد گرفتمش توی بغلم، برای دومین بار اشک

 شدم، مسیحلیوان آب دادم و مجبورش کردم بخوابه؛ اگر امشب مسیح حال مادرش رو نپرسیده بود من هم متوجه نمی

 :بهش گفت

میالد خجالت بکش، همش باید خواهرت پیش مامانت بمونه؟ هی هرشب نیا خونه مهدیار، اون طفلی گـ ـناه داره، -

 .کمکش کن، کنارش باش

یعنی خیلی خوب با اتفاقات کنار میاد، من هنوز با مرگ بابام کنار نیومدم؛ ولی . نم؛ ولی طاقت مهدیس بیشتر از منهدومی-

کنه، خودشم می دونه؛ اگه من پیش مامان باشم حالش بدتر میشه، من هم میام این مهدیس خیلی راحت زندگی می

 .دورهمی تا فراموش کنم که گرفتار چه مصیبتی شدم

*** 

 :یدمرسید؛پرسسام و مامان خونه من بودند، بعد از شام نشسته بودیم و میوه می خوردیم؛ اما حسام به نظر ناراحت میح

 چی شده آقا حسام؟-

 :همزمان مامان نگاهی به صورت حسام انداخت و اونم پرسید

 ای؟قدر به هم ریختهسوال من هم بود؛ چرا این-

 .میاره کارِ دیگه؛ یه وقتایی اعصاب خوردی-

 مثال چجوری؟-

هام من رو برای انجام کارها و پروژه. اون اوایل خیلی خوب بود. نمی دونم مهدیار، چندسال با احسان زندگی کردم-

تونه کارای من رو قبول کنه، گیر الکی میده، من تحسین و حمایت می کرد؛ ولی این دو، سه سال عوض شده، نمی

شه و نگرانه؛ کخود سر شده، البته درکش می کنم، خیلی برای شرکت زحمت می.قبول کنهتونه اینو رئیسم؛ ولی انگار نمی

 .امروزم باهاش بحثم شد، االن برای همین فکرم مشغوله. ولی خب بیشتر از من که نگران نیست

 .کنه به موقعیتتونشاید حسادت می-

ی بر کنیم، دلیلدور نگهش داشتیم، با هم کار میما شرکت رو با هم سرپا نگه داشتیم و از خیلی مشکالت و درد سرها -

 .حسادت نیست؛ چون اونم االن اسمی درکرده و آوازه داره
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 :مامان گفت

 .قدر باعث ناراحتی اون یکی نمیشهحسام من به خدا شک دارم این احسان رفیقت باشه،یه رفیق که این-

 :ای به گونه مامان زد و گفتحسام بـ ــوسه

 احسان چیه؟ من می دونم درد-

 چیه؟-

دونم چون زحمت این رو به زبون نیاورده؛ ولی خب می شناسمش، می. توقع داره نصف سهام شرکت رو به نامش بزنم-

دونه نصف سهام رو به می کشه و به خاطر کار از خانوادش دور شده و خیلی جاها من رو نجات داده حق خودش می

 .نامش بزنم تا باهم شریک محسوب بشیم

 :یدمپرس

 .مگه رفیقتون نیست؟ مگه نمیگین کمک حالتونه؟ پس شریک بشین باهاش-

من از شراکت بیزارم خصوصا با کسی که رفیقم باشه، . نه مهدیار؛ اگه شریک خوب بود، خدای ما هم شریکی داشت-

 .اونم یکی مثل احسان

 مگه چشه؟-

ایی که قبال داشته خیلی زود پولش رو خرج چیزای دونه، به خاطر سختی و کمبودهاحسان قدر عافیت و نعمت رو نمی-

من . کنه، اساس و پایه هر رابطه ای اعتماده مهدیار، من برای هرکاری بهش اعتماد دارم، به جز شراکتخودی میبی

ته درس. خوام اسمم، اعتبارم، آبروم لکه دار بشه؛ اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش باعث همین اتفاق میشهنمی

شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو . خوبه؛ولی تجربه کمی داره، هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیستکارش 

میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره؛ ولی دندون گرد، بگیره و تحویل  54به باد میده؛ مثال ممکنه به خاطر 

است است، سیخب چی میشه؟ خالصه بگم، احسان گاهی خیلی ساده... ازبده به یه شرکتی که تازه کاره؛ اما دست و دلب

 .استسالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربه 54توی کار رو بلد نیست، حق داره چون هنوز 

بول کردم؛ اگه من قکردم تنها کسی که شما بهش اعتماد دارین همین آقای علیپوره، فکر میصادقانه بگم؟ من فکر می-

 .زدید؛ چون خیلی براتون با ارزشهم شما تمام مدارک شرکت رو به نام ایشون مینکن

کنم و نخواهم کرد، مهدیار توی زندگی خصوصا کار نباید درسته، باارزشه چون رفیقمه؛ ولی هرگز چنین ریسکی نمی-
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؛ چون می دونم خیلی زود من حاضرم همه شرکت رو بسوزونم؛ ولی به نام احسان نزنم. حتی به پدر خودتم اعتماد کنی

 .اعتبارم از بین میره

 کنید؟اگه بی اعتمادید اونم تا این حد چرا باهاش کار می-

خودشم می دونه؛ ولی خب اگه بخشی یا تمام . من تا وقتی کنارش باشم بهش اعتماد دارم؛ چون حواسم بهش هست-

ب توی گوشت فرو کن مهدیار به عنوان یه نصیحت مسئولیت شرکت رو بهش واگذار کنم دیگه اعتماد ندارم، این رو خو

ات از برده رو به ساله 20وقت به کسی اعتماد نکن، گاهی وقتا دوست دوساله آبرویی که دوست وقت، هیچاز من، هیچ

برای همین نمیشه تو این زمونه به کسی اعتماد کرد؛ خود تو،مگه پدرت . خره و هوات رو داره و گاهی برعکسجون می

اش سفارش نکرده بود به عموت اعتماد نکنی؟ برادرش بود،هم خونش بود؛ ولی البد شناخته بودش وصیت نامهتوی 

خواست، من هم چیز بدی از احسان ندیدم؛ ولی خب البد رفتارایی داره که نشون میده قابل وگرنه همچین چیزی نمی

 ها کارمادرشونم می گذرند، من به عنوان کسی که سال ها برای پول از پدر وی پوله پسر، آدمدوره دوره. اعتماد نیست

 ...کرده و تجربه داره این رو یاد گرفتم، نباید اعتماد کنم

گفت، مگه مهرزاد عموی من نبود؟ ولی داشت من رو می کشت، به خاطر چی؟به حرفای حسام خیلی خوب بود، راست می

 ...مان و میالد کسی رو ندارم برای اعتماد کردننباید به کسی اعتماد کرد و من هم به جز ما. خاطر پول

رای کرفتیم بصبح دوباره باید می. بازی رو مساوی کردیم و برگشتیم. چند روز بعد بازی داشتم، اومده بودیم کرمان

ثریاخانم برامون غذا حاضر کرده بود، مشغول خوردن بودیم که گوشیم . تمرین برای همین کیان شب رو خونه من موند

 :خورد زنگ

 بله؟-

 میالد تویی؟-

 ...این شماره کیه؟ االن کجـ-

 میالد؟ تو خوبی؟-

 حرف بزن داداش، چی شده؟-

و  کیان پشت سرم اومد. با چیزی که شنیدم گوشی از دستم افتاد و فوری بلند شدم، بدون برداشتن کت، زدم بیرون

 :گفت
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 چی شده مهدیار؟-

 .خاله فاطیما-

 خاله چی شده؟-

 .کیانبشین بریم -

 ...بعد نفهمیدم چطوری رانندگی کردم و خودم رو رسوندم خونه خاله فاطیما

هاش، میالد روی مبل نشسته بود و مردونه اشک آمبوالنس دم در بود، دویدم تو و فقط صدای جیغ مهدیس بود و گریه

 :ریخت، رفتم جلومی

 میالد مامانت چی شد؟-

 ؛ یعنی انقدر راحت؟سرش رو به طرفین تکون داد، کامال سرد شدم

دیدم که کیان زنگ زد به خواهرش کیانا و آدرس داد تا بیاد پیش مهدیس؛ من هم با آمبوالنس رفتم و از کیان خواستم 

 .پیش میالد بمونه تا خواهرشم بیاد

خواستم تا بعد از مراسم خاکسپاری خاله فاطیما خودم میالد و مهدیس رو به خونه رسوندم، زودتر از همه، من از میالد 

من هم باهاش وارد خونه شدم، اون رفت سمت آشپزخونه تا آب بخوره، . االن خونه نره؛ ولی قبول نکرد و گفت کار داره

ش که بندازمقبل از این. من نزدیک تخت خاله فاطیما پام رفت روی یه چیزی، خم شدم نگاه کردم، یه بسته قرص بود

لش برام آشنا بود، یادم اومد موقع مرگ عمو سعید هم من همچین قرصی روی میز پشتش رو نگاه کردم، شکل و شمای

 :تو این خونه دیده بودم، به مهدیس گفتم

 مهدیس؟-

 بله؟-

 .دفترچه بیمه مامانت رو بیار-

 .چشم-

 مهدیس؟-

 بله؟-

 های قدیمی رو هم نگه می دارید؟دفترچه بیمه-
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 م؟کنم توی کشوی کمد مامانم باشن، اونارم بیارفکر می-

 .فقط مال مامانت روبیار-

ها رو آورد به تاریخ و تجویز ها نگاه کردم، از کرد؛ اما من چیزی بهش نگفتم، مهدیس که دفترچهمیالد متعجب نگاه می

 :چیزی که فهمیدم جا خوردم

 میالد؟-

 چیه؟-

 گفتی مامانت از کی متوجه شده سرطان داره؟-

 .بعد از مرگ بابا-

 خودش گفت یا دکترش؟-

 .ود مامانخ-

 .دروغ گفته-

 منظورت چیه؟-

 .کنه؛ یعنی قبل از مرگ باباتمامانت حدود دوساله داره دارو مصرف می-

 مطمئنی؟-

 شک ندارم و تعجبم از اینه شما دوتا خواهر و برادر چطوری نفهمیدید؟-

 :میالد گوشیش رو برداشت و رفت سمت بالکن، چند دقیقه بعد اومد و گفت

 .حق با مهدیارِ-

 :مهدیس گفت

 یعنی چی داداش؟ به کی زنگ زدی؟-

 .به دکتر پوراحمدی-

 خب؟-

گفت مامان دوساله تحت درمان بوده، برای اینکه ما نفهمیم راضی به بستری شدن نشده؛ اما هر روز برای چکاب -

ودم و تو م ملی بوقتی من اردوی تی. رفته، شیمی درمانی شده؛ ولی جواب نداده، منتظر فرصت بوده برای بستری شدنمی
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هم اردوی دانشگاه رفتی شلمچه بستری شده، دکتر میگه سرطان پیشرفت کرده بوده، موقع مراجعه هم کار از کار 

 رفته بیمارستان که درد کشیدنش رودونی چی برام جالبه؟ کار مامان، از صبح تا غروب به بهانه کار میمی. گذشته بوده

 ...خواب بودیم، بعد از فوت بابا دیگه طاقت نیاورده وها هم که ما از خستگی نبینیم، شب

 :مهدیس تحمل نکرد و گفت

 قدر مریضه؟ چطور؟ چطور؟ چطور؟هاش بودیم، چطوری نفهمیدیم مامانمون اینما مثال بچه-

یاد فوری به مامان زنگ زدم و خواستم ب ...بعد عصبی چندتا چیز دم دستش بود رو شکست و داد می زد و می گفت مامان

 :وقتی اومد به سختی مهدیس رو آروم کرد، خواستم میالد رو ببرم بیرون؛ ولی نیومد و در عین ناباوری گفت. پیشش

موفق  کنی؟ مگهبیام که مثال حال و هوام عوض بشه؟ خب یتیم شدم دیگه، مگه تو یتیتم نیستی؟ مگه زندگی نمی-

گی کنم، مامانم همه چیز رو مخفی نگه داشت تا ما چیزی خوام زندکنم،من هم مینیستی؟ من هم همون کار رو می

م با کارام همه خوانفهمیم و بتونیم به کارمون ادامه بدیم و پیشرفت کنیم، درد کشید و ما نفهمیدیم تا غصه نخوریم، نمی

 ...خواست، من بکنم که مامانم میچیزو خراب کنم، کاری می

 هام اشکبرادرانه بغلش کردم و اون مثل یه پسر بچه روی شونه. فتمبا در آغوش کشیدنش اجازه صحبت رو ازش گر

 ...انگار برعکس چیزی که گفته بود خودش منطقی تر از خواهرشه. ریخت

 گفت درس داره، میالد باهاشکرد و میاقوامشون که برگشتند خواستند مهدیس رو با خودشون ببرند شیراز، قبول نمی

شیراز، ازش خواست یه ترم مرخصی بگیره، اینجوری خودشون رو یه کمی جمع و جور حرف زد و خواست تا فعال بره 

کنیم، مهدیس هم قبول کرد؛ ولی گفت بعد از یه مدت بیا هم درست رو ادامه بده هم دوتایی باهم زندگی می ...کردندمی

 ...با اکراه

دم مامان رو رسوندم و باهاش پیاده شدم، رفتیم من و مامان ازشون خداحافظی کردیم و دم در از راننده خواستم بره، خو

 :داخل و مامان رفت آشپزخونه و من هم خواستم برم دستشویی که صدای حسام رو شنیدم، یه مکالمه تلفنی داشت

 چی میگی آیدین؟-

-... 

 نمیشه،اصال تو مطمئنی؟-

-... 

 چطوری؟-
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-... 

 .خیلی نامرده-

-... 

 .تونم ببندمه که ساحل رو تنها نگذارم، دست و پای مهدیار رو که نمیمن خیلی بتونم کمک کنم آیدین، این-

-... 

 ...ولی اگه خودشون بدونن بهتر میشه چون ف-

-... 

 .باشه، خیالت راحت، ممنون-

-... 

 .خداحافظ-

 داشت با آیدین حرف میزد؟ اسم من رو آورد چرا؟ منظورش چی بود؟

ورد این مکالمه حرف بزنم یا فکر کنم، رفتم دستشویی و صورتم رو شستم، انقدر کالفه بودم که اصال نمی تونستم در م

اره دونم دوبزد، نمیبرگشتم بیرون چایی که مامان ریخته بود روخوردم، خود حسامم خیلی داغوون بود و اصال حرف نمی

نه اومدن ثریا خانم از خوصبح هم قبل از . کردمی خودم و تا صبح فقط به میالد فکر میمن برگشتم خونه. چی شده بود

شد، مربی باهام حرف زد و من کم ام میزدم بیرون، رفتم کمپ و سر تمرین، اصال تمرکز نداشتم، مدام توپ وارد دروازه

 .به جبران کم کاری صبح، عصر بیشتر تمرین کردم، ناهار خونه نرفتم. کم به خودم اومدم و فراموش کردم ماجرا رو

قبل از اینکه باهاش تماس . تا میس کال از راننده مامان داشتم 7رختکن، گوشیم رو چک کردم، بود که رفتم  ۴:۰۳ساعت

 :بگیرم خودش دوباره زنگ زد

 بله آقا امید؟-

 کجایی شما آقا مهدیار؟-

 من کمپ هستم، چیزی شده؟-

، یک ساعته هرچی امبرم دنبالشون، االن جلوی خونه ۰:۰۳راستش خانم ارجمند صبح زنگ زدند و خواستند ساعت -

 .زنم و در کسی جواب نمیده، موبایلشم خاموشهزنگ می

 .به حسام زنگ بزن-

 .جواب نمیده آقا-
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 یعنی چی؟-

 .نمی دونم؛ اگه شما کلید دارید زودتر بیایید، می ترسم خدایی نکرده اتفاقی افتاده باشه-

 .شاید با حسام رفته بیرون-

 .ماشین آقا حسام جلوی در هستش-

اقعا دلم ریخت، ترسیدم و فوری قطع کردم، به نگهبانی خبر دادم ماشین رو بیاره، بعد با مربی درمیون گذاشتم و دیگه و

 :به در که رسیدم قبل از سوار شدن میالد و مسیح رو دیدم، پرسیدم. اجازه داد برم

 اینجا چیکار می کنید؟-

 امروز تمرین تعطیل شده، تو کجا این موقع؟-

 .م شور می زنه، امید زنگ زده میگه مامانم جواب نمیدهمیرم خونه، دل-

 چی میگی مهدیار؟ یعنی چی؟-

 .دونم، فعالنمی-

 .صبرکن ما هم میاییم-

 .زودباشید پس-

 .روندمها سوار شدن و من با تمام سرعت میبچه

به سرعت پیاده شدم و با . رسیدیم دم خونه، امید منتظر بود. دادمیالد مرتب شماره مامان رو می گرفت؛ ولی جواب نمی

مد امید بیرون موند و میالد باهام او( کلید رو مامان بعد از برگشت بهم داد و گفت شاید نیازت بشه)کلیدم در رو باز کردم،

ها،خشکم زد، فقط یه داخل، مسیح هم دم در ورودی ایستاد، میالد رفت سمت آشپزخونه و من سمت سالن، پشت مبل

 :چیز رو داد زدم

 امان؟م-

 :میالد از ترس دستش رو گذاشت روی اُپن و پرید این سمت و گفت

 ...چی شده مهدیـ-

 چرخید دور سرم، قبل از افتادنم میالد زیر بغلم رواومد، دنیا داشت میکابوس بود، نه، بدتر از کابوس بود، نفسم باال نمی

 :گرفت و به سختی گفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 36 

 .مامانم...ما...ما-

 ر؟اینجا چه خبره مهدیا-

 :به سختی تکرار کردم

 مامان؟-

 ...میالد، مسیح رو صدا زد، وقتی اومد، اونم با دیدن صحنه رو به روش ماتش برد

اش افتاده بود، چادر سفیدش روی سرش، حسام هم جانمازش جلوتر پهن بود؛ ولی مامانم رو به قبله جلوی سجاده

دستاشون توی دست هم بود، زانو زدم و سر مامانم رو در  خودش کنار مامانم بود، هر دو توی دریای خون غرق بودند،

 :آغوش کشیدم و با همه وجود داد زدم

 .مامان-

شد و میالد سعی داشت من رو آروم کنه؛ ولی من فقط اسم مامانم رو صدا می  554مسیح فوری مشغول گرفتن شماره 

 ...دو رو گرفتم؛ ولیکردم و بعد نبض هر زدم و به دستای قفل شده مامان و حسام نگاه می

مامان چی شده آخه؟ کدوم حروم زاده ای این کار رو کرده؟ مامان،منم مهدیار،تنهام نذار،مگه نگفتی تا آخر -

 .باهامی؟مامان هنوز اول راهیم که،چشمات رو باز کن

 :چند دقیقه بعد میالد گفت

 .پلیس ها اومدن مهدیار-

 :یکی از نیروها گفت

 .سالم آقای فرحمند-

 .مسال-

 .رحمتی هستم، سرگرد دایره جنایی-

 .بله-

 آمبوالنس خبر کردید؟-

 :عصبی شدم

 به نظر شما با وجود رفتن یه دریا خون از بدن به آمبوالنس نیازه؟-
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 ...آقای فرحمند میـ-

 .جناب سرگرد من االن اصال حال مساعدی ندارم برای حرف و توضیح،بهتره شروع به بازجویی نکنین-

 ..همینه، باید الـما وظیفمون -

کرد، دلم ام میکرد، بوی خون تمام خونه رو پر کرده بود، بغض داشت خفههوای خونه بدجور داشت حالم رو بد می

 ...خواست فریاد بزنم، جواب سرگرد رو ندادم و بلند شدم و با این کارم حرف توی دهن سرگرد موندمی

 :مسیح ماجرا رو توضیح داد، سرگرد هم گفت

دونم االن وضعیت مناسبی نیست پس لطفا فردا پسرشون یعنی آقای فرحمند رو کنیم، میجسدها رو منتقل میما  -

 .بیارین اداره آگاهی 2334ساعت

جا موند؛ ولی من و میالد اومدیم بیرون، میالد کارها رو به مسیح و امید سپرد، سوار ماشین شدیم، بدون مسیح همون

 ...ط فریاد زدم، اونم اسم مامان رو، خدارو، حسام روفق. حرف اول رفتم بام تهران

تم و داد راحت نفس بکشم، برگشکرد، اجازه نمیام سنگینی مییه چیز خیلی خیلی بزرگ روی سینه... فریاد پشت فریاد

 :گفتم. هیچ اثری از اون پسر پر انرژی نبود. میالد پشت سرم بود، ریش بلند و لباس مشکی

یتیم شدم؟ گفته بودی بچه بودم و نفهمیده بودم داغ چه دردی داره، حاال ببین میالد، دیگه تنها دیدی؟ دیدی من هم -

دونم چی شدم، یتیم شدم، یتیم واقعی، تو هنوز مهدیس رو داری؛ ولی من چی؟ آره داداش داغ سخته، من هنوزم نمی

ه دونم، اینکزا نمیره،ـمن االن یه چیز رو میشده؟ خیلی یهویی شد، اون کاغذ، قتل، اونم توی خونه، ذهنم سمت این چی

اینکه مامانم چشماش رو با کمال معصومیت و بی رحمی روی من بست، برای بار چندم یتیم شدم، عین . تنها شدم

 .خودتم االن

وباره دیه لحظه از فکر اینکه دیگه نمی تونم مامان رو ببینم اشک توی چشمم حلقه زد؛ ولی اجازه افتادن ندادم، به جاش 

تونستم ام از اشکاش خیس شد؛ ولی خودم نه، نمیداد زدم، میالد به سختی من رو آروم کرد، من رو بغل کرد و شونه

احساس کردم نیروم داره تحلیل میره، خودم رو به ماشین تکیه دادم و میالد . گریه کنم، قسم خورده بودم اشکی نریزم

 :گفت

اون روز حال خوشی نداشتم و اون حرفا رو زدم وگرنه مادر تو برای من هم  کردم،مهدیار؟ من هیچوقت فکرشم نمی-

 ...مادری کرده وگرنـ
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 هیچی نگو میالد،فقط بگو چیکار کنم؟-

-................ 

سوار ماشین شدم و رفتیم سمت خونه  .این سکوت یعنی منم بیچاره شدم، یعنی بالتکلیف شدم، یعنی منم باید بمیرم

. ثریاخانم هنوز نرفته بود. شدم عکس خودم و مامان روی دیوار روبه رو، خونه رو روی سرم آوار کرد وارد که. خودم

 خورد، ازدیدن عکس دوباره من رو به جنون رسونده بود، رفتم توی اتاقم، به آیینه نگاه کردم، حالم از خودم به هم می

ردم؛ ها رو پاره کها رو شکستم، پاره کردنین، شکستنیسوختم، هرچی توی اتاق بود رو ریختم روی زمیدرون داشتم می

 :اما بازهم آروم نشدم؛ به میالد گفتم

 .تونم اینجا بمونمنمی-

 بریم آگاهی؟-

 .بریم-

وقتی رفتیم آگاهی دوباره خودمم همه چیز رو برای سرگرد توضیح دادم، سرگرد گفت فورا مشغول پیگیری میشه و خیلی 

ها رو تحویل بگیرم، سخت ترین کنه، ازم خواست تا زنگ بزنم و اقوام رو خبر کنم و بعد جنازهمیزود قاتل رو برام پیدا 

 ...قسمت همین بود فکرکنم

 :از اداره اومدیم بیرون، به میالد گفتم

 به کی زنگ بزنم و بگم تا سکته نکنه؟-

 .فردا خودشون رو برسونند واال من فقط آیدین رو مد نظر دارم، بهش بگو تا بقیه رو اون خبر کنه، تا-

 .یعنی چی خودشون رو برسونند؟ فکر نمی کنم مامان بزرگ اجازه بده مامانم رو تهران به خاک بسپارم-

 .تونی تصمیم بگیری، هرچی اونا بگننمی دونم، در هر صورت تو نمی-

 میالد؟اگه شیراز دفن بشن من چیکار کنم؟ دلخوشیم سنگ قبرشونه از حاال، باید چیکار کنم -

 .داداش؟ تو فعال زنگ بزن به آیدین-

به زور دو کالم گفت و . گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم به آیدین، به سختی بهش گفتم و کلی تعجب کرد و شوکه شد

 .تا این اندازه ترس تو صداش و شوکه شدنش برام جای تعجب داشت؛ ولی خب بهش اهمیت ندادم. خداحافظی کرد

ها هنوزم دنبال قاتل بودند؛ ولی هیچ اثر و ردی ازش نبود، گذشت، پلیسری مامان و حسام میماه از روز خاکسپا1

بابابزرگ دوست داشت مامان رو شیراز خاک کنند؛ ولی مامان بزرگ گفت نه، گفت ما به نبود ساحل عادت کردیم؛ ولی 
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ن کنیم تا ایس همین تهران خاکشون میتونه، به خاطر کارش هم نمی تونه هر موقع خواست بیاد شیراز پمهدیار نمی

خونه و وسایلش رو با اینکه همه اصرار داشتند . پسر یه منبع آرامش و رفع دلتنگی داشته باشه، خیلی خوشحال شدم

خواستم بفروشم که یادم افتاد کیان ماشین بفروشم؛ اما نگه داشتم، دلم نمی اومد بفروشمش؛ اما ماشین حسام رو می

کارای به نام زدن .به اون و گفتم به جاش هر بار سوارش میشی یه صلوات واسه شادی روحشون بفرستنداره، دادمش 

از اون خونه یه چیزایی رو برداشتم و آوردم، مثال ساعت حسام رو یادگاری بستم دور دستم، انگشتر و . هم انجام دادم

های بقیه طال. م به عنوان کادوی سر عقد دادمدستبند نشون عشق رو برداشتم برای خودم به عالوه گردنبندی که خود

ها رو هم که ها و عکس و قاب عکستمام آلبوم. مامان و چندتا تیکه از لباس هاش رو دادم به خاله ستاره و مامان بزرگم

م ااتفاقا زیاد بودند رو برای خودم برداشتم، به هیچکس ندادم، دوست نداشتم عکسای مامانم به بهونه یادگاری توی تم

 .حلقه هاشون رو دادم به عمه نیلوفر، مامان حسام. های فامیل پیدا بشهخونه

دونستم اگه میالد هم خونه خودشون رو فروخت و یه واحد کوچیک رو رهن کرد، مهدیس رو برگردوند پیش خودش، می

 .مهدیس نبود با من همخونه میشد؛ ولی االن نمی تونست

 .دادمت و مسیح میالد رو؛ ولی من خودم تنهایی رو ترجیح میتو این مدت کیان من رو تنها نگذاش

ثریا خانم اصرار داشت لباس مشکلی رو از تنم بیرون بیارم؛ ولی قبول . کردمام رو روی توپ فوتبال خالی میهمه عقده

قل نداشت تا حدا اما برای االن فقط مشکی، یعنی مامانم ارزش: هام تیره بودهرچند بیشتر لباس. نکردم، هنوز زود بود

 بعد از مرگش براش یکسال سیاه بپوشم؟

رسونه شب محرم رو شام می 54اوایل محرم بود و من خودم نذر مامان رو به جا آوردم، گفته بود تا وقتی زنده است 

زمان  ادست نیازمندان، االن دینی بر گردنش نبود؛ولی چون برای من نذر کرده بود تصمیم گرفتم از حاال دوباره خودم ت

ه رو ب( ع)اش بدم، میالد هم که هنوز لباس عزای مامانش رو در نیاورده بود که دوباره لباس عزای امام حسین مرگم ادامه

 ...ماه رو مشکی بپوشه 8واسطه نذر من به تن کرد، اونم قرار بود تا لحظه مرگش هرسال 

 کردیم،م که باید بازی بعدی رو میهای لیگ برتر حسابی فشرده بود، هنوز خسته بازی قبل بودیبازی

 .شرکت حسام هم که یه لنگه پا مونده بود همین کالفگیم رو بیشتر کرده بود

خواست؛ چون هر دومون روزای زیادی مامان هم این رو نمی. با مرگ مامان هم بازم چیزی از کیفیت بازی من کم نشد

زدم و اسمم هنوز سر وزم توی لیگ من حرف اول رو میبرای همین هن. برای این لحظات سختی کشیدیم و صبر کردی
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ت کردم، طبق وصیهای قطری چندتا پیشنهاد داشتم و از اروپا یکی؛ ولی من به هیچ کدوم فکر نمیاز تیم. ها بودزبون

تونم با ه میکنم؛ اگه بگم االن بعد از این همه سال دیگاغراق نمی. کردم، عملکردم عالی بودبابام فقط تو ایران بازی می

تا گل خورده داشتم که  3تا بازی فقط  55توپ جزئی از بدنم شده، توی . هر گوشه بدنم که بخوام با توپ بازی کنم

د و من گرفتنکردم بازم کم بود؛ چون رقبای من هم داشتند پیشی مییکیش پنالتی بود، هر چقدر این روزها تمرین می

کنم تیم حریف خیلی قوی شده تهران جو سنگینی تو استادیوم بود، اقرار می خواستم، توی بازی شهرآورداین رو نمی

بازی بود،  73روی یه ضد حمله مهاجمشون با پا اومد توی شکمم، درد همه وجودم رو گرفت؛ ولی ادامه دادم، دقیقه . بود

ت تیم دادم، با درد بازی رو دونستم؛ اگه تعویض بشم کار دسدروازه بان ذخیره زیاد فرصت بازی پیدا نکرده بود، می

بعد از بازی هم تو ناحیه شکم و . 5-5ادامه دادم؛ اما کسی نفهمید من مصدومم ،به سختی که بود بازی رو مساوی کردیم،

روز دردم خیلی زیاد بود، با همین درد وارد زمین بازی بعد شدم؛ اما  0کمرم از سمت چپ مدام احساس درد داشتم، تا 

شده مجبور شدم از بازی بکشم بیرون، از حال رفتم و بازی آخر نیم فصل اول رو از دست دادم، حالم نیمه اول تموم ن

انجام  MRI ازم خواستن تا آزمایش کامل رو به عالوه ی. شد، پزشک تیم من رو فرستاد پیش متخصصداشت بدتر می

دو هفته بعد دکترم زنگ زد و خواست برم کردم،تا وقتی جوابش بیاد تو خونه استراحت می. بدم، همین کار رو کردم

 ...مطبش

ی اومدم مطب؛نگاهی به تابلواز ماشین پیاده شدم، قبال توی بیمارستان باهاش صحبت کرده بودم و اولین بار بود می

 :مطبش انداختم

 "دکتر امین جهانزاد، فوق تخصص کلیه و کبد"

 من فقط یه کلیه دارم، نکنه اتفاق بدی افتاده باشه؟نگاهم روی کلمه کلیه قفل شد، ترس بدی توی تنم پیچید، 

مطب کوچیکی بود، . جا به دیوار تکیه زدمهمون. هراسان وارد مطب شدم و منشی گفت باید چند دقیقه منتظر بمونم

 .ای رنگ و دوتا میز که روشون چند تا مجله بودسمت چپ میز منشی و اتاق دکتر بود، سمت راست دو دست مبل سرمه

تا  6به جز من . فهمیدم، منشی دختر جوون و احتماال مجردی بودبه رو هم تابلوی نقاشی که من ازشون چیزی نمیرو 

گفتن خدا بد نده آقا مهدیار و من گفتم نفر امضا دادم و به ناچار باهاشون عکس گرفتم، می 6مریض دیگه هم بود،به هر 

ها های مداوم منشی و یه دختردیگه که روی یکی از مبلاز نگاه ...به خاطر این مصدومیت آخری هست و نگران نباشند

دهن باز کردم تا دوتا چیز حوالشون کنم؛ ولی نخواستم شخصیتشون توی جمع . نشسته بود و به من بود خسته شدم
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 :تحمل کردم تا زمانی که منشی صدام زد. خرد بشه

 آقای فرحمند؟-

 :و آقای فرحمند، رفتم جلو و گفتم خواستم بگم زهرمارچنان با ناز گفت که می

 تونم برم داخل؟می-

قدر محکم که دو هام شده بود، جوابم رو که نداد دیگه خودم رو کنترل نکردم، با مشت کوبیدم روی میز، اونمحو چشم

 :متری از جاش پرید و همزمان گفتم

 تونم برم داخل؟ب چیزیه واال، میگم میزنید؟ شرم و حیام خوجواب من رو بدید خانم محترم؛ دارید کی و دید می-

 :من من کنان گفت

 .بفرمایید... بف... بله، ب... ب-

 :قبل از رفتن به اتاق جوری که فقط خودش بشنوه گفتم

 .کردم هم آبروت بره، هم از ریخت و قیافه بیفتی و هم اخراج بشیشانس آوردی اینجا مطب پزشکمه وگرنه کاری می-

 .خانم نه هیزبازی در آوردنحواست به کارت باشه 

 :چند تقه به در اتاق زدم و با اجازه دکتر وارد شدم

 .سالم آقای دکتر-

 .به به، سالم آقا مهدیار، بفرما بشین-

 .خیلی ممنونم-

 :نشستم روی مبل نزدیک دکتر و پرسیدم

 شنوم، جواب آزمایشم رسید؟خب دکتر، می-

 .ا با خودت حرف بزنمبله که رسید، برای همین گفتم بیای تا شخص-

 چیزی شده دکتر؟-

 :دوباره پرسیدم. دکتر مکث کرد و سرش رو انداخت پایین، همین اضطرابم رو زیاد کرد

 .دکتر چیزی شده؟ سکوت نکنید-

 مهدیار فوتبال توی زندگی تو چقدر مهمه؟ یعنی کجای زندگیت هستش؟-
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 :از این سوال حس خوبی پیدا نکردم

 .من نیست، خود زندگیمه، من با توپ و فوتبال قد کشیدم و نفس پشت سر گذاشتم فوتبال جایی از زندگی-

 قدر به فوتبال وابسته بشی؟چرا اجازه دادی این-

 مگه دست منه؟ خود شما به کارت وابسته نیستی؟-

 ات رو آویزونخب چرا هستم،اما شرایطم با تو فرق داره،تو زمانی که فهمیدی یه کلیه ات رو از دست دادی باید کفش ه-

 .کردیمی

 یعنی چی؟-

 .کنهیعنی آدم با یه کلیه که فوتبال بازی نمی-

 .ولی پزشک من اون زمان گفت مانعی نداره-

 پزشکت کی بود؟-

 .دکتر بردیا فروزان-

 آهان دکتر فروزان معروف؛ ولی اون که دکتر جراح هستش، چطوری پزشک تو شده؟-

به همراه یه دکتر . امال اورژانسی بود مسئولیت عمل من رو به عهده گرفتخب منم جراحی شدم دیگه، وضعیت من ک-

 .دیگه

 تونی ادامه بدی به فوتبال؟پس فامیل هستید، دکتر فروزان گفت می-

 .تونمهم ایشون هم یه دکتر دیگه گفتن که می-

 ؟...به شرطی که-

 .آقای دکتر بازی فوتبال که شرط و شروط نداره-

 .کردند پس اونا در حقت بد-

 آقای دکتر این حرفا برای چیه؟ میشه رک بگید دردم چیه؟-

 خوای رک باشم؟می-

 .صد در صد-

 .دیگه نباید فوتبال بازی کنی-
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خشکم زد، چند دقیقه نتونستم حرف بزنم و تکونی بخورم،گلوم به شدت خشک شده بود و دلم یه لیوان آب سرد 

شدم، این حرف دکتر یعنی چی؟ این رو داد و شکستن وسایل آروم میخواست، دوست داشتم االن خونه بودم و با می

 :کجای دل واموندم بگذارم؟ به سختی گفتم

 منظورتون چیه؟-

ببین مهدیار، آدمی که یه کلیه داره باید یک سری چیزا رو رعایت کنه، مثال اینکه سعی کنه سرما نخوره و اجازه نده -

های سنگین رو نباید بلند کنه، آب زیاد باید بنوشه و آنتی بیوتیک و ایل و وزنهبدنش عفونت کنه، نباید زیاد بدوه، وس

حاال دو صورت وجود داره، یا آدم مادرزادی یه کلیه داره یا  ...مسکن رو سرخود مصرف نکنه، رژیم غذایی و چیزای دیگه

دست دادی نباید تو ورزش پرخطر و  در طول زندگی یکیش رو از دست میده، تو اشتباه کردی، بعد از اینکه یه کلیه از

دادی، تو به خاطر مصدومیتت توی بازی شهرآورد دوباره آسیب دیدی؛ ولی قابل پیشگیری درگیری مثل فوتبال ادامه می

 .هستش، مهدیارباید برای همیشه قید فوتبال رو بزنی

 اگه این کار رو انجام ندم چی؟-

 .خیلی خطرناکه، حتی می تونه باعث مرگت بشه-

 .گذارم، به هیچ وجهمن فوتبال رو کنار نمی-

 .پس قید زندگی کردن رو باید بزنی-

 چی داری میگی آقای دکتر؟-

 .هام رو هم کردمها انجام شده صحبتتونستم کردم، تمام بررسیآقا مهدیار من هرکاری که می-

طور وقتی مصدوم هستی بازم به بازی تونی از خودت مراقبت کنی، تو چدر ضمن تو امتحان پس دادی، نشون دادی نمی

 ادامه میدی و بازی بعدی رو هم بدون گزارش به پزشک تیمت میری تو زمین؟

 :عصبانی گفتم

 .اینا یعنی چی دکتر؟ به زبون خودم حرف بزنید-

ها، ها و شروطتونی به زندگی عادی ادامه بدی؛ ولی به شرطگوش کن مهدیار، مشکل این یه کلیه تو جدی نیست، می-

ه مونه؛ ولی به شرط اینکه دوبارات که از ریشه عیب و ایراد نداره، تا قبل از این صدمه آخری هم سالم بود، سالمم میکلیه

آسیب نبینه؛ چون در صورت آسیب دوباره خطرناکه برات، باید مراقبت کنی و در راس اون اینه که بازی نکنی، دویدن زیاد 
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ی خب اگه قراره یه زندگی معمولی داشته باشی دیگه خطری نیست می تونی با و ورزش سخت برات خوب نیست؛ ول

 .خیال راحت و رعایت چندتا نکته ساده خیال خودت رو راحت کنی

دکتر، دکتر، دکتر؟ چی میگی شما؟ من نمی خوام از فوتبال برم، من تازه تو روزای اوج هستم، تازه شناخته شدم، تا به -

 وری ادامه ندم؟آرزوهام رسیدم، حاال چط

میری؛ چون در صورت کوچکترین ضربه و صدمه مستقیم این باشه، میل خودته، برو ادامه بده؛ ولی بدون خیلی زود می-

 .کلیه رو هم کامال از دست میدی و دیگه خیلی دیر شده

 یعنی این یه کلیه االن کامال سالمه؟-

 .آره-

 پس این دردها برای چی بود؟-

ه بودی؛ چون تحرک بیش از اندازه داشتی؛ چون صدمه دیده بود؛ ولی خب جدی نبود و اگر یک بار چون بهش فشار آورد-

 .ه برای توکنه، البتدیگه این اتفاق بیفته اون موقع حتما باید پیوند کلیه بشی، پیوندی که هیچ چیز رو تضمین نمی

 .خیلی سخته-

ار ساده های دیگه مشغول یه کتو فوتبال رو بگذار کنار و مثل خیلیها دارند با یه کلیه بهترین زندگی رو می کنند، خیلی-

 .شو، می بینی که زندگی جریان داره، باز هم میگم فقط باید چندتا نکته ساده رو رعایت کنی

 .منظورم از سختی کنار گذاشتن فوتبال بود-

گردی پیش خودم و عمل پیوند دوباره بر میمهدیار برو خونه، برو فکر کن یا میری ادامه میدی و یه روز به خاطر آسیب -

 .کنیانجام میدی یا میری سراغ یه کار دیگه و یه عمر زندگی می

 راه سومی نیست؟-

متاسفم مهدیار در هر صورت اگه راه دوم رو انتخاب کردی دیگه پیش من نیا و فقط زنگ بزن تا بهت بگم چه -

 .هایی داریمحدودیت

 ها هست؟پس محدودیت-

 .ای هستندگم محدودیت ولی وقتی بهت بگم می فهمی چقدر چیزهای سادهمن می-

 دارو هم باید مصرف کنم؟-
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 .اگه راه دوم رو انتخاب کنی، نه-

 .گیرممن فکرام زو می کنم و بعدا باهاتون تماس می-

 .موفق باشی-

 .خداحافظ-

از یکی دوساعت گذروندن وقت با رانندگی  ازمطب اومدم بیرون، اعصابم به شدت داغوون بود، سوار ماشینم شدم و بعد

ای که خیلی عذابم می داد؛ ولی بازم احساس می کردم بی هدف رفتم خونه مامان اینا، در رو باز کردم و وارد شدم، خونه

بوی مامان رو میده، مستقیم رفتم سمت تراس، درش رو باز کردم و پام رو گذاشتم بیرونش، ماه کامل بود، بهش خیره 

 :رو بهش داد زدم... همیشه مهتاب باعث آروم شدنم می شد؛ ولی االنشدم، 

 خوای من هم ببری؟ خب ببر دیگه چرا عذابم میدی؟خوای خدا؟ میچرا؟ چرا من؟ دیگه چی از جونم می-

 :بعد آروم تر؛ ولی هنوزم با عصبانیت گفتم

انداختی و شدم یه آدم ناقص، تو باعث شدی تو  خدا لعنتت کنه مهرزاد، تو کلیه من رو گرفتی، تو من رو به این روز-

دوراهی به این مزخرفی گیر کنم، لعنت به تو، خدا اون روز رو نیاره که دستم بهت برسه اونوقت انتقام این حالم رو ازت 

 .گیرممی

 :دوباره سرم رو گرفتم باال و غرق زیبایی ماه شدم؛ چند لحظه با لبخند محوی نگاهش کردم و آروم گفتم

کنم، جای مامانم خوبه دیگه، الکی الکی تو شدی همدم تنهایی من، باهات حرف می زنم و به خیال خودم درد و دل می-

 .خالی

بعد برگشتم داخل، در رو بستم و از خونه اومدم بیرون،زنگ زدم و ثریا خانم گفت که رفته خونه خودش،خواستم برم 

های تهران دور زدم و خاطراتی که با مامان داشتم رو توی تو خیابون پیش کیان اما پشیمون شدم، به جاش تا خود صبح

 .ذهنم مرور کردم

*** 

 .کنم مهدیارمن اصال درکت نمی-

 حرف حسابت چیه میالد؟-

 مگه نمیگی اون شرکت حسام به نام تو هستش؟-

 .خب چرا-
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کم داره گندش در میاد و لنگ می زنه، تونی فوتبال بازی کنی، شرکت هم میگی دیگه کم چرا و مرض، تو که االن نمی-

 .خوای بیکار بمونی، برو مثل آدم بشین تو اون شرکت ریاست کنخب تو که نمی

تو حالت خوبه داداش؟ من مگه مهندس عمران و معمارم؟ من کامپیوتر خوندم میالد، کجاش به این شرکت بزرگ و -

 معروف ربط داره؟

اش کنی، یک سال بمونی اینه جذبه داشته باشی و عُرضه که بتونی اداره تو اون شرکت همه به حسام متعهدن، مهم-

 .همه چی دستت میاد، کارمندا کمکت می کنند

 .اصال شدنی نیست میالد-

 .بهش فکر کن، فردا یه سر بزن به شرکتش ببین اصال جو و اوضاع چطوره-

 .من حوصله ندارم-

حسام این کار رو کرد برای  !بده، مهدیار عجب آدمی هستی پس حداقل برو بفروشش و حقوق این بنده خداها رو-

 .همچین روزی که این اتفاقات نیفته خب

تونم بفروشم، خسارت داره؛من این قدر پول ندارم که دونه چندتا قرارداد چند ساله بسته؟ نمیمی دونم؛ اما خدا می-

 .بتونم کلی ضرر و زیان به خودم بزنم

 خوای نگهش داری؟می-

سپارم دستش، میگم قبول داره سمت زنم، همه چیز رو میخودم که نه، فردا میرم شرکت با مدیرعاملش حرف می برای-

 .ریاست شرکت رو قبول کنه، خودمم مرتب سر می زنم و هوای شرکت رو دارم

 .دنبالش هستم تا چند روز دیگه معلوم میشه-

 .باشه، من فعال میرم، خبرش رو بهم بده-

 .اوکی-

 نداری؟کاری -

 .نه داداش، برو به سالمت-

 .یاعلی-

کردم پس می تونستم قهوه حاال که دیگه فوتبال بازی نمی. میالد که رفت ثریا خانم رو صدا زدم تا برام قهوه بیاره
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ی بدی بود اون هفته، زمین و زمان رو به هم دوختم؛ ولی بازم مجبور شدم راه دوم دکتر رو انتخاب کنم، چه هفته. بخورم

پیش چندتا دکتر دیگه رفتم و آزمایشاتم رو نشون دادم؛ ولی حرفای دکتر جهانزاد رو تایید کردند، هیچ راهی برای ادامه 

ین اومدم بیرون از زمدادن به فوتبال نبود، چقدر اون روز به خودم لعنت فرستادم و گفتم کاش اون بازی بعد از آسیب می

ند شدم پیودیدم مجبور میدادم و صدمه میی دیگه خیلی دیر بود؛ اگه ادامه میو بازی بعد رو کاش محروم شده بودم؛ ول

ا خواستم اون جوری منتظر باشم تا یکی پیدبشم؛ ولی من که فک و فامیلی نداشتم تا بخواد یه کلیه بهم بده، اگرم می

 ...شد، من آدم این کار نبودمبشه و اهدا کنه نمی

رو چی بدم و چی بگم؟خواستم بهانه بیارم؛ ولی نتونستم دروغ بگم، چیزی نبود که  دونستم باید جواب هوادارامنمی

کردم و گفتم چون یه کلیه دارم و این یکی هم در معرض  مصاحبهارزش داشته باشه تربیت مامانم رو زیر سوال ببرم، یه 

هام رو بیاویزم، بعد هم توی بازی اول نیم فصل دوم رفتم تو زای خوب فوتبالیم کفشآسیب هستش مجبورم تو رو

ی پر از درد و حرف و گله و شکایتم چهارگوشه زمین رو بوسیدم و پایان بازی با بغض و سینه 8-3بازی،بعد از برد 

، همیشه تمام بازی ها از گوشه پیراهنم رو به کودک معلولی که روی ویلچر بود یکی از طرفداران سر سختم بود دادم

کردم و  مصاحبهها برای آخرین بار سال هم نداشت، بعد از اون هم با تمام خبرگزاری 6کرد، شاید زمین منو تشویق می

ترکید، هوادارای سرسختم خیلی ناراحت  جواب تمام خبرنگاران رو دادم،خبر خداحافظیم از فوتبال مثل بمب تو ایران

شده بودند؛ ولی جوابی نداشتم بدم، عمر فوتبال من و بابام خیلی کم بود،هر دو از کودکی شروع کردیم و به سی سالگی 

 ...نرسیده مجبور به ترکش شدیم، هرچند هر دو موفق بودیم و رفتیم، مفید بودیم و رفتیم، پرطرفدار بودیم و رفتیم

گفت مهدیار ناراحت نباش، تو انتقام بابات رو از فوتبال گرفتی، درخشیدی، اسمش رو زنده کردی، تیمت رو میالد می

ام که جلوم گذاشته شد از فکر بیرون اومدم، تلخِ تلخ قهوه... قهرمان کردی؛ ولی اینا چیزهایی نبود که من رو راضی کنه

مشغول مزه کردنش شدم، دلم . بودمش و بهش عادت کرده بودم بود، به قهوه تلخ عالقه نداشتم؛ ولی خب ترجیح داده

زرگ مامان ب. واسه مامانم تنگ شده بود، تا وقتی بود خیالم راحت بود که هست؛ اما حاال که رفته انگار تنهای عالم شدم

نزدیک براشون زنه و با گریه و التماس ازم می خواد تا هر روز صبح برم سر خاک دختر و دامادش و از هر شب زنگ می

زد و باهام حرف میزد، خیلی زن قوی بود، چون کردم، خاله ستاره هم گاهی زنگ میفاتحه بخونم، من هم این کار رو می

کرد و سعی داشت تا من آروم باشم و غصه نخورم ولی چه فایده؟ چند بارم ازم خواست تا بغض خودش رو خفه می

فراموش می کردم؟ تنها کاری بود که می تونستم برای مامان ساحلم  های جمعه خیراتی رو فراموش نکنم، مگهشب

http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
http://forum.negahdl.com/forums/22/
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 .انجام بدم

 های روشن اما پر از غممروز بعد آماده بودم تا برم شرکت،یه کت و شلوار مشکلی با پیراهن خاکستری پوشیدم، چشم

ای که چیده بود ز صبحونهرو زیر عینک دودی مخفی کردم و خواستم از خونه بزنم بیرون که با دیدن ثریا خانم و می

پشیمون شدم، نمی خواستم زحمتی که کشیده هدر بره، عینکم رو برداشتم و رفتم سراغ میز، دوتا لقمه کره و عسل 

 :بعد گفتم. خوردم، لیوان شیری که تازه روی میز گذاشته شد رو برداشتم و الجرعه خوردم

 .داری برای خودتون درست کنید و بخورید؛ ولی برای من نه ثریاخانم من برای ناهار و شام خونه نیستم، اگه دوست-

 .چشم آقا-

 :فهمیدم یه چیزی توی دلش هست که برای گفتن و نگفتنش دو دل شده، پرسیدم

 ثریا خانم بگو چی شده؟-

 .هیچی آقا-

ا می زنی، دوما چرا اوال اینکه دوست ندارم مدام من رو آقا صدا بزنید، نه من ارباب هستم نه تو رعیت که اینجوری صد-

 .یه چیزی شده

 پس چی صداتون بزنم؟-

 .مهدیار-

 ...ولی آخه شمـ-

 .من ازتون می خوام-

 .چشم-

 .چشمت بی بال، حاال حرفت رو بزن-

 کدوم حرف؟-

 .دونم چه مشکلی دارید؛ ولی بگید شاید کمکی از دستم بربیادثریا خانم من پریروز حقوقتون رو ریختم به حسابتون نمی-

استش من یه پسر دارم،چند وقت پیش خودش عاشق شد و خودش همه قرار و مدارها رو گذاشته، تو فکر عروسی ر-

گرفتن هستش، به دختره گفته من پول ندارم توی تاالر عروسی بگیرم اونم گفته اگر پول هم داشتی فایده نداشت؛ چون 

دونم ره، اونم یه خونه از طایفه داماد، حاال من نمیپدرم طبق سنت قدیمی خودشون باید حتما عروسی رو توی خونه بگی
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نفر جا بدم، پسرمم من رو گذاشته تحت فشار که همش یه پسر داری پس  51تونم چیکار کنم، خونه خودم به زور می

 ...باید یه کاری بکنی، منم موندم کـ

 ثریاخانم؟-

 بله آقا؟-

 باز گفتی آقا؟-

 .شرمنده، باید عادت کنم-

 کنی؟ای غصه بخوری؛ چرا خود خوری مین ثریاخانم دنیا ارزش نداره که تو به خاطر همچین موضوع سادهببی. باشه-

 ...واسه شما آره موضوع ساده است؛ ولی واسه من-

گفتی، غصه نخور، پسرت رو بگو بیاد پیشم، امروز که کار دارم؛ ولی فردا بگو بیاد، دونم، همون اول باید به خودم میمی-

 .کنم باهاش شمارشو بده خودم هماهنگ مییا اصال

 خواین حرف بزنید؟در مورد چی می-

 گذارم، فقط بگودر مورد عروسی، اگه واقعا خانواده دختر قبول نمی کنند برای تاالر من این خونه رو در اختیار شما می-

 بیاد پیشم، اسمش چی بود؟

، من همین که بهتون گفتم خودش بی چشم و رویی حساب اسمش نویده؛ ولی آخه شما هنوز عزادار مادرتون هستید-

 .شد، چه برسه به این که سور و سات عروسی پسرمو راه بندازم، اونم خونه شما

خواد نگه داره؟ بقیه هم قرار نیست به پای من بشینند و رعایت کنند، مادر منه؛ اگه من برای مادرم عزا نگه ندارم کی می-

 .خودش، شمارش رو بده عزا جای خودش، عیش هم جای

 .الهی خیر ببینی پسرم، دست به خاک بزنی طال بشه، الهی عروسی خودت واست جبران کنم-

 .خدا سایه شما رو از سر من و پسرتون کم نکنه-

 .من برم شمارش رو بیارم-

 .برو-

دقیقه بعد  04وار ماشین شدم، ثریا خانم شماره رو آورد، تو موبایلم سیو کردم و از خونه زدم بیرون، عینکم رو زدم و س

جلوی شرکت نگه داشتم، پیاده شدم و نگاهی به رو به رو انداختم، حتی بزرگی ساختمان هم تن آدم رو می لرزوند چه 
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 .کاغذ وکالت نامه حسام رو برداشتم و رفتم داخل. برسه به کار کردن توش

ن کلمه قبل از گفت. ، همین کار رو کرد و وارد اتاق شدماز منشی شرکت خواستم با مدیرعامل هماهنگ کنه تا فورا ببینمش

 :ام، خالی شدهای مرور کردهسالم ذهنم از تعجب از تمام حرف

 آقای علیپور؟-

 سالم، باالخره اومدی آقا مهدیار؟-

 شما مدیر عامل اینجا هستید؟-

 .با اجازه شما، بفرمایید-

 :تم و گفتمنشس. حسام نگفته بود مدیرعامل شرکتش آقای علیپوره

 منتظرم بودید؟-

 .معلومه که بودم-

 چطور؟-

 چای یا قهوه؟-

 .چای-

 :بعد از سفارش چای گفت

 .حسام بهم گفته بود شرکت رو به نامت زده و بهت وکالت نامه داده، برای همین بعد از مرگش منتظرت بودم-

 چرا تو این مدت سراغم رو نگرفتید؟-

هم هر طوری بود با  هر زمان که صالح بدونید حتما خودتون یه سر می زنید، منشرایط مساعدی نبود، با خودم گفتم -

 .چنگ و دندون شرکت رو اداره کردم تا یه روز شما سر بزنید

 .من نیومدم برای تحویل گرفتن شرکت-

 یعنی چی؟-

 .مداددم نمیای به خوراستش من اگه می دونستم بهترین دوست حسام مدیر عامل شرکت هستش هرگز چنین اجازه-

 که شرکت به نامتون بخوره؟-

 .نه،که برای سر زدن به اوضاع شرکت بیام اینجا-
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 االن می،خوایین چیکار کنید؟-

اگه کسی جز شما مدیرعامل بود من اومده بودم برای اینکه هماهنگ کنم تا شرکت رو بفروشم؛ ولی حاال که شما هستید -

 .دیگه نیازی به هماهنگی نیست

 منظور؟-

 .ما ریاست شرکت رو به عهده بگیریدش-

 .مگه میشه؟ اینجا رو باید خودت اداره کنی-

چ هی. حاال من باید بگم مگه میشه؟ آقای علیپور، من نه درس این کار رو خوندم، نه بلدم، نه حوصله دارم و نه عالقه-

 .وشمفرشرکت رو به شما میبینم تا همچین مسئولیتی رو قبول کنم، اصال اگه بخوایین من چیزی توی خودم نمی

 .تونم شرکت رو بخرممن نمی-

 چرا؟-

توی  یعنی. حسام ازم خواسته،اگه بخوایین می تونین به کسی دیگه بفروشین ولی من نه، قول دادم شرکت رو نخرم-

 .وکالت نامه و سند هم قید شده شرکت به من فروخته نشه

 برای چی؟-

دونم چیکار کردم که باعث شده حسام نسبت به منی که پا ینکارو کرده؟ نمیدونم، هیچوقت نفهمیدم چرا حسام انمی-

 .به پاش برای اینجا زحمت کشیدم اینجوری برخورد کنه

یادم اومد سفارش و حرفای حسام که هرگز به احسان علیپور برای سپردن شرکت بهش اعتماد نمی کنه؛ خودم رو 

 :خونسرد و عادی نشون دادم و گفتم

 کنیم؟پس چیکار -

 .شما جانشین حسام بشید، حتما بی دلیل نبوده که خودش این جا رو به نامتون زده-

 .کنمنه، من هرگز این مسئولیت بزرگ رو قبول نمی-

 ...من خودم تمام زیر و بم شرکت و کارهاش رو بهتون یاد میدم تا-

ند گیرم؟ این شرکت خیلی بزرگه، کلی کارمآقای علیپور؟ مگه بنایی و نجاری هستش که بغل دست استاد بمونم و یاد ب-

ای در آن واحد داره، کلی قرارداد بزرگ بسته شده توش، چطوری عنوان ریاست رو قبول کنم اونم بدون هیچ تجربه
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گرده و من هنوز سنی ندارم، هرکی از در بیاد داخل و من رو پشت میز ببینه مستقیم برمی. آموزش هم ببینم؟ امکان نداره

 .میره که

 درسته حق با شماست، پس شما بگو چیکار کنیم؟-

حاال که میگی نمی تونی بخریش،خب من االن به عنوان کسی که وکالت نامه داره برای ریاست، شما رو به عنوان -

سپارم به شما، خودم هم میرم دنبال کاری که هم جانشین حسام به کارمندان اعالم می کنم و کارهای مربوطه رو می

زنم، شما هم هرچی ه دارم هم متناسب با رشته دانشگاهیم باشه؛ ولی در عین حال مرتب به شرکت سر میبهش عالق

ات مونه، هم اعتبار و زحمکنم، اینجوری هم شرکت سرپا میخواستی یا هر مشکلی داشتی به خودم بگو من درستش می

 .حسام خراب نمیشه و هم من از پس خواسته حسام بر اومدم

 ید؟شما مطمئن-

آره، حسام ارجمند اونقدری اعتبار داره بین شرکای خودش توی ایران و خارج که به انتخاب من به عنوان جانشین -

 .خودشون، احترام بذارند

 .امیدوارم شما رو پشیمون نکنم-

 .نمی کنید، مبارکه-

م نابلدیم باید بهم گزارش بعد از کارهای مربوطه، احسان علیپور رئیس شرکت شد؛ ولی زیر نظر خودم، یعنی با تما

خواستم کاری کنم تا حسام اون دنیا از دستم ناراضی باشه و داد، نمیماهانه از روند شرکت و قراردادها و جلسات می

حسام گفته بود نباید به احسان اعتماد کرد و حتی توی سند . پشیمون از اینکه مسئولیت شرکت رو بر عهده من گذاشته

ماد کنم زیاد اعتبمیره هم بازم شرکت به هرکسی فروخته بشه به احسان نه، پس من هم سعی میهم قید کرده که اگه 

 .نکنم و حواسم جمع باشه

ام رو در اختیارش بگذارم، تا مراسم عروسیش رو برگزار کنه، خودم هم روز بعدش با نوید صحبت کردم و قرار شد خونه

نقدر او. خواستم هم مکانش خوب باشه هم خود مغازهگشتم، میگ مییک هفته کامل دنبال یه مغازه دو نبش خیلی بزر

ت شد به سه قسمخواستم بزرگ بود و میگشتم تا باالخره چیزی که باب دلم بود رو پیدا کردم، به همون اندازه که می

ر کوچیک میشد ازش متری هم قسمت باالی مغازه داشت که به عنوان یه انبا 6تبدیلش کرد و یه چیز بهتر اینکه یه اتاق 

استفاده کرد، صاحب مغازه آگهی داده بود برای اجاره؛ ولی من باهاش صحبت کردم و خریدمش، من با پول هایی که 
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داشتم می تونستم سه، چهارسال رو فقط بشینم تو خونه و بخورم و بخوابم و کم نیارم؛ ولی تصمیم داشتم تمام اون پول 

از چیزی که فکرش رو کرده بودم مغازه  .ه سرمایه برای همه ی زندگیم استفاده کنمرو خرج کنم بتونم ازش به عنوان ی

گرون تری شد؛ ولی خریدمش،ـچندجا سر زدم تا هم در و پنجره مغازه عوض بشه،هم دوربین و دزدگیر نصب بشه و هم 

و دادم، میز و صندلی، های مشکی و سفید کاغذ دیواری بشه، سفارش تابلوی بزرگ برای سر درش ردیوارهاش با رنگ

 .گذاشتمزدم و باهاشون قرار میباید به چندتا از دوستام زنگ می. قفسه و یک سری چیزای دیگه

*** 

 بله مسیح؟-

 خبرها رو شنیدی مهدیار؟-

 کدوم خبرها رو؟-

 کجایی االن؟-

 .پشت فرمون-

 .بزن کنار تا بهت بگم-

 :ماشین رو نگه داشتم و گفتم

 .خب حاال بگو-

 .د امروز از فوتبال خداحافظی کردمیال-

 چه غلطی کرد؟-

 .اعالم کرد بازی بعدی بازی خداحافظیش از فوتباله-

 چی میگی مسیح؟ چرا آخه؟-

 .دونم، هرچی اصرار کردم حرف نزدنمی-

 دلیلش برای خبرنگارها چی بود؟-

 .یک سری مشکالت شخصی-

 باشه، االن کجاست؟-

 .دونم، باهاش حرف بزن مهدیارنمی-

 .خیلی خب، فعال خداحافظ-
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 .یاعلی داداش-

 :فورا زنگ زدم به میالد

 جونم داداش؟-

 کجایی میالد؟-

 .بهشت زهرا-

 .بمون تا من هم بیام-

 .باشه-

 .بعد ماشین رو روشن کردم و رفتم گل فروشی،دو تا دسته گل مریم خریدم و راهی بهشت زهرا شدم

، یه دسته گل رو گذاشتم و فاتحه خوندم، بعدشم رفتم سراغ سنگ قبر وقتی رسیدم اول رفتم سراغ سنگ قبر عمو سعید

خاله فاطیما که میالد هم کنارش نشسته بود، گل رو گذاشتم و یه فاتحه هم برای اون خوندم، بعد زدم سر شونه میالد و 

 :گفتم

 چرا این موقع روز اومدی اینجا؟-

 ی؟دلم تنگ شده بود، تو چیکار داشتی که تا اینجا اومد-

 .خواستم باهات حرف بزنممی-

 البد در مورد تصمیمم؟-

 آره، چرا میالد؟-

 چی و چرا داداش؟-

تو این همه زحمت کشیدی، تازه دوساله رسیدی به اون چیزی که از بچگی آرزو داشتی، چرا اینقدر راحت و بی دلیل -

 ولش کردی؟

 .دلیل داشتم-

 .نداشتی میالد، به خدا نداشتی-

 .ن تو بودی مهدیارداشتم، دلیل م-

 چی؟-
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من آرزو نداشتم مهدیار، ما آرزو داشتیم، اونم زیاد تا پای جام جهانی، تا لحظه مرگمون برای فوتبال آرزو و نقشه -

ات داشتیم، ما با هم شروع کردیم، با هم ادامه دادیم، انصاف نبود بدون هم تموم کنیم،تو به خاطر وضع بیماری و کلیه

تونم رو که همه بیست و چندسال عمرت رو واسش تالش کردی رو کنار بگذاری، من چطوری میمجبور شدی فوتبال 

ی؟ نه کنس فوتبال بازی کردن نمی*افتی؟ هــ ـوات نمیخوری؟ یاد کلیهادامه بدم؟تو هربار من رو ببینی حسرت نمی

خوام، میشی، من بدون تو فوتبال رو نمیمهدیار، من نامرد نیستم، یه چیزایی از رفاقت حالیمه، تو که داداشمم حساب 

 !گذارمش،فقط باید کمک کنی تا بتونم یه کار پیدا کنمحاال که نیستی من هم نیستم، من هم با تو کنار می

 تو چیکار کردی میالد؟ فقط به خاطر یه دلیل احمقانه؟ تو قید تمام آرزوهات رو به خاطر نبودن من زدی؟-

معلق موندند، وقتی مامانم مرد سقوط کردند، وقتی تو فوتبال رو بوسیدی من خاکشون کردم  آرزوهای من وقتی بابام مرد-

 .و حاال توی شروع دوباره زندگیم تنها آرزوم خوشبختی خواهرمه و اینکه تو همیشه کنارم باشی

 دارم دیوونه میشم میالد، به خاطرمن؟ ارزشش رو داشت داداش؟-

ن و تو یتیم هستیم داداش، همه دنیا هم که بیان پیشمون و بگن ما هستیم بازم خودت داری میگی داداش، بعدشم، م-

کنم بی پدر و مادریم رو، یتیمیم؛ اما غیر از یه نفر، من فقط تو رو دارم، تو واسم مهمی، فقط در یه صورت فراموش می

زنی و خاطر کاری که کردم تو گوشمم باونم اینکه تو مثل همیشه بازم بگی کنارتم، بگی من پشتتم میالد، آره داداش، به 

ه خوامت، کاری کای پشیمون نمیشم، من تو رو با همه وجود میبرای همیشه بری و سراغمم نگیری من بازم برای ثانیه

کردم شاید از نظر همه و حتی خودت احمقانه بیاد؛ ولی از نظر خودم تنها کار برای اثبات برادریم بود، برای اثبات اینکه 

 .گذارمچ جا تنهات نمیمن هی

 ...خوام اصرار کنم تا برگردی به فوتبال؛ چون هنوز دیر نشده و مـاین کار تو دیگه آخرش بود میالد، می-

 .امکان نداره-

میالد به خاطر این لطفت هرکاری که از دستم بربیاد برات انجام میدم، همیشه کنارتم و حواسم بهت هست، . باشه-

 .کنم داداشجبران می. داشته باشیگذارم هیچ مشکلی نمی

 .تو فقط کمکم کن یه کار پیدا کنم-

 .فهمی چیههایی دارم، فردا میواسه اونم یه برنامه-

 .االن بگو-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 56 

 .نه، االن باید بریم تا به چند نفر زنگ بزنیم-

 کیا؟-

 .امیرمحمد مرتضوی، عماد مجیدی و یاشار بنی اعتماد-

 .نشگاهموننهای مشترک داچی؟ اینا که دوست-

 .می دونم-

 گذره مهدیار؟ات میچی تو کله-

 .پاشو بریم یه چیزی نشونت بدم شاید خودت حدس بزنی-

 کجا؟-

 .تو پاشو بریم-

 .بریم-

خوام چیکار کنم، بعدش هم زنگ زدم به همون بعد با هم رفتیم و من مغازه رو نشونش دادم، هرچی اصرار کرد نگفتم می

 :یه سوال مشترک پرسیدم اونم اینکهسه تا دوستمون و ازشون 

 «کنی یا بیکاری؟االن جایی کار می»

امیرمحمد تو پارچه فروشی باباش کار می کرد، عماد تو یه مغازه مسئول نصب دوربین مداربسته بود و یاشار هم فعال 

 .ونونم پیشنهاد بدم بهشام رسیدم، با هرسه نفر قرار یه شام رو گذاشتم تا اونجا بتاین یعنی من به خواسته. بیکار

 :ام اول یه سر باهم رفتیم اداره آگاهی تا با سرگرد رحمتی حرف بزنمقبل از اینکه با میالد بریم خونه

 خب جناب سرگرد؛ به کجا رسیدید؟-

 .به هیچ جا متاسفانه-

 کنه اونوقت شما می گید هیچی؟یعنی چی؟ قاتل مادرم داره واسه خودش عشق و حال می-

ای قرار داره که حمند؟ ما چی داریم به جز یه دست نوشته از اون قاتل؟ متاسفانه منزل مادر شما توی یه کوچهآقای فر-

هیچ کسی دوربین نداره، همین جای تعجبه که چرا توی این دوره و زمونه حتی یه خانوار پیدا نمیشه که توی اون کوچه 

خیابون مربوطه رو که مربوط به روز حادثه بود با دقت دیدیم،  هایدوربین و دزدگیر نصب کرده باشه، ما فیلم دوربین

 .ماشین ها و پالک ها رو بررسی کردیم،از مالکین بازجویی کردیم،چیزی نفهمیدیم جز یه چیز
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 چی؟-

 ایکی از خودروها پالکش قالبی بود، ما فعال پیگیر این مسئله و و پیدا کردن اون خودرو هستیم، شما باید صبور باشید، م-

شیم و به تحقیقات ادامه میدیم؛ ولی آقای فرحمند مامور دولتیم، باید در خدمت همه باشیم، نگران نباشید؛ چون غافل نمی

 .ای نیست، فوق العاده زمان برهلطفا فراموش نکنید این یه پرونده قتل هستش، کار ساده

 .بسیار خب، ممنونم؛ ولی خواهشا همه سعی خودتون رو بکنید-

 .باشیدمطمئن -

 .زنممن بازم سر می-

 .سرنخی پیدا شد حتما در جریان قرارتون میدم-

 .لطف می کنید، خداحافظ-

 .خدانگهدار-

بود  7ساعت حدودای . نفر شام آماده کنه 6از اداره اومدیم بیرون و راهی خونه شدیم، از ثریا خانم خواستم تا به اندازه 

خاطر گرمی هوا روی پیشونیش عرق نشسته بود، کولر رو روشن کردم و خودم که میالد روی کاناپه خوابش برده بود، به 

 :یه سر به آشپرخونه زدم

 ثریا خانم؟-

 بله پسرم؟-

 چی درست کردی؟-

 .گفتین مهموناتون فقط آقا هستن منم دیدم همه مردا قورمه سبزی دوست دارن درست کردم-

کن،االن عالقه مهم نیست، مهم اینه که خوب پذیرایی بشن،  دستت درد نکنه؛ ولی اگه میشه زرشک پلو با مرغ درست-

 .بعد از چند سال شام مهمونم شدن

 .چشم، اونم آماده می کنم می گذارم کنارش-

 به چیزی نیاز نداری؟-

 .نه، فقط شما اون لیوان شربت رو از روی میز بردارین بخورین، خنکه-

 شربت چی هست؟-
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 .با عرق چهل گیاه درستش کردم-

 .نونمم-

 .خوام مهدیارمن هم می-

 :برگشتم که میالد رو با چشم های پف کرده پشت سرم دیدم، گفتم

 مگه خواب نبودی؟-

 .فعال که بیدارم، بده اون شربت رو که خیلی گرممه-

 :بعد با کمال پر رویی لیوان رو از دست من کشید و یه نفس تا تهش خورد؛ ثریا خانم باالفاصله گفت

 ...ری بود کردین آقا میالد؟ خب من برای شمـوای این چه کا-

 :گفتم

 اشکالی نداره ثریاخانم، مگه تو یخچال بازم نیست؟-

 .چرا هست پسرم-

لیوان رو از دست میالد گرفتم و در یخچال رو باز کردم، پارچی که توش شربت بود رو برداشتم و لیوانم و پر کردم، مثل 

 :خود میالد یه نفس خوردم و گفت

 وان من خوردی؟تو لی-

 .اسمت رو روش ندیدم-

 .با نمک منظورم اینه دهنی بود-

 .خب باشه، تو که غریبه نیستی، داداشمی خب-

 :بعدم لیوان رو گذاشتم توی سینک و اومدم بیرون، همینجور که می رفتم سمت اتاقم گفتم

 .میشهها دیگه کم کم سرو کله شون پیدا میالد بدو یه دوش بگیر بعد حاضر شو، بچه-

 .من لباس ندارم مهدیار-

 .ات رو ثریا خانم شسته، توی اتاق مهمونه بردار برولباس های اون دفعه-

بعد لباس خودم و بیرون آوردم و پرتش کردم روی تخت، از توی کمدم از بین اون همه لباس به رنگ تیره یه لباس 

 :های شکمم افتادمشکی دیگه بیرون کشیدم و خواستم بپوشم که نگاهم به جای بخیه 
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 .نامرد، یه یادگاری بزرگ و از بین نرفتنی روی تنم گذاشتی-

افتاد و با خودم تجدید بیعت دیدم اتفاقات اون روز توی انبار یادم میهربار که لباس عوض می کردم و این زخم رو می

ها رو این نتقام تک تک این بخیهبرای اینکه ا. اش نذارمکردم، برای اینکه اگه روزی مهرزاد رو دیدم هرگز زندهمی

 .ها رو ازش بگیرمزخم

*** 

 خب رفیق نگفتی چی شده یهو یاد ما کردی؟-

 .نگران نباشید خیره-

 ات چطوره؟وضع کلیه-

 .طبیعی، انگار نه انگار-

 :یاشار رو به میالد گفت

 تو دیگه دردت چی بود که فوتبال رو کنار گذاشتی؟-

 .من به روده مهدیار وصله، هرجا باشه هستم هرجا نباشه من هم نیستم زد به سرم دیگه، راستش روده-

 :عماد گفت

 .خوای بگیمهدیار بگو دیگه، از صبح دل تو دلم نیست که چی می-

 .بگذارید بعد از شام میگم-

 :امیرمحمد گفت

 .اصال تو نگو، میالد تو تعریف کن-

 :میالد جواب داد

 .گذرهبدونم که چی تو سر مهدیار می یعنی امیر من مدیونتم؛ اگه یه کلمه-

 دونی؟ساعته بیخ ریشش هستی اونوقت نمی 80تو -

 .نه به جون امیر-

 :گفتم

ها من از وقتی فوتبال رو کنار گذاشتم تو این فکر بودم که فورا یه کار پیدا کنم، راستش بچه. باشه، بگذارید میگم؛گ-

خواد تونستم بشم رئیس شرکت حسام خدابیامرز؛ ولی خب دلم نمیکلی فکر کردم، من اگه می خواستم خیلی راحت می 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 60 

کاری بکنم که نه عالقه بهش دارم و نه چیزی ازش سر در میارم، از طرفی به رشته خودم هم عالقه دارم، کامپیوتر بعد 

دو  زه بزرگبرم، برای همین اونقدر گشتم تا یه مغافوتبال بهترین گزینه برای امرارمعاش من هستش و ازش لذت می

های خوب تهران خریدم، بعدش با خودم گفتم چرا تنهایی دست به این کار بزنم، با شماها نبش توی یکی از خیابون

تماس گرفتم تا اگه بیکار هستید بیایید و با من کار کنید، خب درسته عماد و امیرمحمد کار دارید؛ ولی من می شناسمتون، 

شید و صرفا جهت گذران وقت مجبور به این کار شدید، گفتم بیایید اینجا تا اگه این کاری نیست که شما ازش راضی با

هایی دارم که به کار خیلی نیاز دارند؛ اما من رو که می شناسید؟ دوست دارم رفیق .قبول کنید باهم شروع به کار کنیم

 .دای باشیم برای همین از شما خواستم چون درس این کار رو خوندید و کار بلدیحرفه

 :امیرمحمد گفت

 خب دقیقا چه کاری؟-

 .گیره و جواب میدهمی خوام یه مغازه بزرگ برای مجموعه خدمات کامپیوتری داشته باشیم، مطمئنم کارمون می-

 مثل؟-

 .فروش قطعات، نصبشون، تعمیرات سخت افزار و نرم افزاری، برنامه نویسی و اینا دیگه-

 شوخیت گرفته مهدیار؟-

 چرا؟-

کار خودمونه، خیلیم عالیه؛ ولی رفیق منو عماد و یاشار تمام پس اندازمونم بگذاریم روی هم فوق آخرش  این راست-

 .تا هارد بخریم، از کجا بیاریم بقیه شو؟ خصوصا حاال که میگی این یه مجموعه خدماتی هستش 14تونیم می

 من اسم پول بردم؟-

 :یاشار گفت

 پس چی؟-

 .ای، جوری که یه نفرم ناراضی نباشه، سرمایه تماما از خودمهرفهخوام،کار حمن از شما کار می-

 مگه داری اینقدر پول رو؟-

 .تونه اینجا کمکم کنه، آره فعال پولشو دارمعمرفوتبالم کوتاه بود؛ ولی خب پولی که ازش درآوردم می-

 :میالد گفت
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 .دیبابا تو دیگه کی هستی داداش؟ دمت گرم چندنفر رو از بیکاری نجات دا-

 ها؟ نظرتون چیه قبوله؟خب بچه-

 :هر سه نفر با خنده و خوشحالی گفتند

 خیال شد؟قبوله؛ مگه میشه این شرایط عالی رو بی-

 .تونیم سروسامون بدیم و شروع کنیممن کارهای مغازه و مجوز رو کردم، سفارشات الزمم دادم، تا آخر هفته می-

 نه؟حاال چند قسمت کاری هستش؟ شیفتی هست یا -

کنیم و سر ساعت از کار نفر کار می 1کنم، شیفتی نیست، هر ببین عماد، این مغازه رو من به سه قسمت تقسیم می-

، گیره، خودم مسئول فروشایه، اون مسئولیت این کارو به عهده میکشیم، میالد برنامه نویسیش خیلی حرفهدست می

 و یاشار هم تعمیرات کلی کامپیوتر رو، مشکلی هست؟ امیرمحمد کارای نصب وسفارشات رو انجام میده و تو

 .نه رفیق، دمت گرم؛ ولی ما اینجوری قبول نمی کنیم،یعنی من قبول نمی کنم-

 چرا؟-

 .کنمهمین مقدار پولی که پس انداز دارم رو بهت میدم، باید قبولش کنی، اونوقت من هم با دل وجون برات کار می-

 ...عماد من گفـ-

نفر بدون هیچ تجربه کاری داریم از صفر برای  1قراره باهم کار کنیم و پول دربیاریم، تازه مهم تر اینکه هر نه مهدیار، -

 .کنیم، پس بذار باهم از اولش همکاری کنیمزندگیمون شروع می

 .فهمم چی میگی ولی االن اصال به پول شما نیاز نیستمی-

 .پس من نیستم-

 .خیلی خب باشه، قبول-

 :ار هم گفتند که ما هم پس اندازمون رو بهت میدیم؛ ولی میالد گفتامیر و یاش

 .هابینیرو من حساب نکن داداش، من پس اندازم رو باید برای خواهرم جهاز بخرم، پول مول از من نمی-

 .باشه خسیس خان، تو همینجوری بیا-

 خب حاال اسم مغازه قراره چی باشه؟-

 .ه قبل از مشورت باهاتون سفارش دادمتابلوش آماده است، البته ببخشید ک-
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 حاال چیه؟-

 :امیرمحمد بلند خوند. لپ تاپمو باز کردم و عکس های مغازه رو نشونشون دادم بعدم عکس تابلو رو

 "مجموعه خدمات کامپیوتری ساحل"

ز بود به جنوشته ها تمامش به رنگ طالیی . ای گفتندهمگی نگاهی به من انداختند و بعد زیر لب خدا رحمتش کنه

 .ساحل،این کلمه با رنگ آبی نوشته بود

 :گفتم

 این؟خب فردا بیایین بریم مغازه رو از نزدیک بهتون نشون بدم، چیکاره-

شد، با صدای ثریا خانم که برای شام صدا می نفر به خوبی دیده می 0های هر باز همه قبول کردند، برق شادی از چشم

 .ذاخوری رفتیمزد همه بلند شدیم و به سمت میز غ

ها هم تموم شد کارمون رو شروع کردیم؛ چند روز اول منو میالد خیلی اذیت یک هفته بعد که کارای بیمه مغازه و بچه

کنیم به گفتیم بابا ما دیگه بازی نمیهای اطراف می اومدن برای عکس و امضا، هرچی میشدیم، از مغازه و پاساژ

اومدم خونه ، بعد که می8کارمون شروع می شد، تا  2خونه می زدم بیرون و  از ۷: ۰۳صبح ساعت . خرجشون نمی رفت

داشتم یا می رفتم استخر برای شنا، یا باشگاه بدنسازی، یا استراحت می کردم و بعد دوباره ساکم رو برمی ۴:۰۳تا 

خواستم اینکه نمیرفتم کمپ پیش بچه ها، در هر صورت تو خونه نمی موندم چون هم حوصله ام سر می رفت هم می

شام  6گشتم و برمی 2گاهی اوقات میالد هم باهام می اومد،بعد شب هم ساعت . وزن و هیکلم از تعادل خارج بشه

پسر ثریا خانم . هم که می شد می خوابیدم، کال برنامه روزانه من همین بود، همه چیز دقیق و سر ساعت58خوردم،می

 :یالد هم چند روزی بود که حسابی پکر شده بود؛ توی مغازه بودیمام عروسیش رو برگزار کرد، متوی خونه

 .سالم آقا مهدیار-

 .سالم، بفرمایید-

 خواستم، دارید؟می M5S-یه هارد اس اس دی پلکستور-

 ؟ 851GBیا  817GBبله، -

 .لطفا 256-

 :م و گفتمبعد از اینکه هارد رو تحویل دادم، باهام یه عکس انداخت و رفت، من هم صدای میالد زد
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 چیه میالد؟ چرا چند روزه تو لکی؟-

 .چیزی نیست داداش-

 میالد؟-

 .جون میالد هیچی نیست-

 خوری، بگو ببینم قضیه چیه؟کنی قسم دروغ میغلط می-

 مهدیار گیر دادی ها، اینجا جای حرف زدنه؟-

 بچه ها حواسشون نیست، بگو ببینم چی شده؟-

 :نشست روی صندلی کنارم و گفت

 .مهدیس خواستگار پیدا شدهواسه -

 :اولش نفهمیدم چی گفت، بعد یهو گفتم

 چی گفتی؟-

 .مهدیس خواستگار داره-

 واقعا؟-

 .آره-

 کی هست حاال؟-

 .هاشیکی از هم دانشگاهی-

 شناسی طرف رو؟می-

 .نه خیلی-

 .خیلی خانم و با وقاره خب حاال چرا ناراحتی؟ مگه چی شده؟ خب دختر مال مردمه دیگه، میان می برند، مهدیس هم که-

 االن مهدیار؟ االن وقتشه؟-

 پس کی؟-

دونم شما عزادار مادرتون هستید؛ ولی خب من داداش من هنوز داغ مامانم تازه است، پسره پر رو برداشته میگه می-

تون جریانخواستم پاپیش بگذارم که مادرتون فوت شدند، حاال فقط خواستم در خوام و میخیلی وقته خواهرتون رو می
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 .بگذارم تا یه موقع به کسی اجازه جلو اومدن ندید، اول بذارین من بیام خواستگاری؛ اگه قبول نکردید بعدش

 .عجب پسر با شعوریه-

 مهدیار؟ این کجاش با شعوره؟-

سم اخب میالد، این پسر اومده گفته من خواستگار خواهرتم،ولی چون شما االن عزادار هستین فعال نمیاییم برای مر-

 .خواستگاری،دیوونه در جریانت گذاشته که اگه یکی دیگه پیدا شد و پا پیش گذاشت تو بدونی که اونم هست

 خب؟-

 خب که چی؟-

 میگی چیکار کنم االن؟-

 مهدیس خودش می دونه؟-

 .نه تنها می دونه بلکه دوستش هم داره-

 خودش گفت؟-

قتی اسمش رو بردم، نمی دونی چه حالی شد، یک ساعت بعد زنگ نه؛ ولی وقتی بهش گفتم این یارو اومده و چیا گفته،و-

 .زد به دوستش و یواشکی داشت باهاش حرف می زد، از بین حرفاش شنیدم که خودشم زیاد از یارو بدش نیومده

 انقدر نگو یارو، مگه اسم نداره؟-

 .سهیل خوش گفتار-

 خب، تو چیزی به مهدیس گفتی؟-

 .وقتی اینو می شنیدم حتما حسابش رو می رسیدم؛ ولی االن، خودم رو زدم به نفهمی چی بگم؟ اگه مامانم زنده بود-

 میالد؟-

 ها؟-

 درد تو چیه؟-

 خوای بگی؟چی می-

 حرف دلت رو بزن رفیق، نگرانیت دقیقا به خاطر چیه؟-

 قدر بزرگ شده؟چرا مهدیس این-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 65 

 خواستی جلوش رو بگیری؟می-

 ا بسپارمش دست یه غریبه؟چطوری ازش دل بکنم و اعتماد کنم ت-

تو قرار نیست تصمیم بگیری، اول تحقیقات رو بکن اگه طرف خوب بود، بعد با مهدیس حرف بزن، ببین واقعا -

خواد با پدربزرگت صحبت کن، اجازه بده بیان خواستگاری، دستش رو بذار تو دست یه مرد خوادش یا نه؟ اگه میمی

 .واقعی

دونم د براش جهاز بخرم، باید از طرف مطمئن باشم، باید خوشبختیش تضمین بشه، نمیمسئولیت بزرگیه مهدیار، بای-

 چیکار کنم؟

 نگرانی اصلیت به خاطر اینه که قراره تنها بشی؟-

 .نمی دونم، االن یه چیز مهم تر هست! شاید-

 چی؟-

 اگه پسره خوب بود، مهدیس موافق بود، پدربزرگم اجازه داد، اونموقع چیکار کنم؟-

 .ونموقع میری دنبال کارای عروسی دیگها-

 ...ولی مرگ مـ-

قرار نیست به سرعت سوروسات عروسی راه بندازی که، چند ماه نامزد باشند یا برین محضر عقد کنند، بعد از سال -

 .مامانت براشون عروسی بگیر

 کنی؟مهدیار کمکم می-

 .با تمام وجود در کنارتم-

 .ایول داداش-

*** 

حقیقاتی که کرد فهمید پسره خیلی خوبه، خودش هم خجالت رو کنار گذاشت و مستقیم با مهدیس حرف زد میالد بعد از ت

و فهمید مهدیسم خیلی دوستش داره، بعد گفت با پدربزرگش حرف می زنه و هر زمان که اون صالح دونست به 

گ زد و گفت که مامان بزرگ حالش بعد از تموم شدن این ماجرا یه روز بابابزرگ زن. خواستگارش اجازه اومدن میده

هم کلی باهاش حرف زدم و گفتم که برای هاش تمومی نداره؛ خواست تا من باهاش حرف بزنم، منخیلی بده، بی قراری

باید به خاطرآرزوهایی که مامانم داشت و بهشون . منم ساده نیست؛ولی نمیشه یه گوشه نشست و فقط غصه خورد
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د باشه، خیلی اصرار کرد تا من برم شیراز،گفت تو تنها یادگار با ارزش ساحلی، گفت تو نرسید تالش کنیم تا روحش شا

از گوشت و خون ساحل نیستی؛ ولی جونش و نفسش بودی، بیا اینجا تا با وجود تو آروم بشم؛ اما قبول نکردم، گفتم 

باهاش گرم کنم، می گفت بیا با درسته که اگر من بیام خودمم خیلی آروم میشم؛ ولی اونجا کاری نیست تا سرم رو 

آیدین کار کن ولی خب شدنی نبود،برخالف تصوری که داشتم اصال آروم نشد، همیشه با حرفام مامان و مامان بزرگ رو 

 .کردم؛ ولی اینبار نه، انگار این داغ فراتر از یه داغ هستشآروم می

ود، کرد، کارمون بد نباشت با یه کامپیوتر دیگه کار میعماد مشغول تعمیر یه لپ تاپ بود؛ یاشار هم د. توی مغازه بودم

خب طبیعتا چون روزای اول بود زیاد سرمون شلوغ نبود برای همین میالد و امیر محمد داشتن یه سایت راه می انداختن 

یت بندازم خواست رو راه انداختم و خواستم یه نگاه به سارایتر می DVD برای تبلیغات، من هم یکی از مشتری ها رو که

 :که موبایلم زنگ خورد،آیدین بود

 الو؟-

 .سالم مهدیار-

 سالم حالت چطوره؟-

 قربانت خوبم، کجایی؟-

 ام، تو کجایی؟من مغازه-

 .من تهرانم-

 چی؟-

 .تهرانم، نیم ساعتی میشه از فرودگاه زدم بیرون-

 تهران چیکار داری؟چرا بی خبر؟ با کی اومدی؟-

 .متنهام، برات خبرای خوش دار-

 چه خبری؟-

 .یه سر نخ خوب از قاتل پیدا کردم، آدرس مغازه رو بده بیام-

 تو کجایی خودم میام دنبالت؟-

هستم، اومدم یه کافی نت، باید دوتا عکس پرینت می کردم که نشون سرگرد پرونده بدم؛ ولی پرینتر )...( من خیابون-
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 .این بنده خدا خراب بود باید بریم یه جای دیگه

 .افتم، فقط چه سرنخی؟ اینو بگومن خودم تو مغازه پرینتر دارم، االن راه می خب باشه-

بر اساس اتفاقات اخیر و چیزایی که حسام برام تعریف می کرد یه چیزی فهمیدم، ببین می دونم شاید نتونی هضمش -

 ...کنی یا شاید باور نکنی؛ ولی من به یکی مضنونم، یکی که خـ

 الو؟ آیدین؟-

شتناک اومد که بعدش دیگه صدای آیدین رو نشنیدم،چند بار صدا زدم ولی جواب نداد، فوری قطع کردم و یه صدای وح

 :از روی میز پریدم و خواستم برم بیرون که میالد گفت

 کجا داداش؟-

 .گردمبرمی-

 آیدین بود؟-

 .آره-

 چی شده؟-

 .گردم میالدبرمی-

سی که آیدین بود، وقتی نزدیک اون محل شدم خیلی شلوغ منتظر نموندم و سوار ماشین شدم و رفتم همون آدر

بود،آمبوالنس و ماشین پلیس، جمعیت زیاد، ته دلم لرزید، به سختی باال سمت چپ رو نگاه کردم، کافی نت بود، خدای 

 ...من نکنه

 :ماشین رو زدم بغل، عینکم رو زدم و پیاده شدم، دویدم سمت صحنه، یه سرباز جلوم رو گرفت

 ا؟کجا آق-

 .برو کنار آقا من باید برم-

 کجا بری پسر مگه میشه؟-

 بهت میگم برو کنار، من باید ببینم به کی آسیب رسیده؟-

 مگه قاضی و کارشناس صحنه هستی تو؟-

 :قبل از اینکه جوابش رو بدم یکی زد روی شونه ام و گفت
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 چی شده پسر؟-

 شما؟-

 .سرگرد درخشان هستم-

 لباس شخصی داشت؛

 .رد من باید برم جلو تا ببینم کسی که تصادف کرده کیهسالم، سرگ-

 چطور؟-

من با یکی از اقوامون داشتم تلفنی صحبت می کردم، تو همین محدوده بود که یهو یه صدای بد اومد و قطع شد، -

 ...شاید

 صبر کن پسر،میشه عینکت رو برداری؟... بسیار خب،دنبالـ-

 .نخیر نمی تونم-

 آقای فرحمندی؟ پس درست حدس زدم، شما-

 .بله، لطفا کسی متوجه نشه، فورا اون شخص رو نشونم بدید-

 .بیا-

پشت سر سرگرد رفتم جلو، یکی کف زمین بود با یه پارچه سفید که روش انداخته شده بود، حتی احتمالش هم بدنم رو 

 .نو در نیام، خون زیاد، خیلی زیادلرزوند، سرگرد پارچه رو کنار زد و با دیدن شخص همه توانم رو جمع کردم تا به زامی

 :هام رو به هم فشار دادم و زیر لب گفتمچشم

 .نه آیدین-

 :سرگرد اومد کنارم، من رو کشید پشت ماشین آمبوالنس که دید کمتری داشت و گفت

 شناختی؟-

 .خودشه-

 کی خودشه؟-

 :همون موقع یه نفر اومد و گفت

 .جناب سرگرد این مدارکش-
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های آیدین که چندین سال بود داشتش رو تحویل سرگرد داد و رفت؛ بعد سرگرد یه نگاه به کارت کیف پول چرم مشکی

 :توش انداخت و با تعجب زیادی گفت

 سرگرد آیدین آرسام؟-

 .بله، همکارتون هستند-

 بودند، ایشون که به شهادت رسیدند، تسلیت میگم؛ ولی نسبتش با شما چیه؟-

 .ایره جنایی از شیرازام هستند، سرگرد دشوهر خاله-

 اینجا چیکار می کردند؟-

 ...برای یه پرونده قتل اومدن تهران، یک سری مدارکـ-

 :بعد تازه یادم اومد که چی شده و فوری گفتم

 سرگرد میشه از مامورینتون بپرسید که آیا چیزی همراه آیدین بوده یا نه؟-

 مثال؟-

سری مدارک خیلی مهم هست که خودش شخصا اومده برای تحویل دونم؛ ولی هرچی بوده یک کاغذ، پوشه، کیف نمی-

 .دادنش

 .پس بگذاربپرسم-

 قدر سریعسرگرد رفت و من به ماشین تکیه زدم، ناراحتی که داشتم بی حد و اندازه بود، آخه چطوری این اتفاق این

 افتاد؟

ا پام روی زمین گارد گرفتم،یه ربع طول بعد انگار که تازه متوجه شده باشم که آیدین دیگه نیست به خودم اومدم و ب

 :کشید تا سرگرد برگشت و گفت

 .آقای فرحمند شما با من بیا اداره آگاهی-

 برای چی؟ شما پرسیدید؟-

های اورژانس جسد رو منتقل می کنند، شما هم با من بیا و توی راه خانواده ایشون رو در جریان بذارید، من بله، بچه-

 .براتون توضیح میدم

 .اشه، من با ماشین خودم میامب-
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 .هرطور میلتونه-

 .از سرگرد جدا و سوار ماشینم شدم و پشت سر ماشین پلیس راه افتادم

*** 

 خب سرگرد میشه توضیح بدید؟-

آقای فرحمند من از مامورینم پرسیدم، حتی از افرادی که اونجا بودند، بعد از حادثه هیچ چیزی همراه و یا اطراف مرحوم -

 .بودهآرسام ن

 میشه بگین تصادف چطوری اتفاق افتاده؟-

 .کارشناسان ما تا این لحظه اینو پیش بینی کردند. این یه قتل هستش، قتل عمد-

 گفتید بعد از تصادف چیزی با آیدین نبوده، خب قبلش چی؟ چیزی بوده؟-

 .بله، یه کیف-

 کیف؟خب کجاست؟-

صادف شاهد همه چیز بوده،میگه معلوم بوده که ماشین به قصد راننده تاکسی که مرحوم آرسام باهاش اومده،موقع ت-

ضربه به ایشون جلو رفته و وقتی ماشین به سرگرد خورده اون آقا پیاده میشه،و کیفی که پرت شده بود رو بر می 

 ... داره،میره باالی سر مرحوم و

 و چی؟ شدت تصادف انقدر بوده که فورا بمیره؟-

هم  اشا در کنارش یه چیز دیگه هم بوده،اون مرد موقع گذاشتن کاغذ با اسلحه به سینهشدت تصادف که زیاد بود؛ ام-

 .بعد هم با ماشین فرارمی کنه... شلیک می کنه که 

 راننده تاکسی چهره مرد رو ندیده؟-

ن وهای ااون مرد صورتش رو پوشونده بوده، ما بر اساس مشخصات ماشینی که بهمون داده شده سپردیم تا دوربین-

 .خیابون رو چک کنند شاید چیزی دستگیرمون بشه

 .شک دارم بتونید چیزی پیدا کنید-

 منظورتون؟-

آقای درخشان، این قتل به احتمال زیاد برنامه ریزی شده بوده، من به تازگی مادرم و همسرشون رو از دست دادم، اونا -

متی هستند؛ ولی خب به واسطه فامیل بودن سرگرد هم به قتل رسیدند، سرگرد پرونده قتل مادرم توی تهران سرگرد رح
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آرسام هم کمک می کردند، پیگیر بودند و امروز با من تماس گرفتند و گفتند یه سرنخ پیدا کردند در مورد قاتل، رفته بود 

دنبالت  مکافی نت تا از دوتا عکس پرینت بگیره و بعد باهم بریم اداره آگاهی؛ ولی خب گفت پرینتر خراب بوده، گفتم میا

 .و که دیگه، این اتفاق افتاده، اتفاقی که اتفاق نیست، برنامه ریزی شده بوده

با وجود اینا، پس یکی خبر داشته که سرگرد آرسام برای چی اومده تهران و چی همراهش بوده، حتما مدارک مهمی -

ار از محکم کاری عیب نکنه، صورت بوده که عالوه بر زدن ماشین بهشون با اسلحه هم ایشون رو هدف قرار دادند تا ک

 .ای به نظر میادپوشونده و حرفه

همینطوره؛ ولی چیزی که هست اینه که مادرم و همسرشون با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیدند؛ ولی آیدین با -

 .اسلحه

تل ، حاال که این قکنمآفرین، ذهن خوبی داری، این خودش یه نشونه خیلی بزرگه، خب من با سرگرد رحمتی صحبت می-

به دو قتل قبلی مربوط میشه بهتره یک نفر پرونده رو تحویل بگیره که خب خود سرگرد رحمتی بهتر می تونند، شما 

 .خانواده تون رو خبر کنید، گفتید شیراز هستند پس باید فورا بیاند و جسد رو از ما تحویل بگیرند

 سرگرد این ماجراها چی؟-

 .بین بوده، پس حتما همکاران من به طور مرتب شما رو در جریان قرار میدند چون مادر شماهم در این-

 .فقط یه چیز-

 .بفرمایین-

ه دونید کای در مورد این قتل خبری به گوش مردم برسه، میخوام به هیچ وجه از هیچ روزنامه و رسانهخبرنگاران، نمی-

 ...که پیگیرند، نباید هیـمن با وجود کناره گیریم از فوتبال بازم طرفدارانی دارم 

 .کنیمنگران نباشید آقای فرحمند، ما خودمون درک می-

 .ممنونم-

دفعه قبل به آیدین گفتم تا به بقیه بگه که مامانم کشته شده؛ ولی حاال مرگ خودشو به کی بگم؟ موبایلمو در آوردمو 

ن تصادف کرده، نگفتم که مرده،گفتم توی شماره بابابزرگ رو گرفتم وقتی جواب داد به سختی بهش فهموندم که آیدی

 .بیمارستانه و باید زودتر بیاند و اونم با ترس و ناراحتی گفت خودشون رو می رسونند

*** 

 .خاله آروم باش تو رو خدا-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 72 

مهدیار چطوری آروم باشم؟ هنوز کفن ساحل و حسام خشک نشده، هنوز لباس سیاهم رو در نیاوردم که شوهرم رفت -

 .سیاه رو سیاه پوشیدم،که بدبخت شدمزیرخاک، که 

 کنه، این همه بی قراری درسته؟می دونم خاله؛ ولی این بیتابی شما نفس رو داغوون می-

 تو مادرت مرد چه حالی داشتی؟-

 .من بعد از مامانم کیو داشتم؟ هیچکس؛ ولی شما نفس رو داری، پس به خاطر نفس-

 بعدش نوبت کیه؟ مهدیار این کیه؟ چی می خواد از زندگیمون؟-

 :ام و گفتمسر خاله رو گذاشتم روی سینه

گذارم، پشیمونش می کنم فقط شما دعا کن دیگه کاری آروم باش، پیداش می کنم خاله، داغ عزیزش رو به دلش می-

 .نکنه تا پیداش کنم

ن توی برنامه داشتیم، او دیگه نمی تونم زندگی کنم، چرا انقدر عمر خوشبختی ما کوتاه بود؟ ما برای زندگی نفس کلی-

 های زیادی بود، هیچیش نشد پس چرا؟ چرا مهدیار؟عملیات

 زنی؟خاله جونِ نفس آروم بگیر؛ چرا اینجوری زجه می-

 خوام قلبم رو از سینه دردلم خونه، می! گاه زندگیم مرده، سرپناهم مرده، بفهم مهدیارشوهرم مرده، پاره تنم مرده، تکیه-

 چطوری نفس رو بزرگ کنم؟ چطوری بگم پدرت رو کشتند؟ بیارم، مهدیار من

 .آیدین شهید شده خاله جون-

کنه که نفسم یتیم چه فرقی داره برای من؟ برای خودش خوبه؛ ولی واسه بی کسی من مگه فرق داره؟ مگه فرق می-

 شده؟ نفس هنوز بچه است، مهدیار من چیکار کنم؟ چطوری تنهایی زندگی کنم؟

؛ ولی باید خیالم راحت باشه که شماها کنم و بهش نشون میدم بازی با گرگ حکمش مرگهقاتل رو پیدا میخاله من اون -

 .آرومین،که جاتون امنه، که دعام می کنید

 قول میدی پیداش کنی؟-

 .کنم؛ اما شما باید صبور باشی و کمکم کنیزنه، پیداش میقول میدم، مهدیار زیر قولش نمی-

 ...ولی مهدیار مـ-
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 قبول؟-

  .باشه، قول میدم حتی خودم هم کمکت کنم-

 .ممنونم خاله-

 گیره؛ ولی میشه نفس رو تو آروم کنی؟من که دردم آروم نمی-

 هنوزم حرفم براش خریدار داره؟-

 .حرف تو برای همه خریدار داره وقتی منبع آرامش همه هستی-

 .زنملطف داری خاله، اینجوری نیست؛ ولی چشم باهاش حرف می-

 رفتم نزدیکشون که مامان. ریخت با نفسزد و مامان بزرگ همینطور که اشک میبابابزرگ داشت با پدر آیدین حرف می

 :بزرگ خودش فهمید خواست بره که گفتم

 مامان بزرگ؟-

 جونم؟-

بود، فید نقدر موهات سکنی؟ یه شبه پیر شدی، تو که اینکار رو میبخدا وقتی دیدمت نشناختمت، چرا با خودت این-

 .قدر صدات بی انرژی نبودقدر کمرت خمیده نبود، اینقدر صورتت گرفته نبود، ایناین

 ...آره، هیچکدوم از اینا نبود فقط به یک دلیل، اونم اینکه ساحلم بود؛ ولی وقتی نیست-

 !اری بدهبینیش که، اون االن نیاز داره تا یه نفر بهش قوت قلب بده، امیدواما خاله ستاره هست، می-

ه یعنی از دست دادن همه چیز، ب... من اون یه نفر نیستم، پسرم دعا می کنم که هرگز داغ فرزند نبینی، داغ فرزند یعنی-

 .هاته که به اختیار خودت نیست، ساحل که رفت روح من هم رفتجز یه چیز، اونم نفس

 مامان بزرگ؟-

 .سال فراق حتی نصف این بیست سالم زندگی نکرد 84بعد از  از این می سوزم که چرا این بچه بیشتر زندگی نکرد؟-

من االن حرفم خاله ستاره است عزیزدلم، مامان بزرگ گوش کن، این صدای ناله های دخترته، شما فقط یه دختر -

ن ونداشتی، ستاره هم دخترته، مامانم راضی نیست که همه عمرتون رو براش سیاه بپوشید و عزا بگیرید و از اطرافیانت

غافل بشید، حتی خدا هم راضی نیست، یه نگاه به بابابزرگ کردی؟ اون هم پدره، اون هم داغ دیده، اون هم غم دنیا روی 

 .قلبشه؛ ولی ببین، ببین محکم ایستاده تا شما سرپا بمونی، پس شما هم محکم بمون تا خاله سرپا باشه
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 ...ضش شکست و با هق هق رفت سمت خاله ستارهبعد از این حرفم مامان بزرگ نگاهی به بابا بزرگ کرد،بغ

 :لرزید، صداش زدمهای کوچولوش آروم میبرگشتم، نفس سرش رو گذاشته بود روی زانوهاش و شونه

 نفس؟-

 سرش رو گرفت باال، صورتش خیس از اشک بود؛

 .هات رو دختر خالهنبینم اشک-

 من دیگه بابا ندارم چطوری گریه نکنم؟-

 ات بر می گرده؟ متولد میشه؟ یه بابای دیگه پیدا میشه؟اگه گریه کنی باب-

 .نه-

 پس چرا؟-

 .مهدیار اون بابام بود من دلم براش تنگ میشه-

 خیلی دوستش داشتی؟-

 .خیلی زیاد-

 نفس یه سوال؟ آدما کسایی رو که خیلی دوست دارند،وناراحت می کنند؟-

 .نه اصال-

اش گریه کنه، حتی اگه پیش خدا هم باشه، بازم ایی دوست نداره بچهپس چرا تو بابات رو ناراحت می کنی؟هیچ باب-

 .ریزههای تو اشک میگذره، االن داره با اشککنی اون توی بهشت بهش خوش نمیوقتی تو داری گریه می

 مهدیار راست میگی؟-

نکردم؛ چون خیلی مهدیار دروغ نمیگه، می دونی که، بعدشم مگه یادت نیست وقتی خاله ساحل فوت شد من گریه -

 .خواستم ناراحت بشهدوستش داشتم و اون هم دوستم داشت نمی

 وقتی دلم تنگ میشه چیکار کنم؟-

 .شنوه نفسهروقت هرجا که بودی و دلت تنگ شد اول یه فاتحه بخون و بعد باهاش حرف بزن، اون می-

 مهدیار؟-

 بله؟-
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خترونه میدم که دیگه گریه نکنم تا بابام ناراحت نشه، پس من فقط امروز رو گریه کنم؟ ولی بعدش بهت یه قول د-

 باشه؟

فس گیرم،به نهای این طفل معصوم رو ازت مینامرد؛ اگه پیدات کنم اول انتقام اشک. از این همه معصومیتش دلم گرفت

 .هام بهش گفتم که قبولنگاه کردم و با به هم فشردن چشم

خاله رفته بود توی اتاق قدیمی مامانم، بعد از مراسم خاک . ال نفس خوبهبلند شدم و به مامان بزرگ اشاره کردم که ح

 .سپاری و مجلس ختم بابابزرگ اصرار کرد دو روز دیگه شیراز بمونم بعد برگردم، قبول کردم و باهاشون اومدم خونه اونا

زده، سر سفره هفت  رفتم توی اتاق و دیدم خاله نشسته روی زمین و به عکس بزرگ قاب گرفته که همه هستیم زل

 .توی همین خونه و همه لبخند می زنند، عکسی که امروز سه غایب بزرگ داره. سین

 خاله جون؟-

 :با صدایی که به زور می اومد گفت

 جونم خاله؟-

 تونم یه سوال بپرسم؟می-

 .آره عزیزم-

 آقا آیدین موقع اومدن به تهران اسلحه اش هم باهاش بود؟-

گذاره تو همون اداره ولی اون روز انقدر عجله ه نمی تونه همه جا حمل کنه،کاری نداشته باشه مینه خاله، اسلحه رو ک-

 .داشت که داد دست منو گفت نگهش دارم و جایی بذارم تا نفس نبینه

 .خاله هرکی ازت پرسید بگو نمی دونم، تو خونه نیست و چیزی نگفته-

 .مامانم دروغ گفتن بهم یاد نداده-

 بهم یاد نداده،خودمم متنفرم از دروغمامان منم -

 پس چرا االن داری به من هم یاد میدی؟-

چون اگه می خوای قاتل خواهر و همسرت پیدا بشه یه دروغ الزمه، با مصلحتی گفتن کارم رو توجیح نمی کنم،آره -

 .ای نیستدروغه،دروغ بزرگی هم هست؛ ولی چاره

 خب بعدش چیکارش کنم؟-
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 .بدینش به من-

 .روی جفت چشمام، امری باشهچشم -

 خاله؟-

 ...قدر سواد نداری کـخاله و درد، بدم بهت که چی بشه؟ مگه الکیه؟خیر سرت اون-

بس کن خاله، می دونم ولی بهش نیاز دارم،آدم که نمی کشم باهاش، فقط برای پیدا کردن اون جانی به اسلحه واقعی -

 .نیاز دارم شاید الزم شد

 ؟الزم شد که آدم بکشی-

 خاله ستاره؟ به من اعتماد نداری؟-

 .نمیدم مهدیار،من طاقت یه مصیبت دیگه رو ندارم، با مرگ همه کنار بیام با اینکه تو یه خار به پات بره هم کنار نمیام-

 .خب شما اصال گلوله هاش رو بردار، من برام شکل و شمایل اسلحه واقعی مهمه،بعد بده من-

 .ای باهاش نمی کنمار احمقانهمهدیار بگو به روح مامانم ک-

 .به روح مامانم-

 به روح مامانم چی؟-

 خاله جون؟ من مهدیارم ها، چرا اینجوری رفتار می کنی؟-

آخه پسر می دونی داری در مورد چی حرف می زنی؟ فردا پس فردا از اداره آیدین میان، پرسیدن اسلحه کجاست چی -

 بگم؟

 .ه الزم شدبگو نمی دونم، قرار شد دروغ بگی اگ-

 دروغ به این بزرگی؟-

 .گناهه؛ ولی بزرگ و کوچیک نداره. دروغ دروغه-

 .درس ساحل رو خوب یاد گرفتی-

 .اگه اینطوریه پس به من اعتماد کن و اسلحه رو بده-

 ...به مامان اینام چیـ-

 ید؟به هیچ کس چیزی نگید، خاله اگه الزم شد حاضرین تاوان این مخفی کاری و دروغ رو پس بد-
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 .آره-

 .ها، شاید خیلی گرون تموم بشهحتی پیش پلیس-

 .اگه بدون هیچ خطری کمکت می کنه که قاتل آیدین و ساحل پیدا بشه حاضرم به خاطر این دروغ باالی دار هم برم-

 .گذارم اتفاقی برات بیفته خاله، فقط یه چیز دیگهمگه مهدیار مرده باشه که همچین اتفاقی بیفته، نمی-

 چی؟-

 ها داره؟آیدین هنوزم تو خونه از اون ردیاب-

 .آره چندتایی داره-

 میشه بریم من ببینمشون؟-

 برای چی؟-

 میگم بهتون، میشه حاال؟-

 .آره، بیا بریم-

*** 

همه کارها رو سپردم دست نیما پسرخاله مامان،وکیل بود؛ ولی االنم دوتا پرونده قتل دستش بود کار سختی به نظر می 

ها رو بازبینی کرده بودند، ماشینی که قاتل باهاش بوده و زده به آیدین هم هیچ ردی پیدا نکرده بود، دوربین پلیس. اومد

« .دزدی که از دزد بز بدزده شاه دزده»یه ماشین سرقتی بوده،که اونم سرقت شده بوده، شده بود حکایت اینکه میگند 

داخته بود،فعال با مغازه و باشگاه و شنا خودمو سرگرم می کردم، تو خدا می دونه چقدر پلیس ها رو از اصلیت ماجرا دور ان

هنوزم حتی بیشتر از روزهای قبل یه عده می اومدند برای عکس و امضا، من و ! مغازه بودن یه مشکل بزرگ داشت، مردم

  .رفتیم باال تا در معرض دید نباشیممیالد کالفه شده بودیم و بیشتر می

 .تا مادربرد اضافه شده 56کردم که دیدم داشتم حساب های مغازه رو نگاه میدو هفته گذشته بود و 

 امیرمحمد؟-

 بله؟-

 میشه بیای؟-

 جونم؟-

 تا مادربرد از کجا اومده؟ 56قضیه چیه؟ این -
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 .عماد خریده-

 .عصبانی بلند شدم و رفتم سراغ عماد

 عماد؟-

 چی شده؟-

 تا مادربرد خریدی؟ 56تو برای چی -

 .نگران نباش از پول خودم بود کاری به پول مغازه نداشتم کم داشتیم،-

 :خواستم چیزی بگم که میالد اومد جلو و گفت

 .کردیمگه حرف پوله رفیق؟ مهدیار مسئولِ تو باید از قبل باهاش هماهنگ می-

 .خوامقدر سخت گیری، معذرت میدونستم اینشرمنده مهدیار، نمی-

 :عصبانی گفتم

خواد وارد یا خارج بشه باید منو در جریان بذارید، من فرصت ریسک کردن ندارم، ی یه خودکارم میاز این به بعد حت-

 .نباید کوچکترین اشتباهی بکنیم

 :رفتم باال و شنیدم که عماد به میالد گفتبعد فاصله گرفتم و داشتم می

 چرا انقدر گیر میده؟-

 .گذره، شانس آوردی رفیقشیه، از خطای کسی راحت نمیهنوز مونده تا بفهمی چقدر رو این چیزا حساس و دقیق-

 :گوش ندادم و پام رو که روی سومین پله گذاشتم با صدایی نگران به طرف در برگشتم

 آقای فرحمند؟-

 :برگشتم پایین و گفتم. آقای علیپور بود

 .سالم آقا احسان، خوش اومدین-

 .آقا مهدیار تقریبا بد بخت شدیم-

 چی؟-

 .شرکت هک شده، حسابمون کسری موجودی داره، از حساب برداشت شده هک، آقا حساب-

 چی میگی شما؟-
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 .دونم آقا مهدیار، دست نجنبونیم بیچاره میشیمنمی-

 :دونم چرا علیپور به جای تماس گرفتن خودش پاشده اومده، به میالد گفتمفرصت پرسیدن سوال نبود، نمی

 .به سیستم ها بنداز تا من برم بانک، زود باشمیالد داداش عجله کن، برو شرکت یه نگاه -

 .چشم داداش، رفتم-

 .آقای علیپور شما با میالد برید شرکت-

 :ها گفتمبعد رو به بچه گ

 .حواستون به مغازه باشه تا برگردم؛ اگه دیر شد ببندید و برید-

 :یاشار گفت

 .ها بسته میشند، عجله کنظهر گذشته، بانک 58مهدیار االن ساعت از -

 .فعال-

دقیقه از  8شدم از عصبانیت، ترافیک خیلی سنگین بود، وقتی رسیدم سوار ماشینم شدم و راهی بانک، داشتم دیوونه می

 :ساعت اداری گذشته بود، فورا برگشتم سمت شرکت، کارمندان همه توی سالن بودند و مشغول پچ پچ کردن، بلند گفتم

دقیقه دیگه هیچکس شرکت نباشه،  54داختید؟ ساعت کاری تموم شده، تا اینجا چه خبره؟ چرا تجمع بی خود راه ان-

 .زودباشید

 :متفرق که شدند منم وارد اتاق ریاست شدم، میالد پشت سیستم بود، پرسیدم

 چی شده میالد؟-

م به سشنامهدیار تمام کامپیوترها به هم ریختند و هنگ کردند، یه ویروس جدید و ناشناخته یعنی من که نمی! فاجعه-

ا ها بشم تتونم وارد صندوق ایمیلوسیله یه ایمیل به همه سرورها منتقل شده، حساب ها با هم همخونی ندارند، نمی

 .آدرس رو پیدا کنم

 چقدر زمان می بره یکیشون رو راه بندازی؟-

 .اینا به هم مرتبطه، باید سه تا کامپیوتر حتما راه بیفته-

 میالد؟-

 ن امیر و یاشار بیان کمکم شاید زودتر تموم بشهداداش نمیشه خب، زنگ بز-
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 .خیلی خب-

ها رو خبر کردم تا بیان، آقای علیپور گفت قبل از اینکه بریم پیش پلیس باید حتما یه وکیل بگیریم تا کارمون زودتر بچه

میالد گفت چیزی راه بیفته، دو روز دیگه جلسه بود برای یه قرارداد بزرگ، من هم قبول کردم، دوساعت گذشته بود، 

نمونده تا هر سه تا راه اندازی بشند، من هم منتظر وکیلی بودم که آقای علیپور خودش شخصا رفت دنبالش، من وکیل 

 .اینجا سراغ داشتم و شنیده بودم کارشون خوبه؛ ولی نمی دونم چرا آقای علیپور اصرار کرد خودش بره دنبال وکیل

م، اول آقای علیپور اومد داخل و پشت سرش یه دختر، یعنی فقط کافیه به عنوان با صدای در برگشتم و اجازه ورود داد

اولش دخترخانم یه کمی نگاهم کرد، نمی دونم چی شد برای چند لحظه  .وکیل معرفی بشه، منفجر میشم از عصبانیت

 :سکوت کرد؛ ولی بعد گفت

 .سالم، من دیانا مهرپرور هستم وکیل پایه یک دادگستری-

 .خدای من-

 :بدون اینکه جواب سالم بدم گفتم

 دونی که چقدر عجله داریم، نمی شد یه وکیل با تجربه تر بیاری تا به مشکل نخوریم؟آقای علیپور می-

اشتباه نکن مهدیار، خانم مهرپرور برادر زاده استاد مهرپرور بزرگ هستند، برادر خودشونم وکیل عالی هستند، کارشون -

 .ام با شرکت بازی و شوخی کنمحرف نداره، من که نمی خو

 :خانم وکیل که انگار بهش برخورده بود گفت

البته جسارتم رو ببخشید؛ ولی نگاه به ظاهر یا سن من نکنید، درسته جوونم؛ ولی اونقدری تجربه دارم که از پس این -

 .پرونده کوچیک و ساده بربیام

 :گفتم

 .ال لطفا فوری پیگیر بشین تا بیشتر ضرر نکردیممن منظوری نداشتم، بگذارید به حساب عصبانیتم، حا-

کنه  ای منتقلگیرم یک نفر بره و تمام وجه حساب رو به حساب دیگهحتما، فقط لطفا تا من در جریان همه ماجرا قرار می-

 .تا به مشکل بیشتر نخوریم

 .ها االن تعطیل شدهبانک-

ون کارای الزمو انجام میدن برای انتقال وجه، فقط به هیچ من بهتون یه نامه میدم،فوری برین پیش پلیس اونا خودش-
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 .توش باشه 744،644وجه حساب رو مسدود نکنین، خالی هم نمونه،یه چیزی حدود 

 :برگشتم طرف میالد و گفتم

 داداش کار خودته، می تونی بری؟-

 .اش رو سپردم دست امیر االن تموم میشه، تو فقط سوئیچت رو بدهآره بقیه-

 .میالد فقط عجله کن، همینبگیر، -

 .خیالت راحت دادا-

 :میالد که رفت خانم وکیل گفت

 حاال کامال برای من توضیح بدید که چه اتفاقی افتاده؟-

 .و آقای علیپور شروع به توضیح کرد

 «دیـانـا»

یپور شدم، قای علیه مانتو کتون سفید با شلوار مشکی پوشیدم، کفش سفید و بعد از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین آ

 :رفتیم شرکت آقای علیپور گفتتوی راه که داشتیم می

 .خانم مهرپرور من باید قبل از دیدن صاحب شرکت یه چیزی بهتون بگم-

 صاحب؟-

 .ای هستشبله، من رئیس شرکتم؛ ولی مالک اون، کس دیگه-

 کی؟-

 .نهک شغلش این نیست و اونجا کار نمیآقای فرحمند، خودش فقط روی بعضی کارهای شرکت نظارت داره وگرنه اصال-

 خب چی می خوایین بگین؟-

در مورد اخالقشون، ببینین اخالقشون خیلی خاصه، سعی کنید؛ اگه چیزی دیدین ناراحت نشید، شاید جواب سالم -

ه، شاید سنشنوید، شاید جواب سوال نشنوید، شاید نسبت به نظر و حرفاتون بی اعتنا باشه، خیلی قانونمند و زمان شنا

بزنه تو گوشتون؛ ولی عذر خواهی نکنه؛ اما خیلی آدم متشخص و مشهوری هستش، خالصه بگم؛ اگه چیزی گفت دمتون 

 .رو نذارید روی کولتون رو فرار کنید ها، ذاتا اینجوریه، به دل نگیرید

 .ه،نمیشه تحملش کردمگه از دماغ فیل افتاده؟ شاهزاده است یا نعوذه باهلل پسر پیغمبر؟ این که خدای غرور-
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شما قراره با من حرف بزنید و من راهنماییتون کنم، ایشون فقط به عنوان مالک شاید سوالی داشته باشند که بهتره شما -

 .رو ببینند

 .خیلی خوب می شناسینش-

 .من به اندازه سه روزم باهاش نبودم، اینایی که گفتم رو خدابیامرز حسام برام تعریف کرده-

 .کنه چه دقیق هم تعریف کرده خدا رحمتش-

 تیکه بود؟-

 .نه به خدا-

چیزی نگذشت که رسیدیم، با دیدن ساختمان شرکت توی دلم گفتم دیانا اگه از پسش بر نیای بدبخت میشی؛ ولی بعد 

 کلی با خودم حرف زدم و کلنجار رفتم تا آروم شدم، وارد که شدم بعد از اینکه چشمم به مالک شرکت افتاد، نامحسوس

قدر پسرِ عصبانی بود که رنگش شده بود لبو، یه از عزرائیل درخواست پذیرایی از خودم رو کردم، وای خدای من، اون

رسید؛ ولی نشناختم حتی وقتی معرفی هم شده بود بازم نشناختم اسم و قیافه آشنا کمی دقت کردم چون آشنا به نظر می

اونجوری جواب داد بهم بر نخورد؛ ولی عوضش قسم خوردم توی کوتاه خودم رو که معرفی کردم و . دونستم کیهاما نمی

ترین زمان پرونده رو جوری جمع کنم که بیاد دستام رو ببوسه، بعد وجدانم گفت مگه نشنیدی آقای علیپور چی گفت؟ 

د ه تموم شبعد دیگه وجدان رو مرخص کردم رو ازشون خواستم تا همه چیز رو برام توضیح بدن، حرفای آقای علیپور ک

 :گفتم

 کسی هست که بهش مشکوک باشید؟ یا قبال تهدید به کاری کرده باشه؟-

 :آقای فرحمند گفت

تونند همچین کاری بکنند،یعنی تا جایی که نه، در مورد شرکت اصال همچین چیزی وجود نداره؛ حتی رقبای ما هم نمی-

 .من درجریانم نه

 در مورد شرکت؟ یعنی خارج از شرکت ممکنه؟-

 .نمی دونم؛ ولی یه موضوعی خیلی روی مخم رژه میره-

 چی؟-

خانواده ما به تازگی شاهد سه قتل بوده، نمی دونم میشه یا نه؛ ولی شاید بشه ربطش داد؛ چون همه چیز داره پشت هم -
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 .افتهاتفاق می

م به یه هک ساده؟ وای آب دهنم رو قورت دادم اونم به سختی،خدایا قتل دیگه چیه؟من چطوری سه تا قتل رو بچسبون

خدایا چرا اعتماد به نفسم رو با دیدن این پسر از دست دادم؟ تقصیر آقای علیپوره دیگه، از این پسر برام یه غول ساخت 

 :خب، پرسیدم

 .ها رو توضیح بدید؟ البته کامل و اگه چیزی هست که قابل توجه باشه رو حتما بگیدمیشه نحوه قتل-

 «مهدیار»

قتل رو توضیح دادم، چیزایی که مشکوک بود یا تکراری همه رو گفتم، وقتی میالد هم اومد و خیالمون از ماجرای هر سه 

ها راحت شد خانم مهرپرور با میالد یه نگاهی به سیستم ها انداختند،با تالش هایی که کرد روز هشتم تونستیم حساب

کردند،خودم، خانم مهرپرور، فایده نداشت، کالمی حرف  ها هرچی سعیای بود، پلیسهکر رو پیدا کنیم، هکر فوق العاده

نزد تا بگه کی بهش گفته حساب رو هک کنه، یا اصال چرا اینکار رو کرده؛ اما هر چی بود سرگرد رحمتی گفت کامال به 

ر عصبی تهای اخیر ربط داره؛ چون هکر گفته بوده من گروهم رو لو نمیدم تا کارشون نصفه نمونه و همینم من رو بیشقتل

کرده بود، حکم زندان اون مرد رو دادند، وجهی که از حساب برداشته شده بود دوباره برگشت؛ ولی یه قرارداد چند صد 

میلیونی رو از دست دادیم، به خاطر هک شدن و نرسیدن فکس و چندتا ایمیل، تایید نکردن قرارداد، ضرر بزرگی به 

دونه باید چیکار کنه، من باور نمی کردم کار سختی علیپور گفت خودش میشرکت خورد از جانب این قرارداد؛ اما آقای 

باشه؛ ولی سرگرد رحمتی گفت وکیلمون کارش خوب بوده که به این سرعت هکر رو پیدا کردیم، بعدش هم قول داد که 

رور شرکت، خانم مهرپتمام اتفاقات رو کنار هم بچینه و سرنخ خوبی پیدا کنه. من هم بعد از تموم شدن این ماجرا رفتم 

 :هم بود، گفتم

 .ممنون خانم مهرپرور،شما این شرکت رو نجات دادید-

 .ام رو انجام دادم، البته امیدوارم متوجه شده باشید که نباید به محض دیدن طرفتون اونو قضاوتش کنیدمن وظیفه-

 .و ناراحت بودممن اون روز هم گفتم، باید اون رفتارم رو فراموش کنید؛ چون واقعا عصبانی -

 می دونم، فقط آقای فرحمند؟-

 بله؟-

 گفتین اون وکیل پرونده قتل مادرتون کیه؟-
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 .وکیل هر سه پرونده پسرخاله مادرمه، شهرستان هستند-

 ماه گذشته؛ ولی هیچ ردی پیدا نشده، میشه یه کاری کنید؟ 6االن -

 چی؟-

 .باهاش صحبت کنید و پرونده رو به من بدید-

 به شما؟-

 .کنه؟ خب سخته این کارله، این سه قتل توی تهران اتفاق افتاده، یه وکیل از شهرستان داره پیگیری میب-

 ...ماهه زحمت کشیده و کارایی کرده کـ 6نمی دونم چی بگم، وکیل من -

 .اما هیچکدوم کوچکترین سر نخی به همراه نداشته-

 :رل شده گفتماز اینکه حرفمو قطع کرد عصبانی شدم؛ ولی با صدایی کنت

شما خیلی به خودتون مطمئنین ها، سه پرونده قتل همزمان رو دارید با یه وکالت حقوقی شرکت مقایسه می کنید؟ توی -

 ماه پلیس هم کاری پیش نبرده اونوقت شما؟ 6

دادم؛  این کنم، این پیشنهاد رو برایآقای فرحمند؛ من، برادرم، عموم هر سه وکیل هستیم، من از کمکشون استفاده می-

چون دوتا دلیل دارم، اول اینکه وکیل شما تا به اینجا هیچ کاری نکرده، یعنی دریغ از یه بند تحقیقات، منتظره قاتل پیدا 

بشه بعد چگونگی قتل رو بررسی کنه؟ دوم اینکه من از توضیحات شما یه چیزایی فهمیدم که مطمئنم؛ اگه به محلی که 

ه چیزای به درد بخوری تحویل شما و پلیس بدم؛ اما خب توقع ندارید که اینارو همینجوری تونم یاتفاقات افتاده برم می

 به شما یا وکیلتون بگم؟

 من چطوری حرفتون رو باور کنم؟ چی فهمیدید؟-

خوام چیزایی که من فهمیدم بر اساس و به واسطه شغلم مشکوک و البته قابل توجه، به شما بگم متوجه نمیشید، نمی-

تونم اتفاقات رو کنار هم بچینم، کنم؛ ولی من از بچگی به اندازه تمام دنیا معما و پازل حل کردم، ذهنم بازه، میتعریف 

 .دیدین که سرگرد پرونده هم این رو تایید کردند، من می تونم کمکتون کنم

 :رده بود، برای همین گفتمماه نیما کار خاصی نک 6به نظر دختر باهوشی بود، می شد بهش اعتماد کرد، واقعا توی این 

 .سپارمکنم، این وکالت رو به شما میبسیارخب، من با وکیلم صحبت می-

 :یه قدم به سمتم برداشت و گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 85 

کنم برای به سرانجام رسوندن این پرونده، بهتون قول میدم؛ اگه شده شب ها رو بیدار بمونم همه وقت و تالشم رو می-

 .شیمون نمی کنماینکار رو می کنم؛ ولی شما رو پ

 هدفتون چیه؟-

 راستش رو بگم؟-

 .نمی دونم-

تا قاتل  کنمخوام دو نشون بزنم، هم به شما کمک میام، با یک تیر میمن خیلی سابقه ندارم، یا به قول شما کم تجربه-

 .تهست وکالی کارکشها میاد، اونموقع من هم میرم تو لییا قاتلین رو پیدا کنید و هم با این کار خودم و اسمم سر زبون

 های شما بشم؟یعنی من قراره قربانی خواسته-

صادقانه اعتراف کردم و گفتم هدفم چیه؛ ولی در درجه اول من حتما روی مشکل و پرونده شما تمرکز می کنم، الاقل به -

 .خاطر خودم هم که شده

نشون داد که مثل خیلی از وکال هدفش پول دختر صادقی بود، باورم نمی شد انقدر راحت بگه هدفش چیه، زیادم بد نشد، 

 :کنه، گفتمنیست، برای خواسته خودشم که شده همه تالشش رو می

 .کنیدببینم چیکار می-

دو روز بعد که نیما اومد با خانم مهرپرور آشناش کردم و خودشون کارهای مربوط رو انجام دادند و پرونده به خانم 

 .مهرپرور سپرده شد

خوردیم، به خواست میالد ثریا خانم دلمه درست کرده بود. مهدیس هم اومده بود و با میالد شام می توی خونه داشتیم

 :توی آشپزخونه با ثریا خانم بود. میالد گفت

 مهدیار تو لباس مشکی نو داری؟-

 لباس؟-

 .آره-

 مگه خودت نداری؟-

وش پشتش یه کمی برق افتاد،دیگه این عصری مهدیس نبود که خودم خواستم اتو بکشم،اتو رو که گذاشتم ر-

 .ندارم،جرئت رفتن برای خرید هم ندارم
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 .ای و خاکستری هست؛ ولی مشکی نهنه؛من لباس مشکی نو ندارم،سرمه-

 یعنی همیشه باید اینجوری زندگی کنیم؟-

 چطوری؟-

س چرا مردم دست کنیم پنمیشبونه و با پوشش کامل یواشکی بریم لباس بخریم و بیاییم؟ بابا ما که دیگه فوتبال بازی -

 .خوانداز سرمون برنمیدارند؟ همه جا امضا و عکس می

 .کار راحتی نیست، زمان می بره-

 .اوووف-

ا حداقل موندم، یشدم، چندسال غربت نمیاگه می دونستم عمر فوتبالم قراره انقدر کوتاه باشه هرگز فوتبالیست نمی-

 .مکردم تا خودم رو نشون بدانقدر تالش نمی

 .دقیقا منم همین نظر رو دارم-

با اینکه دوست ندارم موقع غذا خوردن حرف بزنم؛ ولی از پس پرحرفی میالد برنمیام، خواستم چیزی بگم که موبایلم 

 :زنگ خورد و خانم مهرپرور بود

 .وای خدا این دختر اصال زمان شناس نیست-

 کی؟-

 .همین وکیله دیگه-

 .که شاهزاده اعظم خوردن و خوابیدنش زمان مخصوص داره جواب بده حاال، علم غیب نداره-

 :ای بهش رفتم که باعث شد ریز بخنده، با همون اخم جواب دادمچشم غره

 الو؟-

 .سالم آقای فرحمند، شرمنده اصال زمان خوبی مزاحم نشدم؛ ولی خب مهم بود-

 .بفرمایید-

 «دیانا»

 داشت؟حقته بزنم زیر... زیر چی آخه؟این پسر انگار عقده داره؛ معذرت خواهی من جواب ن

ند هایی کردید به مکالمه تلفنی آقای ارجمشما توی چندتا از کاغذهایی که مربوط به توضیح روز قبل از قتل بوده یه اشاره-
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 تونم بپرسم چیزی از مکالمات یادتون هست یا نه؟با آقای آرسام، می

 بودم؟ وای خدای من؛ چه طوری این موضوع رو فراموش کرده-

 چی شده آقای فرحمند؟-

 .انقدر اتفاقات پشت هم افتاد که من کال فراموش کردم این چه موضوع مهمیه، بله یادمه-

 میشه بگین؟-

تونم گفت که مطمئنه؟ اینکه من می تونم ساحل رو نگه دارم؛ ولی دست و پای مهدیار رو نمیحسام داشت با آیدین می -

 .ببندم، می گفت عجب نامردیه

 تونم با خاله شما صحبت کنم؟آقای فرحمند من می-

 برای چی؟-

 خوام بدونم آقای آرسام موقع این مکالمه دقیقا کجا بودند، شما به خاطر دارید اون روز چه روزی بود؟می-

 .مرداد بود 56خانم شما حواستون کجاست؟ خودتون می گین روز قبل از قتل، خب -

 :نشده بودم؛ ولی خودم رو نباختم و گفتمیعنی توی همه عمرم اینجوری ضایع 

 منظورمن ساعت بود نه روز؛ می خوام بدونم تقریبا چه ساعتی بود؟-

 .طرفای شب بود؛ ولی ساعتش رو به خاطر ندارم-

 تونم با خاله شما صحبت کنم؟خوبه، حاال می-

 .با شما تماس می گیرند ام، هر وقت زمان مناسبی رو صالح دونستندفرستم به خالهمن شماره شما رو می-

 .خیلی ممنون، شب خوش-

 .خداحافظ-

ات رو بدی به من؟اِ،، انگار نه انگار خدا بگم چیکارت کنه پسر، می دونی من عجله دارم ؛ اما راضی نمیشی شماره خاله

 ...اش هماهنگ کنهها؛ اول میخواد با خالهکار این پیش من گیره

 با کی حرف می زنی دیانا؟-

 کنی غزل؟ینجا چیکار میسالم، ا-

 زنی؟علیک سالم، پرسیدم با کی حرف می-
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 .با خودم-

 ای؟دیوونه-

 .یه موکل مثل این موکل من داشته باشی بعید نیست دیوونه بشی-

 چرا توپت پره؟ کی هست مگه؟-

امال آروم ند؛ ولی کبگو کی نیست، یعنی آدم خونسرد مثلش تو دنیا وجود نداره، باورت میشه پدر و مادرش به قتل رسید-

 .و خونسرد پیگیری می کنه؛ جوری که آدم پشیمون میشه از وکالتش

 بار زنگ بزنه بگه چی شد؟ 1خب دختر دوست داری سمج باشه و ساعتی -

 نه اینجوری نباشه ولی خب کمک کنه هم بد نمیشه،میگم باید با خاله تون حرف بزنم به نظرت چی جواب داد؟-

 .ش می ذارم بعد خبرتون می کنمالبد گفته در جریان-

نه دیگه،خیلی راحت میگه من اول با خاله ام هماهنگ می کنم میگه اگه وقت داشت شمارتون رو میدم تا تماس -

 بگیرن،وای خدایا سرمو کجا بکوبم؟

 :غزل زد زیر خنده و گفت

 .نه بابا پس حتما باید یبار مالقاتش کنم،البد خیلی آدم جدی هستش-

 .قیقه اولشه غزلجدی واسه د-

 حاال اسمش چیه؟-

 .اشمهدیار فرحمند؛ اینم پرونده-

 :گرفت گفتغزل همینجور که پرونده رو از دستم می

 .زنهاسمش آشنا می-

 :به صندلی که روش نشسته بود تکیه زدم و غزل یهویی گفت

 مگه نگفتی پدر و مادرش به قتل رسیدند؟-

 .خب چرا-

 ودشم میگی فرحمند، قضیه چیه؟اینکه فامیل پدرش ارجمنده، خ-

 .اش میشهفکر کنم فرزند خونده-
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 .خب بازم باید فامیل اون روی پسر باشه-

 ناسیش؟شدونم، کنجکاو شدم؛ ولی جرئت نکردم سوال اضافه ازش بپرسم، شاید ناپدریش باشه؛ حاال ببینم مینمی-

 .ال شنیدم یا شایدم جایی خوندمپرت رو بد سوزونده انگار... اگه ببینمش شاید؛ چون اسمش رو قب-

 :هاش رو آورد باال، نشونش دادم و گفتملپ تاپ جلوم رو باز کردم و اسمش رو توی گوگل سرچ کردم، بالفاصله عکس

 .ببین-

 اِ اِ، حاال فهمیدم این فوتبالیسته، توی تیم)...( بوده، فهمیدم دیانا، این پسر قبال توی یه جشن اعالم کرده بود که پدر و-

 .ها نیستند، میگم اسمش آشناس هامادر واقعیش این

 .فعال که فوتبال بازی نمی کنه؛ این طور که شنیدم مغازه مجموعه خدمات کامپیوتری داره-

 کی بهت معرفیش کرده؟-

 .یکی به اسم آقای علیپور-

 شناسی؟اونم نمی-

 .نه-

 .ونده این پسر چشم قشنگهنه و کوفت دیانا؛ مثل آدم تعریف کن ببینم چطوری شدی وکیل پر-

 .هیز نباش غزل-

 .زنه از آبی خوشرنگشهاش داره جار میجون من دیانا ،هیز بازیه این؟ نگاه کن چشم-

 .هیچی رنگ چشم خودم نمیشه-

 اینو نگی خب چی بگی؟-

های چشم یده وبلند شدم و سمت آیینه گوشه اتاقم رفتم، یه نگاه به خودم انداختم، پوست تقریبا روشنم، ابروهای کش

 :رسید، برگشتم طرف غزل و گفتمای، موهایی که بلندیش تا بازوهام میهای غنچهای تیره، لبقهوه

 ای زشته؟چشم قهوه-

 .کنهها ،هیچ کس نگاه بهش نمیزشت نیست؛ ولی پیش این چشم-

 .دهپسنتونم دخالت کنم، اونی که باید بپسنده یه روز میخب نکنه، تو کار خدا که نمی-

 .هاان شااهلل؛ ولی خدایی شانس داره-
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 کی؟-

 .همین پسره دیگه-

 چرا؟-

 .یه، چه سبز قشنگیهاش رنگرفیقشم فوتبالیسته. میالد ایرانمش، البته اونم فوتبالو کنار گذاشته؛ ولی ببینش، اینم چشم-

 خوای حسرت پسرهای چشم رنگی رو بخوری؟بی خیال غزل، تو تا کی می-

 :دونم باال انداخت و نشست روی تختم، پرسیدمنه چه میای به نشوشونه

 دونستم؟از کی فوتبالیست شناس شدی و من نمی-

 .ای باشه نشون بدی من می شناسمعزیزم فوتبال نیست که، تو هر چشم رنگی تو هر زمینه-

ش بود، پوست خورد، خودش خیلی خوشگلاز وقتی شناخته بودمش همیشه حسرت چشمای رنگی خصوصا پسرها رو می

های گوشتی داشت؛ ولی نه زیاد، بینی اش، لبای رنگ بود، مثل ابروهای پیوند خوردهاز منم سفیدتر، موهای بلندش قهوه

ت. گفخندید و چیزی نمیهای خاکستری، صدبار بهش گفته بودم تو خودت چشمات سگ داره؛ ولی میکشیده و چشم

م سمت میزم و مشغول خوندن پرونده شدم و پرسیدن چند سوال از غزل تا من هم موهام رو جمع کردم و دوباره برگشت

 .کمکم کنه

 «مهدیار»

خواستم برم مغازه که خانم مهرپرور تماس گرفت و گفت کارمهمی داره. من هم ازش حالم حسابی گرفته بود. می

ا منتظرش بودم که با صدای در هخودم توی شرکت توی یکی از اتاق .خواستم تا بیاد شرکت، مغازه جای مناسبی نبود

 .زدنش اجازه ورود دادم

 .بفرمایید-

 .سالم آقای فرحمند-

 .سالم، خوش اومدید-

 :نشست گفتهمینطور که روی مبل می

 ممنون. حالتون چطوره؟-

 برای احوال پرسی اومدید؟-
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 کال عصبانی هستید یا فقط از دست منه؟-

 باید منتظر بمونم تا یکی دیگه از عزیزانم از دست بره؟خانم مهرپرور من تا کی باید صبرکنم؟ چقدر -

 .رسهاگه عاقل باشید و به حرف من گوش کنید دیگه کسی بهش آسیب نمی-

 منظورتون؟-

 .اجازه بدید-

بعد بلند شد و رفت سمت در اتاق، از بیرون یک نفر رو صدا زد و بعد از چند ثانیه با یه پسر نوجوون وارد اتاق شد و در رو 

 .ت، برگشت سر جاش و از اون پسر که اسمش مصطفی بود خواست بشینه رو به روشبس

 :با حالت تعجب نگاهش کردم. ازم پرسید

 آقای فرحمند شما این پسر رو می شناسید؟-

 :یه کمی فکر کردم، خیلی آشنا بود. گفتم

 سال پیش جلوی خونه مادرم از من امضا گرفت؟ 3تو همون پسری هستی که تقریبا -

 :سر بچه گفتپ

 .خودمم آقای فرحمند-

 :رو به خانم مهرپرور گفتم

 خب این پسر چه ربطی به قضیه ما داره؟-

 .تونه ربط بزرگی داشته باشهمی-

 مثال؟-

ا هگوش کنید آقای فرحمند، من دیروز دوباره رفتم خونه مادرتون، همین جوری برای چندتا سوال داشتم با همسایه-

های ما متوجه اسم شما میشه، بعد من رو صدا زد و اصرار داشت ین پسر رو دیدم، از بین حرفکردم، اونجا اصحبت می

که اگه شما رو می شناسم آدرستون رو بهش بدم، یا خونه خودتون یا خونه مادرتون برای اینکه بیاد تا باهاتون عکس 

 .بندازه و امضایی که چند سال پیش بهش دادید رو نشونتون بده

 ید عکس بندازه؟االن آورد-

 آقای فرحمند میشه برای یک بارم که شده اول گوش بدید بعد سوال بپرسید یا جواب بدید؟-
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 .می شنوم-

شناسه یا نه؟ گفت سه سال پیش شما من ازش پرسیدم که جوری به جز به واسطه فوتبالیست بودنتون شما رو می-

ون هستش. اون روز می گذره و چند هفته بعد شما رو توی جلوی همین خونه بهش امضا دادید و گفتید این خونه مادرت

بینه، خوشحال میشه از اینکه یه امضا از شما داره، برای اینکه به دوستاش ثابت کنه شما تلویزیون در میدان فوتبال می

شهر ری،  هاش و رفتن بهمسایه اونا هستید قرار میشه چند عکس با شما بگیره؛ ولی این برابر میشه با فوت شدن عمه

محل  تونه برگردهوقتی بر میگردند، باالفاصله خونه رو می فروشند و از اون محل میرند، میگه چون سنش کم بوده نمی

 اشو خودت تعریف کنی؟خوای بقیهقدیم تا اینکه... مصطفی می

ه گفته بودم شما ماه پیش دوستام سر موضوع اینک 54باشه. خب من دیگه نتونستم شما رو ببینم تا اینکه حدود -

همسایه ما هستید کلی من رو دست انداختند و گفتند دروغ گفتی، من هم چون دروغ نگفته بودم بهم برخورد، زنگ زدم 

به پسر عموم که چند سال ازم بزرگتره، گفتم بیاد دنبالم تا بریم محل قبلیمون، اومد و باهم اومدیم همون محل... روز 

ل از ظهر بود، خونه رو نشون پسر عموم دادم و ماجرا رو تعریف کردم، اونم طرفدار شما جمعه بود و مدرسه نداشتم، قب

بود خیلی خوشحال شد، خواستیم در خونه شما یعنی همون خونه مادرتون در بزنیم که یه آقایی صدامون زد،رفتیم پیشش 

 :و گفت

 شما اینجا چیکار دارید؟-

 .اومدیم با صاحب این خونه حرف بزنیم-

 دونی اصال صاحبش کیه؟ب؟ تو میصاح-

 .(...)مهدیار فرحمنده دیگه، فوتبالیست معروف تیم-

 :خندید و گفت

 .کنهاینجا خونه مهدیار نیست عموجون، خونه مادرشه، مهدیار یه جای دیگه زندگی می-

 دونید؟شما از کجا می-

رده اول یه سر به مادرش می زنه بعد میره من از آشناهای خیلی نزدیک مهدیارم، اون االن سر تمرینه، عصر که برگ-

 .بیایید که رسیده باشه 7یا 1خونه خودش، شما ساعت 

 آقا میشه شمارش رو بدید؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 93 

تونم، نمیشه شماره همچین آدم مشهوری رو داد به هرکسی، براش مشکل درست میشه، شما عصر دونید که من نمیمی-

 .بیایید با خودش حرف بزنید

و  های پلیسدیم و رفتیم، عصر دوباره برگشتیم؛ ولی اونجا جلوی خونه مادرتون پر بود از ماشینما هم خداحافظی کر

ها... پسر عموم خیلی ترسید و گفت اگه کسی بفهمه ما امروز اینجا بودیم برامون دردسر درست آمبوالنس و همسایه

دم اون طرفا تا دیروز، خواستم بفهمم که اون میشه، بیا بریم، بعدش هم من رو به زور با خودش برد. من هم دیگه نیوم

ها بپرسم ببینم آدرس جدید شما یا مادرتون رو دارند یانه؟ اونجا این خانم رو دیدم و روز چه خبر شده و هم از همسایه

 ...بقیه اش همه که

 :خانم مهرپرور گفت

 .د بگیددونه، بلکه شما بایکیه؛ ولی کسی نمیخوایید بپرسید اون مرد دونم سوالتون االن چیه؟ میخب آقای فرحمند، می-

 چطوری باید بگم؟-

 .از روی مشخصاتی که مصطفی میگه، حدس بزنید، من به این مرد حسابی مشکوکم-

 اش یادته؟ خب آقا پسر میشه بگی اون چه شکلی بود؟ قیافه-

ی تونم بگم؛ ولی اینجوری نه. برایراستش من زیاد دقت نکردم، چندین ماه هم میشه که گذشته؛ اگه جایی ببینمش م-

هاش جذاب بود، مثل شما آبی بود، یه آبی خیلی جذاب، موهاش هم خیلی کم پشت بود، جلوی سرش من فقط چشم

دونم دقیق یادم نیست؛ ولی ریش و سبیل داشت، خب نه تقریبا مویی نداشت، ریششم نمیشه گفت پروفسوری، نمی

 .هم باشه. من فقط همین یادمه اونقدری که دو طرف فکش تا بناگوش

 گفتی چشم آبی مثل من؟-

 .آره-

 :خانم مهرپرور گفت

 آقای فرحمند، شما تو فامیلتون کسی به جز خودتونم چشم آبی داره؟-

 .هیچکس-

 هیچکس؟ مطمئنین؟-

م دلیلی خب باز بله،من کسی رو تو این دنیا ندارم که فامیل درجه یک باشه و شبیه به من، بقیه اقوام مادرم هستند که-
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های فامیل و دوست آشنا، خودم هستم، رفیقم میالد که نداره به من شبیه باشند، تا جایی که من دیدم تنها چشم رنگی

 .هاش عسلی بودهاش با خدابیامرز حسام که چشمسبزه رنگ چشم

 .تهشناخپس شاید دروغ گفته که فامیل شماست؛ ولی هرچی باشه شما و خانوادتون رو خوب می-

آخه دشمنونم که باشه باید بشناسمش، من چشم آبی به جز خودم ندیدم تا حاال جز یه نفر،که نمی دونم به زبون بیارم -

 یا نه؟

 .چی؟ اگه کمکی می کنه باید بگید-

 مصطفی تو گفتی؛ اگه اون مرد رو ببینی می شناسیش؟-

 .آره حتما-

 حتی اگه خیلی تغییر کرده باشه؟-

 .ببینمنمی دونم، باید -

 خانم مهرپرور، میشه شما با این پسر همراه من بیایید؟-

 فهمیدید اون مرد کیه؟-

 باید مطمئن بشم، با من میایید؟-

 .اش گرفتممشکلی نیست؛ چون من اجازه مصطفی رو از خانواده-

 .پس بریم-

 :هر سه نفرمون بلند شدیم و رفتیم بیرون، دم در شرکت که رسیدیم پرسیدم

 داشتید؟شما ماشین -

 بله، چطور؟-

 رسونم همین جا، موافقید؟ریم، بعد من شما رو دوباره میخب با یه ماشین می-

 .بسیار خب-

 :رو به مصطفی گفتم

 .مصطفی باید مرد و مردونه یه قولی به من بدی-

 چی؟-
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دی من هم هرچند اینکه آدرس خونه ای که االن می برمت رو به هیچ وجه،تحت هیچ شرایطی به کسی ندی؛ اگه قول ب-

 .ام هم بهت میدم، قبولهتا عکس و امضا هر زمان که خواستی بهت میدم، اصال شماره

 .قبول، قول مردونه میدم که هیچکس هیچ آدرسی از من نگیره-

 .خوبه-

 سوار ماشینم شدیم، هر دو عقب نشستند، وقتی رسیدیم ثریاخانم در رو به روم باز کرد، تعارف کردم تا بیان داخل،

 :آوردم گفتمهمونطور که کتم رو در می

 .ثریاخانم؟ مهمون داریم، بی زحمت یه چیزی برای پذیرایی آماده کن-

 .چشم پسرم، خیلی خوش اومدید، بفرمایید-

 

 «دیانا»

ای فوق العاده شیک بود، کوچیک اما شیک، اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد بوی خوشی بود که توی خونه خونه

 :، بوی آشنایی بود، به آدم حس آرامش می داد، زیر لب زمزمه کردمپیچیده بود

 .چه بوی خوبی-

تمام وسایل با نهایت سلیقه چیده شده بودند، با نظم خاصی، مشخص بود که نصف حتی بیشتر از نصف وسایل مال االن 

ان و فرش و سرویس های ها اصال توی بازار نیست؛ اما همه چی تمیز و خیلی قشنگ بود، مبلمنیستند؛ چون بعضی

آشپزخونه و بیشتر وسایل رنگ های تیره بودند، پیرزنی که آقای فرحمند ثریاخانم خطابش کرد زن مهربونی بود، صورت 

ای بود، با خوش رویی ما رو نشوند و رفت توی آشپزخونه، خود هاش یکدست سفید و سرمهسفید و تپلی داشت، لباس

اونجا چند تا پله می خورد که احتمال دادم باید اتاق باشه،درست باالی سر آقای فرحمندم رفت سمت چپ سالن،

تلویزیون دوتا قاب عکس بزرگ بود،یک مرد با چشمای آبی و خیلی جوون،حتی از خود آقای فرحمندم جوون تر 

با  بود،شباهت عجیبی به خودش داشت؛ اما عکس کمی تار بود و نشون می داد قدیمیه، یه قاب هم عکس یک زن،

. های بلند، به رنگ قهوه ای روشنهای خیلی درشت با مژهخورد، چشمصورتی معصوم، پوستی که بیشتر به تیرگی می

کردم، عکس یک زن بود،گاه تنها و این عکس هم تار و قدیمی بود؛ ولی بقیه ی دیوارهای خونه، هر گوشه رو که نگاه می

ون برای پرونده عکسش رو دیده بودم، این همون ساحل آذرپناه بود و گاه با خود آقای فرحمند، این زن مادرش بود؛ چ

های بیشتر می تونستم تصور بیشتری ازشون داشته باشم، روی میزی که ما جلوش نشته بودیم من االن بر اساس عکس
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ین همه عکس توی یه قاب دیگه بود، خانم آذر پناه، آقای فرحمند، آقای ارجمند و آقای ایرانمش... برام جالب بود که ا

ای هاین خونه چه دلیلی داره؟ می شد اونا رو توی آلبوم گذاشت تا اینکه در معرض دید همه قرار داد. تقریبا همه گوشه

خونه رو دید زده بودم، به جز پشت سرم،برگشتم و دیدم یه اتاق هستش با در بسته،کنار اتاق یه پوستر خیلی بزرگ بود 

آقای ایرانمش با لباس ورزشی و یه توپ زیر پای هر دوشون... این عکس یه چیز دیگه که آقای فرحمند و دوستشون 

ود یا ها فقط اخم ببود؛ چون تنها عکس و تصویری بود که لبخند آقای فرحمند دندون نما بود، توی بقیه تصاویر و عکس

و تصاویر بود خصوصا همین  چهره جدی، فقط توی همین لبخند زده بود. مصطفی هم مثل من بیشتر غرق قاب و عکس

تونه این پوستر آخری. دوباره به قابی که اول دیده بودم نگاه کردم،بلند شدم و رفتم نزدیک تر، با خودم گفتم یعنی می

 :مرد پدر آقای فرحمند باشه؟ به مصطفی گفتم

 مصطفی؟-

 بله؟-

 تو گفتی اون مرد شبیه آقای فرحمند بود؟-

 .بله-

 .م خیلی شبیه ایشونهاین مرد نبود؟آخه این-

 :مصطفی هم بلند و شد کنار من ایستاد و گفت

 .نه، این نبود، این خیلی قدیمه ولی این نبود-

 .سال پیش فوت کردند، سن این بچه قد نمیده که دخترم 86-2این آقا -

 :تبا صدای ثریاخانم برگشتم و همینطور که ظرف شیرینی و لیوان های شربت رو روی میز می گذاشت، گف

 .بفرمایید،آقا مهدیارم االن میاد-

نشستیم و خواستم بپرسم این چه بوییه؟ این مرد کیه؟ نسبتش چیه؟ چرا این همه عکس به در و دیواره؟ ولی با اومدن 

 :آقای فرحمند همه سواال توی دهنم موند. یه آلبوم توی دستش بود، نشست روی مبل کنار مصطفی و گفت

 .ش کنم، خب صبرکنیدیه کمی طول کشید تا پیدا-

 

 «مهدیار»

 :عکس رو گرفتم جلوی مصطفی و گفتم

 خوب ببین، همین مرد بود؟-

 .سالش بود 11-7این عکس خیلی قدیمیه که یه پسر جوونه، اون آقا باالی -
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 .لطفا دقت کن؛ خوب ببین، گفتی چشم هاش ،پس دقت کن، این فقط ریش نداره، تو با ریش تصورش کن-

 :فت و با تمام دقتش عکس رو دید، چند دقیقه بعد گفتمصطفی عکس رو گر

 .آره؛ البته نمی تونم با اطمینان بگم؛ ولی شباهتش زیاده، همون جذابیت چشم رو داره، به احتمال زیاد خودش بود-

 :خانم مهرپرور گفت

 میشه من هم عکس رو ببینم؟-

 :عکس رو گرفتم و دادم بهشون، وقتی دیدش گفت

 عکس مال چندسال پیشه؟ آقای فرحمند این-

 .سال داشته باشه؛ ولی من بازم شک دارم 17یا11خیلی؛حق با مصطفی هستش ،این آقا االن باید -

 چرا؟-

 .آخه این مرد باید توی زندان باشه. اونم شیراز-

 زندان؟ مگه این مرد کیه؟-

 .یه عوضی-

ون به دیوار نصب بود، حتما متوجه شباهت شده بود، یه نگاه به عکس کرد و بعد یه نگاه به عکس بابام که باالی تلویزی

 :گفت

 حاال این عوضی نسبتش با شما چیه؟-

 :خنده ام گرفت از اینکه اینطوری با پررویی حرف خودم رو تحویلم داد؛ ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم

 .اگه بشه اسمش رو آدم گذاشت، عمو... مهرزاد فرحمند-

 عموتون؟-

 .متاسفانه-

 چرا؟ زندان-

 ماجراش مفصله؛ ولی اون باید زندان باشه، چطور میشه آخه؟-

آقای فرحمند؛ اگه قراره من به شما کمک کنم باید در جریان همه چیز باشم، لطفا توضیح بدید، شما خیلی کم حرفید؛ -

 .ولی تو این مورد باید حرف بزنین

 .طوالنیه، مصطفی حوصله اش سر میره-

 .مهمه درسته؛ اما این ماجراهم-

 من زنگ می زنم یکی بیاد مصطفی رو ببره خونشون، شما مشکلی ندارید اینجا بمونید تا بعد برید؟-

 ...نه ولی باید این پسر رو سالم تحویل خو-
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 .خیالتون راحت-

زنگ زدم به میالد و ازش خواستم بیاد تا مصطفی رو ببره و همونطور که قول داده بودم باهاش عکس انداختم و امضا 

دادم بهش. آدرس خونشون هم گرفتم و گفتم بهش سر می زنم. میالد اومد بردش و من از ثریا خانم خواستم تا برام 

 :قهوه بیاره. خانم مهرپرور قبل از اینکه بخوام شروع کنم به تعریف گفت

 میشه یه سوال بپرسم؟-

 .بفرمایید-

 اون مرد چه نسبتی باهاتون داره؟-

 :وارهای این خونه اشاره کرد، گفتمبه تنها عکس پدرم روی دی

 .بابام، اون یکی هم مادرم-

 ...مادرتون؟ مگه خانم آذرپناه مـ-

نه،اون زنیه که من رو بزرگ کرده، از دوسالگی، پدر و مادر من وقتی دوساله بودم توی یه تصادف می میرند، بعد از اون -

 .مامان ساحل من رو بزرگ می کنه

 آقای ارجمند چی؟-

 ادرم، یعنی همسر مادر دومم که من رو بزرگ کرده. من قبال اینا رو توی یه برنامه زنده تلویزیونی گفتم، ندیدید؟همسر م-

من نه اهل تلویزیونم نه رادیو و اخبار، حتی نمی دونستم شما فوتبالیست مشهوری هستید، تا وقتی هم به خاطر کارم -

و نمی شناسم. همین قدر هم که می دونم از فوتبال کنار رفتید رو از مجبور نشم سراغ اینترنت نمیرم، برای همین کسی ر

 .دوستم شنیدم

 دوستتون؟-

بله،راستش دوست من به قول خودش هیچ پسر چشم رنگی نیست که نشناسه، فوتبالیست، خواننده، بازیگر، مجری -

 .حاال هر چی و هرجای دنیا، یه چند کالمم از شما می دونم به لطف اونه

 :وتاهی زدم و گفتملبخند ک

 .پس این دوستتون از طرفدارای من به حساب میاد-

 :اونم لبخند کوتاهی زد و گفت

 .از طرفدارای چشماتون-

 .حاال اگه اجازه بدین من همه چیز رو تعریف کنم، اینجوری دیگه مستقیم از زبون خودم همه زندگیم رو متوجه میشید-

 .منتظرم-

آخرین نفری هستید که من زندگیم رو براش تعریف می کنم، لطفا فقط برای روشن شدن  باید اینم بدونید که اولین و-
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 .پرونده از حرفام کمک بگیرید و بعد برای همیشه فراموشش کنید

وکلی هم مثل پزشک محرم اسرارِ، نگران نباشید، من معموال صحبت های موکالم رو ضبط می کنم؛ ولی در مورد شما با -

 .م و اینکار رو نمی کنمتمام وجود گوش مید

خب؛ ماجرای زندگی من از تصادف پدر و مادرم شروع میشه، تصادفی که همین مهرزاد فرحمند ازش برای نابودی من -

 ...استفاده کرد و

همه چیز رو تعریف کردم، البته چیزهایی که می دونستم ربط داره و از خیلی چیزها چشم پوشی کردم وقتی تموم شد 

 :گفت

 از قلم نیفتاده؟ چیزی که-

 هرچی که در مورد این پرونده باید می دونستید رو گفتم؛ حاال چی میشه؟-

 .اول باید بدونم و مطمئن باشم که اون آدم همین مهرزاد هستش یا نه-

 راهی هست؟-

 .اجازه بدید-

 :موبایلش رو در آورد و بعد از چند لحظه کوتاه گفت

 سالم عزیزم، خوبی؟-

 ی؟من هم خوبم، کجای-

 .خداروشکر، راستش دانیار من یه مشکلی دارم که باید طبق معمول کمکم کنی-

 .خب چی میشه حاال؟ کار تو هم پیش من گیر می کنه ها-

 .ببین دوستت سامیار توی آگاهی کار می کنه، می خوام ازش بخوای یه تحقیق برام بکنه،یه کمی مشکله ولی شدنیه-

 .م؟ مهمه به خداوا... دانیار؟ چی میگی تو عزیزدل-

 اوف دانیار؛ کمک می کنی یا خودم برم سراغ آقا سامیار؟-

یکی به اسم مهرزاد فرحمند، به جرم هک و آدم ربایی و ضرب و شتم، توی زندان )...( شیراز هستش، می خوام بدونم -

 هنوزم هست یا نه؟

 .سال حبس خورده بوده 54مثل اینکه -

 .لطفا پیگیر باشدانیار، مرگ دیانا، خیلی فوریه، -

 خیالم راحت؟-

 من تا یک ساعت خونه ام، بیام بیشتر تعریف می کنم، فعال کاری نداری؟-

  .قربونت خداحافظ-
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اول به دستش نگاه کردم، حلقه نداشت، پس نمی تونست شوهرش باشه؛ ولی گفت میره خونه، هرچند برام مهم 

 :نبود.گفت

 .تماس می گیرم و در جریانتون میگذارم آقای فرحمند من فردا صبح اول وقت با شما-

 .ممنون، منتظرم-

 .خب با اجازه دیگه من میرم-

نمونده، شام می خوریم بعد می رسونمتون؛ چون ثریا خانم زحمت شام رو کشیده و یک ساعت  6ساعت چیزی به -

 .اضافه مونده

 ...ولی آخه-

 .ریمنگران نباشید، موقع رفتن هم ثریا خانم رو با خودمون می ب-

 .باشه، ممنونم. در ضمن من به خاطر مرگ عزیزانتون خیلی متاسف شدم-

به اندازه کافی از تعریف این ماجراها سرم درد گرفته بود، جوابی ندادم و به بهانه شستن دست و روم بلند شدم و رفتم 

 .سمت دستشویی

 :انم مهرپرور پرسیدسرمیز شام همینطور که لیوان دوغ رو برداشته بودم و می خواستم بخورم خ

 این ثریاخانم خانواده ای هم داره؟-

 :لیوان رو بعد از نوشیدن گذاشتم روی میز و قاشقم رو برداشتم و گفتم

 .یه پسر داره که ازدواج کرده، خودش تنها زندگی می کنه-

 گفتید بعد از شام اونم می رسونید؛ یعنی اینجا نمی مونه؟-

تنهایی شبام رو خراب کنه، تنها کسیکه بعد از مادرم حق و اجازه خوابیدن تو این  نه، من دوست ندارم کسی آرامش و-

 .خونه رو داره میالد هستش

آقای فرحمند شما کالفه این، خستگی از چهرتون معلومه، دو سه روز از تهران فاصله بگیرید، الاقل برای تجدید قوا و -

 .انرژی، اینجوری آروم میشید

 .دیگه با هیچ چیز آروم نمیشم من بعد از مرگ مادرم-

 .یعنی چی که چیزی آرومتون نمی کنه؟ همیشه یه چیزی وجود داره که آرامش رو به آدم تزریق کنه-

آره هست، من با ماه آروم میشم، با حرف زدن و خیره شدن به زیباییش؛ ولی آروم شدنم دائمی نیست فقط برای -

 .چندساعت

بار تا حاال رفتم بندرعباس، 3وقع خیلی ناراحت و داغوونم میرم دریا، اونم دریای جنوب،ولی من با دریا آروم میشم، هر م-

دریای اونجا و اون آفتاب قشنگش، اون گرمی نابش، اون مردمش با پوست برنزه و تیره، اون مهمون نوازیشون، همه 
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کنم، حتما یه سفر برید بندر عباس. یه  این ها من رو برای چندماه شارژ می کنه، آرامشی بهم میده که هیچ کجا پیدا نمی

 .بارم از کنار دریای اونجا با ماهتون حرف بزنید، مطمئنم پشیمون نمیشید

 .اگه یه روز خیالم از همه چیز راحت شد، شاید یه سفر رفتم-

 :سرش رو به آرومی تکون داد و بعد به ثریا خانم که داشت می اومد سمتون لبخندی زد و گفت

نکنه ثریا خانم، فکر نمی کردم کسی به جز مادر خودمم باشه که انقدرعالی خورش بادمجون درست  دست گلت درد-

 .کنه، خیلی دوست داشتم ممنونم

 .دخترم شما که چیزی نخوردی تا بتونی یه کمی از دستپختم تعریف کنی-

 .خوردم، خیلی هم خوشمزه بود-

د، احساس کردم باید معذب باشه، برای همین خودم بلند شدم و به بشقابش نگاه کردم، فقط در حد چند قاشق خورده بو

 :گفتم

 .ثریاخانم تا من دو تا تماس دارم و می گیرم شما از مهمونمون پذیرایی کنید تا شامشون رو کامل بخورد-

 .برو پسرم-

 که مهرزاد االناومدم توی اتاقم و نشستم لبه تختم، ذهنم حسابی درگیر شده بود، می خواستم هرچی زودتر بفهمم 

واقعا کجاست؟ سرم هنوز درد داشت، بلند شدم و تختم رو دور زدم و وارد تراس شدم،از میون آلودگی ماه رو پیدا کردم، 

 :بهش گفتم

امشب، خیلی شب سختی بود. تو این سالها هیچوقت به عقب برنگشته بودم و خاطرات تلخ رو مرور نکرده بودم؛ ولی -

از هرچی یادم اومد گفتم، این ها رو تحمل می کنم؛ ولی اگه بفهمم مهرزاد زندان نیست و اون امشب اینکار رو کردم، 

 .توی این کارا چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش داشته دیگه ضمانت هیچ چیز رو نمی کنم، تو شاهد باش

*** 

تم کرد، فقط یه شلوار گرمکن پام صبح بود که خوابم برد، سردرد خیلی اذی 1از خواب بیدار شدم، فکر می کنم  6ساعت 

بود، رفتم سمت دستشویی و صورتم رو شستم، پام رو که بیرون گذاشتم، صدای باز شدن در باعث شد برگردم 

،ثریاخانم بود، با دیدن من هول شد و سرش رو انداخت پایین، می دونست اصال خوشم نمیاد کسی بدن برهنه ام رو 

 :ببینه، گفت

 .سالم آقا مهدیار-

زیر لب جوابش رو دادم و خودم و رسوندم توی اتاق، پیراهنم رو از روی تخت برداشتم، تنم کردم و سه دکمه آخرش رو 

 :بستم، رفتم بیرون و گفتم

 و نیمم نشده، چرا انقدر زود اومدی؟6ثریاخانم هنوز ساعت -
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 :از آشپزخونه اومد بیرون و گفت

 .شب رو کامل بخوابی، زودتر اومدم تا یه موقع خواب نمونیدیشب سردرد داشتی، می دونستم اجازه نمیده -

 :واقعا این زن مهربون بود، نتونستم لبخند بزنم و فقط گفتم

 .خیلی ممنون که حواستون بود-

 االن بهتری؟-

 .یه کمی درد داره-

 .پس بیا بشین اینجا-

 :با دستش به مبل تک نفره اشاره کرد

 برای چی؟-

 .بشین یه لحظه-

 :نشستم،از روی اُپن آشپزخونه یه پیاله کوچیک برداشت و اومد سمتم، گفت به اجبار

این دارچین و آبلیمو هستش، واال من که نمی دونستم ولی همین خانم وکیل دیشب گفت وقتی برادرش سردرد میشه -

 .اینو روی شقیقه هاش می ماله، دردش آروم میشه؛ گفتم منم برای شما امتحان کنم شاید جواب بده

 یعنی دارچین و آبلیمو از مسکن ها بهتر عمل می کنه؟-

 .پسرم امتحانش ضرر نداره، فقط یه کمی سوزش داره همین-

 .باشه، حاال که زحمت کشیدی و اومدی، امتحان می کنم-

 منم جای مادرت، اجازه هست؟-

 و به نشونه مثبت تکون دادم وفهمیدم منظورش اینه که می تونه با دست خودش شقیقه هام رو ماساژ بده یا نه؟ سرم ر

 :توی دلم گفتم

 .هیچکس جای مامان ساحل من نمیشه-

سرم رو به پشت مبل تکیه دادم و چشمام رو بستم، ثریاخانم آروم آروم داروی من درآوردی رو روی شقیقه هام گذاشت 

 :و ماساژ داد، بعد یه کمی روی وسط پیشونیم گذاشت، کارش که تموم شد گفت

 .رو آماده می کنم بذار بمونه، بعد می تونی پاکش کنی تا صبحونه-

 .ثریاخانم من امروز صبحونه نمی خوام-

نمیشه، دیشب شامت رو کامل نخوردی، دو تا مسکن هم استفاده کردی، االنم صبحونه نخوری معده ات اذیت میشه، -

 .زود آماده می کنم

 .واقعا نمی تونم بخورم-
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پاشدم براش کیک اسفناج درست کردم، بعد گفتم پسرم بیاد از اینجا بگیره و ببره،پس امروز تولد عروسمه، صبح زود -

 .صبرکن حداقل یه تیکه از اون برات بیارم

 یعنی چی؟یعنی تو کیکش اسفناجه؟-

 :خندید و گفت

 .نه،با آب اسفناج درست شده-

 خب بهش دست نزنید، مگه نمیگید مال عروستونه؟-

 .م اعتراض نکن تا برگردماز قبل برشش زدم، این قدر-

واقعا دریادلی این زن تمومی نداشت، دیگه داشتم مطمئن می شدم وقتی میگه تو از پسرم خودم عزیزتری از ته دل 

 :میگه. دو تیکه از کیک آورد و با لیوان شیر داد دستم، کیک خیلی خوشمزه ای بود، کامل خوردمش و گفتم

 .وز که نه؛ ولی هر روز دیگه که وقت داشتی برای منم درست کندستت درد نکنه، خیلی دوست داشتم، امر-

  .چشم پسرم، نوش جونت-

تومن خرد  64بلند شدم و دارچین و آبلیمو رو پاک کردم، لباس پوشیدم و آماده رفتن شدم، کیف پولم رو نگاه کردم، فقط 

 :داشتم، برش داشتم و گذاشتم روی میز و گفتم

 ثریاخانم؟-

 بله؟-

ناقابله، پول خردم همین قدر داشتم، از طرف من یه چیز کوچیک بخر بده هدیه تولد عروست و از جانب من  این خیلی-

 .بهش تبریک بگو

 :بازم می دونست که اینجور مواقع وقت تعارف نیست و نباید چیزی بگه

 .ممنون پسرم، چشم بهش میگم-

 .من رفتم، خداحافظ-

 .خدا به همرات پسرم-

 :ماشین بشم شماره میالد رو گرفتم، بعد از سه تا بوق مهدیس جواب داد قبل از اینکه سوار

 .سالم داداش مهدیار-

 سالم صبح بخیرمهدیس، خوبی؟-

 صبح شمام بخیر، من خوبم شما چطوری؟-
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 منم خوبم، میالد کجاست که موبایلشو تو جواب دادی؟-

 .خوابه-

 خواب؟ این موقع؟-

ودرد حرف نمی زنه ،یه کمم تب داره. دیشب رو بیدار بود، تازه خوابش برده. گفت حسابی سرما خورده داداش، از زور گل-

 .زنگ بزنم و بهتون بگم امروز نمی تونه بیاد مغازه، بیایید کلید رو ازش بگیرید

 چرا به من چیزی نگفتید؟دکتر رفته؟-

 .آره دیشب رفتیم، گفت سه روز طول می کشه تا سرپا بشه-

 :که پشت خطی من و یاد خانم مهرپرور انداخت، گفتمخواستم بگم االن میام 

مهدیس من االن نمی تونم بیام ،تازه هم که خوابیده، به یاشار میگم بیاد کلید رو ازت بگیره، خودم هم تا دو سه ساعت -

 .دیگه میام

 .باشه داداش-

 .مراقب میالد باش؛ خداحافظ-

 :تماس رو وصل کردم و بعد از احوال پرسی گفتم

 ی شد؟خب چ-

 .آقای مهرزاد فرحمند االن یک سال میشه که آزاد شده-

 .سال نشده که 54یعنی چی؟ هنوز -

 .یک سال زودتر عفو خورده-

 عفو؟ اونم این آدم؟-

 .ماه پیش از زندان شیراز آزاد شده 53من از جزئیاتش خبر ندارم، فقط بهم گفتند یک سال زودتر حدود -

 .باشه. ممنونم که خبر دادید-

 .واهش می کنمخ-

 فقط می تونم یه چیزی بخوام؟-

 بفرمایید؟-
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 راهی هست تا من بتونم اون هکر رو توی زندان مالقات کنم؟-

 .هکر؟ کار ما با اون تموم شده، نیازی نیست برید سراغش-

 .مشنوقتی چیزی اعتراف نکرده چطوری کارمون باهاش تموم شده؟ شما یه قرار مالقات تنظیم کنید تا من برم ببی-

 .کار سختیه؛ ولی همه سعیم رو می کنم و بهتون خبر میدم-

 .منتظرم پس، ممنون-

 .حتما، خداحافظ-

 .خدانگهدار-

*** 

دو روز بعد خانم مهرپرور تماس گرفت و گفت برای عصر سه شنبه قرار مالقات ترتیب داده و می تونم برم، من هم که از 

 .راحت منتظر سه شنبه بودم برای مالقاتقبل پرس و جوی الزم رو کرده بودم با خیال 

بامداد نمونده بود، روی مبل با گرمکن  58میالد هنوزم حالش بد بود و توی خونه استراحت می کرد، ساعت چیزی به 

مشکی و تیشرت قهوه ای دراز کشیده بودم و داشتم عکسهای مامانم رو توی گوشی نگاه می کردم، اصال نفهمیدم کی 

 :دای زنگ موبایلم سریع از جا پریدم، اسم مهدیس رو که دیدم دلم ریخت، فورا جواب دادمخوابم برد. با ص

 چی شده مهدیس؟-

 :با گریه گفت

 .داداش تو رو خدا زودبیا، میالد داره می میره-

 چی شده؟ مگه چیکار کرده؟-

 داداش خواستم زنگ بزنم اورژانس ولی گفتم شما نزدیکتری، میای یا زنگ بزنم؟-

 .ن باش من زودتر از اورژانس میام اونجا، تو گریه نکنمطمئ-

 .بدون حرف دیگه ای بلند شدم و فقط کاپشنم رو برداشتم و پوشیدم و با همون گرمکن زدم از خونه بیرون

با سرعتی که نفهمیدم چقدر بود خودمو رسوندم، بی خیال آسانسور با پله رفتم و جلوی واحد میالد زنگ پشت زنگ تا 

ر رو باز کرد، صورتش خیس اشک و فهمیدم اوضاع میالد خیلی خرابه که مهدیس حواسش خیلی پرته، برای مهدیس د

 :اولین بار بدون چادر دیدمش،با یه تونیک خیلی بلند، پرسیدم

 کجاست؟-
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افتاده،  تبا دستش به اتاقش اشاره کرد، دویدم تو اتاق و دیدم که میالد فقط با یه شلوار و بدون لباس دیگه ای روی تخ

صورت و بدنش حسابی قرمز بود، تا بهش دست زدم دستم سوخت، تب زیادش باعث این قرمزی شده بود، بی حال تر 

از اونیکه فکرشو می کردم. فقط به سختی سرفه می زد، لبهاش از شدت خشکی ترک ترک شده بود. نشستم روی تخت 

نبود تا ازش بخوام لباس میالد رو بده ولی صدای گریه  و نشوندمش، اصال توان نشستن هم نداشت. مهدیس توی اتاق

اش می اومد، فوری کاپشنم رو در آوردم و تن میالد کردم، یه دستش رو انداختم دور گردنم و با دست دیگه خودم 

 :کمرش رو گرفتم، رسوندمش جلوی در ورودی، مهدیس دوید سمتم و گفت

 .من هم میام داداش-

 .صبحه، کجا میای؟ بمون خونه و نیم8نیازی نیست، ساعت -

 :میالد با همون سرفه ای که می زد با هزار جون کندن گفت

 .نه دادا... مهدیس... تنهایی می... می ترسه... بذ... بذار بیاد-

 .خیلی خب باشه، زود لباس بپوش و یه پتو بردار بیا-

 .چشم-

شین مهدیس نفس نفس زنان رسید که فهمیدم از میالد رو رسوندم آسانسور... همین که خوابوندمش صندلی جلوی ما

 ...پله اومده، پتو رو گرفتم و انداختم روی میالد، بعد سوار شدیم

 .داداش اینجوری با یه تیشرت شما خودتم که سرما می خوری، دوباره یه بالیی سر شما میاد-

 به جهنم... تو چرا اجازه دادی تبش انقدر بره باال؟-

 :با همون گریه گفت

ن با هرچی که می دونستم سعی کردمو تبشو پایین نگه دارم، امروز حالش بهتر بود، فقط نمی دونم کی به موبایلش م-

زنگ زد که با عجله از خونه زد بیرون هرچی التماس کردم نره گوش نداد، دقیقا نیم ساعت بعد نزدیک چهارراه دوم 

ش. از همون موقع هم کم کم حالش بدتر شد. حرف که تو افتاده بوده زمین که همسایه ها به دادش رسیدن و آوردن

گوشش نمیره،گفتم بیا دوباره بریم دکتر گفت خوب میشم؛ ولی بدتر شد، موبایلم رو گرفته بود و نمی گذاشت به شما 

زنگ بزنم، می گفت مهدیار خودش هزارتا بدبختی داره، اینم چون حالش دیگه خیلی بد شده بود تونستم موبایلمو 

 .ارمبرد
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 .حاال وقتی خوب شد باید جواب این بچه بازی هاشو بده-

 :رسیدیم بیمارستان و میالد رو بردند بخش اورژانس، قبل از اینکه خودمون هم داخل بشیم زیر لب گفتم

 .اگه امشب فقط یه نفر پیدا بشه عکس و امضا بخواد این بیمارستان رو روی سرش خراب می کنم-

 .ه اینجوری حرف می زنی تن و بدنم می لرزهداداش تو رو خدا،شما ک-

فکر نمی کردم مهدیس فهمیده باشه، لبخندی بهش زدم و وارد شدیم... خداروشکر که فقط یه مریض اورژانسی دیگه 

 .به جز میالد بود

 :وقتی دکترش اومد پرسیدم

 دکتر چطوره حالش؟-

 .نگران نباشید، بدنش قویه، اتفاقی بدتر از این براش نمیفته-

 بدتر از کدوم؟-

 دقیقه تا یه ربع دیرتر مستقیم تشنج می زد به مغزش؛ ولی چرا دیر آوردینش؟ 54این تب باال که -

آقای دکتر االن سه روزه که سرماخورده، روز اول رفته دکتر و بهش دارو دادند و گفتند استراحت کنه، بعد از سه روز -

 .تر شدسرپا میشه؛ ولی درست روز سوم اینجوری حالش بد

این ویروس سرماخوردگی خیلی قوی هستش؛ اما با استراحت و تقویت شدن راحت می شد از پسش بر اومد،. دنش -

 عفونت شدید کرده، آب بدنشم خیلی کمه، مگه بهش مایعات ندادین؟

 :به مهدیس نگاه کردم که گفت

ین سه روزم فقط یه کمی سوپ خورده، دکتر من فقط موقع قرص و شربتش به زور یه لیوان آبمیوه بهش می دادم، ا-

 .هرچی بهش می دادم قبول نمی کرد و می گفت گلو و گوشش درد می کنه و نمی تونه چیزی بخوره

اشتباه همینجاست، ایشون آنتی بیوتیک مصرف می کرده، باید مصرف مایعات رو چند برابر می کرده، به هرحال باید چند -

 .رو انجام بدید روزی بستری بشه، شما کارهای الزمش

 .حتما-

 :به مهدیس گفتم

 چرا وقتی چیزی نمی خورد به من نگفتی؟-
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 .داداش خودش می خواست بخوره، سر این یه مورد لج بازی نکرد؛ ولی به خاطر درد گلوش نمی تونست-

 .خیلی خب، تو بمون تا من برم براش تشکیل پرونده بدم-

فر هم که امضا می خواستند تشر زدم، نمی خواستم ولی انقدر نگران میالد کارای الزمشو انجام دادم. اون وسط به چند ن

 :بودم که اصال نمی فهمیدم چیکار می کنم، قبل از اینکه میالد رو ببرن توی اتاق برای بستری شدن به پرستارش گفتم

 اینجا اتاق خالی هست؟-

 خصوصی می خوایید؟-

 .بله-

 .اجازه بدید هماهنگ کنم-

گشت میالد رو بردن توی یه اتاق و وقتی کارشون تموم شد اومدن بیرون، من و مهدیس رفتیم داخل، در رفت و وقتی بر

 :رو بستم، مهدیس صندلی برداشت و نشست کنار برادرش، دستش رو گرفت و گریه اش دوباره شدت گرفت. گفتم

 .مهدیس به خدا با اشکات نه تنها میالد خوب نمیشه بلکه بدترم میشه-

 .ه تو بیمارستانه خیالم راحته اتفاقی براش نمیفته، گریه من از بی کس بودنمونهاالن ک-

 :رفتم جلو، لبه تخت میالد نشستم و گفتم

 بی کس چرا؟ این حرفا چیه می زنی؟-

مگه دروغ میگم؟ امشب به خدا رسیدم تا شما اومدی، میالد هیچوقت نمی گذاره با دوستام برم بیرون، چندساله توی -

م؛ ولی من فقط مسیر خونه تا دانشگاه رو بلدم ،اونم از روی نشونه نه اسم و آدرس؛ اگه اشتباهی یه خیابون اینور و تهرانی

اونور برم یعنی گم شدم، امشب حتی نمی تونستم زنگ بزنم اورژانس، می دونستم بعدش می فرستن دنبال خرید دارو و 

هد قجرم، رانندگی هم بلد نیستم، حاال اگه شما نبودی میالد رسما کارای بستری کردنش، من که بلد نیستم. انگار تو ع

امشب می مرد، این بی کسی نیست؟ بی کسی نیست که اگه جنازه ما تو خونه تجزیه هم بشه کسی سراغمون رو نمی 

یر، اتفاقات اخگیره، اگه شیراز بودیم حداقل عمو و بابابزرگم بودند؛ ولی اینجا توی شهر غریب، بی پدر و مادر، با این 

روزی هزار بار می میرم و زنده میشم، که نکنه میالد االن از در میره دیگه نیاد و خبر بدن اونم کشته شده، من زندگی نمی 

کنم داداش، دارم عذاب می کشم؛ ولی جرئت حرف زدن ندارم،نمی تونم اعتراض کنم. من از روز اولم تهران رو دوست 

بابامو گرفت،ت هران فوتبالی که داداشم عاشقش بود رو گرفت؛ خاله ساحلم و گرفت،  نداشتم، تهران از من مامان و
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داشت برادرم رو می گرفت. من دلم به چی خوش باشه آخه؟ االن همه دارایی من از زندگی همینه، شما و میالد، خانواده 

 بزرگیه نه؟

ر بود، بهش حق می دادم، دلم می خواست بگم مهدیس برای مرگ پدر و مادرشم اینجوری گریه نکرده بود، دلش خیلی پ

من هم همین درد تو رو کشیدم، دارم می کشم، هرشب بهش فکر می کنم؛ ولی خب چاره چیه؟ اما نگفتم و اجازه دادم با 

گریه خودش رو خالی کنه. وقتی هم که میالد بیدار شد ازم خواست تا مهدیس رو از فضای بیمارستان دور کنم و من هم 

 .خونهبردمش 

*** 

روز سه شنبه که میالد مرخص شد ازش پرسیدم که اون روز چرا از خونه زده بیرون. اونم گفت چون فهمیده که احتمال 

داره عموم قاتل مامانم و حسام باشه و از ترس اینکه من کاری کنم یا اتفاقی برام بیفته فورا از خونه زده بیرون، با اینکه 

نمی تونسته رانندگی کنه، بدنش درد می کرده؛ ولی بی خیال نشده، گفت اونقدر تعجب حالش اونقدر بد بوده که حتی 

کرده بودم و ترسیده بودم که نمی فهمیدم چیکار دارم می کنم؛ ولی نفهمیدم چی شد که یهو از حال رفتم.بعدش من هم 

هدیدش کردم. می عصرهمون روز رفتم مالقات همون هکر،ب اهاش صحبت کردم و به روش خودم غیرمستقیم ت

دونستم دخترش به تازگی یه خواستگار پیداکرده، وضع مالی بدی داشت، از قشر متوسط بود، فقط یه دختر داشت، 

براش دوسال زندان بریده بودند، فهمیده بودم که به خواستگار دروغ گفته بودند و نگذاشته بودند بفهمه که پدر عروس 

خیلی دوست داشتند؛ حتی می دونستم دخترش قبال یه بار خودکشی کرده؛ ولی  توی زندانه، از طرفی هر دوتا همدیگرو

 :جون سالم به در برده چون بهش تجاوز کرده بودند، این ها رو بهش گفتم و اضافه کردم

حاال می تونی اسم کسی که ازت خواسته اینکار رو بکنی رو بگی و من هم شکایتم رو پس بگیرم و بری مراسم -

ترت شرکت کنی یا نه می تونی بازم سکوت کنی تا من برم به خواستگار دخترت بگم که تو االن به چه خواستگاری دخ

 جرمی کجا هستی تا دیگه بعد از اون هیچ پسری در خونه ات رو نزنه، کدومش؟

 تو خیلی نامردی، می دونستی؟-

 من نامرد و تو مردترین مرد کره زمین، پس بگو کی بوده؟-

 فات هست؟چه تضمینی رو حر-

 .از هرکی که من و بشناسه و بپرسی میگه که حرف مهدیار دوتا نمیشه-

داری من و با زندگی و خوشبختی دخترم تهدید می کنی، رفتی همه چیز خانوادم رو پیدا کردی؛ ولی فرقی نداره، من -
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 .کنم خوردم بمونم و سکوت اسمی ببرم یه نفر دیگه اینکار رو می کنه، اسمی نبرم هم تو،پس بذار حداقل سر قسمی که

تو اسمش رو بگو، من بهت قول میدم هیچ کس هیچ کاری نکنه، خودم زودتر میرم و به خواستگار دخترت حرفایی می -

 .زنم که تا پای جونش مراقب دخترت باشه و خوشبختش کنه، خودتم زود آزاد میشی

 .چی میگی تو، آزاد بشم اونم انقدر زود فورا کشته میشم-

 .می کنم از ایران بری، هرجایی که بخوای، خودم می فرستمت کمکت-

 .اینا فقط حرفه پسرجون-

 یه بار بهت گفتم حرف مهدیار دو تا نمیشه،اینو برای همیشه تو گوشت فرو کن،فهمیدی؟-

گرد نبه خاطر قسمی که خوردم اسم نمی برم؛ ولی زندگی دخترم برام از هرچی مهم تره، ببین آقا پسر زیاد دنبالش -

 .،اونی که تو دنبال اسمشی نسبتش خیلی باهات نزدیکه؛ ولی فاصله اش دور، نمی تونی پیداش کنی

 مهرزاد؟ مهرزاد گفته بهت؟ منظورت از حرفی که زدی مهرزاد بود نه؟-

 :و سکوتش مهر تایید حرفاش بود، بلند شدم و گفتم

می گیرم؛ ولی خیالت راحت با خواستگار دخترت سر حرفم هستم، میرم و وقتی مطمئن شدم میام شکایتم رو پس -

 .همین امروز حرف می زنم

بدون حرف دیگه ای اومدم بیرون،نتیجه مالقاتم رو به خانم مهرپرورم گفتم،هرچند تقریبا هر دومون مطمئن بودیم کار 

 ودشه ولی مدرک یا شاهدمهرزاده،فقط مونده بفهمیم که قتل آیدین هم با اونه یا نه؟خانم مهرپرور گفت بدون شک کار خ

الزمه،هرچند درمورد قتل مادرتون هم فقط روز قتل جلوی خونه دیده شده،و این فقط می تونه مضمون باشه نه 

مجرم...بعدشم گفت که وقتشه بره شیراز،هم برای سر زدن به اون زندان و صحبت با رئیسش و هم صحبت با خاله 

بت می کنه...منم طبق روال شب های جمعه با میالد یه جعبه خرما خریدم ستاره و گفت وقتی برگرده خودشم با هکر صح

و رفتیم بهشت زهرا؛ اصرار کردم تا میالد بیشتر استراحت کنه ولی گفت که دیگه کامل خوب شده،هنوز چند متری با قبر 

 :گفت مامانم فاصله داشتیم که متوجه حضور یه مرد شدم،کنار سنگش نشسته بود و گریه می کرد،میالد

 اون کیه داداش؟-

 به نظرت کی اینجوری برای مامانم گریه می کنه؟-

 ...یعنی-
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 .خودشه-

رفتیم جلوتر،متوجه حضورمون که شد از جا بلند شد،فکر می کنم چند ساعتی می شد که اونجا بود و گریه کرده بود،هنوزم 

 :خوش قیافه بود،با صدای خفه اش تو چشمام نگاه کرد و گفت

ر؟ من االن باید بفهمم؟ بعد از این همه مدت؟ ایران نبودم ولی زنده که بودم،یه زنگ می زدین و می گفتین چرا مهدیا-

 که.... یعنی انقدر حق نداشتم که توی مراسم خاکسپاریش باشم؟

 :جلوش ایستادمو گفتم

م با ش حرف می زنم،ولی نتونستاز من گله نکن،من هنوز با اینکه هر هفته میام اینجا و همین جایی که نشسته بودی باها-

 .مرگش کنار بیام،هنوزم باورم نمیشه که دیگه مامانم نیست

 :منو در آغوش کشید و گفت

حداقل خوبه که توهستی،با ارزشترین یادگار ساحل اینجاست،آخه این دختر که انقدر نگران تو و تنهاییت بود چطوری -

 دلش اومد خودش تنهات بذاره؟

 .یه نکن،مامانم اصال دوست نداشت کسی باالی سنگ قبرش گریه کنهبسه دایی بردیا،گر-

 :از آغوش من بیرون اومد و میالد رو بغل کرد،میالد پرسید

 کی اومدی دایی؟-

 .امروز صبح-

 خانم و بچه ها کجان؟-

جدید رو اونا رو فرستادم شیراز،دالرام خبر نداره که ساحل فوت کرده،من امروز رفتم شرکت حسام تا آدرس خونه -

 .بگیرم که متوجه شدم،برای همین دالرام و بچه ها رو فرستادمو گفتم خودم فردا میرم

 .خوش اومدی،بیا بریم خونه-

 :گفتم

 تا کی هستی؟-

 .دیگه بر نمی گردم.می خوام دوباره همین ایران بمونم-

 جدا؟-
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 .غول میشمآره،یه سر میرم شیراز به خانوادم سر می زنم،بعد بر می گردم تهران و مش-

 ...سری تکون دادمو بعد از خوندن فاتحه سه تایی رفتیم سمت ماشین و دایی رو آوردم خونه خودم

هرچی اصرار کردم شام نخورد،منو میالدم نخوردیم،ثریاخانم رفت خونه و دایی که تازه متوجه شده بود مامانم به قتل 

 :رسیده و در جریان همه ماجرا قرار گرفته بود گفت

 آیدین هم؟یعنی -

 .شهید شد-

صورتش رو بین دستاش پوشوند و دیگه تا آخر شب هیچ حرفی نزد...میالد رفت خونه و دایی همونجا روی مبل تا خود 

صبح نشست و گریه کرد و من توی اتاقم به عکسای مامانم نگاه کردم و مثل همیشه در برابر ریختن اشک حتی یه قطره 

 ...مقاومت کردم

روز دیگه بر می گرده؛منم قبل از اینکه برم مغازه اول یه سر به شرکت  54دیا رفت شیراز و گفت تا روز بعد دایی بر

زدم،همون بدو ورودم متوجه حضور یه زن شدم؛با لباس فرم...با آقای علیپور هماهنگ شد و وارد اتاقش شدم،بعد از 

 :ی به زودی برگزار میشه پرسیدمنشون دادن چند تا لیست و جدول و توضیحاتی در مورد اینکه جلسه مهم

 این خانمی که تازه اومده کیه؟چرا لباس فرم داره؟-

 .آهان خانم حجتی؟ایشون مترجم جدید هستن-

 مترجم جدید؟ قبلی کجاست؟-

چند روز پیش اومدن و گفتن که مادرشون حالش خیلی بده و برای جراحی باید بره امریکا،برای همین مرخصی یک ساله -

 .جای خودش این خانمو معرفی کرد،منم ازش تست گرفتم؛کارش خوب بود و قرارداد یک ساله بستمگرفت و به 

 به نظرتون نباید اینو از قبل با من هماهنگ می کردین؟-

 ...معذرت می خوام،فکر نمی کردم یه جایگزینی ساده الزم بـ-

گزارش داده بشه،آقای علیپور گفته بودم که  حتی تعداد مگس هایی که از این شرکت ورود و خروج می کنن باید به من-

من حوصله کوچکترین اشتباه و خطایی رو در مورد شرکت و لکه دار شدن اسم حسام ندارم،پس باید همه چیز رو به من 

 .بگین

 .می دونم آقا مهدیار،ولی این چند روز خیلی سرم شلوغ بود به کلی فراموش کرده بودم؛تکرار نمیشه-
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شماست کار اینجا یه کمی حواس پرتی میاره،من از فردا یه نفر رو می فرستم اینجا تا جزئیات شرکت  بسیار خب،حق با-

 رو به من گزارش بده،کلیات هم با خودتون،چطوره؟

 :نمی دونم دلیل مکثش چی بود ولی گفت

 .باشه،هرچند نیازی نیست ولی هرطور خیال شما راحت باشه منم پیروی می کنم-

 .یگه میرمممنونم،پس من د-

 :خداحافظی کردمو اومدم بیرون،رفتم سراغ اون زن و گفتم

 ببخشید خانم حجتی؟-

 .بفرمایین-

امیدوارم به خوبی کارتون رو انجام بدین و روش مرکز نکنین و به خاطر داشته باشین که وارد چه شرکت بزرگی -

 شدین،کوچکترین خطای شما برابر با فسخ قراردادتون هستش،می دونید که؟

 شما؟-

 .من فرحمندم،مالک شرکت-

 :باالفاصله ایستاد و گفت

 .چشم آقای فرحمند،ببخشید به جا نیاوردم،حتما نهایت دقتمو می کنم-

 .موفق باشین-

 .روزخوش-

  ...از شرکت خارج شدم و رفتم سمت مغازه

ی که درمورد مهرزاد خانم مهرپرور که برگشت ازش خواستم نتیجه تحقیقات و صحبت هاش رو بهم بگه، منم چیزای

 :فهمیده بودم رو گفتم و میالد گفت

 پلیسم اینقدر اطالعات نداره ولی اینا به چه دردی می خوره مهدیار؟-

پلیسم می خواد طبق قانون پیش بره،و فقط .خیلی به درد می خوره،من مطمئنم که بچه هاش از جای پدرشون خبر دارن-

 .مان به همه اش رسیدگی کنن برای همین زمان می برهما نیستیم،چندین مورد دارن که باید همز

 :خانم مهرپرور گفت
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 احتمالش زیاده بچه ها جای پدرشون رو بدونن،ولی فایده اش؟-

 .من جای مهرزاد رو پیدا می کنم-

 چطوری مهدیار؟-

 تو می دونی کار گرگ چیه میالد؟-

 .شکار بره ها-

 .پس منم از شکار بره ها شروع می کنم....خب،پس-

 :خانم مهرپرور

 چی میگین شماها؟ گرگ چیه؟بره کیه؟ منظورتون چیه؟-

 :میالد گفت

راستش این داداش من همیشه ادعا داشته که مثل گرگ می مونه و باید مثل گرگ زندگی کنه،اما تا حاال ثابت -

 .شدن نکرده،چون تا حاال زخمی بوده،ولی حاال دیگه وقتشه شروع به شکار کنه،انگاری زخم هاش خوب

 من نمی فهمم،می خوایین چیکار کنین؟-

می خواد بره شکار بره،بره هم دختر مهرزاد فرحمنده،من نمی دونم قصدش چیه ولی از حرفش اینو فهمیدم،درسته -

 داداش؟

 .من از طریق دخترش به اون عوضی می رسم...درسته،بهت امیدوار شدم میالد،آفرین-

و حاال جای مهرزاد هم پیدا شد،خب نمی دونیم اونا چند نفرن،اصال چندتا آدم رو آقای فرحمند؟شما چی میگین؟ اومدیم -

 .کجاها گذاشته،مسلحن یا نه؟ خطرناکه،نباید ریسک کرد

 .گرگی که می خواد به گله بزنه،هیچوقت تعداد براش مهم نیست-

 وای خدای من،اصال چطوری می خوایین این کار رو بکنین؟-

 .باید یه فکری به حال ظاهرم بکنم،خصوصا چشمام زیاد سخت نیست،فقط قبلش-

 

 "دیــانــا"

 :اینو گفت و از در رفت بیرون،هاج و واج مونده بودم؛از آقای ایرانمنش پرسیدم

 آقای ایرانمنش،این دوست شما دقیقا چی گفت؟می خواد چیکار کنه؟-
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 ی واضح گفت قصدش چیه؟واال همیشه نمی تونم از یه جمله اون کلی برداشت کنم،ولی اینبار خیل-

 خب چیه؟-

مهدیار خیلی خوشگله،جذابه و خوشتیپ و معروف،یه کوچولو هم پولدار،البته فقط یه کوچولو؛همه دخترا براش سر و -

دست می شکنن،نمی دونین که دخترا چطوری خودشون رو می کشن برای اینکه مهدیار فقط یه نگاه بهشون بندازه،خب 

 .تقده هیچ کار خدا بی حکمت نیست،می خواد از این نعمت زیبایی سوء استفاده بکنهاز اونجایی که مهدیار مع

 :گنگ نگاهش کردم،خندید و ادامه داد

مهدیار می خواد با تغییر چهره به دختر مهرزاد نزدیک بشه،بدون شک دختر اونم مثل همه خیلی زود به مهدیار عالقه -

 مند میشه،و بقیه اش هم که مشخصه،نه؟

 ا معلوم که دخترش وا بده؟از کج-

شما هم جنس های خودتون رو نمی شناسین؟شما دخترا یه چیزی دارین به اسم احساس؛وقتی اون باشه عقل میره -

 مرخصی دائم،اگه یه کمم محبت از جنس مخالف ببینین که دیگه واویال،چه شود؟

فرحمند یه فوتبالیست مشهور بوده،هرچقدرم میشه انقدر جمع نبندین؟ من اصال موافق این کار خطرناک نیستم،آقای -

 تغییر ظاهر بده بازم ممکنه براش مشکلی براش بیاد،تا وقتی قانون هست چرا همچین ریسکی؟

اوال به خاطر جمع بستن ببخشید،قصدی نداشتم،دوما اینکه مهدیار از االن دیگه خونش به جوش اومده،قانون نمی -

ده،سرش بره قول و قرارش نمیره؛غرورش هم اجازه عقب نشینی نمیده،به شناسه،تازه همیشه آدم ریسک پذیری بو

 .قیمت جونش هم شده تا آخرش پیش میره

 من نگرانشونم،شما مگه رفیقش نیستین؟چطوری با آب و تاب از این کار پرخطر تعریف می کنین؟-

موفق میشه،هرگز از حرفش بر  تو فرهنگ لغت مهدیار چیزی به اسم شکست وجود نداره،تصمیم به کاری بگیره حتما-

 شما هم اگه الزم شد کمک می.من مطمئنم تو این موفق میشه،فقط باید بهش کمک کرد.نمی گرده،بهتره اینو بدونین

 کنین؟

 .با وجود این چیزایی که شما ازش می گین،و اینقدر قطعی تصمیم گرفته پس چاره ای نیست،کمک می کنم-

 «مهدیار»

شگاه دختر مهرزاد، به خودم تو آینه نگاه کردم، خیلی فرق کرده بودم، موهایی که خرمایی بودند آماده بودم تا برم دان
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االن شده بود مشکی، چشم های آبی با لنز خاکستری پنهان شده بود، صورتی که ریش و سیبیل داشت و خودنمایی می 

از  ت باال بود االن توی پیشونیم ریخته بود،کرد، تو زندگیم اولین بار بود ریش گذاشته بودم، موهایی که همیشه به سم

اون تیپ رسمی جدا شده بودم و سرتا پا لباس هام اسپرت بود، حالم از این قیافه به هم می خورد؛ ولی ارزشش رو 

داشت. اگه مهرزاد رو پیدا می کردم ارزش داشت. لندکروز مشکیمم با پورشه مسیح جابه جا کردم؛ ولی فقط برای 

اره برم دانشگاه یا پیش اون دختر. از اتاقم اومدم بیرون، خانم مهرپرور با میالد منتظرم بودند، خانم مواقعی که قر

 :مهرپرور هنوزم سعی داشت من رو منصرف کنه؛ ولی میالد تا منو دید گفت

 دادا؟ تو چطوری توی یه هفته این همه ریش درآوردی؟-

 به صورتم کود دادم، تو هم می خوای؟-

 من حساسیت دارم؛ ولی خدایی خیلی مـ... صبر کن، لنز گذاشتی مهدیار؟نه ممنون،-

 .آره-

 چرا؟ حیف چشم هات نبود؟-

 :خانم مهرپرور گفت

به نظر من کارشون درسته؛ چون چشم های ایشون تنها عضو صورتشون هستند که اول خودش رو نشون میده و همه -

 .ایشون رو با چشم آبی می شناسند

 .صحیح است-

 :ن صحیح است که میالد گفت خانم مهرپرور بهش نگاه کرد و گفتبا ای

 منظور؟-

 .منظوری نبود، مزاح بود-

 :رو به من گفت

 .ولی آقای فرحمند واقعا هنوزم میشه فکر کرد و یه راه بهتر و کم خطرتر پیدا کرد-

د تا و خیلی مراقب خودتون باشی من از خطر نمی ترسم، شما نگران نباشید و تو این مدت فقط تلفنی باهام حرف بزنید-

 مشکلی پیش نیاد، باشه؟

 .باشه. شما هم خیلی مراقب باشید-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 117 

 میالد؟-

 جونم دادا؟-

مراقب خانم مهرپرور باش، تا پایان این پرونده ایشون هم به عنوان وکیل و کسی که از ماجرای ما خبر داره جونشون در -

 .خطره، باید خیلی حواست رو جمع کنی

 .چشم-

 :م مهرپرورخان

 .من هم از خطر نمی ترسم، از بچگی یاد گرفتم که نباید بره باشم-

 .این خیلی خوبه... خب دیگه من برم. ثریاخانم خداحافظ-

 .خدا به همراهت پسرم-

 :چند قدم رفتم جلو که یه چیزی یادم اومد

 میالد؟-

 جونم؟-

سوتی ندی، من خودم رو مهیاد همتی معرفی می کنم،  حواست باشه؛ اگه یه موقع دیدی من با این دختره اومدم مغازه-

 .پس یادت نره

 .باشه، فقط یه چیزی-

 چی؟-

 .بریم دم در میگم-

 .بریم-

 :با میالد اومدیم بیرون، بهم گفت

راستش دادا، من تا جایی که بتونم حواسم به خانم مهرپرور هست؛ ولی خب مهدیس هم هست، کارم که دارم، میگم -

،آقا امید، که راننده مامانت بود رو برش گردون، بگذار بشه محافظ ایشون، همه جا با ماشینش اگه مشکلی نیست

 .همراهش باشه، اینطوری خیال همه راحته

 .فکر بدی نیست، باشه باهاش هماهنگ می کنم. فعال-
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 .مراقب خودت باش، یاعلی-

 .یاعلی-

یه مدت خانم مهرپرور رو تعقیب کنه و مراقبش باشه و اگه  توی راه زنگ زدم به امید و ازش خواستم که به طور دائم تا

 .اتفاقی افتاد به من اطالع بده

دیروز یه سر رفته بودم دانشگاه و محیطش رو دیدم، به سختی تونستم ساعت و روزایی که اون دختر کالس داشت رو 

 تجربیات استادان و منابع کتابخونه وپیدا کنم، رشته اش زمین شناسی بود، من هم به بهونه یه تحقیق و استفاده از 

صحبت با دانشجوها وارد اونجا شدم... از همون بدو ورودم چشم های زیادی روی من زوم شد؛ ولی من توجه نکردم، 

شنیده بودم این دختر بیشتر وقتش رو توی کتابخونه است، من هم جلوی در کتابخونه نشستم و خودم سرگرم مطالعه 

ساعتی گذشت تا در کتابخونه باز شد و چند تا دختر اومدن بیرون، اونم با کلی هرهر و کرکر، فورا کتاب نشون دادم، یک 

 :بلند شدم و رفتم سمتشون و گفتم

 ببخشید خانما؟-

 :چهارنفر بودند، ساکت شدند و یکیشون گفت

 .بفرمایید-

هفته نمیاد، من هم عجله دارم؛ اگه راستش من برای یه تحقیق چند تا سوال داشتم، به من گفتن استاد پورعرب یک -

مشکلی نیست یه وقتی به من بدید تا چندتا سوال ازتون بپرسم، البته از پسرها هم پرسیدم، می خوام با هم مقایسه 

 .کنم

 :همون دختر گفت

 .شرمنده، ما باید بریم-

 :یکی دیگشون گفت

 ای که خوندیم چندتا سوال بپرسه، کجا بریم؟نه مینو، بعد از یه عمر یکی پیدا شده و می خواد در مورد رشته -

 .دیوونه چی میگی تو؟ کلی از وقتمون میره، بچه ها بیرون منتظرند-

 .کدوم بچه ها؟ آرمین و شهروز رو میگی؟ بی خیال بابا-

 بیتا؟-
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دم، خدای ش فهمیدم. حاال که تونستم بفهمم بیتا کدومشونه سرم رو بیشتر باال گرفتم و بر خالف میلم تو صورتش دقیق

من!چشمای آبی! مثل اینکه ژن پدربزرگ و پدرامون حسابی غالبه، دیگه به اون سه تا نگاه نکردم، نمی دونم اگه جایی 

 :می دیدمشون دوباره می شناختمشون یا نه؛ ولی...گفت

 خب آقای...؟-

 .همتی هستم، مهیاد همتی-

 لیلی و رکسانا. حاال کجا می خوایید بشینیم؟ خوشبختم آقای همتی، من هم بیتا فرحمندم و دوستام مینو،-

 .فرق نمی کنه، هرجا که بتونم راحت سواالم رو بپرسم-

  .پس بریم بیرون-

 :قبل از برداشتن اولین قدم همون دختر که مینو معرفی شده بود گفت

 .پی ام داده، باید برم 544بیتا من نمیام، شهروز تا حاال -

 .تو برو کسی جلوت رو نگرفته-

 .باشه، فعال-

 :بعد رو به اون دوتا گفت

 .شما هم دوست پسراتون منتظرتونند، برید-

 آرمین چی پس؟-

 .به خودشم گفتم، بره به درک-

 بیتا؟-

 .همین که گفتم-

 .من باهات میام بیتا-

 .لیلی خودمی تو، بریم-

 .بچه ها من هم میرم، فعال خداحافظ-

 .بای بای-

فتن بیرون. هرسه نزدیک بوفه دور یه میز صندلی نشستیم و من هم کم کم شروع کردم به بعد جلوتر از من راه افتادن ور
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پرسیدن سواالتی که جواباشون به بهترین نحو توی اینترنت بود.ی ک ساعت بعد دخترلیلی نام خداحافظی کرد و رفت؛ 

 :ولی انگار شانس باهام یار بود که بیتا موند و ازم پرسید

 ت؟برای امروز کافی نیس-

 عجله دارید؟-

 .نه ولی خب شما گفتین سه روز وقت دارین،پس میشه فردا و پس فردام ادامه داد-

 .مشکلی نیست، تا همینجام خیلی از وقتتون رو گرفتم-

 .نه بابا، عیبی نداره، فردا هم همین ساعت من اینجام، می تونم کمکتون کنم-

 .ممنون-

 میشه یه سوال بپرسم؟-

 :چند لحظه گفت سکوت کردم و بعد از

 این اطالعات رو برای چی می خوایید؟-

 .الزم دارم-

 می دونم الزم دارید؛ ولی جواب بعضی سواالت خیلی راحته، چرا شخصا از دانشجویان این رشته می پرسید؟-

 .شما قبول کردید کمکم کنید، خب این دلیل نمیشه من بگم برای چه کاری به این اطالعات نیاز دارم-

 .مثل اینکه دوست ندارید کسی تو کارتون دخالت کنه فهمیدم،-

 .دقیقا-

 .معلومه پسر رکی هستید-

 :بازم جوابی ندادم، یه کمی از چایی که سفارش داده بود خورد و گفت

 میشه راحت تر باهاتون صحبت کنم؟-

ه هم نگاهش رو ازم نگرفته، اوووف... داشتم دیوونه می شدم، از لحظه ای که از در کتابخونه اومد بیرون حتی چند ثانی

حاالم انگارخودش می خواد شروع کنه؛ اگه بگم راحت باشه خیلی سخته. من رو چه به هم صحبتی با دختر اونم از این 

 :نسل، اگرم بگم نه ممکنه بذاره بره و همه چی خراب بشه؛ ولی نمی تونستم تا این حد از مهدیار فاصله بگیرم

 باشید؟بستگی داره تا چه حد راحت -
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 مثال یه کم فوضولی در مورد خودتون؟-

 اینکه کیم و چیکاره ام؟-

 .یه کمی بیشتر-

 .بپرسید-

 چند سالتونه؟-

 .حدودا سی سال-

 .جدا؟ اصال بهتون نمی خوره-

 خوب موندم؟-

 .خیلی-

 رشتتون؟ کارتون؟-

 .کامپیوتر-

 کدومش؟ رشته یا کار؟-

 .هردو-

 پس زمین شناسی؟-

 سر خونه اولتون؟ می خواستین برگردید-

 .یه جورایی-

 .من این اطالعات رو برای یکی از دوستام می خوام-

 .اوکی-

 خیالتون راحت شد؟-

 حسابی. دوست دختر دارید؟-

شیطونه میگه بزنم دکور صورتش رو بیارم پایین،آخه چی جوابشو بدم االن؟ دروغ بگم یا راستش رو؟ یا یه چیز وسط 

 این دوتا؟

 .االن نه-
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 . داشتیدپس قبال-

 :بازم سکوت و اون جواب مثبت برداشت کرد و گفت

 پسر آن و خوشتیپ و قیافه ای هستی، چطوری دوست دختر نداری؟-

 .چون اونیکه باید انتخاب کنه منم وگرنه دخترا برام سردست می شکنند-

 .تو این مورد بهشون حق میدم-

 بله؟-

 ام یه لطفی کنید؟میشه در عوض کمکی که من بهتون کردم و می کنم شم-

 .تا چی باشه-

 .ای بابا، شمام برای هرچیز یه جواب داری ها-

 .من همینم-

 ...غرورتونم که ماشااهلل-

 ماشااهلل چی؟-

 هیچی... بگذار بگم پس، میشه فردا بعد از جلسه پرسش و پاسخ برای چند دقیقه نقش دوست پسر منو بازی کنی؟-

 دلیل؟-

 .م دور کنم، خیلی سیریشهمی خوام یه مزاحم رو از خود-

 البد همون آرمین؟-

 .خوشم اومد، رادارات همیشه فعالن ها-

 .نیاز به رادار نبود-

 آره درسته. خب جوابت؟-

 .باید فکر کنم-

 مگه می خوای جواب خواستگار بدی؟-

 .هیچ خواستگاری لیاقت من رو نداره تا بخوام برای فکر حتی براش وقت بذارم-

 .زیادهاعتماد به نفستم -
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 .تازه اولشه-

 چقدر می خوای فکر کنی؟-

 .فردا بعد از جلسه پرسش و پاسخ بهت میگم-

 .نمیشه، باید از قبل یه قرار بگذاریم تا من رو با تو ببینه-

 .فردا ظهر خبرت می کنم-

 .اوکی. اینم شماره ام، منتظرتم-

 :طاقت نیاوردم و گفتمکارتی گرفت طرفم، با مکث کارت رو گرفتم و گذاشتم توی جیبم؛ ولی 

 چیزی روی صورتمه؟-

 نه چطور؟-

 .آخه از اول که من رو دیدی چشم ازم بر نداشتی گفتم شاید عیب و ایرادی می بینی-

 :خنده ای کرد و آروم و با ناز گفت

 .خیلی خوشگلی؛ می خوام چهره ات رو توی ذهنم ثبت کنم-

 .ولی من دوست ندارم چهره ام توی ذهن کسی بمونه-

 پس چی؟-

 .می خوام خودم و خاطراتم توی ذهن طرف مقابلم بمونه-

 .تا فردا ببینم چی میشه، شاید همین شد-

 .پس من برم دیگه-

 .باشه. من منتظرم ها-

 .خبرت می کنم. شماره من رو داشته باش تا جوابم رو بدی-

 .دم، من کسی رو منتظر نمی ذارمنه بابا نمی خواد، جواب میدم، دوست ندارم کالس بذارم که ناشناس جواب نمی-

 .هر جور راحتی-

 .ولی شمارت رو بدم نمیاد داشته باشم-

 :بلند شدم، کاغذها رو برداشتم و گفتم
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 .فردا شمارم رو بردار برای یادگاری تو دفتر خاطراتت بنویس-

 نه؛ تلفن عمومی؟-

 .لبخند کمرنگ و کجی زدم و ازش دور شدم

*** 

 جون من مهدیار؟-

 تو چرا این قدر می خندی؟کوفت...-

 .آخه باورم نمیشه، آخرش رو خوب اومدی، خصوصا دفتر خاطرات رو-

 زهرمار تو هم دیگه شورش رو در آوردی، چیکار کنم خب؟-

آخه کسی که تو رو نشناسه خب براش طبیعیه؛ ولی من که می شناسمت مطمئنم اگه االن بپرسم نمی دونی حتی اون -

 دختر چشم هاش چه رنگیه؟

 .چرا می دونم، آبی بود-

 جان؟-

 .آبی بود دیگه، مثل پدر بی شرفش-

 ...دیگه؟ پوستش چه رنگی بود؟ موهاش رنگ داشت؟ رژش چه رنـ-

 .خفه شو میالد-

دیدی گفتم، تو جز چشمهاش دیگه هیچی ازش ندیدی، برای همین میگم باورم نمیشه، توی این سی سال عمرت -

 .دختر دوست بشی، حق بده دیگه اولین بار هستش که قراره با یه

 .پاشو جمع کن برو خونت، من حوصله چرندیاتت رو ندارم-

 .چشم آقا مهیاد، شما امر کن-

 میالد؟-

 ...خندید و بلند شد رفت و منم به فردا فکر می کردم

 (یک ماه و نیم بعد)

 .مهیاد لج نکن دیگه، من به خاطر تو کالسهای فردا رو پیچوندم-

 .یچونی، ده بار بهت گفتم قبل از هرکاری اول به من بگو چی تو کلته بعدمی خواستی نپ-

 .عشقم؟ به خاطر من-

خدایا، عجب گیری کردما، یه ماه و نیمه  ...یعنی االن میالد رو می خواست تا جوابش رو بده، من غلط بکنم عشق تو باشم
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دم؛ ولی حتی یه بارم نگفت پدر و مادری، خواهر و دارم تحملش می کنم، همه زندگی که فرمالیته بود رو براش تعریف کر

 .برادری چیزی داره یا نه؟ کاش تموم شه این بازی مسخره

 .نه بیتا خانم، من نمی تونم، کار دارم-

 .اینقدر نگو بیتا خانم، چندبار بگم این خانم رو بردار، بابا آرزو به دلم موند یه بار اسمم رو تنها و خالی صدا کنی-

 .نمیشه-

 :ا ناز و کشدار گفتب

 مهیاد؟-

 .عمرا؛ اگه با جانم جوابت رو بدم

 چیه؟-

 :نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت

 .هیچی، همین بغل نگه دار من بر می گردم دانشگاه-

 االن مثال قهر کردی؟-

 .فکر کن قهر کنم، نیست که شما خیلی ناز کشیدن بلدی-

 .ده باشم، نه تو که خودت اومدی جلومن ناز کسی رو می کشم که خودم به دستش آور-

 .حیف که دوستت دارم و گرنه دوست پسرای قبلیم کافی بود بگن باال چشمت ابرو-

 .خب باال چشمت ابرو-

 .همینه دیگه، تو گوشمم بزنی بی خیالت نمیشم، وایسا این بغل گفتم-

و  یدم قصدش چیه، فوری دستم رو آوردم باالگوشه خیابون نگه داشتم، قبل از اینکه پیاده بشه خودش رو کشید جلو، فهم

 :گفتم

 بیتا خانم این بار سومه که پات رو از گلیمت درازتر می کنی، دفعه بعدی مساوی میشه با آخرین دیدارمون، فهمیدی؟-

ل ثخب چی میشه مگه؟ بابا مهیاد من دیوونتم، خب منم یه طاقتی دارم، مگه با یه بـ ــوسه چیزی ازت کم میشه؟ چرا م-

 دخترای دهاتی رفتار می کنی؟

 .برو پایین-

 مهیاد؟-

 :داد زدم

 .میگم برو پایین-

 .باشه؛ مراقب خودت باش عزیزم. خداحافظ-
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 :پیاده شد و رفت و منم پام رو روی پدال گاز فشار دادم...عصبانی زنگ زدم به میالد، فوری جواب داد

 کجایی؟ چرا نمیای دیگه؟-

 آخه مگه داریم؟-

 دتی دادا؟جانم؟ خو-

من تو این مدت یه جمله محبت آمیز بهش نگفتم، کوچکترین تماس فیزیکی باهاش نداشتم، درعوض تا بوده بد خلقی -

و سرکوفت زدن اینکه تو اومدی سمت من؛ ولی مگه از رو میره، دیگه داره باورم میشه این دختر با همه وجود دوستم داره 

ی خوره؛ ولی این چند روز حسابی داره قانون شکنی می کنه، مدام می خواد به و با همه چیم می سازه، اصال بهش بر نم

هر طریقی به من نزدیک بشه، نزدیک که میگم یعنی نزدیک ها، میالد دیگه دارم کم میارم، این دفعه می زنم تو دهنش و 

 .بی خیال میشم

 ی، مثل آدم بگو چی شده؟وایسا بابا، یه نفس تازه کن، به من میگه بوقلمون، تو که رو دستم زد-

 .داغ کردم میالد، از این همه وقاحتش داغ کردم؛ دلم می خواد خفه اش کنم-

 آروم بابا چه خبره؟ خب کجایی؟ پاشو بیا اینجا ببینم چی شده؟-

 .چی می خوای بشه؟ دیگه نمی کشم میالد، کاش بتونم زود تمومش کنم-

 .میگم کدوم قبرستونی هستی؟ آه-

 .تو از من بدتره ها انگاری اوضاع-

 خب هی فک می زنی؛ میگم کجایی؟ بیا اینجا قشنگ تعریف کن ببینم باز چیکار کرده؟-

 .فعال که دارم میرم خونه، ساکمو بردارم برم استخر، شب میام پیشت-

 .نه تو زحمت نکش من خودم شب میام-

 :توی اوج عصبانیتم خنده ام گرفت؛ ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم

 .باشه، منتظرم-

 .اوکی داداش، فقط راحت باش، می دونم االن خنده ات گرفته، بخند قربون خنده ات بشم-

 میالد؟-

 .من رفتم دادا، فعال خداحافظ-

چیزی نگفتم و گوشی رو انداختم روی صندلی بغل، از ته دلم آرزو می کردم کاش زود این بازی تموم بشه، خسته شده 

 :دم جلوی در خونه، قبل از اینکه پایین بشم موبایلم زنگ خوردبودم، چند دقیقه بعد رسی

 الو؟-

 سالم آقای فرحمند، حالتون خوبه؟-
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 سالم، تشکر، شما؟-

 .زارع هستم، حسابدار شرکت-

 .آهان، بله خانم زارع، بفرمایید-

 ببخشید آقای فرحمند میشه امروز حتما یه سر به شرکت بزنید؟-

 مشکلی پیش اومده؟-

 .کل که چه عرض کنم، تشریف بیارید من حضوری عرض کنمراستش مش-

 .همین االن میام-

 .منتظرم-

ماشین رو روشن کردم که برم؛ اما این لباس بدجور داشت اذیتم می کرد، فورا پیاده شدم و رفتم تو خونه، ثریا خانم 

فتم. توی ذهنم هزار جور مشغول جاروکردن بود، سریع لباسم رو عوض کردم و برگشتم و یک راست به سمت شرکت ر

 .فکر کردم و نگران بودم نکنه اتفاق بدی افتاده باشه

نزدیک ظهر بود و کارمندهای شرکت در تکاپیو بیشتر، بعد از دادن جواب سالم چند نفر فورا خودم رو رسوندم به پیش 

 :خانم زارع و بعد از احوالپرسی گفتم

 خب چی شده خانم؟-

ید قبل از هماهنگی با آقای علیپور به شما زنگ می زدم؛ چون باید این مشکل رو با راستش آقای فرحمند، من نبا-

روز نیستند، یه پروژه داشتند که مجبور به مسافرت شدند  1خودشون در میون میگذاشتم؛ ولی متاسفانه ایشون برای 

 .برای همین هم من با شما تماس گرفتم

 .متوجهم خانم، بفرمایید-

مروز متوجه شدم از تاریخ هفتم دوماه قبل تا امروز حساب شرکت دچار کسری شده، این قدر، این آقای فرحمند، من ا-

کسری کمرنگ و نامحسوس هستش که نمیشه به راحتی متوجه شد، من چندین مرتبه بررسی کردم؛ ولی به یه چیز بدتر 

که باید وارد حساب شرکت میشه، و هر رسیدم اونم اینکه االن نزدیک به یکساله که هر ماه یه مبلغی کمتر از چیزی 

 .دوماه یک بار این مبلغ یه کوچولو بیشتر شده، و همین روال ادامه داره

 یعنی چی دقیقا؟-

یعنی همه سود شرکت به حساب شرکت نمی خوابه، یه مبلغی از اون به طور مشکوک و بی سرو صدایی به حساب دیگه -

 .ای واریز میشه

 چطور امکان داره؟-

ونم آقای فرحمند، مسئولیت این کار به عهده آقای علیپور و آقای امانی هستش، من نمی دونم چطور آقای علیپور نمی د-
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 .متوجه نشدند، ایشون خیلی آدم دقیقی هستند

 یعنی امکانش هست ایشون هم خبر نداشته باشند؟-

 .با وجود سابقه هک شدن حساب های شرکت بله، احتمالش زیاده-

نم خیلی درگیره، شما فعال پیگیر باشید؛ اما به کسی چیزی نگید تا آقای علیپور برگردند، من هم به بچه راستش االن ذه-

 .ها می سپارم کامپیوتر و حساب رو حتما بررسی کنند

 .چشم آقای فرحمند-

 .ممنون از اطالع رسانی که کردید-

 .وظیفه ام بود-

 .فعال، روز خوش-

عا قوز باال قوز بود، دلم شور می زد که نکنه باز قراره یه اتفاق بد بی افته، خیلی خسته از شرکت زدم بیرون، این دیگه واق

بودم و حس هیچ کاری رو نداشتم، دلم می خواست ذهنم آروم آروم باشه؛ ولی نمی شد. احساس درد معده شدیدی 

  .معده خالص نمی شدمکردم، امروز زیادی به خودم فشار آورده بودم، تا اعصابم آروم نمی شد از شر درد 

همین جور که می رفتم و موقع چراغ قرمز ماشین رو متوقف کردم نگاهم به سمت راستم کشیده شد؛ زنی نیم خیز رو 

دیدم که با لباس های مندرس و چادری که دور کمرش بسته بود و می خواست ساکی رو که یه مرد طرفش پرت کرد رو 

ها خوب نمی دیدم، چراغ سبز شد و حرکت کردم،ولی زیاد نرفتم که تصمیم  برداره، صورت هیچ کدوم رو بخاطر درخت

گرفتم دور بزنم و از ماجرا سر در بیارم، شاید اون زن به کمک نیاز داشته باشه، ممکنه صاحب خونش جوابش کرده باشه 

فتم نزدیک همون خونه یا شوهرش از خونه بیرونش...من این اتفاق رو دیدم پس نباید بی تفاوت باشم...دور زدم و ر

ماشین رو پارک کردم، پیاده شدم و جلوتر رفتم، اون زن هنوزم همونجا بود و روی لبه جدول نشسته بود و آروم اشک می 

سال داشته 35ریخت...االن می تونستم چهره اش رو ببینم، خانم خوش چهره و سفید پوستی بود، نمی خورد بیشتر از 

 :ازش پرسیدم باشه...به خودم اجازه دادم و

 ببخشید خانم؟-

 :خودش رو جمع و جور کرد، اشکاش رو با دستش پاک کرد و گفت

 بله؟-

 می تونم کمکی بهتون بکنم؟-

 شما کی هستی؟-

 .یکی از بنده های گناهکار خدا-

 گناهکاری و می خوای کمک کنی؟-
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 ن؟شما بگذارید به حساب اینکه می خوام جبران کنم، چی شده؟ چرا گریه می کنی-

 .چی بگم برادر؟ از کار بیکار شدم-

 :با تعجب به خونه اشاره کردم و گفتم

 کار؟-

 .معموال تو خونه ها کلفتی می کنند دیگه-

 متنفر بودم از این کلمه، تا وقتی میشه از خدمه و سرایدار استفاده کرد، کلفت یعنی چی آخه؟

 چرا بیکار شدین حاال؟-

 :و لرزوند. می دونستم می خواد درد و دل کنه و حرف بزنه، برای همین هم گفتمآه بلندی کشید که چهارستون بدنم ر

 بیایید خواهرم، بیایید بریم خونه من، برام تعریف کنید قضیه چیه؟-

 با شما؟-

 براتون تاکسی می گیرم، پشت سر بیاین و بعد با هم حرف بزنیم من بدونم مشکلتون چیه؟-

 ی؟چه دلیلی داره شما بخوای کمکم کن-

 .گفتم که، گناهکارم، دارم دنبال ثواب می گردم تا جبران کنم-

 .عصر برگردم خونه، دختر کوچولوم منتظرمه 7من باید -

 .حتما-

کاری که گفتم رو کردم، تاکسی گرفتم و بعد رفتیم خونه، با هم وارد خونه شدیم، ثریاخانم حسابی خونه رو تمیز کرده بود 

 :رسی و تعارف به نشستن همون خانم گفتو برق می زد، بعد از احوال پ

 نمیشه ایستاده همین نزدیک در حرف بزنیم؟-

 :ابروهام رو تو هم جمع کردم و گفتم

 .نخیر نمیشه، دلیلی نداره مهمون خونه من سرپا بمونه-

 ... ولی آخه-

لی حواسم به این نبود، نگاهی به سرتاپاش انداخت، لباس هاش زیاد از حد خاک داشت، همون اولم متوجه شده بودم؛ و

 :ادامه داد

 .شرمنده، من با این لباس های کثیف نمی تونم بشینم و زیاد راه برم، خونتون خیلی تمیزه-

 .شرمنده یعنی چی؟ هیچ اشکالی نداره، بفرمایید بشینید-

 :ثریا خانم مداخله کرد و گفت

راهم میارم اینجا،بیا اونا رو بهت بدم بپوش بعد درسته از من الغر تر هستین ولی من همیشه یه دست لباس اضافه هم-
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 .بشین، آقا مهدیار دوست نداره مهمون تو خونه اش معذب باشه

به چهره مهربون این پیرزن نگاه کردم، گفت همیشه باخودش لباس میاره، از وسواس من خبر داره که لباسش رو جا 

 :گفتم نمی گذاره، توی اون بقچه کوچیکش هر روز میاره و می بره،

 .ممنونم ثریاخانم، پس هرموقع ایشون آماده شدن بگید من بیام-

 .چشم پسرم-

یه ربع بعد که با صدای ثریاخانم اومدم قسمت پذیرایی، با دیدن اون خانم تو لباس ثریا خانم خندم گرفت، جلوی خودم 

و گشاد بودند. نشستم روی مبل و  رو گرفتم تا یه موقع معذب و ناراحت نشه؛ ولی انصافا لباس ها زیادی براش بزرگ

 :یک راست رفتم سر اصل موضوع

 خب خانم...؟-

 .فرخی هستم، شما می تونی مینا صدام کنی-

خب مینا خانم، گفتید دخترکوچولوتون منتظره، پس سریع بریم سراغ اصل حرفمون، شما تو اون خونه چیکار می کردید -

 و چرا بیکار شدید؟

 :با مکث کوتاهی گفت

سالشه، یه مرد خیلی بداخالق اما زن دوست، زنش یعنی شهربانو یه سالی  15اون خونه آقای هدایتی هستش، صاحب-

 7میشه بخاطر تصادف فلج شده و روی ویلچر می شینه، برای همین نمی تونه کارهای خونه رو انجام بده، من اونجا از 

حموم کردن اون خانم، خالصه انگار من خانم خونه عصر کار می کنم، پخت و پز، شست و شو، رفت و روب،  7صبح تا 

 .هستم و اون بچه من که باید ازش نگهداری کنم

 خب این شد قسمت اول سوالم، دومش چی؟-

 .این اواخر خانمش به من شک کرده بود، حساس شده بود، مدام پشت سرم که نکنه دست از پا خطا کنم-

 در چه مورد؟-

 .لم و تو خوش برو رو، از کجا معلوم سوءاستفاده نکنیتورکردن شوهرش، می گفت من علی-

 خب؟-

همین دیگه، این دوماه اون قدر برام پاپوش دوخت و اون قدر صحنه سازی کرد تا شوهرش باورش شد من یه فکرایی -

که حقوق دارم، امروز دیگه طاقت نیاورد از غرغرهای زنش و من رو بعد از چندتا سیلی از خونه انداخت بیرون. بدون این

ساله که باید شکمش رو سیر کنم؛ ولی به خدا من هیچ  3این ماه آخرم رو بده...همین بود، حاال من موندم و یه دختر 

کاری نکردم، چشمم دنبال اون مرد و هر چیزی دیگه ای نبود و نیست. من همه دغدغه ام دخترم هستش و کرایه خونم، 

 .همین
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شکاک بوده و بی اعتماد به همسر خودش خندم گرفت، خنده ای از سر تاسف؛ ولی از تصور اینکه اون زن چقدر پلید و 

اینکه اون مرد دست روش بلند کرده خونم رو به جوش می آورد، من از این موضوع راحت نمی گذرم؛ جبران می کنم 

 .براش

 :پرسیدم

 شوهرتون چی؟-

 .ماهه بود که عمرش رو داد به شما 6دخترم -

 بیمار بودند؟-

سالم بود، کار می کرد، زندگی خوبی داشتیم، آره دست و بالمون تنگ بود؛ ولی خب خوشبخت بودیم، همین نه -

 .خوشبختی ما هم چشم خورد و مثل گل پرپر شد

 .خدا رحمتشون کنه، متاسفم-

 .سرتون سالمت باشه-

 االن می خوایید چیکار کنید؟-

انداز من برای یه هفته شکم دخترم رو سیر می کنه؛ ولی کرایه خونه باید دنبال یه کار دیگه بگردم، اونم خیلی زود، پس -

 .و چیزهای دیگه می مونه

نمی دونم چرا نگاه سنگین ثریاخانم اذیتم می کرد، بهش نگاه که کردم نگاه غمگینش رو دزدید و رفت سمت 

. گذاشتم برای بعد باهاش حرف آشپزخونه...مطمئنم با خودش فکر کرده که االن این خانم رو به جاش میارم برای کار

 :بزنم، روبه مینا خانم گفتم

 کار هنری چیزی بلد هستید؟-

 .فقط بافتنی خوبی دارم-

اوکی، شما نگران نباشید، من براتون یه تولیدی پیدا می کنم تا توش کار کنید، غصه هیچ چیزی رو هم نخورید، -

 .یداینجوری کارتون ساعت داره و بیشتر هم پیش دخترتون هست

 :همون موقع ثریاخانم سینی چای رو گذاشت روی میز و گفت

 .آره خانم جان، دور و بری های آقا مهدیار تا ایشون رو دارن نباید غصه هیچ چیزی رو بخورند-

ای خدا،از دست این موجودات به نام زن. توی هر سنی باشند، هر حرفه و کاری، نسبت به هرچیزی حسادت می کنند، 

 .ت ها نشست و بهشون خندیدفقط باید ساع

بعد از پذیرایی خانم فرخی رو با تاکسی فرستادم رفت و قرار شد تا آخر هفته براش یه تولیدی پیدا کنم. فوری زنگ زدم 

به مهدیس و ازش خواستم کمکم کنه اونم قبول کرد. مهدیس عاشق کارهای هنری هستش و دوستاش هم همگی توی 
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 .یه کار خاصی مشغولند

حاال یه کمی آروم تر شده بود و درد معده هم بهتر. دلم می خواست بخوابم، روی همون مبل دراز کشیدم و  اعصابم

 .نفهمیدم کی خوابم برد
*** 

 «دیانا»

ببینین آقای فرحمند االن توی این موقعیت واجبه که شما به شرکت بیشتر سر بزنید، اصال اگه من باشم که کال همونجا -

اع بیرون شرکت دست ما نیست؛ ولی داخلش که دست خودمونه، خواهش می کنم؛ اگه می تونید که می مونم، کنترل اوض

بمونید اگه نه حداقل هر روز به شرکت سر بزنید و اوضاع رو بررسی کنید، آخه مگه میشه شرکت بعد از اون ماجرا و کلی 

 .احتیاط االن بازم از موجودیش کم بشه؟ یه جای کار می لنگه خب

بخوام دائما اونجا بمونم رو واقعا شدنی نیست، بهتر بگم، امکان نداره، من با علیپور توافق کردم؛ ولی خب می  اینکه-

این  .تونم هر روز سر بزنم، که بازم یه مشکل هست، نمی خوام کارمندان شرکت حس کنند من به کارشون اعتماد ندارم

 از این؛بعدشم منظورتون چیه یه جای کار می لنگه؟

ی من شیفته یه اخالق آقای فرحمند شدم، اونم اینکه توی حرف زدن هم دقیق عمل می کنه، به ترتیب برای سوال ها یعن

جواب و و برای جواب ها حرف متقابل داره، کامال حساب شده حرف می زنه و برای همین آدم دلش می خواد بیشتر 

 :باهاش حرف بزنه. جواب دادم

 .ر شما مشکوکممن کامال به همین آقای علیپو-

 چی دارید می گید خانم مهرپرور؟-

 .چرا عصبانی میشید؟ من به عنوان یه وکیل حق دارم حتی به شما مشکوک بشم-

 خب؟-

 از حاال می خوام من هم با شما برای بررسی اوضاع شرکت بیام، باید از نزدیک یه چیزهایی رو مطمئن بشم؟-

 مثال چی؟-

 .بگم هم شما ازش سر درنمیارید-

 :یهو عصبانی شد و صداش یه کوچولو رفت باال و گفت

ببینید خانم وکیل، تو این دنیای کوچیک و کثیف ما هیچ چیزی، تاکید می کنم هیچ چیزی وجود نداره که مهدیار ازش سر -

غلی شدرنیاره، پس لطفا جوری قیافه نگیرید و حرف نزنید که انگار فقط شما حالیتون هستش و بلدید که اونم به خاطر 

 .هستش که دارید، می فهمید که

 چرا زود عصبانی میشید و همه چیز رو به خودتون می گیرید؟-
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 :از روی صندلی دفتر وکالت من بلند شد و گفت

 .من حرفم رو زدم-

 :برای اینکه قضیه فیصله پیدا کنه گفتم

 .ببخشین آقای فرحمند؛ ولی یه خواهش ازتون دارم-

 .بفرمایید-

نین توی برخورد اول همه آدما مطابق میل شما عمل کنند؛ چون هرکسی خصوصیات و خلقیات هیچ وقت سعی نک-

 .مخصوص به خودش رو داره

 شما هم هیچ وقت سعی نکنید موقع حرف زدن مدام توی گوش مخاطبتون تکرار کنید که چیکاره هستید و چقدر درک و-

IQ شما از اون بیشتره؛ چون به شعور طرف توهین کردید. 

دیگه، تا حاال کسی اینجوری جوابم رو نداده بود و از اونجایی که کامال حق داشت باید دهنم رو می بستم و ادامه نمی  خب

 ...دادم و قبلش یه بار دیگه عذر خواهی می کردم از این مرد مغرور

 .سعی می کنم، به هرحال معذرت می خوام-

 امروز میرم شرکت، شما با من میایید؟-

 ...لحظه ثابت کرد عذرخواهی ها از ایشون تحت هیچ شرایطی پاسخ نداره، بله دیگه تجربه در این

 .بله میام-

 .تا شما وسایلتون رو جمع کنید من هم ماشین رو از پارکینگ میارم-

سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و ایشون رفت بیرون. وسایلم آماده توی کیف بود؛ چون فرصت نکرده بودم با موکل 

ای صحبت کنم، به خانم جوادی پور گفتم تا زنگ بزنه و مالقات با دوتا موکل بعدی رو به فردا موکول کنه، خودم هم  دیگه

بلند شدم، یه مقنعه مشکی سرم بود، اون رو با شال سفید رنگم عوض کردم، بعد دستی به مانتوی مغزپسته ای که ست 

 .بود با کفشام هم کشیدم و خارج شدم

 :کت از ماشین هامون پیاده شدیم،رفتم جلوتر و ازشون پرسیدمهر دو جلوی شر

ببخشید، شما گفتید که به آقای علیپور گفتید یه نفر رو می گذارید اینجا تا ریز اتفاقات رو بهتون گزارش بده؛ خب چی -

 شد؟

 .چنین حسی نیست هیچی، این کار رو نکردم؛ چون رسما داشتم نشون می دادم به علیپور شک دارم درحالی که واقعا-

 .آهان، خب بریم داخل-

من نمی تونم؛ ولی شما اگه میشه یه کمی با این مترجم جدید که اومده حرف بزنید یا نمی دونم به روش خودتون یه -

 جوری بفهمید چطوری و چرا اومده اینجا؟
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 .بسیارخب-

اد و من هم منتظر موندم، مکالمه اش رو وارد سالن شرکت نشده بودیم که موبایل آقای فرحمند زنگ خورد؛ ایشون ایست

 :شنیدم که گفت

 بله؟-

 تویی میالد؟-

 چی شده؟-

 عرضه این کارم نداری داداش؟-

 .باشه االن میام-

 .گفتم میام میالد، فعال-

 :گوشی خوشگل و شیکش رو گذاشت توی جیب شلوارش و گفت

ن باید برم پیگیر بشم تا سیم کارتش رو بسوزونند، فکر موبایل میالد رو دزدیدن، از اونجایی که میالد همیشه بچه اس م-

 .نمی کنم امروز بتونم برگردم؛ اگه می خوایید شما برین داخل و یه نگاهی بندازید

 .باشه مشکلی نیست، من فقط این مترجم جدید رو ببینم بعد میرم-

 .اوکی، پس فعال خداحافظ-

 .خدانگهدار-

کردم که واقعا آقای ایرانمش مثل یه بچه می مونه برای یکه به این فکر میایشون رفت و من وارد شرکت شدم درحال

 .کنه این دو تا رفیق انقدر برادرانه با هم رفتار کنندایشون،دائما در تماسن و مراقبشه،کسی باور نمی

هم فم رو برداشت بچون حواسم نبود به یکی از کارمندان برخورد کردم و کیف من افتاد و موبایل اون...فوری خم شد و کی

 :داد و گفت

 .معذرت می خوام خانم-

 .خواهش می کنم، شما ببخشید، حواسم نبود-

لبخندی زد و با دستپاچگی به طرف سرویس های بهداشتی شرکت رفت. با خودم گفتم ببین آقای فرحمند تا کجا سخت 

ن زن دور شد تازه بوی ادکلنی که زده بود رو کنند. وقتی اوگرفته که اگه مقصر هم باشیم بازم کارمنداشون عذرخواهی می

حس کردم، حالم یه جوری شد، دلیل دستپاچگی یه کارمند توی شرکت چی می تونه باشه که بعدش با گوشیش راهی 

 :دستشویی میشه؟ رفتم سراغ منشی و گفتم

 .سالم خانم-

 .سالم خانم، بفرمایین-
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 .قای فرحمندبا مترجم شما کار داشتم،من مهرپرور هستم وکیل آ-

 .بله،خوش اومدید، مترجم ما خانم حجتی هستند، همین که االن شما باهاش برخورد کردید-

 .واقعا؟ ممنونم-

 .کنم، منتظر باشید برگشتند باهاشون صحبت کنیدخواهش می-

 .مرسی-

ارمنداش توی ن کخواست بکنه، مطمئنا اگه آقای فرحمند متوجه بشخواستم برم سمت دستشویی تا ببینم چیکار میمی

کنه، این خانم هم که تازه وارد و باید هم آشنا باشه و هم ساعت کاری تلفن شخصی دارند راحت چشم پوشی نمی

 :محتاط تر،دلیلی داره گوشی به دست بره سمت دستشویی، گفتم

 هام رو بشورم؟تونم دستببخشید، تا خانم حجتی برگردند من کجا می-

 :گفتمنشی مهربون لبخندی زد و 

 .همون سمتی که خانم حجتی رفت فقط سرویس بهداشتی هستش، برو اونجا گلم-

 .بازم ممنونم-

خواستم، آروم وارد شدم و خب، اینجوری دیگه شک نمی کرد؛ چرا منم میرم همون سمت. فوری رفتم سمتی که می

 :صدای پچ پچ همون دختر رو شنیدم، خودم رو خوب به در نزدیک کردم و گوش دادم

 .چرا نمی فهمی؟حرف زدن با تلفن که کار شخصی باشه تو شرکت ممنوعه-

 .امروز که مهدیار سر نزده-

 خب مهدیس دیگه کیه؟-

 :وقتی اسم خواهر آقای ایرانمش اومد رادارام بیشتر فعال شدند و سعی کردم نفس هم نکشم تا خوب بفهمم چی میگه

 تو با خواهر میالد دیگه چیکار داری؟-

چه مرگته؟ هدف تو از اولم فقط مهدیار بود، بابا اونم بکش همه رو خالص کنه بره دیگه، همین روزا گندش در  مهرزاد تو-

 میاد که مدرک من قالبی هستش. اصال این دختره به چه درد تو می خوره؟

یه تیر  فکر کردی باتونی کاری بکنی. هه، به همین خیال بشین، این میالد، مهدیار رو از دنیا بیشتر دوستش داره، نمی-

 .زنی، دختره رو بگیری بعد میالد و مهدیار رو تهدید کنی و بکشیشون اونجا؟ نمیشهچند نشون می

 .بری انبار همه چی درست میشه 6عصر میره موسسه زبان برای یادگیری. تو ساعت  0آره، خواهر میالد هر روز ساعت -

 ...باشه من باید برم دیگه،فقط اینم بگم که-

 :ه گوش ندادم، با عجله اما با احتیاط اومدم بیرون،گوشیم رو گرفتم دستم و جوری که اگه نیاز شد منشی بفهمه گفتمدیگ

 .باشه باشه، من همین االن میام اونجا، شما گریه نکن من خودم رو می رسونم، فعال-
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آقای فرحمند تماس گرفتم و ازش رسیدم. اول با جنبیدم میبود؛ اگه می ۳::۰و همزمان از شرکت خارج شدم، ساعت 

کرد. اولین کار ردیف شد؛ ولی وحشت  SMS خواستم آدرس مهدیس رو بهم بده، گفتم کار فوری دارم و ایشون هم برام

تونستم به آقای فرحمند بگم تا از آقای ایرانمش و خواهرشون بخواد و استرس زیادی داشتم، بدجور گیر کرده بودم، می

راقب باشند و بگم که این حجتی بی شرف جاسوس مهرزاد توی شرکت هستش؛ اما اینجوری مهرزاد تو خونه بمونند و م

شدیم و در هر دو صورت چه بگم و چه نگم بازم جون آقای فرحمند در خطره. برای چند فهمید و کلی ازش دور میمی

هام رو واحد به مهرزاد برسم، چشم ها رو نجات بدم و هم در آنلحظه هنگ کردم،که باید چیکار کنم که هم جون این

 :بستم و در یه لحظه تصمیم گرفتم، این تنها راه توی این زمان کم هستش، یه بشکن زدم و زیر لب گفتم

ای به این پسر کنم، اجازه نمیدم کوچکترین صدمههمینه، کورخوندی مهرزادخان، نقشه هات رو نقشه بر آب می-

 .ر برسه، من دیانام؛ می دونم چطوری با نقشه خودت برای خودت نقشه بکشمگذارم دستت به مهدیابرسونی، نمی

سوار ماشین شدم و اول رفتم سمت خونه، فقط دنیا خونه بود، فورا کاغذ و خودکار برداشتم و یه چیزی نوشتم و دادم 

 :دست دنیا و گفتم

شتم و هیچ تماسی هم باهات نداشتم فوری برنگ 6334الی  6بیا دنیا، اینو بگیر. ببین آبجی اگه من امشب تا ساعت -

میری به این آدرس، این کاغذ رو فقط و فقط و فقط میدی دست یه آقایی به اسم مهدیار فرحمند؛ اگر نشد میدی دست 

میالد ایرانمنش، یادت نره هیچ کس دیگه ای این نوشته رو نبینه، شاید نتونید باهام تماس بگیرید،شاید که نه، صد در 

ونید؛ ولی دنیا، اینو بدون آسمون هم که به زمین اومد مانعی نشه برای رسوندن این کاغذ به دست فرحمند، تصد نمی

 .اینم اضافه کن که حتما حواسشون به مهدیس باشه. یادت نره، مهدیس

 خوای چیکار کنی؟دیانا من رو نترسون، چی شده؟ می-

ار هم چیزی نگو،کاری که خواستم رو بکن و دعا کن بتونم به خدا فرصت توضیح ندارم آبجی. به هیچ کس حتی دانی-

 .امروز جون سه نفر رو از دردسر و حتی شاید مرگ نجات بدم

 دیانا؟-

 .هیس، حواست باشه برنگشتم به پلیس زنگ نزنی ها، فقط فرحمند، نیومدم حاللم کن، خدانگهدار-

دقیقه بود و  ۰:۴۳بود، وقتی رسیدم جلوی خونه ساعت پیشونی دنیا رو بوسیدم و از خونه اومدم بیرون، هیچ فرصتی ن

هنوز وقت داشتم، پیاده شدم، خم شدم کفش خوش رنگم رو به ظاهر درست کردم و بعد رفتم جلوی خونه ای که 

 .زنگ زدم و بعد از معرفی کردن خودم به مهدیس وارد خونه شدم .بود 305پالکش 

 «مهدیار»

 :با میالد وارد خونه شدم و پرسیدم

 حاال مطمئنی تو گوشی چیز خاص و شخصی نداشتی؟-
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 .آره بابا، تهِ ته شخصی بودنش دو تا عکس از خودم و خودت بود دیگه-

 اوکی؛ ولی آخرشم نگفتی چطوری گوشی رو ازت زدند؟-

 :هاش رو می شست، گفتهمینطور که دست

 .شد و گوشی رو زد هیچی، داشتم با مسیح حرف می زدم، بعد یهو یکی با موتور از کنارم رد-

 .آخ آخ، بمیرم برات،وچقدرم سخت بود-

 :ای که طرفم پرت کرد رو گرفتم و گفتحوله

 گرفتی من رو؟-

 .بی عرضه ای میالد، بی عرضه-

 .خفه بابا-

 امشب اینجایی؟-

 .شام رو آره؛ ولی خواب رو میرم خونه-

 .خب خیر سرت می گفتی مهدیس هم بیاد، تنها نمونه-

 .االدیگه گذشت ح-

میالد زیادی گرسنه بود و توی راه زنگ زد به ثریا خانم تا شام رو زودتر حاضر کنه، االن هم من به اجبار و زودتر نشستم 

 :پشت میز و ازش پرسیدم

 کالس رانندگی مهدیس چی شد؟-

 .تموم شد؛ ولی هنوز می ترسه تنهایی بشینه پشت فرمون-

 .یه بار مجبور بشه بشینه دیگه ترسش تمومه-

مشغول خوردن بودیم که زنگ خونه رو زدند، ثریاخانم رفت در رو باز کنه، از اینکه این وقت شب کسی بخواد زنگ خونم 

 :رو بزنه تعجب کردم، به خوردن ادامه دادیم که یهو صدای یه دختر رو شنیدیم

 ...رید کنار بگذارید برمبرو کنار مادر من، مگه امپراطور هستش که موقع شام کسی نباید مزاحمش بشه؟ میگم ب-

 :میالد گفت

 اَه اَه ، چه صدایی داره، کیه این؟-

 به صدای مردم چیکار داری؟ بگذار ببینم کیه؟-

 :رفتم سمت در و گفتم

 اینجا چه خبره؟ کی به شما اجازه داده توی خونه من صداتون رو باال ببرید؟-

 شما آقای فرحمند هستید؟-
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 خودمم و شما؟-

 .ی فرحمند، به دادم برسید، جون خواهرم در خطرهتو رو خدا آقا-

 :میالد زودتر از من گفت

 خانم اینجا هالل احمر هستش یا کالنتری محل؟-

 :چشم غره ای به میالد رفتم و گفتم

 خواهر شما چه ربطی به من داره خانم محترم؟-

 .من مهرپرور هستم، خواهر دیانا مهرپرور، وکیل شما-

هم که انگار بهم برق  ستش بود و داشت می خورد یهو زد به گلوش و شروع به سرفه کرد، منمیالد که لیوان دوغش د

 :وصل کرده بودن فورا پرسیدم

 چی شده؟ برای خواهرتون چه اتفاقی افتاده؟-

ی ال 6راستش دیانا امروز بعد از ظهر اومد خونه، با عجله یه نامه نوشت و گفت داره میره و ازم خواست اگه تا ساعت -

برنگشت بیام و این رو بدم به شما، گفت براش دعا کنم تا بتونه جون سه نفر رو نجات بده، احتمال می داد  6334

زنم خاموشه، طاقت نیاوردم تا موبایلش در دسترس نباشه، رفت و گفت اگه برنگشت حاللش کنم، من هرچی زنگ می

تونم به پدر و مادرم در این مورد چیزی بگم، حتی به پلیس، یو االن اومدم، آقای فرحمند یه کاری بکنید، من نم 6ساعت 

 .اون تا حاال اینجوری نشده بود

 اون نامه دیگه چیه؟ همراهتونه؟-

 .بله، بفرمایید-

 :نامه رو گرفتم و بلند خوندمش

 آقای فرحمند؛»

تش، من مکالمات اون من رفتم پیش مهرزاد، اون برای ما تله گذاشته بود، خانم حجتی توی شرکت جاسوس اون هس

خواستند با گروگان گرفتن مهدیس خواهر آقای ایرانمش، شما و ایشون رو که هدفشون زن رو با مهرزاد شنیدم، می

بودید رو بکشند، من از تله ی خودش برای به دام انداختن خودش استفاده می کنم، یعنی سعی می کنم الاقل جلوی 

نمیدم به خواسته اش برسه، فقط اگه من برنگشتم حواستون به خانم حجتی و  صدمه رسیدن به شماها رو بگیرم، اجازه

همینطور مهدیس باشه،با موبایل خودتون بهش زنگ بزنین حتما،در مورد اینکه به پلیس چیزی بگین یا نگین هم خودتون 

 «مختارید. دیانا مهرپرور

 یعنی چی؟ منظور خواهرتون چیه؟-

ودش رو سپر جون شما کرد، نمی دونم چرا؛ ولی حاضر بود جونش رو بده؛ اما به خیلی سخت نیست فهمیدنش، اون خ-
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 .شما آسیبی نرسه، االنم معلوم نیست کجاست و حالش چطوره، یه کاری کنید

 .میالد یه زنگ بزن به مهدیس، زودباش-

 .موبایلت رو بده بهم-

 .بگیر-

 :وقتی مهدیس جواب داد میالد زد رو اسپیکر

 ایی آبجی؟الو مهدیس، کج-

 .سالم داداش، من مسجدم-

 شبه، مگه رفتی اعتکاف؟ 6خدا شفات بده دختر، ساعت نزدیک -

 .بامزه، خانم وکیل گفت برم مسجد-

 :میالد متعجب گفت

 چی؟ مثل آدم کامل حرف بزن ببینم چی شده؟-

ت من طعمه ی عمو مهدیار میالد امروز عصر خانم مهرپرور اومد خونه،گفت جون من تو و داداش مهدیار در خطره،گف-

 .هستم برای اینکه به شماها برسه،واسه همین ازم خواست کمکش کنم

 .چه کمکی مهدیس؟ حرف بزن-

برم موسسه زبان،ازم خواست لباسامون رو با هم جا به جا کنیم، من لباس اون رو پوشیدم و اون  0من قرار بود ساعت -

با ماشینش برم به اولین مسجد نزدیک،بهش گفتم تازه رانندگی یاد لباس منو،گفت حاال خودمو جای اون جا بزنم و 

 دونست تو گوشیت رو گم کردی که گفتگرفتم، می ترسم، بهم گفت برای نجات خودمون باید پا روی ترسم بگذارم،می

سوار  نبا کسی تماس نگیرم و فقط جواب تلفن مهدیار رو بدم، بعدشم گفت وقتی تاکسی اومد اون با لباس و چادر م

 بشه و بره، وقتی خواستم برم ازم خواست حتما موقع سوارشدن تو ماشینش،خم بشم و به ظاهر کفشم رو درست کنم،

 .میالد تو رو مرگ من بیا،دارم از نگرانی و ترس سکته می کنم، میالد التماس می کنم زود بیا

 دیگه، آره؟آروم باش آبجی،آروم باش من همین االن میام، رفتی مسجد امام حسین -

 .آره-

 .بمون که اومدم-

 :گوشی رو داد دستم و گفت

 آخرین بار کی با امید حرف زدی؟-

 .امروز صبح-

 .زنگ بزن ببین کجاست-
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 :شماره امید رو گرفتم وباز زدم اسپیکر

 .الو امید-

 اب نمیدین؟فرستادم،چرا جو sms هزار بار زنگ زدم و 8سالم،آقا معلومه شما کجا هستین؟ من از امروز عصر -

 .چی میگی تو؟موبایل من یه بارم زنگ نخورده-

 مگه میشه؟-

 البد شده،حاال بگو ببینم کجایی؟-

 .یکی از روستاهای توابع تهران-

 روستا چرا؟ خانم مهرپرور کجاست؟-

 .زنگ می زدم تا همین رو بگم،آقا یه اتفاق بد افتاده-

 :جلوی دهانش؛ادامه دادم خواهر خانم مهرپرور هین بلندی گفت و دستش رو گرفت

 .چه اتفاقی؟ کامل توضیح بده بهم-

آقا من امروز پشت سر شما تا شرکت اومدم، بعدش که شما رفتید منتظر خانم مهرپرور موندم، تا اینکه کالفه اومدن -

شستند نچرخید، یه کم که مسلط شدند با خوشحالی بیرون، با یه نفر تماس گرفتند و بعد همینجور که دور خودش می

دقیقه نشد که برگشت و راهی خونه آقای ایرانمنش شد. وقتی پیاده  54توی ماشین و رفتن سمت خونه خودشون. 

شدند، کفششون رو توی پاشون درست کردند و رفتن داخل، وقتی اومدن بیرون دوباره کفششون رو درست کردند و 

ش،و چون هم موقع پیاده شدن و هم سوار شدن سوار ماشین شدن،خانم مهرپرور همیشه مانتو و کفششون ست هست

کفششون رو درست کردن متوجه شدم که موقع برگشت رنگ کفش مغزپسته ایشون با رنگ مشکی جا به جا شده؛ دقت 

که کردم دیدم ایشون خانم مهرپرور نیست، فهمیدم که این رمز برای من بوده، وقتی رفتن چند لحظه بعد یه نفر از خونه 

سوار تاکسی شد،بلد نبود چادر سر کنه و کفششم سبز بود،اینبار خانم مهرپرور بود،همون موقع تماس  اومد بیرون و

گرفتم ولی جواب ندادید، دنبالشون رفتم؛ ولی نزدیک به یه موسسه زبان، یه ماشین پیچید جلوی تاکسی و راننده تاکسی 

یه روستا، خانم مهرپرور رو سه نفر چشم و دست بسته رو انداختن بیرون و رفتند، تعقیب که کردم رسیدیم اینجا، توی 

 ...بردند توی یه خونه، خونه که نه،خرابه اس

 خب؟-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

یک ساعت پیش یه ماشین اومد، چهار نفر ازش پیاده شدند، رفتن همون خرابه، واضحه که خانم مهرپرور رو دزدیدند، -

 .ن تنها هستم بیشتر جونشون رو به خطر بندازمخواستم برم کمکشون؛ ولی ترسیدم چومی

 .امید آدرس رو زود بده-
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 ...بیایید-

رسونم، فقط حواست باشه؛ اگه دوباره خواستن خانم مهرپرور رو گوش کن امید، هیچ کاری نمی کنی؛ من خودمو می-

 .ببرند جای دیگه تعقیبشون کنی اونم با دقت و به من زنگ می زنی

 .وشیون مشکل داره انگار؛ شارژ باتری منم داره تموم میشهچطوری زنگ بزنم؟ گ-

 .مشکل گوشی رو حل می کنم، من اومدم-

 :قطع کردم و گفتم

 .من میرم به آدرسی که امید گفت، میالد تو فوری برو دنبال مهدیس و پیشش بمون-

ه یری شروع شده، مگه قضیکجا میری؟ مهدیار زنگ بزن به پلیس، اینبار خیلی قضیه جدی تر هستش، با گروگان گ-

 .خودت رو یادت رفته؟ کم اذیتت کردند؟ می خواستن بکشنت

 :خواهر خانم مهرپرور زد زیر گریه و من گفتم

 .خفه شی الهی میالد، می میری حرف نزنی؟ گفتم برو سراغ مهدیس-

 .اول گوشیتو بده-

 .بیا این گوشی که خرابه-

 :رو به خانم مهرپرور گفتم

 .تون رو امانت بدید به من؟ فعال گوشی دیگه ای ندارممیشه شما گوشی-

 .البته-

 :سیم کارتش رو برداشت و گوشی رو داد به من، میالد یهو با کف دست زد توی پیشونیش و گفت

 .کثافت های نامرد-

 چی شده؟-

تو هم هک شده،  اون عوضی ها مارو با نقشه ای که داشتن بازی دادند، دزدیده شدن گوشی من کار اونا بوده، گوشی-

 .برنامه های گوشی رو ببین، به هم ریخته شده، اونا عمدا این کار رو کردند تا کسی نتونه باهامون تماس بگیره

 یعنی چی؟ مگه میشه؟ شماره من از کجا؟-

 .دِ خوب یادت رفت چرا؟ خانم حجتی دیگه-

 .اَه... برای اونم دارم به موقعش. من رفتم میالد-

 :خانم مهرپرور گفت

 تو رو خدا خواهرم رو نجات بدید، این کارو می کنید نه؟-

 .گردونمگردونم، ایشون رو صحیح و سالم بر میمن برش می-
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بعد بدون توجه به سردی هوا و برداشتن پالتو زدم بیرون، میالد صدا زد که همراهم بیاد؛ ولی جواب ندادم، با آخرین 

شتم، ماشین امید رو که دیدم سرعتم رو کم کردم و دورتر نگه داشتم، سرعت ماشین خودم رو رسوندم به آدرسی که دا

 :رفتم سمتش، پیاده شده بود پرسیدم

 چرا پیاده شدی؟-

دقیقه پیش رفتند؛ ولی بعدش صدای جیغ خانم مهرپرور اومد، از قبلشم خیلی جیغ  1آقا اون چهار نفری که اومده بودند -

 یکار کنیم؟و داد زدند؛ اما االن همه جا ساکته، چ

 خدای من، اون چهار نفر چجوری بودند؟-

 .معلوم بود یکی رئیسشونه، بقیه بادیگاردش-

 االن چند نفر اون تو هستند، می دونی؟-

 .درصد 64سه نفر به احتمال -

 امید، ورزش رزمی در چه حد بلدی؟-

 .در حدی که این سه تا رو بشه با خاک یکی کرد-

 .م براشوندمت گرم، پس بیا بریم که دار-

 .بریم-

*** 

 «دیانا»

سوار تاکسی که شدم رفتم سمت موسسه، نزدیک موسسه یه ماشین پیچید جلومون فهمیدم بازی شروع شده، به راننده 

 :گفتم

آقای راننده، اونا دنبال منن، لطفا نترسید، احتمال میدم یه کم جلوتر ماشین شما رو بگذارند و برند؛ ولی اگه نشد من -

 .دا کمک می کنم شکایت کنیدوکیلم و بع

 یعنی چی خانم؟ منظورتون چیه؟-

 .االن وقت نیست،این کارت من، منتظر تماستون هستم برای بعد-

ها ایستاد فورا سه نفر اومدند و راننده رو انداختند پایین و سوار شدند، و همین هم شد، تاکسی که به خاطر اون عوضی

یکی از اونا نشست عقب کنارم و یه دستمال هم گرفت جلوی دهانم و بعد با خب هرچقدرم آماده باشم بازم ترسیدم، 

 ...هام رو بستم و دیگه چیزی نفهمیدماولین تنفس چشم

با حس اون آب سردی که به صورتم پاشیده شد به هوش اومدم، تا موقعیت رو به یاد بیارم چند لحظه طول کشید، خرابه 

خاک بود و چوب و آهن پاره. همین، به سختی نشستم، چادری در کار نبود؛ ولی اون  بود، خرابه با دیوارهای کاهگلی، فقط
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پالتوی مهدیس هنوز تنم بود. خودش بهم داد و گفت هوا امروز سرده و واقعا هم هوای سردی بود، خصوصا اینجا که 

 .معلوم نیست کجا هست و قراره چی بشه

 :با صدای یکی از اونا به خودم اومدم که گفت

 حمق، حاال جواب آقا رو چی بدیم؟ اشتباه به این بزرگی؟ا-

مگه ما می دونستیم قراره اینجوری بشه؟ یاور زنگ زد و گفت دختره االن از خونه اومده بیرون، ما چه می دونستیم که -

 .این وکیل از کار در میاد

 .ناسایی من رو تو کیفم دیدن دیگهصدای جر و بحثشون داشت باال می رفت و من تازه فهمیدم قضیه چیه،البد کارت ش

کسی که آب سرد رو روم پاشیده بود هنوزم جلوم ایستاده بود، بی حرف. یه مرد چهار شونه قد بلند، با شلوار جین و یه 

 اش. پوست فوق العاده سبزه با ریشای که لباس زیرش معلوم نبود بخاطر کشیدن زیپش تا زیر چونهکاپشن کرم قهوه

 :بلند. تو چشماش خیره شدم که گفتو سیبیل خیلی 

 تو کی هستی؟ نسبتت با اون دختر چیه؟-

 :یه کمی جابه جا شدم و گفتم

 .کنند، من وکیلمدوستاتون که دارند در موردش بحث می-

 اینو می دونم، کدوم وکیل؟ چرا کاری کردی تا اون دختر نجات پیدا کنه؟-

 ری نکردم، خیلی دوست دارم بدونم چرا اینجام؟ مگه چیکار کردم؟اسم و فامیلم تو کارت هست و اینکه من هیچ کا-

 :عصبانی اومد سمتم و گوشه پالتوم رو گرفت و گفت

 منو عصبانی نکن دخترجون، بگو تا ببینم باید چه غلطی بکنیم، تا بدونم قصدت همین بوده یا ما واقعا اشتباه کردیم؟-

 رئیس تویی؟-

 به تو چه؟-

 مم بگذاری رو سینم هیچی نمیگم، پس درست جواب بده، رئیس تویی یا نه؟بی ادبی کنی؛ اگه سر-

بهم سیلی محکمی زد، اونقدر محکم که برق از سرم پرید واقعا. دستم رو گذاشتم روی صورتم، اون نامرد از جلوم بلند 

کیشون شنش و یشد و رفت سمت اون دوتا که یکیشون خیلی تپل بود و کوتاه قد با لباس یکدست مشکی و چشمای رو

قد بلند و متوسط اندام، با شلوار خاکستری و پالتو مشکی و لباس قرمز زیرش و شال گردن سفیدش. تو کف این ست 

  .کردنش مونده بودم

 :به همون مردک تپل گفت

 .یه زنگ بزن بگو آقا زودتر بیاد تا مشکلی پیش نیومده-

 .باشه-
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 .فاصله روی زمین نشستند. بهشون توجهی نکردم و چشمام رو بستم و بعد اون دونفر اومدند روبه روی من؛ اما با

زمان کند پیش می رفت، نه این سه نفر با من حرفی می زدند نه با خودشون، تا اینکه باالخره صدای ماشین اومد و 

د د همون مهرزابعدش هم چندتا مرد وارد شدند، با چیزی که دیدم بی اختیار از جام بلند شدم، کسی که از همه جلوتر بو

های آبی روشنش خیلی راحت فضای نیمه روشن اون خرابه فرحمند بود، یه مرد فوق العاده شیک پوش و جذاب، که چشم

کرد، تک و توک روی سرش تار مو داشت، خیلی کم پشت بودند و ریش پروفسوری که داشت بهش یه رو روشن می

ه بهم سیلی زده بود رفت طرفش و با نشون دادن محتویات کیفم و ابهت خاص داده بود.آب دهنم رو قورت دادم، همون ک

 :دادن یک سری توضیحات باعث شد دقایقی نگاه مهرزاد روی من زوم بشه. وقتی تموم شد اومد نزدیکم و گفت

 پس اون خانم وکیل باهوش و دردسرساز که می گفتند بهم تویی، آره؟-

 .این از الطاف دوستان هستش نسبت به من-

 .کنه، مثل اینکه زبونت هم خیلی خوب کار مینه-

 .بله خوشبختانه-

 قدر ترسو هستش که یه دختر رو فرستاده جلو؟باهات شوخی ندارم دختر، بگو ببینم،اون حیوون این-

 یعنی چی؟-

 مهدیار رو میگم، اون بچه آهوی خوشگل که ادعای گرگ بودن داشت، خودش رو پشت یه دختر مخفی کرده؟-

 :اد زدمعصبانی د

خفه شو، دیگه اسم مهدیار رو توی دهن کثیفت نچرخون، تو در مورد مهدیار چی فکر کردی؟ یعنی انقدر پست و بی -

 .غیرت شده که خودش بمونه تو خونه و من رو بفرسته جلو؟ تو فرهنگ لغت مهدیار من واژه ترس ندیدم

 :د متوقف شد، بعد گفتمهرزا« وایسا عقب»اون مردک رنگین کمون اومد سمتم که با داد 

 یعنی باور کنم یه وکیل فداکار داره که بدون اطالعش خودش رو انداخته توی خطر؟-

 .من خودم رو تو خطر ننداختم،این شماها بودید که آدم ربایی کردید-

 .رو پیشونی من نوشته ببو گالبی دختر؟ می دونی من چندتا مثل تو رو تشنه تا لب چشمه بردم و برگردوندم-

 تر از خودت؟تر و احمقکجا؟ تو زندان؟ البد چهار تا ناشی-

توقع نداشتم دیگه آروم بگیره؛ چون همین اتفاق هم افتاد و چندتا لگد روونه پهلو و شکمم کرد، درد همه وجودم رو 

 :گرفت، همه تالشم رو کردم تا داد نزنم، بهش با نفرت نگاه کردم، لبخند ژکوندی زد و به بقیه گفت

د پیگیری کنید ببینین مهدیار در جریان حضور این موش کوچولو اینجا هست یانه؟ مطمئن بشید اینا با هم نقشه بری-

 .کشیدن یا واقعا مهدیار بی خبره؟ زود باشید

 ...هام رو بستم تا چیزی نبینم، شکمم خیلی درد گرفته بود؛ اما به روی خودم نیاوردمدو نفرشون فورا رفتند بیرون، چشم
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 دونم چرا و چی شد؟خودم خواسته بودم، دونسته پا به میدون گذاشتم، نمیمن 

داد، اونم اینکه من به خاطر مهدیار و جونش اینجام یا به خاطر آقای یه سوال مثل مته داشت مغزم رو خراش می

 فرحمندی که موکلم هستش؟ چرا عصبی شدم از اینکه مهرزاد می خواست اون رو کوچیک نشون بده؟

سواالت من رو بیشتر از درد شکمم اذیت می کرد. مهدیار گفته بود که این مهرزاد چقدر می تونه بی رحم و خطرناک این 

دونم چرا دلم شور می زد و در عین حال گرفته باشه،خودم رو برای هرچیزی آماده کرده بودم؛ ولی دلم غوغایی بود، نمی

 :مهرزاد گفت .هام رو باز کردما چشمههای اونبود. حال عجیبی داشتم، با صدای پچ پچ

دونم که از طریق مکالمه مترجم شرکت مَهدی متوجه نه؛ انگاری اون جوجه خبر نداشته، هه، خیلی زرنگی مثال؟ می-

 .شدی، تو هرچقدر زرنگ باشی، من یه قدم از تو جلوترم، پس زیادی خوشحال نباش

 :صدام رو باال بردم و گفتم

مهدیار رو کامل و درست بگو، صفات شایسته خودت رو به مهدیار نچسبون، من هر جوری که  یه بار بهت گفتم اسم-

شکست  اتفهمیده باشم مهم نیست، مهم اینه که مهدیس، مهدیار و میالد االن صحیح و سالم هستند و تو بازم تو نقشه

نمی دونه کجا هستم، پلیس هم که؛  خوردی، مهدیار دیگه فهمیده من پیش تو هستم، مسلما برای نجات من نمیاد؛ چون

 .بار اعدام شده بودی که 6اگه ردی جا گذاشته بودی تا االن 

 نخیر، انگاری بیشتر از یه وکیل برای اون پسر نگرانی، پس بگو قضیه عشق و عاشقیه،آره؟-

حرفام همچین برداشتی موند، بعدشم از من که باعث شدم با وای که اگر مهدیار اینجا بود االن چیزی از این مرد نمی

 ...بکنه، مهدیاری که روی خودش بیشتر از هر چیزی غیرت داره ولی االن

 :جوابی ازم نشنید و گفت

دونم چطوری خودت رو سپر جون مهدیار کردی باهات شوخی ندارم خانم وکیل، خداروشکر که هم می شناسمت، هم می-

 ...پایه یک هستی، پس پلیس ها خیلی زود دست به کار میشند وو اومدی اینجا و دیگه نیاز به بازجویی نیست، وکیل 

 :هه؛آخه این آدم و شکر خدا؟... رو کرد به همون مردی که اول بهم سیلی زده بود و گفت

سلمان، این دختر یه وکیل خوبه، االن چهره همه ما رو دیده، خیلیم باهوشه؛ اگه زنده از این در بیرون بره یعنی دیگه -

 .به مهدیار برسیمتونیم نمی

 .حق با شماست آقا؛ ولی زیادی خوشگله، حیفه اینجوری بمیره-

 چیکار کنیم؟-

 کنید؟معامله نمی-

 :مهرزاد لب پایینش رو به دندون گرفت و دستاش رو توی هم گره زد و گفت

 فکر بدی نیست، نظر خودت چیه موش کوچولو؟-
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 ...جوابی ندادم، معامله با توی پست فطرت؟ شدنی نبود

اول اینکه کاری می کنی مترجم شرکت، حجتی توی دردسر نیفته و دوم اینکه خودت خرابش کردی پس خودتم به 

 طریقی درستش می کنی تا خواهر اون پسر چشم زاغه، بدون اطالع مهدیار برسه به دست ما، اوکی؟

 درعوضِ؟-

م کارم رفتم خارج تو به زندگی ادامه میدی؛ منصفانه زنده موندنت، تا وقتی ایرانم همینجا هستی؛ ولی وقتی بعد از انجا-

 است، نه؟

احمق روانی وقتی دید نه قراره حرف  .همه آب دهنم رو جمع کردم و با همه نفسم پرت کردم طرفش و افتاد کنار پاش

ند، تنم در آوردهاش اشاره کرد، دوتاشون اومدن سمتم، به زور پالتو رو از بزنم نه کمکی کنم به چشم و ابرو به قلچماق

 ...هام رو گرفت و اون یکییکیشون از پشت سر دست

 خواست بکنه؟زد بیرون، یعنی چیکار میقلبم داشت از سینه می

زدم، نمی تونستم محکم و قوی باشم،چیزی نبود که بشه هام رو بستم و از ته دلم فقط جیغ مینه امکان نداشت، چشم

کردم و گریه ام شدت می گرفت،تو این لحظات دردآور تر آرزوی مرگ میتحملش کرد، با هر حرکت اون عوضی بیش

 :رسید، اونم اینکهفقط یه چیز به ذهنم می

 «شانس رسیدن به کسی که دوستش دارم رو با این وضعیت از دست دادم»

زاد هم کشیدم اون عوضی کنار کشید، همشون می خندیدند، چشمام رو باز کردم، مهرهمینطور که پشت هم جیغ می

 :خندید و گفت

ما دیگه باید بریم، شماها زنده به گورش کنید و بعدش فوری بیایید پاتوق، فهمیدید چی گفتم؟ اگه باز هم اشتباه کنید -

 .کنمسرتون رو از تن جدا می

تادم روی ها گفتند چشم و بعد مهرزاد و اون چند نفر رفتند. من موندم و همون سه تا مردی که اول بودند، افهرسه اون

کرد، چند دقیقه که از رفتن مهرزاد گذشت اومد، سرما داشت بی طاقتم میام بند نمیزمین، درد داشتم، خیلی زیاد.گریه

اومدند سراغم، همون رنگین کمونه زیر بغلم رو گرفت و با خودش می کشوند، اون یکی که فهمیده بودم اسمش سلمان 

 :هست گفت

 .ه گورش کنید، خب باشه قبول؛ ولی حیفه همینجوری بره خب، نصفه و نیمه فایده ندارهصبرکن کامی، آقا گفت زنده ب-

 خوای چیکار کنی سلمان؟می-

 .گذرونیمیه کمی خوش می-

 :رو کرد به اون تپله و گفت

 .تو برو ماشین رو بیار این طرف، زود باش-
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ه خواست من رو بخوابونهمین کامی به زور می هام هم نمی شنیدم، خیلی ترسیده بودم،اون رفت و من دیگه صدای نفس

روی زمین، چنگ انداختم طرفش و شال گردنش افتاد روی زمین و بعد عقب کشید، زورشون معلومه که زیاد بود و موفق 

شدند، سلمان زیپ کاپشنش رو باز کرد،دو زانو نشست جلوم و قبل از اینکه دستش به مانتوم بخوره صدای وحشتناک 

هام یه نفر با صورت خوش فرمش صدای هق هق منو خفه کرد. مهدیار بود، اون لحظه من دنیا رو تو دست برخورد پای

خواستم مهدیار کوچیکترین آسیبی ببینه؛ ولی االن به حضورش نیاز داشتم، یک نفر دیگه هم باهاش داشتم، با اینکه نمی

ه خودم بهش عالمت دادم، مهدیار با سلمان و امید با کامی بود، امید، همون که گذاشته بود تا من رو تعقیب کنه، همون ک

 :که فکرکنم اسم کاملش کامران بود درگیر شدند، اون وسط من تکون نخوردم که مهدیار داد زد

 .برای چی بلند نمیشید؟ زود برید یه گوشه دیگه-

ه دیوار نصفه نیمه، شال گردن رو به هر سختی بود بلند شدم، اول شال گردن رو برداشتم بعد پالتو رو، رفتم پشت ی

محکم بستم دور کمر و شکمم،بعد هم پالتو رو پوشیدم و تمام دکمه هاش رو بستم،مهدیار نباید می فهمید چه بالیی 

سرم اومده. بازوهام خیلی درد داشت، هیکل اون نامردا نسبت به مهدیار و امید خیلی درشت تر بود، نمی دونستم چیکار 

فضایی که برای کار گذاشتن پنجره ایجاد کرده بودن همون مردک تپل رو دیدم،متوجه حضور مهدیار کنم،یهو از اون 

شده بود که موبایلش رو بیرون آورد و مشغول گرفتن شماره، صبر نکردم و فوری رفتم سمتش، دستم رو از خاک پر 

تم مت موبایلش و برداشتمش و گذاشکردم و پاشیدم توی صورتش، موبایلش از دستش افتاد و آخ بلندی گفت. رفتم س

توی جیب پالتوم، خواستم برم سمت بیرون که بازوهام توی دستاش گرفتار شد، محکم فشار داد و باعث شد جیغ 

بکشم،به ثانیه نرسید که مهدیار از همونجا که من اومدم پرید بیرون، بهش لگد زد؛ ولی نخورد زمین، مهدیار خواست 

و کشید بیرون، فکر اینجاش رو نکرده بودم، مهدیار که این رو دید آروم گرفت و آهسته اومد بازم بزنه که اسلحه اش ر

سمت من، کف دست چپش رو به نشونه دفاع گرفت طرف اون مردک و با دست راستش ساعد دست چپ من رو از روی 

ای ار پشت سرم و آخ خفهطور عقب عقب رفتم تا محکم خوردم به دیوهمون پالتو گرفت و پشت سرش پناه داد، همین

گفتم، مهدیار یه قدم دیگه هم برداشت عقب، جوری که دیگه اون مرد رو نمی دیدم و فاصله میلی متری بین سینه من و 

کمر اون بود، اون تپل بی خاصیت با صدای بلند خندید که همون موقع فشار دست مهدیار به دور ساعدم بیشتر 

 :شد،صداش رو شنیدم که گفت

 .د حق داره بهت میگه جوجه، حاال با زبون خوش اون دختر رو تحویل من میدیمهرزا-

 :مهدیار خونسرد گفت

 اگه تحویل ندم؟-

 .اول یکی از تیرهای خوشگلم رو حروم تو می کنم بعدش با خودم می برمش-

 :خونسرد تر از قبل گفت
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م که خب چون من همینجوری ازت نمی گذرم خب من پیشنهاد بهتری دارم،بیا من این دختر رو با خودم می برم،تو ه-

شَل و لنگ و درب و داغون میری پیش اون رئیس حیوونت، بهش میگی مهدیار گفته، هرجایی بری پیدات می کنم، بگو 

هاش خوبِ خوب شدن، همونجور که قول داده روز انتقام نزدیکه، بگو مهدیار گفته تا حاال توی غار بوده؛ ولی دیگه زخم

ناله کامال سرپا شده، روز انتقام رسیده، بگو آقا گرگه گفت بهتره خودش خودش رو حلق آویز کنه تا قبل از بوده بدون 

گذارم که بری بهش پیغام من رو ها رو بهش بگو، تو رو زنده میاینکه گرفتار دندون های من بشه، باشه؟:همه این

 .برسونی

 شتند؟گذارم، یعنی اون دوتا رو کیعنی چی تو رو زنده می

 ....دلت خوشه جوجه جون؟ کدوم گرگ؟ یاال اون دختر رو بفرسـ-

مهدیار دستم رو ول کرد و بعد پرید طرفش که باعث شد صدای گلوله توی هوا بلند بشه،خیلی ترسیدم ولی دیدم که 

 قع امید اومدگلوله سمت آسمون بود،بعد که اون مردک افتاد روی زمین مهدیار تا جایی که می خورد کتکش زد،همون مو

 :و گفت

 .کافیه آقا مهدیار،صدای گلوله چی بود آخه؟ اینجا نزدیک روستاس، باید زودتر بریم-

 .بریم-

 :انگار اصال به هوش نبودم که مهدیار داد زد

 .با شمام خانم مهرپرور، زودباشید دیگه-

 .باشه، بریم-

ت، بعد من هم سوار ماشین مهدیار شدم، امید سوار ماشین خودش شد؛ اما قبلش مهدیار کت تنش رو ازش گرف

 .نگذاشت در رو ببندم، کت رو انداخت روم و بعد در رو بست، سوار شد، خواستم یه نفس راحت بکشم که

بدترین لحظات عمرم این لحظات بود که مهدیار به محض نشستن توی ماشین مثل آتشفشان فوران کرد، اونقدر سرم 

دادم بمیرم؛ ولی اینا رو از زبونش نشنوم، اون هم زبون کی؟ کسی که داشتم خودم یداد زد و سرزنشم کرد که ترجیح م

 ...کرد یه چیزی برام جالب بود، اون هم اینکه تو اوج عصبانیت هم مودب بودکردم، وقتی داد و بی داد میرو فداش می

حتی یه قطره خون هم توی ماشینش دادم، تمرکزم فقط روی یه چیز بود، اینکه شنیدم و جواب میوقتی حرفاش رو می

د و کرهام نفوذ میکردم برای اینکه همچین اتفاقی نیفته... سرما داشت تا استخووناز من نمونه، خدا رو التماس می

 ...طاقتم رو به تمومی بود

 

 «مهدیار»

 :نشستم توی ماشین و کنترل خودم رو از دست دادم، داد زدم
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 د؟شما به چه حقی همچین کاری کردی-

 چیکار کردم دقیقا؟-

 کی به شما گفته بود بشین سوپرمن و اینجوری جونتون رو به خطر بندازید، هان؟-

 ...نیاز نبود کسی به من دستور بده آقای فرحمند، من به واسطه شغلم باید همچین ریسکی رو میـ-

رد بازی می شدید؟ مگه من تمام هاش، کی گفته شما باید با اون عوضی وادِ لعنت به این شغل شما و واسطه کاری-

 ...کنه، از حیوونی که تا دم تجاوز به مادرمزندگیم رو نگفتم براتون؟ مگه نگفتم اون آشغال هرکاری می

ی گفتم، نباید نباید نباید... وای مامان ببخش من رو... نفس عمیقگفتم، عصبانیت کار دستم داد، نباید این رو مینباید می

 :کشیدم و گفتم

کردید خانم مهرپرور، در حق من نه تنها خوبی نکردید بلکه زمینم زدید، اونم ناجور... من یک ماه و نیمه که دارم با بد-

زنم، برام خیلی سخته خانم، خیلی. من که به هیچ دختری اجازه ندادم تا چند متریم بیاد حاال دختر اون عوضی سروکله می

اشین روی همین صندلی که نشستید رو با خودم اینور و اونور می برم تا دارم دختر دشمن خونی خودم رو توی همین م

 .قدر بهش نزدیک بشم و بتونم جای این بی شرف رو پیدا کنم؛ ولی حاال شما، خرابش کردیدبتونم اون

 فهمم آقای فرحمند، رفتند من اونجا چه ربطی با طرح دوستی شما با اون دختر داره؟نمی-

 تونم. شما وکیل منی، باید کاری کهای شما ،میالد و مهدیس رو تنها بگذارم، نمیحتی برای ثانیهتونم دیگه چون نمی-

 ...خواستم رو انجام می دادید نه اینکهمن می

کاریه که شده، من توی لحظه با حجم زیادی از فشار روحی و روانی این تصمیم رو گرفتم و االن که بهش فکر می کنم؛ -

 .هم برگردم عقب همین کار رو می کنم اگه هزار بار دیگه

 چرا؟-

 ...چون-

 :برگشتم و نگاهشون کردم، لب پایینش رو گاز گرفت و بعد سرش رو انداخت پایین، پرسیدم

 چون چی خانم مهرپرور؟-

 .هیچی-

 :دوست نداشتم اصرار کنم، با اینکه کنجکاو شدم؛ ولی نپرسیدم، فقط گفتم

 .خودتون خرابش کردیدامشب یه شب خاص بوده برای شما، -

 شب خاص؟-

 :از جیبم کارت شناسایی ایشون رو بیرون آوردم و گرفتم سمتشون بعد گفتم

 .کیفتون پیش امید هستش، من لحظه آخر این رو دیدم و گذاشتم توی جیبم-
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 خب؟-

 .امشب، شب تولدتونه-

 :لبخند تلخی زد و گفت

مونه، چقدر درد کشیدم، ترسیدم، فحش خوردم، حرف ه میزیادم بد نشد، در عوض برای همیشه برام پر از خاطر-

 .شنیدم، سرزنش شدم و خیلی چیزا

 روز صبر می کرد تا تکرار بشه، 371هرچقدر هم مقصر بود؛ ولی امشب شب تولدشون بود، یه شب که باید دوباره 

تا شاید از این حال و هوا فاصله  آروم تر که شدم، صدای موزیکی که درحال پخش بود؛ ولی کامال بسته بود رو باز کردم،

 ...بگیریم

 تو رو کم ببینم برام کافیه

 تو خوابم ببینم برام کافیه

 فقط عطر موهای آشفتتو

 تو دستام بگیرم برام کافیه

 تو خورشید روز و شبای منی

 به سمتم بتابی چه رویاییه

 نمیگم که آفتابی شو سمت

 برام سایه ای از تو هم کافیه

 ارم فقطازت انتظاری ند

 فقط می خوام آدما با تو بشناسنم

 می خوام ذره ذره فدای تو شم

 بی اینکه تو چیزی بدونی ازم

 نمی خوام که عاشق بشی مثل من

 تو رویات بگردی به دنبال من

 نمی خوام که اشکات سرازیر بشه

 وقتی بی خبر میشی از حال من

 

خورد و هیچ مفهوم مشترکی توش ن به درد همچین شبی نمیاز اینکه این آهنگ پلی شد خیلی اعصابم به هم ریخت؛ چو

 ...دیدمنمی
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 همین که برات اسم من آشناست

 نباشم بفهمی که جام خالیه

 نباشم بگیری سراغ منو

 همینقدر خواستن منو کافیه

 تو خورشید روز و شبای منی

 به سمتم بتابی چه رویاییه

 نمیگم که آفتابی شو سمت

 کافیه برام سایه ای از تو هم

 ازت انتظاری ندارم فقط

 فقط می خوام آدما با تو بشناسنم

 می خوام ذره ذره فدای تو شم

 بی اینکه تو چیزی بدونی ازم

 نمی خوام که عاشق بشی مثل من

 تو رویات بگردی به دنبال من

 نمی خوام که اشکات سرازیر بشه

 وقتی بی خبر میشی از حال من

 

 (آهنگ کافیه از حمیدرضا علیخانی)

 

 :آهنگ که تموم شد گفت

 .لطفا منو ببرین خونه دوستم غزل-

 .چرا؟ خواهرتون االن تو خونه من منتظر شماست-

 .بهش بگین من رفتم خونه غزل،به مامانم هم همین رو بگه همه چی ردیفه-

 .من شما رو جایی نمی برم،اول بیمارستان بعد هم خونه خودتون-

 بیمارستان برای چی؟-

 .م حالتون خوبه یا نه؟ باالخره صدمه دیدید، باید چک بشید و زخم صورتتون هم پانسمان بشهتا مطمئن بش-

 .من خوبم آقای فرحمند، لطفا برین خونه دوستم-
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 .نمیشه-

به خدا اگه منو ببرین بیمارستان چیزی که از اونجا بیرون بیارین جنازه منه؛ چرا شما دوست دارید همیشه به زور -

سی بنشونید؟ من االن حال خودم و خانواده خودم رو بهتر از هرکسی می دونم و صالح کارمم در حرفتون رو به کر

 .جریانم، شما االن هیچی در مورد شرایط روحی من نمی دونید، پس ببرید خونه دوستم

 :تمر گفدونستم، نه حالش نه اتفاقاتی که بهشون گذشته، پس به ناچابا عجز اینو ازم خواست، من واقعا چیزی نمی

 ...باشه قبول؛ ولی بیمارستان رو-

 .خوام شب تولدم برم بیمارستانبه دست و پاتون بیفتم و التماس کنم راضی میشید؟ من نمی-

دیدم که شرایط خوبی نداره، برای همین اصرار دلیل این اصرا رو برای بیمارستان نرفتنشون رو نمی فهمیدم؛ ولی می

دم و گفتم پشت سر من نیاد، بره خونه من و خواهر خانم مهرپرور رو برسونه و بگه که نکردم و در عوض به امید زنگ ز

ه خواستم یخواهرشون خونه دوستشه...آدرس گرفتم و رسوندمشون. وقتی رسیدیم، ماشین رو زدم جلوی در خونه، می

 :چیزی بگم ولی نمی تونستم، نه تشکر درست بود نه... فقط گفتم

 .بخشیدمتید وگرنه هرگز خودم رو نمیخداروشکر که سالم هس-

لبخندی زد و به سختی پیاده شد،می دونستم افراد اون نامرد کتکش زدند و االن درد داره، در ماشین رو که بست، بی 

 :اختیار دستم رفت سمت گردنبند اسم خدا...فوری پیاده شدم و صداشون زدم

 خانم مهرپرور؟-

 :برگشت سمتم و گفت

 چیزی شده؟-

شین رو بستم،رفتم رو به روشون ایستادم،از سرمای زیاد دندوناشون به هم می خورد،گردنبند رو باز کردم،با در ما

 :انگشت شصت لمسش کردم،بعد بوسیدمش و با احتیاط و رعایت فاصله بستم دور گردن ایشون و گفتم

 تونم بهتون بدم؟تنها چیز با ارزشیه که االن دارم و می-

 :نداخت و گفتنگاهی به گردنبند ا

 مناسبتش؟-

 .تولدتون مبارک باشه-

 این هدیه تولد منه؟-

دونم، مادی قیمتی نداره؛ ولی معنوی... این رو چندین سال پیش مادرم انداخت گردنم و من تا به امروز برای اولین می-

 .کنم، همیشه گردنتون باشه و مثل جونتون مراقبش باشیدبار هست که از خودم جداش می

 تونم همچین هدیه ای رو قبول کنم؟طور میمن چ-
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 .گفتم که، تنها چیزی بود که این لحظه داشتم-

 .دلیلی وجود نداره که شما بخوایین به من هدیه تولد بدید-

 دلیل بزرگ از این که امروز برای نجات و کمک به من تا پای مرگ رفتید؟-

یزی نگفتم و برگشتم سمت ماشین، سوار شدم و از اونجا سرش رو انداخت پایین و گردنبند رو توی دستش فشار داد؛چ

  .دور شدم

 «دیانا»

هاج و واج مونده بودم، دلم می خواست به حرفای آقای فرحمند و رفتارش فکر کنم؛ ولی این درد لعنتی و خونی که قطره 

، زنگ زدم و خود غزل ریخت اجازه نفس کشیدن هم به زور می داد. خودم رو رسوندم دم خونه غزلقطره به زمین می

 :جواب داد

 کیه؟-

 غزل؟-

 دیانا تویی؟-

 آره، میشه بیای دم در؟-

 .خب بیا باال دیگه-

 .نمی تونم اینجوری،اگه مامانت اینا نفهمن بهتره، زود بیا فقط-

 .باشه باشه اومدم-

کرد با دیدن صورت زخمی من یه دستم روی شکمم بود و دست دیگه هم تکیه گاه من شده بود به دیوار... غزل که در باز 

 :حرفش نصفه موند و گفت

 ای بابا چی شده این وقت شب که نمیـ... دیانا؟ چی شدی تو دختر؟-

 .به دادم برس غزل-

 :این رو که گفتم دیگه طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه، به زور البه الی هق هق گفتم

 ا بمونم؟خانوادت نفهمند غزل، من حالم خیلی بده، میشه امشب اینج-

 .گیریم خانواده بفهمند، فدات بشم مامان من و مامان تو نداره که، خونه خودت بیا تو ببینم چی به سرت اومده-

هام رو که درآوردم یهو خاله مدینه رو دیدم که با دست کوبید روی دست دیگه اش و با کمک غزل رسیدیم داخل، کفش
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 :گفت

 خدا منو مرگ بده خاله، چی شدی تو؟-

زی نیست خاله، یه تصادف کوچیک کردم؛ ولی خب نخواستم مامانم نگران بشه؛ اگه اشکالی نداره امشب رو به بهونه چی-

 .کار اینجا بمونم

 .چه اشکالی دخترم؟ چرا نرفتی بیمارستان؟ بیا خودم ببرمت-

 :با عجز به غزل نگاه کردم و از نگاهم خوند که دردم چیه و گفت

ونقدر بد بود حتما می رفت،ما میریم تو اتاق من ببینمش؛ اگه نیاز بود حتما میریم بیمارستان. مامان جونم؛ اگه حالش ا-

 .بهتره االن سرپا نباشه

 .باشه عزیزم، شما برید تا من براتون شام بیارم-

 :فوری گفتم

 .خوام بخوابمنه خاله مدینه، غزل بیاد بخوره؛ ولی من بدنم کامال کوفته است، می-

 .یهرطور راحت-

خواست بخوابونه روی تختش که اگه چند دقیقه دیگه می موندم از هوش می رفتم، غزل من رو رسوند توی اتاقش، می

 :گفتم

 .نه، تختت به گند کشیده میشه، یه ملحفه پهن کن یه گوشه من بشینم روش-

 .خفه شو دیا...بتمرگ ببینم چی به سرت اومده-

التو کرد، همین که پهای پالتوم رو باز میکردم و اون دکمهارم، من گریه میبه زور نشستم روی تختش و اونم نشست کن

 :رو در آورد زد توی گوشش و گفت

 الهی بمیری راحت بشم، چی به سر خودت آوردی؟-

 .یه کاری کن غزل، دیگه درد و تحمل نمی کنم-

 م حلش کنم؟من چه خاکی به سرم بریزم االن؟ مگه دستت با کارد بریده که با یه چسب زخ-

 :به زور گفتم

 ...غزل-
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 .غزل فدات بشه،پاشو بریم بیمارستان،پاشو،تا نوک انگشت پات خون رسیده-

 ..دارم از هوش میرم دیگه ن..نمی-

 .زنم خواهر سپیده بیاد ببینتتباشه، هیچی نگو، االن زنگ می-

 .نه،نمی خوام کسی بفهـ...بفهمه-

 .یش که، تنها راهشه، من برم زنگ بزنم تا از دست نرفتیبابا خواهر سپیده خیلی خوبه، می شناس-

گردنبند مهدیار رو توی دستم فشار دادم، از ته دل دعا می کردم هیچ خونی توی ماشینش نمونده باشه، غزل داشت با 

مدیگر هزد، سپیده دوست دوران دبیرستانمون بود که هنوزم باهاش رابطه داشتیم، ماهی یه بار رو حداقل سپیده حرف می

رو می دیدیم، خواهرش ساجده دکترزنان بود، نمی دونم االن چیکار می تونست برای من بکنه، منی که کار از کارم 

 .گذشته؛ ولی هرچی بود، تنها گزینه در نظر غزل تو این لحظه بود

 :غزل نشست کنارم و با گریه گفت

رش اینجاست، تو رو خدا تو فقط تحمل کن تا برسه، دقیقه دیگه خواه 04گوش کن دیا، سپیده گفت خیلی دیر بشه تا -

 باشه؟

 .یه دست لباس بیار برام، اینا پر از خون و کثافته، کمکم کن عوض کنم-

 ...دلم ریش میشه با دیدن این وضعِ-

 غزل؟-

 .باشه، فقط بگو چی اتفاقی افتاده دیانا؟ دارم می میرم از ترس-

 .اگه نپرسی هم من تعریف می کنم، پس هیچی نپرس االن فردا همه چیز رو میگم باشه؟ می دونی که-

 ...نا نکنه بهت... بهتدیا-

 ها رو عوضهام رو با درد بستم و گریه هر دوی ما شدت گرفت، بلند شد و برام لباس آورد، به هر سختی بود لباسچشم

رفت بیرون، بعد فوری برگشت و  کردم، قبل از اینکه ساجده برسه زنگ خونه بلند شد، خاله مدینه غزل رو صدا زد و

 :گفت

 دیا؟-

 چی شده؟-
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 .آقای فرحمند اومده-

 چی میگی تو؟-

 .خوام خانم مهرپرور رو ببینمدونم، االن دم در هستش، به مامانم گفته مینمی-

 .لعنتی، حتما توی ماشینش خون من جا مونده-

 ...تو با اون اومدی اینجا کـاالن چیکار کنم دیانا؟ گیج شدم من، اینجا چیکار می کنه؟ مگه -

 غزل؟-

 هان؟-

برو دم در، بهش بگو دیانا خوابیده، بگو چندتا زخم سطحی چندجای بدنش بود که تو چسب انداختی و االن حال من -

 .خوبه، ردش کن بره غزل، خیالش رو راحت کن و رد کن بره

 .از دست تو، ببینم چیکار میشه کرد-

 :ازش پرسیدمدقیقه بعد برگشت،  1غزل رفت و

 رفت؟-

 .اوهوم-

 چی شد؟-

وقتی دید من رفتم دم در وا رفت بنده خدا، و گفت خانم مهرپرور حالش خوبه؟ گفتم آره،گفت چرا خودش نیومد دم -

در؟گفتم بدنش یکمی درد می کرد، چندتا هم زخم سطحی چندجای بدنش داشت،اونا رو پانسمان کردم و االن تازه 

 .خوابش برده

 خب؟-

 .فت دیگهخب ر-

 همینقدر راحت؟-

 .باور نکرد حرفمو دیانا-

 چطور؟-

 .چون گفت حاال راست و دروغ حرف شما و اصرارهای ایشون برای نرفتن به بیمارستان فردا مشخص میشه-
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 :درمونده و کالفه گفتم

 .دارهتا ته قضیه رو نفهمه دست از سرم بر نمی-

دیدنم وضع من بدون هیچ سوالی با همون اندک وسایلی که غزل پشت غزل دیگه چیزی نگفت. خواهر سپیده که رسید با 

تلفن گفته بود نیازه، کارم رو راه انداخت، بعد به جون پسرش قسم دادم در مورد وضعیت من حتی به سپیده هم چیزی 

 ...نگه، اونم با مهربونی کامل گفت من محرم اسرار شماها هستم، نیاز به قسم نبود و خیالتون راحت

بامداد شده بود، غزل کنارم غمبرک زده بود،و من که حاال تا حدودی بهتر شده بودم به امروز فکر می  5عت نزدیک به سا

کردم، افکاری که وقتی توشون غرق می شدم همه دردم یادم می رفت. می دونستم دل تو دل غزل نیست؛ اما نمی 

 ...کیخواستم و تاریتونستم براش تعریف کنم، االن فقط سکوت می

 :غزل تکیه زد به دیوار و من سرم رو گذاشتم روی پاش، نگاهم افتاد به جعبه کادوی رو میز آرایش غزل، گفتم

 اون چیه؟-

 کدوم؟-

 .اون جعبه-

 .مال توی خاک بر سر هستش... مثال تولدته ها-

ماشین  اون تیکه آهنگ توی هام رو بستم، به سختیبا بردن اسم تولد دوباره بی اختیار دستم رفت سمت گردنبند، چشم

 :ردمرو به خاطر آو

 ازت انتظاری ندارم فقط

 می خوام آدما با تو بشناسنم

 می خوام ذره ذره فدای تو شم

 بی اینکه تو چیزی بدونی ازم

من واقعا حاضر بودم امروز جونم فدای مهدیار بشه، نمی دونم که چم شده؛ ولی این خواسته قلبی من بود، شاید  ...آره

تو این مدت انقدر مهدیار رو در صدر و پرغرور و محکم دیدم که تحمل دیدن اینکه خار به پاش بره برام سخته.  چون

 .من عادت کردم به کوه بودن مهدیار، نفوذناپذیر بودن مهدیار

؛ ولی بینمخوام شما رو شکست خورده و آسیب دیده بخواستم بگم؛ چون نمیآوردم، میو امروز داشتم این رو به زبون می
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نشد، نخواستم از این حرف من برداشت بدی داشته باشه... وگرنه خدا رو شاهد می گیرم که هیچ حسی جز این وجود 

خورم شده نداره، این پسر تموم زندگیش سراسر درد و غم و سختی بوده و حاال من، همین جا و همین لحظه قسم می

رسونم،آره، من دیانام، یعنی الهه ماه و شکار، برای سزای کاراش میجونم رو فدا کنم؛ ولی اون مهرزاد نامرد رو به 

کنم، مهدیار؛ اگه تو گرگی منم ماهم، اراده کنم برگردوندن آرامش واقعی به زندگی مهدیار خودم مهرزاد رو شکارش می

 ...نیگذارم دیگه درد و داغ عزیزانت رو تحمل کگذارم، مهدیار نمیگیرم، نمیجهان رو تو دستام می

زیر لب اینا رو زمزمه می کردم و اشک می ریختم، به گردنبند نگاه کردم، بوسیدمش و گفتم از حاال من مثل جونم از این 

 ...کنمهدیه با ارزشت مراقبت می

تا خود صبح نتونستم پلک روی هم بگذارم، نگران بودم، غزل هم نخوابید، بیشتر منتظرش نگذاشتم، براش تعریف 

ز رو گفتم و باهم گریه کردیم، برای غزل هم این رفتار مهدیار عجیب بود،که چطور تو همچین وضعیتی به کردم،همه چی

فکر هدیه بوده،کدوم دختره که دلش نلرزه وقتی ببینه یا بفهمه همچین پسری مثل مهدیار تو این شرایط بهش همچین 

حل خانم بوده و مهدیار به عروس خدمتکار خونه خودشم هدیه با ارزشی بده؟ اما غافل بودم از اینکه این شیوه تربیت سا

 ...هدیه تولد میده

صبح که شد بعد خوردن چندتا لقمه صبحونه مختصر، گوشی اون آشغال رو از جیب پالتوم برداشتم، یه شال از غزل 

 :گرفتم و بستم دور شکمم و بعد مانتو پوشیدم،به غزل گفتم

 کنی؟برم دیدن آقای فرحمند، تو یه لطفی میمن باید برم به خونه سر بزنم بعدشم -

 جونم؟-

این پالتو دیگه قابل استفاده نیست، سایزش رو بردار برو یه یکی که همین جنس و تقریبا همین شکل و شمایل باشه -

 .برام بخر...این مال خودم نبود. امانت مردمِ، باید پسش بدم

 طمئنی حالت خوبه؟باشه عزیزم، تا یکی دو ساعت دیگه میرم، فقط تو م-

 .آره فدات بشم، شرمنده هم خیلی ترسوندمت؛ هم زحمتت دادم، لباس و اتاقتم به گند کشیدم-

 .خوامهمش فدای یه تار موت عزیزم، تو خوب باشی من دیگه هیچی نمی-

 :لبخندی زدم و گفتم

 می دونی االن تنها دردم چیه؟-
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 چی؟-

 .سیدهاینکه مهدیار بفهمه تا این حد بهم آسیب ر-

 برای اون فرق داره به نظرت؟-

 .تو اونو نمی شناسی غزل، کوچیکترین چیزی که بهش ربط پیدا کنه براش مهمه، اونم زیاد-

 اگه پرسید چه بالیی سرت آوردن چی؟-

 .فقط در حد چندتا مشت و لگد-

 ...ولی دیانا اون باید بدو-

 زنده هستم باید بین خودمون بمونه، باشه؟کنم، این راز از امروز تا زمانی که من غزل؟ خواهش می-

 .قول میدم دیانا، بهم اعتماد کن-

 اعتماد دارم که اومدم پیشت، خب من دیگه باید برم، کاری باهام نداری؟-

 میگم نمی ترسی؟-

 از چی؟-

 از اینکه االن بری بیرون و باز دوباره بیان بگیرنت؟-

 بادیگارد دارم، یادت رفته؟-

 یعنی هنوزم؟-

 ...مئنم االن آقا امید سر کوچه منتظره، اصال اگه اون نبود االن منممط-

 .کار این آقا مهدیار خیلی درسته انگار-

 .چشمش ترسیده،آب هم بخواد بخوره باید احتیاط کنه-

 .چه زندگی فالکت باری-

 .اش نابود بشندسته خوام شبانه روز تالش کنم تا آرامش رو بهش برگردونم، تا اون عوضی و دار وبرای همین می-

 .تونی دیامطمئنم که می-

با لبخند گونش رو بوسیدم و خداحافظی کردم. دم در سوار آژانس شدم، رفتم خونه، خداروشکر که کسی نفهمید حالم 

 .چقدر بده، جز اینکه زخمای صورتم منو لو می داد و منم گفتم دیشب یه تصادف کوچولو کردم و االن خوبم
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سرم بر نداشت، مجبورم کرد و من خیلی مختصر فقط گفتم چندساعت گروگان گرفته شده بودم و  دنیا اما دست از

 .مهدیار نجاتم داده، همین

 .بعد از اونم خود مهدیار باهام تماس گرفت و قرار یه مالقات رو گذاشت

 «مهدیار»

م، بلکه از دردش کم بشه، بازم ام، با قدرت فشارش می داددست راستم روی فرمون ماشین بود و دست چپم روی سینه

فشار عصبی و استرس این درد لعنتی رو به جون من انداخت، یه چیز اذیتم می کرد اونم اصرار خانم مهرپرور برای نرفتن 

به بیمارستان. بدجور می ترسیدم که نکنه بالیی سرش آورده باشند و نخواد بگه، هرچی به مغزم فشار آوردم یادم نیومد 

 .یدم تو اون خرابه خانم مهرپرور در چه حالی بود، یعنی اصال دقت نکردمزمانی که پر

نتونستم تحمل کنم، ماشین رو زدم بغل، صندلی رو خوب نگاه کردم، پایین رو هم،فقط دو قطره خون خیلی کم،روی 

ی رگشتم، وقتروکش سمت راست صندلی بود، همین کافی بود تا به حد مرگ بترسم، فوری سوار شدم و راه اومده رو ب

رسیدم و در زدم، خواستم خانم مهرپرور رو ببینم؛ ولی وقتی در باز شد، یه دختر دیگه جلوم ظاهر شد، یه نگاه سرسری 

 :که به صورتش انداختم دیدم رنگ به رخسار نداره، اینکه خودشون نیومدن دم در بیشتر دلم رو لرزوند گفتم

 ببخشید غزل خانم شما هستید؟-

 .یدبله، بفرمای-

 فرحمندم،موکل دوستتون. می تونم ببینمشون؟-

 .نه خیر-

 حالشون خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟-

 .بله حالشون کامال خوبه-

 پس چرا خودشون نیومدن دم در؟-

 .دیانا یه کمی بدن درد داشت، یه چندتا هم زخم سطحی روی بدنش بود، اونا رو پانسمان کردم، تازه خوابش برده-

ته احمق البد. نیم ساعت هم نگذشته چطوری به این سرعت هم زخماش پانسمان شد هم خوابش رو پیشونی من نوش

 .برد؟ بعضی از دخترا اصال دروغگوهای خوبی نیستند و اینکه بیشتر آدمو خر فرض می کنند باعث اذیت میشند

 .که اینطور-
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 .بهش میگم فردا حتما باهاتون تماس بگیره-

 .حرفای شما و دلیل اصرار دوستتون برای نرفتن به بیمارستان معلوم میشه، شب بخیربسیارخب، فردا راست و دروغ -

ای سوار ماشین شدم، آخه مگه داریم؟ یعنی یه دختر وقتی این موقع شب دوستش با اون حال بدون هیچ حرف اضافه

بم ماجرا سر در نیاره طرف رو خراب میره خونشون، زخماش رو پانسمان می کنه و میگه بخواب؟امکان نداره، تا از زیر و 

 .فهممدونم یه اتفاقی براشون افتاده و این رو فردا حتما میکنه. میول نمی

 هام رو درآوردم و انداختم یه گوشه، تازه یادم افتاد که باید به میالد زنگ بزنم؛رسیدم خونه، لباس

 الو، مهدیار؟-

 جونم داداش؟-

 دتر زنگ نزدی؟خوبی تو؟ بابا نصف جونم کردی چرا زو-

 .خوب نیستم میالد، درد داره نفسم رو بند میاره-

 .نگو که معده درد داری-

 .بیا میالد. همین االن بیا-

 :بعد بدون حرف دیگه ای گوشی رو قطع کردم، جلوی آیینه به خودم نگاه کردم و گفتم

کنه این درد معده باهام داره چیکار میچی شده مهدیار؟ با خودت چه کردی پسر؟ ببین کارت به کجا رسیده، هه! ببین -

که دست به دامن میالد شدم، این وقت شب، اون هم کی؟ من، منی که تو کل زندگیم برای اولین بار اینجوری به خاطر 

 .درد دست به دامن میالد شدم

ناک بود این ، وحشتامکوبیدم رو قفسه سینهشدم، فقط با مشت میکشیدم یه قدم به مرگ نزدیکتر میبا هرنفسی که می

درد، سابقه نداشت تا این حد اذیتم کنه ،میالد که رسید به دنیا لبخند زدم، فوری من رو رسوند بیمارستان، از دستپاچگی 

 :ام گرفته بود، گفتمکه داشت خنده گ

 میالد می خوای من اول تو رو ببرم پیش دکتر؟-

 آخه پسر چرا گذاشتی کارت به اینجا برسه؟ترسم،کنم میزهرمار،خودتو دیدی؟ نگاه به صورتت می-

 .ترسه تنهاییمهدیس رو چرا تنها گذاشتی؟ اونکه می-

 .ای نبود، االنم حرف نزن و گرنه یک راست میریم خدمت پدر و مادرمونچاره-
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و اونش ردادم، رسیدیم به اورژانس، تا جایی که خوابیدم روی تخت رو یادمه، بعد از با کف دست سینه ام رو مالش می

دیگه یادم نیست، فقط می شنیدم که میالد از سابقه این درد هنگام عصبانیت گفت و دکتر از تب االنم به خاطر درد 

 ...شدید

هام رو که باز کردم توی خونه بودم، توی اتاق خودم، از اون درد لعنتی و بی سابقه خبری نبود، سرم رو چرخوندم، چشم

 :سرما توی بالکن ایستاده بود، خواستم صداش بزنم که مهدیس از در اومد تو میالد با یه لباس ساده تو اون

 اِ... بیدار شدی داداش؟-

 تو اینجا چیکار می کنی؟-

 .میالد اومد دنبالم،گفت باید شب رو پیش شما بمونه و نخواست من تنها بمونم-

 من چطوری اومدم اینجا خوابیدم؟-

 ودت اومدی خب؟وا...داداش یادت نیست؟خودت با پای خ-

 :اومد... نشستم روی تخت و گفتماومد، هیچی یادم نمیاصال یادم نمی

 کنه؟ اونم تو این سرما؟حاال این دیوونه توی بالکن چیکار می-

 چی بگم داداش؟-

 چی شده مهدیس؟-

 .بهتره من حرفی نزنم،بگذار صداش بزنم-

مد کنارم، مهدیس رفت بیرون و در رو بست، دست میالد رو مهدیس رفت میالد رو صدا زد و بالفاصله من رو که دید او

هاش دمیدم و به های گرمم، با نفس خودم به دستهاش رو گرفتم توی دستگرفتم توی دستم، یخ زده بود، دست

 :های سبزش قرمز بود... لبخندی زدم و گفتمهای خوش رنگش نگاه کردم، چشمچشم

 رمز شده؟هات قبد خوابت کردم که اینجوری چشم-

 :خندید،یه خنده تلخ و گفت

 .چیکار کنم که جز دردسر و مزاحمت هیچی برام نداری-

 .بچه پررو-

 .جون داداش راست میگم-
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 :دید.گفتمهایی که جز میالد کسی ندیده بود و نمیبا هم خندیدیم، من از اون خنده

 چی شده میالد؟-

 .هیچی-

 واسه هیچی مرد گنده گریه کرده؟-

 ...تو این سرما وایسادم تا نفهمی؛ ولی آخرشمیک ساعته -

 .مهدیارم دیگه-

 چرا من انقدر باهوش نیستم؟-

 میالد؟-

 جون دلم؟-

 منو نپیچون،چی شده؟-

 ...میگم هیـ-

 فهمیدم چی گفتی، حاال بعد از هیچی؟-

 .ترسیدم-

 از چی؟-

 .از اینکه اتفاقی برات بیفته، امروز دوبار ترسیدم-

 اولیش؟-

 .برای نجات خانم مهرپرور،اونم کجا؟ پیش اون کثافت آشغال، هر ثانیه ترسم بیشتر میشد که نکنه گیر بیفتیتنها رفتی -

 دومیش؟-

وقتی زنگ زدی و گفتی بیا. مهدیار تا حاال بیا نگفته بود به من. وقتی زنگ می زنه و از درد میگه یعنی واقعا درد داره، -

 ...ات روح از تنم رفت. خیلی داغوون شدم مهدیار،خیلیری و می کوبی به سینهوقتی اومدم و دیدم داری اونجوری راه می

 یه درد ساده بود، دکتر می رفتم خوب می شدم، چرا ترسیدی داداش؟-

 مهدیار خودتی، تو به خاطر درد ساده اونجوری شدی؟-

 میگم چرا ترسیدی؟-
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 ...از اینکه اتفاقی برات بیفته و باعث بشه که-

 سرت کم بشه؟که شر من از -

 .ات از سرم کم بشهکه سایه-

 میالد؟-

 :های خوشگل برادرم شد و گفتدوباره اشک مهمون چشم

 .تلخه، سخته، وحشتناکه، غیرقابل تحمله مهدیار-

 چی؟-

هام، حتی تصور دنیای بدون تو. مهدیار امشب ترسیدم از اینکه بالیی سرت بیاد،از اینکه از دستت بدم،مثل همه داشته-

گذارم، اگه شیطونی می کنم چون می دونم تو رو اینجوری نبین داداش، اگه راه میرم و می خندم،اگه سر به سرت میمن 

هستی، اگه با شجاعت تمام هر غلطی می کنم برای اینه که خیالم راحته هرجا باشم مهدیار می رسه و کمکم می کنه و 

 .گرنه من بدون تو هیچم داداش، هیچ

قدر مظلوم شده بود؟ وای که چقدر دوستش داشتم و االن این دوست داشتن شر و شیطون کی این خدای من! این پسر

 :اش رو بوسیدم و گفتمهزار برابر شده بود، دستم رو انداختم پشت گردنش و کشیدمش جلو، شقیقه

 .ید، فقطدقیقا تنها دلیل ادامه دادن من به زندگی اونم بدون حضور مامان ساحلم وقت تو و مهدیس هست-

یه کمی که گذشت، میالد هم کنارم دراز کشید،هر دوتامون به صدای اذان صبح گوش سپرده بودیم، وقتی اذان تموم 

 :ها رو بهم داد و خوردم، پرسیدمشد، نمازمون رو خوندیم، دوباره برگشتیم توی تخت، میالد یکی از قرص

 راستی دکتر چی گفت؟-

 چی باید می گفت؟-

 :می گفت جز اینکه نباید عصبی بشم و به خودم فشار بیارم و هزار کوفت دیگه، میالد گفتواقعا چی باید 

 میشه تعریف کنی امشب چی شد؟-

تونست جلوی فضولیش رو بگیره، من هم معطلش نگذاشتم، همه چیز رو کامل براش تعریف کردم. از لبخندی زدم، نمی

 .صفر تا صدش

خواستم بیاد تا همدیگر رو ببینیم. به جز مدت زمانی که خواب یا بیهوش بودم صبح زنگ زدم به خانم مهرپرور و ازش 
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اش رو تماما درگیر خانم مهرپرور بودم، تا کامال از جهت سالمتیش مطمئن نمی شدم، خیالم راحت نمی شد، خودم بقیه

 ...دونستمرو همه جوره مقصر می

د؛ ولی حوصلش رو حداقل برای امروز نداشتم، میالد مهدیس می فرستا sms هم بیتا مرتب زنگ می زد و ۰:۰۳از ساعت 

 .رو رسوند خونه و خودش رفت مغازه، من هم راهی دفتر خانم مهرپرور شدم

*** 

 ...خب آقای فرحمند، قبل از هر چیز باید این گوشی رو-

 قبل از هر چیز باید بگید چرا دیشب دروغ گفتید بهم؟-

 دروغ؟-

بره، یه زخم سطحی از روی مانتو و پالتو خونش به روکش کمتر از نیم ساعت خوابش نمی کسی که درد و زخم داره در-

 صندلی ماشین من نمی رسه، بگید اون عوضی چه بالیی سرتون آورده؟

آقای فرحمند؛ اگه بالیی سرم آورده بودند، یا نه اینجوری بگم، اگه اتفاقی برام افتاده بود و مهم بود من االن اینجا -

 نبودم،

بدن من بیشتر کبود شده به خاطر ضربه و مشت و لگد ها، یه چندتا زخم کوچولو هم هست که اصال جای نگرانی 

 .نداره،آقای فرحمند خیالتون راحت باشه

راحت نیست؛ ولی با وجود اینکه راحت نیست دیگه اصرار نمی کنم،مهدیار مرد اصرار نیست، اونم در مورد یه خانم، اگه -

 ...دونستم... ولیار پرسیدم چون خودم رو مقصر میتا اینجا چندب

 ولی چی؟-

ولی از امروز تا روزی که زنده باشم،اگه خدایی نکرده متوجه بشم که شما امروز به من دروغ گفتین و کوچکترین صدمه -

م باشه، خورم اول اون مهرزاد حیوون رو حتی توی قبر های چه جبران شدنی چه نشدنی بهتون رسیده باشه، قسم می

 ...نبش قبر کنم و همون بال رو سرش بیارم و دوم

 با نگاهش ازم پرسید که دوم چی؟

شما رو هرجای دنیا که باشین پیدا می کنم و وادارتون می کنم تاوان این دروغ رو پس بدید، ازتون نمی گذرم اگه دروغ -

 .گفته باشین

 :فتدیدم که به سختی آب دهنش رو قورت داد و چند لحظه بعد گ
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 .مطمئن باشید هرچی که الزم بود رو فهمیدید-

 .متوجه نمیشم-

 .بهتره این بحث رو تموم کنیم، نباید وقت رو تلف کنیم، من باید یه چیزایی رو بهتون بگم-

ام می کرد؛ اما دیگه چیزی نگفتم و سعی کردم این موضوع رو فراموش این فرارکردنش از جواب به سوالم داشت کالفه

 :یدمکنم، پرس

 خب؟ اون گوشی چی بود که گفتید؟-

 :گوشی موبایل توی دستش رو گذاشت جلوم و گفت

 .این مال همونی هستش که اسلحه داشت، برداشتم گفتم شاید چیزی توش باشه به درد بخوره-

 تونست کمک کنه؟اینو االن میدید به من؟ می دونید اگه دیشب داده بودینگد چقدر می -

 .کرد باهاتون حرف بزنهبیداد کردید که آدم جرئت نمی دیشب اونقدر داد و-

 :به سختی لبخندی که می خواست رو لبم بشینه رو جمعش کردم، چنان جمله رو با مظلومیت گفت که دلم یه جوری شد

 خب حاال چیزی که به درد بخوره توش پیدا کردید؟-

 .اوال من دیشب حال خوبی نداشتم،دوما گوشیش پسورد داره-

 :کون دادم و گفتمسری ت

خوایید از این تکنولوژی سر در بیارید، خودم این گوشی رو آهان، فهمیدم مسئله چیه؛ نمی دونم شما دخترا کی می-

کنم، حاال شما کامل تعریف کنید از وقتی از خونه مهدیس رفتید بیرون، یا نه نه، از وقتی من از شرکت خارج درست می

ی ون تون خرابه رو مو به مو برام تعریف کنید،هرچی دیدید و شنیدید؛ حتی از قیافهشدم، تا زمانی که اومدم سراغت

 .مهرزاد هم برام بگید

؛ اما اصل موضوع، خب وقتی شما رفتید من از منشی شرکت کنماون تیکه ای که به دخترا انداختین رو بعدا تالفی می-

هداشتی من هم رفتم همون سمت، قبلش دیدم با پرسیدم که خانم حجتی کجاست؛ وقتی گفت رفته سمت سرویس ب

رفت اون سمت، برام جای تعجب بود یه کارمند تازه وارد بر خالف قوانین شما عمل می موبایلش و با عجله داشت می

 ...کنه و

به همراه خانم مهرپرور که تمام ماجرا رو برام تعریف کرد انگار ذهن هر دو نفر ما تازه باز شده بود، برای همینم هر دو 
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هم رفتیم سراغ سرگرد رحمتی، اونجا هم تمام ماجرا رو تعریف کردیم، گوشی رو که خودم زیرو رو کردم هیچی ندیدم، 

سپردمش به سرگرد رحمتی، بعد از نقشه ای که خودم برای رسیدن به مهرزاد داشتم گفتم؛ سرگرد اول حسابی مخالفت 

ازی خطرناک کنه؛ ولی وقتی اصرار و پافشاری من رو دید، وقتی بهش خواست هیچ شخص سومی رو وارد این بکرد، نمی

گفتم که بعد از گذشت چند ماه هنوز نتونستیم اون عوضی رو پیدا کنیم؛ ازم یه کاغذ تعهد گرفت که فقط تا جایی جلو 

است گرد می خوبرم که خودش بهم میگه، من تعهد رو امضا کردم؛ ولی نمی تونستم پاش بمونم، هیچ رقمه نمی شد، سر

ای که گذشتم، برای همین تمام نقشهمن جای مهرزاد رو پیدا کنم و بعد همه چیز رو بسپرم دست اونا؛ ولی من ازش نمی

از قبل داشتم و نصف اونو عملی کرده بودم رو تا آخر به سرگرد گفتم، خانم مهرپرور هم اینجا خیلی کمکم کرد تا سرگرد 

ا سرهنگ مافوقش صحبت کنه، خالصه به هر بدبختی بود تا عصر موافقت شد با خواسته من، رو قانع کنه، بعد گفت باید ب

خود سرگرد هم فهمید که بدون اجرای این نقشه رسیدن به مهرزاد خیلی سخت، یا بهتر بگم مثل این چند ماه غیرممکن 

 .خواهد بود

نی دوتا راه بود، یکی بدون خانم مهرپرور و دیگری برای زدن تیر خالص این ماجرا به کمک خانم مهرپرور نیاز داشتم، یع

اب خواستم حسبا وجود ایشون؛ اما من می خواستم ضربه سنگینی به دختر عزیز دردونه اون نامرد بزنم. از طرفی هم می

 لشخصی خودم رو با بیتا تسویه کنم، تو این دوماه زیادی وارد حریمم شد و حرفایی زد که فقط برای همچین روزی تحم

 .کردم و حاال دیگه وقتش بود جبران کنم

*** 
خوام دقیقا چیکار کنم؛ ولی گفتم اون فقط وقتی اومدیم بیرون با خانم مهرپرور در مورد قرار فردا حرف زدم، پرسید می

م بود که جباید بیاد به جایی که میگم. بعد قبل از اینکه خداحافظی کنم موبایلم زنگ خورد، خاله ستاره بود، از صبح بار پن

زنگ می زد؛ ولی نتونسته بودم جواب بدم برای همین فوری جواب دادم و خانم مهرپرور هم به ناچار کنارم ایستاد تا هم 

 .آدرس رو بگم هم بعدش خداحافظی کنه

 .سالم خاله جون-

 سالم و... ال اله اال اهلل، پسر تو من رو نصف جون کردی، چرا جواب نمیدی آخه؟-

م خاله، ببخش، می دونم که ترسیدید؛ ولی به خدا درگیر کالنتری و آگاهی و دفتر وکالت و هزار کوفت معذرت می خوا-

 دیگه بودم، حاال حالت چطوره؟ خوبی؟ نفس خوبه؟

 .های کوتاه خبری نیستمی بینم باالخره میالد روت تاثیر گذاشت، دیگه از سوال و جواب-
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 :خندیدم و گفتم

 حاال جواب نمیدید؟-

 ار؟مهدی-

 :احساس کردم این مهدیار رو با بغض گفت

 چیزی شده خاله؟-

 .هنوز نه-

 ای حرف نزنید، خب بگین چی شده؟ مامان بزرگ خوبه؟خاله جون، میشه دو کلمه-

مامان بزرگ؟ چه عجب مهدیار، یادت افتاد مامان بزرگی هم داری، خیلی بی مرام و معرفتی، دست ساحل درد نکنه با -

 ردنش، مامان بزرگت کم برات زحمت کشید که حاال یه ماهه حتی یه زنگ بهش نزدی؟این پسر بزرگ ک

؛ برد، االنم عصبی شدمشدم،آتیش می گرفتم وقتی کسی راه و روش و شیوه تربیت مامانم رو زیر سوال میداغوون می

 :ولی نمی تونستم به خاله چیزی بگم، پرسیدم

چرخم، خاله به قرآن مجید خواب خوش ندارم، خوراک ن هم بیکار نمیخاله میگی چی شده؟ به خدای احد و واحد م-

درست ندارم، آرامش واقعی ندارم، به خاک مامانم قسم دل خوش ندارم، بی مرام و معرفت نیستم، فقط وقت ندارم، 

که فامیل های وقتی ندارم چون دارم همه زور خودم رو می زنم تا زودتر مهرزاد رو پیدا کنم، برای چی خاله؟ برای این

 .مامان نگن پسری که ساحل بیشتر از بیست سال براش زحمت کشید حاال عرضه نداره قاتل مادرشو پیدا کنه، همین

 :خاله بغضش شکست و گفت

 مهدیار؟-

 جان مهدیار؟-

 .مامان-

 مامان بزرگ چی خاله؟ اتفاقی براش افتاده؟-

 اگه نیای آره،می میره مهدیار،می فهمی؟-

 یعنی چی؟-

کنه، خوابه نه غذا می خوره، نه حرف می زنه، نه نگاهمون میروزه خودش رو تو اتاق حبس کرده، نه می 58هدیار االن م-
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هاش ضعیف شدن از بس اشک ریخت، مهدیار خودتم ریزه، چشمعکس ساحل و آیدین رو گذاشته جلوش و اشک می

مهدیار، دل بکن از تهران کوفتی، چی داره اون شهر که می دونی که فقط وجود تو می تونه به زندگی برش گردونه، بیا 

 .ولش نمی کنی؟ بیا تا دوباره داغ دار نشدیم

 .تونم بیاماین تهران کوفتی االن زندگی چند نفر رو تو خودش حبس کرده، باید یه کاری کنم خاله، نمی-

گذره کمرش خمیده تر میشه، نفس بهونه میکنم بیا، مامانم داره از دست میره،ب ابام هر روز که مهدیار التماست می-

گیرتر میشه، مهدیار من یه نفرم و سه تا عزیز که باید هواشون رو داشته باشم، خسته شدم مهدیار، دلم می خواد یه 

شب رو تا صبح با آیدین حرف بزنم، من هنوز برای شوهرم عزاداری نکردم، مهدیار بیا تا مامانم زنده است، تو که باشی 

ی خوبه مهدیار، نفس بهونه نمی گیره، مامان حرف می زنه، بابا می خنده، من پشتم محکمه، مهدیار نفس های همه چ

 .تک تک افراد این خانواده به حضور تو بستگی داره،وانقدر خودت رو از ما دور نکن، بیا شیراز

ر هنوزم کنارم ایستاده بود، رفتم چند قدم با حرفای خاله همه دردای دنیا دوباره تو دل واموندم تازه شدند، خانم مهرپرو

 :جلو و به ماشین تکیه دادم و گفتم

خاله دردای من کمتر از شما نیست؛ اگه شما مامان بزرگ و بابابزرگ و نفس رو داری، من هر سه شما رو به عالوه میالد -

من وقت کردم عزاداری کنم؟  و مهدیس و وکیل پروندم دارم که جونش در خطره، از کدوم عزاداری میگی خاله؟ مگه

خاله من خیلی سرم شلوغه، شرکت حسام، مغازه خودم، طرفدارام، میالد و مهدیس، آگاهی و دفتروکالت، خاله من هر 

روز باید به همه اینا سر بزنم، روی همه اینا تمرکز کنم، هوای همه چیز رو داشته باشم، باید یک روز در میون از اوضاع و 

بگیرم،نیما کمکم میکنه، از حال و روزتون خبر دارم، اال این یه مورد مامان بزرگ رو، مطمئنم نیما به  احوال شماها خبر

عمد اینو بهم نگفته؛من حواسم هست خاله جون،اون ماجرای مسابقه مدرسه نفس کار من بود، می دونستم بهونه گیر 

رش گرم بشه،من بی مرام نیستم خاله،همین االن که ها یه کمی سشده، خواستم با تمرکز روی مسابقه ارتباط با فرشته

دارم با شما حرف می زنم باید گوشیم خاموش بود و خودم روی تخت بیمارستان، چند ماهه درد معده آزارم میده، خاله 

م لدرد که میگم به معنی واقعی درد فکر کن، دیشب اگه میالد نبود و یا دیر رسیده بود من االن زنده نبودم، به خدا د

 .خوش نیست که از خوشی یاد نکنم

 چی شده مهدیار؟ تو بی خودی درد معده نمی گیری، چه اتفاقی افتاده؟-

 .مهرزاد-
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 مهرزاد چی؟-

دیروز سعی کرده بود مهدیس رو گروگان بگیره تا بعدش من و میالد رو بکشونه طرفش و بعدشم... اگه وکیل من نبود -

 .و میالد و مهدیس رو ول کنم بیام شیراز خاله، باید هرثانیه چشمم بهشون باشه تونم تهراناین اتفاق می افتاد، نمی

لعنتی. پس کی مهدیار؟ چی شد قولی که دادی به من؟ کی زنگ می زنی برای اینکه بیام و ببینم اون عوضی داره جلوی -

 های من جون میده؟چشم

 .به زودی...خاله خیلی زود بهت زنگ می زنم-

 میای شیراز؟-

 اله؟خ-

 .فقط یه روز،برای اینکه مامان یه کمی سرپا بشه، یا الاقل حرف بزنه مهدیار-

باشه خاله، اگه بتونم برای امشب بلیط گیر میارم، چند ساعت میام و بر می گردم؛ چون فردا عصر باید اولین قدم رو -

 .بردارم برای گرفتن مهرزاد

 .منتظرتم-

 .حتی این هوا هم برای نفس کشیدن با حجم زیادش کم بودگوشی رو قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم، 

خواستم حرفام رو براش دوست نداشتم خانم مهرپرور شاهد این حرفای من باشه ولی هیچ راه چاره ای هم نداشتم، می

ده و بتوجیه کنم تا بدونم قضیه چیه ولی بی خیال شدم و گفتم پس فردا نقشه رو اجرا کنیم و اینو به سرگرد هم اطالع 

گفتم بعدا آدرس میدم، خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم، قبل از حرکت مهدیس زنگ زد بهم و گفت که برای خانم 

فرخی کار پیدا کرده،خوشحال شدم و و شماره خانم فرخی رو دادم بهش تا خودش بقیه کارها رو هماهنگ کنه، بعد هم 

 :یه سرکی به کارهای مغازه هم بکشم،وقتی رسیدم همه بچه ها بودند رفتم مغازه، قبل از اینکه برم دنبال بلیط خواستم

 .سالم به همتون-

 :امیرمحمد و یاشار با هم جواب دادند

 .سالم رفیق-

 :عماد

 .سالم مهدیار، بیا که به موقع اومدی-
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 چی شده؟-

 .مهدیار کارمون واقعی استارت خورد،ببین اینجا رو-

و هر ثانیه تعجب نگاهم و خوشحالی توی دلم بیشتر می شد،آمار بازدید سایت به  یه نگاهی به صفحه مانیتور انداختم

شدت افزایش پیدا کرده بود، کسانی که از قطعات ما استفاده کرده بودن کامنت تشکر داده بودند و بقیه رو ترغیب به 

شتیم،تو صندوق ایمیل ها از چند خریداری از این مغازه کرده بودند، تعداد خیلی زیادی سفارش قطعات به همراه نصب دا

 :شرکت و کارخونه تقاضای ساخت سایت و آپ بود، پرسیدم

 های تقلبی نیستند؟عماد از کجا بدونیم اینا شرکت و کارخونه-

 .پیگیری کردم رفیق، اصلِ اصله، پسر باالخره بعد از چند ماه کارت گرفت-

 .خداروشکر، واقعا باورم نمیشه-

 :روی شونه ام و گفتیاشاراومد کنارم، زد 

 اوج خوشحالی تو همینه داداش؟-

، ها رو باید دائم برنامه بنویسیدآخه کیه که بخواد ناراحت بشه؟خیلی خوشحالم فقط این وسط کار شما زیاد شد، شب-

ه عباید زود به زود سفارش قطعات مختلف رو بدید، تازه یه نفرم باید باشه تا به سواالت مردم توی سایت و اپ مجمو

 .رسید این کار رو انجام بدیدجواب بده، مشکالت رو پیگیری کنه، شماها واقعا نمی

 :میالد که تا حاال باال بود اومد پیشمون و بعد از سالم گفت

تو دیگه فوتبالیست نیستی، هر شب اون یه ساعتی که قبل از خوابت پیگیر خبرهای فوتبال و ورزش هستی رو بی خیال -

های خودت خبر داری، بعدشم تو االن حضورت تو اینکارو بکن؛ چون بهتر از همه از اهداف و نقشه شو و به جاش خودت

 .مغازه کمه،کمترین سهم رو داری، خب اینجوری جبرانش کن

 .چطوری باید بی خیال خبرهای روز فوتبال بشم؟ شدنی نیست-

شم و ابرو پرسیدم چی شده که امیرمحمد ای باال انداخت و نشست پشت سیستمش، میالد همیشگی نبود، با چشونه

 :گفت

 .مهدیار بیا بریم باال، چندتا لیست از دی وی دی رایترها رو بهت نشون بدم-

 :باهاش رفتم باال و بچه ها مشغول کارشون شدند، داخل که رفتیم امیرمحمد در رو بست، پرسیدم
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 چه خبره؟ میالد چش شده؟-

 .معلومه هنوز باهات حرف نزده-

 ورد؟در م-

 .خواهرش-

 مهدیس؟ اتفاقی افتاده؟-

 .نه؛چند روز پیش یه کمی با من حرف زد، مثل اینکه خواهرش چند وقتی هست که خواستگار داره-

 خب؟-

می گفت چند روزه هی زنگ می زنه و اجازه می خواد بیاد خواستگاری ولی هربار یه بهونه میاره،می گفت خواهرش پسره -

سره هم اونو دوست داره، ولی می ترسه به خاطر این بهونه ها یارو بکشه عقب و شرمنده رو دوست داره و مطمئنه پ

 .خواهرش بشه

 دردش چیه؟-

گفت میگه مهدیار باید تاییدش کنه، مهدیار باید پیگیری کنه، کمکم کنه، مهدیار باید اجازه بده و راهنماییم کنه، می-

 .باید باشه؛ ولی گفت خجالت می کشه بیاد بهت بگههمیشه واسه هر کاری مهدیار کنارم بوده، االنم 

 چرا؟-

چون خودت درگیری و هزارتا مشکل داری، وقت سر خاروندن نداری و اینم باعث شده میالد خجالت بکشه بخواد بیاد -

 .پیشت

وقت هر پسره احمق؛ هزار بار بهش گفتم تمام مشکالت دنیا هم که باشه،همه دردهای عالمم که روی دلم باشه تو هر-

 کشه؟کاری داشتی و چیزی خواستی یا مشکلی بود فقط بگو مهدیار، حاال خجالت می

 .بهش حق بده-

م، کننمیدم، میالد داداش منه، مهدیس خواهرمه، چطوری هیچکدوم از این مشکل به من چیزی نگفتند؟ خودم حلش می-

 .اون پسر بیچاره چند ماهه منتظر جواب مونده

 .ن بهت چیزی گفتم هارفیق میالد نفهمه م-

 .نه بابا، خیالت راحت باشه-

*** 
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آوردم، خاله ستاره کنارم ایستاده بود، همون موقع نفس از اتاق اومد شال گردنم رو باز کردم و داشتم پالتوم رو هم در می

 :بیرون و تا من رو دید با هیجان جیغ زد

 مهدیار؟ کی اومدی؟-

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .جیغ بنفش اول سالم کنبه جای این -

دهن باز کرد تا سالم کنه که همون موقع در اتاق سمت چپ که اتاق مامانم بود باز شده و مامان بزرگ اومد بیرون، 

 :کردم ضعیف شده بود. خاله ستاره خوشحال شد و گفتمامان بزرگی که بیشتر از اونکه فکرش رو می

 مامان؟-

 :به زور لب از لب برداشت و گفتمامان بزرگ که چشماش پر از اشک بود 

 بینم، اینم خوابه نه؟بینم نه؟ مهدیار اینجا نیست درسته؟ من مهدیار رو فقط تو خواب میخواب می-

 :گفتکرد و میخاله ستاره با صدای بلند گریه می

 .زنهروز حرف زد، مامانم حرف می 53حرف زد، باالخره بعد از -

ها که هاش راه باز کردند، من هم شرمنده شدم، شرمنده این اشکو آروم اشک نفس هم همونجا به ستون تکیه داد

 :ها بشم؛ ولی شرایط اجازه نمی داد.آروم به مامان بزرگ گفتمتونستم مانع اونمی

خودمم مامان بزرگ، خواب نیستی، منم مهدیار... همون پسر بی غیرتت که باعث شده اینجوری اشک بریزی و به زبون -

 .مهربونت ازم گله کنیاون دل 

بیا جلو، من نا ندارم، بیا جلو تا باورم بشه خواب نیستم، بیا تا باورم بشه یادگار ساحلم جلو چشمامه، تا باورم بشه قوت -

 .زانوهام اینجاست، باورم بشه ستون این خونه االن جلومه

های پر چین و چروکش سیدم، بعد دستهای مامان بزرگ و پیشونیش رو بوهام رو گذاشتم روی شونهرفتم جلو، دست

 :های قوی و مردونه خودم و زیر لب گفتمرو گرفتم توی دست

 .شرمندتم، ببخش که دیراومدم مامان بزرگ-

مامان بزرگ که انگار تازه باور کرده بود من همون مهدیارم، محکم بغلم کرد، سرش رو گذاشت روی سینه من و از ته 

کرد؛ ولی اونقدر نیروی کمی داشت که من هیچی از این فشارها داد و هق هق میفشار میدلش زار زد، من رو به خودش 
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 :کردداد، فقط یه چیز رو تکرار میکردم، سعی کردم از خودم جداش کنم؛ ولی اجازه نمیحس نمی

 .مهدیار من برگشته، یادگار ساحل برگشته-

 :کرد و می گفتهمزمان هم خاله ستاره گریه می

 .کنی، به خدا این مهدیارِ، همین جاهستش، فقط آروم باشو رو خدا بسه االن سکته میمامان ت-

هاش دیدم که اشک می ریزه،شاید بعد از مامانم تنها کسی که اشککرد من مامانم رو میخاله ستاره که گریه می

خاله تا این رو دید خودش رو  تونست من رو عذاب بده همین خاله ستاره بود، برای همین دست راستم رو باز کردم،می

هاش رو از سر گرفت، روی موهای یکدست سفید مامان بزرگم رو بوسیدم، دستم رو رسوند و اونم توی بغل من گریه

دونم چقدر از اون خواستم که گریه نکنه، نمیکشیدم، با آروم پلک زدنم از نفس مینوازش گونه روی بازوی خاله می

در سالن باز شد، قامت خمیده بابابزرگ رو که دیدم دلم ریخت، هنوز کامل داخل نشده بود  لحظات خفقان آور گذشت که

که با دیدن ما سه نفر اونم ایستاده وسط سالن، پالستیکی که توش سیب بود از دستش افتاد و سیب ها پخش 

چوب در بود داشت آروم شدن،اسمم رو که به لب آورد لب خونی کردم، صدایی ازش نشنیدم، دستش که تکیه گاه چهار

لغزید، مامان بزرگ و خاله رو از خودم جدا کردم، چیزی به زمین خوردن بابابزرگ نمونده بود که خودم به سمت پایین می

رو بهش رسوندم، زیر بغلش رو گرفتم و در آغوش کشیدمش، چقدر من این مرد رو دوست داشتم، چقدر دوست داشتم 

رد و کای که با اشک چشمش، صورتم رو بـ ــوسه بارون کرد، نوازشم مییدم، توی لحظهو اینو االن توی این لحظه فهم

 :گفتمی

 بینم، این مهدیار منه؟خودتی مهدیار؟ خودتی بابا فدات بشه؟ آره؟خدایا دارم خواب می گ-

ردند؛ کته دل گریه می خورد که چهار نفر توی این خونه داشتند ازتونستم طاقت بیارم، حالم از خودم بهم میدیگه نمی

کرد؛ ولی اشکی نبود که کردم و نمی تونستم قطره ی اشک بریزم،بغض داشت خفه ام میولی من فقط نگاهشون می

دیدم اینقدر از این پیرزن و پیرمرد دور شدم رفت وقتی میبریزه، مگه مهدیار مرد گریه و اشکه؟ خنجر تو قلبم فرو می

تا این حضور من در اینجا براشون غیر قابل باورِ و اینجوری خوشحال شدند و جون که با وجود گذشت فقط چندماه 

 :گرفتند...گفتم

بابابزرگ آروم باش، آره من همون مهدیار بی مرام و معرفتم،همون مهدیاری که ازش به عنوان یادگار ساحل یاد -

  .دمقدر شما دوتا فرشته رو رنجونکنید و من شرمنده مامانم میشم که اونمی
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 :هاش صورتم رو قاب گرفت و گفتبابابزرگ با دست

خورند، همه می دونن مهدیار با مرام ترین مرد دنیاست، نگو این حرف رو جون بابا، همه شیراز سر مهدیار من قسم می-

کنه، تو دست پرورده ساحل زنه؛ ولی دست کسی که به طرفش دراز شده رو رد نمیهمه می دونند از شکم خودش می

منی، نبینم به خودت توهین کنی، این نفسی که میاد و میره به خاطر اینه تو هستی، کنار و نزدیکمون نه ولی اسمت 

 آورد؟هست، فکر کردی اگه نبودی این مامان بزرگت دو هفته دووم می

 :خواستم چیزی بگم که مامان بزرگ گفت

یری فهمیم چقدر درگما دیگه پامون لب گورِ، فکر کردی نمیاگه ستاره از جانب ما ازت گله و شکایتی کرده ببخش مادر، -

و سرت شلوغه؟ انقدرا هم درکمون پایین نیست پسرم، فقط چیکار کنیم که دلمون نازکه، پیر شدیم و توقعمون باال رفته، 

 .داغ دیده ایم و دلخوشیمون فقط تویی، همین مادر، وگرنه ما مانع کارت نمیشیم

و بردم سمت مبل، نشوندمش و خاله ستاره هم مامان بزرگ رو آورد، خودم میز رو کشیدم جلو و کمک کردم و بابابزرگ ر

 :درست روبه روی این دوتا فرشته نشستم و گفتم

خواد؛ ولی چیکار کنم، چیکار کنم که دردم تنهاییه، خواد که کنارتون باشم، به خدا منم دلم میدونم دلتون میدونم، میمی-

و مسئولیت مراقبت از چند نفر روی دوشم، مگه من از چیم؟ بابا منم آدمم، من هم کم میارم، من هم دلم  من یه نفر هستم

کنم، من هم دلم تنگ میشه، من هم خسته میشم، ولی چیکار کنم که مهدیارم، مهدیاری که می سوزه،من هم بغض می

 گرده تا ببینه کیاش و میره میاون قلب وامونده چینه گوشهزنه، میساحل بزرگ کرده درد و تنهایی خودش رو جار نمی

دونم شما چی میگید، به خدای احد و واحد من شرمنده شما چهارنفر شدم درد و تنهایی داره تا برطرفش کنه... من می

ن ر ایها، برای دومین بار مهدیار بخاطکنه من که دیگه جای خود. امروز بعد سالامروز، اشکاتون کوه رو با خاک یکی می

تونه از این خانواده ها کمرش شکست، غرورش، غیرتش، معرفتش و شخصیتش خرد و داغوون شد که نمیسیل اشک

تونه کنارشون باشه و یه زندگی آروم بسازه برای خودش؛ که نتونست به وصیت باباش کوچیکش حمایت کنه، که نمی

تونی از یه ملت مراقبت کنی و دلشون رو به دست بیاری، عمل کنه که گفته بود اگه نتونی از نزدیکانت مراقب کنی نمی

ولی مامان بزرگ؛ مهدیار فدای اون موهای سفیدت بشه، بابابزرگ مهدیار فدای اون کمر خمیده ات بشه، خاله، مهدیار 

 فدای اون تنهاییت بشه، نفس، مهدیار فدای چشمهای خوشگل همیشه پر از اشکت بشه، دیگه تموم شد، شما برگردید

به زندگی، مثل قدیم، مگه نمیگید من باشم همه چی خوبه، مگه نمیگید من یادگار ساحلم و وقتی باشم انگار ساحل 
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هست؟ خب من هستم، شما فکر کنید من برگشتم و برای یه مدت کوتاه میرم تهران مسافرت، میرم تا آرامش این 

ون نامرد مهرزاده، من و پلیس تو یه قدمی اون هستیم، من نفره رو ابدی کنم، قاتل مامانم، حسام، آیدین، هم 1خانواده 

میرم و قسم می خورم پیداش کنم، به شرفم قسم می خورم خودم پیداش کنم و بعد همه عمر با آرامش به زندگی ادامه 

ه شما ها ک میدیم، من هم بر می گردم شیراز، اینجا به کارم ادامه میدم، فقط باید خیالم راحت باشه، باید دلم قرص باشه

سرپا هستید، حالتون خوبه و دعام می کنید، به خدا خیلی خسته ام، دلم می خواد چند روز به دور از هر دغدغه و ناراحتی 

بخوابم و از دنیا جدا بشم؛ ولی به والی علی قسم از وقتی مامانم کشته شده من خواب راحت نداشتم، لبخند هنوز نیومده 

 شه؛ ولی دارم تمومش می کنم، شماها خوب باشید تا براتون خبرای خوب بیارم، باشه؟رو لبم با دردسر بدی محو می

ریخت بلند شد و جلوی پام روی زانوهاش نشست، فوری بلندش کردم و نشوندمش مامان بزرگ همین جور که اشک می

تم، ی مامان بزرگ رو بسهاروی مبل و خودمم بین مامان بزرگ و بابابزرگ نشستم، با انگشت شصت دوتا دستم راه اشک

 :هام رو گفتهای پر چینش رو گذاشت روی دستدست

الهی من فدای اون تنهایی و دل پر از دردت بشم، ما چیکار کردیم با تو پسر؟ چطوری گذاشتیم دل مهدیار اینقدر پر از -

برامون، خدا من رو ببخشه که حرف بشه، پر از غم، ببین ما چیکار کردیم که امروز مهدیار بیشتر از همه عمرش حرف زد 

باعثش شدم، نه پسرم، قسمت رو پس بگیر، نگذار دلم شور بزنه، تو تنها امید ما چهارنفری، خودت رو درگیر نکن، همه 

فته کنه، ستاره بهم گدونم چه دشمنی با ما داره که اینجوری میچیز رو بسپار دست پلیس، اون نامردِ بی پدر و مادر نمی

کشم، اگه مهرزاد شک داری، اون دخترم رو با دو تا دامادم ازم گرفت، دلم خونه ولی ببین، دارم نفس می بود که تو به

ام برسه دیگه همین نفس هم نیست، اون خطرناکه مهدیار، خودت رو ازش دور نگه دار؛ نگذار دلم پیشت دستش به نوه

 بمونه، باشه عزیزم؟

 پیچیدم جلویبلکه چندسال پیش توی همون انبار وقتی از درد به خودم می نه مامان بزرگ، من قسم خوردم، نه امروز-

مامانم قسم خوردم کاری کنم تا اون کثافت تاوان تک تک کاراش رو پس بده، تا قبل از این می خواستم با پلیس جلو 

م تا شینمم افتادم، نمیها و از هم پاشیدگی خانواده رو دیدم تصمیم عوض شد، یاد اون قسبرم؛ ولی امروز که این اشک

گیرم؛ اما بهت قول میدم مامان بزرگ دفعه بعدی که من رو گیرش بیارم و زندگیش رو جهنم کنم، قسمم رو پس نمی

ببینی همه چی تموم شده باشه، همه چی خوب و آروم باشه، این بچه گرگ شما بزرگ شده، چنگ و دندوناش قدرت 

 .کفتار پیر برمیاد، فقط کافیه بهش اعتماد کنیدگرفتند، یه گرگ جوون شده، از پس اون 
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 :بابا بزرگ بازوم رو گرفت و من رو چرخوند سمت خودش و گفت

دونی اگه این خانواده قرار باشه بعد از خدا به کسی اعتماد کنند اون یه نفر فقط تویی، پس از اعتماد مهدیار، خودت می-

نقشه و فکرایی که در مورد این خانواده کرده اعتماد نداریم، نمی دونیم حرف نزن ،ما به اون بی شرف اعتماد نداریم، به 

 ...نفر بعدی کدوم یکی از ما هستیم ولـ

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

تونه از ای بعد از این همه سال مینه بابابزرگ، نفر بعدی در کار نیست، نباید هم باشه، من نمی تونم درک کنم چه کینه-

ه، گیره، ولی کور خوندولی هرچی هست االن فقط من طعمه اونم؛ منم بفرسته سینه قبرستون آروم میما داشته باشه، 

 .کنم این همه سال سختی رواجازه نمیدم، دیگه از مردن حرف نزنید، فقط صبر کنید و ببینید چطوری تالفی می

 :خاله اومد نشست روی همون میز و گفت

چیو تالفی کنی؟ اصال چطوری تالفی کنی؟ تمومش کن این موضوع رو و بسپار به  خوایمهدیار چرا دنبال دردسری؟ می-

 .پلیس هرچی هست رو

خاله؟ شما چرا؟ شما که قول داده بودی با من همکاری کنی، کمکم کنی، من بهتون قول دادم قاتل آیدین رو بسپارم -

 دستتون، غیر از اینه؟

 :خاله با مکث گفت

 ...نه؛ اما-

 .اگر قبول نمی کنه که، یادتون رفته؟ اگه هنوزم سر حرفتون هستید پس کمکم کنید مهدیار اما و-

 :نفس با گریه گفت

نه مهدیار، مامانم رو درگیر اون که بابام رو کشته نکن، من نمی خوام مامانمم بمیره، تو هم چیزیت نشه مهدیار، همه -

 چی رو به پلیس خوبا بگو، باشه مهدیار؟

 :لبخند زدم و گفتم

نفس تو فقط دعا کن، از بابات بخواه کمکمون کنه، من بهت قول میدم تا من یا مامانت هیچ کدوم حتی به اندازه یه سر -

 سوزن هم زخم بر نداریم، باشه نفس؟ 

 قول میدی؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 178 

ون ا کس مثل تو باباش رو از دست نمیده، ما هم مثلقول میدم نفس، اگه من و مامانت این آدم رو پیدا کنیم دیگه هیچ-

 .کنیم، تو فقط بهم اعتماد کنقدیما خوشحال و شاد زندگی می

 مواظب مامانم هستی؟-

 .من مواظب همه شما هستم-

 :مامان بزرگ گفت

 ...نمیشه کوتاه بیای از ایـ-

نه فدات بشم، راهی نداره، من چند ماهه دارم تالش می کنم، دست به کاری زدم که ازش متنفر بودم و هستم، نگذارید -

 .ین تالش های من بی نتیجه بمونها

و این سکوت همگانی یعنی به من اعتماد کردند و اجازه دادند تا نقشه ی تو سرم رو عملی کنم... اما به کمک خاله ستاره 

خیلی نیاز داشتم، برای همین بعد از ناهار مختصری که همگی دور هم خوردیم خاله رو برداشتم و رفتیم بیرون، خونه خود 

هترین مکان بود، از صفر تا صد نقشه رو براش گفتم، تنها کسی که همه چیز رو االن می دونست فقط خاله بود، خاله ب

خیلی از برنامه و حرفایی که برای پلیس تعریف کرده بودم رو اینجا تغییر دادم، چون با حضور خاله نیاز بود، وقتی خوب 

گه پاش برسه حاضره زندان رو به جون بخره و اونم با اطمینان گفت خاله رو توجیه کردم برای آخرین بار بهش گفتم که ا

که اگه این کارم باعث بشه مهرزاد گیر بیفته و بره باالی دار آره حاضره حتی خودشم آدم بکشه. خیالم که راحت شد 

نی بلیط برگشت داشتم، خداحافظی کردم و برگشتم به شهر طلسم شده یع 6برگشتیم خونه و برای عصر ساعت 

 ...تهران

 «دیانا»

ای رنگم رو از روی تختم برداشتم، انداختم روی سرم و به آیینه نگاه کردم، مانتو بنفشی که به تازگی خریده شال قهوه

اش عوض شده و باید امروز عصر برم به زد که برنامه sms بودم رو امروز پوشیدم، آماده رفتن بودم، مهدیار دیشب

 ...نکردم و راهی شدمآدرسی که میگه؛ منم معطل 

کردم توی یه مکان خیلی خلوت قرار گذاشته، اونم قراری که ازش هیچی وقتی رسیدم حسابی شوکه شدم، من فکر می

شد حدس زد همه دانشجو باشند، رفتم نمیدونم، ولی اینجا... اینجا یه باغ بود پر از دانشجو... یعنی از روی قیافه ها می

رسید، فقط چندتا میز چند زاویه از درخت گیالس، صدای موسیقی آرومی هم به گوش می نزدیک تر، یه باغ بزرگ پر
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های میوه و شیرینی و شربت گذاشته شده بود و دیگه از صندلی خبری نبود، توی اون مختلف باغ بود که روش ظرف

ر دیدمش، داشت با یه دختها شلوغی دنبال مهدیار گشتم، سمت راست باغ درست چسبیده به یکی از همون میز خوراکی

صحبت می کرد، دختره پشتش به من بود، مهدیار دستش رو دراز کرد و یقه پالتوی اون دختر رو صاف کرد، بعد سرش 

رو آورد نزدیک گوشش و یه چیزی بهش گفت، اون دختر هم با کیفش کوبید به سینه مهدیار، بعد مهدیار کیف رو گرفت 

دونستم چیکار کنم، یهو دختره برگشت و یه تیکه از سیب خرد شده رو که د. نمیو دختره مشغول پوست کندن سیب ش

دیدمش، یه دختر با حجم زیاد آرایشی که حتی حال من رو به نوک کارد زده شده بود گرفت جلوی مهدیار. حاال کامل می

ای هچسب قرمز رنگ با اون کفش زدند؛ یه پالتو فوق العاده کوتاه وزد، مواد آرایشی روی صورتش برق میهم به هم می

شد، این وسط تیپ و سانتی. موهای بلوندش تا نصف سرش بیرون بود، خنده یه لحظه هم از لباش جدا نمی 84پاشنه 

های اسپرت سفید رنگ، موهایی که کامل توی پیشونیش پخش شده بود،و این ظاهر مهدیار خیلی فرق داشت، لباس

 sms اد سعیدی هستش، خب چرا گفت من بیام اینجا؟ نکنه اون دختر. صدای زنگتیپ یعنی االن اون در قالب مهی

 گوشیم بلند شد، بیرون آوردم و بازش کردم، مهدیار بود،

 «درست اومدید خانم مهرپرور، بیایید پیش من»

دم و صاف کر امای نبود، کیفم روی شونهخب یعنی چی؟ االن من برم بگم سالم آقای فرحمند یا سعیدی؟هوففف... چاره

 ...رفتم سمت همون میز

 .سالم-

 :مهدیار

 .سالم عزیزدلم، خوش اومدی-

 :نفهمیدم چی شد، این دختره بیتا فرصت تجزیه و تحلیل نداد

 عه، مهیاد؟ یعنی چی؟ عزیزدلم چیه؟ این دختره کیه مگه؟-

 درست صحبت کن، دختره یعنی چی؟-

 خب کیه این؟-

دوست داشته باشی با نامزد من آشنا بشی، این خانم اسمش دیاناست... دیانا جان این دختر دنیای منه، گفتم شاید -

 .کنم؛ ایشون هم خانم بیتا فرحمند هستندمعرفی می
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کرد؟ یعنی چـ.... وای حاال فهمیدم، منظور خورم یه جفت شاخ روی سرم سبز شد، مهدیار داشت چیکار میقسم می

ست از شر این دخترعموش بیتا خالص بشه، یعنی االن من باید نقش معشوقه خوامهدیار از ضربه آخر یعنی همین، می

مهدیار رو بازی کنم، چی بهتر از این؟ کیه که دلش نخواد حتی نمادین و برای چند لحظه نقش معشوقه این مرد رو بازی 

 :کنه؟ فوری به خودم اومدم و گفتم

 سبت این مهمونی چیه؟مرسی عشق من، گفته بودی برام سورپرایز داری، خب؟ منا-

خواد بره سوئد، من رو به واسطه بیتا دعوت کرد، من هم اجازه های دانشگاهه؛ میعزیزم گودبای پارتی یکی از بچه-

 .دونی که بدون تو بهشت هم نمیرم منگرفتم تا تو رو دعوت کنم، می

 :لبخندی بهش زدم، بیتا عصبانی گفت

 هستی؟ مهیاد اینجا چه خبره؟ایه؟ تو دیگه چه خری عشق من چه صیغه-

 :مهدیار گفت

 خیلی ناراحت شدی؟-

خواستی نشم؟ دو ماهه دارم خودم رو جر میدم تا یه لبخند تحویلم بدی حاال یهویی بعد از چند روز پاشدی یه نفر رو می-

 آوردی میگی نامزد؟ اونم دقیقا روزی که حس کردم یه کمی نرم شدی؟ چه خبره لعنتی؟

کنم، مگه من گفتم خودت رو جر بده؟ تو اومدی طرف من و خواستی باهام باشی، امزدم تو رو آشنا میخب دارم با ن-

 تقصیر من چیه؟

 هی اینکه من بهت پیشنهاد دادم رو تو سرم نکوب، بگو اینجا چه خبره مهیاد؟-

 :یه قدم به مهدیار نزدیک تر شدم و روبه بیتا و با صدای تقریبا بلندی گفتم

  .گلم، عشق من اسمش مهدیار هستش نه مهیاد، مهدیار فرحمندمهیاد نه -

 :با بردن این اسم دور و بری هامون ساکت شدن و نزدیک اومدند، بیتا جفت ابروهاش پرید و باال و گفت

 فرحمند؟ مهدیار فرحمند؟-

 اشاره مهدیار به سمت ها اطرافمون جمع شدند و صدای موسیقی بامهدیار چند ثانیه بهش نگاه کرد، تقریبا تمام بچه

 :باال قطع شد؛ بعد ادامه داد

 .درسته دختر عمو... من همونی هستم که بابات در به در دنبالشه، و این دختر هم نامزد منه، و یا نه بهتره بگم دنیای منه-
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 :بیتا عصبی فریاد زد

 چی میگی دیوونه؟ پس من چی؟-

 .جوری از پدرت انتقام بگیرمتو؟ تو فقط یه وسیله بودی برای من تا بتونم این-

 انتقام چی؟-

انتقام ماهان و شبنم فرحمند، پدر و مادرم، انتقام مادر دومم ساحل آذرپناه، انتقام شوهر مادرم حسام ارجمند، انتقام -

 هشوهر خاله ام آیدین آرسام، انتقام همه زجرهایی که این همه سال به من و نزدیکام زده، انتقام ضربه و صدماتی که ب

 من زد، به مادرم، انتقام دزدیدن نامزدم همین چهار روز پیش؛ بسه یا بازم بگم؟

دونستم عمو دارم که حاال امکان نداره، اینا ربطش به من چیه؟ تو با پدر من مشکل داری چه به من؟ آخه من اصال نمی-

 پسرش بخواد جلوم ایستاده باشه، چرا من رو قاطی کردی لعنتی؟

 خاطر حساب شخصیش با من چند نفر رو قاطی کرد، چرا من نکنم؟ بابای تو هم به-

هه... چه ساده بودم من، من رو باش که عاشق تو شده بودم، ازت با آب و تاب پیش بابام تعریف کردم، زندگی -

یکنواختی که داشتم رو تو با حضورت عوض کردی، من دوستت داشتم و این رو هزاربار بهت گفتم؛وقتی من عاشقانه 

 .هات فکر کنی؟ تو یه نامرد به تمام معنا هستی همینهام نگاه کنی و به نقشهدادم چطور تونستی تو چشمتحویل تو می

مهدیار عصبانی تر از اون یه سیلی محکم خوابوند توی گوشش که باعث شد اون یه کوچولو پچ پچ ها هم از بین بره؛ با 

 :عصبانیت گفت

 .ه به برادر تنی خودش هم رحم نکردنامرد اون پدر بی شرفت هستش ک-

 :بعد صداش رو برد باالتر و گفت

همه بیایید، بیایید و بدونید تا حاال با کی دوست بودید و با کی خوش و بش می کردید، این دختر بیتا فرحمنده، دختر -

ن مملکت و پسرعموی این مهرزاد فرحمند و من، مهدیار فرحمند دروازه بان اسبق تیم)...( و تیم ملی... فوتبالیست ای

دختر... پدر این دختر یه قاتله، قاتل پدر و مادرم، قاتل زنی که من رو به فرزندی قبول کرد، قاتل شوهر اون زن، قاتل یه 

سرگرد وظیفه شناس و حاال پدرش دنبال منه، من و میالد ایرانمنش، بازیکن تیم)...( دنبالمونه تا ما رو هم بکشه؛ ولی 

بر نداشت که من تو این مدت با نقشه اومدم جلو تا بتونم دخترش رو وابسته و عالقه مند به خودم خبر نداشت، خ

جور که اون با کشتن مادرم به من ضربه زد، من نامردی نکردم، بکنم،که بعد با ترک کردنش بهش ضربه بزنم، همون
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دختر یعنی تهِ ته نامردی و بی غیرتی؛ اما من  دونم بازی با احساسات یهگیرم. من میفقط عزیز در مقابل عزیز ازش می

دونستم واژه نامردی چیه؛ اما پدر این دختر جوری عذابمون داد که من بلد نبودم، مادرم جوری بزرگم کرد که حتی نمی

قسم خوردم، به نامردی همه نامردای دنیا قسم خوردم تا من هم نامردی کنم در حقشون، اولش هدفم چیز دیگه بود، 

م دخترش گناهی نداره و درگیرش نکنم؛ اما دیدم خیلی کثیف تر از ایناست، این دختر با هزارتا پسر بوده، با خیلی از گفت

دونم که چندبار و با کدوم یکی از شماها همخواب شده، چیزی رو گردن شماهایی که االن اینجایید. من حتی اینم می

ت با هم بودنمون چیزایی ازش دیدم و شنیدم که من با وجود مذکر گیرم، شاید دختر پاکی باشه؛ ولی تو این مدنمی

بودنم خجالت می کشم بگم... حاال هم جلوی همه شما میگم که من هیچوقت به این دختر عالقه نداشتم؛ چون دختری 

 .توی زندگی منه که تا دنیا دنیاست دستش رو ول نمی کنم؛ چون این رو دوست دارم

 :داد زدبیتا بلندتر از مهدیار 

بسه عوضی، چی می خوای دیگه؟ غرورم رو شکستی، قلبم رو له کردی، سیلی زدی، با احساسم بازی کردی،آبروم رو -

خوای؟ اصال تو خودت چی؟ خیر سرت فوتبالیست مملکت هستی؟ الگوی چندین هزار بردی، تهمت زدی، دیگه چی می

 تم آخه؟قدر دوست داشبچه هستی؟ هه، منه احمق چطوری تو رو اون

ها زحمت کشیدم تا بشم یه فوتبالیست اوال هرکاری کردم حقت بوده؛ حتی هنوزم کمه، دوما کدوم فوتبالیست؟ من سال-

بزرگ؛ ولی به لطف یادگاری پدرت که با چندتا لگد گند زد بهش، ناقص شدم و مجبور شدم فوتبال رو ببوسم. اصال 

 .مثل تو من رو دوست داره بینم یکیدونی چیه؟ حالم بد میشه وقتی میمی

کرد و بقیه پچ پچ، حاال که فهمیده بودند اون مهدیار هستش احساس تاسف مهدیار واقعا عصبانی بود، بیتا فقط گریه می

کردند. این وسط من زیادی ساکت مونده بودم، دست داشتند، بهشون نگاه کردم، اکثریت اونا با نفرت به بیتا نگاه می

پایین تر از آرنجش گرفتم، نگاه بیتا میخ این حرکت شد، مطمئن بودم مهدیار تا حاال بهش اجازه این مهدیار رو یه کمی 

 :کار رو نداده بوده. خود مهدیارم به من نگاه کرد. تو چشم هاش دقیق شدم و گفتم

 .اش عزیزمآروم باش مهدیارم، چرا انقدر زود عصبانی میشی؟ اونم به خاطر چی و کی؟ ارزشش رو داره؟ آروم ب-

مهدیار یه نفس عمیق کشید، بعد با اون دست آزادش لنز رو از چشمش بیرون آورد و پرت کرد طرف بیتا، موهاش رو از 

 :پیشونیش جمع کرد و زد سمت باال، تو صورت بیتا نگاه کرد و گفت

ب ببین و برو برای پدرت خوب ببین، ریشم رو بزنم و موهام رو به رنگ اولش برگردونم دیگه واقعا خود مهدیارم، خو-
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تعریف کن، بگو چطوری توسط من به بازی گرفته شدی، بگو چطوری انتقام تمام کارهاش رو از تو گرفتم. من نامرد 

نیستم، از پدرت بپرس که چرا با نامردی به جای روبه رو شدن با من به نزدیکانم صدمه می زنه؟ االنم طرف حساب تو 

رو بهش برسون و بگو مهدیار گفت دیگه اجازه نمیدم به کسایی که دوستشون دارم آسیب من نیستم، باباته، پیغام من 

 .بزنی، بگو آقا گرگه انتقامش رو از بره گرفت،حاال جرئت داره ادامه بده

بعد مچ من رو از روی مانتو گرفت و دنبال خودش کشوند، بیتا هرچی داد زد که عاشقتم، صبر کن و با من این کار رو نکن 

یده نداشت، دور و بر بیتا حسابی خالی شد، برای هیشکی مهم نبود چه بالیی سرش قراره بیاد. به در باغ که رسیدیم فا

 :مهدیار گفت

 .با ماشین من میریم-

 .باشه-

ید کوبرفت با مشت میجور که با سرعت میبعد دستم رو آزاد کرد و سوار ماشینش شدم. ماشین رو روشن کرد و همون

 :ماشین و می گفت روی فرمون

 .کار کردی، ببین برای اولین بار مجبور شدی چه غلطی بکنیلعنت به تو مهدیار، لعنت، ببین چی-

 .خواست منظور این حرفشو بدونم؛ ولی جرئت پرسیدن نداشتمخیلی دلم می

 :یه کمی که گذشت گفت

 .کافیه این بیتا فعال بره پیش باباش، بعدش دیگه مهرزاد تو چنگمونه-

 ...یعنی چی؟ چطوری؟ نکنه که-

 .درسته-

 کی؟ کجا؟ چطوری؟-

به گوشه یقه پالتوش و توی کیفش که ردیاب چسبوندم، من این بازی رو راه انداختم که عصبانی بشه. این دختر خیلی -

حاال چون توی این جمع بزرگ غرورش شکسته شد میره تا عصبانیتش رو  .غرور داشت و براش غرورش مهم بود

 .رش خالی کنه. لپ تاپ توی مغازه است. از اونجا میشه ردش رو زدسرش پد

 .می شد یه نفر گذاشت که تعقیبش کنه-

خواستم جون کسی به خطر بیفته، اینجوری احتمال موفقیت بیشتره، خدا می دونه این دختر چندتا محافظ داره، من نمی-
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 .نباید بره پیشش در ضمن؛ اگه مثل پدرش زرنگ باشه حاال هرچقدرم عصبانی االن

 .خب پس وقتش رسیده پلیس رو جریان بذارید-

 .کنم بعد اگر الزم شد پلیسامکان نداره، من راهو برای پلیس ها هموار نکردم. اول خرده حساب شخصیم رو تسویه می-

 ....آقای فرحمند شما به سرگرد رحمتی قول دادید که-

 .کنید؛ و پلیس رو قاطی نکنید، حداقل برای اولشخانم مهرپرور لطفا، شما فقط بایستید و تماشا -

 .کنممن یه وکیلم، بدونم جون موکلم در خطره هرکاری می-

 اگه اون موکل من باشم و ازتون بخوام چی؟-

 اونا داشتن من رو زنده به گور می کردند، رحم تو کارشون نیست؛ اگه براتون یه اتفاقی بیفته چی؟-

 ...م، امکان نداره خطری تهدیم کنه، شما فقط قول میدین که پلیسمن تا با مهرزاد روبه رو نش-

دونم بعدش با توجه به قولی که به سرگرد دادید برای هر دو نفر ما دردسر میشه باشه، قول قول میدم، با اینکه می-

 .میدم

 .ممنون-

 :رسیدیم جلوی مغازه. اول من پیاده شدم، بعد اون با مکث پیاده شد و گفتم

 .اال باید همه این راه رو برگردم و برم ماشینم رو بردارماوف، ح-

برگشت،همینجور که نگاهش به من بود گوشیش رو بیرون آورد، یه تک زنگ زد و چند لحظه بعد آقا امید دوان دوان اومد 

 :سمتمون و گفت

 بله آقا مهدیار؟-

 .ماشین ایشون رو بردار و بیار اینجاسوئیچ خانم مهرپرور رو بگیر و برو سمت همون باغ که تا حاال بودیم،-

بعد دستش رو دراز کرد سمتم، از توی کیفم سوئیچ رو بیرون آوردم و انداختم توی دستش، اونم داد دست امید و بعد 

 .چشمی گفت و دور شد

 :به ماشینش تکیه زدم، توی دو قدمی من ایستاده بود که گفت

 .حاال بریم باال توی مغازه-

 .ن بیادمونم تا ماشیمی-
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 .گفتم بریم باال-

 ...نیازی نیست،صبر می کنـ-

 چرا همیشه من رو وادار می کنید تا حرفم رو دوبار براتون تکرار کنم؟-

 چرا دوست دارین همیشه به آدما زور بگید؟-

 ...چون اینجوری بزرگ شدم، حاال میاین باال یا-

ی نشوندن حرفتون، االن یا چی؟ نمی خوایین وکیل این یا چی؟ من مادرتون نیستم که نازتون رو بخرم برای به کرس-

 مملکت رو تهدید کنید که؟

 اگر این کار رو بکنم چی؟-

 ...اونموقع به جرم-

 :فوری چرخید و دوتا دستش رو جوری گذاشت روی بدنه ماشین که من بین دو دستش تو حصار بودم، عصبی غرید

 به جرم چی؟-

 :خیلی ترسیدم، گفتم

 .ا شما نمیشه حرف زد اصالهیچی بابا، ب-

 .حرف چرا؛ ولی تهدید؟ اجازه نمیدم کسی من رو تهدید کنه-

 :اش فشار دادم و گفتمزد، با کیفم به سینهقلبم داشت از سینه بیرون می

 برید کنار حاال، این چه کاریه آخه؟-

 :رفت عقب و گفت

 .دنبالم بیایین باال-

 .و روان خودم نثارش کردم و راهی شدم سمت مغازه کوفتیشمن هم تو دلم چند فحش برای خنک شدن روح 

 «مهدیــار»

صبح برگرده اینجا. من تا خود صبح نشستم پشت لپ تاپ  7بعد از یک ساعت که خانم مهرپرور رفت و قرار شد 

ای بود مخصوص آیدین که از خاله گرفته بودم و منتظر بودم تا بیتا بره پیش پدرش؛ ولی نرفت، مقصدش به سمت خونه

دونستم فردا اول وقت که من چند بار تا اونجا رسوندمش و از من دعوت کرده بود برم داخل و من رد کرده بودم؛ اما می
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حتما میره پیش پدرش، تنها نگرانی من این بود که پالتو یا کیفش رو بخواد عوض کنه،کمرم حسابی درد گرفته بود، به 

صبح نمونده بود که صدای ضربه به در  6ی قرمز شده بود،ساعت چیزی به بی خوابی عادت داشتم؛ ولی چشمام حساب

مغازه رو شنیدم. کش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم. در رو که باز کردم خانم مهرپرور رو دیدم. بعد از سالم دعوت 

مروز دیر رسیده. کردم بیاد داخل، به خاطر تاخیرش عذرخواهی کرد و گفت که ماشینش دیشب پیش برادرش بوده و ا

نیم ساعت بعد میالد، امیرمحمد، یاشار و عماد هم اضافه شدند، در مغازه رو بستیم و تعطیل اعالم کردیم، برای اجرای 

ها نیاز داشتم، بهشون از خطرات گفتم و اونا هم رفاقت خودشون رو با قبول و به جون ام واقعا به کمک این بچهنقشه

ب با خاله ستاره در ارتباط بودم، همگی دور هم در سکوت میخ مانیتور شده بودیم، باالخره خریدن خطر ثابت کردند، مرت

 :بعد از دوساعت یکهو میالد گفت

 .حرکت کرد مهدیار-

 :خوب دقت کردم و گفتم

 .این ردیاب دومه-

 یعنی فقط یکیش همراهشه؟-

 .احتماال پالتوش رو عوض کرده-

 .همینم کافیه؛ اگه بره سراغ پدرش-

 .میره، تا همینجاشم خیلی دیر کرده، مطمئنم میره-

 .به امید زنگ بزن-

 .باشه-

م شدم بعد قدم دوبه امید زنگ زدم و ازش خواستم جلوتر از ما بره به آدرسی که هرلحظه بهش میگیم. باید مطمئن می

ا دیم، بیست دقیقه معطل شدیم تداشتم، ردیاب که از حرکت ایستاد فوری محل دقیق رو پیدا کردیم و به امید دارو بر می

ای هستش که دنبالش بودید، از شهر فاصله زیادی داشت، حاال قدم دوم گرفتن امید زنگ زد و گفت اینجا همون خونه

خانم حجتی جاسوس اون نامرد تو شرکت بود، از خانم مهرپرور و امیرمحمد خواستم برن دنبالش و بدون اینکه کسی 

هش دارند. تو این زمان که اونا رفتند، منتظر بودیم امید از شرایط اون خونه و اطراف و افرادش متوجه بشه فعال یه جا نگ

خوردند، ظهر که همه دور هم بهمون بگه. به خاله ستاره گفتم و اونم برام چندتا عکس و متن فرستاد، خیلی به درد می
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رو با هم مرور کردیم، وسایلی که نیاز بود رو  جمع شدیم ریز به ریز کارهای هر کدوم رو بهشون گفتم. چندبار کار

برداشتیم. این وسط مسیح تازه ماشین خریده بود، با اون هم هماهنگ کردم برای جابه جایی ماشین زیر پل توی مسیر و 

 :در ساعتی که بهش میگم، عصر که شد به خانم مهرپرور گفتم

 .ایید، اینجوری تمرکز من بیشتر هستشلطفا شما برید خونه، تا باهاتون تماس نگرفتم بیرون نی-

 .تونند کار رو تموم کنندها بهتر میمن هنوزم میگم خطرناکه، اون همه جا، چند نفر رو برای بررسی گذاشته، پلیس-

کنم شما به من قول دادین خانم، بعدشم من که نمیگم نمیدم دست پلیس، میگم قبلش حسابم رو باهاش تسویه می-

 .بعد

 :درمونده گفت

 آقای فرحمند؟ دارین میرین تو دهن شیر، چطوری نگران نباشم؟-

 .رسههای جوون نمیاون دیگه زیادی پیر شده، زورش به ما گرگ-

 .اگه گیر افتادین چی؟ اون اطرافیانش که دیگه پیر نیستند-

 ...کدوم گرگ تن به قالده داده که من بدم؟ اینجا یا من کشته میشم یا مجبور میشم که بکـ-

 هیسسس؛ این چه حرفیه آقای فرحمند؟-

برای اولین بار لبخندی بهشون زدم که بتونه خیالشون رو راحت کنه، بعد از کیفش یه قرآن کوچیک بیرون آورد، بوسید و 

 :اومد سمتم، گفت

 میشه این رو با خودتون ببرید؟-

 ، دلیلی نداشت خب، وظیفه ایشون یه چیزتونستم درک کنم چرا یه وکیل تا این حد باید نگران موکلش باشهواقعا نمی

دیگه بود؛ ولی برای اینکه خیالشون راحت بشه یه لبخند خیلی محو، اونقدر محو که شاید دیده نشد، زدم و قرآن رو 

 :اش رو بستم و گفتمگرفتم و بوسیدم، گذاشتم توی جیب لباسم و دکمه

میدم همگی سالم برگردیم، شما برین خونه و فقط دعامون هیچ اتفاقی برای هیچکدوم از ما نمیفته، من بهتون قول -

 .کنیند

 تونم یه خواهش بکنم؟می-

 .بفرمایید-
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هر موقع، هر چندبار، تو هرشرایطی که بودید و من تماس گرفتم جواب بدید، به خدا اگه جواب ندید همه شهر رو -

 .کنم. هم شما هم آقا میالد حتما جوابم رو بدیدخبردار می

 .حتما جواب شما رو میدم؛ ولی شما هم سعی کنید زیاد نگران نباشید و نخوایین پیگیری کنیدقبول، -

 .چشم، خیلی مراقب خودتون باشید-

 :سعی کردم حسی که موقع گفتن این جمله به هر دوی ما دست داد رو نادیده بگیرم و به میالد گفتم

 .ذار و بعدشم خودت برو پیششزنگ بزن به مهدیس بگو از خونه بیرون نیاد، درجریانش ب-

 برم پیشش؟ پس تو چی؟-

 .عماد و یاشار و امید هستن-

ه هم ات در ارتباط باشهمینجوری هم تعداد ما کم هست، امیرمحمد هم مجبوره بشینه اینجا پشت سیستم تا هم با خاله-

 .گذارم، باهات میامما، پس من تنهات نمی

 خوای؟و انتقام بگیرم، تو چی میمن قراره برم اون نامرد رو پیدا کنم -

 .خوان، بعدشم مگه من یا تو داریم داداش؟ خاله ساحل مثل مامان خودمم بودههمون چیزی که عماد و یاشار می-

 ...اگه اتفاقی برات بیفته جواب مهدیس رو چی بدم؟ نمی تونم خودم رو بـ-

 کشته،مگه غیر از اینه؟مهدیار ما یا هممون بر می گردیم یا گیر میفتیم و در نهایت -

 .باشه داداش، ممنون-

 .چشمکی زد و رفت تا به مهدیس زنگ بزنه

*** 

 :شب نمونده بود، با امیرمحمد توی مغازه در ارتباط بودیم، بقیه هم توی ماشین خودم که پرسیدم 58ساعت چیزی به 

 بچه ها همگی نقاب و دستکش دارید؟-

 .آره داریم-

 اون ماده رو برداشتید؟-

 :ماد گفتع

 .آره برداشتم، روی چندتا دستمال هم ریختم، بهتون میدم-

 ممکنه اون اطراف خونه اش دوربین کار گذاشته باشه، باید اول اونا رو قطع کنیم، باشه؟-
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 .اونم اوکی شد داداش-

 ماشین مسیح هماهنگه؟-

 :میالد

 ترسی؟هماهنگه داداش، چرا انقدر نگرانی؟ از چی می-

ی و ترسم شماها هستید، خودم هرچی سرم بیاد حقمه؛ ولی از اینکه شماها رو قاطی کردم حس خوبی من تنها نگران-

 .ندارم

 :یاشار

مهدیار این چه حرفیه؟ مگه یقمون رو گرفتی و گفتی بیا، ما خودمون خواستیم کمکت کنیم، این تنها کاریه که در مقابل -

 .تونیم بکنیمهای تو میتمام لطف

 .ی نکردم؛ ولی شماها دارید به خاطر من خودتون رو به خطر میندازیدمن براتون کار-

 :میالد

 .بسه مهدیار، تموم کن این بحث مسخره رو دیگه-

نفس عمیقی کشیدم، دستم رو بردم سمت کمرم، یک بار دیگه اسلحه رو لمس کردم، اسلحه،ی آیدین که فقط دوتا 

 .ره کسی از این موضوع خبر نداشتگلوله داشت، زیر پالتوم مخفی بود و جز خاله ستا

 144یه ربع بعد، امیرمحمد خبر داد که فقط جلوی خونه اش دوربین داره و یه دوربین هم درست کنار تیر چراغ برق تو 

متری خونه اش داره،بعد از اون حرکت کردیم، مسیح هم با ما هماهنگ بود، یک ساعت بعد درست زیر پل جوری که هیچ 

مه ه چیزی ازش نمونده بود ادالم بگیره ماشینمون رو با ماشین مسیح جابه جا کردیم و به راهمون کدوربینی نتونه فی

دادیم، نزدیک خونه که شدیم عماد پیاده شد و رفت تا دوربین ها رو از کار بندازه،منم از ماشین پیاده شدم، خونه نبود، یه 

کرد، از چهره بچه،ها میشد خوند اونام تو همین فکر هستند، تو دلم قصر بزرگ بود انگار. همین هم کار رو سخت می

و قسم خوردم این خونه رو که همش با پول حروم ساخته شده آتیش بزنم و فیلمش رو مستقیم بهش  بهش خندیدم

 :نشون بدم، عماد وقتی برگشت گفت

 .ها حله رفیق، فقط تا نفهمیدند باید زود وارد خونه بشیمقضیه دوربین-

 .ها بریمباشه، بچه-

 :یاشار

 مهدیار؟-

 چی شده؟-

 دخترشم االن اینجاست؟-
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 .ساس حرکت ردیاب نه، االن باید خونه خودش باشهبر ا-

 خوای؟اونو نمی-

 .چرا اتفاقا، مهرزاد رو بگیریم، خودم میرم سراغ دخترش-

 .باشه پس دیگه بریم-

 ...بریم، بسم اهلل-

 ها نقاب زدند، عماد برای یاشار قالبهر پنج نفرمون از کنار دیوار خودمون رو به در ورودی رسوندیم، دم در بچه

 :گرفت،رفت باال و گفت

 رفیق؟-

 چیه؟-

 .نزدیک در اصلی دوتا سگ دارند-

 .کنیمبگذار از این در بریم تو، بعدش یه فکری می-

 :یاشار آروم رفت پایین؛ ولی بعد ازپشت در آهسته گفت

 مهدیار؟-

 چیه باز؟-

 .در قفله-

ره ند بود، یاشار چون قدش خیلی بلند بود تونست بای نبود، دیوارها خیلی بلعصبی شدم و زیر لب لعنتی نثار کردم، چاره

اونم باسختی، عماد باز هم قالب گرفت و بعد از یه کمی کلنجار رفتن من هم رفتم باال، بعد هم امید و میالد، طناب رو از 

م، فاصله ها راحت بشیکولی میالد درآوردم و با کمک اون عماد رو هم کشوندم باال، حاال مونده بودم چطوری از شر سگ

 :ها رو فقط از باالی دیوار می شد دید، امید گفتدر اصلی تا اینجا زیاد بود و سگ

 آقا مهدیار؟-

 بله؟-

های دو طرف خودمون رو برسونیم اون سمت ساختمون یه در پشتی از اون سمت داره؛ اگه دو گروه بشیم و از گوشه-

 .کمتر دیده میشهها زیادند و فکر کنم بشه از شر سگ،ها خالص شد، درخت

 .کشه خبزنیم، بو میداریم از سگ حرف می-

 .از اینجا ایستادن بهتره، باالخره یه شانسه اینم-

ریم و سعی می کنیم دونفر رو بی هوش کنیم، لباساشون رو جا صبر کنید، من و امید میاین راهش نیست، شما همین-

 .ری یه راهی پیدا بشهجوتر شد، شاید اونها نزدیکپوشیم که بشه به سگمی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 191 

 :میالد

دونیم چهار نفر چهار گوشه ساختمون ایستادند، از داخلش که خبر نه مهدیار. ما از تعدادشون خبر نداریم، فقط می-

 .نداریم، نباید جدا بشیم و این ریسک رو بکنیم

 :عماد گفت

 .زنهیه لحظه، امیر محمد زنگ می-

 :داد، وقتی تموم شد، پرسیدمش میبعد جواب داد، هیچ حرفی نمیزد و فقط گو

 چی گفت؟-

ها مهرزاد های امید، گفت به خاطر اتفاقات کوچیک احتماال محافظمیگه قسمت شرقی خونه یه اتاقک هستش طبق گفته-

های جلوی ساختمون رو به اون سمت پرت کنه، بعد بقیه برن کنند، میگه یکیتون حواس دوتا محافظ و سگرو بیدار نمی

 .در پشتی وارد بشند از سمت

 .کنند، اول باید خودشون یه سرو گوشی آب بدهندآره درسته، بخاطر یه صدای کوچیک همدیگر رو خبر نمی-

 :عماد گفت

 دونمکشونم اون سمت، بعد میهاتون دستتون باشه ها، من این دو نفر رو میپس این به عهده من، شما ها دستمال-

 .کار کنمچی

 ها چی؟کنی،سگرو بیهوش میاون دوتا قلچماق -

  .دارم براشون-

دیگه حرفی نزدیم، عماد رفت سمت راست و بقیه از سمت چپ یه کمی نزدیک به ساختمون شدیم، طولی نکشید که با 

 الیها رفتند همون سمت اتاقک. ما فوری از البهها دو نفر که این سمت بودند با سگیکی دوتا پارس کوچیک سگ

رو رسوندیم در پشتی، من و امید دستمال دست گرفتیم و از پشت سر خیلی فوری اون دوتا آشغال رو ها خودمون درخت

بیهوش کردیم، آروم خوابوندیمشون روی زمین و با کمک میالد و یاشار بلندشون کردیم و انداختیمشون توی تاریک 

م. خونه حدودا روشن بود، هر چند متر یه ترین قسمت اونجا، بعد هر چهار نفرمون در رو آروم باز کردیم و داخل شدی

المپ خیلی کوچیک و کم نور روشن بود. دلم شور عماد رو میزد، اینجا وقت قدم چهارم بود. حشره کوچیک رو از جیبم 

بیرون آوردم، با زدن دکمه فوق العاده ریزش روشن شد و توی ساختمون شروع به چرخش کرد، اینم از ابتکارات آیدین 

بود، یه ردیاب پرنده! می شد گفت یک سوم بند انگشت بود، امروز امتحانش کرده بودیم، عالی بود! حاال باید  خدا بیامرز

تونست از تعداد افراد داخل خونه بهمون خبر بده. میالد فورا موندیم. این ردیاب پرنده میمنتظر گزارش امیر محمد می

موبایلش رو بیرون آورد و پارچه رو انداخت روی سرش،  .نشست پارچه سیاه رو از جیبش کشید بیرون، رفت گوشه در و

باید با گوشیش این ردیاب رو هدایت می کرد تا همه خونه رو بررسی کنه، اون پارچه رو انداخت تا از دیده شدن نور 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 192 

ساخته  دقیقه بعد، گزارش امیر محمد رسید، به جز اون چهار نفر بیرون که خب کارشون 1گوشی جلوگیری کنه، درست 

 .نفر محافظ 6نفر داخل ساختمون بودند، یعنی به جز مهرزاد و پسرش،  6شده بود 

نفر بود و حتی بیشتر. حاال وقتش بود تقسیم بشیم که عماد سر رسید،  51ی ما تا تعداد کار خیلی راحت شد، نقشه

 :نقابش پاره شده بود و صورت خونی بود،فوری برگشتم سمتش و گفتم

 ...ا خچیکار کردی ب-

 .هیس، االن وقتش نیست-

بعد همون پارچه سیاه رو از میالد گرفت و بست دور صورتش، بدون هیچ حرفی از هم جدا شدیم، دستمال توی دستم و 

خواستم از اون استفاده کنم. آروم آروم جلو رفتم، یک نفر روی صندلی نشسته بود؛ ولی کامال شوکر توی جیبم بود، نمی

پشت سرش نبودم. خم شدم و خودم رو از پشت مبل ها رسوندم بهش و بعد با یه حرکت دستمال رو  هوشیار بود. کامال

گرفتم جلوی دهنش، چند ثانیه بعد بیهوش شد، خوابوندمش و کشوندمش زیر میز، برگشتم و بازم جلوتر رفتم، دو تا 

م وارد بشم یا نه، قبل از هرکاری اون اتاق رو به روی هم، که شکل و شمایلشون با بقیه درها فرق داشت، نمی دونست

ها کفشم رو درآوردم و با عجله خودم رو رسوندم، یکی از محافظ .سمت سالن میالد رو دیدم، مثل همیشه بی احتیاط بود

اش رو گذاشت رو سر میالد، فورا شوکر رو در آوردم و به کمکش اون عوضی رو انداختم،اسلحه رو برداشتم و اسلحه

 :میالد خودش یارو رو کشوند گوشه دیوار، سری به نشونه تاسف تکون دادم و آروم بهش گفتمدست گرفتم، 

 .دادیخاک تو سرت، داشتی کار دستمون می-

بعد راهم رو گرفتم سمت همون دوتا اتاق، میالدم پشت سرم اومد، با اشاره سر هر دو نفر با هم دوتا در رو باز کردیم و 

 :وم رو که برداشتم اون بی شرف از جاش پرید. اسلحه رو گرفتم سمتش و گفتمداخل شدیم، خودش بود،قدم د

 .نفس اضافه بکشی کارت تمومه-

آروم آروم جلو رفتم، عماد خودش رو بهم رسوند، من ایستادم و اون رفت جلو، همون دستمال رو جلوی دهن اونم 

 :زودتر از اثر اون ماده بیهوشش کردم، پرسیدم زد،نشستم لبه تخت و با یه ضربه به پشت گردنش،گرفت،دست و پا می

 همه چی خوبه؟-

 .ها رو انداختن توی یه اتاق و در رو بستند، مونده این دوتا رو برداریم و بریمیاشار و امید همه محافظ-

 :یه چند تا سرو صدای کم اومد، باز هم میالد، گفتم

 .برو اون اتاق روبه رویی، زودباش-

ست و پای این کثافت رو بستم و انداختمش روی کولم و بلند شدم، از در که بیرون اومدم، میالد رو عماد رفت و من هم د

 :دیدم خم شده و ردیاب پرنده تو دستش بود. گفتم

 چی شدی؟-
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 :یه کمی خودش رو راست کرد، روی پای چپش خونی بود، با ترس گفتم

 چیکار کردی؟-

 و من رو با این در انداختی؟ چاقو داشت؛ نامرد تو رفتی سراغ اون پیری-

 .میالد تو آخرش منو سکته میدی پسر-

 :عماد هم پسرش رو انداخته بود روی کولش و اومد بیرون، یاشار و امید که رسیدند گفتم

 .ها شما به میالد کمک کنیدبچه-

از در قفل شده، امید بعد همگی آروم راهی در خروجی شدیم، همگی به چند متری در خروج که رسیدیم، یادمون افتاد 

فوری اسلحه یکی از اونا رو که دستش بود رو از جیبش بیرون آورد، خفه کن روش بود، با دوتا تیر قفل رو شکست و همه 

 .رفتیم بیرون و تا ماشین رو تقریبا دویدیم

 ، سوار ماشین شدیم وقبل از سوار شدن به امید گفتم اسلحه رو بندازه دور، خودم هم که کفش هام موند و پابرهنه بودم

یاشار نشست پشت فرمون، چند دقیقه بعد امیرمحمد رسید، این دوتا رو با امید فرستادم که امیر محمد ببره محلی که 

 :مشخص بود. بعد خودم نشستم تو ماشین مسیح و رفتیم طرف بیمارستان، به عماد گفتم

 صورتت چی شد؟-

 .با سگ دومی درگیر شدم-

 چی میگی؟-

 .ست،یه خراش کوچیک انداخت رو صورتمچیزی نی-

 چطوری از پا درشون آوردی؟-

 .اینطوری-

 :خواست بندازه بیرون که گفتماز جیبش یه سرنگ بیرون آورد و نشون داد، لبخندی بهش زدم و بعد از شیشه می

 صبرکن، دیوونه شدی؟-

 .یه سرنگِ فقط-

 .باید احتیاط کنیم، اینجا نندازش-

 .باشه-

 :هاش بسته بود گفتمچشمبه میالد که 

 ای دست و پا چلفتی، تو چی شدی؟-

 :سرش و آورد باال و گفت-

 .نامرد مهلت نداد، از زیر بالش چاقو در آورد و کشید روی رون پام-
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 .شانس آوردی فرو نکرده و فقط کشیده-

 .آره بابا-

 .خب، یاشار، تو بچه ها رو برسون درمانگاه، من هم برم سراغ دخترش-

 دیار، ریسک نکنیم؛ اگه بعدا پلیس بپرسه فالن روز فالن ساعت کجا بودین چی بگیم؟نه مه-

 .قرار نیست دروغ تحویل پلیس بدیم-

 .قرارم نیست از اولش راست بگیم-

میگی چیکار کنیم؟ این ها زخمی هستند، عماد باید یه آمپول بزنه، میالد هم خونریزی داره، کم هست؛ ولی نمیشه بی -

 .تفاوت بود

 .ها رو معاینه و درمان کنهیه نفر رو پیدا کن بیاد همونجا بچه-

 این وقته شب؟-

 .چاره ای نیست-

 :میالد گفت

 .کنیم، االن برو سراغ اون دخترهداداش تو فکر ما نباش، تا صبح تحمل می-

 .نمیشه میالد،فکرم می مونه پیشتون،خصوصا تو که وضعت زیاد خوب نیست-

قعا برای میالد خیلی نگران بودم، یه درصدم احتمال سمی بودن چاقو داشت من رو روانی می کس چیزی نگفت. واهیچ

صبح. زنگ زدم به دایی بردیا، ازش کمک خواستم، بهم گفت من  3ای نبود، به ساعتم نگاه کردم، یه ربع به کرد. چاره

ه من پشت گوشی میگم رو انجام بده. هرچقدر آدم مطمئن بهت معرفی کنم پاش بیفته همه چی رو میگه، پس هرکاری ک

گفتم توی راهم، قرار شد تا ما برسیم اسم چندتا دارو و وسیله مورد نیاز رو بفرسته، من جلوی خونه بیتا پیاده شدم و 

تونستم برم داخل،زنگ زدم و خانم مهرپرور بعد از اولین بوق هراسون میالد رو سپردم دست یاشار، خودم تنهایی نمی

ونه، اونم گفت تگفت نتونسته بخوابه و منتظر تماسم بوده، ازش خواستم بیاد به آدرسی که میگم، البته اگه می جواب داد،

زدم تا سرما رو کمتر رسونه. توی تاریکی نزدیک خونه بیتا قدم میحتی لباس هاشم تنشه و فوری خودش رو می

، رفتاط بودم و خداروشکر همه چی داشت خوب پیش میاحساس کنم، مدام با دایی بردیا،خاله ستاره و یاشار در ارتب

خانم مهرپرور که رسید، زنگ خونه بیتا رو زدم، رگ خوابش دستم بود، پشت آیفون بهش گفتم بیتا کمکم کن، چاقو 

خوردم و حالم بده و اونم بدون هیچ حرفی فوری خودش رو رسوند دم در، به محض باز کردن در خانم مهرپرور از همون 

ال آغشته به ماده بیهوشی استفاده کرد و اونم بیهوش شد، بعد یه پتو برداشتیم، گذاشتیمش توی پتو و با ماشین دستم

دونستم هم خونه و هم خیابون دوربین داره، برای همینم چهره هر دوی ما پوشیده خانم مهرپرور رفتیم محل مشخص. می

زاد و پسرش دست و پا بسته یه گوشه افتاده بودند، دخترش رو بود،وقتی رسیدیم به انباری که خودم خریده بودم، مهر
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جدا و یه قسمت دیگه بردیم پیش خانم حجتی. عماد حالش خوب بود؛ ولی میالد درد کمی داشت، خانم مهرپرور رو 

وا روشن هها رو به زور فرستادم یه گوشه تمیز انبار بخوابند تا فرستادم بره خونه مهدیس اینا و پیشش بمونه. همه بچه

 ...بشه و خودم تا صبح باالی سر اون پدر و پسر بی هیچ حرفی بیدار موندم

رفت سراغ کار بعدی که بهش سپرده شده بود، به میالد گفتم صبح میالد هم حالش بهتر شده بود و حاال هرکس باید می

و برای های اون خونه ررفتند تا محافظنیازی نیست بره؛ ولی قبول نکرد و لنگ لنگان رفت دنبال کارش، امید و امیرمحمد 

دو روز یه جای دیگه نگه دارند و بعد همه اون ساختمون رو با وسایلش به آتیش بکشند، یاشار با استفاده از اثر انگشت و 

ها رو بیاره اینجا و عماد هم پیش خودم موند؛ امضایی که به زور از هر دو گرفت رفت تا حسابشون رو خالی کنه و پول

دونستم عماد مثل خودم دلش کمی سفت و سخت تره، با سیلی مهرزاد رو هوشیار تر کردم، حالش که کامل جا ن میچو

 :اومد گفت

 .فکرشم نمی کردم انقدر بزرگ شده باشی-

 که بتونم باالخره پیدات کنم؟-

 .تقریبا-

 .پس باید بگی فکرشم نمی کردم انقدر باهوش باشی-

م بفهمم اون دختر چطوری پلیس ها رو با اون همه دقت و احتیاط من بکشونه سمت سال پیش نتونست 58-54حدود -

 ...انبار و گیرمون بندازه و امروز

 و امروز چی؟-

 .امروزهم نمی تونم بفهمم تو چطوری آدرس من رو پیدا کردی و اینجوری من رو اسیر خودت کردی-

 .لطف تمام زحمات آیدینمن دقیقا همون کاری رو کردم که مامانم کرد، البته به -

عصبی بود، صورتش از همون اول از خشم قرمز شده بود؛ ولی در تمام حاالت سعی داشت خودش رو خونسرد نشون 

 :بده، گفت

 چرا سربسته حرف می زنی؟-

ز ا گیریم. مثل تو که برای رسیدن به اهدافتحرف من کامال واضحه، یه وسیله ای داریم به اسم ردیاب. از اون کمک می-

 .گیریهک کردن کمک می

 جوری و پیش کدومتون بوده؛ اما اینبار؟برام مهم نیست اون ردیاب چندسال پیش چه-

 .حدس بزن، فکر کنم باهوش باشی-

 :ابروهاش رو به نشونه تفکر کشید توی هم و بعد از چند ثانیه کوتاه گفت

ت؟ اونم دختر خودم؟ حاال می فهمم چی باعث شد که اکثافت...تو از یه دختر استفاده کردی برای رسیدن به خواسته-
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 .اشیکردم بهش ردیاب داده باونوقت روز بیتا بیاد پیش من، اونم اونقدر عصبانی... پیغامت رو بهم رسوند؛ ولی فکر نمی

 .ردیاب رو ندادم، بهش وصل کردم-

 همه دوستاش؟ چرا اون؟ مگه طرف حساب تو من نبودم؟ چرا با دخترم بازی کردی؟ اونم جلوی-

 :عماد خنده هیستریکی سر داد و گفت

عجب، تو یه تیم تشکیل دادی و یه ملت رو وارد بازی نجس خودت کردی، حاال ما چون یه کوچولو از دخترت استفاده -

 کردیم شدیم آدم بده؟

 .تو خفه شو-

 .اِ اِ اِ....بی ادبی؟ باالخره هرچی نباشه قراره ما فامیل بشیم-

کرد، االنم این ای چشماش رو ریز میاد نگاه کردم،عماد هر موقع نقشه ای تو سرش بود یا فکر تازهبا تعجب به عم

 .خواد چی بگهحالتش یعنی یه فکرایی داره، ترجیح دادم ساکت بمونم تا ببینم می

 فامیل؟ با تو؟-

 :عماد رفت جلوش نشست، با لحنی که غیرت هر بی غیرتی رو قلقلک می داد گفت

 .تا خییییلی خوشگله، درسته پدر بی شرفی مثل تو داره؛ اما خب، دلم نمیاد دست نخورده بگذارمشآخه بی-

 :مهرزاد شروع به جنب و جوش و فحش دادن کرد، عماد گفت

گیریم، راستش من عاشق بچه هام، دخترتم فکر کنم بدش نیاد با من باشه، همین آروم باش، بدون تو عروسی نمی-

 گذاریم روز اعدامت، چطوره؟الت رو از نوه دار شدنت راحت می کنم بعدش عروسی رو میامشب و فردا شب خی

دیگه عالوه بر مهرزاد با این حرف عماد اون پسرش هم که حدس می زدم اسمش بابک باشه عصبی با صدای بلند 

شد و رفت سمت کولی  فحش می دادند. عماد کار خودش رو کرد، زیاد هم بد نشد، اونا رو حسابی عصبانی کرد. بلند

 :میالد، ازش یه چاقو بیرون آورد و نشست جلوی بابک و گفت

دیشب پای رفیق منو زخمی کردی،راستش مهدیار می خواد انتقام چند نفر رو به روش خودش از شماها بگیره؛ ولی از -

 زادتم صورتم رو زخمی کرد؛ ولیکنم، هرچند اون سگ حروم اش نیست، من اینکارو میاونجایی که انتقام میالد تو برنامه

 .خوام لطفت رو در حق میالد جبران کنماالن فقط می

هدف من اذیت کردن بچه هاش نبود، ولی خب می دونستم عماد می خواد در حد دیده شدن خون رو پاش خراش بندازه، 

 :دست به سینه ایستادم و گفتم

 کار رو بکنه؟بهتر نیست میالد خودش این-

 .کنمبخشه، خودم ردیف میدونم این آشغال رو میل رحمه، مینه، میالد د-
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بعد چاقو رو از یه وجب باالی زانو تا روی زانوش کشید و خون همزمان با داد اون پسر بیرون زد،به این فکر کردم که 

 .میالد از دیشب حتی یه آخ هم نگفت، شاید به خاطر اینکه من احساس عذاب وجدان نکنم

*** 

 «دیــانا»

خواست باهاش تماس بگیره؛ ولی اجازه هدیس حسابی نگران برادرش بود، بهش گفتم یه کوچولو آسیب دیده، میم

ندادم. خودم نمی دونم چه مرگم شده بود، دلم شور میزد، همه چی طبق خواسته و میل مهدیار بود؛ ولی من نگران بودم، 

تالف وقت و چرت و پرت تحویل دادن، مهدیار رو عصبانی کنه، از اینکه مهرزاد حرفای مزخرفی تحویلش بده یا بخواد با ا

تونستم ذهنم رو متمرکز کنم تا شاید بتونم کاری انجام بدم، مهدیار قدرت تفکر در مورد درست و غلط کار رو از االن نمی

 !من سلب کرده بود،توی ذهنم هیچی نبود جز یه کلمه؛ مهدیار

دیار قطع میشد و با من بود، من و ستاره خانم و میالد دنبال یه چیزی بودیم، یه از این لحظه ارتباط ستاره خانم با مه

هام با ستاره خانم در میون گذاشتم و بعد پیگیری شروع شد، چیزی که مهدیار ازش خبر نداشت،من طبق شنیده و دیده

جود داشت، ستاره خانم قول داد درصدی و90کردیم و حاال یه احتمال برای اینکه دچار دردسر نشیم باید مطمئن عمل می

تونستیم چیزی به مهدیار بگیم مجبور بودیم دعا کنیم تا یهو تا فردا عصر حتما نتیجه قطعی رو بده و ما چون نمی

 خواسترفت و میاشتباهی نکنه که نشه جبران کرد، هرچند اگه فقط یه کلمه می گفتیم مهدیار تا آخر ماجرا رو می

 ...خودش حل کنه

 

 «یـــارمهد»

 :بعد از اینکه چند دقیقه از درد پاش ناله کرد مهرزاد گفت

 .هام بردار حروم زادهدست از سر بچه-

همین دو کلمه آخر کافی بود تا من دیگه خونسردیم رو از دست بدم، هجوم بردم به طرفش و شروع به خالی کردن این 

دم که اون زمان به مادرم میزد و حسام توی غربت حسش های چندین ساله کردم، با هر ضربه یاد لگدهایی میفتاعقده

ام رو نابود کرد، یادآوری گذشته بهم قدرت داده کرد، با هر ضربه یاد لگدهایی میفتادم که به کمر و پهلوهام میزد و کلیه

ی افتادم که نمک بود و دیگه این کفتار نتونست تحمل کنه و هر از گاهی از درد داد میزد، با دادی که زد یاد اون لحظات

های بدنم درد رو فریاد زد برای صدا زدن نام امام حسین. تعارف ندارم با خودم، هام پاشید و تک تک سلولروی زخم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

 :وحشیانه گرفته بودمش زیر مشت و لگدهام، عماد من رو ازش جدا کرد و هولم داد یه گوشه، داد زد

 کنی روانی؟چیکار می-

 ام؟ظر این لحظهدونی چندساله منتعماد می-

 ای؟که با مشت و لگد کارش رو تموم کنی؟ بدون هیچ شکنجه-

 :بابک گفت

 آخه احمق،تو فرهنگ لغت شما شکنجه به چی میگن؟-

 .ما مثل شما بی شرف نیستیم که همه چیز رو تو نابودی جسمی دشمنمون ببینیم-

ها رو دونست من این سالچی نیست و کسی نمیها برای مهرزاد هیدونست و نمی فهمید این ضربهو جز من کسی نمی

های با ارزشش عذاب داد، مثل هاش زندگی نکردم، مهرزاد رو باید شکنجه روحی داد، باید با داشتهبه امید تالفی کتک

 .اش، پوالش و هرچیزی مثل این هاهاش، خونهبچه

 :عصر یاشار با یه ساک تقریبا کوچیک یشمی رنگ برگشت، پرسیدم

 مینه؟همش ه-

 .آره-

 یعنی تمام پول های این دوتا توی همین ساکه؟-

 .دالر کردم داداش-

 چی؟-

رد ها رو دالر کیه زنگ زدم میالد اومدم، به فواصل مختلف زمانی سه نفر شدیم، مسیح هم اومد، هر بار یکی رفت و پول-

 .شدو برگشت، اونجوری خیلی زیاد بود و نمی

 .و بریز اونجاخوبه، ساک رو باز کن و همش ر-

 :ها رو ریخت وسط و گفتیاشار همه پول

 زنی چقدر باشه؟مهدیار حدس می-

 سیصدتا؟-

 .یکم بیشتر-
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 چقدر؟-

 .پونصدتا اینان، به جز حسابی که توی آلمان داره و ممکنه به حساب دختر و اون نامزدش هم باشه-

 .اینا صدتا هم که باشن کافیه-

ها رو از بانک گرفتم؟ اگه رئیس بانک دونی با چه دردسری این پولجبران کنی؟ می خوای این ضرر بزرگ روچطوری می-

 .زد امکان نداشت این همه پول رو بدهشخصا با مهرزاد حرف نمی

 .رئیس بانک از قبل هماهنگ بوده-

 یعنی چی؟-

 ر می کنه قراره من با پولخوام چیکار کنم، اون فکدونه میگفته بودم سرگرد رحمتی هماهنگ کنه، البته سرگرد نمی-

 .تهدیدش کنم

 تو مطمئنی مهدیار؟-

 .فهمی؟ حروم، که از راه نزول و هک و آدم فروشی به دست آوردهیاشار اینا همش پوالی حرومن، می-

 چرا به صاحباشون برنگرده؟-

 .خودم برشون می گردونم-

 .حیفه مهدیار-

 .برای عذاب این نامرد هیچی حیف نیست-

 .خود دانی-

 :های خندونشون می شد فهمید همه چی خوبه، امید گفتخواستم چیزی بگم که امید و امیرمحمد هم رسیدند، از چهره

 .آقامهدیار ردیف شد-

 محافظاش؟-

 .فقط یه مشت گنده الت بودند، با یه اسلحه بیخودی همه رو دست و پا بسته بردیم خونه باغ من-

 .ران می کنمخونت به کثافت کشیده شد امید، برات جب-

 .این چه حرفیه؟ از شما به ما رسیده-

 خب، قدم دوم چی؟-
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 :امیر محمد از جیبش دوربین فیلم برداری رو بیرون آورد و گفت

 .همش اینجاست-

 خب، ردی که جا نگذاشتید؟-

 .خیالت تخت رفیق-

 .دیممی هاتون رو نبینه بهتره، من و عماد بقیش رو انجامایول! شما ها برید اون طرف، چهره-

 .باشه، فعال-

ها رو ریخته بود وسط، من هم لپ تاپ رو برداشتم، ها بودند، عماد پولدوربین رو گرفتم و رفتم قسمتی که اون عوضی

جوری زندگی من رو آتیش زد و حاال اول خودم فیلم آتیش گرفتن اون قصرش رو دیدم، با لذت تموم دیدم، اون همین

 .قل کردم رو لپ تاپ و ازشون خواستم ببینندمن خونه اش رو. فیلم رو منت

سوزه شروع کردند به داد و بیداد و اولش هر دو فقط یه نگاه ساده کردند؛ اما کم کم که متوجه شدند چی و کجا داره می

 :سوزه،گفتدیدم که چطوری داره خودشم همراه اون خونه میخندید و من فقط میفحش دادند، عماد می

خواستی که، چرا داری همه زحمات من خوای چه غلطی بکنی؟ تو من رو میکنی؟ بگو میار مینامرد، داری چیک-

 سوزونی؟جوری میاین

خوام سر به تنت نباشه، من فقط تنها هدفم همینه، اینکه من؟ تو رو؟ به گور هفت پشتم خندیدم تو رو بخوام، می-

 .سردرگم باشی و نفهمی من قراره چه کارهایی بکنم

 :مصنوعی کردم و ادامه دادمخنده 

ها؟ زندگی نحست رو با های بزرگترین کارخونه و شرکتزنی؟ نزول زحمت داره یا هک حساباز کدوم زحمت حرف می-

 .پول های نجست چرخوندی؛ اما دیگه تموم شد

 ن آوردم و نشستمهاش، از جیبم یه فندک بیروبا تعجب نگاهم کرد، عماد در بطری بنزین رو باز کرد و ریخت روی پول

 :ها، داد زدکنار پول

کنی، آدمی نیستی که این همه پول رو خوای من رو بترسونی، تو این کارو نمیدونم میکار رو نکن، مینه مهدیار،این-

 .بسوزونی، مهدیار با توام، یه چیزی بگو

 .تمومش کنه این بازی رو تو شروع کردی آقای مثال عمو، مهدیار دیگه خسته شده، وقتشه خودش-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 201 

 .این رو گفتم و فندک زدم و در کوتاه ترین زمان پوالش سوختند و خاکستر شدند

 ...ی نامرد تو نمی تونکار رو، روانی، خاموشش کن، مهدیار خاموشش کن، حرومزادهکنم نکن ایننه، التماس می-

تن این جمله آخرش، عماد زودتر از من تونست و حاال با گفبا دست و پای بسته سعی داشت از جاش بلند بشه؛ اما نمی

جوش آورد و با پاش زد توی دهنش و خون همه صورت و لباسش رو پر کرد، یکی دوتا از دندون هاش شکست و افتاد 

سوخت و من هنوز هم کرد برای خاموش کردن آتیش پول هاش... اونم داشت میپایین و تو این لحظه باز هم التماس می

خواستم، لذت داشت که ببینم با گریه بهم التماس ضی نبودم، البته التماسش رو دیدم، این رو میخالی نشده بودم، را

 ...کنه؛ اما از خشمم کم نشدمی

 :یک ساعت بعد وقتی شرایط یه کمی بهتر شد ازش پرسیدم

 و ساحل چرا؟ خوام بدونم حسامنمی پرسم چرا ماهان و شبنم رو کشتی؛ چون جوابش رو سال ها پیش دادی؛ ولی می-

دونست، اطالعات داشت؛ ولی حسام و ساحل چی؟ من دیگه یه پسر تونم قانع بشم چون از تو میکشتن آیدین رو می

 کردی نه اون دوتا، پس بگو چرا؟بچه نبودم که ساحل بخواد بزرگم کنه، خرده حساب شخصیت رو باید با من تسویه می

کرد، عماد باالی سرش بود، یه جمله گفت که تو اون لحظه دلم و عصبی میحرف نمیزد، نامرد حرف نمیزد و بیشتر من ر

 :خواست بخندممی

 .آخه کچلم هستی، مو نداری بتونم بکشمشون مثل تو فیلما تا حرف بزنی-

 :مو داشت؛ ولی خیلی کم، قابل گرفتن نبود، خواستم به عماد بگم بره کنار که گفت

 .اب سواالت مهدیار رو ندی خوب می دونم چطوری باید خردش کنمعوضش یه گردن کلفت داری، که اگه جو-

 .من جوابی ندارم تا بدم-

 :گفتم

 مطمئنی؟-

 .برای این سوالت جوابی ندارم-

 یعنی بدون دلیل اون دو نفر رو کشتی؟-

 :با عصبانیت و به حالت کشداری گفت

 .من...حسام...و اون دختره رو...نَ،کش،تَم-
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 .رد نکن، همه چی مثل روز روشنه که تو قاتل هر سه نفر از عزیزان منیمهرزاد اعصاب من رو خ-

 .بینم بخوام بهت جواب پس بدمترسم، چیزیم برای از دست دادن دیگه ندارم، پس دلیلی نمیمن ازت نمی-

 :عماد

 مطمئنی هیچی نداری برای از دست دادن؟-

 رد؛و اول با چشم و ابرو به بابک و بعد به سمت راستش اشاره ک

 منظورت چیه؟-

 .گفته بودم یه دختر خوشگل داری-

 .منم گفته بودم که هرکاری می خوایید با من بکنید، بگذارید بابک بره و کاری به بیتا نداشته باشید-

 :گفتم

 .بیتا؟ بیتا دیگه وقتشه که یه کوچولو خودشو بسپاره دست آرایشگر ما-

 چی داری میگی؟-

رفت و بیتارو که روی یه صندلی چرخدار بسته بود آورد، چاقویی که پای بابک رو زخم دستامو تو هم قفل کردم، عماد 

 :کرده بود نشون داد و گفت

 .می خوام اسمم رو روی صورتش یادگاری خط بندازم-

ترسیدم که نکنه بخاطر این همه فشار و عصبانیت سکته کنه و من نتونم ازش سواالتم رو بپرسم. داد دیگه داشتم می

 :زدم

مهرزاد به روح مادرم قسم اگه حرف نزنی و بخوای الکی وراجی کنی بدترین بالها رو سر دخترت در میارم و بعد -

 .قدری ازش مدرک دارم که بتونم یه چندسالی بندازمش گوشه زندونمیدمش دست پلیس، اون

 :با درد گفت

 چی باید بگم لعنتی؟-

 یه؟چرا حسام و ساحل رو کشتی؟ کینه تو از اونا چ-

 کینه تو از من چیه؟ -

ام، اسلحه آیدین توی جیب پالتوی بود، اول اون رو درآوردم و انداختم روی صندلی، بعد دو دستم رو گذاشتم دو طرف یقه
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ها رو هاش همه پخش زمین شدند، از تنم درش آوردم و پرت کردم تو صورتش، جای زخم و بخیهکشیدمش و دکمه

 :نشون دادم و گفتم

ها رو دیدم قسم خوردم تالفی کنم، کینه من کلیه اینه پست فطرت، روزی نبود به یادت نیفتم، هرباز این زخم کینه من-

نداشتمه که به خاطر زحمات چندساله،ام پای زدن ضربه به توپ هدر رفت، اینا به کنار، اینا مال قبلش بود، کینه االن من 

 چرا؟  بی مادریمه، مادری که تو ازم گرفتیش و نمی دونم

 .من اون دختر رو با شوهرش نکشتم، دست من به خون اونا آلوده نیست-

تونستم این انکار کردنش رو در مورد قتل حسام و مامان درک کنم، رفتم سمت دخترش، چاقو رو از دست عماد نمی

 :کشیدم، گذاشتم زیر گلوی بیتا و گفتم

نی؛ اگه تو چیزی برای از دست دادن نداری من هم ندارم، فوق خوای باور کدونم، چرا نمیمهرزاد اینجا آخرشه، نمی-

آخرش می خوای میالد و خواهرشم بکشی، ولی نمی تونی؛ چون اگه امروز حرف نزنی، اول شماها رو می کشم و بعد 

 .خودم رو، پس حرف بزن

 .زوج عاشقفهمی پسر؟ میگم من اونا رو نکشتم، من مشکلم تو بودی نه اون دوتا تو چرا فارسی نمی-

 :دونستم نوک چاقو رو فشار خفیفی دادم به زیر چونه بیتا، همراه با آخ گفتاومد، میکارد می زدن خون من در نمی

 بابا؟-

 :مهرزاد ترسید و گفت

 .نکن مهدیار، دست از سر اون دختر بردار-

قسم روح مادرمه، گفتم به روح مادرم حرف تونه مهدیار رو وادار به هرکاری بکنه، اون مهرزاد تو این دنیا فقط یه چیز می-

 .کنم، حرف بزننزنی اول دخترت و بعد خودت رو بیچاره می

 :عصبی تر از قبل شد و داد زد

ها رو نکشتم، قتل آیدین و هک حساب شرکتت آره کار من بود؛ ولی من دستم رو به بابا لعنتی به چه زبونی بگم؟ من اون-

 .خون اون دونفر آلوده نکردم

 زنی؟ چرا جوری نمیگی تا باور کنم؟چرا سربسته حرف می-

اش گرفت، دستش رو گرفت و با چاقو یه خط انداخت پشت ای به پای بیتا زد که از درد گریهسکوت کرد، عماد ضربه
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 :دستش، بیتا جیغ زد و عماد گفت

 تو نمک امتحان کردی، نظرت چیه ما فلفل امتحان کنیم؟-

 :اکت کوچیک آورد و نشون مهرزاد داد، پرسیدبعد رفت سمت میز و یه پ

 خودت، دخترت یا پسرت؟ از کدوم شروع کنم؟-

 :با عجز نالید و به من گفت

 .حرفم رو باور کن مهدیار، من مادرت رو نکشتم-

 :رو به عماد گفتم

 .بیتا رو ببر و کاری که از قبل گفتم رو انجام بده، بعد هم اون نامزد خائنش-

 :تاش رو کوبید به هم و گفتعماد خندید و دس

 .ای جانم، به روی چشم رفیق-

کرد، برد به همونجایی که آورده بودش؛ امید و امیرمحمد پشت در بودند و بعد همینجور بیتا رو که جیغ و داد و گریه می

خوای یگفت ممیای کردم و با صورت پوشونده اومدند و بابک رو هم بردند. مهرزاد فقط تونستم ببینمشون، اشارهمن می

 چیکار کنی؟

کاری که می خواستی با مادرم بکنی رو با دخترت،کاری که با خودم کردی رو با پسرت و کاری رو که با آیدین کردی رو -

 .با خودت

 خوای صورت مسئله رو پاک کنی؟رسی؟ میبا کشتن من به جواب سواالت می-

د برای ها نیومدندونم، حاال که نمیگی بی خیال، بهتره تا پلیسخواستم انگیزه ای که از کشتن مادرم داشتی رو بمی-

 .دخالت من کار رو تموم کنم

رو  کنه، تو باالخره منفهمی؟ ساحل و شوهرش رو من نکشتم، االن من کشته باشم یا نه چه فرقی میپسر تو چرا نمی-

 کشی یا میدی دست پلیس، پس چرا دروغ بگم؟می

زد من م. بعد اسلحه رو از توش بیرون آوردم، دیگه هیچی برام مهم نبود، حاال که حرف نمیرفتم سمت پالتوم، تنم کرد

 :هم تمایلی نداشتم زیاد باهاش دهن به دهن بشم، گرفتم رو به روش و گفتم

و ر پرسم، چرا مادرماین اسلحه فقط دوتا گلوله داره، برای محو کردن تو از صفحه روزگار کافیه، پس برای بار آخر می-
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 کشتی؟ دلیل دشمنیت با اون چی بود؟

 :صدای جیغ و داد و بیتا بلند شد،گریه و التماسش مهرزاد رو از جا تکون داد، گفت

 دارند با دخترم چیکار می کنند؟-

 .شمارم مهرزادتا سه می-

 .کار رو، بذار دخترم بره، بعد من همه چیز رو میگم، فقط بذار برهنکن این-

 .یــک-

خواستم بکشم؛ چون زندگیم رو ورم کن، من مادرت رو نکشتم، من کینه از هیچ کس ندارم، من فقط تو رو میمهدیار با-

 .هات رو داشته باشمخواستم پولسال، می 54ی زندان، اونم به گند کشیدی، من رو انداختی گوشه

 .دو-

 :صدای جیغ بیتا لحظه به لحظه بیشتر می شد

 ...ی، میگم من از مادرت کینه نداشتم، من نکشتمش، من فقط آیدین رو کشتم، اگه میخصبرکن، دارم میگم، بابا لعنت-

 .دو و نیم-

 :کرد مرد گندهدیگه داشت رسما گریه می

بران ها رو جکنم، اصال تمام این بدیبذار دخترم بره بعدش منو هزار بار بکش، به اون کاری نداشته باش، التماست می-

 .کنم، فقط بذار برهمی

 :فریاد زدم

 گردونی؟هان؟چیو جبران کنی آشغال؟ مادرم رو چطوری بر می-

 ...تو فقط به حرفم گوش کن من دارم میـ-

هام رو بستم و توی دلم از مامان و بابا و مامان ساحلم معذرت خواهی کردم، قول دادم یه فهمیدم، چشمدیگه هیچی نمی

کشتمش، خون جلوی چشمام بود، مدام جسم م کنم؛ ولی باید میگلوله خرج قلب این حیوون و یکی رو خرج قلب خود

جون در خون غلتیده مامانم و حسام جلوی چشمم بود، آیدین رو که مظلومانه شهید شد، هیچی از حرفای مهرزاد بی

قبر دیدم، التماس های خاله ستاره رو سر دیدم، چون حال بد مامان بزرگ رو میفهمیدم؛ چون اشکای نفس رو مینمی

کرد، من مهرزاد رو عذاب دادم، اون همه چیزش پول و خونه و ماشینش بود و به عالوه آیدین بود که داشت منفجرم می
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هام رو باز کردم، صدای فریاد از درد بابک هم اضافه شده بود، فقط می دیدم که هاش، خصوصا دخترش، چشمبچه

 :صمیمم رو قطعی کردم و گفتمخورند، نفس عمیقی کشیدم و تهای مهرزاد تکون میلب

 .ســـه-

 :ام که روی ماشه قرار گرفت، صدای آشنایی فریاد زدانگشت اشاره

 .نـه مهدیار-

*** 
 «دیــانا»

دادم آقای فرحمند به خاطر یه دلیلی که فقط حدس بود بالیی سر حاال که همه چیز مشخص شده بود، نباید اجازه می

ترسیدم مهدیار بخواد زودتر کار اون رو تموم کنه، بعد از تلفنی که عذاب بکشه، می مهرزاد بیاره، اون حقش بود بیشتر

خواد چیکار کنه، سرعت ماشینم رو بیشتر کردم، خودم رو رسوندم همون جایی که بیتا رو دوستش یاشار کرد و گفت می

مد، اوهای بیتا و یه مرد دیگه مییهبرده بودیم، همون انبار، از ماشین پیاده شدم و دویدم سمت داخل، صدای جیغ و گر

 :وارد که شدم در عین ناباوری دیدم که آقای فرحمند اسلحه گرفته روبه روی مهرزاد و بلند گفت

 .ســه-

زنه،کاری نبود که اون اقدام به عملش بکنه و ناتمومش بذاره، مهرزاد مقصر بود، زندگی مهدیار رو می دونستم که می

مه سال درد و کابوس به مهدیار داده بود و آرامش رو ازش دور کرده بود، قاتل بود؛ ولی مهدیار نابود کرده بود، این ه

م از کجا دونستای که نمیگشت اونم با اسلحهنباید با کشتن اون خودش رو خالی کنه، با قتل مهرزاد آرامش بهش بر نمی

 :اد زدماومده و با وجود خبری که ستاره خانم بهم داد؛ برای همین فقط د

 .نـه مهدیار-

هاش از خشم قرمز بود نه هیچ حرکتی نکرد، نه برگشت سمتم نه اسلحه رو پایین آورد، دویدم و رسیدم بهش، چشم

 :هام نگاه کرد و گفتهای گردنش برجسته شده بود، کمی سرش رو چرخوند سمتم، تو چشمآبی، رگ

 شما اینجا چی می خوایید؟-

 .وبیارین پایین اون اسلحه ر-

 برید از اینجا، مگه نگفتم بهتون پیش مهدیس بمونید؟-

 مگه نمیگم اون اسلحه و بیارید پایین؟-
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 :هاش رو بست، فورا مچ دستش رو گرفتم و کشیدم پایین؛ گفتمروش رو برگردوند سمت مهرزاد و چشم

 معلومه دارید چیکار می کنید؟-

 .شما دخالت نکنید-

 .تو نقشه ما حرف و نشونی از ریختن خون کسی نبودکنم؛ چون قرار ما این نبود، می-

 .نقشه مهدیار هیچ وقت ثابت نیست، تغییرش میدم تا کسی نفهمه قراره چیکار کنم-

 .خوایین چیکار کنید، االنم اینجام تا اجازه ندماینبار رو من فهمیدم می-

 .ساله شروع شده و تمومی نداره 82بازی که خانم مهرپرور با اعصاب داغوون من بازی نکنید، بگذارید تموم کنم این -

 اینجوری؟-

 .این تنها راهشه-

 آقای فرحمند خون رو با خون نمی شورند، مادرتون شما رو اینجوری بزرگ کرده؟-

 .کردمها میاگه به تربیت مادرم بود من باید همون اول آدرس این عوضی رو تقدیم پلیس-

 پس چی؟-

سالمه؛ ولی هیچ خوشی تو این سی سال  34کنه؟ من ؟ چرا کسی من رو درک نمیفهمیدمن قسم خوردم؛ چرا نمی-

ندیدم از زندگیم.آره، من قول دادم نگم کم آوردم؛ ولی کم آوردم، چند ساله که کم آوردم، قول دادم سرپا بمونم؛ ولی 

مند دیگه مهدیار فرحمند االن زمین خوردم، چند ساله که زمین خوردم؛ ولی خیالی نیست خانم وکیل، بذار همه بفه

 .کشهنمی

 چرخند، دنبالگذارم. همه باید بدونند مهدیار فرحمند هنوزم قوی هست، الشخورهای گرسنه همین حوالی دارند مینمی-

 .یه آدمی که زانو زده، من نمی گذارم، اجازه نمیدم یه گرگ طعمه الشخورها بشه، اجازه نمیدم

 .یره، خب االن وقتشهخواست انتقام بگاین گرگه فقط می-

 .کنم تا شکارچی نشهی ماه و شکارم، پس امروز یه گرگ رو شکار میاگه من دیانام؛ اگه من تنها الهه-

 منظورتون چیه؟-

تونستم این مرد، این اسطوره، این الگو یا بهتر بگم، این معشوقه ملت، صفت شدم، اصال نمیدرست بود، من راضی نمی

ی کار رو بکنم، محکم گرفتمش توحه رو از دستشون کشیدم؛ چون حواسش نبود تونستم اینقاتل رو یدک بکشه، اسل
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 :دستم و بعد گرفتم سمت مهرزاد، عصبی پرسید

 کنید؟دارید چی کار می-

 پرسم جوابش رو راست و حسینی بهم بدید، شما با کشتن مهرزاد با ریختن خونش آروم میشید؟یه سوال می-

 .ام رو به آرامش برسونمتونم خانوادهنتظر این لحظه بودم، با کشتنش میهاست محتما، من سال-

 .کار رو می کنمپس من این-

 چیکار می کنید؟-

 :تونست اون رو درک کنه گفتمبا بغض بدی که خیلی راحت خود مهدیار هم می

 .خوام همه بگن این دختر دیوونه عاشق یه قاتل شدهنمی-

 :ام سر خورد، گفتمم، غمگین تر از خودش، یه قطره اشک مزاحم روی گونهبه چشم های غمگینش نگاه کرد

 !بگذار بگن به خاطر عشقش یه قاتل شده-

بعد به سختی بغضم رو قورت دادم، مهدیار رو توی بهت باقی گذاشتم و انگشتم رو گذاشتم روی ماشه و فشار دادنش 

ر. صدای شلیک گلوله برای چند لحظه سکوتی رو توی انبار های مهدیابرابر شد با باال بردن هر دو دستم توسط دست

هام رو باز کردم، دو دستی که باهاش اسلحه رو گرفته بودم از مچ توی دست راست مهدیار و روبه حکم فرما کرد. چشم

ی و زآسمون بود و دست چپش دور کمرم پیچیده بود برای اینکه منو بچرخونه سمت مخالف مهرزاد، االن بیشتر از هرچی

 :کردم و اون هم اینکهای به یه چیز فکر میهر لحظه

 .االن در یک قدمی آغوش مردی بودم که هرگز نفهمیدم کی تا این حد عاشقش شدم

هنوز به خودم نیومده بودم، محو سینه سفیدش بودم که روی شکمش توسط همین مرد چندتا زخم قدیمی بود، دستم رو 

داختش روی زمین،یه کمی ازم فاصله گرفت و خواست دوباره اسلحه رو برداره که آورد پایین، اسلحه رو گرفت و ان

 :صدای ستاره خانم اومد

 .تمومش کن مهدیار-

 :اش گفتجا روی زمین گذاشت و به خالهاسلحه رو همون

 خاله شما چرا اومدید؟-

 .اومدمچون باید می-
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 صال کی بهتون آدرس داده؟اومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟انباید می-

 :اینو که گفت نگاهی به من انداخت، گفتم

 .من چیزی به ایشون نگفتم، در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادم-

 :اش گفتخاله

 کردی؟بدون مشورت با تو اومدم چون تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه می-

 .زمان خوبیهخاله اینجا نه جای این حرفاست، نه االن -

 اتفاقا االن زمانشه؛ اگه دیانا به موقع نرسیده بود االن چی شده بود؟-

 .این مردیکه تو این دنیا نبود، به سزای کارش رسیده بود-

 .همین دیگه ،این مردیکه مال منه،من باید ازش انتقام بگیرم نه تو-

 ط آیدین، مگه میشه؟چی داری میگی خاله؟ این میگه من ساحل و حسام رو نکشتم،میگه فق-

 .یه حرف راست اگه زده باشه همینه-

 چی؟-

 .اون قاتل ساحل نیست، اینو راست گفته-

 :دیدم که دست و پاش کامال سست شد، یه قدم ناخواسته عقب رفت و با صدای تحلیل رفته گفت

 مگه میشه؟-

کرده بودیم و نه شک،کسی که چندین می بینی که شده مهدیار،ساحل و حسام رو کسی کشته که ما هرگز بهش نه فکر -

 .سال با شما نون نمک خورد و نمکدون شکست، خــ ـیانـت کرد توی رفاقت

 خاله میشه اسم ببری بدونم کدوم نامردی رو میگین؟-

 :ستاره خانم گفت

 .میالد-

 «مهدیـار»

؟ میالد خــ ـیانـت کرده؟ اون هم برای یه لحظه مغزم کامل قفل کرد، که یعنی چی میالد؟ یعنی میالد مامان من رو کشته

تو رفاقت؟ امکان نداشت، فقط به یه نقطه خیره بودم که دیدم میالد از پشت سر خاله وارد شد، به دنبال خودش یه مرد 
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دست بسته که روی سرش که روکش سیاه بود رو می کشوند، ناخواسته آهی از سر آسودگی کشیدم که منظور خاله از 

اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من، با لگدی که به پشت پاش زد، به  .بوده برای وارد شدنش اون میالد صدا زدنش

 :زانو افتاد جلوی من، به صورت میالد نگاه کردم

 این کیه میالد؟-

 .حدس بزن داداش-

 ه؟ته باشتونه با مادرم و حسام دشمنی داشنمی تونم، من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی می-

 .این داداش-

بعد روکش رو برداشت، با دیدنش چندمین شوک امروز بهم وارد شد، خدایا مگه میشه، خدا یه نگاهی این پایین بنداز، 

من دیگه تحمل ندارم، کمرم دیگه داره زیر این بار خم میشه، چطور امکان داشت؟ چطور امکان داشت احسان علیپور 

ام دوباره شروع شد، از همون اول با شدت شروع شد، با روحی زیادی روم بود، درد معدهمامان من رو کشته باشه. فشار 

خواست که االن با ساییدم، با همه وجود دلم میهام رو روی هم میام، از خشم دندونکف دست کشیدم روی قفسه سینه

ر ونستم تکون بخورم،این سکوت بیشتتهام احسان رو خفه کنم، به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیدست

 :ام رو فشار داد و گفتکرد، میالد فهمید و اومد کنارم، محکم شونهداشت دیوونم می

 .ات بیشتر بشهداداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش، نگذار درد معده-

 .هیچی نگفتم، فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم

 فهمی چی میگم؟مهدیار خوبی؟ می-

تونستم حرف بزنم، ای کاش اینجوری نمیشد، کاش همون مهرزاد قاتل بود، من خودم رو آماده کرده ولی نمیفهمیدم؛ می

بودم برای اینکه مهرزاد هر چیزی رو گردن بگیره...آخه مگه میشه؟ مصطفی گفته بود مهرزاد رو جلوی خونه دیده، آخه 

 .احسان که چشم آبی نداره

 خوبه؟ مهدیار یه چیزی بگو، داداش حالت-

 :ام پایین اومد، میالد محکم من رو تکون داد، به خودم اومدمدستم از مالش سینه

 .خو... خوبم-

 .ترسم یه چیزیت بشه، دردتم که شروع شده، بیا بریم یه گوشه بشینخوب نیستی مهدیار، می-
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 :خاله ستاره گفت

 زنی؟مهدیار، حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمی-

 م که بگم؟چی بگم خاله؟ چی دار-

خانم مهرپرور اومد نزدیکم، هنوزم چشماش اشکی بود، من هنوزم توی بهت حرف و کار ایشون هم بودم، از کیفش یه 

 :بطری آب معدنی بیرون آورد، گرفت جلو و گفت

 .رنگ به صورتتون نیست، بخورید لطفا-

 :ی صورتم و گفتهام، دستش رو کشید روخاله فورا بطری رو گرفت، بازش کرد و گرفت جلوی لب

 .جوری میشی، بخور تا سکته نکردی عزیزدلمدونستم اینخاله فدات بشه، نمی-

 :های خاله و کشیدمش توی بغلم، سرش رو بوسیدم و گفتمدست انداختم دور شونه

اید به ب خدانکنه خاله جون، من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام، فهمیدم قاتل مادرم کیه، فهمیدم کی رو-

 .اش برسونمسزای این کار وحشیانه

 :بعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد، دکمه های پالتوم رو بست و گفت

 .زنیداری از سرما یخ می-

ی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم یه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم، رفتم دقیقا جلوی احسان نشستم، بعد همه

رد گرفت، بماند اینکه چطوری اون خائن پخش زمین شد و از درد ناله کرد، میالد توی صورتش، دست خودم حسابی د

 :فوری اومد بلندم کرد و گفت

 .دیوونه شدی؟ اگه یه مشت دیگه اینجوری بزنی که یه راست فرستادیش اون دنیا-

، بستند و ایستادند یه گوشه عماد اومد این سمت، بعد با میالد دوتایی احسان رو بلند کردند و بردند کنار مهرزاد، اونم

 :ام اعتنایی نکنم، رفتم جلو و داد زدمسعی کردم به درد معده

 چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید، این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟-

 وکرد، افتادم به جون احسان امان از اینکه سکوت کردن، امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی می

 :زدمش و یاد حرفای حسام افتادمفقط می

هام نمی دونم مهدیار، چندسال با احسان زندگی کردم، اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژه-»
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تونه کارهای من رو قبول کنه، گیر الکی میده، من تحسین و حمایت میکرد؛ ولی این دو، سه سال عوض شده، نمی

کشه و کنم، خیلی برای شرکت زحمت میتونه این رو قبول کنه، خود سر شده. البته درکش میار نمیرئیسم؛ولی انگ

 «.نگرانه؛ ولی خب بیشتر از من که نگران نیست. امروزم باهاش بحثم شد االن برای همین فکرم مشغوله

 :گلوش رو گرفتم،توی چشماش خیره شدم و صدای حسام توی سرم بود

و نعمت رو نمی دونه،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولشو خرج چیزای بی  احسان قدر عافیت-"

خودی می کنه،اساس و پایه هر رابطه ای اعتماده مهدیار،من برای هرکاری بهش اعتماد دارم،به جز شراکت،من نمی 

ه اعث همین اتفاق میشه،درسته کارش خوبخوام اسمم،اعتبارم،آبروم لکه دار بشه،اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش ب

ولی تجربه کمی داره،هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو به باد 

میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره ولی دندون گرد،بگیره و تحویل بده به  54میده،مثال ممکنه به خاطر 

ه تازه کاره اما دست و دلباز...خب چی میشه؟ خالصه بگم،احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست توی کار رو یه شرکتی ک

 ".سالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربه اس 54بلد نیست،حق داره چون هنوز 

ام چه اینکه حس آره،این نامرد قدر عافیت رو ندونست،به خیال خودش با کشتن حسام میشه اختیار دار شرکتش،غافل از

 ...وصیتی کرده

[/HIDE-THANKS] هنوز به خودم نیومده بودم، محو سینه سفیدش بودم که روی شکمش توسط همین مرد چندتا

زخم قدیمی بود، دستم رو آورد پایین،اسلحه رو گرفت و انداختش روی زمین،یه کمی ازم فاصله گرفت و خواست دوباره 

 :انم اومداسلحه رو برداره که صدای ستاره خ

 .تمومش کن مهدیار-

 :اش گفتجا روی زمین گذاشت و به خالهاسلحه رو همون

 خاله شما چرا اومدید؟-

 .اومدمچون باید می-

 اومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟اصال کی بهتون آدرس داده؟نباید می-

 :اینو که گفت نگاهی به من انداخت، گفتم

 .تم، در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادممن چیزی به ایشون نگف-
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 :اش گفتخاله

 کردی؟بدون مشورت با تو اومدم چون تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه می-

 .خاله اینجا نه جای این حرفاست، نه االن زمان خوبیه-

 اتفاقا االن زمانشه؛ اگه دیانا به موقع نرسیده بود االن چی شده بود؟-

 .مردیکه تو این دنیا نبود، به سزای کارش رسیده بود این-

 .همین دیگه ،این مردیکه مال منه،من باید ازش انتقام بگیرم نه تو-

 چی داری میگی خاله؟ این میگه من ساحل و حسام رو نکشتم،میگه فقط آیدین، مگه میشه؟-

 .یه حرف راست اگه زده باشه همینه-

 چی؟-

 .راست گفتهاون قاتل ساحل نیست، اینو -

 :دیدم که دست و پاش کامال سست شد، یه قدم ناخواسته عقب رفت و با صدای تحلیل رفته گفت

 مگه میشه؟-

می بینی که شده مهدیار،ساحل و حسام رو کسی کشته که ما هرگز بهش نه فکر کرده بودیم و نه شک،کسی که چندین -

 .رد توی رفاقتسال با شما نون نمک خورد و نمکدون شکست، خــ ـیانـت ک

 خاله میشه اسم ببری بدونم کدوم نامردی رو میگین؟-

 :ستاره خانم گفت

 .میالد-

 «مهدیـار»

برای یه لحظه مغزم کامل قفل کرد، که یعنی چی میالد؟ یعنی میالد مامان من رو کشته؟ میالد خــ ـیانـت کرده؟ اون هم 

دیدم میالد از پشت سر خاله وارد شد، به دنبال خودش یه مرد تو رفاقت؟ امکان نداشت، فقط به یه نقطه خیره بودم که 

دست بسته که روی سرش که روکش سیاه بود رو می کشوند، ناخواسته آهی از سر آسودگی کشیدم که منظور خاله از 

به اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من، با لگدی که به پشت پاش زد،  .اون میالد صدا زدنش بوده برای وارد شدنش

 :زانو افتاد جلوی من، به صورت میالد نگاه کردم
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 این کیه میالد؟-

 .حدس بزن داداش-

 تونه با مادرم و حسام دشمنی داشته باشه؟نمی تونم، من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی می-

 .این داداش-

یا مگه میشه، خدا یه نگاهی این پایین بنداز، بعد روکش رو برداشت، با دیدنش چندمین شوک امروز بهم وارد شد، خدا

من دیگه تحمل ندارم، کمرم دیگه داره زیر این بار خم میشه، چطور امکان داشت؟ چطور امکان داشت احسان علیپور 

ام دوباره شروع شد، از همون اول با شدت شروع شد، با مامان من رو کشته باشه. فشار روحی زیادی روم بود، درد معده

خواست که االن با ساییدم، با همه وجود دلم میهام رو روی هم میام، از خشم دندونست کشیدم روی قفسه سینهکف د

 تونستم تکون بخورم،این سکوت بیشترهام احسان رو خفه کنم، به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیدست

 :ام رو فشار داد و گفتشونهکرد، میالد فهمید و اومد کنارم، محکم داشت دیوونم می

 .ات بیشتر بشهداداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش، نگذار درد معده-

 .هیچی نگفتم، فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم

 فهمی چی میگم؟مهدیار خوبی؟ می-

رده آماده ک تونستم حرف بزنم، ای کاش اینجوری نمیشد، کاش همون مهرزاد قاتل بود، من خودم روفهمیدم؛ ولی نمیمی

بودم برای اینکه مهرزاد هر چیزی رو گردن بگیره...آخه مگه میشه؟ مصطفی گفته بود مهرزاد رو جلوی خونه دیده، آخه 

 .احسان که چشم آبی نداره

 مهدیار یه چیزی بگو، داداش حالت خوبه؟-

 :ام پایین اومد، میالد محکم من رو تکون داد، به خودم اومدمدستم از مالش سینه

 .خو... خوبم-

 .ترسم یه چیزیت بشه، دردتم که شروع شده، بیا بریم یه گوشه بشینخوب نیستی مهدیار، می-

 :خاله ستاره گفت

 زنی؟مهدیار، حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمی-

 چی بگم خاله؟ چی دارم که بگم؟-
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ر ایشون هم بودم، از کیفش یه خانم مهرپرور اومد نزدیکم، هنوزم چشماش اشکی بود، من هنوزم توی بهت حرف و کا

 :بطری آب معدنی بیرون آورد، گرفت جلو و گفت

 .رنگ به صورتتون نیست، بخورید لطفا-

 :هام، دستش رو کشید روی صورتم و گفتخاله فورا بطری رو گرفت، بازش کرد و گرفت جلوی لب

 .جوری میشی، بخور تا سکته نکردی عزیزدلمدونستم اینخاله فدات بشه، نمی-

 :های خاله و کشیدمش توی بغلم، سرش رو بوسیدم و گفتمدست انداختم دور شونه

خدانکنه خاله جون، من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام، فهمیدم قاتل مادرم کیه، فهمیدم کی رو باید به -

 .اش برسونمسزای این کار وحشیانه

 :وم رو بست و گفتبعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد، دکمه های پالت

 .زنیداری از سرما یخ می-

ی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم یه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم، رفتم دقیقا جلوی احسان نشستم، بعد همه

توی صورتش، دست خودم حسابی درد گرفت، بماند اینکه چطوری اون خائن پخش زمین شد و از درد ناله کرد، میالد 

 :بلندم کرد و گفتفوری اومد 

 .دیوونه شدی؟ اگه یه مشت دیگه اینجوری بزنی که یه راست فرستادیش اون دنیا-

عماد اومد این سمت، بعد با میالد دوتایی احسان رو بلند کردند و بردند کنار مهرزاد، اونم بستند و ایستادند یه گوشه، 

 :ام اعتنایی نکنم، رفتم جلو و داد زدمسعی کردم به درد معده

 چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید، این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟-

کرد، افتادم به جون احسان و امان از اینکه سکوت کردن، امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی می

 :زدمش و یاد حرفای حسام افتادمفقط می

هام م، اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژهنمی دونم مهدیار، چندسال با احسان زندگی کرد-»

تونه کارهای من رو قبول کنه، گیر الکی میده، من تحسین و حمایت میکرد؛ ولی این دو، سه سال عوض شده، نمی

کشه و کنم، خیلی برای شرکت زحمت میتونه این رو قبول کنه، خود سر شده. البته درکش میرئیسم؛ولی انگار نمی

 «.نگرانه؛ ولی خب بیشتر از من که نگران نیست. امروزم باهاش بحثم شد االن برای همین فکرم مشغوله
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 :گلوش رو گرفتم،توی چشماش خیره شدم و صدای حسام توی سرم بود

ی ب احسان قدر عافیت و نعمت رو نمی دونه،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولشو خرج چیزای-"

خودی می کنه،اساس و پایه هر رابطه ای اعتماده مهدیار،من برای هرکاری بهش اعتماد دارم،به جز شراکت،من نمی 

خوام اسمم،اعتبارم،آبروم لکه دار بشه،اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش باعث همین اتفاق میشه،درسته کارش خوبه 

کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو به باد ولی تجربه کمی داره،هنوز خم و چم کار و تجارت رو 

میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره ولی دندون گرد،بگیره و تحویل بده به  54میده،مثال ممکنه به خاطر 

کار رو  وییه شرکتی که تازه کاره اما دست و دلباز...خب چی میشه؟ خالصه بگم،احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست ت

 ".سالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربه اس 54بلد نیست،حق داره چون هنوز 

آره،این نامرد قدر عافیت رو ندونست،به خیال خودش با کشتن حسام میشه اختیار دار شرکتش،غافل از اینکه حسام چه 

 ...وصیتی کرده

[/HIDE-THANKS]بودم که روی شکمش توسط همین مرد چندتا  هنوز به خودم نیومده بودم، محو سینه سفیدش

زخم قدیمی بود، دستم رو آورد پایین،اسلحه رو گرفت و انداختش روی زمین،یه کمی ازم فاصله گرفت و خواست دوباره 

 :اسلحه رو برداره که صدای ستاره خانم اومد

 .تمومش کن مهدیار-

 :اش گفتجا روی زمین گذاشت و به خالهاسلحه رو همون

 شما چرا اومدید؟ خاله-

 .اومدمچون باید می-

 اومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟اصال کی بهتون آدرس داده؟نباید می-

 :اینو که گفت نگاهی به من انداخت، گفتم

 .من چیزی به ایشون نگفتم، در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادم-

 :اش گفتخاله

 کردی؟تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه می بدون مشورت با تو اومدم چون-

 .خاله اینجا نه جای این حرفاست، نه االن زمان خوبیه-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 217 

 اتفاقا االن زمانشه؛ اگه دیانا به موقع نرسیده بود االن چی شده بود؟-

 .این مردیکه تو این دنیا نبود، به سزای کارش رسیده بود-

 .باید ازش انتقام بگیرم نه تو همین دیگه ،این مردیکه مال منه،من-

 چی داری میگی خاله؟ این میگه من ساحل و حسام رو نکشتم،میگه فقط آیدین، مگه میشه؟-

 .یه حرف راست اگه زده باشه همینه-

 چی؟-

 .اون قاتل ساحل نیست، اینو راست گفته-

 :رفته گفتدیدم که دست و پاش کامال سست شد، یه قدم ناخواسته عقب رفت و با صدای تحلیل 

 مگه میشه؟-

می بینی که شده مهدیار،ساحل و حسام رو کسی کشته که ما هرگز بهش نه فکر کرده بودیم و نه شک،کسی که چندین -

 .سال با شما نون نمک خورد و نمکدون شکست، خــ ـیانـت کرد توی رفاقت

 خاله میشه اسم ببری بدونم کدوم نامردی رو میگین؟-

 :ستاره خانم گفت

 .دمیال-

 «مهدیـار»

برای یه لحظه مغزم کامل قفل کرد، که یعنی چی میالد؟ یعنی میالد مامان من رو کشته؟ میالد خــ ـیانـت کرده؟ اون هم 

تو رفاقت؟ امکان نداشت، فقط به یه نقطه خیره بودم که دیدم میالد از پشت سر خاله وارد شد، به دنبال خودش یه مرد 

سیاه بود رو می کشوند، ناخواسته آهی از سر آسودگی کشیدم که منظور خاله از  دست بسته که روی سرش که روکش

اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من، با لگدی که به پشت پاش زد، به  .اون میالد صدا زدنش بوده برای وارد شدنش

 :زانو افتاد جلوی من، به صورت میالد نگاه کردم

 این کیه میالد؟-

 .حدس بزن داداش-

 تونه با مادرم و حسام دشمنی داشته باشه؟ی تونم، من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی مینم-
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 .این داداش-

بعد روکش رو برداشت، با دیدنش چندمین شوک امروز بهم وارد شد، خدایا مگه میشه، خدا یه نگاهی این پایین بنداز، 

ین بار خم میشه، چطور امکان داشت؟ چطور امکان داشت احسان علیپور من دیگه تحمل ندارم، کمرم دیگه داره زیر ا

ام دوباره شروع شد، از همون اول با شدت شروع شد، با مامان من رو کشته باشه. فشار روحی زیادی روم بود، درد معده

خواست که االن با ساییدم، با همه وجود دلم میهام رو روی هم میام، از خشم دندونکف دست کشیدم روی قفسه سینه

 تونستم تکون بخورم،این سکوت بیشترهام احسان رو خفه کنم، به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیدست

 :ام رو فشار داد و گفتکرد، میالد فهمید و اومد کنارم، محکم شونهداشت دیوونم می

 .ات بیشتر بشهداداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش، نگذار درد معده-

 .هیچی نگفتم، فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم

 فهمی چی میگم؟مهدیار خوبی؟ می-

تونستم حرف بزنم، ای کاش اینجوری نمیشد، کاش همون مهرزاد قاتل بود، من خودم رو آماده کرده فهمیدم؛ ولی نمیمی

بود مهرزاد رو جلوی خونه دیده، آخه  بودم برای اینکه مهرزاد هر چیزی رو گردن بگیره...آخه مگه میشه؟ مصطفی گفته

 .احسان که چشم آبی نداره

 مهدیار یه چیزی بگو، داداش حالت خوبه؟-

 :ام پایین اومد، میالد محکم من رو تکون داد، به خودم اومدمدستم از مالش سینه

 .خو... خوبم-

 .گوشه بشین ترسم یه چیزیت بشه، دردتم که شروع شده، بیا بریم یهخوب نیستی مهدیار، می-

 :خاله ستاره گفت

 زنی؟مهدیار، حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمی-

 چی بگم خاله؟ چی دارم که بگم؟-

خانم مهرپرور اومد نزدیکم، هنوزم چشماش اشکی بود، من هنوزم توی بهت حرف و کار ایشون هم بودم، از کیفش یه 

 :بطری آب معدنی بیرون آورد، گرفت جلو و گفت

 .ون نیست، بخورید لطفارنگ به صورتت-
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 :هام، دستش رو کشید روی صورتم و گفتخاله فورا بطری رو گرفت، بازش کرد و گرفت جلوی لب

 .جوری میشی، بخور تا سکته نکردی عزیزدلمدونستم اینخاله فدات بشه، نمی-

 :های خاله و کشیدمش توی بغلم، سرش رو بوسیدم و گفتمدست انداختم دور شونه

اله جون، من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام، فهمیدم قاتل مادرم کیه، فهمیدم کی رو باید به خدانکنه خ-

 .اش برسونمسزای این کار وحشیانه

 :بعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد، دکمه های پالتوم رو بست و گفت

 .زنیداری از سرما یخ می-

ی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم قیقا جلوی احسان نشستم، بعد همهیه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم، رفتم د

توی صورتش، دست خودم حسابی درد گرفت، بماند اینکه چطوری اون خائن پخش زمین شد و از درد ناله کرد، میالد 

 :فوری اومد بلندم کرد و گفت

 .دنیادیوونه شدی؟ اگه یه مشت دیگه اینجوری بزنی که یه راست فرستادیش اون -

عماد اومد این سمت، بعد با میالد دوتایی احسان رو بلند کردند و بردند کنار مهرزاد، اونم بستند و ایستادند یه گوشه، 

 :ام اعتنایی نکنم، رفتم جلو و داد زدمسعی کردم به درد معده

 چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید، این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟-

کرد، افتادم به جون احسان و وت کردن، امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی میامان از اینکه سک

 :زدمش و یاد حرفای حسام افتادمفقط می

هام نمی دونم مهدیار، چندسال با احسان زندگی کردم، اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژه-»

تونه کارهای من رو قبول کنه، گیر الکی میده، من لی این دو، سه سال عوض شده، نمیتحسین و حمایت میکرد؛ و

کشه و کنم، خیلی برای شرکت زحمت میتونه این رو قبول کنه، خود سر شده. البته درکش میرئیسم؛ولی انگار نمی

 «.فکرم مشغوله نگرانه؛ ولی خب بیشتر از من که نگران نیست. امروزم باهاش بحثم شد االن برای همین

 :هاش خیره شدم و صدای حسام توی سرم بودگلوش رو گرفتم، توی چشم

دونه، به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولش رو خرج چیزهای احسان قدر عافیت و نعمت رو نمی-»

اعتماد دارم، به جز شراکت. من ای اعتماده مهدیار، من برای هرکاری بهش کنه. اساس و پایه هر رابطهبی خودی می
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دار بشه؛ اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش باعث همین اتفاق میشه، درسته خوام اسمم، اعتبارم، آبروم لکهنمی

کارش خوبه؛ ولی تجربه کمی داره، هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو 

میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبر؛ ولی دندون گرد، بگیره و تحویل  54کنه به خاطر به باد میده، مثال مم

بده به یه شرکتی که تازه کاره اما دست و دلباز. خب چی میشه؟ خالصه بگم، احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست توی 

 «.ار شده و کم تجربه استسالم نیست که وارد این ک 54کار رو بلد نیست، حق داره؛ چون هنوز 

آره، این نامرد قدر عافیت رو ندونست، به خیال خودش با کشتن حسام میشه اختیار دار شرکتش، غافل از اینکه حسام 

 .چه وصیتی کرده

 :با اکراه بلند شدم و عقب کشیدم، احسان پوزخندی زد و گفت

 .مامان جونت خیلی دوستت داشت ها-

 .فت نچرخوناسم مادر من رو تو دهن کثی-

 :و خواستم دوباره جلو برم که میالد مچ دستم رو گرفت و گفت

 .قرار نیست اینجا کسی با مشت و لگد بمیره مهدیار، یه کمی خونسرد باش-

 :نفس عمیقی کشیدم، میالد ازش پرسید

 منظورت از دوست داشتن چیه؟-

 .به نظر میاد تو از این مهدیار عاقل تر باشی-

 .نداره، جواب سوالم رو بدهاونش به تو ربطی -

 .کشید من کنارش بودمخب چون وقتی آخرین نفسش رو می-

 .بنال-

زنم و به جرئت هم میگم که اگه هزار بار زمان من مثل مهرزاد نیستم، از چیزی هم ترسی ندارم، همه حرفام رو می-

 .برگرده عقب من بازم همین کار رو انجام میدم

 :با حرص گفتم

 ...شیطونه میگه-

 :میالد فوری برگشت سمتم و گفت
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 .خواد زر بزنهشیطونه غلط کرد، وایسا سرجات ببینم چی می-

 :قدمی به عقب برداشتم، احسان نگاهی به صورتم انداخت و بعد گفت

 ...ای به دل نداشتم، البته در این که دختر و خوشگل و خواستنی بود هیچ شکی نـمن هیچوقت از ساحل کینه-

 فتم اسم مادر من رو تو دهن کثیفت نچرخون؛ چرا نمی فهمی؟عوضی بهت گ-

 :میالد داد زد

گیرم زیر مشت و لگد، دِ پسر ما نزدیک یک مهدیار به جون خودت یه بار دیگه بخوای حرف اضافی بزنی من تو رو می-

م، رسیبشون رو میساله دنبال قاتلیم، حاال که پیدا شده هی غیرتی نشو، بگذار حرفاش رو بزنه بعد دوتایی حسا

 فهمیدی؟

 :جوابی ندادم،گفت

 مهدیار میگم فهمیدی؟-

 .خیلی خب بابا-

 :میالد به احسان گفت

 .ادامه بده-

 کنم، چطوره؟اگه قراره با هر جمله من وحشی بشید پس منم مثل مهرزاد سکوت می-

 .تونی امتحان کنی، عواقبشم گردن خودتمی-

 :پوزخندی زد و ادامه داد

من با ساحل هیچ وقت مشکلی نداشتم، در عوض هرچی ازش دیدم لطف بوده و مهربونی، با حسام هم مشکلی گفتم که -

نداشتم، هرچند که اولین دیدار ما توی تورنتو کامال یه فرمالیته بود، چون از قبل براش نقشه کشیده بودیم، هر دقیقه 

ک و فکر خــ ـیانـت، اول واقعا می خواستم بهش حضور من توی زندگی حسام حساب شده بود، البته اولش نه با کل

نزدیک بشم و از تجربیاتش استفاده کنم برای موفقیت خودم، از شهرتش، از محبوبیتش؛ ولی خب، کم کم با وجود 

 کردم به خاطر همهاعتمادی که به من کرد و سمت و پستی که توی شرکتش بهم داد خب منم حریص تر شدم، فکر می

زنه؛ ولی اون بی اعتمادیش نسبت کنم حداقل نصف سهام شرکت رو به نام من میجون و دل بهش می کمک هایی که با

م اون تونستبه من در این زمینه و دالیل مزخرفش باعث شد تا من کم کم به این فکر بیفتم، فقط با مردن اون من می
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کردم، خواستم یه کمی سال دیگه صبر می 54خواستم همینجوری ادامه بدم باید شرکت بزرگ رو صاحب بشم، اگه می

زودتر بشه، من دل و جرئتم زیاده، همیشه همین کار دستم داده، همون روزا که سردرگم بودم برای اینکه چطوری حسام 

رو رام کنم، مهرزاد پیداش شد، بهم پیشنهاد خوبی داد، مبلغ زیادی پیشنهاد داد که در عوض کمکش کنم توی دادن یک 

 من این کار. ت در مورد آیدین و برعکسش که به وسیله حسام یک سری اطالعات غلط برسه دست آیدینسری اطالعا

ام رو فقط توی کشتن حسام دید، من راهش رو بلد نبودم؛ ولی اون رو براش کردم، اونم تنها راه رسیدن من به خواسته

راحت باشه حتی تا دم خونه حسام اومد، ایستاد و برای اینکه خیال من . کامال من رو آموزش داد برای این کار خطرناک

ای بود؛ ولی از شانس بدم بود و من چارهمن به بهونه پرونده وارد خونه حسام شدم، ساحل اون موقع نباید توی خونه می

جدا  مدونم چقدر اون دوتا همدیگر رو دوست داشتند، انصاف نبود که اینجوری از هنداشتم؛ ولی اینم بگم که من خوب می

شغول حسام م. کشم تا با هم برن اون دنیا و ادامه زندگی بدندبشند، پس در یک تصمیم آنی با خودم گفتم هر دو رو می

خوندن نماز بود که ساحل در رو برام باز کرد، من از اول که به فکر نابودی و خــ ـیانـت به حسام نبودم، برای همینم 

دن یه کلمه از دوران شیرین رفاقتمون دلم رو بلرزونه که بعدا عذاب وجدان نمی خواستم با دادن فرصت بهش برای ز

اش توی قلب حسام فرو کردم، بگیرم، خب توی همون فرصتی که ساحل رفت از آشپزخونه چای بیاره، چاقو رو تا دسته

رو  حسام و دستش وقتی ساحل اومد بیرون و حسام رو اونجوری دید، سینی از دستش افتاد، با گریه نشست باالی سر

گرفت، چاقو رو بردم باال تا اونم بفرستم پیش عشقش، بازم میگم اصال دوست نداشتم ساحل هم بمیره، دیدن یه زن 

 ....لرزوند وخوش رو، توی اون چادر و لباس یک دست سفید دل هر مردی رو می

ه ونتم به خودم مسلط بشم، خصوصا با نگاهام رو مشت کردم تا بتدستخواست نابودش کنم، به اینجا که رسید دلم می

 .هام رو بستم و باز کردم تا یه کمی آروم بشمبدی که میالد بهم انداخت فهمیدم هنوزم سر حرفش هست، پس چشم

  :ریخت بهم گفتخب من هم اون موقع دلم لرزید و به حسام غبطه خوردم، همینجور که اشک می-

ی چی بهترین رفیقتون؟ هیچی، فقط یه خواهش دارم، اونو ، چطوری، واسهپرسم آقا احسان، نمیگم چراهیچی نمی»

 «میگم بعد من هم بفرستید پیش حسامم

ریخت واقعا برای یه لحظه خواستم برم و اون دختر رو زنده بگذارم اما نشد، برای همینم بهش تو اون لحظه که اشک می

 :اش رو بگه و اونم گفتگفتم خواسته

و به جان پدر و مادرتون که من سر سفره شون نشستم قسم میدم، به مهدیار من کاری نداشته باشید، شما ر ...مهدیار»



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 223 

سالتون هرچی بوده مهم نیست، هر کدورتی با حسام داشتید حسابش از مهدیار من  54انگیزه و هدفتون از کشتن رفیق 

ه ای بش بمیرم، قول بدید از شما هیچ صدمهجداست، به مهدیار کاری نداشته باشید، بگذارید در کنار حسام با آرام

 «.مهدیار نرسه

و من احمق به خاطر اینکه منو به جان پدر و مادر پیرم قسم داد، بهش قول دادم و خیالش رو راحت کردم که از من -

ون رو دونستم حسام از قبل همه چیزش رو به نام مهدیار زده و احتی یه سر سوزن صدمه به مهدیار نرسه، که اگر می

دادم و فکری برای برداشتن مهدیار از سر راهم اختیار داره کرده تازه به صورت خیلی مخفیانه، هیچ وقت قول نمی

 ...هاش رو بست و منکردم و خب بعدش ساحل چشممی

 :داد زدم

مادر  تو قلبنامرد چطوری تونستی؟ تو چطورت دلت اومد اون زن مظلوم رو اینجوری بکشی؟ چاقو ... بسه کثافت، بسه-

 دونی تاوانش چیه؟ می دونـــی؟من؟ می

 خندید، همین عصبی ترمخورد میزدم و زمین میدیگه حرف میالد برام مهم نبود، از جا بلندش کردم، با هر مشتی که می

 تونستم درک کنم چطوری انقدر راحت جون مادر من رو گرفته، با یکی ازکرد و ضربه بعدیم محکم تر بود، نمیمی

هام که به زمین افتاد دیگه نخندید، بی هوش شد، عماد و میالد فوری دویدند باالی سرش، بلندش کردند و برش ضربه

 :گردوندند جای قبلیش، خاله عصبانی و با همون اشک و گریه داد زد

 .کنی مهدیار؟ تمومش کن دیگه، قرار نیست تو هم با زدن اونا به کشتن بدیشونداری چیکار می-

فهمی خاله؟ مگه نشنیدی که گفت چطوری حسام رو کشته، چطوری مامانم رو کشته؟ خاله حق مادر من این نمی مگه-

های حسام این بوده؟ که اینجوری با وقاحت بشینه و از افتخارش بگه؟ چی توقع داری از من؟ بوده؟ حق لطف و مهربونی

گذرم تل عزیز جونمون؟ نه خاله از این خبرا نیست، من نمیبشینم گوش کنم و بعد بگم بفرما آقا پلیس مهربون؟ اینم قا

 .کنم، همیناز این دونفر، این عوضی من رو بی مادر کرد، من هم بی مادرش می

 :راهم رو سمت در خروجی پیش گرفتم، همزمان میالد و خاله جلوم سد شدند، امیرمحمد هم اومد، خاله گفت

 خوای چیکار کنی؟ دیوونه شدی؟می-

 .که، طعم بی مادری رو باید بکشه این حیوون گفتم-

 ...دست آبجیم درد نکنه پس با ایـ-
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 :داد زدم

بس کن خاله، شما حق نداری سر هرکار اشتباه من فورا تربیت مادرم رو زیر سوال ببری و بخوای ازش به عنوان نقطه -

ه کوتاه اومدم از سر احترام بوده، احترامی که ضعف من استفاده کنی، نقطه ضعف مهدیار اینا نیست، تا حاال هم نبوده، اگ

تربیت مادرم بوده، وگرنه مهدیار سر جون مادرش قبال، و سر نبود و انتقامش االن هیچ نقطه ضعفی نداره، برید کنار از 

 .سر راهم

 حل زندهباشه مهدیار، حق با تو، ببخش من رو، ولی االن می خوای چیکار کنی؟ فکر کردی با کشتن مادرش االن سا-

 .میشه و میگه آفرین پسرم؟ نه، بیشتر اون رو ناراحت می کنی

 ...من تصمیم خودم رو گـ-

 :میالد با همه قدرتش بهم سیلی زد و گفت

 .های اضافه بکنی، اول باید از روی جنازه من رد بشیها می گیری؛ اگه قراره غلطتو بیجا می کنی از این تصمیم-

 :مخالف چرخیده بود رو گردوندم سمتش و با تعجب نگاهش کردم، گفت سرم رو که به خاطر سیلی جهت

خوای بری آدم بکشی؟ خب چه یه نفر چه دو نفر، چه ده نفر، اسمش قتله، پس اول کنی؟ مگه نمیچیه؟ به چی نگاه می-

 باید من رو از سر راهت برداری، فهمیدی آقا گرگه؟

با قدرت پس زدم و برگشتم سمت مهرزاد؛ رفتم کنارش و جلوش  دیگه نتونستم حرفی بزنم، دست میالد و خاله رو

 :نشستم، با عصبانیت پرسیدم

 تو تا کجای قضیه قتل حسام و مامانم بودی؟ تا کجا کمکش کردی؟-

من از لحظه شروع نقشه تا زمانی که احسان چاقوی خونی رو داد دستم من کنارش بودم، من با ساحل مشکل -

ری داشتم دیگه خطنبود که دستم رو به خونش آلوده کنم، من اگه آیدین رو از سر راه بر می کوچولویی داشتم پس نیاز

کرد، اون روز قتل یه پسر بچه من رو توی ماشین دید، باهام حرف زد؛ ولی خب چون کاری نکرده بودم تهدیدم نمی

دونست هدف من ن جدا شد، میاین احسان هم وقتی کارش رو کرد راهش از م. نترسیدم و از جون اون پسر گذشتم

ای نرسونه، برای همین بعد از قتل اون دوتا ما دیگه کشتن آیدین و بعدش تو هستی، بهم گفت قسم خورده به تو صدمه

 داد، دیدیتا امروز همدیگر رو ندیدیم و هر دو از هم مدرک داشتیم برای خالفمون پس هیچکس اون یکی رو نباید لو می

دونمم چطوری این خانم وکیل و اون زن آیدین فهمیدند دهای تو هیچ اسمی از احسان نبردم، نمیکه من با وجود تهدی
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 .کار احسان بوده قتل مادرت

 دونست؟مگه آیدین چی ازت می-

هاش علیه من مدرک داره، از هک و نزول های که کردم، من سرگرد به اون خیلی چیزا، مهم این بود که از تمام دونسته-

 .عمرم ندیده بودم؛ ولی خب حروم شد دیگهزرنگی تو 

 :امیرمحمد جلوی لپ تاپش بود که یهو صدا زد. خاله ستاره اومد سمتش که خانم مهرپرور جلوش رو گرفت

 .مهدیار زود بیا اینجا-

 :رفتم کنارش و بهم گفت

 .پلیس ها مهدیار، دارند میان، پیدا کردند جای مارو-

 چی داری میگی؟ چطوری؟-

 ، خب شاید گوشی یکی روشنه و از روی سیگنال رد زدند، حاال چیکار کنیم؟دونمنمی-

 چقدر فاصله دارند؟-

 .کمتر از بیست دقیقه دیگه میرسند-

 :صدای عماد زدم، اومد پیشم، بهش گفتم

ها  اش با بچهفوری همه رو بردار و از اینجا برو، پلیس ها دارند میاند، هیچکدوم از شما ها نباید تو دردسر بیفته، زود ب-

 .برو، یاال

 .من نمیرم مهدیار-

 .باید بری-

 .این دونفر چهره من رو دیدند، اگه بگن باهات بودم و بعد ثابت بشه دیگه کسی حرفای راست تو رو هم باور نمی کنه-

 .دونه قراره چی بشه عمادکسی نمی-

 .گفتم که، من تا آخرش پات هستم داداش-

 :یاشار از پشت سرم گفت

 .م هستمما ه-

 :برگشتم، با امید بود، گفتم
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 چی میگید؟-

 .ما تا آخرش با همیم مهدیار، با هم شروع کردیم، با همم تموم می کنیم-

 .دونستم االن هرچی بگم بی فایده است، اونا همگی پای من موندند و عواقبش رو به جون خریدندمی

 :به همشون گفتم

ه بدید پس باید یه کار دیگه هم بکنید، اونم اینکه شما بمونید و منم این دو حاال که می خوایید اینجوری تا آخرش ادام-

 .نفر رو بردارم و برم؛ چون هنوز حسابم تسویه نشده

 :خاله گفت

 .تو با مهرزاد حسابی نداری، اون با من، من باید یه چیزایی ازش بپرسم-

 .فرقی نداره خاله، من به جای شما هم تالفی می کنم-

 :ور گفتخانم مهرپر

بسه دیگه،خانوادگی شورش رو درآوردید، مهرزاد که دیگه چیزی نداره تا ازش بگیرید یا بخوایید با اون تهدیدش کنید، -

اون احسانم یه پدر و مادر پیر داره و جون خودش هست، تا اینجا هرکار خواستید کردید، دیگه اجازه نمیدم، از حاال به 

 .بعدش دست قانون

 .ما دخالت نکنیدخانم مهرپرور ش-

چرا نباید دخالت کنم؟ من وکیل پرونده شما هستم، تا اینجاشم زیادی لی لی به الالتون گذاشتم، آقای فرحمند شما هر -

 دو نفر رو به قصد کشت زدید،دیگه چی می خوایید؟

 .من با کشتن قاتل مادرم آروم میشم-

میشید بلکه به کابوس های شبانتون یه صحنه وحشتناک دیگه نمی گذارم، گفتم که نمی گذارم ،اینجوری نه تنها آروم ن-

 .اضافه میشه

 :میالد گفت

درسته مهدیار، تو که قرار نیست آدم بکشی، تا همنیجا کافیه، بده دست پلیس این دو نفر رو بعد بشین تماشا کن -

 .چطوری سرشون میره باالی چوبه دار

 ...ولی میالد تو که می دونـ-
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دین سال صبر کردی، کینه مهرزاد رو به دل داشتی ،با کشته شدن مادرت هم این کینه پررنگ تر شد؛ آره می دونم، چن-

ولی می بینی که اون قاتل مامانت نیست، تو تالفی اون کتک کاری و غلط هایی که چندین سال پیش کرد رو امروز خودت 

نت رو کشته، که خب داری می بینی خودش درآوردی، پس با اون که خرده حسابی نداری، احسان کسی هستش که ماما

اعتراف کرد؛ چون هیچی نداره که بخواد برای از دست دادنش بترسه، با کشتنش هم نه تنها چیزی درست نمیشه بلکه 

اون رو خوشحال کردی به خاطر یه مرگ راحت، اما همچین آدمی باید چندسال پشت میله های زندون بمونه و بعد بمیره، 

 .ذر از جون قاتل مادرت مهدیار، بگذرکوتاه بیا، بگ

بعد از میالد نوبت امیرمحمد و یاشار بود تا باهام حرف بزنند، همگی کلی صحبت کردند برای اینکه من قانع بشم، خانم 

مهرپرور هم با خاله ستاره صحبت کرد، وقتی ته دلم راضی شد به گذشتن از این نامرد، به عماد گفتم اون سه نفر رو 

 :عد که بیتا و بابک و خانم حجتی اومدن بیرون، مهرزاد از تعجب داشت شاخ در می آورد، فوری پرسیدبیاره، ب

 تو خوبی دخترم؟-

 .آره بابا، خوبم-

 چطوری ممکنه؟-

 .هر سه نفر ما سالمیم، کوچکترین صدمه ای اون پشت به ما نرسید-

 :نگاهش رو چرخوند سمت من، گفتم

دت؟ نه من نامرد نیستم، عقده هام رو سر خودت خالی کردم نه بچه هات، دستمم به فکر کردی منم یکی شدم عین خو-

 .دخترت نخورده تاحاال، اون صداهای جیغ وگریه همش بازی بود، همش

 :بعد یهو خانم مهرپرور اومد کنارم؛ اصال به صورتشون نگاه نکردم تا ببینم چه حالی داره، فقط شنیدم که گفت

 .ه خالص بشیم، حمل اسلحه جرمهباید از شر اون اسلح-

 .راهی برای خالص شدنش نیست-

 .شما اگه بخوایید یه راهی پیدا می کنید-

 .خانم محترم، شتر سواری که دوال دوال نداره-

 ...ولی اگه نخوایید کـ-

 :خاله ستاره دخالت کرد
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یار ازش استفاده می کنه، قبل از می دونستم مهد. من قبل از این جرم حمل و نگهداری اسلحه آیدین رو گردن گرفتم-

 .اومدن به اینجا با سرهنگ صولتی صحبت کردم

 خب؟-

 .باید ببینیم آخر این بازی به کجا می رسه-

 :آهسته گفتم

آخرش؟ آخرش اینه همه شما به خاطر من یا زندان میرید یا جریمه میشید؛ ولی آتیش سینه من هنوز خاموش نشده؛ -

 .چون نتونستم انتقام بگیرم

 :خاله گفت

 .مهدیار انقدر خودت رو سرزنش نکن، تو هرکاری که می شد انجام دادی، در مورد احسان بیشتر از این امکان نداشت-

 :خانم مهرپرور گفت

 .آتیش سینه شما رو فقط یه چیز می تونه خاموش کنه-

 چی؟-

امل ایستادیم، برام قابل درک نبود پلیس ها همگی در آرامش ک« کسی از جاش تکون نخوره»و قبل از جوابش با صدای 

 .که ما که قرار بود انقدر ریلکس خودمون رو بسپاریم دست نیروهای سرگرد رحمتی پس اون همه احتیاط دیگه چی بود

*** 

 «روز بعد 5»

 منظورتون چیه جناب سرگرد؟-

ا گذشته بود و نتونسته من مجبور شدم یه دروغی بگم که خارج از حرفه کاری من هستش؛ ولی چون یکسال از ماجر-

بودیم کاری کنیم و آخرش پیشنهاد خودتون و وکیلتون کمک کرد، من هم به مافوقم دروغ گفتم که همه چیز تحت نظر 

خودم بوده،البته زیادم دروغ نبود، در جریان نصفه اول نقشه شما رو بودم آقای فرحمند، هرچند همه ی ما دستگیری اون 

 .دت ها دنبالش بودیم رو مدیون شما هستیم؛ ولی آخرش رو خراب کردیدقاتل و مجرم بزرگ رو که م

 خب االن چی میشه؟-

خالف بزرگتون حمل غیر مجاز اسلحه بود،که خب خانم آرسام از قبل گردن گرفته بودند و با سرهنگ مافوق همسر -

سری دالیل مثل من یه  مرحومشون در شیراز صحبت کرده بودند، ایشون خیلی سخت گیر بودند؛ ولی به خاطر یک
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ماه زندان خانم آرسام، براشون جریمه نقدی در نظر گرفتند، این از اسلحه،  6چیزایی رو گردن گرفتند و به ازای 

کار سختی . نگهداری محافظین مهرزاد فرحمند هم خودش یه پرونده جداست، من شما رو به قید وصیقه آزاد می کنم

از طرفی چون همگی توی ماجرای قتل ها دست داشتند پس راحت میشه ازشون نیست چون بهشون آسیبی نرسوندید و 

اینم از این، ماجرای بزرگ ضرب و شتم اونم از نوع شدید توسط خودت در مورد آقای فرحمند و علیپور . رضایت گرفت

خب وکیلتون این هم فقط در صورتی حل می شد که اونا رضایت بدن، برای هرکسی دور از انتظاره که رضایت بدن، اما 

کار رو انجام داد وشما و دوستتون هم یه مبلغ جریمه نقدی دارید، االن با دوستاتون می تونید برید و تا آخر هفته سعی 

 .کنید رضایت محافظین رو هم بگیرید تا من پرونده رو مختومه اعالم کنم

 خانم مهرپرور چی؟-

 .خبر خوبی در مورد ایشون ندارم-

 یعنی چی؟-

 .درصد باطل میشه 64به عنوان وکیل زیاده روی کردن توی کمک به شما و متاسفانه پرونده وکالتشون به احتمال ایشون 

 چی میگید جناب سرگرد؟ مگه ایشون چه کاری کرده که خالف بوده؟-

خب می  هآقای فرحمند شما بچه نیستید، کمی فکر کنید می تونید بفهمید که ایشون چه کارهایی انجام دادند، اگرم ن-

 .تونید از خودشون بپرسید، کامل توضیح میدن بهتون

 فقط یه سوال دیگه؟-

 .بفرمایید-

 حکم در مورد اون دو نفر چی صادر شد؟-

 .هنوز دادگاهشون تشکیل نشده-

 حدس شما بر اساس تجربه کاریتون؟-

سال برای آقای  82تا  56پور،و سال برای آقای علی 84تا  53حکم که خب اعدام هستش،اما زندان قبلش احتماال بین -

 .ماه زندان 57تا  55،دخترشون و نامزدشون هم 0فرحمند،پسر ایشون آقا بابک 

الزمه بگم،من درمورد حکم علیپور تا حدودی مطمئنم؛ ولی در مورد مهرزاد اعداد قطعی نیست، به کمی تحقیق نیاز داره )

 (در جریان قرار می گیرید رمان که تا آخر

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
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 .ممنونم-

روز رو با بچه ها بازداشت بودیم و از این بابت من حسابی شرمنده خودشون و خانواده هاشون بودم، خاله ستاره  1تقریبا 

منی که ، بچه ها برگشتن سرکار و این وسط من بودم، منی که االن دردم قضیه وکالت خانم مهرپرور بود. برگشت شیراز

دردم االن این وجود نا آروم بود که نتونسته بودم به خواسته ام برسم، منی که هربار از خواب بیدار شدم و خوابیدم با 

خودم گفتم روز انتقام از مهرزاد هم می رسه؛ اما نرسید، حضور احسان این وسط همه چیز رو خراب کرد، همه چیز روگند 

این میون، تنها خبر و اتفاق خوب همین همکاری سرگرد رحمتی و سرهنگ صولتی . منزد به رویا و نقشه های چندساله 

بود برای نجات ما، خصوصا سرگرد رحمتی که خیلی به من لطف کرد و این قضیه مثل راز بین ما دو نفر می موند، هرچند 

 .که من هم به اندازه خودش عذاب وجدان داشتم

ماه به حالت تعلیق در اومد، هرچند که  7ده وکالت خانم مهرپرور به مدت هرچی که بود این ماجرا تموم شد، پرون

 .کارشون واقعا عالی بود، خیلی به من لطف کردند؛ ولی در آخر این اتفاق خیلی بد بود

حاال وقتش بود به قولم عمل کنم، هنوز به روال عادی زندگیم بر نگشته بودم؛ ولی تصمیم گرفتم اول برم سراغ مامان 

  .، چند روز شیراز بمونم و بعد برگردم و زندگیم رو از سر بگیرمبزرگ

*** 

 (شروع فصل دوم)

 «دیانا»

 چی میگی غزل؟ تو از کجا دیدیش؟-

ای بابا دیانا، خب همون چند روز که درگیر کارای اتمام پرونده بودید، دوبار اومدم دنبالت، خب اونم بود و من دیدمش -

 .دیگه

کنی، من چی بگم که نزدیک به یک سال در کنار آقای فرحمند پیگیر دیدن اون داری اینجوری می غزل اگه تو با دوباره-

 ...کاراهاش بودم و

 و چی؟-

 .هیچی غزل، گفتنشم اشتباهه... هوففف-

 چرا؟-
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 زنیم اونم در این مورد، چی میشه به نظرت؟تو فکر آقای فرحمند االن بدون ما داریم در موردش حرف می-

 .کنم هیچ وقت نفهمه، با اون چیزایی که تو تعریف کردی من آرزو میوای دیا-

 .دونم چی بگمنمی-

 میالد خیلی پسر شلوغ و شوخ طبعی هستش نه؟-

 .خیلی، واقعا دوست داشتنی هستش-

 دیانا من از روزی که دیدمش خواب ندارم، همش تو فکرشم، چیکار کنم با دل بی قرارم؟-

 .نموددوا میدل اگر طبیب بود سر خود -

 .نگو دیانا، تو هنوز امیدی به دیدار مهدیار داری؛ ولی من نه-

 چی میگی غزل؟ حاال اومدیم و من یکی دوبار دیگه هم دیدمش، خب بعدش؟-

 .سالگی بعد از رد کردن اون همه خواستگار االن چه گرفتاری شدیم 82ببین در سن ! چی بگم واال-

 .ها بودی و واسشون میمردیت عاشق تمام چشم رنگیسالگی 52گمشو غزل، تو که از سن -

 .واقعا که دیانا-

 بهت برخورد؟-

از صبح نشستم اینجا دارم برات از عشقم میگم، نه مثل همیشه با شوخی و بذله گویی، دارم با بی قراری از این درد -

شرایط خندیدم و مسخره بازی  دونی چیه؟ تقصیر خودمه؛ چون همیشه در تماممی... کوفتی برات میگم، اون وقت تو

خداحافظ دیانا، من ... کنم، دارم از عشق میگم و تودرآوردم، حاال بعد از یه عمر نشستم کنارت و من دارم درد و دل می

 .دیگه میرم

 :فوری کیف و پالتوش رو از روی تخت برداشت و رفت سمت در، صداش زدم

 کنی؟ وایسا ببینم، غزل؟اِ غزل چرا اینجوری می-

قدر دل نازک نبود، من شوخی بدتر از هرچی صداش زدم بی فایده بود، تا حاال غزل نشده بود اینجوری رفتار کنه، این

 ...سال دوستیمون اینجوری ازم دلخور شد 2این باهاش کرده بودم؛ ولی جواب داشت واسش، برای اولین بار بعد از 

دیدن این آقا میالد از نزدیک فقط اسمش بود،ـتوی این یک  تا قبل از. دونم، همش به خاطر همین عاشق شدنشهمی

 گفت، این اواخر هم کهسال که من به آقای فرحمند و ایرانمنش نزدیک بودم غزل کمتر از پسرهای چشم رنگی دیگه می
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 چی شد، اون ای خدا، ببین... گفت، غافل از اینکه میالد رو از نزدیک دیده و اینجوری از خود بی خود شدهکال هیچی نمی

 .دوتا رفیق چطوری ما دوتا رفیق رو دیوونه خودشون کردند

لبخند تلخی زدم و با خودم گفتم، خب حاال میالد یه چیزی؛ ولی آخه تو چطوری جرئت کردی عاشق و شیفته اون آقا 

 .گرگه بشی

ه، ون آوردم مو به تنم سیخ میشهنوزم وقتی یادم میاد که اونروز توی انبار چطوری خیلی ناگهانی اسم کوچیکش رو به زب

 .گیرههنوز وقتی یادم میاد که چطوری در یک قدمی آغوشش بودم و دستم تو دستاش تنم گُر می

من که ازش چیزی ندیدم جز اخم و جدیت و . دونم کی، کجا، چطوری من دلبسته این پسر شدمدونم، نمیهنوزم نمی

 .نده و مهرزاد، من که جایی باهاش نرفتم جز مغازه و شرکت و دفترعصبانیت، من که حرفی باهاش نزدم جز قتل و پرو

اری نه دیانا، د. آخه مگه میشه اینجوری؟ کجای تاریخ دو نفر اینجوری عاشق هم شدند، یا حداقل یکی عاشق یکی دیگه

ودم، من از بکنی، هنوز دیر نشده، بگیر جلوی این احساسی که خودتم بهش مطمئن نیستی؛ ولی من مطمئن اشتباه می

اش رو با میل خودم قبول ام به مهدیار خبر داشتم، یعنی تازه دو هفته است که خبردار شدم وگرنه وقتی پروندهعالقه

کردم، وقتی با میل خودم رفتم تو دام مهرزاد، وقتی ترجیح دادم خودم بشم قاتل و اون دستش به خون آلوده نشه، وقتی 

خدا، به مهرزاد و احسان التماس کردم برای دادن رضایت، وقتی بدون هیچ ناراحتی برای اولین بار توی عمرم به جز 

پرونده وکالت به تعلیق دراومده خودم رو دادم دست قاضی، خبری از این همه آشفتگی، این همه بی قراری، این همه 

ن دونم، توی ایدم خوب میخو. وابستگی، این همه عالقه و این حجم عشق نبود، شاید یه حس کمرنگ بود ولی عشق، نه

دو هفته که از آقای فرحمند دور شدم تازه فهمیدم که چقدر به بودن در کنارشون حتی کاری و کم عادت کرده بودم، به 

ونم تدونم چرا اینقدر وابسته حضورشون شدم؛ ولی هرچی هست من بدون ایشون نمیاخالقشون عادت کرده بودم، نمی

 .تالشم رو بکنم تا زودتر فراموشش کنم ادامه بدم و االن باید همه

 .حتی دل و دماغ این رو نداشتم که زنگ بزنم و از دل غزل دربیارم؛ حال منم االن بهتر از اون نبود

. های مامانم برای اینکه بدونه من چم شده هم یه طرفغر زدن و گیردادن. های خودش یه طرفاین دو هفته و سختی

خوابم و صبح زود بیدار میشم، چرا کم غذا می خورم و همه روز ها دیر میی قرارم؟ چرا شبپرسید چرا انقدر بمدام می

ای که اولین بار توی شرکت باهاشون برخورد توی اتاقم هستم؟ منم نتونستم تحمل کنم، همه چیز رو گفتم؛ از لحظه

م و پیرزن بیچاره چقدر گریه کرد به کردم تا لحظه آخر مو به مو با اتفاقاتش گفتم؛ دیشب رو تا صبح براش حرف زد
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خاطر بالیی که مهرزاد سرم در آورده بود، کلی ازم شکوه و شکایت کرد که چرا بهش هیچی نگفته بودم؛ولی هرچی که 

 .بود من همه چیز رو تعریف کردم و شدم یکی از معدود دخترانی که مادرش از عشق آتشینش خبر داره

ای،گوشه گیری یا هر چیزی بود مامانم دلیلش رو می دونست و کنارم ،کم خوردنی،گریهحاال دیگه اگه بد خلقی،کم خوابی

 :بماند که وقتی از اخالق و مشکالت و وضعیت آقای فرحمند گفتم، مامانم گفت. بود

همه دخترای این زمونه نگاهشون به ظاهر و تیپ و قیافه یا پول و ماشین پسر مقابلشونه، اگه این جوون سینه چاک -

زیاده داره به خاطر همین خوشگلی و ظاهرشه و گرنه با این اخالق هایی که تو میگی من شک دارم دختری بتونه حتی 

برای یک روز تحملش کنه و من در مورد تو این نظر رو ندارم الاقل به طور قطعی ندارم؛ چون تو ظاهر بین نیستی، مثل 

دادی؛نزدیک یک سال کنارش بودی و به این خوبی با خلقیاتش اون جوون به پسرای دور و برت هم روی خوشی نشون ن

نه، از زآشنا شدی حاال این از این، اینکه میگی غرورش زیاده، در عین خونسردی اگه عصبانی هم بشه دنیا رو آتیش می

ه تونیهاش میگی، خب دخترگلم، تو از سختی هاشم میگی،یه پسر مگه چقدر ماین درد معده و سرش، از این ناآرومی

مرد باشه؟ تا کجا قوی بمونه؟ یه جاهایی آدم کم میاره، این پسر نشون نداده ولی معلومه خسته است، درمونده است، 

اش باید به هر طریقی این آرامش رو بهش برگردونند وگرنه با به زندون افتادن اون قاتلین که آرامش نداره، خانواده

مدم نیاز داره که حرفاش رو بشنوه و بهش آرامش تزریق کنه، دخترم اگه می چیزی از داغ دلش کم نکرده، اون به یه ه

تونی سعی کن این پسر رو فراموش کنی، اون باید خودش عاشق بشه، خودش دلبسته بشه، خودش باید بفهمه که به 

و  خوشبخت بشهحضور یه زن تو زندگیش نیاز داره، االنم خیلی دیر شده ولی خب وقت هست برای اینکه ازدواج کنه و 

 .بعد از این همه سال به زندگی واقعی برگرده

 .مامان این رو هیچوقت نفهمید که با صحبت در مورد ازدواج این پسر چه زخمی روی قلب بیچاره من جا گذاشت

 

 «مهدیـار»

 رو ببینه،یعنی چقدر با کت و شلوار آقا میشی، به دل ساحلم موند دامادیت. الهی من قربون این قد و باالت برم مادر-

 قسمت من میشه؟

 :رفتم نشستم کنارش روی زمین، دستش رو بوسیدم و گفتم

خدانکنه عزیز من، این چه حرفیه؟ آخه مامان بزرگ من که از بچگی تا حاال هزار بار گفتم هیچوقت ازدواج نمی کنم، چرا -

 بی خودی به دلت وعده میدی؟ 
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 .چه دار بشی، به زندگیت یه روح تازه بدی، آروم بگیریپسرم مگه میشه؟ تو هم باید ازدواج کنی، ب-

 ...کنم دیگه این موضوع رو پیش نکشید؛ چون من حـمن اینجوری راحت و آرومم مامان بزرگ، خواهش می-

های هی هی هی، نبینم دارید در مورد آوردن هوو سر من حرف می زنید ها؟ مهدیار فقط مال منه، از کاسه در میارم چشم-

 .ختری که به مهدیار من نظر داشته باشه رواون د

با صدای نفس که همراه خاله تازه از خرید برگشته بودند بهش یه نگاه کردم، این وروجک هنوزم یادش بود که چندسال 

 :پیش مامانم بهش گفته بود تو عروس خودمی، بهش خندیدم و گفتم

 ات رو؟آخه فسقلی تو جای دختر منی، بعد از هوو میگی؟ بکشم موه-

 .خداروشکر که به سن تکلیف رسیدم و نمی تونی موهام رو بکشی آقا مهدیار-

 .شیطونی نکن نفس، بی خیال سن و سالت میشم ها-

 .گذاری کهخوام رعایت موی سفیدت رو بکنم، ببین نمیحاال من هی می-

 :مامان بزرگ خندید و گفت

 .، مهدیار بعد از ناهار باید بره چندجا کار دارهبسه وروجک، برید با مامانت زودتر سفره رو پهن کنید-

 چشم، راستی مهدیار کی میری تهران؟-

 .گردمفردا صبح برمی-

 :خاله گفت

 به این زودی؟-

ده روز میشه اومدم خاله، باید برگردم تو تدارکات عروسی مهدیس به میالد کمک کنم، هرچند تمام کارا رو خودش -

 .برم ببینم و خرده کاری چیزی مونده یا نهکرده و چند روز دیگه مراسمه، 

 گردی؟بعد از عروسی برمی-

 .کنم، باید کم کم شروع کنم به جمع و جور کردن، تا چندماه دیگه برگردم شیراز و همین جا بمونمبالفاصله فکر نمی-

 .باشه، من برم سفره ناهار رو پهن کنم-

دور هم خوردیم، عصر هم به رسم احترام رفتم و به عمه نیلوفر  های نفسبعد از اون ناهار رو با کلی شوخی و شیطنت

مامان حسام سر زدم، گفتم که قاتل پسرش دیگه بیرون آزاد نیست، یک ساعتی رو پیششون نشستم، کلی گریه کرد و 
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 .چندین بار به خاطر اون کینه گذشته از من عذرخواهی کرد

د، تقریبا تمام کارها رو خودش یه تنه انجام داده بود، دو ساعت رو روز بعد برگشتم تهران و یک راست رفتم سراغ میال

کامل نشستم کنارش و اصرار کردم تا اجازه بده منم توی تهیه بخشی از جهاز مهدیس بهش کمک کنم، هرچی گفتم 

به  دیگه آخرش که حس کردم داره ناراحت میشه بی خیال شدم و گفتم. مهدیس خواهر من هم هست؛ ولی اجازه نداد

ای نیاز داره باید بهم بگه، هیچ قت انقدر مُصر ندیده جون مهدیس هرجا دید به کمکم چه مالی و چه هر چیز دیگه

 .دونم چرا اجازه نمی داد یه مبلغی من بهش کمک کنمبودمش توی یه تصمیم، نمی

ر ایشون رو هم دعوت های خانم مهرپروخالصه عروسی به خوبی و خوشی تموم شد، مهدیس به خاطر دوستی و کمک

کرده بود و من دم در تاالر دیدم که برادرشون ایشون رو رسوند و خب من رو که دیدند پیاده شدند، بعد از اون خواهش 

طبیعتا چون کسی رو . کردم حاال که خواهرشون رو آوردن خودشون هم توی مراسم حضور داشته باشند و قبول کردند

راسم در کنارشون بودم و یه کمی صحبت کردیم، ایشون هم وکیل بود و صد البته توی جمع نمی شناخت، خودم تمام م

 شماره موبایلم رو گرفت و کلی از. فوتبالی، طرفدار تیم من نبود؛ اما خب برای من احترام زیادی قائل بود و متقابال من

 .اینو نشون داد آشنایی خوشحال بود، منم ازش خوشم اومد، پسر خیلی خوبی بود، توی برخورد اول که

سه روز بعد از عروسی زنگ زدم به خانم مهرپرور و ازشون خواستم بیان شرکت تا همونجا در مورد حق الوکاله صحبت 

کنیم، تا بررسی پرونده دو تا از مدیران شرکت برای اینکه به عنوان رئیس انتخاب بشه مجبور بودم خودم دائما شرکت 

 .تفاق پیشم بود و نرفته بود مغازهباشم، اون روز میالد هم بر حسب ا

 :خانم مهرپرور که بهد همراه دوستشون اومدن بعد از احوال پرسی و حرفای بیخودی گفتم

ید کردم بتونهای شما ازتون ممنونم و باید اعتراف کنم هرگز فکر نمیخب، خانم مهرپرور من واقعا به خاطر تمام کمک-

 .د، بهتون آفرین میگماز پس این پرونده بر بیایید؛ اما خب ش

کنم، نه من و نه شما هیچکدوم اهل تعارف نیستیم،خودتون هم خوب می دونید که بیشتر راه رو خودتونم خواهش می-

 .برای من هموار کردید

 .به هرحال مهم اینه تموم شد،هرچند یکی دو تا کار بچگانه داشتید؛ ولی نتیجه بدی نداشت-

 بچگانه؟-

 .ام مهرزاد و دخالت توی تیراندازی بهشانداختن خودتون در د-
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و با این جمله دوم به وضوح دیدم که از خجالت سرخ شد و سرش رو انداخت پایین، نمی خواستم بی رحمی کنم اما 

 :مجبور شدم، گفتم

 من هنوزم ذهنم درگیر حرفای اون روز شما هستش، دلیلتون برای اومدن و مانع شدن من اصال برام قابل فهم نیست،-

 میشه قبل صحبت در مورد حقتون اینو برام روشن کنید؟

 :از جویدن لب پایینش دست برداشت و به سختی گفت

 .دونستم باید چطوری مانع شما بشم، اون تنها راه بود به نظرمتوی اون شرایط من واقعا نمی-

ن کار یه آدم عاقل و سالم این راه شما بسیار احمقانه بود، توی اون شرایط گفتن چنین حرف احساسی به نظرتو-

 هستش؟

 آقای فرحمند؟-

آقای فرحمند چی خانم محترم؟ برای من چیز عجیبی نیست چون دخترای زیادی ابراز عالقه کردند، چشم و گوش بسته -

 نیستم تا با گفتن یه جمله فوق العاده عاشقانه از خود بی خود بشم،فقط نمی فهمم چرا شما؟

 چرا من چی؟-

شما به همون یه جمله خالصه نمی شد، شما داشتید با رفتن به پیش مهرزاد خودتون رو فدای من  مطمئنم احساس-

 کردید، خب چه دلیلی داره؟می

 :دوستشون که تمام مدت مات این میالد بود فوری گفت

 ید؟خودتون دارید میگید دخترای زیادی ابراز عالقه کردند؛ چرا نسبت به حرف دیانا دارید واکنش نشون مید-

 :خانم مهرپرور با چشم غره ای که بهشون رفت ساکت شدن،گفتم

سالشونه، خیالباف و رویا پردازند، پس عجیب نیست و میشه  85و نهایتا  52،56،84چون اون دخترا همشون بچه ان،-

اید همچین ساله اونم یه وکیل موفق ب 82-86راحت از کنارشون عبور کرد، اما تعجب من از اینه چرا یه خانم بالغ و 

 .احساسی داشته باشه

 :دوستشون گفت

 .خیلی ببخشید ها؛ ولی اولین باره دارم می شنوم یکی برای عشق سن و سال در نظر داره-

 :ام رو نگرفتم و گفتمبا صدای بلند خندیدم، میالد با مشت کوبید به کمرم؛ ولی جلوی خنده
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 عشق؟-

 چرا می خوایید دیانا رو تحقیر کنید؟-

 .ا خودش وکیله خانم، نیاز نداره شما به جاش صحبت کنیددوست شم-

 :خود خانم مهرپرور گفت

 .من حرف دیگه ای ندارم، در مورد حقمم بعدا باهاتون تلفنی صحبت می کنم-

 :و بعد خواست بلند بشه که گفتم

ا از روی حق منه که بدونم کج این. من باید بدونم شما از کی با این تخیالت کوکانه خودتون در کنار من بودید. صبر کنید-

 .وظیفه کمکم کردید و کجا از روی احساس، کجا نگاهتون هرز رفته

 :میالد گفت

 چی میگی مهدیار؟-

 .دخالت نکن میالد-

 :خانم مهرپرور با بغض گفت

 چه فرقی داره برای شما؟-

 .کمک کنهخیلی فرق داره، مهدیار آدمی نیست که اجازه بده کسی از سر احساس یا ترحم بهش -

 :عصبانی بلند شد و گفت

 کجای عالقه من به شما اشکال داره؟-

 :منم عصبی تر از خودشون بلند شدم و با مشت کوبیدم روی میز و گفتم

من اونقدرا هم بیشعور نیستم تا جواب زحمات شما رو اینجوری بدم؛ اما . همه جاش،خوب گوش کنید خانم وکیل موفق-

کنم، مهدیار فرحمند مثل شما زیاد دور و برش داشته و داره؛ ولی به اندازه سر سوزنی به  قبلش باید خوب شما رو روشن

کنه، مهدیار فقط عاشق مادرش بوده و تمام، پس خیلی راحت رد میشم از روی دخترای ظاهر بینی مثل شما توجه نمی

هم کنید بازم میگم امثال شما احساسات یک طرفه و مزخرف شماها، شما خودتون رو که همینجا برای من تکه تکه 

زیادند و من چشم و دل سیر، اون دختره بیتا رو دیدید؟حاضر بود هرکاری بکنه برای من؛ ولی آخرش چی شد؟ غرور و 

شخصیتش له شد، چون لیاقت نداشت، اصال نکنه از همونجا که گفتم شما نامزدم هستین اینجوری شیفته و شیدا شدید؟ 
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ای که بودیم کات می دادم دادم شما چه احساسی به من دارید تو هر مرحلهصد احتمال میاگه یک درصد، فقط یک در

 .برای ادامه کارمون

 :همینطور که صداش می لرزید گفت

آره بیشعور نیستید؛ ولی اونقدر هم درک ندارید تا بفهمید من قسم خوردم و هیچ وقت احساسم رو وارد کارم نمی کنم، -

وره، یادم نمیاد دست از پا خطا کرده باشم و به واسطه این احساس خالفی کرده باشم، اگه حسی در مورد شما هم همینط

بوده خارج از حیطه کاری بوده، پس بی خودی دور برتون نداره و ضمنا بار آخرتون باشه من رو با اون بیتا مقایسه 

 .کنیدمی

مورد  دونم؛ اما درقیه پسرا حتی همین میالد رو هم نمیکنید، من بدونم چی فکر مینمی. فرق شما با بیتا چیه؟ هیچی-

 34ندازم، مهدیار کنه، نمیخودم، من هیچوقت کوچکترین نگاهی هم به دختری که خودش اومده سمتم و ابراز عالقه می

ا دسال مجرد نمونده تا به هر دختری که گفت عاشقتم روی خوش نشون بده، مجرد مونده تا دست نیافتنی دختر رو پی

کنه، کسی که دل و عقل و هوشش رو با کارها و رفتارش ببره، کار و رفتاری که آخرش با به زبون آوردن دوستت دارم 

خرابش نکنه، خالصه بگم خانم، دخترای امروزی همشون همینجورین، پس متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کس لیاقت 

 .توجه منو نداره

اشکاش اجازه نداد و عصبانی از اتاق رفت بیرون، دوستشون هم بلند شد و  لب از لب برداشت تا چیزی بگه اما ریزش

 :گفت

خیلی خوشحالم که امروز بزرگی خودتون رو با تحقیر کردن و شکستن غرور یه دختر که یک سال تموم رو شبانه روز -

ه رین اشتباهی نکرد، یروی پرونده شما کار و تحقیق کرد، نشون دادید، اونم جلوی دوستش و دوستتون، دیانا کوچکت

عشق پاک رو نسبت به شما داشت، توی دلش نگه داشته بود، به منی که دوستشم هم تازه گفته، اگه اون روز حرفی زده 

اش رو وقتی رفت پیش اون عموی نامردتون و کنم عالقه و وظیفهاز روی اجبار بوده برای مانع شدن شما وگرنه فکر می

 ...اون بلـ

از در رفت بیرون و منو گیج «روز خوش امپراطور مغرور»که رسید لبش رو دندون گرفت و بعد با گفتن به اینجای حرفش

 .اون جمله ناقص آخرش گذاشت

 :میالد گفت
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 مهدیار؟-

 هان؟-

 تو چرا اینجوری کردی یهو؟ کشوندیش اینجا تا اینجوری تحقیر و سرزنشش کنی؟. هان و کوفت-

 .تو شروع نکن میالد-

 نکنم مهدیار؛ چرا مثل تمام دخترا از کنار اینم بی تفاوت نگذشتی؟چی و شروع -

چون نمی شد، چون یک سال کنارم بود، چون وکیلم و پیگیر کارهام بود، نمی شد گذشت، میالد این کارش مثل خنجری -

 .از پشت می مونه

 کدوم کار پسر؟-

 .بوده اینکه من فکر کنم از سر وظیفه کمکم می کرده ولی از روی احساسش-

 .اون گفت برای مانع شدنت اون حرفو زده-

 پس چرا اینجا انکارش نکرد؟-

 .همچین جار هم نزد که عاشقته-

 .دوستش که گفت-

 .حرفای دوستش یه عالقه قشنگ و پاک رو نشون میده-

 .بس کن میالد-

 ....نباید ایـ-

 .گفتم بس کن میالد-

 .هرجور خودت خوشی، فعال با اجازه. باشه رفیق-

 .به سالمت-

  .میالد هم عصبانی مثل دو نفر قبل رفت بیرون و در رو به هم کوبید

 «دیانا»

دلم بدجور شکست، از اینکه با بیتا مقایسه شدم، از اینکه جلوی غزل و میالد تحقیر شدم، . هام بی مهابا می ریختنداشک

تا به گوش همه دنیا برسونم من تو عشقم به از اینکه عشق پاکم اینجوری خوار شمرده شد، دلم می خواست فریاد بزنم 
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ردم و اینا کمهدیار فرحمند کوچکترین خطا و اشتباهی نکردم، گـ ـناه نکردم، به شغلم خــ ـیانـت نکردم، فقط گریه می

 تونست آرومم کنه، چیز کمی نبود،کرد نمیداشت و هرکاری میرو زیر لب تکرار، غزل هم مثل خودم تند کنارم قدم برمی

دلم ... خورد به خاطر این ابراز عشق و عالقه؛چرا اونروز دهن باز کردم و گفتم؛ چرا آخهحالم داشت از خودم به هم می

دونستم ترسیدم بازم بخواد منو خرد کنه، واقعا نمیخواست برم، از این شهر برم تا دیگه با این مرد برخورد نکنم، میمی

 .االن چیکار کنم و کجا برم

ام گرون تموم شده بود، درسته با اخالقش آشنا بودم، می دونستم اگه روزی بفهمه من دوستش دارم باهام حرفاش بر

 .قدرش رو دیگه پیش بینی نکرده بودمبرخورد می کنه؛ ولی دیگه نه تا این حد، این

نارش ی بودن در کتونستم فراموشش کنم و ازش بگذرم نه دیگه شانسی براحاال دستم به هیچ جایی بند نبود، نه می

 تونست از این برای من بدتر باشه؟داشتم و چه دردی می

قدر این گردنبند رو دوست داشتم و برام دستم رو بردم زیر شالم و گردنبندی که بهم داده بود رو لمسش کردم، این

وی تا االن ت. یدمشمقدس بود که هیچ حد و مرزی نداشت، تنها یادگاری از کسی بود که عاشقانه و خالصانه می پرست

 .خلوت بودم، از این به بعد هم توی تنهایی خودم این مرد رو می پرستم و عشقم رو نثارش می کنم

*** 

 «مهدیار»

 کنی مهدیار؟چیکار می-

 .هیچی، بیکارم-

 .اش رو بریزیم حسابشیه زنگ بزن خانم مهرپرور شماره حسابش رو بگیر تا حق الوکاله-

 .مخودم به وقتش بهش مید-

 وقتش کی هست؟-

 میالد؟-

 .چیه؟ میگم زنگ بزن شماره حساب رو بگیر دیگه-

 .دیر نمیشه که-

 .کشی بعد از اون رفتاری که کردی بهش زنگ بزنینگو خجالت می-

 .کدوم خجالت پسر؟ اگه چیزی گفتم البد حقش بوده-
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 .پس زنگ بزن-

 .شمارش و میگم تو زنگ بزن-

اونقدر زنگ خورد تا رسید به بوق های ممتد، موبایل رو انداخت . هرپرور رو ازم گرفتکالفه پوفی گفت و شماره خانم م

 :روی تخت و گفت

 .دونی هم منمهدیار امکان نداره موبایلش رو جواب نده، اینو هم تو می-

 منظور؟-

 .یا واقعا ناراحته یا اتفاقی براش افتاده-

 رو نمیده؟ ناراحتم باشه از دست منه، پس چرا جواب تو و بقیه-

من چی میگم تو چی میگی؟ میگم این دختر قهر و ناراحتی بلد نیست؛ ولی بلدم باشه حتما موبایلش رو جواب میده، -

 .مهدیار من اصال حس خوبی ندارم

 تو چرا انقدر نگران این دختری؟-

 .دست خودم نیستم، با حال بدی از پیشمون رفت مهدیار، عذاب وجدان دارم-

 داری؟ اگه داری زنگ بزن ازش بپرس خواهرت کجاست؟ شماره برادرشو-

 کی جرئت داره با برادرش حرف بزنه؟ بگم نگران خواهرتون شدم؟-

 .پس بی خیالش شو-

 مهدیار؟-

قدرم چیه میالد؟ تو نگرانی نه من، من هیچ احساس دین و مسئولیتی در قبالش ندارم که ناراحت و نگران باشم، این-

 .کار ما با این وکیل تموم شده، پولش رو میدیم بعدشم تمومپیش من اسمش رو نبر، 

 .از دست تو مهدیار-

بعد گوشی من رو برداشت و بعد از زدن پسوردی که فقط اون می دونست دنبال یه چیزی گشت، بعد مشغول گرفتن 

رت خورد گوشی منو پ شماره ای توی گوشیش شد که احتمال دادم شماره دانیار رو از گوشیم برداشته، وقتی اولین زنگ

 :کرد طرفم، توی هوا گرفتمش و بهش نگاه کردم، چند ثانیه بعد گفت

 سالم آقای مهرپرور، حال شما؟-
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 به جا نیاوردید؟-

 .من ایرانمنش هستم، دوست آقای فرحمند-

 .ممنونم، ببخشید مزاحمتون شدم، یه سوال داشتم-

 شون رو واریز کنیم جوابه حسابشون رو بگیریم و حق الوکالهمن یعنی ما هرچی تماس گرفتیم با خواهرتون تا شمار-

 دونید کجا هستند و یا چرا جواب نمیدند؟نداند، خواستم بپرسم شما می

 .شماره من رو نداشتند، من اولین بار بود با شماره خودم باهاشون تماس گرفتم اما بازم جواب ندادند-

 چیزی شده؟-

 فتین من کنجکاو شدم بدونم چی شده؟درسته ولی خب اینجوری که شما گ-

 نیستند؟کجا رفتند؟-

 کِی؟-

 دونید کِی بر می گردند؟می-

 تنها رفتن یا با دوستشون خانم نامدار؟-

 .خب، پس لطف کنید اگه خبری ازش گرفتید من یا مهدیار رو هم در جریان بگذارید-

 .ممنونم، خدانگهدار-

 :ا اخم به من نگاه کرد، عصبی پرسیدممیالد گوشیش رو توی جیب شلوارش گذاشت و ب

 چیه؟ بیا بزن میالد، مگه چیکارت کردم؟-

 آخه به تو هم میگن مرد؟-

 میالد درست حرف بزن، چی گفت داداشش که اینجوری نگام می کنی؟-

اشم و ب خوام تنهامیگه پنج روزه رفته، تهران نیست، فقط یه پیغام گذاشته برای یه مدت نامعلوم از تهران میرم، می-

گفت با هر خطی بهش زنگ زدیم جواب . جواب تلفن هامم نمیدم، نگرانم نباشید وهروقت اوضاعم بهتر شد برمی گردم

دونند کجاست، خبری از حالشم ندارند، فقط دوستش گفته تا آخرین لحظه که پیشش بوده حالش خیلی بد نمیده، نمی

 .ی و گریه از خونه زده بیرون و رفتهبوده، بعد از ناهارم طرفای عصر که شده با ناراحت

 .اینایی که گفتی چه ربطی به من داره؟ خب گفته نگرانش نشن دیگه، البد به تنهایی و خلوت نیاز داشته-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 243 

 مهدیار؟-

 مهدیار و کوفت، مگه من گفتم بره؟-

ین چیزایی که یه برخوردی که باهاش کردی براش سنگین تموم شده، تو غرورش رو خرد کردی، اونم جلوی من، بدتر-

 تونه بشنوه رو بهش گفتی، همینم داغوونش کرده که گذاشته رفته و معلوم نیست کجاست و حالش چطوره؟دختر می

 :از روی تخت بلند شدم و سینه به سینه میالد ایستادم و گفتم

، ری همون حرفارو می زنمبازم پیش بیاد نه فقط اون بلکه به هر دخت. داری شورش رو در میاری میالد، من چیزی نگفتم-

 .اون احساس خودش رو گفت منم احساس خودم رو

و اصال ات قلب نیست، تمگه تو احساسم داری پسر؟ تو سینه ی تو سنگه مهدیار، دیگه داره باورم میشه که توی سینه-

شکنی و احساس نداری، فقط خودت هستی و غرورت، لعنت، لعنت به اون غروری که به خاطرش دل یه دختر رو ب

 .نابودش کنی، تو به خاطر حفظ ارزش و غرور بی جای خودت اون دختر رو زیر پات له کردی، برات متاسفم

اونقدر عصبی بودم که اگه هر کسی جای میالد بود، با تمام قدرت می زدم توی گوشش؛ ولی به هر سختی بود خودم رو 

 :کنترل کردم و زیر لب غریدم

 .گمشو از اینجا برو میالد-

 بازم بهت برخورد؟-

 .برو بیرون از خونم گفتم-

 .کردم جواب خوبی رو اینجوری بدیکردم همچین آدمی باشی، فکر نمیهیچوقت فکر نمی-

 چیه نکنه دل بسته اون دختر شدی که اینجوری سنگش رو به سینه می زنی؟-

 :تماش رو گرفتم و گفام رو گرفت و من هل داد سمت دیوار، متقابال منم یقهیقه

 .پس حدسم درسته-

 :داد زد

زه و بی غیرتم که با این افکار ازش طرفداری کنم؟ هرکسی بود همین رو می گفتم چون تو خیلی بد *مگه من هـ ـر-

 .شدی

 منظورت چیه؟ می خوای چی بگی؟-
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 ختر رو پسهیچی، من حرفی باشه رک می زنم، منظوری ندارم که بخوام بگم، فقط اینو بدون تاوان دل شکسته اون د-

 .میدی، اونم به بدترین شکل، تازه اگه بالیی سرش بیاد عذاب وجدانم بهش اضافه کن

ساله نیست از پس خودش  52خفه شو میالد، من کاری نکردم که به خاطرش دچار عذاب وجدان بشم، اون یه دختره -

 .بر میاد، البد به تنهایی نیاز داشته

 .شناسمت، حالم ازت به هم می خورهار، خیلی، دیگه نمیباورم نمیشه، خیلی خودخواه شدی مهدی-

 .تونی راهت رو بکشی و بریخیلی خب پس می-

 .غیرت رفاقتی ندارمحتما، این رو مطمئن باش که من با یه نامردِ بی فکرِ بی-

شم افتاد، تو چاش که گرفته بودم شل شد، بی اختیار هر دو دستم به پایین هام از یقهبعد از این جمله که گفت دست

شناختم؟ چیکار کرده بودم؟ فقط به خاطر هاش نگاه کردم، واقعا من اون مهدیار قبلی نبودم یا این همون میالد که می

شنوم که انگ نامردی و بی غیرتی بهم می اینکه حرفم رو رک به اون دختر زدم االن دارم از بهترین رفیقم، از داداشم می

 خواستم خیال اون دختر رو راحت کنم؟ زنه؟ یعنی انقدر بد بود که

 :نگاهش رو ازم دزدید، دستاش رو آورد پایین و آروم گفت

 ...مهدیار من-

هلش دادم کنار،گوشیم رو از روی تخت و پالتوم رو از روی صندلی برداشتم و از اتاقم اومدم بیرون، میالد هم پشت سرم 

 :اومد، بازوم رو گرفت و گفت

 میری؟مهدیار صبر کن، کجا -

 :بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و رفتم سمت در، دوباره راهمو سد کرد و گفت

 .خوام، از دهنم پرید، تو عصبانیت که آدم نمی فهمه چی داره میگه، ببخش مهدیارداداش، معذرت می-

باز  بخواد در ماشین روبدون اینکه بهش نگاه کنم کنارش زدم و از خونه اومدم بیرون، سوار ماشینم شدم و قبل از اینکه 

دونستم خودشه، کنه قفل مرکزی رو زدم و بعد از استارت به سرعت ازش دور شدم، زنگ موبایلم به صدا در اومد، می

ها مشغول تمرینند، باید با کمی بازی کردن با توپ خودم رو آروم دونستم بچهاعتنایی نکردم، به سمت باشگاه رفتم، می

 .کردممی

 «دیانا»



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 245 

ها بهم زنگ زده بودن ولی جواب ندادم، می خواستم موبایلمو خاموش کنم ن چند روز که اومده بودم بندرعباس خیلیتو ای

خیال قشنگ و محالی بود؛ ولی بازم دلم بهش خوش . ولی با خودم گفتم نکنه آقای فرحمند زنگ بزنه و نتونم جواب بدم

 .کنمبعد خاموشش میبود اما فقط دو روز دیگه صبر می کنم؛ اگه زنگ نزد 

کنه، عاشق دریا بودم، برای فاصله گرفتن از تهران لعنتی خواستم برم جایی که آروم بشم، دریا من رو آروم می

تونستم برم شمال؛ ولی راه دورتر از تهران رو ترجیح دادم، بار چهارم بود که می اومدم دریای جنوب، توی چهار دوره می

گفتم میرم شمال، بندرانزلی و یا یه شهر دیگه اومدم اینجا و به همه میبه هم می ریختم میبد زندگیم که از لحاظ روحی 

 .نمی خواستم کسی بدونه محل و شهری که من اونجا آروم میشم کجاست. شدند؛ ولی اینبار نگفتمو همه قانع می

 .هرچند آقای فرحمند می دونست، قبال بهش گفته بودم

ر خورد و جلوتبلند شدم و رفتم سمت دریا، تا جایی جلو رفتم که با هر موج آب به پاهام میاز روی صندلی زیر آالچیق 

اومد، نیم ساعتی همونجوری قدم زدم، نزدیک غروب بود و باید می رفتم، خصوصا اینکه دیدم یه ماشین پورشه اون می

دند و شروع کردند به رقصیدن، طولی تا پسر پیاده شدند بعدشم صدای پخش رو تا آخر زیاد کر 1نزدیکی ایستاد و 

نکشید جمعیتی که بیشترش دختر بودن دورشون جمع شدند و مشغول دست زدن، طبیعتا نمی شد بعدش توی تاریکی و 

شب تنها تا هتل برم، آهی کشیدم و برگشتم و مجبور بودم از کنارشون رد بشم برای رفتن به اون سمت تا بتونم تاکسی 

د شدم یکی از همون پسرها که به خاطر رنگ قرمز لباسش کامال مشخص بود پشت سرم اومد و بگیرم، وقتی ازشون ر

 :گفت

 دلت میاد بدون دیدن رقـــص ما بری؟-

-............... 

 خانم خانما؟-

 :قدم هام رو تند تر کردم و همون موقع یه مرد میانسال رو دیدم که جلوم ظاهر شد و روبه اون پسر گفت

 .کنی؟ برو دنبال خوشی خودتیکار میجوون داری چ-

 .من که چیزی نگفتم عمو-

 .منتظر نموندم تا حرفای بیشتری بشنوم و شروع کردم به دویدن و یه تاکسی گرفتم و رفتم هتل

 اعصابم داغوون تر شده بود، انگار اصال به. وقتی رسیدم توی اتاقم فورا در رو بستم و نشستم روی تخت و زدم زیر گریه
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 .امش نیومدهمن آر

*** 

 «مهدیار»

روزی که  56روزی که میالد رو فقط توی مغازه می دیدم و یه سالم و خداحافظ باهاش داشتم، 56روز گذشته بود،  17

زنه و سراغش رو می دیدم که میالد گه گاهی به برادر خانم مهرپرور زنگ میهنوزم از خانم مهرپرور خبری نبود و می

 .ناراحت و عصبانی تر می شدگیره؛ ولی هربار میالد 

ولی این وسط نمی دونم خودم چه مرگم شده بود، از روز آشنایی با خانم مهرپرور به عنوان وکیل هر روز یا باهاش تلفنی 

حرف زده بودم یا دیده بودمش، نهایتش سه روز بود که ازش بی خبر باشم اونم به خاطر خواست خودش بود یا تحقیق و 

ار عادت کرده بودم و االن بد عادت شده بودم، مهم تر اینکه واقعا داشتم نگران می شدم، نکنه اتفاقی انگ. سفر به شیراز

براش افتاده باشه؟ ولی آخه مگه کسی مونده بود؟ مهرزاد و علیپور که دیگه نبودند یعنی ممکنه یه نامرد دیگه؟ با این فکر 

اشت و رفت باال، حدس زدم برای شمارش قطعات رفته، منم پشت و احتمال دلم ریخت، میالد اومد و دفتری از جلوم برد

 :روز صداش زدم 56سرش بلند شدم رفتم و بعد از 

 میالد؟-

 :فورا برگشت و گفت

 جونم داداش؟-

 چه خبر از خانم مهرپرور؟-

 .هیچی؛ بنده خدا مادرش داره دق می کنه، همه فامیل نگرانشن، داداشش داره دنبالش می گرده-

 چطوری؟-

 .از طریق دفتر هواپیمایی، دوستش دیده که توی کیفش بلیط بوده-

 هنوزم موبایلش رو جواب نمیده؟-

 .نه-

 .باشه-

 :برگشتم بیام پایین که صدا زد

 مهدیار؟-
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 بله؟-

 بخشیدی منو؟-

 هیچوقت از یه آدم نامردِ، بی فکرِ ، بی غیرت نپرس که تو رو بخشیده یا نه، اصال برات مهم نباشه، خب؟-

 .مهدیار چند بار بگم عصبانی بودم یه چیز گفتم؟ غلط کردم داداش-

 .من میرم یه جایی کار دارم شاید دیر بشه، مغازه رو تو ببند-

 .وایسا مهدیار-

م وقتی رسید. ها خداحافظی کردم و از مغازه اومدم بیرون، سوار ماشین شدم و رفتم سمت خونهچیزی نگفتم و با بچه

ریا خانم گفت که آش رشته پخته، بوی آش خونه رو برداشته بود، با این که میلی نداشتم؛ ولی اول یه دوش گرفتم، ث

ه خواستم زحمتی کدونستم به خاطر من درست کرده، چون نه مهمونی داشتیم نه میالد قرار بود بیاد، هیچوقت نمیمی

لباسم رو عوض کردم و . ی میز منم میامکشه رو بی جواب بگذارم، بهش گفتم تا یه بشقاب برام پر کنه بذاره رومی

موبایلم رو ...برگشتم سر میز، مشغول مزه کردن آش بودم و فکرم پیش خانم مهرپرور که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه

برداشتم تا منم بهش زنگ بزنم و شانسم رو امتحان کنم؛ اما قبلش موبایل تو دستم لرزید و اسم آبجی مهدیس روی 

 .دصفحه چشمک ز

 الو؟-

 .سالم داداش مهدیار-

 سالم، حالت چطوره مهدیس؟ خوبی؟-

 ممنونم داداش، شما چطوری؟ خوبی؟-

 منم خوبم، چه خبر؟ چی شده یاد من کردی؟ یه وقت نیای یه سر به داداشت بزنی ها؟-

 .اختیار داری،من و میالد که همیشه مزاحم شما هستیم-

 و چی شده؟مزاحم چیه مهدیس؟ تو آبجی منی، حاال بگ-

دیدی داداش؟ من اگه زنگ بزنم حالتم بپرسم بازم منتظری تا یه چیزی ازت بخوام یا کاری برام بکنی، باور نمی کنی -

 .برای احوالپرسی زنگ بزنم

چرا باور می کنم ولی اگه به جا باشه، االن صدات داره جار می زنه که ناراحتی، پس بگو بدونم، شاه داماد چیزی گفته یا -
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 د؟میال

 .میالد-

 میالد چی گفته؟-

 .چیزی نگفته، ولی یه کاری کرده که باعث خجالت من شده، حسابی ناراحتم کرده-

 غلط کرده،؛جرئت نداره تو رو ناراحت کنه، بگو ببینم چیکار کرده؟-

 داداش مهدیار؟-

 بله؟-

 .ببخشش-

 چی؟-

شناسیش، خوبم می شناسیش و می دونی آدمی ببخشش داداش، میالد یه حرفی زده، شما که با هم بزرگ شدید، می -

 .نیست که اینجوری حرف بزنه

 چجوری؟-

میالد خیلی ناراحت و به هم ریخته است، دیروز اومد اینجا و مثل پسرهایی که کاری کردند و پشیمونند با بغض برام -

خط در میون جواب میده، شب زنه و تلفن هامم یه تعریف کرد که چه کار زشتی کرده، می دیدم که کمتر به من سر می

می تونم درک . دیر میاد و شام نمی خوره، صبح هم زود میره بیرون، انقدر بهش التماس کردم تا باالخره دیروز حرف زد

کنم که حرفش چقدر براتون گرون تموم شده ولی میالده، داداش خودتونه، می شناسینش، می دونید چقدر دل نازکه و 

پشیمون میشه، زود از کوره در میره ولی همونقدرم زود پشیمون میشه؛ ولی اینبار انگار خیلی فرق زود از کاری که می کنه 

 ...دونید که جونش براتون میره وداره، می

 مهدیس؟-

 بله؟-

 تو چرا نگرانی؟ مگه نمیگی من داداششم؟ مگه نمیگی از بچگی با هم بودین؟ مگه نمیگی که جونش برام میره؟-

 .چرا-

گرانی؟ مگه اون داداش من نیست؟ رفیقم نیست؟همدم من نیست؟ مگه با من نبوده و نمی شناسمش؟ مگه پس چرا ن-
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 من جونم رو فدای یه تار موی اون نمی کنم؟

 .می دونم داداش مهدیار-

پس بسپارش دست من، تو فکر کن یه تنبیه کوچولو هستش، من می دونم که میالد خیلی به من وابسته است و طاقت -

حلی منو نداره، برای همین از این فرصت استفاده می کنم تا یاد بگیره هرچقدرم عصبانی میشه باید خودش و کم م

زبونش رو کنترل کنه، چون ممکنه حرفی بزنه که یه عمر برای خودش عذاب وجدان داشته باشه و برای طرفش 

بعدش خواستم تنبیه بشه، تو نگران  دلشکستگی، من ازش ناراحت نیستم، یعنی ناراحت شدم ولی همون روز اول و

 .نباش،چند روز دیگه درست میشه

ازت ممنونم داداش؛ ولی به خدا مطمئنم فهمیده چه اشتباهی کرده، نه خواب درست داره نه خوراک، داداش تو رو خدا -

 .اون چند روز رو به خاطر من ببخش، بهش زنگ بزن و از برزخ بیرونش بیار

زشته تو مثل پروانه . زنگ می زنم، تو نگران این مرد گنده نباش، دیگه وقت زن گرفتنشهخیالت راحت، االن بهش -

 .دورش بگردی و لقمه دهنش بذاری که

 ...مگه از این کل این دنیا به جزمیالد و شما و همسرم چی دارم؟ یه جون دارم که می تونم فدای شما کنم وگرنـ-

 مهدیس؟ این حرفا چیه می زنی؟-

 .زم ممنونم، شرمنده مزاحمتون شدمببخشید، با-

 .دشمنت شرمنده باشه آبجی، تو مراقب خودت و زندگیت باش، میالد رو بسپر دست من-

 .میالد رو از خیلی وقت پیش بابام سپرد دست شما-

 .پس خیالت راحته راحت باشه-

 با من کاری ندارید؟. چشم-

 .نه، عصر بخیر، خداحافظ-

 .خدانگهدار-

تم کنار بشقابم و یه قاشق دیگه از آش خوردم، توی دلم گفتم خوش به حال میالد که خواهری مثل موبایلم رو گذاش

مهدیس داره و انقدر نگرانشه و دوستش داره، ولی چند لحظه بعد گفتم؛ همچنین خوش به حال خودم که همچین داداش 

کر کردم، رفتم توی اتاقم و روی تختم دراز آش رو کامل خوردم و از ثریا خانم تش. و رفیقی دارم که انقدر براش مهمم
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 :کشیدم، شماره میالد رو گرفتم و بعد از دو تا بوق جواب داد

 جانم داداش؟-

صدای ناراحتش رو به خوبی می شد تشخیص داد، تو این مدت که من بهش کم محلی کردم؛ ولی بازم همون شوخی و 

ن توی چشماش پشیمونی و ناراحتی رو می دیدم،نمی شیطنت های همیشگی رو با بچه ها داشت،می خندید ولی م

خواست بچه ها پاپیچش بشند و بپرسند که چی شده، االنم با دوتا بوق سریع جواب داد و مثل همیشه گفت جانم 

با این فکر دلم براش تنگ شد، خصوصا که می دونستم تازگیا عاشق ... داداش؟ مثل من نگفت چیه؟ بگو؟ می شنوم؟ بله؟

 .داده این پسر شیطون، بدجورم دل دادهشده، دل 

 مهدیار خوبی؟-

 .خوبم-

 .چرا هیچی نمیگی پس؟ ترسیدم-

 .ترسید؟آره حق داشت بترسه، اونقدر بال دیده بودیم که واقعا با هر مکث کوتاهی در هر کار و چیزی می ترسیدیم

 .نترس، چیزی نشده-

 ...و کلـ کاری باهام داشتی؟ نگران نباش مغازه رو خودم می بندم-

 میالد؟-

 جونم؟-

من تا حاال چند بار زنگ زدم یا سفارش مغازه و اجناس رو کردم؟ همش فدای یه تار موت، ارزش ندارند که بخوای -

 .حواست رو انقدر جمع کنی

 ...آخه دیدم زنگ زدی گفتم شاید-

 شاید چی؟ مگه دفعه اولمه زنگ می زنم بهت؟-

 مهدیار خودتی؟-

 شک داری؟-

 .آره-

 .س برای خودم باید متاسف باشمپ-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 251 

 .منظورم این نبود-

 .بی خیال، شب بیا اینجا-

 خونه تو؟-

 خونه من یا تو داره؟-

 مهدیار من رو بخشیدی؟-

 .شب بیا حرف می زنیم با هم-

 .رو چشمم داداش-

 .پس فعال-

 .یاعلی-

هام رو بستم و نفهمیدم کی لبخندی زدم و دست چپم رو گذاشتم روی پیشونیم و دست راستمم روی شکمم و چشم 

 .خوابم برد

 .مهدیار پسرم بیدار شو: با صدای ثریا خانم از خواب بیدار شدم که مدام می گفت

 :چشم هام رو باز کردم و پرسیدم

 چی شده؟-

 .پسرم آقا میالد دم در با دونفر درگیر شده دارن می زننش، پاشو تا بالیی سرش نیاوردند-

سمت در، دستی که می خواست تو صورت میالد بشینه رو گرفتم و با همه قدرتم فشار دادم  با سرعت بلند شدم و دویدم

و بردم پشت سرش و کوبیدمش به دیوار، اون یکی که می خواست از پشت سرم من رو بگیره رو میالد با لگد پرتش 

 :کرد زمین، زیر لب غریدم

 له می کنی؟مگه تو حیوونی؟زبون حرف زدن نداری؟با چه جرئتی اومدی جلوی خونه من و به مهمون خونه من حم-

 .تو دیگه چی میگی مهدیار؟ برو کنار بذار حسابم و با این رفیق نامردت تسویه کنم-

 :دستش رو محکم تر فشار دادم که دوبار پشت هم گفت آخ و من گفتم

 نامرد کیه؟ هان؟ به کی گفتی نامرد؟-

 :نجا ایستاده بود، میالد دستم رو گرفت و گفتاون یکی بلند شده بود ولی جلو نیومد و همو
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 .مهدیار ولش کن، تقصیر منه نباید می اومدم اینجا و آدرست رو پیدا کنند، تو برو تو من خودم حلش می کنم-

 :همون یارو که پوست سبزه و موهای کم پشتی داشت و یه سبیل کلفت و زیر دستم بود گفت

اطر چندرغاز من رو دنبال خودت بکشونی؟ خب مرد باش و مثل آدم قول بده، چیو حل می کنی؟ چندماه می خوای به خ-

 .هربار وعده سر خرمن میدی چرا؟ خب منم مامور آقا انصاریم، اون دنبال پولشه

 :میالد می خواست حرف بزنه که دست مرد رو ول کردم و پرسیدم

 قضیه چیه؟-

 .ولی االن من پولم رو می خوام قضیه نداره، به آقا میالد خودش بگو برات تعریف کنه؛-

 مگه چقدر ازش می خوای؟-

 .میلیون 43-

 تومن بابت چی؟ 43-

 .بابت جهاز خواهر جونش-

 درست حرف بزن، خانم ایرانمش، فهمیدی؟-

 .حاال هرچی-

 هتومن طلب داشتی میالد رو می زدی؟ با خودت نگفتی اگه سرش بخوره یه گوشه و اتفاقی براش بیفت 03تو به خاطر -

 تومن و بدهکارش می شدی؟ هان؟ 03اونوقت باید چند میلیون می گذاشتی روی این 

-.......... 

چیه؟ چرا ساکتی؟ همینه دیگه، تو و امثال تو کاری می کنید که یه خانواده داغ دار بشه و خودتون برین یه عمر گوشه -

وی زور و بازو می بینید نه عقل و شعوری که خدا همیشه چاره مشکل رو ت. زندون و آب خنک بخورید، یه کم تحمل ندارید

 .بهتون داده

پول من که نیست مهدیار؛ من هم تو اون فروشگاه کار می کنم، آقا انصاری روی حساب اینکه فوتبالیست بوده و میشه -

 .بهش اعتماد کرد، ازش چک قبول کرد

 .باشه، صبر کن تا پولت رو بیارم-

 ...شما چرا؟ طلب من از این نامـ-

 :با مشت کوبیدم توی صورتش و گفتم
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بار آخرت باشه به دور و بری های من میگی نامرد، دفعه بعدی در کار باشه اونموقع صد در صد من هم باید برم گوشه -

 .زندون

 .اگه پولم رو بگیرم دیگه دفعه بعدی نیست-

 .صبرکن تا بیارم-

 :میالد اومد جلو و گفت

 .اهاش کنار میامنه مهدیار، من خودم یه جوری ب-

 :اشاره ای به بینی و لب پر از خونش کردم و گفتم

 اینجوری؟-

 :سرش رو انداخت پایین، دستش رو گرفتم و آوردمش تو خونه و گفتم

 .با تو هم کار دارم، می دونم چیکارت کنم، پسره خودسر-

 :ثریا خانم رو صدا زدم

 بله پسرم؟-

 .د تا بیامیه چیزی بیارید بگذارید روی زخم های میال-

 .چشم-

چک رو ... میلیون نوشتم و برگه رو جدا کردم و برگشتم دم در01رفتم از توی گاو صندوقم دسته چکم رو بیرون آوردم 

 :پرت کردم توی صورتش و گفتم

 .تومن اضافه نوشتم برای جبران دیرکردش، فردا صبح برید بانک نقدش کنید2-

 چکت نشه مثل اون رفیقت؟-

 .به سالمت. نقد نشد بیا اینجا خونه و ماشین و زندگیم رو بگیرنگران نباش، -

 :در رو بستم و رفتم روی مبل کنار میالد نشستم و گفتم

 .شنوممی-

 :گذاشت گوشه لبش و به خاطر سوزش بتادین صورتش رو جمع کرده بود گفتهمینطور که ثریا خانم پنبه رو می

 چی رو؟-
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 اینکه این مدت چه غلطی کردی؟-

 .ای نکردمین غلط رو کردم، کار دیگههم-

 .همین رو تعریف کن-

 .گردونم بهتگیر نده مهدیار، پولش رو دادی، ممنونم، هر وقت دستم اومد برمی-

 آخه احمق مگه من حرف پول زدم؟ میگم چرا کارت رسیده به اینجا؟-

 ...مهدیار الـ-

 .نم بیرون و دیگه اسمت رو نمیارمکمیالد به جان خودت اگه نگی همین االن از خونه پرتت می-

 .باشه میگم-

 .منتظرم-

مهدیار من حسابم تارعنکبوت بسته، هرچی داشتم خرج خرید جهاز مهدیس شد، وقتی نامزد بود بهم گفت داداش بیا -

ت خواد خودت رو اذیت کنی؛ ولی من بهم برخورد، دوسخریم، نمیدارم و مابقی رو میمن نصف وسایل مامان رو بر می

نداشتم وسایلی کسی که مرده رو ببره خونه جدید، اونم وسایلی که با هر کدومش یاد مامانم میفته، برای همین مخالفت 

 کشید بین بقیه دوستاش وخرم، همین کارم کردم، نباید خجالت میکردم و گفتم هر جور شده بهترین جهاز رو براش می

مادر نداره باید قید خیلی چیزا رو بزنه، مخصوصا اینکه وضع مالی  فامیل، دوست نداشتم احساس کنه حاال که پدر و

خانواده شوهرشم خوب بود و نخواستم ریسک کنم که خدایی نکرده یه بهونه بشه برای اینکه حتی یک بار شوهرش بگه 

مهدیس رو آماده هام بخشی از جهاز تو فالن چیز رو نداشتی، عموم و پدربزرگم، کلی اصرار کردند تا من قبول کنم اون

تمام چیزهایی که الزم داشت رو با بهترین مارک و کیفیت براش خریدم و فرستادمش خونه . کنند؛ ولی من بازم گفتم نه

دادم، فوتبالم که کنار گذاشته بودم و همون پولی رو داشتم که تو هر این وسط برای یه کار دیگه هم باید پول می. شوهر

جا از یک فروشگاه برداشتم که ریختی به حسابم، همه وسایل آشپزخونه مهدیس رو یکمیماه به خاطر کار تو مغازه 

 03تومنش رو دادم  56میلیون شد، 74چیزی حدود . صاحبش همین آقای انصاری هست که اسمش رو امروز شنیدی

یاد شاید یه چیزی یادمون بتونستم بپردازم همین مقدارم ولی گفتم تومن موند و چک دادم، چک مال دو هفته بعد بود، می

ای گرفتم تا عروسی مهدیس تموم بشه؛ اما درست یک و کم باشه و من پول نداشته باشم، برای همین یه مهلت دو هفته

میلیون وامی که گرفتم  6روز بعد از عروسی مهدیس و دو روز قبل از تاریخ چک مجبور شدم همه پول حسابم رو به عالوه 
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م ضامنم شد، مهلت چک تموم شد و رفتم پیش خود آقای انصاری، براش تعریف کردم و ازش امیرمحمد .رو بدم بره

تومن همین  3ماه هم فقط  8ماه وقت داد، تو  8بازم مهلت خواستم، رو حساب اینکه معروفم و اعتبار دارم قبول کرد و 

عوامون شد مهلت من هم تموم شده پرداختم، درست همون روز که دحقوقی که تو دادی داشتم و باید اقساط وامم می

بود، عصبانیتم به خاطر همون بود و اون حرفا رو زدم، بعدشم به کل فراموش کردم، دیروز یادم اومد و زنگ زدم و گفتم 

همین بود، من فقط خواستم خواهرم . نتونستم پول رو جور کنم، اونم گوشی رو قطع کرد و امروز اینا رو فرستاد دنبالم

 0دونی چیه؟ لعنت به این فوتبال،می. و چیزی کم نداشته باشه؛ ولی آبرو و اعتبار خودم زیر سوال رفتخجالت نکشه 

ر می کنن فک... سال فوتبال بازی کردم؛ ولی از همون روز تا ابد هر کاری خوب و بدی که بکنم میگن فوتبالیسته، مثل االن

خداروشکر اون ... باس خوب بخرم؛ ولی بازم خداروشکرمیلیاردی هستیم ولی کو؟ ببین حتی دیگه پول ندارم یه ل

که دیگه از این ماه . هایی که قبال مجبور بودم بدم، دیگه تموم شد، االن دیگه فقط زیر دین تو هستم؛ بدهکارتپول

ز مروواقعا ممنونم داداش ا. کنم برای شب ها،پول اونم بهت میدمحقوقم رو نده،تا یه روز صاف بشه، یه کارم پیدا می

 ...خیالمـ

 میالد؟-

 چیه؟-

 هایدونی، ما رمز کارتدونم چقدر تو حسابت داشتی و تو هم میتو چیکار کردی؟ چرا حسابت رو خالی کردی؟ من می-

تومن هم وام گرفتی ولی به من  6دونیم؛ پس چی شد؟ اون همه پول توی حسابت رو چیکار کردی که هنوز هم رو هم می

اومد ضامن تو شد؟ من انقدر پیشت اعتبار نداشتم؟چرا نیومدی بگی داداش پول الزمم؟من قبل  چیزی نگفتی؟ امیرمحمد

عروسی مهدیس چه قدر بهت اصرار کردم و گفتم بیا دوتایی با هم جهاز آبجیمون رو تهیه کنیم؛ ولی قسمم دادی و گفتی 

ه جای اون روز االن برای خواهرم جهاز خریدم می خوای تنها اینکار رو بکنی؟دیگه اسم این پولی که دادم رو نیار،من ب

اونم یه بخش کوچیکی، پس این هدیه من به خواهرم بوده و تو هیچ دینی به من نداری، ولی فقط بگو پولت رو چیکار 

 کردی؟ اون همه پول رو کجا بردی خراب کردی که به این روز افتادی؟

 .نپرس-

 ...میالد من قسم جونت رو خوردم-

ی کم هم گفتم ب خواست، منبرات تعریف کردم، تو قسم دادی تا بگم این یارو چیکار داشت و پول چی رو میباشه، منم -
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 ها رو چیکار کردم و چرا به این جا رسیدم، باشه؟و کاست، حاالم به مرگ میالد قسمت میدم هیچوقت نپرس اون پول

 میالد؟-

 .گفتم به مرگ میالد-

 :کالفه پوفی کشیدم و گفتم

 .ولی هیچوقت یادم نمیره که چه چیزی رو ازم مخفی کردی. هباش-

گفتم، تا کی قراره تو پشتم باشی و بهت تکیه کنم؟ تا کی تو من رو ساپورت کنی؟ تا کی آخه قربونت برم چی و می-

غصه مشکالت من هم بخوری؟ تا کی خرج من هم بدی؟ به خدا خجالت کشیدم، هنوزم می کشم، اسم خودم رو گذاشتم 

 ...مرد ولـ

ام خوها تحویل من نده، من یه نفرم، پولی که در میارم رو میهرچی بود تموم شد؛ دیگه هم از این چرت و پرت. هیییس-

چیکار؟ من مگه تو این شهر بزرگ به جز تو و خواهرت کی رو دارم؟ ما سه تا باید هوای هم رو داشته باشیم، نباید اجازه 

 .وره، من برادرتم، دلم میدخواد هرچی میشه اول به خودم بگی پسربدیم اون یکی غصه چیزی رو بخ

 .کنمتو این یه مورد رو ببخش و ندید بگیر، از این به بعد دیگه چیزی مخفی نمی. چشم-

 .دمت گرم داداش-

 ...به خاطر اون روز هم معـ-

من هم فراموش کردم، هم تو عصبانی  هایی که زده شد رو فراموش کن،روز و حرفبه خاطر همین گفتم بیای اینجا، اون-

بودی هم من،اگرم این چند روز باهات گرم نگرفتم فقط برای این بود که بفهمی حق نداری توی عصبانیت هر حرفی رو 

 .بزنی و بعدش بگی عصبی بودم و نفهمیدم

 .ام اصال دیگه عصبی نشمدونم، فهمیدم؛ خوبم فهمیدم، قسم خوردم تا زندهمی-

  بگو ببینم تو خجالت نکشیدی اجازه دادی این دوتا لندهور کتکت بزنند؟حاال. آفرین-

 .اونا طلبکارم بودند، توقع داشتی باز هم بزنم و پررویی کنم؟ خب حق داشتند-

 .نه، هیچکس حق نداره روی داداشِ مهدیار فرحمند دست بلند کنه-

 .نوکرتم مهدیار-

 .شکر کردممیالد رو بغل کردم و به خاطر وجودش از خدا ت

*** 
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با عصبانیت دفتر حسابم رو از روی میز انداختم زمین با دو دستم به موهام چنگ زدم،گلوم رو کمی مالش دادم تا چیزی 

  :دونستم چیه رو به پایین ببلعم ولی نمی شد؛ میالد که متوجه شد گفتکه این وسط گیر کرده بود و نمی

 مهدیار تو حالت خوبه؟ -

 م چم شده؟ دوننه نیست، نمی-

 مگه چیه؟ چرا بی قرار شدی یه مدته؟ -

 چه خبر از خانم مهرپرور؟ با برادرش حرف زدی؟ -

مهدیار بیشتر از یک ماه میشه که گذشته، مادرش حالش خوب نیست، تو بیمارستان بستری شده، برادرش همه تهران -

  .و ساری رو گشته؛ ولی خبری نیست

 ساری؟ -

ری بوده؛ ولی بعدش کنسل شده؛ اما دانیار بی خیال نشده و رفته ساری، گفت وجب به وجبش آره، بلیطی که داشته سا-

 .رو گشته؛ ولی پیداش نکرده

 یعنی چی؟ چرا این دختر اینقدر بی فکره؟ -

 مهدیار تو باهاش تماس گرفتی؟ -

  .چند بار زنگ زدم؛ ولی خاموشه-

  .می کنه؛ ولی اول باید حال مادرش بهتر بشه تا بتونه برهگرده و پیداش گفت شده همه ایران رو میدانیار می-

-............. 

 مهدیار؟ -

-............. 

 داداش؟ -

 چیه؟ -

 شنیدی چی گفتم؟ -

 نه،حواسم نبود، چی گفتی؟ -

  .ای؟ حواست اصال نیستتو چت شده؟ چرا چند روزه کالفه-
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  .زنه، نگرانمدلم شوره می-

 ر فرحمند نگران شده؟ نگران کی؟ نفهمیدم، چی شد؟ مهدیا-

  .خانم مهرپرور-

 هاتم واسه همینه؟ برای همینه به هر چیز الکی گیر میدی و مدام پریشونی؟ این کالفگی و بد اخالقی-

 میشه آروم تر صحبت کنی؟ -

 بگو ببینم قضیه چیه؟ ... باشه حاال-

 کدوم قضیه میالد؟ -

وماهه که نه خواب راحت داری، نه خوراک خوب، به سر و وضعت نمیرسی؟ چرا چرا انقدر نگران خانم مهرپروری؟ چرا د-

 گیری هربار کهبه چیزای مهم بی اعتنا شدی و به چیزای الکی بهونه گیر؟ چرا روزی چندبار سراغ خانم مهرپرور رو می

 فهمی هنوزم خبری نشده کالفه تر میشی؟ می

 خوای بگی میالد؟ چی می-

  .شناسم غیرعادیهارا در مورد مهدیاری که میخوام بگم این کمی-

ها االن تو زندونند؛ ولی من باز هم ترس دارم از اینکه یه دشمن دیگه پا بایدم غیر عادی باشه، چشمم ترسیده، قاتل-

  .بگیره و بخواد به اطرافیانم آسیب بزنه

  .زنه که برات مهم و با ارزش باشهه میمهدیار دشمنم باشه به کسی صدم... منظورم این مدل غیر عادی بودن نیست-

 میالد؟ -

 کنی؟ داری از من چی رو مخفی می-

  .هیچی-

 مهدیار؟ -

شناسم، من دل بسته نمیشم، االنم این حسم از سر عالقه منظور میالد رو خوب فهمیدم؛ ولی اشتباهه، خودم رو می

  ...نیست، از سر ترس و وحشت از یک اتفاق بد دیگه است، فقط همین

 زنیم، باشه؟ میالد بعدا در موردش حرف می-

 خوای چیکار کنی؟ خب حاال می. باشه قبول، من یادم نمیره و حتما باید حرف بزنیم-
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 برادرش نگفت دلیلی برای ساری رفتن داشته یا نه؟ . کنه انگارهیچی، ذهنم کار نمی-

م کنه، تونه دیانا رو آرومیره سراغ دریا، میگه فقط دریا می ریزهنه فقط گفت چندبار اینجوری شده، وقتی خیلی به هم می-

ت بره خواسمی. رفته شمال، بلیطم که مال ساری بوده و با اینکه کنسل شده بوده رفته؛ ولی این بار نبودههمیشه می

  .کالنتری ولی دوباره گفت چون خودش وکیله براش مشکل به وجود میاد و منصرف شد

  :روشن شدن یه جرقه توی ذهنم شد، یادم اومد روزی که خانم مهرپرور گفت این حرف میالد باعث

  .یعنی چی که چیزی آرومتون نمی کنه؟همیشه یه چیزی وجود داره که آرامش رو به آدم تزریق کنه-»

آره هست، من با ماه آروم میشم، با حرف زدن و خیره شدن به زیباییش؛ ولی آروم شدنم دائمی نیست فقط برای -

 .چندساعت

بار تا حاال رفتم بندرعباس، 3ولی من با دریا آروم میشم، هر موقع خیلی ناراحت و داغوونم میرم دریا، اونم دریای جنوب، -

دریای اونجا و اون آفتاب قشنگش، اون گرمی نابش، اون مردمش با پوست برنزه و تیره، اون مهمون نوازیشون، همه 

یه  .کنم، حتما یه سفر برید بندر عباسکنه، آرامشی بهم میده که هیچ کجا پیدا نمیها من رو برای چندماه شارژ میاین

 «.بارم از کنار دریای اونجا با ماهتون حرف بزنید، مطمئنم پشیمون نمیشید

آره، خودشه، خانم مهرپرور حتما رفته بندر عباس، شک ندارم؛ چرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم؟ فوری بلند شدم و 

 :گفتم

  .میالد من دارم میرم-

 کجا؟ -

  .با اولین پرواز میرم بندرعباس-

 بندر عباس؟ این موقع؟ -

آره، میالد بهت میگم ولی فعال چیزی نگو، من احتمال میدم خانم مهرپرور اونجا باشه، میرم دنبالش، تو به کسی نگو تا -

  .بی خودی امیدوار نشند، من خبرش رو بهت میدم

  .باهات بگذار من هم بیام-

  .نه تو بمون، شاید دانیار بیاد سراغت-

 من رو درجریان بگذار باشه؟ -
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 .جا باشهباشه، فعال، فقط دعا کن همون-

  .به سالمت داداش-

***  
از فرودگاه تاکسی گرفتم سمت ساحل، فرقی نداشت کجا و کدوم ساحل، باید از یه جایی شروع می کردم، از ماشین 

ماره خانم مهرپرور رو گرفتم، بازم خاموش بود. از میالد خواسته بودم تا عکسش رو از برادرش پیاده شدم و دوباره ش

بگیره،گذاشته بودم توی کیف پولم، بیرونش آوردم و شروع کردم، نمی خواستم عکسش رو نشون بدم ولی چاره ای 

م که این خانم رو این اطراف دیدن یا نبود،ب ه افرادی که نزدیک اسکله و اون اطراف کار می کردن نشون دادم و پرسید

 نه. می دونستم برام مشکل پیش میاد و کلی معطل میشم برای همین از ترفند قبلی استفاده کردم، ریشم که توی این 

مدت بیشتر از یک ماه به اندازه کافی بلند شده بود، عینک آفتابی زدم و چشمام رو زیرش مخفی کردم، کاله آفتاب گیر 

بودم روی سرم، با لباس عادی، پیراهن سرمه ای با شلوار پارچه ای مشکی و کلی دعا کردم تا کسی من رو هم گذاشته 

 .نشناسه

روز سوم بود که اومده بودم بندرعباس. عکس رو به یه نفر که نزدیک به آالچیق های ساحل دکه داشت و نوشیدنی می 

  :فروخت نشون دادم، به محض دیدنش دید گفت

 این خانم هستین؟ شما دنبال -

 بله؛ شما می شناسینش؟ -

میاد اینجا، یه نوشیدنی از من می خره و یک ساعتیکنار دریا  1بله، االن یه ماهی میشه که هر روز عصر حدودای ساعت -

 قدم می زنه،گاهی تا زانوهاش از آب خیس میشه،بعدشم میره و دوباره روز بعد،همیشه تنها میاد و چند

 ، شما چه نسبتی باهاش داری؟ باری مزاحمش شدند

 یکی از آشناهاشون هستم، می دونید کجا اقامت داره؟ -

 نه واال؛ ولی هر روز میاد،احتماال تا یک ساعت دیگه پیداش میشه، دختر فراریه؟ -

ن م حرف دهنت رو بفهم آقا، زود قضاوت نکن دیگران رو، از توضیح و کمکتون ممنونم. اگر این خانم امروز اومد نگید-

سراغشو گرفتم؛ چون اگه بعد از اون اتفاقی براش بیفته یا دوباره غیبش بزنه شما مسئولی و باید اینایی که به من گفتی 

  .رو با آب و تاب بیشتر به برادران نیروی انتظامی توضیح بدی، یاعلی

ا یق و نشستم و متنظر موندم تمنتظر نموندم و از اونجا دور شدم، عکس رو گذاشتم توی جیبم و رفتم سمت آخرین آالچ
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  .بیاد

با میالد تماس گرفتم و گفتم که جاش رو فهمیدم و توی بندرعباس هستش، ازش خواستم به برادرش اطالع بده؛ ولی 

  :محض احتیاط فعال مادرش رو در جریان نگذارند، بعد همین که موبایلم رو قطع کردم یه دختر گفت

 می تونم بشینم؟ -

  :گفتم با تلخی و تندی

 .نه خیر-

  .چرا؟خب تا دوست دخترت بیاد تنها نمون، من می شینم پیشت-

چنان با عشوه حرف می زد که دلم می خواستم همه خستگیم رو سرش خالی کنم، همه سعیم رو کردم تا به صورت و 

به  حالم رو لباس و هیکلش نگاهی نکنم؛ چون می تونستم حدس بزنم چطوری لباس پوشیده و صورتش هم از آرایش

 :هم می زنه

  .من منتظر دوست دخترم نیستم، شمام مزاحم نشو برو خانم-

  :با پررویی نشست روی صندلی جلوم و گفت

 بچه کجایی عزیزم؟ هم تیپت عالیه و شیکی، هم لهجه و طرز صحبتت خیلی با کالس و قشنگه، هم پوستت -

  .روشنه، عینکت رو بردار ببینم چشمات رو

  :ند کردم و با همه عصبانیتم گفتمصدام رو بل

 خانم من محترمانه گفتم من رو تنها بگذارید، می رید یا جور دیگه ای برخورد کنم؟ -

  .چرا داد می زنی؟خب داریم حرف می زنیم-

  .من با دخترای خیابونی و بی شرم و حیایی مثل تو حرفی ندارم، گورتو گم کن تا فرم صورتت رو خراب نکردم-

  .ه بدخلق و عصبانی، انگار نوبرشو آوردنوای، چ-

قبل از اینکه بلند بشم و کاری بکنم که نباید از جاش بلند و چیشی گفت و بعد دور شد، حتی تا آخرین لحظه بهش نگاه 

با همون اعصاب داغوونم همونجا نشستم و منتظر موندم، چشمام رو به  .نکردم و مطمئنم اگه ببینمش نمی شناسمش

بودم و گوش سپردم به صدای موج و سعی داشتم اون آرامشی که خانم مهرپرور می گفت رو درک کنم، به  دریا دوخته

دقیقه بود، فورا بلند شدم و رفتم سمت همون دکه و از همون پسر  54و  1خودم که اومدم ساعتم رو نگاه کردم،
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  :پرسیدم

 ببینم آقا، اون خانم که گفتی اومد؟ -

  .رفت و رفت، اوناهاشبله اومد یه نسکافه گ-

  :برگشتم سمت دریا رو نگاه کردم و پرسیدم

 کدوم؟ -

  .همون که کفش و مانتو صورتی داره-

  .آهان، ممنون-

  :خواستم برم که گفت

  .آقا یه لحظه-

 بله؟ -

  .اونجا رو نگاه کنید-

  :با انگشت اشاره سمت چپ رو نشون داد و گفت

 اون پورشه رو می بینی؟ -

 خب؟ -

تا پسرن که هر روز میان اینجا، اهل اینجا نیستند، دانشجوان، هر روز میان اینجا و ترانه بندری می گذارند و می  4-

رقصند، کلی دختر و پسر رو دور خودشون جمع می کنند، یکیشون تا حاال چند بار مزاحم اون خانم شده، ولی خب اینجا 

اون خانمم برای همین زیاد نمی ترسه و هر روز میاد، گفتی آشناشی، همیشه پر از رفت و آمده و نمی تونه کاری بکنه، 

 .خواستم بهت بگم تا بدونی

 اتفاقا ممنونم، خوب شد گفتی، میشه بگی دقیقا کدومشون مزاحم میشه؟ -

 نمی خوای که دعوا راه بندازی؟ -

  .م بشناسمشنه، من این خانم رو امروز می برم تهران، دیگه دستش بهش نمی رسه؛ ولی می خوا-

  ....واال نمی دونم، شایدم مزاحمتی نداره، چون اون خانم واکنش نشون نمیده، شاید بهش عالقه داره، به هر حال-

 :چند لحظه مکث کرد و نگاهش رو دوخت سمت پورشه و پسرهای اطرافش و گفت
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  .اون پسری که لباسش سفیده، خودشه، انگار بازم داره میره سراغش-

 .آقا بازم ممنونم-

اطرافم رو نگاه کردم و رفتم سمت خانم مهرپرور، سعی کردم بدون جلب توجه، خودم رو زودتر برسونم پیشش ولی 

موفق نشدم و اون نامرد زودتر رسید، منم همون نزدیکی صبر کردم تا ببینم قضیه چیه؟ خودم رو سرگرم موبایل نشون 

  :دادم، ولی گوشام رادار شده بود

  .اسالم خانم خانم-

 بازم شما؟ -

 چرا از دیدنم ناراحت میشی؟ -

چرا باید خوشحال بشم؟ خیر سرم اومدم اینجا راحت باشم و بی دغدغه، ولی شما هر دفعه کال اعصاب منو داغوون می -

 کنی، چند بار بگم مزاحمم نباشید؟

 گفتم دوستت دارم، بگذار یهمگه حرف بدی می زنم؟ گفتم می خوام باهات باشم بد برداشت کردی و یکی زدی گوشم، -

مدت با هم باشیم تا آشنا بشیم شاید قسمت شد و از من خوشت اومد، تف انداختی تو صورتم،گفتم اصال آدرس بده 

 .مستقیم بیام خواستگاری تا بدونی نیتم بد نیست گذاشتی رفتی، اینبارم که هنوز حرف نزده میگی برو

  .از تو نه از هم جنس های تو، متنفرم ازتون، دست از سرم بردار و برو چون دلم خواست، چون خوشم نمیاد ازت، نه-

  .نگذار چیزی بشه که نباید بشه-

منو تهدید می کنی؟ به چی؟ بابا هر روز موقع رقصت اونجا کلی دختر دورت حلقه می زنند و خودشون رو خفه می کنند -

 برات، برو سراغ یکی از اونا، چرا گیر دادی به من؟ 

  :که پسره رفت نزدیکش و گفت دیدم

  .آخه تو خیلی خوشگلی نمیشه ازت گذشت-

  :بعد دستش رو دراز کرد تا دست خانم مهرپرور رو بگیره؛ ولی فورا لیوان نسکافه رو پرت کرد طرفش و گفت

  .دستت به من بخوره بیچاره ات می کنم-

  .انقدر لج بازی نکن، اینبار با زور می برمت-

ه پسر فهمیدم که این حرفش کامال جدی بود و اینو وقتی کامل برگشتم از توی صورت خانم مهرپرورم من به عنوان ی
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  :خوندم، ترسید و سکوت کرد، پسره گفت

  .سکوت عالمت رضاست دیگه، بیا بریم-

  .من هیچ جایی نمیام، نگذار داد و بیداد راه بندازم مردم رو بندازم به جونت-

 ستی، اگه بودی همون اول اینکار رو می کردی، راستش رو بگو از چی می ترسی؟ تو اهل داد و بیداد نی-

  .از هیچی، داد نزدم چون فکر کردم آدمی و میری دنبال کارت ولی نخیر، تو سیریش تر از این حرفایی-

فرار کردی و  گفتم که چون خوشگلی، از دور اندامت آدم رو وسوسه هرکاری می کنه، در ضمن، چرا من مطمئنم از چیزی-

اومدی اینجا، می دونم تو کدوم هتل اقامت داری، مال این شهر نیستی، االنم با من میای پس قبلش بگو از چی فرار 

 کردی؟ 

جمالت آخرش رو درحالیکه قدم به قدم بهش نزدیک می شد می گفت و خانم مهرپرور قدم به قدم عقب تر می رفت، 

رو گرفت و همزمان جیغ خفه ای کشید، صبرنکردم، موبایل رو گذاشتم جیبم و با  بعد از جمله آخرش بازو خانم مهرپرور

 :مشت زدم توی صورتش، افتاد روی زمین، فورا نشستم روی سینه اش و مشت دیگه ای حواله اش کردم و گفتم

 از من فرار کرده، جواب سوالتو گرفتی؟ 

 تو چه خری هستی دیگه؟ -

  :وی زمین و با مشت دوم عینکم، فورا برداشتشم و زدم به چشمم و گفتمموقع زدن مشت اول کالهم افتاد ر

  .کسی که اگه یه کالم دیگه در مورد این دختر حرف بزنی میشه قاتلت-

  :خانم مهرپرور با افتادن عینکم انگار من رو شناخته بود که گفت

 شما اینجا چیکار می کنید؟ -

میان سمتمون، یکیشون زودتر رسید و من رو بلند کرد و زد توی گوشم و  جوابش رو ندادم، دیدم که رفقای پسره دارن

  :عینکم دوباره افتاد گفت

 داری چه غلطی می کنی؟ -

  .دارم بی ناموسایی مثل شما رو آدم می کنم-

 تو سگ کی باشی؟-

بهم حمله کنند که پسره با لگد زدم به جایی که نباید می زدم، با درد روی زمین افتاد و اون دونفر رسیدن و خواستن 
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  :گفت

  .صبر کنید، شما دخالت نکنید، نادر رو بردارید وبرید توی ماشین ماهم االن میاییم-

  :یکیشون گفت

 ما؟ -

  .آره، حسابم رو با این بچه قرتی تسویه کنم بعد با این دختر خانم میاییم-

  :م رو داد دستم و گفتدو قدم برداشتم سمتش که خانم مهرپرور فورا جلوم ایستاد و عینک

  .نه تو رو خدا-

  :عینک رو گرفتم و دوباره زدم به چشمم و همون موقع پسرا هم خواستند من رو بگیرند که دوباره پسره گفت

  .مگه نشنیدید، می خوایید همه مردم رو جمع کنید دورمون؟ نادر رو بردارید و برید دیگه-

  ...فرید اینطوری کـ-

  .ی شد بر نمی گردیدبرید گفتم و هر چ-

با کمک به اون یکی رفیقشون خیلی زود هر سه نفر دور شدند، زیاد شلوغ نبود، تعداد کمی از دور مشغول تماشا بودند. 

  :گفتم

  .تو هم برو رد کارت، هری-

 من؟ اونی که باید بره تویی نه من، از کجا پیدات شد یهو؟ -

  .گم راهت رو بکش و برومن خیلی وقته پیدا بودم، برای بار آخر می-

 اگه نرم؟ -

  .میشه همون چیزی که گفتم-

  .قیافت نمیگه عرضه قاتل شدن داشته باشی-

  .ولی قیافه تو میگه که دزد ناموسی-

 .خفه شو-

اومد سمتم و با هم درگیر شدیم، ضربه ای به شکمم زد که دردش زیاد بود، ولی بی خیال نشدم و ادامه دادم، چند نفر 

و از هم جدامون کردند، فورا خودم رو از دستشون آزاد کردم و برگشتم عقب، عینکم زیر پا شکسته بود، اگرم یکی اومدن 
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من رو اینجا می دید و می شناخت و عکس می گرفت رسما بیچاره می شدم، خانم مهرپرور از کیفش عینک خودش رو 

  :بیرون آورد و کالهمم از زمین برداشت و داد بهم، گفت

  .تر از اینجا برین تا توی دردسر نیفتادیدزود-

 عینک زنانه؟-

 .بهتر از هیچیه، حاال برید-

  .با هم میریم-

  .من باید تکلیفم رو با این مردیکه روشن کنم-

  :با عصبانیت و صدای بلندی گفتم

  .شما تکلیفی ندارید که روشن بشه، بریم-

  :ل رو پرسیدم و رفتیم، وقتی رسیدیم پیاده شدیم و گفتمبه ناچار دنبالم اومد، یه تاکسی گرفتم و آدرس هت

  .شما برید باال وسایلتون رو جمع کنید و برگردید-

  .من نمی تونم برگردم-

 شما خیلی بی خود می کنید، مگه دسته خودتونه که نمیایید؟ -

 پس دست کیه؟ -

شهر بمونید کور خوندید، فعال دست منه، زود برید  با وجود اتفاق امروز اگه فکر کردین می گذارم یه ساعت دیگه تو این-

  .وسایلتون رو جمع کنید

  .آقای فرحمند شما نمی تونید برای من تصمیم بگیرید-

  :تو یک قدمیش ایستادم و گفتم

 کی گفته نمی تونم؟ -

  .من میگم-

رو برای برادرتون تعریف کنم فورا  با من بازی نکنید، االن اصال حوصله ندارم، پس قبل از اینکه بخوام ماجرای امروز-

 .برید هرچی دارید جمع کنید و بیایید

  :اوف کشداری گفت و چند قدم برداشت سمت ورودی هتل، برگشت و گفت
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 می خوایید اونجا بایستید؟ -

  .آره-

 با این سر و صورت؟ -

  ...دیدم زیادم بد نمیگه،باهاش همقدم شدم به سمت در ورودی هتل

 

 «دیانا»

سرم اومد داخل، رفتم سمت مسئول هتل و گفتم که صورت حساب من رو آماده کنند تا وسایلم رو جمع می کنم، پشت 

خارج شدیم. در رو باز کردم و وارد شدم و اشاره کردم تا اونم بیاد  0بعد با آقای فرحمند سوار آسانسور شدیم و طبقه 

ردم، کتاب و شارژرم رو گذاشتم توش و درش رو بستم و داخل، ساک کوچیکم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و بازش ک

  :گفتم

  .من آماده ام، می تونیم بریم-

 طبقه کشیدید باال که کتاب و شارژر بذارید توی ساکتون؟  0منو -

  .نخیر، بشینید اینجا لطفا-

 برای چی؟ -

  .بشینین-

یه کمی زدم بهش و نشستم کنارش، خودش کاله نشست لبه تخت و من از جعبه کمک های اولیه بتادین و گاز برداشتم، 

  :و عینکش رو برداشت، گاز رو گذاشتم روی زخمی که پایین چشمش بود و گفتم

 نیاز بود؟ -

 چی؟ -

  .درگیری-

  .البد بوده-

گاز رو برداشتم و انداختم توی سطل و یکی دیگه باز کردم و روش بتادین ریختم و خواستم بگذارم روی پیشونیش؛ اما 

  :رق کرده بود و موهاش چسبیده بود به پیشونی و زخمش،گفتمع

  .یا خودتون این رو بگذارید یا موهاتون رو بزنید عقب-
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دوتا چسب زخم برداشتم و یکی رو  .نگاه کوتاهی به چشم هام انداخت و گاز رو گرفت و خودش گذاشت روی پیشونیش

باز کردم و خواستم بندازم روی زخم پیشونیش، موهاش بازم باز کردم و انداختم روی زخم زیر چشمش و اون یکی رو 

چسبیده بود به خون و بتادین، نفسم رو حبس کردم و با دستم خواستم موهاش رو کنار بزنم که فورا سرش رو برد عقب 

  :و گفت

  .چیکار می کنید؟ بدید به خودم-

م رو آزاد کردم و وسایل رو گذاشتم سر چسب رو گرفت و ایستاد جلوی آینه و انداخت روی زخمش. نفس حبس شد

  :جاش، اونم دست هاش رو شست و گفت

 بریم؟ -

 آقای فرحمند؟ -

 بله؟ -

 میشه فردا بریم؟ -

  .نه خیر-

خواهش می کنم، اجازه بدید امشبم بمونم اینجا، اگه برگردم و بابام من و ببخشه دانیار نمی بخشه، حتی احتمالش -

  .امشبم اینجا بمونمهست منو بکشه، پس بگذارید 

 اگه انقدر می ترسیدید پس چرا اومدین اینجا؟ چرا موبایلتون خاموشه؟ -

  .میگم بهتون؛ولی شما قبلش قبول کنید که امشبم می مونیم-

گوشه لبش رو با دندون گرفت؛ با هر دو دستش به موهاش چنگ زد و همین دل من رو لرزوند. خدایا چی می شد؟ به 

ین بزرگی بر می خورد اگه من می تونستم به جاش اینکار رو بکنم؟ من پنجه هامو ببرم ال به الی کجای دنیای به ا

 :موهاش؟ به خودم اومدم و گفتم

 میشه؟ -

  .باشه، ولی باید همه چیز رو تعریف کنید-

 قبول. راستی حال مادرم چطوره؟ -

  .توی بیمارستانه-
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  :ترس گفتم از اینکه انقدر سریع و رک گفت جا خوردم و با

 اتفاقی افتاده؟ -

 مگه آدم سالم رو می برند بیمارستان؟ -

  :نالیدم

 آقای فرحمند؟ -

مگه دروغ میگم، حالش خوب نیست، از بی خبری دختر بی مسئولیتش داره دق می کنه، پدر پیرتون تمام امامزاده ها رو -

رتون از کنارمادرتون تکون نمی خوره، همه نذر پیدا شدنتون کرده، برادرتون وجب به وجب ساری رو گشته، خواه

 اقوامتون رو نگران کردید که چی؟ بیایید لب ساحل نسکافه بخورید و قدم بزنید و جواب مزاحماتون رو بدید؟

  :قدمی به عقب برداشتم و نشستم روی تخت، اشکی که از گوشه چشمم سر خورد رو پاک کردم و گفتم

  .بینمشون و براشون توضیح میدم االن وقت این حرفا نیست، فردا می-

  .فردا اول وقت میام دنبالتون-

 کجا میرید شما؟ -

نمی دونم.اگه می خواید می تونید االن بیاید و بریم بیرون تا برام تعریف کنید قضیه چیه، اگرم نه تا فردا از اتاقتون -

  .بیرون نمیاید، منم برم یه بیمارستان پیدا کنم

مگه میشه این مرد ازم بخواد با هم بریم بیرون و من براش حرف بزنم و قبول نکنم، با همه وجود مگه میشه دلم نخواد، 

  :می خواستم، چقدر دلم براش تنگ شده بود، ولی گفت بیمارستان؟ دلم لرزید. بلند شدم و گفتم

 چی شده؟ -

د کنه، قبل از اینکه دردسر بشه بای باید خودم رو به یه پزشک نشون بدم، یه ضربه به شکمم خورد که دردش اذیتم می-

  .خودم رو نشون بدم

  .پس با هم میریم پیش دکتر و بعد میریم بیرون-

  .باشه، موبایلتون رو روشن کنید دیگه-

یعنی اونم زنگ زده بود؟ وای نه، نکنه بعد از این که من خاموش کردم به موبایلم زنگ زده و جوابش رو ندادم. دل رو 

  :گفتمزدم به دریا و 
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 شما هم تماس گرفته بودید که می دونید خاموشه؟ -

  .االن همه می دوند خط شما خاموشه-

 چی می شد بگه آره زنگ زدم، اونم چندبار؟ 

  .فرداروشنش می کنم، اگه االن روشن بشه دیگه مهلتی نمی مونه برای حرف زدن-

  .من پایین منتظرتونم-

تلخ و بی تفاوت بود و صد البته تو دل برو. کیفم رو برداشتم و از اتاق رفتم  رفت و در رو بست. تلخ بود، مثل همیشه

بیرون، سوار آسانسور شدم. وقتی خارج شدم جلوی در منتظر من بود، چه حس قشنگیه، مهدیار فرحمند امپراطور غرور و 

االن منتظرمنه، به خاطر دفاع  اسطوره من، االن اینجاست، توی شهری که من هستم و اون به خاطر من تا اینجا اومده و

از من درگیر شد و صورتش زخم برداشت.رفتم پیشش و با هم خارج شدیم وقتی تاکسی گرفت قبل از اینکه سوار بشیم 

 :صدایی گفت

 هی پسر؟ کجا؟ -

  :برگشتم و با دیدنش مو به تنم راست شد، زیر لب گفت

  .یا دست این؛ شما بشین تو ماشینلعنت خدا بر شیطون، من امروز یا کار دست خودم میدم -

 می خوایید چیکار کنید؟ -

 .شما بشین من میام-

می دونستم اگه چند ثانیه دیگه مکث کنم حسابی عصبانی میشه پس به ناچار نشستم توی ماشین و از پشت سر دیدم 

 شت، نشست تویکه رفت سراغش، سینه به سینه اش ایستاد، عینک و کالهش رو برداشت و چند جمله گفت و برگ

  :ماشین و به راننده گفت

  .آقا من اینجارو نمی شناسم، اول برین یه بیمارستان بعدشم لطفا برین یه رستوران خوب-

  .چشم آقا-

  :پرسیدم

 چی بهش گفتید؟ -

 مهمه که بدونید؟ -
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  .نه-

  .پس نپرسید-

دم که فرصتی جور کرد تا من با معشوقه ام تیکه دادم به در ماشین و به بیرون چشم دوختم، از ته دل خداروشکر کر

اینجوری تنها باشم. بهش نگاه کردم، سرش رو تکیه داده بود به پشتی صندلی و چشم هاش رو بسته بود، می دونستم 

خیلی خسته است؛ ولی با خودم گفتم شاید آخرین فرصت ما باشه و دیگه اینجوری کنار هم نباشیم، شاید دیگه نتونم 

 :م، برای همین گفتمصداش رو بشنو

 چند روزه اومدید بندر؟ -

  .روز سومه-

 خانوادمم می دوند که شما اومدید؟ -

  .برادرتون می دونه-

 چرا خودش نیومد؟ -

  .با اجازه فعال توی بیمارستان رژه میره-

 از کجا فهمیدید من اینجام؟ -

  .شرایط سختی هستید آروم بشینخودتون قبال گفته بودید دریای جنوب بهتون کمک می کنه وقتی توی -

 کی گفته من االن توی شرایط سختی هستم؟ -

  :تا این لحظه به سؤاالتم با چشم بسته جواب می داد، با پرسیدن این سوال صاف نشست و گفت

  .الزم به گفتن کسی نیست، همین غیب شدنتون گواه همه چی هست-

 بعد از یه ماه فهمیدید اینجام؟ -

بودم بفهمم شما کجایید وگرنه پیداتون کرده بودم و درست روزی که واقعا نگران شدم فهمیدم اومدید من سعی نکرده -

اینجا و فورا خودم رو رسوندم، ولی خانوادتون به اندازه کافی دنبالتون گشتند، خصوصا برادرتون. هرچند که هنوزم یه 

 .چیز رو نمی فهمم

ده شدیم؛ اما اجازه نداد منم برم، از راننده خواست صبر کنه، خودش رفت خواستم بپرسم چی که رسیدیم و از ماشین پیا

سمت اورژانس و نیم ساعت بعد برگشت، ازش پرسیدم چی شده؟گفت خداروشکر حالم خوبه، جرئت نداشتم سوال 
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بد  وبیشتری در این مورد بپرسم؛ چون تجربه ثابت کرده بوده پرسیدن سواالت زیاد در مورد وضع جسمانیش حالش ر

می کنه، ماشین دوباره حرکت کرد و بعد از مدتی جلوی رستوران ایستاد،پیاده شدیم، کرایه رو حساب کرد و وارد 

رستوران شدیم، یه رستوران که کامال فضاش به حال و هوای بندر می خورد، موزیک بی کالمی با ریتم بندری، بوی ماهی 

و مدرن خبری نبود، همه چیز چوبی بود، گوشه راست رستوران یه  آدم رو دیوونه می کرد، از میز و صندلی های شیک

سماور بزرگ بود، صدای قل قل آب توی سماور و بخاری که ازش بلند می شد برام خیلی دلنشین بود، همه دیوارها از 

و روی تی غذا رکاغذ دیواری هایی با نقش و نگار دریا و ساحل پر بود، باالخره نشستیم و بالفاصله سفارش ماهی داد، وق

 :میز گذاشتن پرسیدم

 چی و نفهمیدید؟ -

 اینکه چرا بلیط ساری گرفتین و کنسل کردید و اومدید جنوب؟ -

  .برای رد گم کردن، برای اینکه همه فکر کنند من شمالم و کسی مزاحمم نشه-

  .ولی موفق نشدید و من بد موقع مزاحم شدم-

  .منظورم این نبود-

یتی نداره. ولی چرا؟ چی باعث شد تا این حد خودتون رو از خونه و دوست و آشنا و مهم تر منظور شما برام اهم-

 خانوادتون دور کنین؟

خدای من. یعنی نمی دونست؟ نمی دونست چه خنجری توی قلبم فرو کرده؟ نمی دونست دارم از درد می میرم ولی بازم 

تی خنجرش هم برام مقدسه؟خدایا؟ چرا این مرد نمی راضی نمیشم خنجرش رو از قلبم در بیارم؟ نمی دونست که ح

 فهمه من می پرستمش؟ چرا نمی فهمه تا پای مرگ دوستش دارم؟ چرا نمی فهمه عاشقشم؟

آره حق با غزلِ،راسته که میگه آدمای معروفی مثل فرحمند و ایرانمنش اونقدر دختر دور و برشون میاد و میره، اونقدر 

صبحم جلوشون زار بزنی و قسم بخوری که حاضری جونت رو فداشون کنی بازم باور نمی عاشق سینه چاک دارند که تا 

 :کنند و فوقع آخرشم لبخندی تحویلت میدند و میگن

 .ما عاشق و معشوق زیاد داریم، ولی فرصت گلچین کردن نداریم-

  :به ناچار گفتم

ودم دچار می کردم، برای همین از تهران اومدم من شرایط روحی مساعدی نداشتم، با موندنم فقط بقیه رو به شرایط خ-
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  .بیرون و پیغامی گذاشتم و گفتم کسی دنبالم نیاد، گفتم کسی نگران نشه و حالم خوبه ولی گوش نکردند

 همیشه اینقدر خودخواهانه تصمیم می گیرید؟ -

  .من تصمیم می گیرم دیگه به بقیه اش کاری ندارم-

 اون پسر ازتون چی می خواست؟ -

  :ز سوال یهویی که کرد جا خوردم و گفتما

 یه مزاحم از آدم چی می خواد؟ -

  .نمی دونم-

 نمی دونید؟شما خودتون یه مردی چطوری نمی دونید؟ -

  .چون تا حاال به خودم اجازه ندادم مزاحم یه دختر بشم. من مزاحم پسر هم نمیشم چه برسه به موجوداتی به نام دختر-

  .شدند ولی بی شک مزاحم شما-

  .فراوون-

 خواسته اونا چی بوده؟ -

  .هر چی که فکر کنید، انواع و اقسام خواسته ها-

  .پس جواب سوالتون رو گرفتید-

 یعنی چی؟ اون پسر از شما چی خواست؟ -

  .دوستی-

اق می ن اتفکه اینطور. در ضمن این رو بدونید که من امروز به خاطر شما غیرتی نشدم، یعنی هرکسی جای شما بود همی-

  ...افتاد، چون بهم یاد دادن ناموس دیگری ناموس منم هست، خصوصا توی این زمونه که

بعد پوزخندی زد و مشغول خوردن شامش شد، از گلوم پایین نمی رفت، حال خوبم زایل شد، ای کاش گفته بود چون تو 

خودش رو داشت، گرفتن قاشق و بودی اینطوری غیرتی شدم؛ بهش خیره شدم، حتی غذاخوردنش هم پرستیژخاص 

چنگال تو دستش یه حالت خاص داشت، از نگاه به غذا خوردنش سیر نمی شدی، جوری که من االن اصال اشتها نداشتم، 

آروم و خونسرد، نمی دونم، هیچوقت هم نمی فهمم و نخواهم دونست که این پسر با این همه سختی که کشیده، این 

قدر خونسرد رفتار می کنه؛این آرامش رو از کجا میاره؟ نفسام به شماره افتاده بود، توی همه فشاری که داشته چطوری ان
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  :دلم گفتم

نمی بخشمت مامان، هیچوقت نمی بخشمت، مقصر حال االن من تویی، تویی که هرگز بهمون یاد ندادی چطوری دلبری -

اه عشوه سره نه دختر، تویی که گفتی بدترین گـ ـنکنیم، تویی که همیشه گفتی اونیکه باید پا پیش بذاره برای امرخیر پ

گری برای نامحرمه، تویی که گفتی اگه مستقیم به چشم نامحرم نگاه کنی به خودت اجازه میدی خطاهای بیشتر بکنی، 

تویی مامان. مقصر تویی که یادم ندادی بد باشم، ظالم باشم، گستاخ باشم، برای همینه که امروز نمی تونم با یه ذره 

عشوه، یه ذره دلبری، یه ذره ناز و ادا، یه ذره قربون و صدقه رفتن دل سنگ این پسر رو به روم رو نرم کنم، تو مقصری 

که االن نمی تونم این پسر رو در آغوش بکشم و بگم که چقدر دوستش دارم، بگم که زندگی بدون اون رو نمی خوام، 

  ...نه این گره رو باز کنه، حتی خود خدابگم که نفسم به نفس هاش گره خورده و کسی نمی تو

  :به خودم تشر زدم و گفتم

چته دیانا؟ داری این حرفها رو در مورد کی می زنی؟ می دونی که فکرشم گـ ـناه داره، پس آروم بگیر، از کی اینقدر -

 ...ضعیف شدی؟ از کی اینقدر به شرم و حیا شدی؟ از کی کافر شدی؟ می فهمی داری چی بلغور می کنی

ای خدا، نکنه صدای تاالپ و تولوپ قلبم رو بشنوه و یه بار دیگه دستم پیشش رو بشه؟ کالفه صورتم رو بین دو دستم 

پوشوندم و بعد نوک انگشتام رو از پیشونی تا زیر چونه ام کشیدم، دستام رو گذاشتم روی میز و سرم رو گرفتم باال و 

گاه دریایی این پسر گره خورد، بعد نگاهم و دزدیدم و خودم رو مشغول ناخودآگاه برای چند لحظه کوتاه نگاهم به ن

 :خوردن نشون دادم، ولی فهمید و گفت

  .انگار اشتها ندارید-

 .همینطوره-

  .پس بریم-

  .بریم-

  :گارسون رو صدا زد و صورت حساب خواست، قبل از اینکه برسه پرسید

 با چی اومدید اینجا؟ -

  .اتوبوس-

 یاد رو؟ این مسافت ز-
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  .چاره ای نداشتم-

  .امشب هماهنگ می کنم، ساعت پرواز رو میگم و فردا با هواپیما بر می گردیم-

  .ممنون-

تومنی بیرون آورد و گذاشت روی میز، وقتی بلند  14با اومدن گارسون و دادن فیش صورت حساب، از کیفش دو تراول 

 :شد و گفت

 .اضافه اش هم باشه انعام شما-

تشکر کرد و بعد همراه با هم از رستوران اومدیم بیرون. نه اون حرفی از تاکسی گرفتن زد نه من، در عوض با گارسون 

  :هم بی هدف مشغول قدم زدن شدیم، چی بهتر از این؟ ازم پرسید

 دوستتون غزل خانم؛ نامزد دارند؟ -

 برای چی می پرسید؟ -

 دارند؟ -

  .نه-

 کسی توی زندگیشون هست؟ -

  .چ کسنه، هی-

 قصد ازدواج رو دارند؟ -

  :به سختی آب دهنم رو قورت دادم و با حرص گفتم

 .نمی دونم-

 میشه تلفن خونشون رو بدید؟ -

 برای چی؟ -

  .امر خیر-

 رسما نفسم قطع شد، داشت با من چیکار می کرد؟ چرا از من این سوال رو می پرسه؟ 

 حتما میدم. حاال کی هست این آقا داماد؟ -

  .زوده برای گفتن این کلمه هنوز-
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 خب حاال همون، اگه خدا بخواد داماد آینده؟ -

 نمی تونید حدس بزنید؟ -

  ...خدایا االنه که پس بیفتم، نکنه دلش پیش غزله، ولی نه امکان نداشت

  .نه، اصال-

  .پس فکر کنم این عالقه یه طرفه باشه و گرنه حتما غزل خانم با شما صحبت می کرد و می گفت-

غزل فقط یک نفر رو توی زندگیش دوست داره، ولی خب مطمئنه که بهش نمی رسه برای همین زیاد در مورد این -

مسائل صحبت نمی کنه و اجازه اومدن خواستگار رو هم نمیده، سنش از دورانی که با احساس تصمیم بگیره گذشته ولی 

  .خب، عاشقه دیگه

 البد از آشناهاشونه، شما می شناسینش؟ -

  .نه از آشناهاش نیست، منم زیاد نمی شناسمش، ولی شما خوب می شناسیش-

 من؟ کیه مگه؟ -

  .غزل عاشق رفیقتون آقا میالد هستش-

  :ایستاد، توی صورتم نگاه کرد و گفت

 دارید جدی میگید؟ -

 االن حس و حال شوخی دارم به نظرتون؟-

مهاش خوندم، از چشمایی که االن گستاخ شده بودم و بهشون لبخند کمرنگی زد، نه به روی لب، این لبخند رو از چش

  :خیره شده بودم.گفت

 مطمئنین منظور غزل خانم همین آقا میالد ما بوده؟ -

  .مطمئنم-

  .خیلی خیلی عالی شد، باورم نمیشه-

 چی عالیه؟ -

ین گاری کنم، حاال با شنیدن اراستش من می خواستم شماره خونه دوستتون رو بگیرم و غزل خانم رو برای میالد خواست-

  .خبر حسابی خوشحال شدم، چون نگران بودم که نکنه عالقه میالد یه سو باشه
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 چی میگید آقای فرحمند؟ دارید میگید آقا میالد هم غزل رو دوست داره؟ -

  .هم گیر کردمیالد خودش چیزی نگفته به من، ولی از رفتار و حرفاش خوب می فهمم و می دونم که دلش پیش غزل خان-

  .این فوق العاده است، غیرممکن داره ممکن میشه-

 چه غیرممکنی؟ -

  .من و غزل؛ یعنی غزل توی خواب هم نمی دید که آقا میالد هم بهش عالقه داشته باشه، بیشتر شبیه رویای محال بود-

 چرا باید محال باشه؟ -

  :عوض گفتم خواستم بگم چون رسیدن من و تو هم به همدیگه محاله ولی در

  .نمی دونم-

  .خیلی خوب شد، ولی لطفا فعال چیزی به دوستتون نگید تا من شخصا با میالد صحبت کنم و مطمئن بشم-

  .باشه، حتما-

بعد برگشتیم هتل و من وارد اتاق شدم و آقای فرحمندم رفت تا یه اتاق دیگه برای یک شب بگیره؛ نیم ساعتی روی 

خوابم نمی اومد، بلند شدم، پرده رو زدم کنار و پنجره رو باز کردم، کاری که این مدت زیاد  تخت نشستم ولی انگار اصال

انجام داده بودم، هرچند سه تا هتل عوض کردم؛ ولی این بهترینش بود، چون به دریا دید داشت، کمی از هوای شرجی 

میشه آستین های لباسش رو تا آرنجنش تا زده که به ریه هام دمید پایین رو نگاه کردم، خودش بود، آقای فرحمند، مثل ه

بود، ساعت خوشگلش از این فاصله توی تاریکی برق خاصی داشت و شنیده بودم یادگار حسام ارجمنده، یه کمی قدم 

زد و بعد ایستاد، دستاش رو به سینه زد و مشغول تماشای مهتاب شد و کسی چه می دونست چه دردی داره تو خیره به 

 ...او خیره به مهتابشماهت باشی و 

  :نسیم آرومی که می وزید موهاش رو جابه جا می کرد و من حسرت وار زیر لب زمزمه کردم

  ...من حسودم

  ...حتی به بادی که موهایت را نوازش می کند

  ...من حسودم

  ...حتی به آفتابی که تنت را گرم می کند و تو لباست را کم می کنی و من نگران نگاه خورشیدم

  ...من حسودم
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  ...حتی به دستانت که گاه به دست به سینه می ایستی،احساس می کنم خودت را در آغوش گرفته ای

  ...من حسودم

 ...به لبخندهایت از نثارشان به دیگران

  ...من حسودم

  ...اردبه نگاهت به مهتاب که آنچنان خیره اش می شوی و نمی دانی که حتی مهتاب هم تاب نگاه آبی رنگت را ند

 من حسودم؛ 

 !...به هرچیزی که تورا حس می کند

*** 

  :جلوی در خونه با آقای فرحمند ایستاده بودم، می ترسیدم زنگ رو فشار بدم،گفت

 چرا منتظرید؟ -

 شما مطمئنین االن همه خونه هستند؟ -

  .آره، می تونید زنگ بزنید-

 .کاش دانیار نبود-

 می ترسید ازش؟ -

  .حتی بابامم ازش می ترسه وقتی عصبانی بشه-

  .نگران نباشید، من می مونم تا اگه عصبانی بود آروم بشه-

  .دلم قرص شد از حرفش، کیلو کیلو قند توی دلم آب شد از این حمایت غیرمستقیمی که اگه الزم می شد انجام می داد

  :با دلهره زنگ رو فشار دادم، صدای دنیا پیچید و گفت

 کیه؟ -

  .منم دنیا-

  .نه دیانا، االن نه، دانیار خونه است، اگه ببینتت زنده ات نمی گذاره، برو وقتی دانیار رفت بیا، برو دیانا-

  .من جایی نمیرم، در رو باز کن دنیا-

 دیانا؟ -

  .میگم در رو باز کن-
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  .بمیری تو دیانا-

ی فرحمند نگاه کردم، لبخند کوتاهی زد و صدای چیلیک باز شدن در اومد، در رو باز کردم ولی قدم بر نداشتم، به آقا

 :گفت

 اول من برم؟ -

 .اگه میشه-

 این انصافه من به جای شما از داداشتون کتک بخورم؟ -

  .نه،اون با شما کاری نداره-

  .بیاین بریم داخل-

همزمان اومدن اول اون رفت و پشت سرش من وارد شدم، همین که در رو بستم در ورودی سالن باز شد و دانیار و بابا 

  :بیرون، پشت سرشون هم دنیا. دانیار کامال عصبانی بود؛ ولی به احترام بابا چیزی نگفت؛ به سختی گفتم

  .سالم-

  :آقای فرحمند هم بعد از من سالم کرد هر سه جوابش رو دادند، بابا گفت

 کجا بودی دیانا؟ -

  .بندرعباس-

  .ادرت داشت دق می کردچرا رفتی اونجا؟ چرا بی خبر گذاشتی مارو؟ م-

  .معذرت می خوام بابا، ولی بذارین توضیح بدم، دالیل من منطقیه-

  :دانیار اومد سمتم و من یه قدم عقب برداشتم، خواست بیاد جلو که بابا گفت

 دانیار؟ -

ا مرده؟حاال ه اس یبابا میگی چیکار کنم؟ دختره خیره سر بیشتر از یه ماهه گذاشته رفته یه خبر نداده که خیر سرش زند-

  .برگشته و پررو پررو زل زده تو چشماتون و میگه دالیلم منطقیه،ِد آخه دالیلت تو سرت بخوره دختر

 :اینو گفت و خواست بیاد سمتم که آقای فرحمند جلوش رو گرفت و گفت

، خونه زندانیش کردیدآقای مهرپرور آروم باشین لطفا، گیریم که شما االن دوتا سیلی هم زدین تو گوشش، اصال تو -

 .مشکل حل میشه؟ نه...آروم باشید و اجازه بدید اول بره مادرش رو ببینه و بعد براتون تعریف کنه
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نمی تونم، کاش به دوتا سیلی بود، دلم می خواد خفه اش کنم، می دونه چقدر دنبالش گشتم؟ می دونه این مدت خواب -

ین نرفته؟ می دونه دلم، فکرم، عقلم چندجا رفته؟چه فکرای بدی که خوش نداشتم و لقمه غذا به راحتی از گلوم پای

 نکردم، تو خودت خواهر داشته باشی و این کار رو باهات بکنه چیکارش می کنی؟ انصافا چیکارش می کنی؟ 

 یاول حرفاش رو می شنوم، دالیلش رو،اگر منطقی بود می پذیرم؛ ولی اگه نبود برای همیشه اسمش رو از ذهنم خط م-

  .زنم

 یعنی به توضیحشه؟ باشه بیا بریم بشین تعریف کن ببینم کدوم گوری بودی؟ -

آروم باش آقا دانیار، اون انقدر از شما می ترسید که اصرار کرد تا منم باهاش بیام، بگذارید احساس راحتی و آرامش -

 .داشته باشه

  :دانیار دستی به صورت و موهاش کشید و گفت

 .ببین برو باال مامان رو-

هنوزم می ترسیدم تکون بخورم، به آقای فرحمند نگاه کردم، چشمهاش رو آروم بست و باز کرد که یعنی همه چیخوبه، 

  .دلم گرم شد و قدم های سنگینم رو به سمت سالن برداشتم

 «مهدیار»

و  نبود تا زنگ بزنم سه روز می شد که خانم مهرپرور برگشته بود؛ ولی بازم خبری ازش نداشتم، یعنی هیچ بهونه ای

بپرسم که بفهمم خانوادش چطوری باهاش رفتار کردند، هرچند می شد زنگ بزنم و شماره حساب بگیرم برای واریز پول 

اما بازم دلم راضی نشد، شاید موقعیت بهتری پیش می اومد... این سه روز میالد خونه من بود، من هر شب رو فقط 

غذایی از گلوی وامونده ام پایین نمی رفت، چشمهام سوزش عجیبی داشت؛ ولی  دوساعت اونم به زور خوابیدم، هیچ

  ...مقاومت می کردم، معده درد وحشتناکمم بهش اضافه شده بود، مغازه نرفته بودم و میالد رو می فرستادم

  :بره، پرسیدم عصر روز چهارم روی مبل نشسته بودم و شقیقه هام و ماساژ می دادم، میالد ثریا خانم رو فرستاد تا

 شده، چرا اینقدر زود فرستادیش؟  1ساعت -

  .چون می خواستم باهات حرف بزنم-

 میالد یه نگاه به من بنداز؛ من مثل آدمایی هستم که شرایط حرف زدن دارند؟ -

ت تا چشمت کور،هم شبا بخوابی هم غذای درست و حسابی بخوری، منم دقیقا برای همین حال و روزت می خوام باها-
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  .حرف بزنم

  .االن نه میالد، چشمام واقعا هم داره کور میشه از سردرد-

 ثریاخانم برات دارچین و آبلیمو گذاشته، گفت قبال امتحان کرده جواب داده،ب یارم؟ -

  .آره آره، بیارش شاید یه ذره آروم بشم-

  :میالد ظرف کوچیکی رو آورد و گفت

 حاال این رو باید چیکار کنم؟ -

  .بگذاری روی شقیقه هام رو ماساژش بدیباید -

 من؟ -

  .اگه خسته نمیشی-

  .من واسه خودمم این کار رو نمی کنم-

  .واسه من می کنی، می دونم-

 :لبخندی زد و مشغول شد، چشمهام رو بستم ولی اینقدر می سوخت که بالفاصله بازش کردم؛ میالد که دید گفت

پسر؟ از وقتی از بندرعباس برگشتی شدی مرغ سرکنده، فقط بال بال می  هرچی بکشی حقته داداش، آخه دردت چیه-

 زنی، قبلش هم که دیگه بدتر، از روزی که خانم مهرپرور رفت و خبری ازش نشد تو اینجوری شدی؛ آخه چرا؟ 

  .کارت رو بکن میالد-

 میشم، باید بگی چی شده؟ دارم کارم رو می کنم، ولی جواب منم باید بدی، قبال هم گفته بودم من بی خیال ن-

 تو چی می خوای بشنوی؟ -

 اینکه تو دل داداشم چی می گذره؟ -

  .هیچی-

 مهدیار؟-

  .من نمی فهمم چی می خوای بگی؛ درست حرف بزن-

 دلت پیش خانم مهرپرور گیره؟ -

  :فوری دستش رو کنار زدم و ایستادم، عصبی گفتم
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 تو چی گفتی؟ -

 سیدم دلت پیش مهتابت گیره؟ چرا وحشی میشی آقا گرگه؟ پر-

 مهتاب کیه؟ گرگ چیه؟ میالد چی میگی تو؟ -

  .من خر نیستم مهدیار، تو هم نیستی، می دونم تو دلت چی می گذره-

 چی می گذره که خودمم نمی دونم؟ -

  .خودت نمی خوای که بدونی، چون می زنی تو دهن دلت-

 .خب باشه، تو االن بگو تا بدونم دیگه-

  .داداش، بدجورم عاشق شدی عاشق شدی-

  :خنده عصبی کردم و گفتم

  .خسته نشدی انقدر فکر کردی؟ اونیکه دلش جایی گیره تویی نه من-

 من؟ -

 فکر کردی نمی دونم به خانم نامدار عالقه داری؟ -

  .االن بحث سر تو هستش، پس پای من رو نکش وسط-

  ...چرا نباید بکـ-

  .نکش وسطمهدیار گفتم االن پای من رو -

  :نفس عمیقی کشیدم رو نشستم روی مبل، آروم تر گفتم

 میالد به من می خوره از عاشقی چیزی بدونم و عاشق بشم؟ -

  .این از اون حرفا بودا-

 کدوم حرفا؟ -

 مهدیار؟ -

  .ای درد؛ هی نگو مهدیار، من سرم داره منفجر میشه پس مثل آدم حرف بزن-

 تن می خواد؟ یا مگه دست خودته که بگی من می خوام از حاال عاشق بشم؟ آخه برادر من مگه عاشقی دونس-

  .من که گفتم چیزی نمی دونم، شاید بشه-
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  :یه نگاه عاقل اندر سفیهانه ای کرد و گفت

تو که اینجوری نبودی، ببین درسته منم دلم گیره، ما دیگه سی سالمونه، تا اینجاشم زیادی صبر کردیم، باید زندگی -

بدیم، شاید پیش نیومده که به فکر بیفتیم، مادرامون از اونایی نبودن که هی اصرار کنند برو ازدواج کن؛ اگه االن  تشکیل

  .میگم تو عاشق شدی چون می فهمم تغییر حالت هات رو

 چه تغییری کردم که انقدر واضح بوده؟ -

این ثریاخانم؛ فکر کردی دارچین و آبلیمو، واضح نه،قسم می خورم به جز من هیچکس نفهمیده که درد تو چیه؟ حتی -

شیرعسل، دمنوش رازیانه و اسطوخودوس و که میده بخوری تجویز خودشه؟ نه برادر من، اگه می دونست قبال هم بهت 

روز به  54می داد، ولی این چندماه چرا بهت رسیدگی می کنه؟ اینارو خانم مهرپرور ازش خواسته، پیرزنی که موبایلش 

نمی خورد حاال چی شده که روزی سه باز زنگ می خوره؟ من شنیدم که خانم مهرپرور برات یه چیزایی  روز زنگ54

تجویز کرده تا برای بی خوابی بخوری، شیر عسل تجویز می کنه برای اینکه می دونه درست غذا نمی خوری باشه برای 

ثر نداره، روش های قدیمی بهت تجویز تامین انرژی، می دونه سردردات شدیده و روی بدن قوی تو مسکن ساده ا

 میشه، تازه اونم که مستقیم و غیرمستقیم ثابت کرده که دوستت داره؛ پس حرفت چیه؟ 

 همین؟ -

سال رفاقت هنوز ندیدم به جز مادرت و خودم برای کسی نگران بشی، حتی مامان  86نه، حاال خود تو؛ من بعد از -

خواهرته؛ هیچکدوم، تو زندگی تو فقط دوتا شخص وجود داشت که اگه اونا  بزرگت و حسام، خاله ات، مهدیس که میگی

سردرد می شدند تو تب می کردی، اونم من و مادرت، حاال برای خانم مهرپرور نگران میشی، بی خواب میشی، بی قرار 

مین می رش تضمیشی، دلتنگ میشی، یه کله پا میشی میری بندرعباس دنبالش، برش می گردونی و در مقابل از براد

گیری که چیزی بهش نگن، از اون روز درست غذا نخوردی، سر دردات و معده دردت دائمی و شدید شدند، شبها چشم 

رو هم نمی گذاری، تو آینه خودت رو دیدی؟چشمهات از قرمزی مثل خون شده، ریش و سبیلیت رو دیدی؟ چندروزه 

روزه به زور از جات بلند میشی، مهدیار به خدا باور کن فقط با اصالح نکردی؟ تو هر روز دوش می گرفتی ولی االن سه 

جون خودت بازی نمی کنی، منم که می بینمت دارم عذاب می کشم که کاری از دستم بر نمیاد، قبول کن که تو مهدیار 

 .فرحمندی نیستی که قبل از آشنایی با خانم مهرپرور بودی

نبودم، کمتر ازیک سال، مامانم، حسام ،آیدین، هک حساب شرکت، تا مرز آره نیستم چون قبل از اون انقدر تحت فشار -
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ورشکستگی رفتنش، تا پای مرگ رفتن همین خانم مهرپرور، علیپور و هزار کوفت دیگه، خب همه اینا منو توی فشار 

 ...گذاشته، وقتی فهمیدم خانم مهرپرور رفته و خبری ازش نیست ترسیدم که نکنه دوباره خطری تهدیـ

بسه، خانم مهرپرور قبلش گروگان گرفته شده بود، خودش پیغام گذاشته بود؛ می دونستیم پیش عموته ولی انقدر -

نگران نشدی، بهتر بگم اصال نگران نشدی، حاال اینبار باوجود اینکه مهرزاد نبود، خودش گفته بود میره سفر و جواب 

رعباس خودت گفتی به خاطر اینکه مزاحمش شده بودن درگیر تلفن نمیده، تو اینجوری داشتی بال بال می زدی؛ تو بند

 شدی، گرفتی من رو؟

 مگه اینا نشونه های عاشقیه؟-

اگه وقتی نزدیکت نیست دلتنگشی، اگه وقتی ازش خبری نداری بی قرار میشی، اگه از اینکه بالیی سرش بیاد دیوونه -

می کنه، اگه با دیدنش آروم میشی، آره داداش، نشونه میشی و نگران، اگه از اینکه کسی مزاحمش بشه غیرتت اذیتت 

 .های عاشقیه، حتی بیشتر از اون

با اینکه هنوز نشده به خاطر شخص خودش غیرتی بشم ولی این نشونه ها هست میالد، در حالیکه اوایل آشنایی و کار -

ه نه دلم می خواد ازدواج کنم، حاال چ نبود، کم کم پیدا شد، ولی باور کن من وقتی فکر می کنم می بینم نه دوستش دارم

 .با ایشون چه با کس دیگه ای

همینه که میگم نمی خوای قبول کنی، من وظیفه داشتم هوشیارت کنم، باید تو رو به خودت می آوردم که اگه دوستش -

دم که داری پس دست به کار شو،ی هو دیدی به رسم ادب کارت عروسی فرستاد و دعوتت کرد، چون خودم شاهد بو

سالشه؛ اونم سن ازدواج رو  82خانوادش چه اصراری دارند برای اینکه یکی از خواستگاراش رو قبول کنه، مهدیار اونم 

 داره رد می کنه، تا یه جایی اونم خواستگار خوب داره، می فهمی منظور من رو؟

 میگی االن بلند شم برم خواستگاری وقتی از احساس خودمم مطمئن نیستم؟-

 .یگم به حرفام فکر کن، اون دوستت داره، زیادم دوستت دارهنه؛ م-

میالد می دونی که دخترای زیادی امثال منو تو رو دوست دارند، خدا می دونه توی رویاهاشون با ما تا کجاها پیش رفتند، -

 .پس طبیعیه

و شهرتی که داشتیم نه اصال، درسته که خیلی دخترا به خاطر پول، تیپ، قیافه،چشمهامون، خوشگلیمون، شغل -

دوستمون دارند، ولی مگه من و تو بهشون توجه کردیم، مگه ما واقعا دوست داشتنشون رو دیدیم؟مگه ثابت کردند؟ مگه 
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ما نگران حال و روزشون شدیم؟ نوچ، از طرفی دیگه، خانم مهرپرور مثل اون دخترایی نیست که ما اطرافمون فراوون 

زا که دغدغه همه دخترا شده این که کدوم سلفی رو بذارند برای عکس پروفایل دیدیم، برادرش می گفت تو این رو

برنامه هاشون، خواهرش دغدغه اینو داره که کدوم زن بیچاره ای می خواد از شوهرش طالق بگیره؛ ولی چون پول وکیل 

کشیدم که دوست داری همسر  خوب رو نداره باید بسوزه و بسازه؛ یادته جوون تر که بودیم یه بار به زور از زیر زبونت

آیندت چجوری باشه؟ اونموقع هم مثل االن وا نمی دادی ولی باالخره گفتی؛ به خدا خانم مهرپرور همون نشونه ها رو 

 .داره

 میشه بگی؟ چون من حتی نمی دونم این دختر چشمهاش چه رنگیه؟-

لش بلند نمی پوشه؛ شلوار تنگ نمی پوشه؛ شاچرا نگم؟ مانتو کوتاه و چسب نمی پوشه؛ دنبال مد نیست؛ کفش پاشنه -

رو جوری سر نمی کنه که نصف موهاش از جلو و نصفش از پشت برابر باشه، مشخصه که به مسائل اینجوری مقیده ولی 

فقط چادر نداره وگرنه همه چیزش عالی، لباسهاش ساده اما شیک، رنگ های جیغ استفاده نمی کنه، مهم تر می دونی 

دیار، نصف وقتش رو جلوی آینه نیست، هیچ آرایشی نداره، بخدا من مطمئنم از کرم دست و صورتم چیه؟ خودشه مه

استفاده نمی کنه، وقتی باهاش غذا بخوری اعصابت خورد نمیشه از اینکه مدام مشغول چک کردن رژلبش باشه که نکنه 

اد و ید آرایش کنه، اگه مشکلی پیش بیپاک بشه، باهاش جایی میری خیالت راحته به بهونه شستن دستهاش نمیره تجد

گریه اش بگیره مطمئنی ازش نمی ترسی، چون اشکاش بیاد ریمل و خط چشمش قراره همه صورتش رو سیاه کنه، وقتی 

باهاش حرف می زنی یا باهات حرف می زنه تو چشمات نگاه نمی کنه، دختر محکم و مقاومیه، وظیفه شناسه، مهدیار 

کلش بودی این همه این در و اون در زد، این همه تحقیق و ریسک کرد، خودش رو انداخت تو دل وقتی به خاطر تو که مو

شیر، ببین اگه همسرش باشی چیکار می کنه برات، باباش از اون پولداراست، می تونست تو خونه بشینه یا با پول باباش 

کار داره، از پول خودش خرج می کنه، هرچی بره دور دنیا رو بگرده، هرشب پارتی های مختلف باشه، ولی درس خونده، 

هست روِ؛ برابرِ؛ شرم و حیا داره، اون جونش واسه تو در میره ولی یه ذره عشوه و ناز نداره، مهدیار تو که باید یه روز 

ازدواج کنی، خب یک سال زودتر، با یکی که دوستت داره، یکی که برات مهمه. این همون دختریه که بابات توی وصیت 

مه اش گفته بود، اون خواسته بود یه دختری انتخاب کن که تک باشه و دست نیافتنی، پس حواست رو جمع کن. تو نا

 ...این دختر رو دوست داری مهدیار، اینو بفهم

بابام گفته بود با چشم و گوش باز انتخاب کنم، بعدشم تو اینارو از کجا می دونی؟ درسته نشون داده دوستم داره ولی تو -
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 ی پیازداغش رو زیاد کردی، از کجا مطمئنی؟خیل

پیازی در کار نیست، کافیه چشمهات رو باز کنی و بخوای ببینی، اونموقع به تک تک حرفای من می رسی. درضمن کسی -

 .نمیگه چشمهات رو ببند، اتفاقا دارم میگم تا حواست باشه

 خودت چی؟ تو هم بگو ببینم، واقعا دوست داری خانم نامدار رو؟-

 باز گیر دادی به من؟-

 خب چی میشه بعد از این همه پندهای پدرانه خودتم حرف بزنی؟-

آره، دوستش دارم، ولی نه به اندازه تو، خب من احساس می کنم این دختر می تونه همسرخوبی برام باشه، یه چیزایی -

راف می کنم عاشقش نیستم، شاید دیدم ازش که خوشم اومده، شباهت های زیادی به همین خانم مهرپرور داره، من اعت

اگه چند وقت بگذره و این رفتارا رو توی یه نفر دیگه ببینم بگم اون یکی و باهاش خوشبخت بشم، البته شاید، ولی تو نه، 

من می دونم تو فقط با این دختر خوشبخت میشی، من تو انتخابم محدودیت هایی که تو داری رو ندارم، الاقل به اندازه 

برای همینه میگم خیلی خیلی کمن مثل خانم مهرپرور، در ضمن برای فکر کردن به خانم نامدار باید از چیزی  تو ندارم،

 .مطمئن باشم که نیستم

 اینکه دوستت داره یا نه؟-

 .آره، خب تو می دونی اگه عاشقش بشی دو طرفه است ولی من نه-

 .تو هم می تونی بدونی-

 چی؟-

مهرپرور پرسیدم، چون فهمیده بودم یه میلی به خانم نامدار داری، گفتم کسی تو زندگی  من بندرعباس که بودم از خانم-

دوستش هست یا نه اونم گفت نه، گفت فقط یه نفر رو دوست داره ولی یک طرفه است، چون فقط خودش عاشقه، به 

 .خاطر همین عشقم اجازه اومدن هیچ خواستگاری رو نمیده چه برسه به جواب منفی دادن

 ب اون یه نفر کیه؟خ-

 .یه پسر خل و چل، چشم سبز و شیطون و صدالبته پرحرف به اسم میالد ایرانمنش-

 چی میگی مهدیار، دیوونه شدی؟-

 .جدی میگم، غزل خانمم تو رو دوست داره-
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 مطمئنی؟-

 .آره-

 .حاال از بحث اصلی دور نشیم درمورد من بعدا حرف می زنیم-

 هست؟ وای مگه در مورد من بازم حرفی-

 نه، ولی مهدیار، تو رو به جون میالد، بهش فکر کن، باشه؟ به حرفام فکر کن و بعد بهم بگو، قول میدی؟-

 .قول میدم، این سردردم آروم بگیره فکر می کنم-

 .سردردتم اگه خانم مهرپرور رو ببینی خوب میشه-

 میالد؟-

 شو االن نده، وقتی فکر کردی بگو، باشه؟باشه، حاال برای خاتمه این بحث، یه سوال می پرسم ولی جواب-

 بگو؟-

اگه یه روز بفهمی من رفتم خواستگاری خانم مهرپرور و اونم قبول کرده و هردومون برات کارت دعوت آوردیم چیکار می -

 کنی؟

 ...خب معلـ-

 .گفتم فکر کن، بعد جواب بده-

 اوکی... حاال کی برات بریم خواستگاری؟-

 واسه خانم نامدار؟-

 .هآر-

 .نمی دونم، به مهدیس چیزی نگفتم، بگذار باهاش حرف بزنم، یه تحقیق کوچولو هم بکنم بعد میگم-

 .من و بی خبر نذاری-

 .حتما... خب من دیگه میرم، تو بشین خوب فکر کن-

 زاین رو گفت و بلند شد رفت سمت اتاق من، چند دقیقه طول کشید، بلند شدم رفتم توی اتاق، دیدم روی تختم درا

 :کشیده و چشمهاش رو بسته گفتم

 تو که گفتی می خوای بری؟-
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منظورم این بود برم بخوابم، خسته شدم، این دخترا چیکار می کنند انقدر حرف می زنند؟ به خدا توی این سی سال -

 .عمرم انقدر فکم جابه جا نشده بود که االن توی نیم ساعت شد

 زه میگی دخترا؟آره جون خودت، تو مغز آدم رو می خوری، تا-

 .حاال هرچی، برو می خوام بخوابم-

 .خوش به حالت، کاش منم می تونستم بخوابم-

 .وقتی به حرفام فکر کردی و نتیجه گرفتی تو هم می تونی بخوابی-

تنها چیزی که دم دستم بود همون برس خودم بود، برش داشتم و پرت کردم طرفش، خورد به زانوش و آخ بلندی گفت، 

فاوت برگشتم روی همون مبل نشستم، یه کمی شقیقه هام رو ماساژ دادم، بعد با نگاهم به لیوان شیرعسل یاد منم بی ت

 :حرف چند لحظه پیش میالد افتادم

قسم می خورم به جز من هیچکس نفهمیده که درد تو چیه؟ حتی این ثریاخانم؛ فکر کردی دارچین و آبلیمو، شیرعسل، -»

س که میده بخوری تجویز خودشه؟ نه برادر من، اگه می دونست قبال هم بهت می داد، ولی دمنوش رازیانه و اسطوخودو

روز زنگ 54روز به  54این چندماه چرا بهت رسیدگی می کنه؟ اینارو خانم مهرپرور ازش خواسته، پیرزنی که موبایلش 

برات یه چیزایی تجویز کرده تا  نمی خورد حاال چی شده که روزی سه باز زنگ می خوره؟ من شنیدم که خانم مهرپرور

برای بی خوابی بخوری، شیر عسل تجویز می کنه برای اینکه می دونه درست غذا نمی خوری باشه برای تامین انرژی، 

می دونه سردردات شدیده و روی بدن قوی تو مسکن ساده اثر نداره، روش های قدیمی بهت تجویز میشه، تازه اونم که 

 «.بت کرده که دوستت دارهمستقیم و غیرمستقیم ثا

یعنی واقعا حرفای میالد درسته؟ واقعا اینا رو مطمئن بود که گفت؟ دوست داشتم همین االن به همه حرفای میالد فکرکنم 

 ...ولی نمی شد، سرم بدجور درد می کرد

 

 «دیانا»

که  دلتنگی توی دفترم بودم روز گذشته بود، به سختی به خودم مسلط شدم، دلم برای کار تنگ شده بود، برای دفع 10

 :غزل زنگ زد

 .سالم-

 سالم دیانا خوبی؟-
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 خوبم، تو چطوری؟-

 .من که عالی-

 به به، چی شده؟ عشقت بهت چشمک زده؟-

 .چشمک چیه؟ داره میاد خواستگاری-

 .دیوونه، خب بگو ببینم چیکار داری، من سرم شلوغه غزل-

 .خب گفتم دیگه-

 چیو گفتی؟-

 .واستگاریاینکه داره میاد خ-

 شوخیت گرفته؟-

 .نه به جون داداشام-

 یعنی میالد ایرانمنش داره میاد خواستگاری تو؟-

 مگه من چمه؟-

 اوف غزل مثل آدم حرف بزن، یه روده راست که تو شکمت نیست، آدم نمی دونه باور کنه یا نه؟-

ت اگه اجازه بدید آخر هفته برای امر خیر احمق جون گفتم به جون داداشام، دیشب مهدیار فرحمند زنگ زد، به بابام گف-

مزاحم بشیم، بابای منم که از خدا خواسته برای اینکه من رو شوت کنه گفت قدمتون روی چشم، بعد دوباره خواستم مثل 

دفعات قبل بگم من که گفتم هیچ خواستگاری حق نداره بیاد تو این خونه، بابام گفت واال این پسر اونقدر مودبانه صحبت 

د و اونقدر محترمانه درخواست کرد که نتونستم نه بگم، حاال بذار این یکی استثناء بیاد بعد بگو نمی خوایش، هیچی کر

دیگه داشتم می رفتم توی اتاق که محمد از بابام پرسید حاال کی بود؟ گفت خودشو مهدیار فرحمند معرفی کرده و گفته 

ن میالد میشه دیگه نه؟ آخه دوستهای دیگه اش که مادر و پدر برای دوستش قراره خدمت برسیم، دیانا دوستش همو

 دارند، به اون نمی رسه که زنگ بزنه، هان؟

 .آره خودشه-

دیانا باورم نمیشه، من تو رویاهامم نمی دیدم که میالد ایرانمش بیاد خواستگاریم، خصوصا اینکه خودمم عاشقش بودم -

 .و جونمم براش میدم
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 .عالقه داره میاد جلو خوبیش اینه که اونم با-

 از کجا می دونی؟-

آقای فرحمند گفت؛ وقتی بندرعباس بودیم پرسید نامزد داری یا نه؟ گفت دل دوستش پیش تو گیر کرده ولی مطمئن -

 .نیست، قرار شد هر وقت مطمئن شد به من بگه

 گفت؟-

 .دلت خوشه غزل-

فتم، منه احمق رو بگو، خودم خوشحالم حالیم نیست که تو الهی بمیرم دیانا، من اصال نباید زنگ می زدم و بهت می گ-

 .چه حالی داری

 .نه عزیزم، عیبی نداره، اتفاقا خوب کردی، چون خوشحال شدم که حداقل تو به مراد دلت رسیدی-

 .مراد کیه دیانا؟ بگو آقا میالد-

گذاشتی خواستگار زنگ در رو بزنه حاال چی بچه پررو، اینقدرم ضایع بازی در نیار، مامانت نمیگه تو تا دیروز اصال نمی -

 شد یهویی یکی اومد و نشناخته قبولش کردی؟

 .بی خیال، میگم دلم تنوع می خواست، بعد کم کم نشون میدم که عاشقشم-

 .هرجور راحتی، برو به کارات برس که فردا آخر هفته است-

 تو هم میای دیگه؟-

 برای چی من؟-

 .یک می بینی، هم به من کمک می کنی برای استرسمخب بیا، هم مهدیار رو از نزد-

 .ببینم مامانم چی میگه، شاید درست نباشه، باهاش مشورت می کنم بهت خبر میدم-

 .باشه پس فعال-

 .خداحافظ-

موبایلم رو گذاشتم توی کیفم و قبل از اینکه قطره اشک کمین کرده توی چشمم پایین بیاد، یه لیوان آب خوردم و از 

 .ستم موکلم رو بفرسته داخلمنشی خوا

*** 
 یعنی چی نمیشه مامان؟ چرا خب؟-
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درست نیست، اون دختر به عقل ناقص خودش یه پیشنهادی داده؛ تو که نباید قبول کنی؛ شاید حرف بخوان بزنن که -

 .فقط خودشون بخوان بدونند

 که غزل باشه؟اصال این حرفتون منطقی نیست، یعنی برای منم خواستگار بیاد شما نمی خوای -

 .نه، دوستید که هستید، خب دلیل نمیشه که-

 مامان؟-

ببین دیانا، اومدی از من اجازه گرفتی منم گفتم نه؛ حاال می تونی به حرفم عمل کنی یا می تونی بی تفاوت بلند بشی -

 .بری اونجا

ردم؛ کشیدم و به دنیا نگاه ک مامان این رو گفت و سینی برنجی که دستش بود رو برداشت و رفت توی آشپزخونه، پوفی

 :سری به عالمت تاسف برام تکون داد و گفت

 .آخه آدمم انقدر ضایع؟ خب بگو برای چی می خوای بری دیگه-

 :انگشتم رو زدم به نوک بینیم و گفتم

 هیس؛ صداتو بیار پایین، به تو چه اصال؟-

 .سر و وضعت بکشهیچی، فقط محض اطالع امشب ترانه میاد اینجا، پاشو یه دستی به -

 .این دانیار هم که یه خط در میون اینجاست، انگار نه انگار برای خودش خونه و زندگی داره-

 .پاشو خواهر شوهر، پاشو برو به غزل هم زنگ بزن بگو که نمیری-

 .باشه-

 

 «مهدیار»

ا زده شد، میالد و غزل همه حرف ه .امشب من و میالد و مهدیس و پدربزرگشون اومده بودیم برای میالد خواستگاری

خانمم رفته بودند بیرون تا صحبت کنند، حاال پدر غزل خانم می خواست که عروسی رو بندازه برای سه ماه دیگه و این 

 :مدت هم بچه ها نامزد باشند که گفتم

رو با  تا من ببخشید، من قصد جسارت ندارم، ولی از اونجایی که من رفیق یا بهتر بگم داداش میالدم و قابل دونسته-

خودش تا اینجا آورده، پس بهتره حرف دلش رو بزنم، می دونم اگه اینجا بود چیزی نمی گفت ولی خوب می دونم چی تو 

دلش می گذشت، شما اگه مشکلی با تهیه جهاز و یا مقدمات عروسی ندارید، حداکثر تا دو هفته آینده مراسم بگیریم، 
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ی با غزل خانم برخورد داشته و در موردش پرس و جو کرده و دوستش داره هم غزل خوشبختانه هم میالد ما به اندازه کاف

خانم تا حدود زیادی میالد رو دیده و باالخره یه چیزایی ازش می دونه، شنیدم که دخترتون هیچ خواستگاری رو نمی 

سبت به هر چند اندک نپذیرفتند ولی برای آقا میالد ما هیچ مشکلی نداشتن، پس شکی نیست که ایشونم احساساتی 

میالد دارند و دیگه یه خانم فهمیده و بالغ هستند پس نمیشه گفت که به خاطر شهرت و این چیزاست، ولی درهر صورت 

 .تصمیم با شماست

 :آقای نامدار

درسته پسرم، من وقتی خودم خبر اومدن خواستگار رو به دخترم دادم طبق دفعات قبلی منتظر واکنش و غرغرهاش -

، همین اتفاق هم افتاد ولی به محض شنیدن اینکه شما زنگ زدید دیگه چیزی نگفت، از طرفی می دونستم چون بودم

دلش پیش یکی دیگه است این چند سال تمام خواستگارهای خوبش رو رد می کنه، برای همین خیالم راحت شد که اون 

اه برای خود بچه ها بود، بازم اگه خودشون شخص همین آقا میالد بوده، االنم من مشکلی ندارم، اگه گفتم سه م

 .نخواستند من بالفاصله دست به کار میشم برای مقدمات عروسی

 :پدربزرگ میالد گفت

پس با خودشون حرف می زنیم، اگه راضی بودند تا همون دو هفته دیگه ای که آقا مهدیار گفت این دوتا بچه ها رو می -

ری هم این پسر ما از مزاحم شدن به خونه مهدیار دست بر داره، هم این دخترم فرستیم سر خونه و زندگیشون، تا اینجو

 .دیگه نگران غذا و خواب برادرش نیست، خودشم آرامش و نظم و هدف به زندگیش بر می گرده

بعد که میالد اومد خودشم خواست عروسی رو زودتر برگزار کنند، گفت هرچی قراره بدونیم در مورد هم می دونیم پس 

 ...یازی نیست سه ماه صبر کنیم، برای همین هم قرار شد پس فردا برند سراغ خریدهاشون و بعدشم کارهای دیگهن

شب هم موقع برگشت میالد رفت خونه مهدیس، من هم اونقدر رفتم تا رسیدم به جایی که نه آب بود نه آبادی، از ماشین 

 :ردم و داد زدمپیاده شدم، ماه مثل همیشه بهم چشمک می زد، بهش نگاه ک

چیه؟ به چی نگاه می کنی؟ یعنی انقدر نفرت انگیز شدم؟ چرا؟ چرا دارم اینجوری میشم؟ چرا هیچی سر جای خودش -

نیست؟ چرا این احساس من که سالها تو خواب عمیقش بودش داره بیدار میشه؟ حاال دیگه چه فایده؟ همش حس 

.. نه، دیگه هیچ حسی نیست، منتظر نباش، من نه عاشقم، نه می نگرانی، حس عذاب وجدان، حس دلتنگی، حسِ... حسِ.

خوام که بهش فکر کنم و نه می خوام مثل میالد خودم رو بندازم تو زندگی پر از مسئولیتی... من وقتی نمی تونم درست 
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نم رخورد کمراقب خودم باشم، چطوری مراقب یه دختر باشم؟ من وقتی نمی تونم محکم و قوی مثل همیشه راه برم و ب

 :چطوری بشم تکیه گاه یه نفر دیگه؟ به آسمون و جاهای دیگه اش نگاه کردم و فریادم بلندتر شد

کجایی بابا؟ تو چی گفتی؟ گفتی باید از مامان ساحلم مراقبت کنم؟ گفتی اگه نتونم از یه نفر مراقبت کنم نمی تونم از -

اقب مامانم باشم تا انقدر مظلومانه سر سجاده نمازش چاقو تو چند نفر مراقبت کنم؟ آره درسته، من وقتی نتونستم مر

قلبش فرو نره، چطوری می تونم از یه زن تو زندگیم مراقبت کنم؟ از بچه هایی که متولد میشند؟ از عروس و دامادی که 

 م؟پدر باشنصیبم میشه؟ از زندگیم، چطوری؟ اصال اینا به کنار، وقتی من محبت پدری ندیدم چطوری برای بچه هام 

بابا من بلد نیستم، نمی دونم یه مرد چطوری با بچه اش حرف می زنه، درد و دل می کنه، اگه خدا بهم پسر داد چطوری 

 براش برم خواستگاری؟ باید چی بگم؟ هان؟

 :دوباره به مهتاب خیره شدم، اونقدر که نفهمیدم چقدر زمان گذشت و من کمی آروم شدم

ن، من دارم با تو زندگی می کنم، همین کافیه، من دوباره احساساتم رو خفه می کنم تا من رو به آره مهتاب من، آره ماه م-

 ...این روز نندازه، مطمئن باش

سوار ماشینم شدم و برگشتم خونه، توی تاریکی راه اتاقمو پیش گرفتم، آباژور رو روشن کردم، با دیدن چندتا کروات 

 :میالد یاد حرفاش افتادم

سال رفاقت هنوز ندیدم به جز مادرت و خودم برای کسی نگران بشی، حتی مامان بزرگت و حسام، خاله  86 من بعد از»

ات، مهدیس که میگی خواهرته؛ هیچکدوم، تو زندگی تو فقط دوتا شخص وجود داشت که اگه اونا سردرد می شدند تو 

بی خواب میشی، بی قرار میشی، دلتنگ میشی،  تب می کردی، اونم من و مادرت، حاال برای خانم مهرپرور نگران میشی،

یه کله پا میشی میری بندرعباس دنبالش، برش می گردونی و در مقابل از برادرش تضمین می گیری که چیزی بهش 

نگن ،از اون روز درست غذا نخوردی، سر دردات دائمی و شدید شدند، شبها چشم رو هم نمی گذاری، تو آینه خودت رو 

ز قرمزی مثل خون شده، ریش و سبیلیت رو دیدی؟ چندروزه اصالح نکردی؟ تو هر روز دوش می دیدی؟ چشمهات ا

گرفتی ولی االن سه روزه به زور از جات بلند میشی، مهدیار به خدا باور کن فقط با جون خودت بازی نمی کنی، منم که 

ا دیار فرحمندی نیستی که قبل از آشنایی بمی بینمت دارم عذاب می کشم که کاری از دستم بر نمیاد، قبول کن که تو مه

 «.خانم مهرپرور بودی

 :تنم گر گرفته بود، لباسم رو در آوردم و پرتش کردم روی زمین، دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم بخوابم
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بسه، خانم مهرپرور قبلش گروگان گرفته شده بود، خودش پیغام گذاشته بود؛ می دونستیم پیش عموته ولی انقدر »

گران نشدی، بهتر بگم اصال نگران نشدی، حاال اینبار باوجود اینکه مهرزاد نبود، خودش گفته بود میره سفر و جواب ن

تلفن نمیده، تو اینجوری داشتی بال بال می زدی؛ تو بندرعباس خودت گفتی به خاطر اینکه مزاحمش شده بودن درگیر 

 شدی،گرفتی من رو؟

 مگه اینا نشونه های عاشقیه؟-

ه وقتی نزدیکت نیست دلتنگشی، اگه وقتی ازش خبری نداری بی قرار میشی، اگه از اینکه بالیی سرش بیاد دیوونه اگ-

میشی و نگران، اگه از اینکه کسی مزاحمش بشه غیرتت اذیتت می کنه، اگه با دیدنش آروم میشی، آره داداش، نشونه 

 «.های عاشقیه، حتی بیشتر از اون

 :ب گفتماینجوری نمی شد، زیر ل

 خدا لعنتت نکنه میالد، ببین باهام چیکار کردی؟-

بعد به خودم گفتم مهدیار چی شد؟ تا همین یک ساعت پیش قرار شد دیگه به هیچ چیز فکر نکنی، قرار شد احساساتت 

 بهت غلبه نکنه پس چی شد؟

، از سردیش نفسم داشت بند می بلند شدم و رفتم سمت حموم، توی اون هوا بازم آب سرد رو باز کردم و رفتم زیر دوش

 :اومد ولی بدنم بهش عادت کرد

درسته که خیلی دخترا به خاطر پول، تیپ، قیافه، چشمهامون، خوشگلیمون ،شغل و شهرتی که داشتیم دوستمون  »

ران گدارند، ولی مگه من و تو بهشون توجه کردیم، مگه ما واقعا دوست داشتنشون رو دیدیم؟ مگه ثابت کردند؟ مگه ما ن

حال و روزشون شدیم؟ نوچ، از طرفی دیگه، خانم مهرپرور مثل اون دخترایی نیست که ما اطرافمون فراوون دیدیم، 

برادرش می گفت تو این روزا که دغدغه همه دخترا شده این که کدوم سلفی رو بذارن برای عکس پروفایل برنامه 

می خواد از شوهرش طالق بگیره؛ ولی چون پول وکیل خوب هاشون، خواهرش دغدغه اینو داره که کدوم زن بیچاره ای 

رو نداره باید بسوزه و بسازه؛ یادته جوون تر که بودیم یه بار به زور از زیر زبونت کشیدم که دوست داری همسر آیندت 

 «.و دارهچجوری باشه ؟اونموقع هم مثل االن وا نمی دادی ولی باالخره گفتی؛ به خدا خانم مهرپرور همون نشونه ها ر

چشمهام رو بستم و سرم رو تکون دادم، ولی انگار این افکار و صدای میالد نه تنها دور نمی شد بلکه بیشتر حس می 

 :شد
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مانتو کوتاه و چسب نمی پوشه؛ دنبال مد نیست؛ کفش پاشنه بلند نمی پوشه؛ شلوار تنگ نمی پوشه؛ شالش رو جوری »

از پشت برابر باشه، مشخصه که به مسائل اینجوری مقیده ولی فقط چادر  سر نمی کنه که نصف موهاش از جلو و نصفش

نداره، وگرنه همه چیزش عالی، لباسهاش ساده اما شیک، رنگ های جیغ استفاده نمی کنه، مهم تر می دونی چیه؟خودشه 

کنه،  استفاده نمی مهدیار، نصف وقتش رو جلوی آینه نیست، هیچ آرایشی نداره، بخدا من مطمئنم از کرم دست و صورتم

وقتی باهاش غذا بخوری اعصابت خورد نمیشه از اینکه مدام مشغول چک کردن رژلبش باشه که نکنه پاک بشه، باهاش 

جایی میری خیالت راحته به بهونه شستن دستهاش نمیره تجدید آرایش کنه، اگه مشکلی پیش بیاد و گریه اش بگیره 

ریمل و خط چشمش قراره همه صورتش رو سیاه کنه، وقتی باهاش حرف  مطمئنی ازش نمی ترسی، چون اشکهاش بیاد

می زنی یا باهات حرف می زنه تو چشمات نگاه نمی کنه، دختر محکم و مقاومیه، وظیفه شناسه، مهدیار وقتی به خاطر تو 

شیر، ببین اگه که موکلش بودی این همه این در و اون در زد، این همه تحقیق و ریسک کرد، خودش رو انداخت تو دل 

همسرش باشی چیکار می کنه برات، باباش از اون پولداراست، می تونست تو خونه بشینه یا با پول باباش بره دور دنیا رو 

بگرده، هرشب پارتی های مختلف باشه، ولی درس خونده، کار داره، از پول خودش خرج می کنه، هرچی هست روِ؛ برابرِ؛ 

ه تو در میره ولی یه ذره عشوه و ناز نداره، مهدیار تو که باید یه روز ازدواج کنی، خب شرم و حیا داره، اون جونش واس

این همون دختریه که بابات توی وصیت نامه اش گفته بود، . یک سال زودتر،با یکی که دوستت داره، یکی که برات مهمه

 تو این دختر رو دوست. رو جمع کناون خواسته بود یه دختری انتخاب کن که تک باشه و دست نیافتنی، پس حواست 

 «...داری مهدیار، بفهم

 :داد زدم

 ...من هیچکس رو دوست ندارم، من فقط مامانم رو دوست داشتم، فقط مامانم رو... نه... نه... نه

 :و آخرین حرف میالد مثل پتک به سرم خورد

و هردومون برات کارت دعوت آوردیم چیکار اگه یه روز بفهمی من رفتم خواستگاری خانم مهرپرور و اونم قبول کرده  »

 «می کنی؟

 ...جوابی که انتظارش رو نداری... فکر کردن نداره، آره اصال فکر کردن نداره، به زودی جوابت رو میدم آقا میالد

 «دیانا» 

ر سینه زی گرفت؛سمت چپشهاش از کتف تا سه ربع تور بود، بلندیش تا روی زانوم رو میای که آستینیه پیراهن نقره
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یه گل از جنس همون پارچه بود، با مروارید های کوچیک تزئین شده بود و یه دنباله از گل تا سمت راست شکمم کشیده 

شده بود.. با طرح کمربند سفید و تموم...کفش هامم نقره ای بود، موهام رو خیلی ساده با فر درشت طبیعی خودش باز 

ترانه انجام داد... همه اینا در نظر بقیه خیلی قشنگ بود، یا از لباسم تعریف می گذاشته بودم و آرایش خیلی ساده ای که 

شد یا از اینکه چه دختر با حیایی که تا مجرده نمیره آرایشگاه و دنبال رنگ مو و هزار کوفت دیگه نیست، ولی من امشب 

تعریف کردن آقای فرحمند رو ندیده کردم اونم این بود که یعنی واقعا این زن هایی که از من فقط به چیز فکر می

بودند؟یا دیده بودن ولی براشون جذاب و جالب نبود؟ یعنی این مرد فقط از نظر من تا این حد زیبا شده بود؟ هرچند که 

زیبا بود... امشب کلی فوتبالیست به عروسی میالد و غزل دعوت بودند، من هیچکدوم رو نمی شناختم، هر کدوم یه تیپ 

درخشید، اون ماه بود در بین ، ولی آقای فرحمند محشرترینش بود، انگار عروس امشب اون بود، اون میو قیافه خاص

این همه ستاره در دل این آسمون روی زمین... امشب برای اولین بار لباس رسمی که پوشیده بود رنگش مشکی نبود، 

وشن، شاید از نظر خیلی ها این لباس ست کت و شلوار رنگ اطلسی، کفش به همین رنگ، لباس سفید و کرواتی آب ر

نبود، ولی با چشمای به رنگ دریاش عجیب هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود، صورتی که همیشه اصالح شده بود ولی 

فتن رفت برای فرو راالن یه ته ریش خیلی زیبا جا گذاشته بود، موهایی با مدل همیشگی که انگشتای دستم ضعف می

اون ته ریش، برای لمس چشم و ابروهایی که همیشه در هم گره خورده بود و اخم مهمان صورتش  درشون، برای نوازش

 .کردشد، دستی که مطمئنم حلقه زیباترینش میبود، برای گرفتن اون دست چپش که هرگز ساعت ازش جدا نمی

 مرا آن ته ریش خسته ات نه؛

 !...کندآن گره بین ابروانت دیوانه می

کنم و یادم رفته که کجام ولی با صدایی اینقدر بی پروا شدم، از کی به جای خالی آقای فرحمند نگاه می دونم از کینمی

 .به خودم میام

 زری دیدیش؟ عجب چیزی شده بود؟-

 مهدیار رو میگی؟-

 .داآره دیگه، وای خدا جرق و برق همه اینجا یه طرف اون برق نگاه آبیش یه طرف دیگه، حیف که زود رفت سالن مر-

 کردی؟مثال اگه بود چیکار می-

شماره و اسمم رو نوشتم روی کاغذ، امشب دیگه این فرصت رو از دست نمیدم، مطمئنم اگه قسمش بدم یه لحظه صبر -
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 .می کنه، من امروز کلی پول آرایشگاه و لباس دادم، باالخره اونم مرده دیگه، باید به چشمش بیام

 بینه؛ ولینوشین، اون روزی هزار تا دختر مثل تو رو با هزار جور لباس و آرایش میبه همین خیال باش، چقدر ساده ای -

هرکی رفته طرفش جوری برخورد کرده که دختره کال توبه کرده سمت هیچ پسری بعد از اون نرفته، اون وا نمیده نوشین 

 .خانم،امشبم عروسی بهترین رفیقشه، به دست و پاش بپیچی حسابت با کرام الکاتبینه

های اینجا رفیقشن، کیان محبی، مسیح سازی؟ خب باشه رفیقش، همه فوتبالیستاو، چرا از عشقم یه غول دو سر می-

 .رادفر، شهنام سعادتی، آرمان فرزادی، سام سرمدی و چندتای دیگه، مهدیار با همه اینا رفیقه

رو خط بکش، امشب بری سراغش آبروت  ولی ایرانمنش یه چیز دیگه است، از من به تو نصیحت نوشین، دور مهدیار-

 رو می بره. چرا از بین پیغمبرها گشتی جرجیس رو پیدا کردی؟

 .به خودم مربوطه اصال-

 .هرطور راحتی-

دختره که از کنارم رد پوزخندی زدم، ای خدا ببین من عاشق کی شدم؟ هزار تا عاشق دیگه هم داره، هر کدوم با یه 

ه رسه... دخترتش بیارند، تا وقتی دخترای اینجوری هستند هرگز نوبت به من نمیترفند و یه روش می خوان به دس

هدفش عروسی نیست، دادن شماره به گرگ مجلس امشبه، دریغ از اینکه این مرد یکسال شماره من رو داره ولی برای 

 ...گیره چه برسه بهکار هم به زور باهام تماس می

ی سر به سرش گذاشتم و توی دلم گفتم مگه چیکار کرده که دل میالد رو برده؟ بی خیال این افکار رفتم سراغ غزل، کم

کنم، خب کاش منم بتونم... ولی من کجا و غزل کجا؟ غزل هیچی نشون نداد، ولی من خر هربار دست و پامو گم می

ه، همین هربار دورتر میشمعلومه برای آدم تیزبین و باهوشی مثل مهدیار فرحمند متوجه این چیزا شدن کاری نداره، برای 

 ...هربار بی تفاوت تر،ب دخلق تر... اما من عاشق همین رفتار و اخالقش شدم، وگرنه ظاهر و قیافه که

 ...خواهمتچه حماقتی... هربار میرانی ام و هربار می

 !...چه غرور بی غیرتی دارم من

 ...و برای تنها رفیقم سنگ تموم بگذارم همه سعیم رو کردم تا آخر عروسی شاد باشم و به این چیزا فکر نکنم

 

 «مهدیار»

 :های هم تیمی که بیرون توی باغ دور هم نشسته بودند که یکی صدام زداز سالن اومدم بیرون، خواستم برم پیش بچه
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 مهدیار؟-

 :برگشتم، با دیدن پرنیا خانم لبخند کوتاهی زدم و گفتم

 .سالم-

 سالم خوبی مهدیار؟-

 من کردید امشب؟ خوبم. چی شده یاد-

 .گفتم شاید دیگه فرصت نشه، خواستم قبل از برگشتن به شیراز ببینمت-

 .خب بیایین بشینید اینجا-

 :با دستم به نزدیک ترین میز و صندلی اشاره کردم، نشستیم، گفت

 .ان شااهلل دیگه بعدش نوبت تو میشه ها-

 .ای بابا پرنیا خانم، من حوصله دردسر ندارم-

 .گفتی خاله پریقدیم ها می-

 .بچه بودم، وگرنه شما که خاله ام نیستی-

 .ولی من و ساحل از خواهر نزدیک تر بودیم-

 .تو رو خدا؛ حرف گذشته رو نیارین وسط-

 کنی این روزا؟درسته... خب چیکار می-

 .همون مغازه دیگه، سرم گرمه، خداروشکر هم روز به روز بهتر پیش میره-

 ست بزنی و خوب پیش نره؟مگه میشه تو به کاری د-

 .اختیار دارید-

 گرده پیشت؟میالد هم بر می-

 .دونم، آره احتماالنمی-

خواستی، ساحل هرکاری باورم نمیشه مهدیار، روزی که دیدمت دو ساله بودی، داشتی گریه می کردی و مامانت رو می-

رفتم و میالد رو آوردم تا با هم بازی کنید، نه من می کرد آروم نمی گرفتی، منم رفتم سراغ پسرعموم، از زن عموم اجازه گ

کردیم انقدر دوست های خوبی باهم باشید، از اون روز دیگه هر روزتون رو با هم گذروندید، نه ساحل هیچوقت فکر نمی
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سر پتا به امروز شما نصف بیشتر ساعت های عمرتون کنار هم بودید، مثل برادر پشت هم بودید، حاال باورم نمیشه اون 

کوچولو ها امروز برای خودشون مردی شدند، میالدی که امروز داماد هستش و مهدیاری که داره جور نبود عموم رو 

کشه و مجلس رو اداره می کنه، خدا پدر و مادراتون رو رحمت کنه، اونام امشب خیلی خوشحالند، امیدوارم تو هم می

 .زرگت هم راحت بشهروزی مثل میالد سر و سامون بگیری تا خیال مامان ب

 مامان بزرگم؟-

آره... این روزا خیلی مریضه، مدام میگه کاش مهدیار رو تو لباس دامادی ببینم، اونوقت پیش ساحل رو سفیدم، دیگه -

 .شکایت نمی کنه که چرا عزیز دردونه اش رو سپردیم به امون خدا

 :شر من راحت بشند، برای عوض کردن جو پرسیدمای خدا انگار همه قصد دارند من رو به زور قالب یکی کنند و از 

 بقیه اقوام چطورن؟ دوستان؟-

 .بعضیا خوبند بعضیا بد، بعضیا مریض و بعضیا سرزنده و شاد... زندگی رو هرجور بگیری همون جور می گذره-

 گردید شیراز؟که اینطور... خب شما که به این زودی بر نمی-

خوان برند، کسی هم بعد از نه میالدم که خب امشب خودش و خانمش میچرا، خونه مهدیس که نمیشه بریم، خو-

 .گردیم شیرازمراسم کاری نداره، همگی آخر شب برمی

 :لبخندی زدم و چیزی نگفتم؛ بلند شد و گفت

 .خوشحال شدم دیدمت، من دیگه برم داخل سالن-

 .من هم همینطور-

 :شست روی همون صندلی و گفتپرنیا خانم رفت و خواستم بلند بشم که دایی بردیا ن

 .میالد باهات کار داره مهدیار-

 چیکار داره؟-

 دونم، راستی این که رفت خانم ایرانمنش بود درسته؟نمی-

 .آره-

 .چقدر فرق کرده، دختر پر زبون و شادی بود، ولی انگار مرگ ساحل همه رو از پا انداخته، همه فرق کردند-

 .یراز، اونجا فقط بوی مرگ میدهبرای همینه که حاضر نمیشم برم ش-
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 .تونی تا آخر نری که،مامان بزرگتم حالش خوب نیست، برو مهدیارتو متعلق به شیرازی، نمی-

 .مامان بزرگ رو میارم پیش خودم، ولی اونجا نمیرم-

 .هرجور میلته، خب برو دیگه-

 .با اجازه-

یکی صدام زد، قبل از اینکه برگردم زیر لب گفتم، انگار ها که دوباره رفتم سراغ میالد و بعدشم خواستم برم پیش بچه

 :امشب قرار نیست یه سالمی به رفقا بکنم. بعد برگشتم و یه دختری بود که گفت

 شرمنده آقای فرحمند، می دونم امشب خیلی کار دارید،ولی میشه یه امضا بدید؟-

 به شما؟-

 .اونجا ایستاده کشه بیاد جلو، اوناهاشنه، به داداشم، خودش خجالت می-

 :ساله ای که سرش پایین بود و میشد فهمید واقعا خجالتیه...گفتم 6-2با دستش اشاره کرد سمت سالن خانم ها، پسر 

خوان بیاند، من که دیگه فوتبالیست نیستم، امشبم عروسیه رفیقمه، نمی اگه من به شما امضا بدم دونه دونه بقیه هم می-

 .تونم وقتم رو تلف کنم

 .با شماست؛ ممنونحق -

بعدشم رفت، خواستم برم ولی دلم راضی نشد، این دختر مودبانه ازم خواسته بود، مثل بقیه ادا نبود؛ برای همینم پشیمون 

 :شدم و گفتم

 خانم؟-

 :برگشت و گفت

 .بله-

 .امضا میدم، کاغذتون رو بدید-

 :وشتمبا خوشحالی برگشت و کاغذش رو داد، اسم برادرش رو پرسیدم و روش ن-

 آرزومند سالمتی و موفقیت برای تو دوست کوچکم؛ محمدطاها،»

 «...مهدیار فرحمند و امضا

 :دادم دستش و گفتم
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به برادرت بگو مهدیار گفته از این به بعد سعی کنه برای کارای خودش باید خودش دست به کار بشه، شما همیشه -

 .کنارش نیستید، پس بهش یاد بدید روی پای خودش بایسته

 .چشم، خیلی ممنونم. موفق باشید-

ا مهدیس ها تاون دختر رفت و منم موفق شدم نیم ساعتی پیش بچه ها بشینم، بعد بلند شدم و رفتم سمت سالن خانم

 :رو صدا بزنم؛ قبل از اینکه با موبایل شماره مهدیس رو بگیرم خانم مهرپرور اومد بیرون

 .سالم آقای فرحمند-

 .سالم-

 خوبید؟-

 .خوبم-

 کاری داشتید؟-

 میشه لطفا مهدیس رو صدا بزنید؟-

 .همین االن-

 :خندید، بعدش زنگ موبایلمبرگشت داخل و من نفس عمیقی کشیدم، از دور میالد رو دیدم که بهم می

 خندی؟چیه؟ چرا می-

 دست و پات رو گم کردی؟-

 .کشم از دست توِببند دهنتو میالد، هرچی می-

 خب چی شده مگه؟-

 .خودی کاری کردی که من بخوام به خانم مهرپرور و کارهاش دقت کنم هیچی، بی-

 .دیدی؟ دیدی یه خبرایی هست-

 .کنی،ث ابت کنم که یه دختر انقدرم کامل نیستخوام به تو ثابت کنم که اشتباه مینه خیر، می-

 ...پس به این امید بشین تا مـ-

 .یر سرتیه امشب رو جون من دست از پر حرفی بردار، دامادی خ-

 .باشه داداش، بعدا حرف می زنیم، فعال-
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موبایل رو قطع کرد و چند لحظه بعد مهدیس اومد، کارم رو بهش گفتم و برگشتم... تا آخر مجلس هم چندتا دختر 

خواستند مزاحم بشند و باهام حرف بزنند ولی به دو متریم نرسیده کاری کردم راه اومده رو نه به سمت سالن بلکه به 

 ...ونه در پیش بگیرند... این روزا حوصله خودمم ندارم چه برسه به عشوه خرکی دختراسمت خ

مجلس که تموم شد تا رفتند آخرین نفرات موندم و خیالم از همه چی که راحت شد منم رفتم، با ماشین از در هتل باغ که 

و داشت پاش رو ماساژ می داد؛  اومدم بیرون متوجه خانم مهرپرور شدم، کنار ماشینش نشسته بود روی لبه جدول

 :ماشین رو زدم کنار ماشینش و پیاده شدم، گفتم

 چیزی شده خانم مهرپرور؟-

 :اگه مثل همیشه بود دستپاچه می شد موقع جواب دادند، ولی انگار االن واقعا درد داشت که راحت گفت

هرچی میگم بابا من کفش پاشنه بلند نپوشیدم، آره، خدا لعنت کنه این غزل رو،به خدا آقا میالد دو روزه طالقش میده، -

نمی تونم، میگه نخیر، می خوای جلوی اون زنا که همشون زن فوتبالیستهای معروفند آبروی منو ببری؟ باید پاشنه بلند 

 .بپوشی، خب معلومه نتیجه اش میشه این

 :لوش رو گرفته بودم گفتمبعد پاشنه شکسته کفشش رو آورد باال و نشونم داد... با خنده ای که به زور ج

 حاال پاتون چی شده؟-

 .اگه خدا بخواد فکرکنم شکسته-

 چی؟-

 .هیچی، شما برید آقای فرحمند،م نم یه کم دیگه میرم-

 .االن نصفه شبه، چند دقیقه دیگه خیلی خلوت تر میشه، اگه می تونین رانندگی کنید برید خونه-

 .آره، احتماال بتونم-

 .پس بلند شید-

منم رفتم نشستم ولی هرچی صبر  .ی بلند شد، خداحافظی کرد و رفت سمت ماشین، درش رو باز کرد و نشستبه سخت

کردم دیدم ماشین روشن هست ولی حرکت نمی کنه، پیاده شدم و رفتم کنارش، به شیشه چند ضربه زدم، شیشه رو 

 :آورد پایین، بدون اینکه به صورتش نگاه کنم گفتم

 د؟خب چرا حرکت نمی کنی-
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 .پام خیلی درد داره-

صداش عوض شده بود، نگاهش کردم، قطره اشکی لجوجانه از گوشه چشمش پایین چکید، با انگشتش فوری پاکش 

 :کرد و گفت

 .شما برید، من زنگ می زنم به دانیار تا برگرده-

 .پس من صبر می کنم تا برادرتون بیاد، باید شما رو ببره بیمارستان-

له گرفتم، به برادرش زنگ زد و وقتی برگشت بهش گفتم حتما خواهرش رو ببره بیمارستان، وقتی یه کمی از ماشین فاص

 ...رفتند منم سوار شدم و رفتم خونه خودم و توی راه زنگ زدم به میالدو گفتم دیگه اونجا نمیرم

 

 «دیانا»

لی آخرشم یه قطره اشک افتاد و آقای با اینکه پام خیلی درد گرفته بود؛ ولی همه سعیم رو کردم تا گریه ام نگیره، و

فرحمند دیدش، نمی دونم چرا ولی با خودم گفتم وقتی بگم زنگ می زنم به برادرم حتما االن میگه بگذار خودم 

 :میرسونمتون بیمارستان بعدش، ولی نگفت و بعدش برای بار چندم به خودم گفتم

ه غرور که تو رو نمی بره دوا دکتر کنه، اصال به خاطر همین تو چی فکر کردی دیانا؟ اون مهدیار فرحمنده، این اسطور»

 «رفتارهای متفاوتشه که شده مهدیار فرحمند

بعدشم از درد چشمهام رو بستم تا رسیدیم بیمارستان. دکتر پام رو جا انداخت و دردی بدتر از درد قبلی گریبان گیرم 

 .نفهمیدمشد، ولی وقتی اومدم خونه با خوردن مسکن خوابیدم و چیزی 

 

 «مهدیار»

یک ماه از عروسی میالد گذشته بود؛ تو این مدت فقط توی مغازه دیده بودمش؛ و یک بارم توی دورهمی خونه ام که 

مسیح و کیان و امیرمحمد با یاشار و عماد بود، اونم به خواست خودش و گفته بود دلم تنگ شده، حتی قبل از ازدواجش با 

ی یکبار باید یه شب رو با دوستاش سپری کنه، اونم قبول کرده بود به شرطی که بقیه غزل خانمم بهش گفته بود ماه

روزها رو بعد از کار مستقیم بره خونه، انصافا میالد خیلی بهتر شده بود، کمتر وراجی می کرد، بعد از کار زود خداحافظی 

ا من حرف نزد و سوالی نپرسید، غزل خانم می کرد و می رفت خونه، جالب اینجا بود که دیگه در مورد خانم مهرپرور ب

مزون لباس عروس داشت، بعد از ازدواج میالد گفت دوست ندارم کار کنی و اونم کارش رو کنار گذاشت و نشست توی 
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خونه؛ چند روزپیش با مهدیس صحبت کردم و به هر طریقی بود ازش پرسیدم که چرا میالد یهو حسابش از پول خالی 

قسم و آیه گفت میالد تو این مدت داشته بدهی های پدرش رو پرداخت می کرده، به خاطر اومدن به شد؟ اونم به هزار 

تهران، مریضی خودش و خانمش، خرج فوتبال میالد و شراکت توی کارش یه مبلغ زیادی بدهکار شده که بعد از مرگش 

مسئله رو به من نگفته بود و خودش تنهایی میالد بی سر و صدا شروع به پرداخت کرده، خیلی ناراحت شدم که میالد این 

بار به این سنگینی رو به دوش کشید ولی مهدیس گفت میالد دوست نداشته کسی بدونه پدرش بدهکار بوده، برای 

 .همین من هم جلوی خودم رو گرفتم و چیزی به روش نیاوردم

رده بود صحبت می کردم، میالد رو دیدم سفارش یک سری قطعات داده بودم و االن رسیده بود و داشتم با کسی که آو

که دیرتر از همیشه و ناراحت اومد و سالم گفت و رفت داخل مغازه. بعد از امضا فاکتورها با بچه ها کارتن و جعبه ها رو 

بردیم گذاشتیم تو اتاقک باال، بعدم سه تا کامپیوتر و یه لپ تاپ خراب بود که یاشار و عماد می خواستند روشون کار 

 :ند، من هم رفتم باالی سر میالد، داشت بی خودی با گوشیش ور می رفت، گفتمکن

 .اگه حوصله کار نداشتی خب نمی اومدی، واسه سیاهی لشکر که نمی خوامت-

 .می خواستم نیام، ولی خب باید غزل رو می رسوندم خونه دیاناخانم، گفتم بعدشم بیام اینجا دیگه-

 .خب پس پاشو کار کن-

 چرا غزل رفت خونه دوستش؟نمی پرسی -

 چرا باید بپرسم؟ اصال من چند دفعه از این سواال پرسیدم؟-

 .اینبار رو بهتر بود می پرسیدی-

 چیزی شده میالد؟-

 .آره-

 چی؟-

غزل رفت به دیاناخانم کمک کنه، چون امشب قراره براش خواستگار بیاد، یه خواستگار درست و حسابی که تو عروسی -

 .و پسندیده؛ حاالم قراره بره برای مرحله آخر من خانم رو دیده

 خب؟-

 .مهدیار هنوز میگی خب؟ بابا دارم میگم دختره امشب می پره، اگه دست نجنبونی همه چی تمومه-
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 میگی چیکار کنم؟ برم بگم به خواستگار جواب منفی بده؟ خب چه ربطی به من داره؟-

 :با حرص گفت

بزنی و بی تفاوت نشون بدی؟ من اون همه با تو حرف زدم، تو این مدت هم  مهدیار؟ تا کی می خوای خودت رو گول-

 .هیچی نگفتم تا شاید به خودت بیای؛ در موردشون فکر کنی، ولی انگار نه انگار

 .همینطوره؛ انگار نه انگار؛ ککم نمی گزه که خانم مهرپرور قراره عروس بشه، براش آرزوی خوشبختی دارم-

ل حرف زده، عاشق توِ؛ جونش واسه تو در میره، همه فکر و خیالش تویی ولی مثل اینکه از طرف احمق جون، اون با غز-

خانوادش تحت فشاره، دیگه هیچ بهونه ای واسه رد مسیح نداره، انگاری بهونه هاش ته کشیده، آرزوی خوشبختی؟ اون 

و  ش خوشبختیه ؟این ته بدبختیدختر زیر یه سقف با یکی دیگه زندگی کنه ولی قلب و فکرش پیش تو باشه اسم

 .بیچارگیه

 گفتی کی خواستگارشه؟-

 .مسیح-

 مسیح؟ کدوم مسیح؟-

 .حدست درسته، همین مسیح خودمون-

 یعنی چی؟-

یعنی نداره، ببین مهدیار برای با آخر بهت میگم، اگه اون دختر رو می خوای دست از غرورت بردار؛ این رو خوب تو -

مغرور باشن ولی آخرش خودمون باید پا پیش بگذاریم، آخرش درخواست از طرف  گوشت فرو کن، پسرها هرچقدرم

ماست؛ پس منتظر معجزه نباش؛ توی عشق که دیگه غرور هیچ جایی نداره، اینم بدون دیانا به غزل گفته امشب بدون 

عالم آبرو رسما ا هیچ حرفی تمام شروط مسیح رو نشنیده قبول می کنه و جواب مثبتم به خودش میگه، ولی برای حفظ

 .نمیشه تا چند روز دیگه

 ممنون که به فکرمی. اینقدرم نگو غرور غرور... بابا نمی فهمم این موضوع چه ربطی به غرور من داره؟-

  .دیگه نمی تونم این خونسردی تو رو تحمل کنم، من رفتم-

صبر کردم، بعد مغازه رو بستم و  8ت بلند شد و یه خداحافظ بلند گفت و رفت... من هم با همون ذهن مشغول تا ساع

رفتم خونه، از ثریاخانمخواستم بره خونه اش،گوشی و سوئیچم رو گذاشتم روی میز و ساعتم هم باز کردم، رفتم توی 
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آشپزخونه، یخچال رو باز کردم، یه شیشه بود که روش نوشته شده بود عرق چهل گیاه... می دونستم این عرقیجات توی 

اعصاب خوبه، اونو برداشتم و تا نصفه لیوان ریختم، بقیه لیوانم آب ریختم، یه نفس خوردمش و اومدم یخچال همه برای 

بیرون، جورابم رو درآوردم و انداختمش یه گوشه، موبایلم زنگ خورد ولی اصال نگاهشم نکردم تا بدونم کیه، رفتم سمت 

ادم، انگار آب هم نمی تونست من رو از این حس حموم، وارد شدم و بدون اینکه لباسم رو دربیارم زیر دوش ایست

دوگانگی نجات بده، لباسهام و در آوردم و همون توی حموم انداختم، حوله رو برداشتم و از حموم بیرون اومدم، یه کمی 

رو تختم نشستم تا به خودم بیام، بعد لباس پوشیدم، از توی کشوی میزم عکس خانم مهرپرور رو بیرون آوردم، عکسی 

گرفته بودم تا بندرعباس به مردم نشون بدم، وقتی برگشتم یادم رفت تحویل بدم، همینطور توی کشوی من موند تا  که

اینکه توی حموم یادش افتادم، هنوز خودمم با دقت نگاهش نکرده بودم، نمی خواستمم با دقت ببینمش، حتی االن، از 

 :وی صورتش دقیق بشی متنفره، منم دقیق نشدم، فقط گفتمروی عکس، می دونستم این کارو دوست نداره، از اینکه ت

تو با من چیکار کردی دختر؟ چرا اینجوری شدم؟ نه خودم می خوام بیام سراغت و ازت خواستگاری کنم نه دوست »

 «.دارم کسی بیاد خواستگاریت، می خوام مثل همون اوایل که دیدمت باشی

می اومد سراغ من، نمی دونم تو دلم چه خبر بود؛دلشوره بود، بی  کم کم هرچی دقایق جلوتر می رفت یه حس عجیبی

قراری، دلتنگی، نمی دونم، ولی انگار هیچکدوم نبود، من با این حس ها آشنام ولی اینبار یه حس ناشناخته است، 

ی مناخواسته عکس توی دستم رو مچاله کردم، رفتم سمت تراس، دلم می خواست داد بزنم ولی نمی شد، بادخنکی 

اومد، موهای خیسم رو خشک کرد، برگشتم و تکیه ام رو به نرده ها دادم، چشمم افتاد به کیس بوکسم، اومدم تو و در رو 

بستم، به سمتش پرواز کردم و با همه وجود بهش ضربه می زدم ،اونقدر مشت زدم تا اینکه احساس کردم از مچ دست 

و نداشتم، با هر مشتم فریاد می زدم، به نفس نفس افتاده بودم، تا نوک انگشتام فلج شدند، قدرت تکون دادنشون ر

صدای موبایلم حسابی روی اعصابم بود، پالتوم رو برداشتم و از روی میز هم سوئیچ و کلیدم رو، رفتم بیرون، سوار شدم 

گ قبر مامان و رفتم بهشت زهرا، اول برای مامان و بابام فاتحه خوندم، بعد برای حسام و بعدشم نشستم کنار سن

ساحل. فقط باهاش حرف زدم، از همه این احساس گفتم، از حرف های میالد، از حرفایی که خودش می زد، از این سالها، 

از این یکسال که خانم مهرپرور اومده بود توی زندگیم، از همه و همه گفتم تا رسیدم به اینکه االن چیکار کنم؟گفتم 

، من از احساس خودم مطمئن نیستم، خواستم کمکم کنه، بعد براش فاتحه خوندم و حسابی دو دلم، نمی دونم چیکار کنم

من لج بازی کردم، حسام مرد بود و غرور داشت، یه »چشمهام رو بستم، یاد حرفاش در مورد حسام افتادم، که می گفت 
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که باعث شد بردیا رو به خونه ام  بار باید می اومد جلو که اومد ولی من خرابش کردم، با یه لج بازی بی جا و یا اشتباهی

اونقدر راحت راه بدم حسام رو از دست دادم، من چندین سال در عطش داشتن حسام سوختم، همه گفتند زندگی ولی 

خدا می دونه زندگی نبود، مگه میشه شب ها با گریه خوابید و صبح رو با درد شروع کرد و اسمش رو گذاشت زندگی؟ 

دلتنگی کشید، پریشونی و پشیمونی کشید و اسمش رو گذاشت زندگی؟ نه، نمیشه، ولی  مگه میشه بی قراری کشید،

مهدیار تو هر وقت به سنی رسیدی که خواستی ازدواج کنی به حرف دلت گوش کن، چون دل یه دالیلی داره که عقل 

م تو هم طعمش رو ازش بی خبره؛ تو باید عاشقی کنی مهدیار، من نمی تونم بهت عشق رو یاد بدم ولی دوست دار

بچشی، من برای تو قید عشقم رو زدم، پس به جبران همه این سالها ازت توقع دارم به جای من عاشقی کنی، مهدیار 

یادت نره، تو باید تمام سال هایی که من از حسام دور بودم و عاشق؛ تو در کنار معشوقه ات باشی، عاشقی کنی تا تالفی 

 «...ام از تو همینهبشه، من اولین و آخرین خواسته 

 :چشمام رو باز کردم. لبخندی زدم و سنگ قبرش رو برای اولین بار بوسیدم، زیر لب گفتم

تو و بابام خیلی زود رفتید ولی خب یه سری جمله و حرف برام یادگار گذاشتید، انگار قراره من با این جمالت و حرفا راه »

می کنم ،به هر قیمتی شده تالفی می کنم ولی یادت نره من تورو چه زندگیم رو پیدا کنم... باشه مامان، برات جبران 

باشی چه نباشی به اندازه همه دنیا، دنیا چیه؟ به اندازه هزار تا دنیا دوست دارم، عشق واقعی من تو بودی مامان، ولی 

 «...چشم، من تو رو به آخرین خواسته ات بعد از رسیدن خودت به عشقت می رسونم ،قول میدم

تا میس کال از میالد بود، بهش  64قدم رو رفتم توی اتاقم، بعد گوشیم رو برداشتم، 55شتم سمت خونه، تا ساعت برگ

 :زنگ زدم

 کجایی تو مهدیار؟-

 .خونه-

 .چرا این وامونده رو جواب نمیدی، مردم از نگرانی-

 چیکار داشتی؟-

 .در رو باز کن-

 در؟-

 .فاقی افتاده باشه راه افتادم که بیام، باز کن در روآره دیگه؛ جواب ندادی نگران شدم نکنه ات-
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 :قطع کردم و در رو باز کردم، چند دقیقه بعد اومد تو، تا من رو دید گفت

 این چه ریخت و قیافه ایه؟-

 مگه چیه؟-

ه خدا ب تو آینه نگاه کنی می فهمـ..... صبر کن ببینم، پسر تو چیکار کردی با خودت؟دستهات چرا اینطوری شده؟ مهدیار-

 اون کیسه بوکس رو بر می دارم می برما، یعنی چی اخه؟

 میالد؟-

 هوم؟-

 جواب خانم مهرپرور چی بود؟-

 .گفته بودم که، جواب مثبت رو امشب به خوده مسیح داده-

 یادته اونروز یه سوال پرسیدی؟ گفتی اگه یه روز کارت عروسی خودت با دیانا خانم رو برام بیاری چیکار می کنم؟-

 .آره-

 ...اونروز اگه می خواستم جواب بدم می گفتم کـ-

 .اونروز مهم نیست، جواب امشبت رو بگو-

 ....ساله منی می بندم و 82چشمهام رو، رو اینکه برادر و رفیق -

 می بندی و چی؟-

 .مطمئن باش برای همیشه از زندگیم نیست و نابودت می کنم-

 :لبخندی زد و گفت

 کنی پس مسیح چی؟اگه با من این کارو می -

 .کافیه انگشتش به دیانا بخوره-

 پس باالخره شد دیانا؟-

 تو به مسیح میگی کنار بکشه یا نه؟-

نوچ، من هیچ کاره ام، وقتشه خودت یه کاری برای به دست آوردن کسی که دوستش داری بکنی، چون انگار پدر دیانا -

 .خانم از مسیح خوشش اومده
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 .هیچ کس دیگه ای خوشش بیاد پدرش حق نداره به جز من از-

 .ایول پسر، این همون مهدیاری هستش که من سعی داشتم هوشیارش کنم-

 ...هنگ کردم میالد، االن باید چیکار کنم؟ اگه جواب مثبت رو به مسیح داده پس-

مهدیار اول با خودش حرف بزن، از احساست بهش بگو، ببین حرفش چیه، بعد برو پیش پدرش و اونو ازش -

 .استگاری کن، اگه اجازه داد زنگ بزن از شیراز بیان و برین یه خواستگاری درست و حسابیخو

 .اگه نداره، باید اجازه بده-

 .یادت نره مسیح و خانوادشم هستند، باید یه جوری جواب اونارم بدند-

 .اونا رو خودم می دونم-

 دیوونگی نکنی مهدیار؟-

 .انمنه؛ تو برو منم فردا میرم پیش دیانا خ-

 .باشه، فعال داداش-

 .یاعلی-

 .فرستادم به دیانا خانم sms میالد که رفت موبایلم و برداشتم و یه

 

 «دیانا»

خانواده رادفر که رفتند من هم خسته کارها رو دادم دست دنیا و خودم اومدم توی اتاقم... دیگه نا نداشتم، خودم رو -

که چقدر تلخ بود... به اجبار خواستگار اومد برام و من هم به اجبار جواب  انداختم روی تختم و به امروز فکر کردم، امروزی

مثبت دادم، ولی ازش خواستم فعال چیزی نگه، گفتم صبر کن و چند روز دیگه به مادرت بگو زنگ بزنه تا از مامانم جواب 

ار فکر کردم، نشد دیگه... نشد بگیره، قبول کرد و به همه گفت خانم مهرپرور می خواد فکر کنه. آهی کشیدم و به مهدی

که مال من باشه، ولی حق میدم، دخترای زیادی مثل من آرزوی داشتند مهدیار رو دارند، ولی نمیشه که اون مال همه 

باشه، اما یه چیز رو خوب می دونم، هیچ دختری به اندازه من باهاش حرف نزده، باهاش نفس نکشیده، باهاش شام 

ن نشده، به خاطرشون غیرتی نشده، هرچند اون روز تو بندرعباس گفت که من به خاطر شما نخورده، باهاش سوار ماشی

اینکار رو نکردم ولی بازم برای من دوست داشتنی بود، خب پس من چندین پله از بقیه دخترا باالترم و اینم مطمئنم که 

د، درسته زیباست و جذاب ولی خیلی دوستش دارم، هیچکس قدر من عاشق مهدیار نیست؛ همه عاشق ظاهر مهدیارن
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من عاشق باطن و اخالقشم... من عصبانیت های به جاش رو دوست دارم، خونسردی همیشگیش رو، من عاشق صداشم، 

عاشق غیرت و مردونگیش، عاشق حس مسئولیت پذیریش، عاشق این عالقه اش به مادرش و میالدم، عاشق عطرشم، 

خنده هاشم، خنده هایی که هرگز ندیدم، ولی شنیدم که میگن آدمایی که عاشق آرامش و بوی خوب توی خونشم، عاشق 

کم می خندن، اگه یه روز بخندند خیلی قشنگ می خندند، لبخندشون نشونه تقدیم بهشته، من از بهشت مهدیار رونده 

 .شدم ولی بازم عاشقشم، ولی باید عشقش رو توی قلبم دفن کنم

 Mr.farahmand گوشیم بلند شد؛ برش داشتم، اسم sms صله صدای زنگچشمهام رو گذاشتم روی هم ولی باالفا

 :می زد، فورا بازش کردم sms باالی صفحه باعث شد دو تا شاخ روی سرم سبز بشه، این برای دومین بار بود که بهم

 «سالم خانم مهرپرور، می خواستم فردا شما رو حتما ببینم، امکانش هست؟»

من رو ببینه؟ ما کاری باهم نداشتیم. حاال چرا همین امشب؟ قبل از اینکه جوابش رو بدم یعنی چی؟ برای چی می خواست 

 :زنگ زدم به غزل و بعد از احوال پرسی گفتم

 غزل میشه از شوهرت یه سوال بپرسی؟-

 .میالد خونه نیست-

 کجاست؟-

 .درِ خونش، هنوز برنگشته از سر شب هرچی زنگ زد به مهدیار جواب نداد، اونم نگران شد و یک ساعت پیش رفت-

 یعنی تنهایی؟ نمی ترسی؟-

چاره چیه؟ میالد، مهدیار رو به اندازه دنیا دوست داره، خار به پای اون بره انگار نیزه به چشم میالد رفته، وقتی خواست -

ه اسم چیزی ب بره گفت اگه تنهایی می ترسی تو هم بیا، ولی خب انگار باید عادت کنم، این دوتا نگران هم بشند دیگه

 .زمان نمیشناسند، برای همین قبول نکردم

 خب چی شد؟ چرا جواب نداده بود؟-

نمی دونم، هنوز که نیومده فقط زنگ زد و گفت داره میاد، پرسیدم مهدیار چی شد؟گفت تو خونه بوده و حالشم خوبه، -

 حاال چه سوالی باید بپرسم؟

 ی جلوی آقا مهدیار گفته یا نه؟بپرس ببین از ماجرای خواستگاری امشب یهو چیز-

 .نه، دیانا چرا باید بگه؟ معذرت می خوام ولی برای اون مهم نیست که بخواد بگه-
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 .شاید یهو سوتی داده باشه، یا ناخواسته-

 گیریم گفته باشه، چه فرقی داره؟-

 .راستش هیچی، باشه ممنونم، شب بخیر-

 .می بینمت، خداحافظ عزیزم-

 :ب دادمبعد از قطع کردن جوا

 سالم، حالتون خوبه؟»

 «.بله فردا عصر هر ساعتی هر جا بگید میام

 :خیلی زود جواب داد

 «.بیایین پارک)...( رو به روش یه کافی شاپ هست، اونجا منتظرم 1ممنون... پس ساعت »

 :جواب دادم

 «حتما»

 ...و دیگه جوابی نداد. چقدر دوست داشتم این جواب دادن ها طوالنی باشه ولی

 ...ز فردا درست استفاده می کنم، برای آخرین بار خوب می بینمش، حسش می کنم و بعدشا

*** 
آخرین نگاه رو تو آیینه به خودم انداختم. کیفم رو برداشتم و اومدم بیرون و بازمثل همیشه کفش به رنگ مانتوم رو 

پ شدم، تا حاال اینجا نیومده بودم، بعد از پوشیدم و از خونه زدم بیرون. بعد از پارک کردن ماشین وارد همون کافی شا

 :وارد شدنم چشم چرخوندم ولی ندیدمش؛ خواستم سر یکی از میزهای خالی بشینم که یکی از خدمه اومد و گفت

 خانم مهرپرور؟-

 .خودم هستم-

 .آقای فرحمند باال تشریف دارند-

تا میز و صندلی داشت که آقای فرحمند روی آخرینش  0ط بعد راه پله ها رو گرفتم و رفتم باال، به بزرگی پایین نبود و فق

نشسته بود، از همین پشت سر دلم براش ریخت، چطوری جلوش بشینم و نگاهم رو کنترل کنم؟ نفسم رو کنترل کنم؟ 

صدای قلبم رو کنترل کنم؟ لرزش دست و صدام چی؟ دوتا نفس عمیق کشیدم و رفتم سمتش، قبل از نشستن سالم 

 :رو آورد باال و بعدش بلند شدکردم که سرش 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 312 

 .سالم، خوش اومدید-

 ممنونم، خیلی وقته منتظر موندید؟-

 .نه، من خودم مخصوصا زودتر اومدم، می دونید که-

 .بله-

 .خب بفرمایید-

 :صندلی رو کشیدم عقب، کیفم رو گذاشتم روی میز و نشستم، گفت

 ال در مورد همه است؟همیشه برای روبه رو شدن با من انقدر هول می کنید یا ک-

 چی؟-

 .هیچی، فقط بگو که من فهمیدم چند لحظه مکث داشتید و بعد از مسلط شدن به خودتون اومدید جلو-

 ...خب من همیـ-

 .نیازی به توضیحش نیست-

 :خدای من، این که اصال حواسش نبود، کفشامم صدا نداشت، پس چطوری فهمیده؟ پرسیدم

 .؟خداروشکر قضیه پرونده ها تموم شد کهخب حاال چه کاری با من داشتید-

 اول بگید چی می خورید؟-

 .هیچی-

 هیچی که نمیشه، تارت گردوئی خوبه؟-

 .باشه-

 :سفارشش رو داد و گفت

 .خب؛ اون پرونده ها آره تموم شد؛ ولی یه پرونده بزرگتر هستش که اگه لطف کنید قبول کنید ممنون میشم-

 چه پرونده ای؟-

 .پرونده احساس-

 احساس؟ یعنی چی؟-

 راستش یه مدته احساس من با دل و عقلم دعوا داره، نمی دونم حق با کدومشونه، میشه کمکم کنید؟-
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 ...گرفتید من رو آقای فرحمند؟ من واقعا فکر کردم یه کار مهمه کـ-

 خانم مهرپرور؟-

 :با عصبانیت گفتم

 بله؟-

 .آروم باشید لطفا-

 .ف مسخرتون مثل خودتون خونسرد باشمتوقع نداشته باشید بعد از این حر-

 چرا که نه؟-

واقعا که، من با موکلین خانم هم قرار تو کافی شاپ رو قبول نمی کنم، ولی وقتی شما گفتید فورا قبول کردم، اومدم اینجا -

 .ولی حاال دارم چی می شنوم؟ مشخصه یه قرار کاری نیست پس منم اینجا نمی مونم، با اجازه

 :م رو خواستم بردارم که گرفتش و گفتبلند شدم و کیف

 .بشینید-

 :توجهی نکردم که کیفم و از دستم کشید،گذاشت روی صندلی کنار خودش و گفت

 .گفتم بشینید-

یعنی اگه می گفت لطفا بشینین یا خواهش می کنم بشینید می مرد، واقعا تو کار خلقت این بشر موندم، همه کارش به 

 :ولی سرم پایین بود خواست خودشه و زورگو. نشستم

 .به من نگاه کنید-

 :روم رو برگردوندم، با صدایی آروم تر برای اولین بار اسمم رو صدا زد، نگفت خانم مهرپرور گفت

 دیانا خانم؟-

اگه می دونستم شنیدن اسمم از زبونش اینقدر زیبا و خوش آوا هستش خیلی زودتر کاری می کردم تا مجبور بشه صدام 

 .نم اسمم قشنگ ترین اسم دنیاست. ای کاش خانمش رو برداشته بودبزنه، حس می ک

 .به من نگاه کنید-

 :نگاهش کردم، مگه می شد مرد مقابلم مهدیار باشه و نگاهش نکنم، به همه وجودم به چشمهای دریاییش نگاه کردم

 به من میاد برای یه سری حرف بی خود شما رو تا اینجا بکشونم؟-
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 :یا کنترل کردن لرزش صدام بی فایده بود همه سعیم برای پنهان

 .پس کار اصلیتون رو بگید-

 :فهمید حالم بده که گفت

 .صبرکنید بگم براتون یه لیوان آب بیارن بعد راحت صحبت می کنیم-

 .نه آقای فرحمند، قرار نیست من حرفی بزنم، شما کارتون رو بگید، تو رو خدا فقط زودتر-

 چینی نیستم؟می دونید که من اهل مقدمه -

 .بله-

 شما قبال غیر مستقیم نشون دادید و ثابت کردید که من رو دوست دارید، درسته؟-

همه تنم یخ کرد از این حرفش و یادآوری حرفای قبال... یعنی چی؟ این پسر به جز کار حرف دیگه ای نمی زد، یعنی چی 

 :حاال؟ گفت

 .تعجب نکنید، فقط جوابم رو بدید-

ه پیشش تحقیر بشم،غرورمو له می کرد اگه می گفتم آره، ولی چیکار کنم که راضی نمیشم بهش دروغ نمی خواستم دوبار

بگم؟ من مطمئنم این آخرین دیدارمونه، مطمئنم اگه دروغم بگم بازم تهش یه چیزی میگه که دلمو بشکنه، پس چرا 

 دروغ بگم؟

 .دلم افسار پاره کرده بود، ولی به دستش گرفتم-

 .دروغ می گید-

 چرا؟-

هنوز موفق نشدید رامش کنید، این رو از دست و صدای لرزونتون میشه فهمید، اینو از دودوی چشمهاتون، سعی به -

دزدیدن مداوم نگاهتون، نفس های سنگینی که می کشید، دستپاچه شدنتون در مقابل من، کامل میشه فهمید، هنوز افسار 

 .گریخته است، می دونم

 ه شما میگید، چیکار کنم االن؟خب گیریم همین باشه ک-

 چرا دوستم دارید؟-

 ...زیادی به خودتون مطمئن شـ-
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خانم مهرپرور؟ بهتره بدونید من خیلی خوب می فهمم کجای حرفاتون راسته کجاش دروغ و از دروغ اونقدر بدم میاد که -

 .کال اعصابم رو به هم می ریزه؛ پس اجازه بدید توی آرامش حرفام به نتیجه برسه

 نتیجه چی؟-

 اول جواب من، می دونم برای دختری مثل شما سخته جواب رک دادن، ولی من ازتون می خوام. چرا دوستم دارید؟-

 مگه دوست داشتن دلیل می خواد؟-

 .کامال بی دلیل هم نمیشه که-

 .من نمی تونم این سوال رو جواب بدم، خواهش می کنم نپرسید-

 دوستم دارید یا نه؟ پس می تونم بپرسم االن چی؟ هنوزم-

 :با بغض گفتم

چرا دارید با من این کار رو می کنید؟ شما که اینقدر خوب همه چیز رو می دونید و می فهمید یعنی جواب این سوال رو -

 نمی دونید؟

 .می خوام از زبون خودتون بشنوم، بی حاشیه-

 شنیدید که میگن عشق اول هرگز فراموش نمیشه؟-

 .ارمشنیدم؛ ولی قبولش ند-

سالی که از خدا عمر گرفتم فقط یبار دل بستم و عاشق شدم، به همین شب عزیز قسم می  82من دارم، توی تمام -

خورم فقط یه بار بود، من توی سن نوجوونی که اوج نیاز و این ادا و اطوار ها بود عاشق نشدم، هرچی مزاحم داشتم رو 

اشقتون شدمو تموم. یه عالقه شدید یه طرفه بود که سعی کردم می سپردم دست داداشم، ولی باالخره تسلیم شدم، ع

 .فراموشش کنم و قسم خوردم دیگه عاشق نشم، عشق اول رو توی سینه ام حبس کردم و هرگز تکرار نمیشه

 .دوباره دارید دروغ میگید-

خارج بشه، ولی با قطره اشک مزاحم گوشه چشمم رو آزاد کردم، باعث می شد تار ببینمش، برای همین اجازه دادم 

 :عصبانیت گفتم

 .کجای حرفم دروغه وقتی دارم با نهایت بی شرمی براتون حرف می زنم-

 .اینکه عاشقم بودیدو اینکه عشقمو حبس کردید-
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 منظورتون چیه؟-

اگه عشقم رو حبس کردید پس دلیل این اشک چیه؟دلیل این نشونه هایی که گفتم چیه؟ اگرم عاشقم بودید و میگید -

 ین و آخرین عشقتون منم پس دلیل اون خواستگاری مزخرف دیشب چیه؟اول

 ...پس می دونست، از خواستگاری خبر داشت

 ...گفتم دوستتون داشتم و-

 :سرم و انداختم پایین و ادامه دادم

ه چرا آورده ک دارم... ولی دلیل نمیشه تا آخر خونه بابام بمونم، کسی از عالقه من به شما خبر نداره، مامانمم بهم فشار-

 .خواستگارهام رو با بهونه های الکی رد می کنم، منم تحت فشار بودم و قول دادم به اولین خواستگار جواب مثبت بدم

 .شما بی خود کردید همچین قولی دادید-

 یا خدا... این رو دیگه کجای دل واموندم بگذارم، نه به اون همه مودبانه حرف زدنش نه به این، آخه چرا؟

 ای فرحمند؟آق-

ببینین بگذارید حرف آخر رو بزنم، یا اول دلتون ،فکرتون، قلب و روحتون رو از من و اسم پاک می کنید، به طوری که -

انگار اصال مهدیاری وجود نداره، بعدش میرید با هرکی که خواستید ازدواج می کنید؛ وگرنه تا وقتی زنده باشم قلم پای 

م می شکنم، من رو اسمم و روی خودمم غیرت دارم، بهتون اجازه نمیدم یادتون با کسی که بیاد سمت خونتون رو خود

 .من باشه و دستتون تو دست یکی دیگه، روحتون با من و جسمتون پیش یکی دیگه

 مگه زورکیه؟-

 .آره، می بینید که هست-

 چرا؟-

 .چراشو گفتم-

 .خیلی مسخره بود-

 .همینه که هست-

 رو باور کنم، به من میگین دروغ نگو، ولی خودتون چی؟توقع نداشته باشین حرفتون -

 .من دروغی نگفتم-
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 .حقیقتم نگفتید-

 می خوایید بشنوید حقیقت رو؟-

 .معلومه-

 «مهدیار»

من که عزمم جزم بود، تکلیفم مشخص بود، بابام خواسته بود توی عشق غرور نداشته باشم، مامانمم همینطور، نباید از 

میالد یه دختر هرچه قدرم یه پسر رو بخواد ولی بازم آخرش اون پسر هستش که باید بره جلو دستش می دادم، به قول 

و بگه می خوامت... خودش اینکارو کرد و االن به آرامش رسیده، منم مثل هزارتا آدم دیگه، باید خواستگاری کنم، ولی به 

 ...روش خودم

بهتون نظر داشته باشه، دوستتون داشته باشه، یا بخواد بیاد  باشه، رک میگم، از صفحه روزگار محو می کنم کسی رو که-

خونتون برای خواستگاریتون، وای به حال اونی که یه روز بفهمم دستش به دستتون خورده، مسیح رو نادیده می گیرم 

ونتون رو خ چون رفیقمه، وقتی زنگ زدند برای جواب میگید جواب من منفیه، بعد از اون کافیه مسیح نیت کنه حتی شماره

 .بگیره

این آخر خودخواهیه آقای فرحمند، یعنی چی؟ من جواب مثبتم رو به اون پسر دادم، نمی تونم صرفا به خاطر اینکه شما -

 .رو خودتون غیرت دارید بگم نه، جواب بابام رو چی بدم؟ اون از مسیح خوشش اومده، من حرفم رو پس نمی گیرم

د؟ باشه، شما حرفتون رو پس نگیرید، من با شیوه خودم پس می گیرم، کاری می چی شد؟ اون مسیح و من آقای فرحمن-

 .کنم دیگه برای گرفتن جوابم زنگ نزنه

 :بلند شدم و چند قدم که رفتم به سرعت اومد جلوم ایستاد و گفت

 این کارتون رو به پای چی بذارم؟ مجازات؟ تاوان اینکه دوستتون داشتم؟-

 مگه االن دوستم ندارید؟-

 .جواب من چی شد؟ چرا می خوایین همچین کاری بکنید، اونم در حق به قول خودتون رفیقتون-

چون هیچ احدی حق نداره روی دختری دست بگذاره که مهدیار دوستش داره، اون مرد اگه میالدم باشه برام مهم -

س نمیشه اسمش رو گذاشت نیست، شما هم این رو خوب تو گوشتون فرو کنید، چون می دونم از خدا خواسته است پ

تهدید، ولی بدون شما فقط حق دارید به من جواب مثبت بدید، یعنی باید بدید، و اگر کسی غیر از من باشه هم اونو هم 
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 شما رو، خوب می دونم باهاتون چیکار کنم. حاال جواب گرفتید؟

 ...این یعنی-

نا شد الهه ی ماه من، شد مهتاب زندگی من، یعنی یعنی دیانای شکارچی موفق شد گرگ رو شکار کنه، یعنی این دیا-

اونقدر تو زندگی این گرگ درخشید که باالخره تونست اونو مجنون خودش کنه، یعنی دیگه من و شمایی وجود نداره، 

 .االن ما هستیم، دیگه نه گرگ تنهاست نه مهتاب تنها، االن شدیم گرگ و مهتاب

مام حروف کلماتی که به زبون آوردم رو حالجی و تجزیه می کنه، بعد به سختی از حالت چهره اش کامال واضح بود داره ت

 :و با کلی منِ مِن کردن گفت

 ...نمی خوام اینو بگم،ولی... ولی شما یا حالتون خوب نیست یا-

 یا چیزی زدم آره؟-

ه، تقریبا چیه، قطعا غیر نه، اصال... فقط این جمالت از زبون مهدیار فرحمندی که من می شناختم، تقریبا غیر ممکن-

 .ممکنه

اگه من همون مهدیار فرحمندم که شما می شناسین پس باید بدونین اگه اراده کنم غیرممکن رو هم ممکن می کنم؛ -

 مگه نه؟

 .نمی تونم باور کنم و جوابی بدم، االن ذهنم کامال قفل شده-

 :با بدجنسی گفتم

ندارید و نمی تونید جواب دیگه ای تحویل من بدید، کلید اون قفل  شما قرار نیست جوابی بدید، چون به جز بله حق-

ذهنتونم پیش خودمه، هر وقت صالح بدونم بازش می کنم، االن می تونین برید و به خانوادتون بگید که جواب منفی به 

 .مسیح بدند، اونوقت من با مامان بزرگ و بابا بزرگم میام خونتون

 ...پدر منـ همه چیز که جواب بله من نیست،-

شما هرچی جز بله باشه رو درستش می کنید، خودتون تنهایی، چون اگه من بیام وسط برای درست کردنش خیلی بد -

 .میشه، درجریان اخالق من هستید که

 .چه جورم-

 .پس هر موقع به مسیح جواب دادید با من تماس بگیرید، فعال من برم-
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 :هنوز قدم برنداشته بودم که گفت

 حمند؟آقای فر-

 بله؟-

 باور کنم این حرفاتون رو؟-

 :یه اخم ساختگی کردم؛ فهمید که گفت

آخه حرفای اون روزشما توی شرکت، راستش هرکاری می کنم نمی تونم باهاش کنار بیام که چطوری از اون اعتقادات -

 .خودتون رسیدید به منی که مثل بیتا هستم

د دندون نمایی زدم و سکوت کردم، یه کمی که به چشمام نگاه کرد فکر می کنم برای اولین بار بود که بهشون لبخن

 :گفت

 جوابم این لبخندتون هستش؟-

 من اونروز گفتم دنبال یه دختر دست نیافتنی هستم، درسته؟-

 .بله-

 جوابتون رو نگرفتید هنوز؟-

 یعنی االن من شدم دست نیافتنی؟-

 .واستم رو انجام بدیددیگه بقیه اش به شما مربوط نمیشه، برید کاری که خ-

 :اونم لبخندی زد و گفت

 .بند ناف شما رو با زورگویی و خودخواهی بریدند، به خدا مطمئن شدم-

 مگه قبال شک داشتید؟-

 :جوابی نداد، سوئیچم رو از روی میز برداشتم، بعد گفتم

 .منتظر تماستون می مونم، فعال خدانگهدار-

 .مراقب خودتون باشید-

 .ی کردم با چشمکی که بهش زدم، ولی مهم نبود، دستم رو براش تکون دادم و از رستوران خارج شدمیه کمی زیاده رو

*** 

 «دیانا»
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 االن می خوای چیکار کنم دخترم؟-

 مامان برو با بابا صحبت کن، ببین کی اجازه میده تا زنگ بزنیم آقای فرحمند بیاد خواستگاری؟-

ظر جواب ما هستند، وقتی این جوون خودش اومده ازت خواستگاری کرده من برم آخه دختر وقتی خانواده رادفر هنوز منت-

 چی به بابات بگم؟

مامان یه کاریش بکن دیگه، خانواده رادفر به من زمان دادن تا فکر کنم، خب من فکرام رو کردم، اون پسر رو نمی -

کنم، حاال که غیر ممکن، ممکن  خوام؛ مامان خودت می دونی من این چند وقت چه زجری کشیدم، پس خواهش می

 .شده، حاال که معجزه شده، مامان لطفا نگذار همه چی خراب بشه

 .بابات باهات اتمام حجت کرده بود دیانا، قول داده بودی به خواستگار بعدی جواب مثبت بدی-

 .آره ولی به چه قیمتی؟ حتی قیمت بدبختی من؟ خب به اون میگیم نه و این یکی اره دیگه-

 تر تو کی انقدر بی حیا شدی؟دخ-

مامان مهدیار آبروم رو می بره اگه خودمون خانواده رادفر رو رد نکنیم، کاری که گفت رو می کنه، براش مهم نیست -

 .مسیح رفیقشه، مامان هم یه بالیی سر اون میاره هم جلوی این خونه آبروریزی راه میندازه

 .تش، این کار رو نمی کنهبچه که نیست دیانا؛ یه آدم عاقل و بالغ هس-

من می شناسمش، بیشتر از عاقل و بالغ بودنشه مغروره، مامان سرش میره ولی حرفش نه، گفت این کار رو می کنه -

 .پس به خدا باور کن شده خون مسیح رو بریزه ولی اینکارو می کنه، من مطمئنم، هرطوری هست بابا رو راضی کن

 .چکدوم به اندازه تو من و اذیت نکردندمن سه تا بچه دارم دیانا، ولی هی-

 .جبران می کنم برات، خواهش می کنم-

 .من حرف می زنم ولی چیزی رو قول نمیدم-

 .شما می تونی قربونت برم، بلند شو-

 ...و همین شد

ی تونیم ممامان رفت و با بابام صحبت کرد، بابامم کلی عصبانی شد که این چه وضعشه، این پسر هیچ ایرادی نداره و ما ن

بدون هیچ دلیلی بهش جواب منفی بدیم، مامانم گفته بود چه دلیلی بزرگتر از اینکه دیانا این پسر رو دوست نداره، بابام 

گفته بود همه چی دوست داشتن نیست، مگه قراره همه اول دوست داشته باشن همدیگر رو، مامانم از مهدیار و 
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بام گفته بود اتفاقا امروز یه نفر زنگ زد برای اینکه واسه امرخیر مزاحم خواهشش برای اومدن به خواستگاری میگه، با

بشه و اونم گفته فعال نمیشه و من تو اون لحظه به درک و فهم مهدیار فکر می کردم که رسم و ادب رو به جا آورده و از 

 .از بابام نشنوه بابام اجازه خواسته برای اومدن، ولی قبلش من رو اون همه تهدید کرد تا این جواب رو

مامانم تا این رو از بابا شنید اصرارش رو برای اجازه دادن به اومدن مهدیار بیشتر کرد، انگار اونم ندیده از مهدیار و 

 .واکنشش می ترسید

بابام گفت باشه می تونه بیاد ولی من از مسیح و خانوادش خوشم اومده، دیانا هم اول راضی بود، اینکه نظرش االن 

ه دیگه به من مربوط نمیشه، این آقای فرحمند هم می تونه بیاد ،دیانا اونم می بینه و تهش میگه فکرام رو می عوض شد

کنم ولی بازم میگه نه. خالصه به هر طریقی بود راضی شدند به اومدن مهدیار؛ ولی اجازه نداد تا به خانواده مسیح زنگ 

 .نیاوردم حق ندارم بگم نهبزنیم و بگیم جواب منفیه، گفت تا یه دلیل منطقی 

و این لحظه همه ترس من از مهدیار بود، اگه می فهمید من هنوز جواب منفی ندادم به مسیح؛ ولی اجازه دادیم بیاد 

خواستگاری بدون شک قیامت می شد، دیگه اشکم در اومده بود، مامانم هرکاری می کرد از استرس و آشوب توی دلم 

بزنم و بگم نه ولی مامانم گفت اگه بهشون بدون اجازه پدرت جواب منفی بدی از این کم نمی شد، خواستم خودم زنگ 

 .طرف قیامت میشه

بدجوری گیر کرده بودم، نمی دونستم چیکار کنم، به غزل زنگ زدم و همه چیز رو بهش گفتم، باورش نمی شد مهدیار 

بهتر که خواستگاری نمی کرد، آخه این چه ازم خواستگاری کرده باشه، ولی وقتی بقیه ماجرا رو شنید گفت همون 

 وضعشه؛ بهش گفتم تو چه مخمصه ای گیر کردم، بهم گفت با میالد صحبت می کنه شاید بتونه یه کاری برام بکنه،

 :و حاال من منتظر تماسش بودم که زنگ زد

 چی شد غزل؟-

 .علیک سالم-

 خب حاال بعدش؟-

 ...بی ادب شدیا تازگـ-

 زل؟حرف می زنی یا نه غ-

 .هوففف... باشه-
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 .بنال دیگه-

میالد زنگ زد و مهدیار اومد اینجا، باهاش حرف زد، یعنی حرفایی که بابات گفته بود و این وضع االن تو رو براش -

 .تعریف کرد

 اون چی گفت؟-

 از این مرد توقع داری چی بگه؟-

 .غزل حرف بزن االن سکته می کنم-

 .د چطوری عقب بکشهگفت پس خودم به مسیح می فهمونم بای-

 .نـــــــه-

 .خیلی کله شق بود دیا-

 همه سعی میالد همین بود؟-

 .بی لیاقت، بذار ادامش رو بگم-

 .خب حرف بزن تا نمردم دیگه-

میالد خیلی باهاش حرف زد، ولی مهدیار می گفت تا زمانی که بدونم مسیح منتظر جواب این خانوده است خواستگاری -

 .ی هم اگه دیانا به مسیح بله بگه کاری می کنه تا هم مسیح هم دیانا از ادامه زندگی انصراف بدنددر کار نیست، از طرف

 بدبخت شدم غزل، حاال چه خاکی به سرم بریزم؟-

 چرا خودت زنگ نمی زنی به مسیح؟-

 چی بگم آخه؟ بعدش جواب بابام رو چی بدم؟-

 .یه لحظه گوشی دیا-

 :بعد گفتشنیدم که میالد صداش زد،چند لحظه 

 دیا؟-

 هان؟-

میالد میگه من میرم با مسیح حرف می زنم، یه جوری قضیه عالقه مهدیار رو میگم، چون اونم مهدیار رو می شناسه -

 .بدون شک کنار می کشه
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 یعنی امکانش هست؟-

 .امتحانش ضرر نداره-

 .مهدیار نفهمه که میالد رفته پیش مسیح-

 .غ نمیگه، ولی خب سعی می کنیم مهدیار چیزی نفهمهمیالد رو اگه بکشی هم به مهدیار درو-

 .مرسی غزل، من منتظرم ها-

 .باشه عزیزم، فعال-

 .از آقا میالد هم تشکر کن، خداحافظ-

 :روی صفحه شدم، با دیدن اسمش قلبم از سینه بیرون زد...با ترس بازش کردم sms گوشی رو که قطع کردم متوجه

خواسته هاش نمی تونه خونسرد و صبور باشه، فقط سه روز فرصت دارید، چهارشنبه خانم وکیل، مهدیار توی عالقه و »

 «عصر زنگ می زنم برای قرار مراسم خواستگاری

  :بعدی اومد sms هنوز داشتم جمالت رو چندبار برای خودم تکرار می کردم که

 «البته اگه هنوزم به من عالقه دارید»

 :اشکم داشت در می اومد که بازم

 «ینو بدونید که چاره ای جز عالقه و دوست داشتن مهدیار ندارید، تا چهارشنبه عصرفقط ا»

زدم زیر گریه، آخه مگه داریم تو دنیا، چرا این پسر ابرازعالقشم همراه با تهدید هستش؟ چرا تا میای یه کمی دلت رو 

 خوش کنی با تهدیدش دلت می ریزه؟

و استرس االنم، خیلی خوشحال بودم، تو دلم غوغایی به پا شده بود؛ ولی هرچی بود خیلی شیرین بود، با وجود ترس 

از سوی مهدیار فرحمند اونم با این لحن و محتوا یعنی معجزه... اونم چه معجزه  sms کسی چه می دونست این سه تا

 ...ای

ی گرفتم،یا ه یه تصمیمهنوز ریتم تنفسم به حالت عادی بر نگشته بود، نمی دونستم چی باید جوابش رو بدم؛ در یک لحظ

 :همه وجود تایپ کردم

 «...شب هایی فرا می رسد که گرگ سکوت می کند و ماه زوزه می کشد»

رو لمس کردم... هیچ شکی نبود که برای مهدیار با وجود اون هوش و ذکاوتش  send و با لبخندی از سر بدجنسی گزینه
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 .ن بودفهمیدن این جمله و هزار معنای پشتش چیزی مثل آب خورد

 .گوشی رو دستم گرفتم و رفتم توی تراس و خیره به مهتابی شدم که مهدیار همیشه خیره بهش بود

 

 «مهدیار»

 :سه بار زیر لب تکرار کردم

 «...شب هایی فرا می رسد که گرگ سکوت می کند و ماه زوزه می کشد»

قیقا کدوم معنی رو از این جمله برداشت کنم؟ نمی دونستم چرا در برابر اون سه پیام من این رو فرستاد و االن باید د

معناهای زیادی می داد، از این رمزی حرف زدنش خیلی خوشم اومد و احساس دلتنگی کردم، نمی دونم چرا دلم می 

 :خواست این معنی رو برداشت کنم که

و هم قصد شکار  آقا گرگه، شما هرکاری می خواستی کردی برای اینکه دستت به مهتابت برسه، هم زوزه کشیدی»

کردی، اما دیگه کافیه، باید از االن تو بشینی و نگاه کنی که مهتابت چطوری برای رسیدن بهت زوزه می کشه، چطوری 

 «...اگه الزم باشه همه شهر رو خبر می کنه، فقط صبرکن

تم مومش کنم، نمی تونسبا تمام وجود می خواستم این معنی رو بده، حاال که شروع کرده بودم پس باید با خیال راحت ت

 :همه این جمالت رو تایپ کنم تا مطمئن بشم منظورش چی بوده، برای همین فقط نوشتم

ای مهتاب من، در آسمان سیاه روزگارم دلبری کن و بتاب، همین یک چیز کافیست برای دل دیوانه این گرگ بی »

 «...قرار

 :و چیز زیادی نگذشت که جواب اومد

 «...همه ی دنیا می گیرد اگر بداند با وجودش یک گرگ خسته آرام می گیرد این ماه، نورش را از»

دیگه فهمیدم منظورش دقیقا همونی بوده که خودم حدس زدم؛ گوشی رو گذاشتم کنار، رفتم سمت تراس، تکیه دادم به 

کنده بودم؛ همه قلب و دلم نرده ها و چشم دوختم به ماه، هیچ حرفی نداشتم، یعنی برای اولین بار بود که از این ماه دل 

خواستن دیانا رو به من یادآوری می کرد، ماه واقعی اون بود که یک سال توی زندگی من درخشید و من تازه دیدمش، 

اونم به خاطر حرفای میالد، نمی خواستم قبولش کنم اما وقتی خطر رو برای از دست دادنش حس کردم به خودم قول 

 .که درخشش این مهتاب رو توی زندگی خودم ابدی کنمدادم تا آخرش بمونم برای این

بی هدف و به دور از احساس خواب، دستام رو بغل کرده بودم و توی خونه راه می رفتم، به خیلی چیزا فکر کردم، از 
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روزیکه توسط علیپور وکیل شرکت معرفی شد تا دیروز که دیدمش و ازش خواستگاری کردم، حدودا یک سال گذشته بود 

ی این یک سال این دیروز بود که برای اولین بار توی صورتش و توی چشمهاش دقیق شدم، اونم با فکر قبلی، می و تو

خواستم بدونم همونطور که میالد می گفت بود یانه؟ درست بود، صورتش به دور از کمترین مقدار کرم رو پوستش سفید 

گی داشت، بدون استفاده از لنزهای رنگی، یه قهوه ای بود، لطیف به نظر می رسید، چشمهاش در عین سادگی برق قشن

 .شیرین بود، دوست داشتم ساعت ها روی اون چشم ها زوم کنم

سال زندگی االن غرایز من ابراز  34کالفه پوفی کشیدم؛ نمی دونستم باید به کی بد و بیراه بگم که باعث شده بود بعد از 

 ... مرد هستم و سال باور کنم که من یه 34وجود کنند، بعد از 

االن وقت فکر کردن به اینا نبود آخه؛ لباسمو پوشیدم و و سوئیچ رو برداشتم، می دونستم کیان هنوز بیداره، رفتم پیشش 

 .تا کمی حواسم پرت چیزای دیگه بشه

*** 
 برای مامان بزرگروز سه شنبه زنگ زدم و از خاله ستاره خواستم تا مامان بزرگ و بابابزرگ رو بیاره؛ گفت هوای تهران 

خوب نیست، خودت بیا شیراز، من هم مجبور شدم بگم قضیه چیه و فقط برای دو روز بیان تهران، کلی خوشحال شد و 

همون پشت گوشی برای مامان بزرگ تعریف کرد، بعدم خودش گوشی رو گرفت و بماند اینکه چقدر ذوق زده بود و 

 .قربون صدقه من رفت

اینا اومدند، من هم زنگ زدم به دیاناخانم، پرسیدم تونسته قضیه مسیح رو حل کنه یا نه، اونم عصرروز چهارشبه که خاله 

گفت بله حل شده، بعد من شماره خونشون رو گرفتم و دادم به مامان بزرگ تا برای فرداشب هماهنگ کنه، همه چیز 

که اولین بار بود زیر کت می پوشیدم. مشخص شد و روز خواستگاری رسید، یه کت و شلوار سرمه ای با پیراهن سفیدی 

 :از حرفای بی خودی که گذشت، پدر دیانا خانم گفتند

راستش من تا همین دیروز فقط می دونستم شما می خوایید بیایید برای خواستگاری،ولی یهو برام جالب شد که بدونم -

ازش خواستم برام تعریف کنه، اونم همه این فرحمند معروف کجا و چجوری با دختر من آشنا شده، دیانا رو صدا زدم و 

چیز رو گفت که چرا و چطوری وکیل پرونده شما شده، البته این رو بگم که نه دانیار و نه دیانا هرگز مسائل کاری و 

موکلین خودشون رو توی خونه تعریف نمی کنند، گاهی خودشون با هم مشورت می کنند، اینبارم دیانا یه چیزایی سر 

چون دخترم چند شب پیش براش یه خواستگار خوب اومده بود، همه ی فکرم پیش اون خانواده بود، به  بسته گفت؛ من

خودش دیانا هم گفتم اجازه میدم خانواده فرحمند تشریف بیارند، ولی جواب من به عنوان پدرت از االن معلومه، جوابم 
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شد بهش اعتماد کرد برای سپردن دخترم به منفی بود، چون اون پسر هیچی مشکلی نداشت تا بخوام ردش کنم، می 

 ...دستش، تا اینکه امروز صبح

 :می تونستم حدس بزنم امروز صبح مسیح رفته سراغشون، منتظر موندم که گفتند

دو تا جوون، یعنی همین آقای رادفر با یه نفر دیگه اومدن محل کار من، حرفایی زدند که به شدت عصبی شدم، اما من -

ن قسم دادند تا چیزی در مورد اون حرفها اینجا نگم، خالصه بگم، به خاطر یه دلیل که شاید برای هر رو به امام حسی

پدری خیلی منطقی باشه خودشون کنار کشیدند، ولی دلیلش برای من نه تنها قابل قبول نبود بلکه خیلی اذیتم کرد، اصال 

دم شما سر چشم، اما من بدون اینکه بخوام در مورد دوست ندارم حرفهام رو کش بدم، شما مهمان این خونه هستید، ق

 .پسر شما چیزی بدونم میگم نه. من دخترم رو به این پسر نمیدم

گیج شده بودم، مسیح چی می تونست گفته باشه که بعد از خودش من هم نتونم به دیانا برسم؛ مادر دیانا داشت با 

 :خودم بابا بزرگ گفت پدرش حرف می زد، نمی تونستم طاقت بیارم، ولی قبل از

آقای مهرپرور؛ در اینکه شما اختیار دار دخترتون هستید که شبهه ای نمی مونه، اما وقتی شما خودتون براتون مهم بوده -

که بدونید چرا خانواده آقای رادفر منتظر جواب شما نموندند و کنار کشیدند، به ما هم حق این رو بدید که بدونیم چرا االن 

 ینکه از پسرمون بهتون بگیم در لحظه جواب منفی بشنویم؟باید بدون ا

 :خاله ستاره با شناختی که از من داشت دستم و گرفت و آروم گفت

 .مهدیار آروم باش، یهو پا نشی بری ها-

 :و چه می دونست که من تا بله نگیرم بی خیال این خونه و خانواده نمیشم. آقای مهرپرور گفت

ه شدن خودم و خانوادم در مقابل چندتا بچه است، که به خیال خودشون راه درست رو انتخاب دلیل، آبروی من و بازیچ-

کرده بودند، از این بگذریم من نمی تونم دختر به مردی بدم که یتیم و بی پدر و مادر بزرگ شده، پسری که چیزی از 

ه، اونم از سمت تنها عموش، چطوری گذشته اش نمی دونه، هیچ خانواده و هم خونی نداره، کسی که خطر تهدیدش کرد

دخترم رو بدم دست کسی که معلوم نیست در چه لحظه ای و چه کسی قصد جونش رو می کنه، یه خانواده با اصل و 

 ...نسب می خوام برای دخترم و بـ

 :مامان بزرگ فورا بلند شد و گفت

 ...تمام زندگی این پسر رو اینجوری اگه جواب شما منفی هستش خب باشه، بگین دختر نمیدم، دیگه قرار نیست-
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 مامان بزرگ؟-

 .بلند شو بریم مهدیار-

 .بشین مامان بزرگ لطفا-

 مهدیار؟-

 .به خاطر من-

مامان بزرگ به اجبار نشست و این درد و فقط خودم می دونستم، اولین بار توی زندگیم بی پدر و مادریم به رخم کشیده 

حرف و تحملش خیلی سخته، هرکسی جز پدر دیانا بود حتی خودمم آخرش رو شد، برای آدمی مثل مهدیار شنیدن این 

 ...نمی تونستم حدس بزنم، ولی االن مجبور بودم تحمل کنم و هیچی نگم

 :همون لحظه ای که مامان بزرگ نشست دیانا خودش اومد بیرون، نگاهم رو گرفتم ازش و اون به پدرش گفت

 بابا شما داری چیکار می کنی؟-

 .وی اتاقت دیانا، از حاال من در مورد زندگی تو تصمیم می گیرمبرو ت-

 ...بابا خـ-

 .دیانا تو هیچی نمی دونی، اگه امروز بودی و می فهمیدی که مسیح چیا به من گفته خودتم جوابت منفی بود-

 مگه چی گفت بابا که اینجوری دارید به مهمون خونتون بی احترامی می کنید؟-

 کدوم بی احترامی؟-

 به رخ کشیدن گذشته تلخ یه نفر و مقصر دونستنش به خاطر یتیم بودنش چیه بابا؟-

 .دیانا گفتم برو توی اتاقت، بگذار با این پسر اتمام حجت کنم-

 ...من نمـ-

 :نمی خواستم به خاطر من هم رابطه دیانا با پدرش به هم بخوره، برای همین خودم بلند شدم و گفتم

 .زنمنم، شما برید، من خودم حرف هام رو میکنم دیانا خاخواهش می-

 :پدرش گفت

 .مونه، جز یه چیزحرفی نمی-

 .کنم آقای مهرپرورگوش می-
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 شنیدم دخترم رو خیلی دوست داری، حقیقت داره؟-

 .غیر از این بود االن اینجا نبودم-

 از کجا بدونم و مطمئن باشم؟-

 .بهتون ثابت می کنم-

 چطوری؟-

 .کنم برای اثبات این عالقههرکاری بخوایید می-

 کنی؟مطمئنی هرکاری می-

 .مطمئنم-

 .پس برو-

 :سرم رو که تا این لحظه پایین بود باال گرفتم، توی صورتشون نگاه کردم و گفتم

 برم؟-

 .بله-

 کجا برم؟-

ین شهر برو، اینجا خوای به من ثابت کنی نه فقط از این خونه بلکه از ااگه واقعا دخترم رو دوست داری، اگه واقعا می-

دونم همین شهری که توش بزرگ شدی،شیراز... فقط برو، توی تهران نباش، توی شهری نمون، برگرد زادگاهت، یا نمی

کشه، اگه دیانا رو دوست داری باید خوشحالی و خوشبختی و از همه مهم تر امنیت نفس نکش که دخترم نفس می

 .خوام دخترم باهات چشم تو چشم بشههر امنیت داشته باشه. دیگه نمیجونش برات مهم باشه، پس برو تا توی این ش

کردم اینجوری بخواد بهش ثابت کنم، خب به چه قیمتی؟ به کردم منظورش از برو این باشه، فکرشم نمیفکرشم نمی

 قیمت بی قراری خودم؟ 

نید؟ مسیح به شما چی گفته که از همون خوایید مجازاتم کآقای مهرپرور آخه چرا؟ مگه من چیکار کردم که اینجوری می-

اول دهن من و این پیرمرد و پیرزن رو که با کلی سختی این راه طوالنی رو اومدند برای خواستگاری نوه شون بستید؟ من 

 چیکار کردم فقط همینو بگید؟

رگز مردی میدی که ه حتی این پیرزن و پیرمرد هم خونشون با تو یکی نیست، خودت رو بگذار جای من پسر، دخترتو به-
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 مهر و محبت پدری ندیده؟ هرگز کسی حمایتش نکرده؟ هرگز یه فضای گرم خانوادگی نداشته؟

تونند توش دخالت کنند انتخاب خانواده هاشونه، دست من نبود کنم آقای مهرپرور، آدما تنها چیزی که نمیخواهش می-

ف وقتی من دو سالمه نمیرند، دست من نبود که... هیچی آقای ای رو انتخاب کنم که پدر و مادرم توی یه تصادخانواده

مهرپرور... به اندازه کافی امشب فهمیدم خیلی بی کس و کارم، ممنونم که کمک کردید به فهمیدنش، باشه چشم... اگه 

تر  بشما اینجوری خیالتون راحت میشه که دخترتون توی امنیت هستش چشم، فردا صبح اول وقت از این شهر میرم، ل

 .ا اجازهکشم... بکنید من از این کشورم میرم، اما اینم بدونید من از فکر کردن به دخترتون و دوست داشتنش دست نمی

همزمان همگی بلند شدند، اصال نخواستم به دیانا نگاه کنم، نخواستم ببینم چی پوشیده و چه شکلی شده، دوست نداشتم 

 .خواستمذهنم بمونه،من همون چهره خوشحالش رو توی رستوران می چهره ناراحتش به عنوان آخرین تصویر توی

با یه خداحافظی خیلی کوتاه از خونه اومدیم بیرون، از خاله خواستم که برن خونه، گفتم خودم به هوای آزاد نیاز دارم و تا 

 خورد، همزمان با نقش بستنگردم، قبول کردند و رفتن، یه ربع بدون هدف پیاده رفتم، موبایلم زنگ قبل از اذان بر می

 :اسم داداش روی صفحه گوشی یاد مسیح افتادم، عصبانی شدم،گوشی رو جواب دادم

 چیه میالد؟-

 چی شد شاه داماد؛ بله رو گرفتی؟-

 .نه-

 چی و نه؟-

 .یعنی از خونشون خیلی مودبانه مارو انداختند بیرون-

 زنی مهدیار؟چرا اینجوری حرف می-

 .کشمش میالدمی-

 داری میگی تو؟ چی-

رسه کاری کرده من هم دونم چی خونده تو گوش پدر دیانا که اگه خودش به دیانا نمیدونم مسیح چی گفته، نمینمی-

نرسم، میالد امشب خیلی راحت بی پدر و مادر بودنم توی سرم زده شده، مامان ساحلم بیست و چندسال زحمت من رو 

تونیم بهت اعتماد کنیم و دخترمون رو بدیم مادری و خانواده نداشتی، پس نمینکشید تا امروز بهم بگند تو بی پدر و 

 .دستت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 330 

 کی اینارو گفته؟ مسیح کجای این قضیه است؟ چی میگی مهدیار؟ اصال االن کجایی؟-

 .اش نمی گذارمبندم، زندهکشمش میالد، چشمم رو روی رفاقتمون میمیرم سراغ مسیح، می-

، خواستم آبرو ریزی راه بندازمع کردم، تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه مسیح اینا، نمیاین رو گفتم و گوشی رو قط

بود، پس نمی تونست خواب باشه، زنگ رو زدم، مادرش  55/34تمام تالشم رو کردم تا با آرامش در بزنم... ساعت 

 :جواب داد

 کیه؟-

 ببخشید خانم رادفر، من مهدیارم، مسیح خونه است؟-

 .سالم پسرم-

 .ببخشید، سالم-

 .نه پسرم، گفت میره خونه دوستش، شبم خونه نمیاد-

 دونید؟کدوم دوستمون، شما می-

 .گفت میرم خونه کیان-

 .خیلی ممنونم، با اجازه-

 .بفرما باال پسرم-

 .ممنون-

کردم،  و بازم سوار تاکسی شدم و خودم رو رسوندم خونه کیان، اون سمت خیابون پیاده شدم، دویدم و از عرض عبور

 :چند متری خونه کیان بودم که میالد فوری اومد جلوم و گفت

 مهدیار؟-

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 .کنی نیستمهدیار آروم باش، همه چیز اونی که تو فکر می-

 :داد زدم

 .مسیح؟ بیا بیرون-

 :میالد جلوم رو گرفته بود و اجازه نمی داد برم سمت خونه، گفتم
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 .یادم بره که تو هم رفیقمی ولم کن میالد، نگذار-

 خوای چیو ثابت کنی؟با سرو صدا جلوی خونه کیان و بردن آبروی اون می-

 .خوام حق مسیح رو بذارم کف دستش، وگرنه قول ثابت شدن چیزی رو جای دیگه دادممی-

 :بعد هُلش دادم و رفتم سمت در، با مشت و لگد در زدم، میالد دستم رو گرفت و گفت

 .کنیاه میداری اشتب-

زدم مسیح، در باز شد، کیان رو دیدم و بدون هیچ حرفی کنارش زدم، وارد خونه شدم، مسیح گوش ندادم و فقط صدا می

 :رو دیدم که متعجب وسط سالن ایستاده، جلوش ایستادم و گفتم

 .نامرد-

کنم، با فریاد داشتم از نامردیش  بعد با مشت زدم توی صورتش، میالد و کیان اجازه ندادند بازم با زدنش خودم رو آروم

 :گفتم که میالد با همه قدرتش من رو هُل داد عقب و گفتمی

د بس کن مهدیار، اینا همش یه بازی وفرمالیته بود، برای اینکه تو به خودت بیای و دیانا خانم رو از دست ندی، و گرنه -

و مادرش رو برداره ببره یه مراسم سوری مسیح خودش یکی دیگه رو دوست داره ،اون مردِ که قبول کرد پدر 

 خواستگاری، بدون اینکه حرف بزنی اومدی افتادی به جونش و بستیش به رگبار؟

 :دستای مشت شدم و باز کردم، به میالد نگاه کردم، پرسیدم

 شماها سر خود چه غلطی کردید؟-

 .همش به خاطر تو بود مهدیار-

 گفتم بدون اجازه من چه غلطی کردید؟-

 :ن گفتکیا

 .رفیق بشین، آروم بگیر تا خودم برات تعریف کنم-

 :نشستم روی مبل و گفتم

 .می شنوم-

 :کیان گفت

ببین مهدیار، چند وقت پیش میالد اومد اینجا، مسیح هم بود، خیلی پکر و گرفته، ازش پرسیدم چی شده، طبق معمول -
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 ...تم مهدیار چی داداش؟ گفت عاشق شدهاولین کلمه که از دهنش اومد بیرون یه چیز بود؛ مهدیار... گف

من و مسیح اون لحظه زبونمون قفل شد که چی؟ مهدیار فرحمند ما عاشق شده؟ نتونستیم چیزی بگیم ولی خودش ادامه 

داد که مهدیار چند ماهه دلبسته خانم وکیلش شده، شب و روزش رو قاطی کرده، بی قرار و نا آروم شده ولی هیچ رقمه 

فت گکنه که اون دختر رو دوست داره، گفت هرکاری کرده نتونسته تو رو هوشیار کنه تا باور کنی، می خواد قبولنمی

کنی، ازمون کمک مطمئنه تو عاشق شدی اونم از اون عشق خفن ها، ولی کوچیکترین تالشی برای پذیرفتنش نمی

، خودش گفت که مهدیار باید بهش فشار خواست ،ما واقعا نمی دونستیم باید چیکار کنیم، اون بهتر تو رو می شناخت

کنه به خودت نمیای،گفت مهدیار باید بترسه،یا بفهمه که دیانا گفت آدمی هستی که تا نفهمی خطر تهدیدت میبیاد،می

خانم رو داره از دست میده، شاید اینجوری به خودش بیاد و چشماش رو باز کنه... سه تایی هرچی فکر کردیم به جایی 

ا اینکه مسیح پیشنهاد یه خواستگاری سوری رو داد، گفت حاضره بدون اینکه کسی بفهمه با خانوادش بره نرسیدیم، ت

خواستگاری دیاناخانم، گفت اگه تو واقعا دوستش داشته باشی و بفهمی اون رفته خواستگاری به خودت میای، اگرم نه 

ی دیگه رو دوست داره، از این قضیه فقط من و که خب بعدش یه بهونه میاره برای اینکه کنار بکشه، چون خودش یک

میالد و مسیح به عالوه همون دختر خانم مورد عالقه مسیح خبر داشتیم، قرار شد میالد تو رو خبردار کنه و تحریک کنه 

برای اینکه اجازه ندی کسی جز خودت بشه همسر دیانا خانم، مسیح هم با خانواده اش هماهنگ کرد برای خواستگاری... 

 کنه وین وسط شانس ما زد و پدر دیانا خانم از مسیح خوشش اومد، و خود دیانا خانم به مسیح میگه فکراش رو میا

جواب میده، میالد هم از طریق غزل خانم متوجه میشه که دیانا خانم با وجود اینکه هیچ عالقه ای به مسیح نداره ولی 

 ...میم داره به مسیح بله بگه،بعدشـبرای اینکه از شر غرغرهای خانواده اش خالص بشه تص

بسه کیان، فهمیدم چه غلطایی کردید، فهمیدم چطوری منو بدبخت کردید، حاال بگید دیروز رفتید پیش آقای مهرپرور و -

 چی گفتید؟

میالد بهمون گفت که چطوری اون دختر بیچاره رو به روش خودت تهدید کردی، اون بنده خدا هم تو دو راهی تو و -

گیر کرده بود، دست به دامن زن میالد شده، برای همین میالد بهمون گفت تا بریم محل کار آقای مهرپرور و همه  باباش

چیز رو براش تعریف کنیم تا بدونه قضیه چی بوده، من و مسیح هم همه اینایی که به تو گفتیم به اونم گفتیم، قانعش 

خوایید باور کنید و قدمی بردارید و ما به عنوان رفقای دوم نمیکردیم که شما همدیگر رو خیلی دوست دارید، ولی هیچک

 .تو تنها راه رو این دیدیم که با یه خواستگاری فرمالیته یه کمکی کرده باشیم
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دلیل، آبروی من و بازیچه شدن خودم و خانوادم در مقابل چندتا بچه است، »حاال می فهمم منظور پدر دیانا از اینکه گفت: 

 :چی بوده... گفتم« ودشون راه درست رو انتخاب کرده بودندکه به خیال خ

کنم ولی راهتون درست نبود، شماها کنید؟ نیت شما رو از کمک درک میشما فکر کردید اینجوری دارید به من کمک می-

له بازی سا 74سال رو گذروندید، چطوری نفهمیدید که اینجوری دارید با آبرو و غرور یه مرد  34بچه این مگه؟ دیگه 

بینه اینجوری از چند تا جوون بازی خورده، اونم سر دخترش، همین که کنید؟ معلومه بهش بر می خوره وقتی میمی

ی این کار هادونید چیه؟ نه تنها چیزی درست نشد بلکه ترکشباهاتون با احترام برخورد کرده باید ممنونش بود، ولی می

د دونیفهمید دلشکستگی یه مرد یعنی چی؟ میسال دل سنگش شکست، می 82شما به من خورد، مهدیار امشب بعد از 

 ای تو گلوتون می شینه وقتی یکی بهتوندونید چه بغض مردونهچه دردی داره از اینکه کسی بهتون بگه بچه یتیم؟ می

فهمید، همه نمیتونی پشتیبان یه دختر باشی، نه، هیچکدوم اینارو میگه تو محبت و حمایت پدرت رو نداشتی پس نمی

ط فهمید؟ مهدیار در مقابل تمام این حرفا فقاینارو من امشب کشیدم، شنیدم، ولی نتونستم کوچکترین حرفی بزنم، می

سکوت کرد، کاری که ازش بعید بوده، فقط به خاطر اینکه نمی خواست دیانا بفهمه از االن دارم به پدرش بی احترامی 

 ...کنممی

 :و بلند شدم، بهش گفتمرو مو کردم سمت میالد 

تو چیکار کردی داداش؟ خواستی من رو بیدار کنی که برم سراغ دیانا و از دستش ندم؟ خواستی باور کنم که عاشق -

بینی تهش چی شد؟ تا قبل از این دونم این بازی رو به خاطر من راه انداختی، ولی کاش نکرده بودی، میشدم؟ می

کشم... االن جواب کشیدم، ولی حاال می دونم و عذاب میم چه مرگمه و عذاب میدونستدونستم دردم چیه، نمینمی

 ...منفی گرفتم و تبعید شدم... به همین راحتی، مهدیار باالخره شکست خورد تو زندگیش

 :رفتم سمت مسیح، پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

 .امتونم همین رو بگم... شرمندهشرمنده ام رفیق، فقط می-

 :هر سه تاشون گفتم بعد هم به

ونه بگه تهر سه تاتون خیلی مردید، لطف کردید، من هم ممنونتونم، مهدیار همینه، در برابر تمام خوبی های شما فقط می-

 ...ممنونم... یا علی

کرد، احساس خفگی داشتم، کروات از خونه اومدم بیرون، داغوون عالم بودم، یه چیزی روی سینه ام داشت سنگینی می
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 :از کردم و پرتش کردم یه سمتی، میالد هم دنبالم اومد، همون رفیق و غمخوار همیشگی خودم... صدام زدرو ب

 مهدیار؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 اومدی سنگ صبورمن؟-

 دارم؟مگه من دست از سرت برمی-

 .ترسهبرو خونه، غزل تنهاست، می-

 .کنهدیگه خدا رو هم فراموش میدونه پای مهدیار که وسط باشه میالد غزل عادت کرده، می-

 .از فردا مهدیار میره داداش، دیگه باید بچسبی به زندگیت-

 کجا؟-

 .شیراز-

 یعنی چی؟-

 .باباش خواست، گفت برای اینکه ثابت کنم دیانا رو دوست دارم باید از این شهر برم-

کنی؟ چرا ساکت موندی؟ چرا به این چی داری میگی مهدیار؟ اینو ازت خواسته و تو اینجوری راحت داری تعریف می-

 خواسته اون راضی شدی؟

هاش منو الل کرده،من فقط گاهی اگه من سکوت کردم به روی زندگی،نذار پای راضی بودنم رفیق؛این روزگار با ضربه»-

 «...هاشزنم که بدونه بازم مقاومم در برابر ضربهلبخند می

 .داداش نگو اینجوری-

گذرم، فقط باید چند وقت برم شیراز، قرار نیست از دیانا بگذرم، از همه عالم بگذرم از دیانا نمیبی خیال رفیق؛ من که -

 .شاید پدرش راضی شد و گفت برگردم

 امید خیلی چیز قشنگی هستش، نه؟-

 .وقتی کاری از دستت بر نمیاد، آره-

پیش گرفتم، تا اذان به زور رسیدم خونه، لبخندی زد و بعد فرستادمش تا بره خونه، خودمم قدم زنان راه خونه رو در 

اومدند سراغم، منم با وجود همه بی حوصلگیم به همشون امضا دادم، خواهش کردم هرجایی که شلوغ بود، مردم می
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 .عکس نگیرند، ولی امضا اشکالی نداشت

دم ولی گم شرمنده اش شرسیدم خونه و جز نفس همه بیدار بودند، رفتم سراغ بابابزرگم، دستش رو بوسیدم و خواستم ب

 ...اجازه نداد و مردونه من رو تو آغوشش پناه داد

*** 

دو هفته از شب خواستگاری گذشته بود، اومده بودم شیراز، هر روز سخت تر از روز قبل برام طی میشد، دیگه داشتم بال 

فته بود حق ندارم بهش زنگ بال می زدم از زور دلتنگی، حتی به شنیدن صدای دیانا هم قانع شده بودم ولی پدرش گ

که داشتیم، هر بار می رفتم  sms بزنم،گفته بود باید فراموشش کنم... تو این مدت دلم خوش بود به خوندن همون چندتا

ه زدم کتغییر کرده بود، به خودم تشر می« دیانای من»به « خانم مهرپرور»سراغ اسمش اما قبل از لمس اسمش حاال از 

 .، اشتباه نکنمهدیار تو قول دادی

بامداد گذشته بود، بیدار بودم ولی توی جام دراز کشیده بودم، با احساس لرزش گوشیم فوری نشستم، اسم  8ساعت از 

 :دیانا رو که دیدم دلم ریخت، سریع جواب دادم

 چی شده؟-

 :با گریه گفت

 مهدیار؟-

 چی شده میگم، چرا گریه می کنی؟ اتفاقی افتاده؟-

 .آره-

 چی؟-

 .تونم تحمل کنم، تو رو خدا یه کاری بکنمیرم مهدیار، دیگه نمیز دلتنگی میدارم ا-

 .دختره ی دیوونه، ترسیدم... فکر کردم اتفاقی افتاده واقعا-

 کنم؟اتفاق بدتر از این که دارم دق می-

 :بلند شدم و رفتم توی حیاط تا بتونم راحت تر حرف بزنم،گفتم

 .حال منم بهتر از تو نیست-

 کنی؟ا یه کاری نمیپس چر-

 .تونم که بکنم؟ دستم به جایی بند نیستچیکار کنم؟ چیکار می-
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 مگه کاری هست که مهدیار فرحمند بخواد و نتونه انجامش بده؟-

کدوم مهدیار؟ اون مهدیار مرد... همون شب نحس،وقتی روی مبل خونتون نشسته بود و حرف شنید و حرفی نزد مرد، -

 .دیگه چیزی ازش نمونده

 .نگو اینجوری، جان دیانا نگو اینجوری-

 حال خودت چطوره؟-

از یه زندونی چه توقع داری؟ همه تهران با اون بزرگیش برام شده اندازه به قوطی کبریت ،دارم نفس کم میارم توی -

 .های تو توش نیستشهری که نفس

 .قسمت ما هم این بوده، که من تبعیدی بشم و تو اسیر-

 .دیار همچین کامل هم نمرده، هنوزم به بی رحمی قبلشهنه، انگار اون مه-

 .آره بی رحمه هنوزم-

 :با حرص گفت

 مهدیـــار؟-

 .خوشم میاد حرصت بدم-

 تو این موقعیت؟-

 .خوام جیغ جیغ کنی یه کمی تا آروم بشمدلم برای صدات تنگ شده بود؛ می-

 م؟اوال من از اون دختر جیغ جیغوها نیستم، دوما، فقط برای صدا-

 از دست تو... حاال بگو ببینم چطوری اجازه داری با گوشی حرف بزنی؟-

 .قرار نبود تا آخر عمر بدون گوشی بمونم-

دونم که بابات گفته تا وقتی منو فراموش نکنی و به زندگی بر نگردی حق نداری از خونه بیرون بری یا با موبایلت می-

 .حرف بزنی

 .ماشااهلل به رادیو میالد-

 :و گفتم خندیدم

 خب؟-
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 .از زن داداشم خواستم، ازش خواهش کردم تا گوشیم رو یواشکی برام بیاره، زحمتش رو کشید-

 .دردسر نشه برات-

 .ارزهبه شنیدن صدای تو می-

چند لحظه سکوت کردم تا صدای نفس هاش رو بشنوم، دیوونه شدم از صداش... به زور خودم رو جمع و جور کردم و 

 :حرف زدم که

 ای نیست؟تازه خبر-

 .امروز جلوی بابام وایسادم-

 چیکار کردی؟-

 .مجبور شدم جلوش وایسم-

 .کنیشوخی می-

 .خوام مهدیارمعذرت می-

من همه این رنج و دوری و سختی رو به جون نخریدم که جلوی بابات وایسی، گفته بودم خوشم نمیاد به خاطر من با -

 .خانوادت بحث کنی

 م؟حتی به قیمت عروس شدن-

 چی؟-

 :گریه اش بیشتر شد و گفت

 .قرار گذاشتند برای آخر هفته تا پسر همکار بابا بیاد خواستگاری، بابام گفت باید قبولش کنم، اونم خیلی سریع-

درسته من نیستم و کنار کشیدم، ولی هنوز سر حرفم هستم، خرد می کنم قلم اون پایی رو که بخواد بعد از من بیاد -

 .ستش بخوره به دیانای من، فقط اسم بگوسمت اون خونه و د

 اسم چی مهدیار؟-

 .کنم نیومده، برگرده سمت همون قبرستونی که بودهاسم اون یارو رو بگو، کاری می-

 گردی؟دنبال شر می-

 .برمهمچین از این خیر بودن لذتی هم نمی-
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 مهدیار؟-

 .گفتم اسم یارو رو بگو-

 سخت تر کنی؟خوای از اینکه االن هست شرایط رو می-

 میگی اسمش چیه یا همین االن پاشم بیام اون شهر خراب شده؟-

 .خوای چیکار کنی بعدش من اسمشو میگمتو بگو می-

 .کنم که نباید بیاد سمت اون خونهکشمش که، با چند جمله حالیش مینترس، نمی-

 .قول بده مهدیار-

 به حرفم اعتماد نداری؟-

 .رهام کریمی-

 خواد جلوی پدرت یا برادرت وایسی، هرچی شد فقط به خودم بگو، فهمیدی؟یحله، دیگه هم نم-

 تا کی؟-

 :جوابی نداشتم که بدم... سکوت کردم، با همون گریه گفت

 هیچ راهی نیست که این دل بی قرار رو برای چند لحظه آروم کنم؟-

 .گریه نکن-

 ت رو بشنوم؟هاهیچی راهی نیست که بتونم حداقل روزی یه بار صدای این نفس-

 .هات بدترش نکن لطفاسوزم، تو با گریهفقط گریه نکن... من خودم دارم می-

 .کنمدلتنگی داره من رو از پا در میاره، مهدیار تو رو به جان خودم قسم میدم یه کاری کن، التماست می-

 .دونی که سرم بره قولم نمیره، چرا همچین قسمی میدی؟ پسش بگیرقسمم نده دختر، می-

 ...ولی مهدیـ-

 .خوام یه چیز قشنگ بهت بگمپسش بگیر می-

 .باشه، قسمم رو پس می گیرم-

 .آفرین-

 .شنوممی-
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های مهتاب، به همین دلخوشی اندک راضیم که تو خیره به همون از حاال به بعد قرارمون باشه هر شب پای تابیدن »-

 «...بینممهتابی که من هم اونو می

 مهدیار؟-

 ...تو ماه و مهتاب منی، ولی در حال حاضرهر چند که -

 .و ادامه ندادم. نتونستم که ادامه بدم و با وجود اینکه هنوز از شنیدن صداش سیر نشده بودم، گوشی رو قطع کردم

 :به خودم گفتم

ا رزنه نمیگی جانم؟ چرا یه عزیزم بهش نگفتی تا دلش خوش بشه؟ بابا لعنتی چدردت چیه پسر؟ چرا وقتی صدات می-

 زنی تا اون بگه جانم؟ حداقل اسمش رو یه بار تنها صدا نمی

 :و خودم جواب خودم رو دادم که

جوری بزرگ شدم؛ چون بلد نیستم با حرف عشقم رو نشون بدم، به جز مامانم کسی حرف چون مهدیارم؛ چون این-

 .قشنگ از من نشنیده، من فقط با عمل نشون میدم

 :پرسی و گفتالد بهم زنگ زد برای احوالروز بعد طرفای ظهر بود که می

 کی میای تهران داداش؟-

 .دونمدست من نیست، نمی-

 خوای به خاطر حرف پدر دیانا خودت رو از کار و خونه و دوستات دور نگه داری؟دلم تنگ شده مهدیار، برگرد، تا کی می-

 .کنهجا... خانمتم یه هوایی عوض میخب تو بیا این-

 .یامتونم بمن نمی-

 چرا؟-

 .تونم با خودم بکشونمش شیرازغزل حالش خوب نیست، دکتر بهش استراحت مطلق داده، نمی-

 طوره؟ چی شده میالد؟مگه حالش چه-

 .اگه خدا بخواد یه هشت ماهه دیگه عمو میشی-

د لحظه فراموش کنه، برای چنقدر خبر خوب گاهی همه وجودت رو غرق آرامش میدهنم از این خبر میالد باز موند! چه

 :کنه، لبم رو به دندون گرفتم تا از خوشحالی قهقهه نزنم، به زور گفتمام سنگینی میکردم که چه دردی روی سینه
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 شناسی؟چی گفتی میالد؟ تو... توی بچه ننه داری بابا میشی؟ تویی که هنوز دست چپ و راستت رو نمی-

 .اوهوم. دعا کن پسرم به باباش نره-

 کجا معلوم که پسر باشه؟  وای خدا. از-

 .ای ندارهباید باشه، چاره-

 .قدر من رو خوشحال کنه، واقعا ممنون رفیقتونست ایندیوانه... باورم نمیشه میالد، هیچ خبری نمی-

 .زنیحاال وقتی مجبور شدی خرجی پسرم رو بدی دیگه حرف مفت نمی-

 .ب مامانش باش. از طرف من هم به خانمت تبریک بگوکنم، تو فقط حسابی مراقرو چشمم، اصال خودم بزرگش می-

 اومد؟ من؟فقط یه چیزی؛ کی بود از بچه خوشش نمی-

 های دنیا، مگه میشه ازش خوشم نیاد؟برادرزاده من فرق داره با بقیه بچه-

 .که اینطور-

 خوای گشنه پلو بخوری؟قدر زود استراحت مطلق؟ نُه ماه رو میحاال چرا این-

 :تخندید و گف

نوز هاش رو سوا کردیم، هدونم واال، زن نگرفتیم، وقتی هم گرفتیم چشم کالغ بود انگار، یه دونه از اون الغر و ضعیفنمی-

 .هیچی نشده ضعیف شده و حس نداره، خدا به داد بعدش برسه

 :صدای غزل رو شنیدم که گفت

 کنی؟میالد؛ چی غیبت من رو پیش رفیقت می-

 :گفتم

 کنی؟ی خودش داری غیبت میخاک بر سرت،جلو-

 .کنههاش زیادی قوی کار مینه بابا، صدمتر باهاش فاصله دارم، گوش-

 .خوبه دیگه، مزه نریز. برو پیشش-

 :کامال جدی شد و گفت

 مهدیار؟-

 بازچیه؟-
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 .جا برسمخواستم به اینراستش من زنگ زدم یه چیز دیگه رو بگم، نمی-

 چی؟-

 .یشهداداش حال خوشت کال نابود م-

 دیانا چیزیش شده؟-

 :سکوت کرد؛ بلندتر گفتم

 بالیی سر دیانا اومده؟-

 .یه جورایی داداش-

 :کنان پرسیدممنهمه بدنم رو عرق سرد در برگرفت؛ من

 چی؟ میالد؛ چی شده؟-

 ...طوری؛ ولی مثل اینکه بعد از اذان صبح ازدونیم چهداداش معلوم نیست دقیقا، نمی-

 از چی میالد؟-

 .بقه باال که اتاقش بوده، پرت میشه پاییناز ط-

 چی میگی تو، منظورت چیه پرت شده؟ االن کجاست میالد؟-

 .هوشهبیمارستان )...(، زنگ زدم به دانیار، گفت بی-

 .رسونمتا شب خودم رو می-

 ...طوری مهدیار؟ تو که االن گفتی باباش اگـچه -

 .رسونم خودم رومی-

چ ماشین و کیف پولم رو برداشتم؛ چون اومده بودم خونه خاله طبیعتا فقط نفس خونه بود، بعد دویدم سمت اتاق، سوئی

 :بهش گفتم

 .نفس من دارم میرم تهران-

 .چرا؟ تو که گفتی نمیری-

ببین مامانت که اومد بهش بگو میالد زنگ زده، گفته دیانا حالش یه کمی بد شده بردنش بیمارستان، مهدیار هم با -

 زنم باشه؟فت تهران، من رسیدم بهتون زنگ میماشین خودش ر
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 .باشه، میگم-

 .آفرین، فعال خداحافظ-

 یواش رانندگی کن مهدیار باشه؟-

 ترسی که؟حتما، فقط تنهایی نمی-

 .نه-

 پس هرکسی چه به تلفن خونه زنگ زد چه دم در، جواب نده تا مامانت بیاد، خب؟-

 .خیالت راحت-

 .من رفتم-

 .خداحافظت-

 ...شینم شدم و خودم رو رسوندم به اون تهران نفرین شدهسوار ما

*** 

 تونم ببینم؟کدوم اتاق یا بخش؟ببخشید خانم، دیانا مهرپرور رو کجا می-

 .اجازه بدید-

 :ام نشست و گفتدستی روی شونه

 مهدیار؟-

 :برگشتم، دانیار بود، به پرستار گفتم

 .نیازی نیست خانم-

 :دمبعد برگشتم سمت دانیار و پرسی

 چی شده دانیار؟ کجاست خواهرت؟-

 چرا اومدی تو؟-

 ای داشتی؟از من توقع دیگه-

 کی بهت خبر داد؟-

 .میالد-

 .نیاز نبود پسر-
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 طوره؟پرسیدم حال دیانا چه-

 .فعال هیچی-

 یعنی چی هیچی؟-

 .دعا کن براش مهدیار-

 جوری شد؟فهمم، اصال چرا ایننمی-

 .کنه، اون هم دیانا. مطمئنم که اتفاقی پرت شدهاز طبقه دوم که خودکشی نمی همه دارند میگن خودکشی؛ ولی کسی-

 .غیر از این باشه دیگه اسمش رو نمیارم-

 .روی نکن، به خرجش نرفت که نرفتقدر زیادهقدر به بابام گفتم دیگه اینچه-

 کجاست دانیار؟ االن کجاست؟-

 .بیا بریم-

کرد، پدرش خوند خواهرش یه گوشه گریه مین داد، مادرش یه گوشه قرآن میهمراه با هم رفتیم سمتی که دانیار نشو

 :تر و جوری که همه بشنوند گفتمزد، رفتم نزدیکخیره به دیوار روبه رو بود و همسرش قدم می

 چه بالیی سر دیانای من اومده؟-

 :پدرش اولین نفر بود که متوجه من شد؛ بلند شد و گفت

 جایی؟تو چرا این-

 اید کجا باشم؟پس ب-

 .هرجایی به جز تهران-

 .هیچ جا نمیرم جز تهران تا وقتی حال دیانا خوب بشه-

 .همین که براش دعا کنی کافیه-

 .دعا؟ من تا خود خدا هم میرم اگه پای دیانا وسط باشه-

 :چیزی نگفت، برگشتم سمت خواهرش و پرسیدم

 دکترا چی میگن؟-

تونیم بگیم، همین. نه کمتر از این جمله نه بیشتر. همینم داره ما رو چی نمیپرسیم میگن فعال هیاز صبح هر چی می-
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 .ترسونهمی

 بعد شما در برابر این جمله مسخره و بی سر و ته سکوت کردید؟-

 :دانیار

 چیکار کنیم مهدیار؟ یقه دکتر رو بگیریم؟-

 :و گفتمهمون لحظه دکتری تقریبا جوون از اتاق دیانا بیرون اومد، به سمتش رفتم 

 طوره دکتر؟حال این مریض چه-

 ...من از صبح چندین بار برای اعضای این خانواده توضیح دا-

 :صدام رو یه کمی بردم باال و گفتم

 .پرسم، مهم نیست چی به اعضای خانواده بیمار گفتید، جواب من رو بدیداالن من دارم می-

 .شما بگیم تونیم بهآروم باشید آقای محترم. ما فعال هیچی نمی-

 تونه؟ بابای من؟ مگه دکتر نیستید؟ مگه درس نخوندید؟اگه شما نمی تونید پس کی می-

 چه ربطی داره جوون؟-

 طوره؟ربطش اینه که همین االن کامل از شرایط این بیمار بگید تا بدونم حالش چه-

 نسبت شما با بیمار چیه؟-

 .شنومشما فکر کنین همه کس بیمار، من می-

آقای همه کسش، من االن هرچی بگم همش براساس حدس و گمان پزشکی هستش، شما صبر کنید دو ساعت  ببینین-

 ...دیگه که جواب آزمایشات ایشون اومد من بهتون میـ

شناسی؟مهدیارم، مهدیار ببین دکتر، اون دختری که االن روی اون تخت خوابیده همه زندگی و دنیای منه، من رو می-

کشه، پس قبل از اینکه این خورده؟ کسی که اگه خار به پای اون دختر بره همه شهر رو به آتیش میفرحمند، به گوشت 

 .طوره، ادبیات و اصطالح پزشکی تحویل ندیدبیمارستان رو روی سرتون خراب کنم به زبون ساده بگید حالش چه

 ...کردن بیمارستان، شما آروم بـها گذشته برای خرابکار از این تهدید-

 :اد زدمد

کنم اگه اون دختر حالش خوب نشه، از هیچ بنی بشری هم ترسی خورم کاری که گفتم رو میبه روح مادرم قسم می-
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 .دونند مهدیار حرفش دوتا نمیشهندارم، همه دنیا می

سرش  هجا بیمارستانه، مریض خودتون روی اون تخت خوابیده، آروم باشید، بیمار شما ضربه بباشه آقای فرحمند، این-

تونیم کاری بکنیم تا ایشون یه واکنشی گونه عالئم هوشیاری نداشته، ما نمیجا هیچوارد شده، از وقتی آوردنش این

تونیم تجویزات الزم رو انجام بدیم، فعال نشون بدند، یه حرکتی که نشون از به هوش اومدنشون باشه، بعد از اون ما می

 .نونه و تنها راهشه، هرجای دنیا هم بپرسید همین رو میگنای نیست جز منتظر موندن، این قاچاره

 :با همون بغض بدی که این چند وقت گریبانم رو گرفته بود گفتم

پس چرا اینو همون اول صبح به خانوادش نگفتید؟ گوش کن دکتر، به نظر تقریبا هم سن و سال میاییم، هنوز اول کارته، -

اد تا پایان بازنشستگی، یه دکتر یا پرستار چشم و دل سیره، روزی هزارتا یه چیزی میگم خوب حفظش کن، به کارت می

اها ها رو شممیره، همه اینبینه که مغزش پاشیده، دستش قطع شده، پاش کج شده، یا اینکه زیر دست جراح میآدم می

وم از اون آدما که گفتم فقط یه کنید و باهاشون کنار میایید؛ ولی هر کدها رو تحمل میبینید، بهتون یاد دادند و اینمی

ان، عزیزکرده خانوادشون، اونا سیر نیستند از حضورش، نگرانند، بعد از خدا همه نفرند، یکی از اعضای یه خانواده

امیدشون به شما و امثال شماست تا از این در بیایید بیرون و یه خبر خوب بدید، پس به عنوان کسی که سوگند خورده 

شرایط تمام بیمارانتون به هرچند نفر که اومدن سراغتون کامل توضیح بدینگد، نه اینکه چندتا آزمایش  وظیفتونه در مورد

رو بهونه کنید برای فرار از پاسخ، اگه نمی تونید مثل یه پزشک واقعی عمل کنید پس به سالمت، ببوسید بگذارید کنار؛ اما 

ردارویی فقط به من بگید، شما تنها کاری که می کنید اینه که همه این دختر، هرچی که الزمه، هر چندتا دکتر و پرستار، ه

 برید تا حال این دختر خوب بشه، فهمیدید؟دانش پزشکی تون رو به کار می

ی مثبت تکون داد و دور دکتر که کامال معلوم بود از حرفام هم شرمنده شده و هم وجدانش بیدار شده سری به نشونه

هام رو بستم و از ته دلم سالمتی دیانا رو خواستم، دیانا متولد پنجم به دیوار تکیه زدم، چشمشد، به موهام چنگی زدم و 

 .بهمن بود، نذر کردم اگه خوب بشه هزینه دارو و بیمارستان پنج نفر که وضعیت مالی خوبی ندارند رو تمام و کمال بدم

 :پدر دیانا بود، با لبخند روی لبش گفتهام رو باز کردم، هام و فشارشون چشمبا نشستن دو دست روی شونه

من شصت سال از خدا عمر گرفتم، تا به امروز فقط شنیده بودم یه مجنون نامی وجود داشته؛ ولی امشب به چشم خودم -

 زنه، دوستات هرچی از عشقت گفتند کمدیدم یه مجنون وقتی پای جون لیلی وسط باشه چه حالی میشه و چه حرفایی می

قدر دخترم رو دوست داشته باشی، شرمنده تو و دخترم شدم به خاطر همه این کارهایی که کردم اینم نمیگفتند، فکرش
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 .کردم برای دور موندن شماها از همدیگه، ببخش من رو پسرم

 :مرد رو به روم رو در آغوش گرفتم و گفتم

 دشمنتون شرمنده پدرمن، این چه حرفیه؟-

 .رفتمخودم فقط راه میکمک کردم و نشوندمشون روی صندلی، 

چندساعت بعد از دکترش خواستم تا اجازه بده برای چند دقیقه برم پیشش، وقتی رفتم، نشستم لبه تختش، این دختر 

تونستم بفهمم مامانم چه تر از چیزی بود که بخوام باور کنم، غرق صورت مثل ماهش شده بودم، االن دقیقا میمعصوم

 :ین تختی خوابیده بود، آروم زمزمه کردمحالی داشت وقتی حسام روی همچ

های قشنگ عاشقانه تحویلت بدم، بلد نیستم التماست کنم، بلد نیستم درست و من مهدیارم دیانا، بلد نیستم حرف-

حسابی دعا کنم، من فقط بلدم زور بگم، االنم فقط زور میگم، بیدارشو، باید بیدار بشی دیانا، بابات انگاری راضی شده، 

خوام مهربون باشم، برای همین نمیگم چقدر وقت داری، فقط ه، پس بیدار شو تا بقیه راهو ادامه بدیم، یه کمی میپشیمون

 .میگم باید، دیانا میگم باید بیدار بشی، اونم خیلی زود

بعد از گفتن این حرفم دستش رو گرفتم توی دستم، انگشتاش رو باز کردم و کف دستش رو بوسیدم، قطره اشکی که 

 :سال سد جلوش شکسته شد روی مچ دستش افتاد، با انگشت شصتم پاکش کردم و کنار گوشش گفتم 58عد از ب

سال اشک به چشمش بیاد، مهدیاری که برای مرگ مادرش، مامان ساحلش  58حاال که تو باعث شدی مهدیار بعد از -

به خاطر تو، حاال تو به خاطر من نه، به  ای نداری، باید بیدار بشی، مهدیار قسمش شکستاشک نریخت، پس دیگه چاره

 .قرارم خیلی زود بلند شوخاطر این قلب بی

 :این رو گفتم و بلند شدم، از در بیرون اومدم و به دانیار گفتم

 .گردممن میرم، یکی دو ساعت دیگه برمی-

 میری پیش میالد؟-

 از کجا فهمیدی؟-

 .های خیستاز مژه-

 .بیرون تند کردم هام رو به سمتحرفی نزدم، قدم

*** 

ای که مادرش رو گم کرده و حاال پیداش شده خودم رو به محض اینکه میالد در رو به روم باز کرد درست مثل پسر بچه
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 :انداختم توی بغلش، با تعجب گفت

 ایه؟داداش؟ این چه ریخت و قیافه-

 .دیانا داداش-

 دیانا چی؟ چیزی شده؟-

 .هیچی معلوم نیست میالد، هیچی-

ا گفتن این حرف قطرات اشکم پشت هم روی شونه میالد رو خیس کرد، میالد من رو از خودش جدا کرد و با ابروهای ب

 :باال رفته گفت

 .داداشم؟ چی شده؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده-

 اگه اتفاقی بیفته چی؟-

 .بابا چیزی نمیشه، دلت قرص باشه پسر-

 .تونمنمی-

تونم؟ چیکار کرده؟ این دیانا چیکار کرده با دل کنه و میگه نمییار من داره گریه میبینم، مهدخدای من، چی دارم می-

 داداش من که اشکش دراومده؟ اونم بعد از اینهمه سال؟

 .دارم نفس کم میارم داداش، همه دنیا برام زندونه االن، فقط می خوام صداش رو بشنوم-

 :میالد با دو انگشت شصت، اشکام رو پاک کرد و گفت

گذارم باباش تبعیدت کنه، گذارم تو دست هم، دیگه نمیصدا چیه دورت بگردم؟ تا چند روز دیگه خودم دستتون رو می-

ای حاال که یکی وجود داره و باعث شده مهدیار من به خاطرش اشک بریزه من اجازه نمیدم بین اون باهاش فاصله

 .باشه، به خودت بیا پسر

های دیاناست، کنم دلیل ضربان قلبم االن ریتم نفسار دوستش دارم، احساس میدوستش دارم میالد، دیوونه د-

هاش رو کم دارم، چرا داداش؟ چرا حاال که این دل سنگ مهدیار نرم شده، چرا حاال که بعد از بدجوری هوای نفس

تونست به هدیار میها تحمل فشار روحی مهای مهدیار بیدار شدند، چرا حاال که بعد از مدتاینهمه سال تمام حس

ای که آرامش برسه؟ چرا االن باید این اتفاق بیفته؟ از پرت شدن دیانا نمیگم، از مخالفت باباش میگم، از این فاصله

بینمون انداخت، از این دو هفته نحس میگم که به معنای واقعی توی برزخ بودم، حاال امشب باباش بهم میگه مجنون. 
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 ای داره؟لیلی چه فایده االن من مجنون باشم؛ ولی بی

هات رو ببند و فکر کن به این که چند دونم چی میگی؛ ولی یه لحظه چشمالهی فدای اون دل پر دردت بشم داداش، می-

دونم روز دیگه دیانا حالش خوب میشه و دوباره میری خواستگاری، اگه باباش بهت گفته مجنون یعنی قبولت کرده، نمی

ای راه انداختی؛ ولی هرچی بوده باباش راضی شده، االن برگرد بیمارستان و تا آخرین شنگهرفتی بیمارستان چه الم 

 .قدر که دیانا شرمنده بشه و بلند بشه، فقط یه چشم به هم زدن هستشلحظه پشت در اون اتاق بمون، اون

پس چرا چیزی درست  هام کور شد،هه، همیشه میگن با یه چشم به هم زدن همه چی درست میشه، به خدا من چشم-

 .نمیشه

 کنه؟ می دونی چه گـ ـناه بزرگیه؟دونی که نا امیدی فقط شرایط رو سخت تر میمهدیار؟ می-

 :سرم رو تکون دادم و تکیه زدم به دیوار، نفس عمیقی کشیدم و بعد از چند ثانیه کوتاه گفتم

ه تو گردم، فقط یک بار دیگتا دیانا بلند بشه، برمیقدر پشت اون در بمونم آره رفیق، حق با تو هستش، باید برم و اون-

خوام دلم رو از سنگ کنم تا این برزخ تموم بشه، بعدش میشم همون مهدیاری که دیانای خوام قوی باشم، میزندگی می

 .خوادمن می

 .همینه، این اون مهدیار واقعی هستش، برو داداش، زودباش-

 .دمت گرم، فعال یاعلی-

 .به سالمت-

*** 
 «روز بعد :۰»

 ...تموم شد

روزی که هر روزش برای من سال بود گذشت، دیانا چهارده روز کامل بی هوش بود، بعد از چهارده روز  85باالخره اون 

که به هوش اومد سر از پا نمی شناختم، دکتر که معاینه اش کرد و گفت همه چیز خوبه و رو به بهبودی میره، تمام 

م، ولی خب در لحظه چیزی به یاد نیاورد، بعد از گذشت یک هفته کم کم همه چیز یادش اومد و بیمارستان رو شیرینی داد

چرا این دلتنگی تموم »رو به یک باره از تنم پر کشید وقتی بهم گفت  85بعد به بخش منتقل شد،همه خستگی این 

 «نمیشه مهدیار؟ هنوزم کنارمی ولی چرا تموم نمیشه؟

ر اونم هر دفعه یک ساعت رفتم خونه میالد برای دوش گرفتن، غیر از اون از پشت در اتاقش روز فقط سه با 85توی این 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 349 

تکون نخوردم، همه دکتر و پرستارها من رو شناخته بودند دیگه، هر پرستاری کوچکترین کوتاهی یا اشتباهی می کرد، یا 

این اواخر دیگه خود دکترها شخصا می دیر رسیدگی می کرد، دیوونه می شدم و بیمارستان رو روی سرم می گذاشتم، 

اومدن برای چک کردند وضعیت دیانا چون پرستارها می ترسیدند، وقتی دانیار اینا رو برای دیانا تعریف کرد کلی خندید و 

گفت حقشونه، اونا حتما حواسشون پی مهدیار من بوده که کارشون رو خوب انجام نمی دادند، دستت درد نکنه مهدیار، 

 .کردمکلی کیف 

رفتم، خاله ستاره هم برای احترام سه روز خانواده دیانا هر چقدر اصرار می کردند تا برم خونه استراحت کنم زیر بار نمی

 .اومد و بعد دوباره برگشت شیراز

وقتی از دیانا پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده گفت بعد از حرف زدن با من رفته توی تراس برای تماشای مهتاب، 

به خاطر گریه و بی خوابی سوزش زیادی داشته و به سختی باز می شده، یه قسمت از نرده های تراس جدا چشمهاش 

 .شده بوده و قرار بوده کال اون قسمت رو دوباره حفاظ بگذارند، ولی پای دیانا گیر می کنه و متاسفانه پرت میشه

ه خود آقای مهرپرور از من خواست دوباره ولی خداروشکر که تموم شد و االن شب خواستگاری مجدد هستش، شبی ک

اون رو رقم بزنم، بزرگترها مشغول برنامه ریزی و صحبت هستند و من و دیانا توی حیاط روی تاب نشستیم و مشغول 

 .تماشای ماه

 

 «دیانا»

 چند لحظه که در سکوت گذشت، مهدیار پاش رو روی زمین گذاشت که دیگه تاب تکون نخوره، بعد یه کمی چرخید

 :سمت من و گفت

 االن دقیقا برای چی ما رو فرستادن بیرون؟-

 :لبخندی زدم و من هم چرخیدم سمتش و جواب دادم

 .هامون رو برای هم بگیمبرای اینکه شرط و شروط و خواسته-

خب ما خواسته و شرطی نداریم که؛ من تو رو می خوام، تو هم باید من رو بخوای، همینجوری که هستیم، با همین -

 .شناختی که داریم و تمام

یه مرد عاشق، در چنین مواقعی میگه، من تو رو همین جوری که هستی می خوامت؛ ولی تو هرچی می خوای بگو و بدون -

 .من نشنیده هم قبول می کنم
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 :زیرچشمی نگاهم کرد و گفت

 این جوریاست؟-

 .فعال آره-

 .نه جونِ من، از این خبرا نیست، دلت رو صابون نزن-

 .دونستم همین رو میگیمی -

 :خندید و گفت

حاال واقعا چیکار کنیم؟ چی بگیم؟ ما که از خداخواسته می خواییم همه چیز زود تموم بشه، بعد بریم سر خونه و -

 .زندگیمون که

 .می تونیم بریم داخل و همین رو بگیم، ولی قبلش من دو تا سوال دارم-

 .می شنوم-

 ار بگه جانم... آخه چرا من تو کف خلقت این بشرموندم؟ای خدا... حسرت به دل موندم یه ب

 اول اینکه، می خوای همین تهران زندگی کنی یا میری شیراز؟-

من قبال در موردش فکر کردم؛ تو برنامه من این بود که برای همیشه تهران بمونم و کار کنم و مامان بزرگ و بابابزرگمم -

حسابی مریضند و هوای تهران براشون خوب نیست، واسه همین قبال قول دادم  جا، اما االن هر دو تای اونابیارم همین

وقتی اوضاع آروم شد برم شیراز و کنارشون باشم، من خانواده کوچیکی دارم، نمی خوام ازشون بیشتر از این دور بمونم، 

خاطرات خوب من توی  یه چند وقت همینجا می مونم، کارام که درست شد میریم شیراز، از تهران دل خوشی ندارم،

 شیراز جا مونده، ببینم تو که مشکلی نداری؟

 .نه عزیزم، تو هرجایی که بخوای من میام، دوست دارم بقیه عمرم رو با خانواده تو و در کنار اونا باشم-

 سوال دوم؟-

 کی فهمیدی دوستم داری؟-

 .سوال بعدی لطفا-

 .اِ...مهدیار؟ خب بگو دیگه-

دونم، همه چیز یهویی شروع شد، از نگرانی و دلشوره برات تا مجنون شدم االنم،همش یهویی  جون مهدیار خودمم نمی-
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بود، باور کن نمی تونم بگم از فالن روز فهمیدم بهت عالقه دارم، تو یه نگاه نبود که، نمی دونم ولی ذره ذره شروع شد و 

 .م دیگهناگهانی شدت گرفت، زمانش چه فرقی داره برات؟ مهم اینه عالقه دار

 ...نخیر، نمی شد از زیر زبونش کشید که یه دوستت دارم بگه، انگاری زرنگ تر از این حرفاست

 :گفت

 منم یه سوال بپرسم؟-

 .حتما-

 تو بچه دوست داری؟-

 :با لبخند جواب دادم

 .بدم نمیاد،آره...وقتی بهش فکر می کنم می بینم خیلی دوست دارم-

همین چند وقت پیش که میالد خبر بابا شدنش رو بهم بده از بچه ها بیزار بودم... اما  من از وقتی خودم بچه بودم تا به-

االن حس می کنم دوست دارم، ببین من هیچ وقت خواهر و برادری نداشتم، تک و تنها بودم، االنم دیگه دارم سی سال 

هایی هایی که من کشیدم بچه هامم رو رد می کنم، ولی دلم می خواد خودم زیاد بچه داشته باشم، نمی خوام همون تن

بکشند، می خوام خیالم راحت باشه اگه یه روز نبودم بچه هام همو دارند که به هم سر بزنند و کمک حال هم باشند، می 

 .خوام زود بچه دار بشیم و خونمون از بچه های قد و نیم قد پر بشه

 یه چیزی تو مایه های مهد کودک خودمون؟-

 .آفرین... دقیقا-

تازه اول بسم اهلل هستیم، ولی حرفات رو قبول دارم، اصال با تک فرزندی موافق نیستم، اینو از وقتی وکیل شدم و توی -

 .موکلینم دیدم فهمیدم چقدر تک فرزند بودن سخته، مشکالتش زیاده

 .خب پس بریم داخل و روز عروسی رو مشخص کنیم-

خنده ای که برام من معنای بهشت بود... این مرد کم می خندید با تعجب نگاهش کردم که باعث شد خنده اش بگیره، 

ولی وقتی می خندید تو دلم غوغایی به راه مینداخت...چشمکی بهم زد و بلند شد،منم بلند شدم و جلوتر ازش چند قدم 

 :رفتم که یهو صدا زد

 دیانا؟-
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طرز صدا زدنش می شدم، نه فقط اسم  وای که دلم ضعف می رفت برای این دیانا گفتنش، بیشتر از خودش عاشق این

من رو، بلکه به نظرم مهدیار تنها آدمی بود که همه اسم ها رو با لحن و شیوه خاصی صدا می زد؛ با لبخند برگشتم و 

 :گفتم

 جانم؟-

 :اومد روبه روم ایستاد، به چشمهام نگاه کرد و گفت

 یه اعترافی بکنم؟-

 اعتراف؟-

 .آره-

 .جانم؟ بگو-

 .دارم خیلی دوستت-

ها کردم بگه، اصال روی آسمونفکرشم نمی ...تونم بگم چه حالی پیدا کردم از این اعتراف مهدیارتونم، به خدا نمینمی

های مغرور بپرسند میگم، گفتن اینکه دوستت دارم براشون خیلی سخته، خیلی خیلی؛ اما بودم، اگه روزی ازم در مورد آدم

شینه، چون خیالت راحته نه دروغه نه از سرعادت، بلکه از ته دله. بعد از چند لحظه  وقتی میگن، لعنتی عجیب به دل می

 :که به خودم مسلط شدم گفتم

 .پس انگاری همین امشب وقتشه-

 چی وقتشه؟-

 :دستم رو بردم سمت گردنم و با لمس زنجیرش یکی از دو گردنبند دور گردنم رو باز کردم،گرفتم جلوش و گفتم

 ببندمش؟ در مقابل اون هدیه تولدم؟ اجازه هست برات-

 :با لبخند و پرستیژ خاصش گردنبند رو از دستم گرفت و گفت

 .تو چیکار کردی دیانا؟ این محشره دختر-

 .«گرگ و مهتاب»همه ی حکایت زندگی ما دوتا توی همین دایره است دیگه، -

کشیدن رو به سوی یه ماه کامل بود، این رو ای که توش نقش سر یه گرگ در حال زوزه یه گردنبند نقره بود، دایره

 :سفارش داده بودم برای ساختنش... پرسید
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 حاال چرا امشب؟-

 .به خودم قول داده بودم همیشه همراهم نگهش دارم و هر موقع اولین دوستت دارم رو بهم گفتی، بدمش بهت-

ای رو برای خیره خواستم همچین لحظهمی دونم چقدر؛ اما من هم از خداعام خیره شد، نمیبا لبخند قشنگی به چشم

هاش، صداش، هاش، موهاش، حرفهای دریایی این مرد، وای امشب اصال این اون مهدیار نبود، چشمشدن به اون چشم

 ...هاشهاش، آخ خدایا، خندهخنده

 :گردنبند رو گرفت سمتم و گفت

 .خودت برام ببندش-

سرش رو آورد جلو و من هم انداختم گردنش، قفلش رو که بستم و از دستش گرفتم، یه قدم به سمتش برداشتم، 

خواستم عقب بکشم دیدم که چشم هاش رو بست و یه نفس عمیق کشید، همین که اومدم عقب با همون چشم بسته 

اش گرفت، احساس آرامش عجیبی به وجودم تزریق شد، دستم رو فشار خفیفی داد، دست لرزونم رو توی دست مردونه

 :مزمه کردآروم ز

 .کنمجونم رو میدم؛ ولی هیچ وقت این دست رو رها نمی-

هاش و همین جور که به من نگاه می کرد انگشت وسط و هاشو باز کرد دستم رو آورد باال، گرفت جلوی لببعد چشم

 ...انگشتری رو با هم بوسید

اطر این حرکتش، قطره اشک شوقی که روی تونستم آزاد کنم به خکار از اتصال برق به بدنم گذشته بود، نفسم رو نمی

 :ام چکید رو دید؛ بیشتر بهم نزدیک شد و گفتگونه

 های تو رو ببینم، باشه؟خوام اشکتحت هیچ شرایطی نمی-

لب لرزونم رو به دندون گرفتم تا جلوگیری کنم از فریاد خوشحالی که ممکن بود هر لحظه سر بدم، فقط تونستم آروم و 

 :به زور بگم

 دیار؟مه-

 :و جواب بشنوم

 .بریم پیش بقیه-

*** 

 .مهدیار بسه دیگه، خسته شدم-
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 .نه هنوز چندتا مغازه دیگه مونده-

 .بابا پسر تو هرچی بود خریدی، باور کن دیگه هیچی نیاز نیست-

 دو سه دست لباس هم بخریم بعد بریم،ـباشه؟-

رفت، نمیشد نه بگم، لبخند زدم و باهاش جیبی میخواست خرید کنه دلم براش ضعف عوقتی این جوری با اشتیاق می

 :های پشت ویترینش شد، صدام زدهم قدم شدم. چندتا مغازه رو از نظر گذروند تا رسید به یکی که مهدیار مات لباس

 دیانا؟-

 بله؟-

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 چی گفتی؟-

 ببخشید، جانم؟-

 ان کنی؟حاال شد، ببینم نظرت چیه این لباس طالیی رو امتح-

لباس وسطی همون لباس مد نظر مهدیار بود، بلندیش یک وجب باالی زانو بود و از زیر سینه تا زیر ناف یه  1از بین اون 

اش از دو های سینهحریر خیلی نازک، یه حلقه به شکل پاپیون داشت که دور گردن بسته میشد، یک دست طالیی و گل

 ...بود اما ای و طالیی. لباسش واقعا محشررنگ نقره

 چی شد دیانا؟ دوستش نداری؟-

 .چرا، قشنگه-

 همین؟ فقط قشنگه؟-

 چی بگم؟-

 بریم بپوشش ببین اندازه است؟-

 مهدیار؟-

 چیه؟-

کشم، تو امروز چند دست لباس خریدی، دیگه سایزمم معلومه که، بپرس اگه دارند اون سایز رو بخر بیار، من دیگه نمی-

 باشه؟
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 .ا بریماصال نیازی نیست، بی-

خواست تو تنت ببینه که، دویدم جلوش کردی اون که نمیرفتی پرو میوای خدایا، ناراحت شد. لعنت بهت دیانا، خب می

 :و گفتم

 .ببخشید مهدیار، باشه تو بمون برم پرو-

 .ات کنم، بیا بریمخوام خستهنیازی نیست دیانا، من که نمی-

 مهدیار؟ بمون تا برگردم باشه؟-

 :از جیبش در آورد و گفتکارتش رو 

 .سر قیمت چونه نزنی، هرچی بود پرداخت کن-

 .چشم امپراطور-

رفتم داخل مغازه و بعد از پرو لباس خریدمش، قیمتش یه کمی باال بود؛ ولی خریدمش و اومدم بیرون، بعد هم رفتیم 

سته بود داخل حلقه داماد تصویر گرگ هامون رو که سفارش داده بودیم رو تحویل گرفتیم، حلقه هایی که مهدیار خواحلقه

 .ها درستش کردندو داخل حلقه عروس تصویر ماه هالل حک بشه، خیلی سخت بود ولی دیگه بیچاره

بامداد نمونده بود، از بس که مهدیار تو هر مغازه و فروشگاه  58اومده بودیم برای خرید و االن چیزی به  6از صبح ساعت 

هش گفتم مهدیار بیا از حاال لباس و خوراک تمام وسایل نیازمون رو سالی یه بار بریم خارج اذیت شد، یه بار خندیدم و ب

 .از کشور بخریم و برگردیم که اذیت نشیم، اونم گفت آره باید در مورد یه پروژه تصمیم گیری راه انداخت

 :ظهر موقع ناهار که شد ازم پرسید

 اولین ناهاری که باهم خوردیم رو یادته؟-

 .خورشت بادمجون، دستپخت ثریا خانم آره،-

 .اون رو که نخوردی اصال-

 .از بادمجون متنفرم-

 پس چطوری اونهمه به به و چه چه کردی؟-

 .خورد، با دوغ پایینش دادمآخه زحمت کشیده بود، به زور چند قاشق خوردم، حالم داشت به هم می-

 .من رو باش فکر کردم معذب شدی که پاشدم رفتم توی اتاقم-
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 کنی؟دیگه دیگه... راستی با ثریاخانم چیکار می-

 .تونم یهویی نونش رو ببرمدونم، باید دنبال بگردم هرجا بهش نیاز دارند بفرستمش، نمینمی-

 .کنیها، به هر کی بتونی کمک میکنی، راستش بر عکس ظاهرت مهدیار، دل مهربونی داریکار خوبی می-

لوم، شاید من هم یه روز نیازمند شدم، باید دستی بگیرم تا یه روز از جایی که توقع گفت از کجا معمامانم همیشه می-

 .ندارم دستی من رو بگیره

 .خدا رحمتش کنه-

 .و بعد در سکوت ناهارمون رو خوردیم

از مراسم خرید که گذشت مراسم ازدواجمون هم به بهترین شکل انجام شد، بهترین عروسی رو برام گرفت، توی یه 

اغ خیلی بزرگ، بهترین میوه و شیرینی و بهترین شام. همه تهران رو زیر پا گذاشت تا باالخره همون لباس عروسی هتل ب

قدر که مد نظرش بود رو برام خرید، یه لباس که دامنش واقعا سنگین بود به خاطر اون دنباله بزرگش، گردی دامن اون

دونم مهدیار چطوری بهم گرفت، نمییک متر رو از هر طرفم میبزرگ بود که به راحتی جلوی نزدیک شدن تا بیشتر از 

اومد و باعث شده بود همه توی قدر بهش میچسبیده بود و دستم رو گرفته بود، خودشم یه کت و شلوار سفید که اون

 .مجلس اون رو انگشت نشون کنند نه من رو

فوتبالیش رو دعوت کرد، چند خدمه اضافه تر تمام اقوامش رو از شیراز کشوند تهران برای مراسم، همه دوستای 

 .درخواست داد تا بیشتر رسیدگی بشه

از جایگاه عروس و داماد که دیگه نگم،ـتا حاال همچین چیزی ندیده بودم، جعبه های پنج ضلعی از جنس شیشه که کامال 

 شده بود و بعد یک جام وسطش ای یک رنگ گل بود، تا نیمه پربسته بودند، داخل هر کدوم از این شیش تا جعبه شیشه

ها هم یه بود و درون هر جام یه چیز خاص مثل سکه های طال، عسل،شیرینی و این چیزا... روی هر کدوم از این جعبه

ای بود که روش یه پارچه سفید پهن بود، ولی زیرش دونم چی بود، دایرهشمع بزرگ بود، اون وسط هم یه میز یا نمی

کرد هم به اون جعبه های شیشه ای می تابید،روی بود که نورش هم اون وسط رو روشن میانگاری یه المپ کوچیک 

این میز آینه و شمعدان و قرآن بود، انقدر محو سفره عقد بودم که بقیه جایگاه دقتی نکردم جز قاب عکس بزرگ 

قدر بزرگ بود که توی سفره دونفرمون که تمام قد بود، من و مهدیار دست تو دست هم و روبه روی هم و کیک هم اون

 .ها کیک داده بشهجا نمی شد، مهدیار خواسته بود به تمام مهمان
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نفره رقـــص هماهنگ رو هم از قبل اوکی کرده  6های درحال پخش همه جدید و شاد، حتی یک گروه موزیک و موسیقی

 ...بود برای مجلس آقایون که زیادی حوصله سر بر نباشه

قدر عالی بود که از اول تا آخر مراسم نتونستم حرف بزنم، همه اینا بدون هماهنگی با من همه چیز اون فیلم بردار و آتلیه،

 :بود، وقتی هم که ازش خواستن بیاد و با عروس برقصه گفت

 ...دیانا، من تا حاال از این کارا نکردم، رقـــص مال خانماس نه آقایون، تانگو هم که-

 :اجازه ندادم و گفتم

کنی، همین که انقدر مردونه رفتار ه من میگی این ها رو؟ من که می شناسمت، اتفاقا همین که سنگین رفتار میچرا ب-

 .خوام نه تانگو، ولی یه شرط دارهکنه دلم رو بیشتر می لرزونی، من نه رقـــص تکی ازت میمی

 چی؟-

 .تو دست بزن تا من برقصم-

 :های نادر، گفتخندید، از همون خنده

 .مله خوبیه، باشهمعا-

 

 دستام تو دست عشقمه دنیا رو من دارم

 قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم

 با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم

 امشب تو اوج اسمون کنار ماه میشینم

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس

 منو تو مال همیم،دنیا مال ما دوتاست

 بده دستاتو به من ماه نقره کوب من

 تو جاودانه میشه لحظه های خوب منبا 

 چشم حسودا کور بشه چه انتخابی کردم

 امشب یه تیکه ماه شدی دور چشات بگردم

 واژه به واژه خط به خط من به تو فکر می کردم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 358 

 که این ترانه ی قشنگ رو به تو هدیه کردم

 

 (آهنگ نازنین از احمد سعیدی)

 

اش رو مهدیار بدون هماهنگی با من قم خورد، شبی که لحظه به لحظههرچی که بود، بهترین و زیباترین شب زندگیم ر

 .رقم زد

تونه ازشون دل بکنه؛ ولی گفت نمیدر مورد خونه هم بهم گفت اون خونه و وسایل توش همش خاطره و یادگارند، می

ین نیستند، برای هم خوام زندگیم رو با خاطرات کسایی شروع کنم که دیگهچند روز قبل از عروسی گفت دیانا من نمی

ها رو جمع تمام وسایل رو داد به اونایی که نیازمندند، ولی چیزای با ارزش و پر خاطره رو نگه داشت، تمام قاب عکس

 .ریم شیرازمونیم و بعد میکرد و جهاز من چیده شد توی اون خونه، به همه گفت فقط سه چهار ماه تهران می

قرار شد بریم خونه بهم گفت قبل از اینکه بریم برای شروع زندگی جدیدمون شب عروسی وقتی همه چیز تموم شد و 

باید اول نذر سالمتی تو رو به جا بیارم، منظورش رو نفهمیدم تا وقتی رفت جلوی همون بیمارستانی که من توش بودم، 

زد و یک نفر که به ورق ازش جدا کرد و تو هر کدوم مبلغ های متفاوتی نوشت، بعد زنگ  1دسته چکش رو برداشت، 

 .ها رو گرفت و رفتنظرم از بزرگای این بیمارستان بود اومد پایین و یه صحبت کوچیک با مهدیار کرد و چک

 .وقتی نشست برام توضیح داد که چه نذری کرده بوده

ا چیزی روبه رو ترسیدم از اینکه مهدیار به زودی ببعد راه خونه رو در پیش گرفت و من از االن دیگه با همه وجودم می

 .نداختمیشه که حتی تصور واکنشش هم رعشه به تنم می

ای که به مهدیار دادم نشستم کنارش و سرم رو شب عروسی به خیر گذشت و دقیقا روز پنجم بود بعد از عصرونه

 :اش، بعد بهش گفتمگذاشتم روی شونه

 مهدیار؟-

 جونم؟-

 اولین آهنگی که با هم گوش دادیم رو یادته؟-

 مون که شب تولدت تو ماشینم گوش دادی؟ه-

 .آره-
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 اوهوم، یادمه، چطور؟-

 .خیلی برام پر معنی و دوست داشتنی بود-

 .اون موقع کامال بی منظور پخش شد-

 دونم، یه تیکه اش رو می خونی؟می-

 نوچ، بگذار با هم گوش کنیم؟-

 :پلی کرد، وقتی هر دو با لذت گوش دادیم و تموم شد بهش گفتم

 دونی به این آهنگ چی میگن؟می-

 چی؟-

 .میگن آهنگ عشق-

 .آهان، از اون نظر؟ خب اشتباهه دیگه-

 چرا؟-

 .چون آهنگ عشق به آهنگی میگن که دوتا عاشق اولین بار باهم گوش میدند؛ اون موقع این حرفا نبود که-

 .نه، مثل اینکه تو هم بلدیا-

 .خدا میالد رو از من نگیره-

 :خندیدمو گفتم

 حاال آهنگ ما چیه؟ خب،-

 .مثل اینکه شب عروسی موقع برگشت اصال حواست نبودها، من همش یه آهنگ رو پلی کردم-

 .آره،خیلی استرس داشتم، اصال حواسم نبود-

 ...یه استرس که-

بقیش رو نگفت، توی موبایلش مشغول پیدا کردن اون آهنگ شد و من نپرسیدم ادامه حرفت چی بود؛ چون خودم بهتر از 

 .فهمیدمهرکسی منظورش رو می

 :چند لحظه بعد گفت

نت چه خواد ببینم تو تدیانا میشه اون پیراهن طالیی که روز خرید عروسی برات انتخاب کردم رو بپوشی؟ خیلی دلم می-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 360 

 .شکلیه

ره توی افهمیدم منظور مهدیار چیه و این لباس پوشیدن بهونه است، بیچانگاری وقت مصیبت رسیده بود، خر نبودم، می

 پرید و اوناین پنج روز هر دفعه نشست کنارم و دستم رو گرفت و خواست حرفی بزنه من از ترس رنگ از صورتم می

 ...کشید، تا به امروز چیزی به روم نیاورده بود؛ ولی االنگذاشت پای یه ترس دیگه و با مهربونی کنار میمی

 :گفتم

 .حاال وقت هست برای پوشیدنش-

 دیانا؟-

 کنی؟یار خواهشا گیر نده، چرا این جوری میمهد-

تونی ایم، دیانا من شوهرتم، میکنی که انگار غریبهکنم عزیز من؟ پنج روز گذشته ولی تو جوری رفتار میچه جوری می-

 این رو درک کنی؟

ری خودت برام های رنگی و جورواجوبینی مهدیار؟ به اینکه هردفعه یکی از اون لباستو شوهر بودن رو توی چی می-

 .انتخاب کردی و خریدی و بپوشم بعد با یه کمی ناز و عشوه

 :اش برداشتم و اون توی جاش صاف نشست و گفتاش رو بگم، سرم رو از شونهنتونستم بقیه

چرا عصبانی میشی دیانا؟ مگه من چی خواستم؟ چرا در مقابل یه خواسته کوچیک من واسه پوشیدن اون لباس این -

 گیری؟میجوری جبهه 

 خوای به من یه کمی زمان بدی؟تو چرا نمی-

روز بعد از ازدواجش بگذره و تحمل کنه با فاصله از زنش بخوابه  1چقدر زمان؟ اصال زمان چی؟ مردی که تونست -

 ای می ترسی، از چیزی که دارهها نیست، دیانا واضحه تو از چیز دیگهکنه؛ ولی حرف من که اینمطمئنا بازم تحمل می

 .کنه، به من بگونگرانم می

 ...دونم برات سخـهیچی نیست، تو فقط بازم صبرکن، می-

 :عصبی گفت

ب ترسی، خکنم، به جز اینکه بدونم تو از چیزی نگرانی یا میگور بابای من، من هرچی که بخوام رو تو خودم خفه می-

 بهم بگو، من از دروغ بدم میاد دیانا، بگو دردت چیه؟
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 :بانیت بلند شدم و گفتمبا گریه و عص

 .بسه مهدیار، تمومش کن لطفا-

 ...اددبعد رفتم سمت اتاقمون و در رو بستم، چند دقیقه بعد هم صدای در سالن رو شنیدم که خبر از رفتن مهدیار می

 

 «مهدیار»

 فهمیدم، واردو نمیکرد رکالفه و عصبی بعد از دو ساعت برگشتم خونه، دلیل رفتارهای دیانا و این دوری که از من می

خونه که شدم چون نزدیک غروب بود تقریبا تاریک بود، دستم رو گذاشتم رو کلید و چراغ های خونه رو روشن کردم، 

 .اولش فکر کردم دیانا خونه نیست؛ ولی با دیدن کفش و کیفش مطمئن شدم خونه است؛ ولی پیداش نبود

ن، در رو که باز کردم جا خوردم، صحنه عجیبی بود برام، تقریبا صداش زدم و جوابی نشنیدم، رفتم سمت اتاق خوابمو

های دیانا روی زمین ریخته بود، اونم نه سالم،ب لکه پاره پاره و هنوزم مشغول چیدن و پاره کردنشون با نصف لباس

راغ ، رفتم سکرد، قبل از اینکه چیزی بپرسمهاش رو پاره میریخت و با حرص لباسقیچی بود، مثل ابر بهار اشک می

 های باز وفهمیدم،هرچی لباس پوشیده و خوب بود توی کمد بود؛ ولی همه ی لباسکمدش، درش رو باز کردم، اصال نمی

 :برهنه، خصوصا چندتاشون رو که خودم خریده بودم و از ناحیه شکم کامال باز بودن روی زمین بود، پرسیدم

 کنی؟ دیوونه شدی؟رو پاره میهات معنی این کارا چیه دیانا؟ چرا داری لباس-

 :رسیده بود به همون لباس طالیی که من خیلی دوستش داشتم، دلش نیومد و پرتش کرد یه سمت دیگه و با گریه گفت

 .لعنت بهت دیانا، لعنت-

 :با عصبانیت گفتم

 پرسم چی شده؟دیانا دارم مثل آدم ازت می-

 :هاش رو دور کمرم حلقه کرد، با هق هق گفتدست ام وبلند شد و اومد سمتم، سرش رو گذاشت روی سینه

غلط کردم مهدیار، من در حقت بد کردم، ببخش من رو تو رو خدا. من رو ببخش، اشتباه کردم قبال دروغ گفتم و قبل از -

 .ازدواج حقیقت رو بهت نگفتم

ها انداختم، دیگه به تمام لباسقبل از اینکه ذهنم بخواد به هر سمت بدی بره، دیانا رو از خودم جدا کردم،یه نگاه 

همشون رو یادم بود وقتی سالم بودند، اینا همشون قسمت شکم یا کمرشون برهنه بود، بازوی دیانا رو گرفتم و 

 ...هام شل شد وچسبوندمش به دیوار، با وجود ممانعتش لباس تنش رو باال زدم و با چیزی که دیدم دست
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 اینا چیه دیانا؟-

 مهدیار؟-

 :داد زدم

 میگم اینا چیه؟-

 :صورتش رو با دو دستش پوشوند و گفت

 .جای چاقو-

و کامال مشخص بود، تمام ناحیه شکمش تا زیر سینه پر بود از خط های درهمی که با نوک چاقو کشیده شده بود، لباس 

 :تنش رو پاره کردم و کامل درآوردم، پشت کمرش رو نگاه کردم، کمرش سالم بود؛ ولی شکمش

 .ویی؟ حرف بزن دیانا تا یه کاری دست خودم ندادمچطور چاق-

 :سکوت کرد، دوباره داد زدم

 دیانا؟-

 .مهـ... مهرزاد-

همین اسم نحس برای من کافی بود برای اینکه تا تهش رو بخونم، بفهمم این بال دقیقا همون شبی سرش اومده که 

های ، اون همه اصرارش برای نرفتن به بیمارستان، دروغتوی اون خرابه اسیر مهرزاد بود، اون جیغ هایی که امید گفته بود

 ...غزل دوستش، اون قطره خون توی ماشین

 :شد از یادآوری همه اینا، بهش گفتمسرم داشت منفجر می

 چرا بهم نگفتی؟ هـان؟ چرا نگفته بودی اون حیوون چه بالیی سرت آورده؟ چرا؟-

 .من رو نخوای نتونستم مهدیار، ترسیدم اگه بگم دیگه هیچ وقت-

دستی که باال رفته بود تا بهش سیلی بزنم رو نیمه راه مشت کردم و با همه قدرتم کوبیدم توی دیوار دقیقا چسبیده به 

 :سر دیانا، سرم رو بردم جلو و پیشونیم رو گذاشتم روی پیشونیش آروم؛ اما با عصبانیت کنار گوشش گفتم

در کنم، چقاتفاقاتی که افتاده چیزی بفهمم دیگه هیچی رو تضمین نمی بهت گفته بودم هر زمان در مورد اون شب و-

اصرار کردم بریم بیمارستان، چقدر بهت گفتم اگه چیزی شده بگو ولی حرفی نزدی، ولی نگفتی. باشه، اینم گفته بودم 

وری شده میرم کنم تا حسابش رو بگذارم کف دستش، حاال وقتشه، هرجکار رو میشده مهرزاد رو نبش قبر کنم این
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 .کنم دیاناسراغش؛ ولی بعدش میام سراغ تو، آدمت می

 :خواستم از خونه برم بیرون، با گریه دستم رو گرفت و گفت نرو، محکم کشیدمش بیرون و به در نرسیده گفت

 .مهدیار به روح مامان ساحلت نرو-

 :دیگه نتونستم قدم بردارم، ایستادم

یار، ولی سراغ اون نرو، نگذار دوباره تو این خونه اسم اون نامرد زمزمه بشه، اونی که خوای سر من بمهدیار هر بالیی می-

 .خوای با من بکنی نرو، حساب تو با اون قبال تسویه شدهدروغ گفت و بد کرد من بودم، هرکاری می

م اون روز بهش گفتبه سختی یه نفس عمیق کشیدم، مهرزاد همون نامرد قبلی بود؛ ولی این دختر اون دختری نبود که 

هاش داره به درد میاره قلب چه بالیی سرش میارم اگه دروغ هم گفته باشه، االن اون دختر زن من بود، کسی که اشک

من رو، دختری که تو این اتفاق فقط درد کشیده بود و توی این پنج روز به خاطر ترس از من داشت از خودم دوری 

 ...طرکردم ترسش به خاکرد و من فکر میمی

گذشتم از دروغش؛ برگشتم سمتش و کشیدمش توی بغلم، محکم من رو بغل لرزید، باید میهاش میاز زور گریه شونه

 :کرد، موهاش رو نوازش کردم و گفتم

 .دونم تند رفتم، آروم باشدیگه گریه نکن، ببخش می-

 .ترسیدم ازت خواستم اینجوری بفهمی، هربار نشستم پیشت تا بهت بگم؛ ولیباور کن نمی-

 یعنی مهدیار انقدر بد شده که زنشم باید ازش بترسه؟-

 ...به جون خودت که بـ-

 .هیچی نگو، هیچی-

 .هاش نشوندمهای ریزم رو روی گونههام صورش رو قاب کردم و بـ ــوسهبا دست

این همه مظلومیتش و  کرد، دلم به حالهای وسط اتاق رو جمع میشب توی تخت دراز کشیده بودم، دیانا داشت لباس

 :دونستم، برای همینم گفتمترسی که از من داشت سوخت، چه غولی از خودم ساخته بودم و نمی

 دیانا؟-

 بله؟-

 دونی بدم میاد این جوری جواب میدی؟باز گفتی بله؟ نمی-
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 جونم؟-

رش رو کنار زد و اومد روی های توی دستش رو انداخت گوشه اتاق و موهای باز و پریشون دودستم رو باز کردم، لباس

روز توی این تخت زنم رو در آغوش بگیرم، کنارم دراز کشید و سرش رو بین گردن  1تخت و باالخره موفق شدم بعد از 

 :و کتفم گذاشت،بـ ــوسه ای رو موهاش نشوندم و گفتم

 زخم هات رو به دکتر نشون دادی؟-

 برای از بین بردن اثرشون؟-

 .اوهوم-

 .کتر نشون دادم، بهم چند تا کرم تجویز کرد؛ ولی هنوز که جواب ندادهآره، به یه د-

 چرا؟-

 .بره تا کامل خوب بشندکتر گفت زمان می-

 :هام نگاه کردسرش رو گرفت باال و تو چشم

 بخشی مهدیار؟من رو می-

 به خاطر؟-

 ...ن بهت ظلـاینکه ناقص بودم و بهت نگفتم، هیچ مردی از یه زن خط خطی شده خوشش نمیاد و م-

برمت پیش یه دکتر خوب تا یه تجویز درست و حسابی هیس، دیگه نشنوم اینو ازت، خط خطی یعنی چی؟ خودم می-

کنه، اتفاقا االن من باید معذرت بخوام که به خاطر جونم خودت رو بکنه، اونم نه به خاطر خودم، برای من هیچ فرقی نمی

ن شرمندتم؛ ولی اگه میگم بریم دکتر به خاطر خودته که هربار با دیدن این به خطر انداختی و این بال سرت اومد، م

 .ها خاطرات بد برات زنده نشن، همینزخم

نه، خاطرات بدی نیست، اینا همش یادگار هستش، یادگار اینکه به خاطر نجات جون مردی که عاشقشم، روی تنم -

بریمشون، یا اجازه هرزاده، یا باهم میریم سراغ دکتر و از بین میمونده، تو هم چندتا از این زخم ها داری که اونم کار م

 .میدیم یادگاری بمونند

 :گرفت، گفتمدریا دلی بود این دختر برای خودش، همه چیز رو به نیکی می

 .کنیحالم دست خودم نیست وقتی این جوری با مهربونیات دلبری می-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 365 

 .خوادکنی، دلم میگاهم میکشم وقتی تو این جوری مهربون نببین من چی می-

 خواد؟دلت چی می-

 :ام، خودش رو باال کشید و توی گوشم گفتیه دستش رو برد الی موهام و یه دستش روی سینه

 .هات غرق بشمخواد زمان از حرکت بایسته تا من توی اون دریای چشمدلم می-

 :دنم حلقه کرد و گفتهامو بستم و نفسم رو آزاد کردم، دیانا هر دو دستش رو دور گرچشم

 .هاتمعاشق این نفس-

هاش گرفتم، آرامش واقعی ای که از آشوب چشمبا همون چشمای بسته شونه های برهنه اش رو بوسیدم و بعد با اجازه

 .برای ادامه زندگی رو به هر دومون بخشیدم

*** 

 «دیانا»

توی خونمون گرفته بودیم، خدا به میالد و غزل  شب سالگرد ازدواجمون بود و یه مهمونی کوچیک با حضور میالد و غزل

یه دختر کوچولوی بامزه داد که اسمش رو محیا گذاشتن، مهدیار هرچی گفت این اسم باید مال دختر من باشه میالد 

 .گوش نداد و گفت خودم می خوام بگذارم، تو هنوز بچه نداری و من نقد رو نمیدم به نسیه

و میالد عالوه بر زندگی اونا به زندگی ما هم رنگ و بوی دیگه ای داد. میالد وقتی ما نقل  اومدن این کوچولو به زندگی غزل

مکان کردیم شیراز اون هم دوری مهدیار رو تحمل نکرد و دو ماه بعد اومد، حاال این محیا کوچولو شده بود عزیز دردونه 

مون دختر باشه؛ ولی درعوض میالد پسر دوست گفت خداکنه ما هم بعدا بچعمو مهدیارش، مهدیار عاشق دختر بود، می

 .داشت و وقتی فهمید دختره کمی جا خورد وحاال االن جونش میره برای این نیم وجبی

 :بعد از شام وقتی میالد وغزل هدیه هاشون رو دادند و تبریک گفتند. من گفتم

 .یه هدیه کم آوردید-

 :غزل

 یعنی چی؟-

ر هستش؛ اما این کوچولو ناراحت میشه عمو میالد و خاله غزلش براش هدیه خب درسته سالگرد ازدواج من و مهدیا-

 .نخریدند

 :غزل گفت
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 دیانا؟ تو هم؟-

 :جلوی میالد خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین که مهدیار گفت

 .یکی برای من ترجمه کنه، نفهمیدم چی شد-

 :میالد خنده بلندی کرد و گفت

 .ت تو رو هم بیچاره و گرفتار کنه دیگه داداشخدا قراره با دادن یه پسر به-

 :مهدیار با بهت گفت

 آره دیانا؟-

 :هام رو به نشونه آره باز و بسته کردم، خندید و گفتبا لبخند چشم

 چرا االن میگی من دارم بابا میشم؟-

 من خودمم دیروز جواب آزمایش رو گرفتم، حاال چه فرقی داره االن یا قبلش؟-

 :نمکی گفت میالد با لحن با

 ....خب زن داداش شاید اگه تو خلوت می گفتید یه صحنه رمانتیکی چیزی بینـ-

 .ادامه حرفش رو با ضربه ای که غزل به پهلوش زد خورد و با پررویی فقط خندید

 :مهدیار دستم رو گرفت و بوسید و گفت

 بابا بشم؟خیلی خوشحال شدم دیانا، االن بیشتر هنگم تا خوشحال، یعنی من هم قراره -

 .اگه خدا بخواد،آره عزیزم-

کردم باورش انقدر سخت باشه، دیانا من بلد نیستم مثل این میالد باال و پایین بپرم؛ ولی باور کن با همه هرگز فکر نمی-

 .وجودم خوشحال شدم

 .دونم عزیز دلممی-

رون آورد، درش رو باز کرد و از توش بعد چشمکی زد و از ال به الی گل های رز تو گلدون روی میز یه جعبه کوچیک بی

 :انگشتر نقره مامان ساحلش که همون نشون عشق بود رو بیرون آورد و دستم کرد، بعدش گفت

 .دونستم این جوجه هم هست دوتا هدیه داشتم؛ ولی نشد دیگه، بعدا برات می خرماگه می-

 :و گفت و بعد پیشونیم رو بوسید. میالد هم بالفاصله پیشونی غزل رو بوسید
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 .ها، گفته باشممن هم بلدم-

 :همگی خندیدیم که میالد دوباره گفت

مهدیار این جوری زیادی مفت در رفتی، این انگشتر رو قبال یکی دیگه هم سفارش و هم پولشو داده، یاال یه چیز خوب -

 .تقدیم خانمت کن

 :گفتم

 .نیازی نیست آقا میالد، مهدیار هدیه اصلی رو قبال بهم داده-

 .چی؟ نشون بدین ما هم ببینیم-

 .خوامعشقش رو... من تا وقتی عشق مهدیار رو دارم دیگه هیچی نمی-

 .زن داداش اومدی و نسازی، بگذار من امشب با دل خوش برم بیرون، شبم توی اتاق خودم بخوابم-

 :غزل گفت

 .د که چه دیوی هستی تو خونهدوننمیالد؟ چرا چرت و پرت میگی؟ االن اینا فکر می کنند تو زن ذلیلی، نمی-

 :مهدیار زودتر از میالد گفت

 .رسمغلط کرده، از گل نازک تر بهت گفت به خودم بگو زنداداش، حسابش رو می-

 .چشم داداش، ممنونم-

 :میالد با حرص گفت

 .این خودش دو سه تا نره غول داره، همه که دانیار نمیشند، پس تو بی خودی به زحمت ننداز خودت رو-

عد با حالت قهر روشو برگردوند و مهدیار رفت و محیا رو از دست میالد گرفت، بوسیدش و بعد ازمون خواست تا کنار ب

 .هم بشینیم روی مبل و عکس یادگاری بگیره

 :بعد از عکس گفت

ی یه اصلبرمت و هدراستش حق با میالده، این جوری هدیه خیلی راحت و بی دغدغه داده شد، برای همینم فردا صبح می-

 .خرمرو برات می

 هدیه اصلی؟-

دونی؛ ولی خیلی دوستش داری، فردا میریم نشونم بده ببینم چیه، بعد گفتی اسمش رو نمیهمون ماشین سفیده که می-
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 .خرمبرات می

 ...من یه چیزی گفتم حاال اصال نمیـ-

 .حرف نباشه، فقط باید یه قولی بدی-

 جانم؟-

 .ومده سوارش نشیتا زمانی که بچه به دنیا نی-

 .چشم، ممنونم مهدیار، واقعا ممنونم-

مهدیار بعد از اومدن به شیراز کلی دوندگی کرد تا باالخره تونست یه شرکت کوچیک و جمع و جور بزنه برای برنامه 

ها و موسسات بزرگ، میالد هم طبق معمول همراهیش کرد. من هم که پرونده وکالتم باطل شد و نویسی واسه شرکت

کار موندم، هرچی به مهدیار اصرار کردم تا بذاره برم سراغ یه کار درست و حسابی گفت کار مال مرده، تو هرچی بی

خواستی به خودم بگو، به جای کار هم برو هرکالسی که دوست داری؛ ولی کار نه. دوست ندارم هر روز با کلی آدم سر و 

بیشتر وقتم رو توی خونه بودم و تالش می کردم کارهایی بکنم  کله بزنی و مخ خودت رو خالی کنی. من هم قبول کردم و

 .که مهدیار لذت ببره از مرد بودنش

هاش رو نگاه شونزده روز به زمان زایمانم مونده بود. با مهدیار دوتایی توی اتاق پسرمون نشسته بودیم و لباس

 :کردیم. مهدیار گفتمی

 .خدا به من و میالد برعکس بچه داد-

 ین بچه اولمونه، واقعا اینکه برات پسر یا دختر باشه مهمه؟عزیزم ا-

 .این چه سوالیه؟ معلومه که، محیا مثل دختر خودمه، مطمئنم پسر ما هم مثل پسر میالد هستش-

 همین طوره. راستی اون دوچرخه که گفتی چی شد؟-

 .دندامشب میارند دم خونه تحویل می-

 مطمئن؟-

 .هم گفتم آبی باشه آره خیالت راحت، حتی رنگ اون-

 .ممنونم-

 کنم؟تشکر؟ واسه کاری که دارم برای پسرمون می-
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 :چیزی نگفتم، نشست کنارم، گونم رو بوسید و گفت

 حاال چرا یک دست همه چیز آبی؟ -

 .بینی؟ سفید هم بینشون هست کهوا... نمی-

 .هست؛ ولی کمه-

 .ردم برای خرید هر کدوم از لباس و وسایلاین جوری قشنگ تره، به خدا همه اینترنت رو زیر و رو ک-

 .کنم تپل جونشوخی می-

 :با حرص گفتم

 مهدیار؟-

 جانم؟-

 .کشتی تو من رو این چند ماه از بس گفتی تپل جون، دیگه داره از خودم بدم میاد-

 .خیلی بیخود که بدت میاد، عوضش بچه به دنیا بیاد دلت تنگ میشه برای این تپل جون گفتنم-

 :و گفتم خندیدم-

 .عمرا-

طرفای عصر بود که خاله ستاره زنگ زد به مهدیار و گفت حال بابابزرگش بد شده و فورا بره اونجا. تو این ماه آخر 

 :مهدیار بیشتر وقت خونه بود تا اجازه نده کاری بکنم و زیاد تحرک داشته باشم، اون روز هم دستپاچه بود و گفت

 چیکار کنم، تو رو دست کی بسپارم؟-

ات رو چیزی نمیشه مهدیار، تو برو بابابزرگت رو برسون بیمارستان، کاراش رو که انجام دادی، یا خودت برگرد یا خاله-

 .بفرست

 .ترسم دیانامی-

 .مهدیار هنوز شونزده روز مونده، چیزی نمیشه، زودتر برو-

رگش انجام شده و تا یک ساعت دیگه و مهدیار رفت، یکی دو ساعت بعد زنگ زد بهم و گفت کارای بستری شدن بابابز

 .خودش میاد خونه

دیدم که زنگ در رو زدند، به سختی بلند شدم و جواب همین جور جلوی تلویزیون نشسته بودم و فیلم سونوگرافی رو می
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و ردادم، دوچرخه پسرمون رو آورده بودند، از طرف خواستم بیاره باال و بگذاره جلوی در سالن، وقتی گذاشت پول پیک 

دادم و اومدم داخل، در کارتن رو باز کردم و هر طوری بود دوچرخه رو بیرون آوردم، خیلی قشنگ بود، جای دوچرخه رو 

رسید، برای همینم بلندش کردم و چند قدم که رفتم رکاب توی اتاق خالی گذاشته بودم، به نظر کوچیک و سبک می

ادم، محکم خوردم زمین و درد خیلی بدی توی تنم پیچید، مهدیار دوچرخه گیر کرد به دسته مبل و تعادلم رو از دست د

ترسیدم بالیی سر بچه اومده باشه، استرس بدی بود ام گرفت، دوچرخه افتاده بود روی شکمم و مینبود و از ترس گریه

شتم و شماره برداو حس می کردم ضربان قلبم خیلی بیشتر از قبل شدت گرفته، کنار میز بودم، با بغض و درد موبایلم رو 

 :مهدیار رو گرفتم، دوتا بوق که خورد جواب داد

 جانم دیانا؟-

 :همه تالشم برای جلوگیری از ترکیدن بغضم بی نتیجه موند، صداش رو که شنیدم زدم زیر گریه و گفتم

 مهدیار؟-

 :ترسید،فوری گفت

 کنی؟چی شده؟ چرا گریه می-

 .ا تو رو خدابیا مهدیار، خوردم زمین، درد دارم، زود بی-

قدر کردم مهدیار زود برسه، اوندیگه چیزی نشنیدم، موبایل رو انداختم زمین، دستم رو گذاشتم روی دلم و فقط دعا می

درد زیادی بود که مطمئن بودم بچه همین امشب به دنیا میاد، نفهمیدم مهدیار کی رسید خونه، همین جور که مانتوم رو 

 :کرد با عصبانیت گفتتنم می

 البد صبر نکردی و دوچرخه رو برداشتی هان؟-

 .االن وقتش نیست مهدیار-

 .ای، مدام باید بهت سفارش کنم، بلند شو حاالای، هنوزم بچهای، بچهبچه-

 .بعد من رو بلند کرد و رسوند جلوی ماشینش، من رو خوابوند روی صندلی عقب و رسوند بیمارستان

بود و یه معاینه سرسری کردند؛ ولی با داد و بیداد مهدیار کم کم به خودشون توی بیمارستان پرستارها براشون مهم ن

اومدن و دکتر مخصوص خودم رو خبر کردند، اون بیچاره هم خودش رو رسوند و وقتی فهمید قضیه چیه، بعد از معاینه 

 .گفت همین امشب باید عمل بشم
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 :ام بیشتر شده بود، مهدیار پرسیدگریه

 .دختر؟ چیزی نیست کهکنی چرا گریه می-

مهدیار هیشکی اینجا نیست، نه مامانم نه آبجیم نه غزل، بچه به دنیا بیاد بعدش چیکار کنم؟ تازه وسایل بچه هم تو -

 .استخونه

 کنم باشه؟تو فکر هیچی رو نکن، اصال هم نترس، من اینجام دیانا، همه چیز رو درست می-

 .بعد دیگه چیزی نفهمیدم

 

 «مهدیار»

ترسیدم، بد شانسی بزرگی بود، ای کاش خودم چه بودم و خودمم ترسیده بودم، از اینکه بالیی سر دیانا بیاد میدستپا

دونستم چیکار کنم، زنگ زدم به میالد و گفتم چی شده، اونم گفت االن چرخه... نمیرفته بودم برای تحویل گرفتن دو

کنه، گفت محیا فعال خوابه، بیدارم بشه با شیر خشک آرومش می خودشون رو می رسونند، گفتم کاری نمی تونه بکنه؛ ولی

برای همین غزل رو فرستاد بیمارستان، وقتی اومد ازش خواستم کلید رو بگیره و بره از خونه ساک بچه مون رو رو بیاره، 

که  وبایلم و گفتتونستم دیانا رو تنها بذارم، وقتی کیف رو رسوند دستم ده دقیقه بعدش غزل زنگ زد به مخودم نمی

 .دیانا و بچه هر دو سالم هستند

وقتی برای اولین بار پسرم رو در آغوش گرفتم یه حس عجیبی داشتم، خوشحالیم خیلی زیاد بود، انقدر کوچولو بود که 

های دست تونستم استفاده کنم،ترسیدم از دستم بیفته، برای نوازشش فقط از یه انگشت میتوی دستم جا نمیشد و می

 :وچولوش رو گرفتم و بوسیدم، به دیانا گفتمک

 .یه خبر بد برات دارم-

 :سوالی نگاهم کرد، گفتم

 .های بابابزرگم منقرض بشههاش آبی هستش، اصال قرار نیست نسل چشم آبیپسرمم چشم-

 :خندید و گفت

 .دیوونه، این که عالیه، من از خدامه پسرم مثل تو باشه-

 .باشه خواست مثل توولی من دلم می-

 .کنه، حاال شاید یه چیزاییش مثل من شدمونه که، تغییر میهمین جوری نمی-
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 حاال اسمش رو چیکار کنیم؟-

 .گذاریمهمون که خودت خواستی می-

 :به صورت پسرم نگاه کردم و گفتم

 .به دنیای آدم بزرگ ها خوش اومدی آراد-

 

*** 

 «سال بعد ۴»

 مهدیار؟-

 جانم؟-

 بازی دادی؟ تو به آراد قول شهر-

 .خب آره-

 چرا همچین کاری کردی؟-

 خب چی میشه مگه؟-

 جا بکنمیش، بعدشم مریض شد؟عزیزم مگه یادت رفته دفعه قبل مجبورمون کرد سوار تمام وسایل اون-

 .خوری؟ ازش قول گرفتم فقط سوار چندتا از وسایل بشهخانمم؟ چرا حرص می-

رو برام بازم کرد، از خدا خواسته رفتم تو بغلش و گردنش رو بوسیدم و توی تراس ایستاده بود، رفتم پیشش، آغوشش 

 :گفتم

 طوری از یه پسر بچه چهارساله قول گرفتی؟آخه چه-

 خوای بدونی؟می-

 .آره-

 .صبرکن-

 :بعد صدا زد

 .جاآراد؟ بابا بیا این-

 :آراد فوری اومد توی اتاقمون، به خاطر پرده ما رو ندید، مهدیار گفت
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 .جاییم مایننفسم ا-

 :وقتی فهمید کجا هستیم اومد پیشمون، مهدیار خم شد اونم بغل کرد و گفت

 .طوری بهم قول دادینفسم به مامانی بگو چه-

 :آراد خندید و انگشت کوچیکه دست چپش رو آورد جلوم و گفت

 .اینجولی-

 :اش بگیره، گفتمیه نگاه از روی حرص به مهدیار انداختم که باعث شد خنده

 .بایدم بخندی، پدر و پسر من رو مسخره خودشون کردند-

 این چه حرفیه دیانا؟-

 حاال... راستی مهدیار نگفتی اسم این یکی رو چی بذاریم؟-

 .آراد رو من انتخاب کردم، این یکی هرچی بود تو بگذار-

 گذاریم، ساحل خوبه؟اسم مامانت رو می-

 .قط با اسم به همه نشون بدم یاد مادرم همیشه توی دلم زنده استنه، کسی که رفته دیگه رفته، من دوست ندارم ف-

 پس چی بذاریم؟-

 .دونمنمی-

 باید فکر کنم دوباره، چی بذارم آخه؟-

 :خندید و گفت

 .گذاریم محیابه کوری چشم میالد می-

 :من هم خندیدم، آراد با انگشتش ماه رو نشون داد و گفت

 اون چیه بابا؟-

 .به نورشم میگن مهتاب اسم اون ماهه پسرم،-

 :گفتم

 .کنیم میگن گرگبه ما هم که داریم االن نگاهش می-

 از دست تو دیانا، گرگ چیه به بچه میگی؟-
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 :آراد گفت

 .اسم آبجیم رو مهتاب بذالین-

 :مهدیار گفت

 مهتاب؟خیلی قشنگه، نظرت چیه دیانا؟-

 :لبخندی به نشونه موافقت زدم، چند لحظه بعد دوباره گفتم

 .قدر امشب ماه قشنگ و زیبا شده مهدیارهچ-

 :ام کرد و گفتای نثار موهای به دست باد سپردهگل بـ ــوسه

 !...کشم تا دیگر به مهتابش ننازدلیاقت داشتن وجود تو را به رخ آسمان می-

 ...کنی و مندانم، روزی خواهد رسید که تو سکوت میمی»

 من شعر می خوانم،

 گویم،میخندی و من شعر تو می

 ...رویتو راه می

 ...خوانیآواز می

 ...نشینیمی

 ها،و شب

 روی؛با همان آرامش خاص خودت به خواب می

 ...و من

 ...شوم و توگویم، غزل میغزل می

 شوی اولین و زیباترین کتاب شعر عاشقانه تاریخ که؛تو می

 «...کشدنفس می

 

من لذت کافی رو برده باشید تا شرمنده نگاه مهربونتون و وقتی که صرف خوندنش کردید  رمانامیدوارم از جلد دوم 

نباشم، من واقعا تمام تالشم رو کردم تا رمانی با موضوع متفاوت و اتفاقات غیر تکراری تقدیم شما خوبان کنم، کم و 

ه شد آخرش؛ ولی هرچیزی که می،خواستم اضافه کنم مثل جشن تولدی، کاستی های زیادی داشت و می،دونم که خالص

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/


 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر رجبی فرزانه | گرگ و مهتاب رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 375 

ها که خیلی تکراری هستش، برای همین سعی کردم تو رمانم  رمانشد مثل بقیه مهمونی، مسافرت یا هرچیزی می

النی و تکراری و قابل حدس... شما به بزرگی خودتون چشم پوشی بیهوده و تکراری ننویسم و خالصه و مفید باشه تا طو

 ...کنید

 

 

 ها حرف آخر زیباست؛در همه صحبت

 ...حرف آخر من دیدن خوشبختی شما در تمام فرداهاست

 

 !…مراقب خودتون؛ دالتون؛ مهربونیاتون وعشقای پاکتون باشید، در پناه حق؛ یاعلی

 

 پایان
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :
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