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خالصه :
این رمان جلد دوم رمان عشق یا مسئولیت است ،برای خوندن این رمان باید حتما قبلش جلد یک رو بخونید تا در جریان
تمام اتفاقات هیجانی اون قرار بگیرید ،داستان من از زبان دو شخصیت اصلی روایت میشه ،میخواستم شیوه دانای کل
رو پیش بگیرم؛ اما دیدم بهتره سبک نوشتنم کامال با جلد یک همخونی داشته باشه .برای همین از زبان مرد و زن اول
رمان بازگوی اتفاقات میشم ،داستان از جایی شروع میشه که فوتبالیست موفق یعنی مهدیار فرحمند به همراه
دوستش کیان محبی بعد از  3سال و نیم از ترکیه به ایران بر می گرده و با تیم تهرانی لیگ برتر قرار داد می بنده و
زندگی فوتبالیش رو در ایران شروع میکنه ،مادرش ساحل از قبل در تهران ساکن شده و منتظر پسرشه؛ مهدیار
طوفانی شروع می کنه ،قرار داد خوب و زندگی مستقل در خونه قدیمی خودش و مادرش؛ ولی یک روز ...
اتفاقاتی که مهدیار قصه مجبور میشه بره سراغ وصیت نامه باباش ،بشه همون که باباش خواسته ،بشه یه گرگ،
ناخواسته اما...
داستان تا حدودی جنایی هم هست .شنیدین میگن دیوونه اگه به ماه کامل خیره بشه دیوونهتر میشه؟ گرگ و
مهتاب هم روایت گر این موضوعه؛ ولی برعکس و تا حدودی عاشقانهتر ،گرگ در کنار مهتاب؟ مقابل مهتاب؟ یا در
قلب مهتاب؟ با من همراه باشید!...
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پیش گفتار:
از اونجایی که این رمان جلد دوم رمان عشق یا مسئولیت؟ هستش و حتما باید جلد یک رو خونده باشید؛ در جریان قرار
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
تا جایی که امکان داشت زلزله مخرب چندین سال پیش رو انتخاب کردم ،زلزله بم چون سال  28بود مشکل داشت برای
همین من زلزله سال  67بیرجند رو نوشتم و چون اقدام به نوشتن جلد دوم کردم براساس زمان و سال هایی که می
گذره میشه گفت شروع رمان از سال  5041به بعد هستش و چارهای نداشتم ،می تونستم این رو نگم؛ ولی شاید خواننده
تیزهوشی باشه و براش سوال پیش بیاد؛ ولی خب در رمان هیچ اسمی از سال برده نمی شه؛ چون نیازی نیست و من هم
کوچکترین حرفی از پیشرفت بشری و تکنولوژی و هزار چیز دیگه که صد در صد در این سال به وجود اومده نمی زنم تا
با ذهن شما همخوانی داشته باشه .شما همین سال  67خودمون رو در نظر بگیرید!...
مقدمه نویسنده رمان گرگ و مهتاب:
دوستانی که جلد یک این رمان رو خوندن می دونند قلمم چیه و چطوری مینویسم؛ ولی بازم باید به چیزایی رو توضیح
بدم .دوست عزیز؛ اگه دنبال یه رمان با موضوع خیلی کلیشهای و عاشقانه هستی این اون رمان نیست ،عاشقانه هست؛
ولی نه اونجوری که توی تمـــــام رمانها خوندی ،نه سوژهی پسر و دختر دنبال کل کل کردن و لج بازی و مغرور بازی
هستند ،نه به خاطر یه شرط مسخره همخونه میشند و نه آخرش خیلی قشنگ و راحت ازدواج میکنند ،دختره اهل آرایش
و مانتو کوتاه نیست ،نه چشم رنگیه نه کمر باریک و نه مثل ماه شب چهاردهم اونقدر زیبا که بعضی نویسندهها توصیف
می کنند ،انگار حوری بهشتی هستند ،پسر این رمان که بعضیها میشناسند ،تو سن  82و  86سالگی رئیس یه شرکت
نیست که چندساله موفقه و خیلی مشهور .مهدیار من فوتبالیسته و به دالیلی وقتی فوتبال رو کنار میگذاره از صفر شروع
میکنه برای زندگی جدید .یه چیز خیلی مهم دیگه ،اکثرا خواننده رمان های مجازی میانگین سنشون  51تا 84
هستش،بیشتر دنبال رمان صحنه دارند؛ ولی شرمنده؛ واال من نه خودم و نه در هفت نسل قبلم هیچکسی نیست که
پسری نامحرم رو ببوسیم یا حتی انگشتمون به نامحرم بخوره ،به قول خیلیها شاید پاستوریزه یا اُمُل باشیم؛ ولی
واسمون حرف و نظر خدا و دستور دینمون مهمه نه نظر دوستان تازه به دوران رسیده ...من واسه این رمان زحمت زیادی
کشیدم ،قلمم متفاوت و تا حدودی نادر هستش ،گرگ و مهتاب رو از اسمش میشه تا حدودی شناخت ،کافیه  54پست
اول رو بخونی .پشیمون نمیشی از خوندنش بهت قول میدم .نکته آخرهم اینکه این رمان به هیچ وجه از چهارچوب های
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اخالقی خارج نمیشه ،دنبال رمان  18+می گردی که حتی مسائل شخصی خانمها رو هم باز کنه این اون نیست .من رو از
نظراتتون در صفحه پروفایل و شخصی بی نصیب نگذارید ،نقد پذیرم ،هرچی دیدی ناجوره و نامربوطه بهم بگی ممنون
میشم.
دوستدار همه شمام...
مرور جلد اول(عشق یا مسئولیت؟)
در جلد اول خوندیم که دختر  52ساله قصه ما یعنی ساحل آذرپناه طبق روال  0سال گذشته در عید نوروز برای تبریک
تولد فوتبالیست مورد عالقه خود ،به تهران می رود .به محض رسیدن به تهران متوجه تصادف خانواده فوتبالیست
محبوبش یعنی ماهان فرحمند می شود .با کمک پسر داییاش بردیا فروزان که مشغول کار و خدمت پزشکی در
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
ویروس  HIVکه منجر به مقاومت کم بدنش شده است نیز فوت می کند .در این میان ماهان فرحمند تنها فرزندش را به
ساحل و خانواده اش می سپرد تا از او مراقبت و بزرگش کنند ،ماهان تمام خانواده خود را در زلزله سالها قبل از دست
داده است و تنها یک برادر در خارج از کشور دارد...
طی اتفاقات زیادی ساحل بعد از مرگ ماهان پسر او را با خود به شیراز می برد و با وجود تمام مشکالت و ممانعتها او
تصمیم به بزرگ کردن مهدیار فرحمند به طور مستقل میگیرد به گونه ای که خودش مادر او باشد .خانواده او نیز با وجود
همه مخالفتها سرانجام قبول می کنند و ساحل به همراه مهدیار مستقل میشود...
در این بین ساحل پسر عمه ای دارد به نام حسام ارجمند که از کودکی شیفته و عاشق هم بوده اند و قرار بود همان سال
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
خورد و با کلی دعوا و درگیریهای ساحل و حسام و بردیا این عشق در جایی متوقف می شود...
در طی سالهای بزرگ کردن مهدیار و مثلث عشقی پیش آمده ساحل با هزاران زحمت و چنگ و دندان تنها به خاطر آن
قول و عهد مهماش مهدیار دو ساله را به اسطورهای بی همتا تبدیل می کند .ساحل از همان  1سالگی مهدیار را به
کالسهای فوتبال می فرستد و مهدیار به سبب عالقه به این حرفه و همچنین ادامه راه پدر نه فقط روز به روز بلکه با
تالش شبانه روزی دقیقه به دقیقه پیشرفت میکند و...
Page 5

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

دیگر اتفاقات جلد اول مطلع شدن ساحل از عالقه بردیا می باشد؛ ولی عالقه و عشق او به حسام اجازه هیچگونه
احساسی به او نمی دهد ،این دو  84سال در فراق عشق هم می سوزند و دم نمی زنند تا اینکه آن تصادف وحشتناک در
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
افتادن سایهاش بر سر ساحل و مهدیار است که تا پای کشته شدن آن دو نیز پیش می رود؛ ولی به لطف یک گوشواره
است که آن دو از مرگ حتمی نجات پیدا می کنند ،هرچند در این بین مهدیار داستان کلیهاش را به خاطر صدمه و ضربات
شدید از دست میدهد اما زنده می ماند و برای عمل به وصیتهای پدرش راهی ترکیه می شود و...
***
به توکل نام اعظمت؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در جنگل من هوا سرد است؛
آهوها با کفتارها میچرخند،
روباهها قصد فریبم را دارند،
دیگر گرگی وجود ندارد...
با وجود سختی ها و زخم های روی تنم من هنوزم گرگ مانده ام؛
با وجود اینکه آسمان را ابرهای تیره فرا گرفته است ،من هنوز به خورشید خیره می شوم...
با وجود اینکه همه چیز بر علیه من است؛ ولی من هنوز بر فراز کوه ها با غرور زوزه می کشم...
با مهتاب حرف می زنم؛ غافل از اینکه شاید در شب چهاردهم من مجنون شوم...
ای سرنوشت من؛
بدان طوفان سختیهایت آتش وجودم را خاموش نخواهد کرد...
من تا آخر ایستادهام!...
***
«پرواز شماره ی  631به مقصد ایران-تهران تا دقایقی دیگر در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند».
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مهدیار االن چه حسی داری؟چشم از بیرون هواپیما گرفتم و گفتم:
بی حسی ،تو چی؟خیلی خوشحالم ،دلم برای ایران خیلی تنگ شده بود.امیدوارم روزای خوبی تو کشور در انتظارت باشه.همچنین برای تو.باالخره بعد از  3سال و نیم دوری و غربت به خاک خودم برگشتم ،اونقدر دلتنگ مامانم بودم که روحم زودتر از جسمم
به سمت خونه به پرواز در اومده بود .هنوزم نمیدونم که چهطوری بیشتر از سه سال رو به دور از مامانم تحمل کردم .بعد
از عقد مامانم بود که من و میالد اومدیم ترکیه و درست ده روز بعد مامان و حسام هم اومدند .یک سال رو اونجا زندگی
کردیم تا پایان قرارداد من ،بعد برگشتیم ایران و من وارد یه تیم تهرانی شدم ،یک سال رو هم بازی کردم؛ ولی مربی
بهم گفت هنوز جا برای پیشرفت دارم و بهتره بازهم تو آکادمیها آموزش ببینم .آقای ملک پور اونقدر هماهنگی کرد تا
دوباره من رو فرستاد ترکیه ،میالد و مسیح ایران موندند و من با هزار سختی از مامانم دل کندم ،می خواست دوباره باهام
بیاد .من و حسام به زور راضیش کردیم تا بمونه .من هم دوباره توی ترکیه تمرینات رو از سر گرفتم و نُه ماه بعد وارد
لیگ ترکیه شدم ،چهار ماه بعد از اونم از ایران پیشنهاد داشتم تا به امروز چندتا تیم لیگ برتری ایران باهام حرف زدند و
خواستن برگردم؛ ولی زود بود .بابام خواسته بود بیشتر از دوسال خارج از کشور نمونم؛ ولی نشد ،اونقدر به پیشرفت
عالقه و نیاز داشتم که موندم تا به خودم مطمئن بشم و درآخر این پیشنهاد از تیم معروف پایتخت یعنی( )...بود که من
رو برای برگشت به ایران تحریک کرد .این بار کیان هم بعد از سالها دوری از کشور با من برگشت؛ چون اون هم از
همین تیم برای بازی پیشنهاد داشت .وقتی به خودم اومدم که کیان گفت:
مهدیار؟بله؟حواست کجاست؟ بیا بریم ساکهامون رو تحویل بگیریم.بریم.بعد از تحویل گرفتن ساکها از فرودگاه بیرون اومدیم ،با کیان خداحافظی کردم و هر کدوم راهی مقصد خودمون شدیم.
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دلم نیومد اول برم خونه خودم تا دستی به سر و روم بکشم ،می خواستم برم پیش مامان .چهار سال پیش بود ،وقتی
اومدیم ایران مامان از حسام خواست تا یه خونه جدا بخرند و خونه قبلی رو بفروشه؛ اما من گفتم می خوام مستقل باشم.
البته مستقل که چه عرض کنم؟ بیشتر شده بود پاتوق منو میالد و مسیح و احتماال از حاال کیان هم اضافه می شد .بعد
مامان و حسام رفتند خونه خودشون و من هم خونه قبلی رو که یادگار روزای خوب و بدمون بود رو نگه داشتم .حسام
همون سال سهم آقای امجدی رو خرید چون اون میخواست بره شیراز تا در کنار و شرکت برادرش کار کنه ،حسامم از
خدا خواسته شد رئیس اون شرکت و حسابی موفق بود .شرکتی که توی شیراز داشت رو هم فروخت.
بعد از حساب کردن کرایه تاکسی خواستم زنگ خونه مامان رو فشار بدم که با دیدن یه پسربچه با موهای بور که
مشغول بازی با توپش بود ،نظرم عوض شد .صداش زدم:
آقا پسر؟توپش رو زیر بغلش زد:
بله؟میشه یه لحظه بیای اینجا؟بله؟ چیکار داشتید؟یه کاری برام میکنی؟ باید چیکار کنم؟ اِ اِ اِ؛ آقا شما چرا انقدر به نظرم آشنا میای؟ صبر کنید ،شما همون فوتبالیستی که اخبار هفته پیش گفتقراره بیایین ایران تا با تیم ) (...مصاحبه کنید؟
عجب حافظه و دقتی داری ،معلومه حسابی فوتبالی هستیها؟من بدون توپم شبها نمیخوابم.آفرین ،حاال نگفتی یه کاری برام میکنی؟چشم راستش رو تنگ کرد و گفت:
باشه اما یه شرط داره.چه شرطی؟باید بهم یه امضا بدی ،باشه؟Page 8
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من که هنوز یه آدم معروف و مشهور نشدم تا امضا بدم.اگه بری تیم( )...حتما معروف میشی و من بعدش مثل فوتبالیستی که تیمش مساویه و دقیقهی نود یه پنالتی رو خرابمیکنه حسرت میخورم که چرا این موقعیت و فرصت رو از دست دادم.
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 چهبسته ای مشخصات من رو بگو باشه؟
این خونهی خودته؟نه خونه مامانمه ،من این محل و این منطقه نیستم.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؟واال خانم خودمم نمیدونم ،فقط بسته اش حدود  564،524قدشه ،حدود  24،64وزنشه ،دوتا چشم آبی داره ،موهاش همخرمایی رنگه ،خیلیم خوشتیپ و خوشگله.
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
 54هزار تومنی گذاشتم تو دست پسر و گفتم:
اینم مزد کاری که کردی.خیلی ممنونم آقا.Page 9
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پسر بچه رفت و در خونه باز شد ،صورت قشنگ مامانم رو دیدم با اون چشمهای خوشگل مشکیش که به خاطر اشک
جمع شده توش برق میزد ،لباس یک دست سفیدش که جای خود داشت ،مامان خودش رو توی آغوشم گم کرد .زد زیر
گریه و من هم اجازه دادم دلتنگیش رو با گریه بهبود ببخشه .خودم هم بازوهاش رو فشار میدادم ،تا به دلتنگیم جواب
بدم .مامان به خودش که اومد گفت:
مهدیار؟جان مهدیار؟چرا بیخبر پسرم؟سورپرایز بود دیگه.بیا تو پسرم ،خوش اومدی.وارد خونه نقلی مامان و حسام شدم .خونهای که دوتا اتاق سمت راست داشت ،یکی اتاق خواب و یکی مهمون ،سمت
چپ سالن بود و تی وی و مبل و دکور و رو به رو آشپز خونه .اول از مامان خواستم تا اجازه بده برم دوش بگیرم ،استقبال
کرد و من هم رفتم یه دست لباس از ساک برداشتم و راهی حمام شدم .یه ربع بعد اومدم بیرون و چایی که مامان ریخته
بود رو خوردم و بعد دوتایی مشغول صحبت شدیم،گفتم که به خاطر پیشنهاد و قرارداد اومدم و کیان هم همراهم
برگشته .دوساعتی می شد داشتیم صحبت می کردیم که با صدای پیچیدن کلید در قفل و خبر از حضور حسام ،مامان زد
پشت دستش و گفت:
وای مهدیار ،گرم حرف شدیم یادم رفت ناهار آماده کنم.و بعد فوری راهی آشپزخونه شد .حسام در رو باز کرد و با صدای بلندی گفت:
به به؛ میگم ساحل عجب بویی تو خونه پیچیده ،زود ناهار رو بکش که حسابی گرسنهام.ای چاپلوس ،دستت رو شد.گفتم:
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؟بله با اجازه.Page 10
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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.بله و متاسفانه تا زمانی که اینجایی دیگه مامانت جز مهدیار کسی رو نمی بینه.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.نشستیم و مشغول صحبت شدیم تا ناهار حاضر شد .دور هم خوردیم و خواستم برم خونه خودم؛ ولی مامان گفت تا
امشبو اونجا بمونم و فردا برم .قبول کردم و به خاطر خستگی همونجا روی مبل خوابم برد .ساعت  1بود که بیدار شدم،
Page 11
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مامان هم پایین مبل کنار من خوابش برده بود .حسام روی مبل نشسته بود و سرش گرم موبایلش بود ،من رو که دید
گفت:
عصر بخیر.ممنون ،شما نخوابیدی؟چرا ولی نیم ساعت ،زود بیدار شدم.مامان کی خوابید؟چند دقیقه بعد از تو ،انگار از تو خستهتر بود.الهی قربونش برم.خدانکنه ،مهدیار پایه ای بریم یه دور تو شهر بزنیم؟مامان چی؟یاد داشت میگذاریم براش.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؟دست میالدِ مامان جان ،دو روز پیش اومد بردش.اوف ،به میالد رو بدی شلوار پامم درمیاره میبره.خندید و گفت:
خب تو راه بهش زنگ بزن بگو بیاره.Page 12
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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
ادکلن اومدم بیرون ،مامان که من رو دید گفت:
الهی قربون قدو باالت برم پسرم ،چقدر دلم برای این تیپ و ظاهرت تنگ شده بود!رفتم جلو ،پیشونی مامان رو بوسیدم و گفتم:
آخرین بار باشه از این حرفا زدیها؟عزیزم ،برو مامان به سالمت.سوار ماشین حسام شدم و حرکت کرد .وقتی برگشتیم ایران مامان گفت به این ماشین دیگه نیازی نداره ،با حسام رفت
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
شخصی براش گرفتم به اسم امید ،ماشین رو بهش دادم و خواستم همیشه مامان رو اون ببره و بیاره و حقوقشم فقط از
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:
زنگ نمیزنی به میالد؟موقع برگشت زنگ می زنم ،احتماال این ساعت سر تمرین باشه.نه امروز تیمش ساعت  8بازی داشته.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.Page 13
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یه کمی با ماشین چرخیدیم و بعد جلوی یه کافی شاپ نگه داشت ،رفتیم داخل .کافی شاپ کوچیک و مدرنی بود .آروم و
فضای آرامش بخش داشت با ست قهوهای روشن و سفید .حسام سفارش قهوه و کیک داد و به من گفت:
با یه بار خوردن قهوه که مشکلی نداری؟نه ممنون.بعد از رسیدن سفارش همینجور که مشغول خوردن بودیم گفتم:
کار چطوره آقا حسام؟روز به روز بهتر میشه.خداروشکر.تو قراره چیکار کنی؟فردا صبح میرم باشگاه( )...برای مذاکره ،ببینم چی پیش میاد؟تیمش رو دوست داری؟تعصب رو تیم خاصی ندارم ،تعصب من فوتبال پاک و قویه نه تیم.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.تا اون موقع تهران میمونی؟یعنی چی؟نمیری شیراز به اقوامت سر بزنی؟Page 14
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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.آهان ،پس برای همین اینقدر با هم جورین.یه جورایی؛ ولی باید بگین بیچاره میالد.اوه اونو که نگو ،اصال تو حرف و انرژی کم نمیاره.من اگه به خاطر لهجه شیرازیش نبود پرش رو میسوزوندم؛ ولی اینجوری از بس شیرینه دلم نمیاد.آره؛اما نمی دونم چرا تو لهجه نداری ،باالخره بزرگ شدهی شیرازی.مامانمم زیاد لهجه نداره؛ ولی خودم تاحاال بهش فکر نکرده بودم.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:
بابا پسر دست مریزاد ،االن زنگ می زنی؟ سه روزه یه حالی نپرسیدی ،خب من که نمیرسم تو زنگ بزن بدونم زندهایالاقل.
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.آره ارواح عمهات ،ببینم تو به چه حقی ماشین منو برداشتی بردی؟Page 15

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

راستی مهدیار ،ما سالم نکردیم ،خوبی؟ خوشی؟خودتی میالد ،بالیی سر ماشینم آوردی؟تو کجایی داداش؟چطور؟از کجا می دونی ماشینت دست منه؟از اونجایی که االن تو پارکینگ نیست.چی؟ صبر کن ببینم ،تو االن ...مهدیارکی اومدی؟قبل از ظهر.چرا بی خبر؟ کجایی خونه خودتی؟نه خونه مامانمم ،فردا میرم خونه خودم ،ماشین رو بیاری میالد ،با کیان باید بریم چندجا کار داریم.اوکی دادا 6 ،صبح دم خونتم.ممنون ،راستی امروز بازی داشتی؟آره با شاهین.نتیجه؟-3بر 8باختیم.
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؟Page 16
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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؟مگه من و ساحل کسی رو به جز تو داریم؟این شد دلیل؟ همچین بی کس و کارم نیستید که.ببین مهدیار ،من نه بچه دارم نه خواهر و برادری ،منم آدمیزادم ،اومدیم و امشب خوابیدم و فردا بیدار نشدم ،میخوامتکلیف همه چیزم مشخص باشه.
اوال دور از جون ،دوما؛ چرا نمی زنین به نام مامان؟مامان لیوان آب رو گذاشت روی میز و گفت:
نه پسرم ،من هم مثل حسام ،چه فرقی می کنه؟ من هم بمیرم باز شرکتش لنگ میمونه.نمی تونم قبول کنم مامان ،آخه هیچ دلیلی نمی بینم.اگه دلیلت خواسته من باشه چی؟مامان نمیشه ،روی چه حسابی؟ من یه فوتبالیستم.چرا؟ تو که قرار نیست بری توش کار کنی ،حسام فقط خونه و شرکت رو به نامت میکنه ،کاری که خیلی از پدر و مادرهاقبل از مرگ برای بچههاشون می کنند ،حسام تا زمانی که زنده باشه توی اون شرکت کار می کنه ،بعد از  584سال زبونم
الل خدایی نکرده اتفاقی افتاد ،اون موقع تو خواستی بفروشش ،برو توش کار کن ،بزن به نام یکی دیگه ،نمی دونم
هرچی ،حداقل خیال ما راحته که اتفاق و سروصدایی تو شرکت به پا نمیشه و کسی سوء استفاده نمیکنه.
مامان ،اوال از کجا معلوم اول من نمردم؟ ثانیا ،چرا نمیزنین به نام یکی دیگه؟ دوستی ،آشنایی ،کسی؟کی آشناتر و قابل اعتمادتر از تو؟Page 17
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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 حرفمیزنم.
کیا؟آقای رئوفی ،پورهادی ،همین احسان علیپور ،درسته ما توی کار با هم اختالف داریم؛ ولی رفیقیم .همین خودش خیلیکمکت می کنه.
با اینکه هیچ دلیلی بر این کار ناگهانیشون نمی بینم؛ ولی نگاهی به چهره پر التماس مامان انداختم ،خب قبول کردن یا
نکردن من هیچ فرقی نمی کنه ،به قول مامان فقط به نام زدنه وگرنه حسام خودش قراره کار کنه اونجا ،پس بی خودی
مامانم رو ناراحت نمی کنم ،لبخندی به مامان زدم و گفتم:
قبوله.هر دو با رضایت و خوشحالی از من تشکر کردند ...شام که تموم شد من بشقاب خودم رو برداشتم و بردم تو آشپزخونه،
مامان نیم نگاهی بهم کرد و گفت:
از دست تو با این عادتهات ،هنوز هم فقط بشقاب خودتو میبری؟چه میشه کرد ،اسمش همراهشه ،عادت.اومدم بیرون .حسام داشت نماز می خوند .مامان هم قبل از شستن ظرف ها ،اومد بیرون و چادرش رو سر کرد؛ سجاده رو
پهن کرد و پشت سر حسام نمازش رو بست .از وقتی با حسام ازدواج کرده بود می دیدم که همیشه پشت سر حسام به
نماز میایسته ،وای که چقدر این دوتا عاشق هم بودند .من هم نمازم رو تو اتاق مهمون خوندم و زنگ زدم به مامان
بزرگ و بهش گفتم که برگشتم ایران و االن تهرانم ...تا ساعت  34/55سه تایی حرف زدیم و باالخره تصمیم به خواب
گرفتیم ،اومدم توی اتاق ،رفتم سمت تراس و یه کمی به مهتاب خیره شدم .لبخندی از سر رضایت به ماه زدم و زیر لب
گفتم:
دیدی منم برگشتم شهر خودم؟ دیگه مامانم هست ،نیازی به تو ندارم .با اون آروم میشم نه نگاه به تو.بعد برگشتم و بعد از مدت ها شبم رو بدون دلتنگی به صبح رسوندم.
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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؟-xمیلیون.
چی؟ الهی تو گلوت گیر کنه پسر ،من هم دوساله بستم؛ ولی نصف این رو دادن بهم.لیاقت بیشترش رو نداری.مهدیار میزنمها.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.میشیم حاال ،کجا میری برسونمت؟نمی خواد با تاکسی میرم ،تو برو خونه.قهری؟نه واال ،باید فکر یه ماشین باشم.بدون تردید و از اونجایی که قبال بهش فکر کرده بودم فوری گفتم:
ماشین من رو میخوای؟خودت چی؟میخوام یکی دیگه بخرم.چرا نخری آقای  xتایی؟Page 19
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جدی میگم ،میخوای؟چند میفروشی؟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.رفتیم و مدارک رو به نام میالد زدیم و قرار شد یک ماهه دیگه مدارک جدیدش صادر بشه ،کار که تموم شد .ماشین رو
دادم میالد برد ،خودم هم با حسام رفتم تا امضایی که گفته بود رو تو محضر بکنم؛ خونه و شرکت به نام من خورد .خودم
هم سه روز بعد وقتی از طرف باشگاه پول به حسابم اومد رفتم نمایشگاه ماشین و به اصرار کیان و میالد ،لندکروز
خریدم ،یه چک شش ماهه هم دادم تا یک سوم باقی مونده پول رو شش ماهه دیگه بدم .میخواستم از روز اولی که
وارد تیم میشم خوش بدرخشم ،میخواستم متفاوت باشم ،میخواستم همه بفهمند من مهدیار فرحمندم ،پسر مرحوم
ماهان فرحمند .آره بابا شروع شد ،دارم میشم مهدیاری که آرزوش رو داشتی ،دارم به آروزی بزرگ زندگیم میرسم ،از
فردا فصل جدید زندگی من شروع میشه...
***
دو هفته گذشته بود ،من تقریبا با بچههای تیم آشنا شده بودم ،هفته آینده اولین بازی رسمی لیگ جدیده و قراره من هم
توی ترکیب اصلی باشم .وقتی خبر برگشت من به ایران توی رسانهها پیچید چندتا تیم باهام تماس گرفتند برای
مذاکره؛ ولی قبول نکردم ،فعال تهران بهترین مکان بود .یه چیزی برام خیلی جالب بود؛ اینکه چرا هیچکس به فامیل من
شک نکرد؟ چرا به جز مربی که شناسنامه من رو دید کسی سوالی نکرد؟ چرا هیچکس حتی حدس نزد من پسر ماهان
فرحمند باشم؟ پسر قهرمان تیم ملی فوتبالشون؟ هه! بابام خیلی زود از یادها رفت؛ ولی عیبی نداره ،من برای همین
اینجام ،بابا نگران نباش ،من انتقامت رو از فوتبال می گیرم.
مامان خیلی اصرار داشت برای ناهار و شام برم خونهاش؛ ولی من دوست نداشتم وسط زندگیش باشم و از طرفی چون
می رفتم باشگاه ،رفت و آمد برام سخت بود ،گفتم تو خونه خودم راحتترم ،یه خدمتکار گرفتم برای کارهای خونه و
Page 20
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آشپزخونه ،دوست نداشتم؛ ولی چارهای هم نبود ،خونه به نظافت نیاز داشت و من به غذا و خودم به هیچ کدوم نه وارد
بودم و نه وقتش رو داشتم ،از مامانم نمیتونستم بخوام این کار رو بکنه ،برای همین ثریا خانم رو استخدام کردم ،زنی
حدودا  ،02شایدم  14ساله با صورت سفید اولش مثل همه مامان بزرگها .ساعت کارش از  2صبح تا  2شب بود .زن
مهربون و خوش سلیقهای بود و این خیال مامانمم راحت می کرد .امشب هم بعد از اینکه ثریا خانم رفت خونه من هم
رفتم یه دوش گرفتم و بعد از زدن عطر به لباس و پتوم خوابیدم...
***
(3سال بعد؛ شروع فصل اول رمان)
ثریا خانم؟ ثریا خانم؟بله آقا؟لباسهای من رو دادین خشک شویی؟بله دیروز دادم.کی تحویل میدن؟گفتن امروز عصر میارن آقا.عصر که دیره ،خیلی خب االن برام اون کت و شلوار مشکی رو بیار.
االن میارم آقا مهدیار.یه پیراهن سرمهای پوشیدم ،ساعتم رو دست کردم ،به خودم ادکلن زدم،گردنبد اسم خدا رو که مامان بهم داده بود رو
بوسیدم .کت و شلوار که رسید اونم پوشیدم ،موبایل و کلید رو گذاشتم تو جیبم ،سوئیچ رو از ثریاخانم گرفتم و موقع
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.نمیخورم ،عجله دارم.ولی آقا مهدیار،مادرتون گفتن از امروز باید حتما اول یه لیوان شیر بخورین بعد برین بیرون ،حاال اگه نمیخورید عیبینداره؛ ولی من مجبورم به مادرتون بگم.
مامانم گفته؟Page 21
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بله.برای من کار میکنی یا مامانم؟آقا اگه نمیخوری برم زنگ بزنم به مادرتون؟نمی خواد ،بده من.تو دلم قربون صدقهاش رفتم که با اینکه اینجا نیست؛ ولی حواسش به خورد و خوراکم جمع هست ،لیوان شیر رو خوردم
و اومدم بیرون ،عینکم رو زدم و ماشین رو روشن و حرکت کردم...
امروز برای یک مصاحبه به یک برنامه تلویزیونی دعوت بودم ،این  3سال عملکرد خیلی خوبی به لطف خدا داشتم .فصل
که تموم شد کلی پیشنهاد ریز و درشت از تیمهای مختلف داشتم؛ ولی نرفتم ،این تیم باعث پیشرفت من شد و از طرفی
یک قدم تا قهرمانی آسیا فاصله داشت .باید میموندم و کمک میکردم.
دیگه کسی نبود تا من رو نشناسه ،اسمم سر زبونها بود ،البته سال آخر خودم رو بیشتر نشون دادم.
بعد از یک مصاحبه  40دقیقهای از استودیو بیرون اومدم و مستقیم رفتم باشگاه و سر تمرینم .
تو این  3سال با مسیح خیلی صمیمی تر شدم یه گروه  0نفره که حتی یه مدت سوژه روزنامه و مجالت و سایتهای
اجتماعی بودیم؛ چون خیلی به هم وابسته شده بودیم و صمیمی بودیم .بیشتر شبها هر سه تا خونه من جمع می شدند و
برای خودشون مهمونی میگرفتند .هر کدوم در نوع خودمون گاهی موفق بودیم و گاهی نه .ولی برای من...؟ نه ،مهدیار
فرحمند شکست نمیخوره ،من فرصتی برای اشتباه ندارم ،باید نشون بدم ،همه باید بدونند چرا من لقب گرگ دارم و
میخوام چیکار کنم...
***
از خونه مامان اینا اومدم بیرون و داشتم میرفتم باشگاه .قبل از اینکه بشینم توی ماشین یه دختری اومد جلوم و گفت:
سالم.بدون نگاه به قیافه و سر یا وضع لباسش گفتم:
سالم.ببخشید آقا مهدیار شما دارین میرید باشگاهتون؟خوشم نیومد از طرز تلفظ اسمم توسط:
کارتون؟Page 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.فهمیدم منظورش چیه ،چنین موردی اولین بار نبود .در ماشین رو بستم و سینه به سینهاش ایستادم ،دیگه مجبور بودم
بهش نگاه کنم .موهایی که تا فرق سرش معلوم بود و چهره پر از آرایش با اون رژ لب جیغش که حالم رو بد می کرد:
خب بعد از آشنا شدن؟ دوست داری چیکار کنی؟یهو رنگش پرید و با دستپاچگی زیر لب گفت:
بر خرمگس معرکه لعنت.بعدش صداشو برد باال و ادامه داد:
تو خجالت نمیکشی؟ برو کنار مزاحم نشو آقا .بچه پولداری خوب باش ،بذار برم.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؟چیکار داری به آبجی من؟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.اینجوریاس؟ حاال وقتی یه بادمجون کاشتم پای چشمت و هم تیمی های محترمت بهت خندیدن میفهمی با کی طرفی.برو بابا ،انگار یه چیزی بدهکار شدم ،کی رو داری تهدید میکنی؟ میخوای کی رو بزنی؟مهدیار فرحمند رو!کافیه نیت زدن بکنی ،من خودم سالمش رو میدم.دستش که رفت باال مشتش رو گرفتم و با دست دیگهام زدم به شکمش ،انداختمش رو زمین و خواهر بیبند و بارش
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جیغ زد،گفتم:
از اونجایی که برام زیاد مزاحمت درست میشه االن تمام مکالمات خواهرت ضبط شد؛ اگه دوست داری میتونم تویکالنتری بهت نشون بدم .پس بهش یاد بده مزاحم نشه ،من همیشه اینقدر راحت از کنار دخترایی که برام دندون تیز
میکنند نمیگذرم .دفعه بعدی ...نه بگذار دفعه بعدی اگه درکار بود به صورت زنده مشاهده کنی تا مزهاش نپره.
بعدم سوار ماشین شدم و رفتم .امیدوارم حرفم رو باور کرده باشه و دیگه نخواد مزاحم بشه.
شب با مامان و حسام رفتیم بیرون ،حسام به خاطر اینکه من زیاد اذیت نشم رستوران رو کال خالی و رزرو کرده بود؛ ولی
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:
نشونههای یارو رو بده.مامان گفت:
حسام یارو یعنی چی؟بیخیال عزیزم ،بگو مهدیار.نشونههاش رو گفتم؛ زد توی پیشونیش و گفت:
تو چیکار کردی پسر؟ کی رو تهدید کردی؟ میدونی کیه؟یکی از اراذل و اوباش تهران.این گنده ترینشونه ،خیلی کله خره پسر ،اشتباه کردی ،باید بیتفاوت از کنارش میگذشتی ،اگه به سرش بزنه تا مرزآدم کشی هم میره.
ای بابا یه درگیری لفظی کوچیک بود؛ آدم کشی چیه آقا حسام؟امیدوارم امروز رو فراموش کنه ،همسایهها هیچکدوم دل خوشی ازش ندارند.چرا شکایت نمیکنید؟مامان گفت:
Page 24

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

همه ازش می ترسند.شما هم می ترسید؟ما چیزی ازش ندیدیم که بخواییم شکایت کنیم.حاال که دیدید.تو دیدی نه ما.پس فردا میدونم چیکار کنم.نه مهدیار ،درست نیست ،میخوای فردا تو روزنامهها بزنند فرحمند با اراذل شهر درگیر شد؟ بی خودی برای خودتحاشیه درست نکن.
دیدم حرف بدی نزد،گفتم:
باشه؛ ولی خدایی اگه مشکلی براتون درست کرد بدینش دست پلیس.حسام گفت:
اگه زندمون بگذاره.ای بابا آقا حسام؟ من چیزی نگفتم که ،دیگه خر نیست که ،به خاطر چهارتا کلمه و یه مشت آدم نمیکشه که ،فوقعشمیزنه شیشه خونهای ،ماشینی چیزی میشکنه.
خندید و گفت:
باشه بابا ،شوخی کردم .«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
نداشت بشه دقیقهای رو بی عکس و امضا سر کرد .هر فوتبالیست در این جشن میتونست دو نفر رو با خودش بیاره و
من طبیعتا مامان و حسام رو بردم .توی جشن از من به عنوان بازیکن اخالق و کیان بهترین بازیکن میدان ،تجلیل شد.
همچنین من به عنوان بهترین دروازهبان سال آسیا انتخاب شدم ،افتخاری بسیار بزرگ ...وقتی از من خواستند تا برم باال
روی استیج و چند دقیقهای صحبت کنم بدون مکث رفتم ،محکم و پر غرور مثل همیشه:
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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
این پیروزی بزرگ رو به همه مردم به ویژه طرفداران تیم( )...تبریک میگم .ما با حمایت شما این افتخار رو به دست
آوردیم .من حتی توی رویاهام هم نمی دیدم که بعد از سه سال بازی در ایران به عنوان دروازهبان برتر آسیا انتخاب
بشم؛ تالش زیادی کردم و میکنم؛ ولی به این سرعت برام خیلی شگفت انگیزه .امروز میخوام از فرصتی که بهم داده
شده استفاده کنم تا بتونم یه اعترافی بکنم ،یا شاید یه شکایت .اینکه چرا در ایران فوتبالیست ها ،یا حتی ورزشکاران
این قدر زود فراموش میشند؟ امروز به خاطر این پیروزی جشن گرفتیم و به من هدیه و مدال دادند؛ ولی کمتر از  54سال
دیگه کسی مهدیار فرحمند نمیشناسه .همونطور که کسی االن ماهان فرحمند رو نمیشناسه؛ ماهان فرحمندی که سال
ها برای این فوتبال زحمت کشید و کلی کاپ و مدال و جام و تقدیرنامه گرفت؛ ولی چه فایده...؟
آره؛ من مهدیارم ،مهدیار فرحمند تک فرزند ماهان فرحمند ،اسطوره فوتبال ایران .کسی در این چندسال به فامیل من
شک نکرد؛ چون پدرم رو یادش نبوده؛ اما من امروز اینجام تا یاد پدرم رو بعد از  86سال زنده کنم و فقط یک چیز رو
بگم .اینکه اگر امروز من مهدیار فرحمند ،پسر ماهان فرحمند ،روبه روی شما ایستادم و یکی از بهترینهای فوتبال آسیا
شدم ،فقط به خاطر لطف و زحمات یک نفره ،کسی که من رو به فرزندی قبول کرد و بعد از مرگ مادر و پدرم شد همه
کس من و بزرگم کرد ،این جوایز حق من نیست ،حق یک زنِ ،حق مادرمه ،حق ساحل آذرپناه .کسی که بعد ساله ا
گذشت از مرگ ماهان فرحمند هنوز هم طرفدارشه ،هنوز فراموشش نکرده و در عوض به من کمک کرده تا راه پدرم رو
طوری ادامه بدم تا دوباره اسمش سر زبونها بیاد .من امروز پدرم رو به بزرگترین آرزوش یعنی قهرمانی با تیمش در
آسیا رسوندم .از همین جا از تمام زحمات مادرم ساحل تشکر میکنم و اعالم میکنم که من انتقام پدرم رو از فوتبال
خواهم گرفت»...
توقع همچین کاری نداشتم؛ ولی بعد از تموم شدن صحبتهام ،همه ایستادند و برای پدرم دست زدند.
بعد از اون هم در تمام بازیهایی که تیمی که بابام توش بازی کرده بود ،دقیقه  55بازی که شماره پیراهنش بود تمام
تماشاگران میایستادند و یک دقیقه به احترامش دست می زدند .بعد از اون دوباره ماهان فرحمند بر سر زبونها اومد و
توقعات از من بیشتر شد تا مثل پدرم عالی باشم .توی فضای مجازی مرتب فیلم صحبتهای من منتشر میشد ،کامنتها
فقط در مورد من و پدرم بود و گاهی زنی که من رو بزرگ کرده بود .چیزی که خواستم شد ،پدر من نباید فراموش بشه...
بعد از جشن مامان و حسام حتی یک کلمه هم صحبت نکردند در مورد حرفایی که زدم .بعد با کیان و مسیح خداحافظی
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کردم و همراه میالد راهی خونهام شدم...
تازه امشب فهمیدم که مامان میالد ،خاله فاطیما گرفتار بیماری سرطان شده .پدرش سال پیش فوت کرد و مادرش تازه
چند ماهه متوجه بیماری شده ،پرسیدم:
میالد چرا تا حاال چیزی نگفته بودی؟چی میگفتم داداش؟ چه فایدهای داشت؟بیماری تو چه مرحلهایه؟............میالد؟مهدیار؟چی شده میالد؟مهدیار بیماری مامان خیلی پیشرفت کرده ،دیر فهمیدیم؛ شاید اگه بابام نمرده بود ،هنوزم نمیفهمیدیم ،عالئم بیماریمامان تازه یک ماه بعد مرگ بابا خودش رو نشون داد.
دکترا چی گفتن؟به ...به یک ماهم شاید نرسه ،مهدیار؟ مامان من زنده نمیمونه ،دارم کامال یتیم میشم ،مثل خودت؛ اگه مامانم بمیره بامهدیس چیکار کنم؟ طفلک داره پا به پای مامانم آب میشه.
می خوای ببریمش خارج از کشور؟ آمریکا ببریمش؟ نیت خودمم همین بود؛ ولی خیلی پیگیری کردم به هرکی گفتم ،بهم جواب دادند که نه تنها فایده نداره بلکه با یه سفرحالش بدتر میشه ،خوش به حالت مهدیار ،خوش به حالت که بچه بودی؛ شاید کمبود داشتی؛ ولی هرگز داغ تجربه
نکردی ،پرپرشدن جیگر گوشهات ،مادرت رو ندیدی ،تابوت پدرت رو روی شونههات نگذاشتی ،خیلی سخته .نمیدونم
چطوری باید کنار بیام؟
میدونم داداش ،میفهمم چی میگی؛ ولی خواهش میکنم به خاطر مهدیس محکم باش ،االن کجاست؟خونه است ،پیش مامانم ،بیچاره از درس و دانشگاه هم افتاده .دلم بیشتر برای مهدیس میسوزه.توکل کن به خدا ،مرگ دست اونه پسر.Page 27
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مهدیار؛ اگه مامانم چیزیش بشه ،تو که پیشم هستی؟کمکم میکنی تو مراقبت از مهدیس؟هییییس،هیچی نمیشه ،آروم باش.بعد گرفتمش توی بغلم ،برای دومین بار اشکهاش رو دیدم ،مرگ پدرش و حاال بیماری مادرش ...بعد هم بهش یه
لیوان آب دادم و مجبورش کردم بخوابه؛ اگر امشب مسیح حال مادرش رو نپرسیده بود من هم متوجه نمیشدم ،مسیح
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.
میدونم؛ ولی طاقت مهدیس بیشتر از منه .یعنی خیلی خوب با اتفاقات کنار میاد ،من هنوز با مرگ بابام کنار نیومدم؛ ولیمهدیس خیلی راحت زندگی میکنه ،خودشم می دونه؛ اگه من پیش مامان باشم حالش بدتر میشه ،من هم میام این
دورهمی تا فراموش کنم که گرفتار چه مصیبتی شدم.
***
حسام و مامان خونه من بودند ،بعد از شام نشسته بودیم و میوه می خوردیم؛ اما حسام به نظر ناراحت میرسید؛پرسیدم:
چی شده آقا حسام؟همزمان مامان نگاهی به صورت حسام انداخت و اونم پرسید:
سوال من هم بود؛ چرا اینقدر به هم ریختهای؟کارِ دیگه؛ یه وقتایی اعصاب خوردی میاره.مثال چجوری؟نمی دونم مهدیار ،چندسال با احسان زندگی کردم .اون اوایل خیلی خوب بود .من رو برای انجام کارها و پروژههامتحسین و حمایت می کرد؛ ولی این دو ،سه سال عوض شده ،نمیتونه کارای من رو قبول کنه ،گیر الکی میده ،من
رئیسم؛ ولی انگار نمیتونه اینو قبول کنه.خود سر شده ،البته درکش می کنم ،خیلی برای شرکت زحمت میکشه و نگرانه؛
ولی خب بیشتر از من که نگران نیست .امروزم باهاش بحثم شد ،االن برای همین فکرم مشغوله.
شاید حسادت میکنه به موقعیتتون.ما شرکت رو با هم سرپا نگه داشتیم و از خیلی مشکالت و درد سرها دور نگهش داشتیم ،با هم کار میکنیم ،دلیلی برحسادت نیست؛ چون اونم االن اسمی درکرده و آوازه داره.
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مامان گفت:
حسام من به خدا شک دارم این احسان رفیقت باشه،یه رفیق که اینقدر باعث ناراحتی اون یکی نمیشه.حسام بـ ــوسهای به گونه مامان زد و گفت:
من می دونم درد احسان چیه؟چیه؟توقع داره نصف سهام شرکت رو به نامش بزنم .این رو به زبون نیاورده؛ ولی خب می شناسمش ،میدونم چون زحمتمی کشه و به خاطر کار از خانوادش دور شده و خیلی جاها من رو نجات داده حق خودش میدونه نصف سهام رو به
نامش بزنم تا باهم شریک محسوب بشیم.
پرسیدم:
مگه رفیقتون نیست؟ مگه نمیگین کمک حالتونه؟ پس شریک بشین باهاش.نه مهدیار؛ اگه شریک خوب بود ،خدای ما هم شریکی داشت .من از شراکت بیزارم خصوصا با کسی که رفیقم باشه،اونم یکی مثل احسان.
مگه چشه؟احسان قدر عافیت و نعمت رو نمیدونه ،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولش رو خرج چیزایبیخودی میکنه ،اساس و پایه هر رابطه ای اعتماده مهدیار ،من برای هرکاری بهش اعتماد دارم ،به جز شراکت .من
نمیخوام اسمم ،اعتبارم ،آبروم لکه دار بشه؛ اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش باعث همین اتفاق میشه .درسته
کارش خوبه؛ولی تجربه کمی داره ،هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست .شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو
به باد میده؛ مثال ممکنه به خاطر  54میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره؛ ولی دندون گرد ،بگیره و تحویل
بده به یه شرکتی که تازه کاره؛ اما دست و دلباز ...خب چی میشه؟ خالصه بگم ،احسان گاهی خیلی سادهاست ،سیاست
توی کار رو بلد نیست ،حق داره چون هنوز  54سالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربهاست.
صادقانه بگم؟ من فکر میکردم تنها کسی که شما بهش اعتماد دارین همین آقای علیپوره ،فکر میکردم؛ اگه من قبولنکنم شما تمام مدارک شرکت رو به نام ایشون میزدید؛ چون خیلی براتون با ارزشه.
درسته ،باارزشه چون رفیقمه؛ ولی هرگز چنین ریسکی نمیکنم و نخواهم کرد ،مهدیار توی زندگی خصوصا کار نبایدPage 29
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حتی به پدر خودتم اعتماد کنی .من حاضرم همه شرکت رو بسوزونم؛ ولی به نام احسان نزنم؛ چون می دونم خیلی زود
اعتبارم از بین میره.
اگه بی اعتمادید اونم تا این حد چرا باهاش کار میکنید؟من تا وقتی کنارش باشم بهش اعتماد دارم؛ چون حواسم بهش هست .خودشم می دونه؛ ولی خب اگه بخشی یا تماممسئولیت شرکت رو بهش واگذار کنم دیگه اعتماد ندارم ،این رو خوب توی گوشت فرو کن مهدیار به عنوان یه نصیحت
از من ،هیچوقت ،هیچوقت به کسی اعتماد نکن ،گاهی وقتا دوست دوساله آبرویی که دوست 20سالهات از برده رو به
جون میخره و هوات رو داره و گاهی برعکس .برای همین نمیشه تو این زمونه به کسی اعتماد کرد؛ خود تو،مگه پدرت
توی وصیت نامهاش سفارش نکرده بود به عموت اعتماد نکنی؟ برادرش بود،هم خونش بود؛ ولی البد شناخته بودش
وگرنه همچین چیزی نمیخواست ،من هم چیز بدی از احسان ندیدم؛ ولی خب البد رفتارایی داره که نشون میده قابل
اعتماد نیست .دوره دورهی پوله پسر ،آدمها برای پول از پدر و مادرشونم می گذرند ،من به عنوان کسی که سالها کار
کرده و تجربه داره این رو یاد گرفتم ،نباید اعتماد کنم...
حرفای حسام خیلی خوب بود ،راست میگفت ،مگه مهرزاد عموی من نبود؟ ولی داشت من رو می کشت ،به خاطر چی؟به
خاطر پول .نباید به کسی اعتماد کرد و من هم به جز مامان و میالد کسی رو ندارم برای اعتماد کردن...
چند روز بعد بازی داشتم ،اومده بودیم کرمان .بازی رو مساوی کردیم و برگشتیم .صبح دوباره باید میکرفتیم برای
تمرین برای همین کیان شب رو خونه من موند .ثریاخانم برامون غذا حاضر کرده بود ،مشغول خوردن بودیم که گوشیم
زنگ خورد:
بله؟میالد تویی؟این شماره کیه؟ االن کجـ...میالد؟ تو خوبی؟حرف بزن داداش ،چی شده؟با چیزی که شنیدم گوشی از دستم افتاد و فوری بلند شدم ،بدون برداشتن کت ،زدم بیرون .کیان پشت سرم اومد و
گفت:
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چی شده مهدیار؟خاله فاطیما.خاله چی شده؟بشین بریم کیان.بعد نفهمیدم چطوری رانندگی کردم و خودم رو رسوندم خونه خاله فاطیما...
آمبوالنس دم در بود ،دویدم تو و فقط صدای جیغ مهدیس بود و گریههاش ،میالد روی مبل نشسته بود و مردونه اشک
میریخت ،رفتم جلو:
میالد مامانت چی شد؟سرش رو به طرفین تکون داد ،کامال سرد شدم؛ یعنی انقدر راحت؟
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.
بعد از مراسم خاکسپاری خاله فاطیما خودم میالد و مهدیس رو به خونه رسوندم ،زودتر از همه ،من از میالد خواستم تا
االن خونه نره؛ ولی قبول نکرد و گفت کار داره .من هم باهاش وارد خونه شدم ،اون رفت سمت آشپزخونه تا آب بخوره،
من نزدیک تخت خاله فاطیما پام رفت روی یه چیزی ،خم شدم نگاه کردم ،یه بسته قرص بود .قبل از اینکه بندازمش
روی میز پشتش رو نگاه کردم ،شکل و شمایلش برام آشنا بود ،یادم اومد موقع مرگ عمو سعید هم من همچین قرصی
تو این خونه دیده بودم ،به مهدیس گفتم:
مهدیس؟بله؟دفترچه بیمه مامانت رو بیار.چشم.مهدیس؟بله؟دفترچه بیمههای قدیمی رو هم نگه می دارید؟Page 31
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فکر میکنم توی کشوی کمد مامانم باشن ،اونارم بیارم؟فقط مال مامانت روبیار.میالد متعجب نگاه میکرد؛ اما من چیزی بهش نگفتم ،مهدیس که دفترچهها رو آورد به تاریخ و تجویز ها نگاه کردم ،از
چیزی که فهمیدم جا خوردم:
میالد؟چیه؟گفتی مامانت از کی متوجه شده سرطان داره؟بعد از مرگ بابا.خودش گفت یا دکترش؟خود مامان.دروغ گفته.منظورت چیه؟مامانت حدود دوساله داره دارو مصرف میکنه؛ یعنی قبل از مرگ بابات.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 چکابمیرفته ،شیمی درمانی شده؛ ولی جواب نداده ،منتظر فرصت بوده برای بستری شدن .وقتی من اردوی تیم ملی بودم و تو
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هم اردوی دانشگاه رفتی شلمچه بستری شده ،دکتر میگه سرطان پیشرفت کرده بوده ،موقع مراجعه هم کار از کار
گذشته بوده .میدونی چی برام جالبه؟ کار مامان ،از صبح تا غروب به بهانه کار میرفته بیمارستان که درد کشیدنش رو
نبینیم ،شبها هم که ما از خستگی خواب بودیم ،بعد از فوت بابا دیگه طاقت نیاورده و...
مهدیس تحمل نکرد و گفت:
ما مثال بچههاش بودیم ،چطوری نفهمیدیم مامانمون اینقدر مریضه؟ چطور؟ چطور؟ چطور؟بعد عصبی چندتا چیز دم دستش بود رو شکست و داد می زد و می گفت مامان ...فوری به مامان زنگ زدم و خواستم بیاد
پیشش .وقتی اومد به سختی مهدیس رو آروم کرد ،خواستم میالد رو ببرم بیرون؛ ولی نیومد و در عین ناباوری گفت:
بیام که مثال حال و هوام عوض بشه؟ خب یتیم شدم دیگه ،مگه تو یتیتم نیستی؟ مگه زندگی نمیکنی؟ مگه موفقنیستی؟ من هم همون کار رو میکنم،من هم میخوام زندگی کنم ،مامانم همه چیز رو مخفی نگه داشت تا ما چیزی
نفهمیم و بتونیم به کارمون ادامه بدیم و پیشرفت کنیم ،درد کشید و ما نفهمیدیم تا غصه نخوریم ،نمیخوام با کارام همه
چیزو خراب کنم ،کاری میکنم که مامانم میخواست ،من ب...
با در آغوش کشیدنش اجازه صحبت رو ازش گرفتم .برادرانه بغلش کردم و اون مثل یه پسر بچه روی شونههام اشک
ریخت .انگار برعکس چیزی که گفته بود خودش منطقی تر از خواهرشه...
اقوامشون که برگشتند خواستند مهدیس رو با خودشون ببرند شیراز ،قبول نمیکرد و میگفت درس داره ،میالد باهاش
حرف زد و خواست تا فعال بره شیراز ،ازش خواست یه ترم مرخصی بگیره ،اینجوری خودشون رو یه کمی جمع و جور
میکردند ...گفت بعد از یه مدت بیا هم درست رو ادامه بده هم دوتایی باهم زندگی میکنیم ،مهدیس هم قبول کرد؛ ولی
با اکراه...
من و مامان ازشون خداحافظی کردیم و دم در از راننده خواستم بره ،خودم مامان رو رسوندم و باهاش پیاده شدم ،رفتیم
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؟Page 33
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-...
خیلی نامرده.-...
من خیلی بتونم کمک کنم آیدین ،اینه که ساحل رو تنها نگذارم ،دست و پای مهدیار رو که نمیتونم ببندم.-...
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؟
انقدر کالفه بودم که اصال نمی تونستم در مورد این مکالمه حرف بزنم یا فکر کنم ،رفتم دستشویی و صورتم رو شستم،
برگشتم بیرون چایی که مامان ریخته بود روخوردم ،خود حسامم خیلی داغوون بود و اصال حرف نمیزد ،نمیدونم دوباره
چی شده بود .من برگشتم خونهی خودم و تا صبح فقط به میالد فکر میکردم .صبح هم قبل از اومدن ثریا خانم از خونه
زدم بیرون ،رفتم کمپ و سر تمرین ،اصال تمرکز نداشتم ،مدام توپ وارد دروازهام میشد ،مربی باهام حرف زد و من کم
کم به خودم اومدم و فراموش کردم ماجرا رو .به جبران کم کاری صبح ،عصر بیشتر تمرین کردم ،ناهار خونه نرفتم.
ساعت ۴:۰۳بود که رفتم رختکن ،گوشیم رو چک کردم 7 ،تا میس کال از راننده مامان داشتم .قبل از اینکه باهاش تماس
بگیرم خودش دوباره زنگ زد:
بله آقا امید؟کجایی شما آقا مهدیار؟من کمپ هستم ،چیزی شده؟راستش خانم ارجمند صبح زنگ زدند و خواستند ساعت  ۰:۰۳برم دنبالشون ،االن جلوی خونهام ،یک ساعته هرچیزنگ میزنم و در کسی جواب نمیده ،موبایلشم خاموشه.
به حسام زنگ بزن.جواب نمیده آقا.Page 34
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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.دیگه واقعا دلم ریخت ،ترسیدم و فوری قطع کردم ،به نگهبانی خبر دادم ماشین رو بیاره ،بعد با مربی درمیون گذاشتم و
اجازه داد برم .به در که رسیدم قبل از سوار شدن میالد و مسیح رو دیدم ،پرسیدم:
اینجا چیکار می کنید؟امروز تمرین تعطیل شده ،تو کجا این موقع؟میرم خونه ،دلم شور می زنه ،امید زنگ زده میگه مامانم جواب نمیده.چی میگی مهدیار؟ یعنی چی؟نمیدونم ،فعال.صبرکن ما هم میاییم.زودباشید پس.بچهها سوار شدن و من با تمام سرعت میروندم.
میالد مرتب شماره مامان رو می گرفت؛ ولی جواب نمیداد .رسیدیم دم خونه ،امید منتظر بود .به سرعت پیاده شدم و با
کلیدم در رو باز کردم(،کلید رو مامان بعد از برگشت بهم داد و گفت شاید نیازت بشه) امید بیرون موند و میالد باهام اومد
داخل ،مسیح هم دم در ورودی ایستاد ،میالد رفت سمت آشپزخونه و من سمت سالن ،پشت مبلها،خشکم زد ،فقط یه
چیز رو داد زدم:
مامان؟میالد از ترس دستش رو گذاشت روی اُپن و پرید این سمت و گفت:
چی شده مهدیـ...کابوس بود ،نه ،بدتر از کابوس بود ،نفسم باال نمیاومد ،دنیا داشت میچرخید دور سرم ،قبل از افتادنم میالد زیر بغلم رو
گرفت و به سختی گفتم:
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ما...ما...مامانم.اینجا چه خبره مهدیار؟به سختی تکرار کردم:
مامان؟میالد ،مسیح رو صدا زد ،وقتی اومد ،اونم با دیدن صحنه رو به روش ماتش برد...
مامانم رو به قبله جلوی سجادهاش افتاده بود ،چادر سفیدش روی سرش ،حسام هم جانمازش جلوتر پهن بود؛ ولی
خودش کنار مامانم بود ،هر دو توی دریای خون غرق بودند ،دستاشون توی دست هم بود ،زانو زدم و سر مامانم رو در
آغوش کشیدم و با همه وجود داد زدم:
مامان.مسیح فوری مشغول گرفتن شماره  554شد و میالد سعی داشت من رو آروم کنه؛ ولی من فقط اسم مامانم رو صدا می
زدم و به دستای قفل شده مامان و حسام نگاه میکردم و بعد نبض هر دو رو گرفتم؛ ولی...
مامان چی شده آخه؟ کدوم حروم زاده ای این کار رو کرده؟ مامان،منم مهدیار،تنهام نذار،مگه نگفتی تا آخرباهامی؟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.سالم.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؟Page 36
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آقای فرحمند میـ...جناب سرگرد من االن اصال حال مساعدی ندارم برای حرف و توضیح،بهتره شروع به بازجویی نکنین.ما وظیفمون همینه ،باید الـ..هوای خونه بدجور داشت حالم رو بد میکرد ،بوی خون تمام خونه رو پر کرده بود ،بغض داشت خفهام میکرد ،دلم
میخواست فریاد بزنم ،جواب سرگرد رو ندادم و بلند شدم و با این کارم حرف توی دهن سرگرد موند...
مسیح ماجرا رو توضیح داد ،سرگرد هم گفت:
ما جسدها رو منتقل میکنیم ،میدونم االن وضعیت مناسبی نیست پس لطفا فردا پسرشون یعنی آقای فرحمند روساعت 2334بیارین اداره آگاهی.
مسیح همونجا موند؛ ولی من و میالد اومدیم بیرون ،میالد کارها رو به مسیح و امید سپرد ،سوار ماشین شدیم ،بدون
حرف اول رفتم بام تهران .فقط فریاد زدم ،اونم اسم مامان رو ،خدارو ،حسام رو...
فریاد پشت فریاد ...یه چیز خیلی خیلی بزرگ روی سینهام سنگینی میکرد ،اجازه نمیداد راحت نفس بکشم ،برگشتم و
میالد پشت سرم بود ،ریش بلند و لباس مشکی .هیچ اثری از اون پسر پر انرژی نبود .گفتم:
دیدی؟ دیدی من هم یتیم شدم؟ گفته بودی بچه بودم و نفهمیده بودم داغ چه دردی داره ،حاال ببین میالد ،دیگه تنهاشدم ،یتیم شدم ،یتیم واقعی ،تو هنوز مهدیس رو داری؛ ولی من چی؟ آره داداش داغ سخته ،من هنوزم نمیدونم چی
شده؟ خیلی یهویی شد ،اون کاغذ ،قتل ،اونم توی خونه ،ذهنم سمت این چیزا نمیره،ـمن االن یه چیز رو میدونم ،اینکه
تنها شدم .اینکه مامانم چشماش رو با کمال معصومیت و بی رحمی روی من بست ،برای بار چندم یتیم شدم ،عین
خودتم االن.
یه لحظه از فکر اینکه دیگه نمی تونم مامان رو ببینم اشک توی چشمم حلقه زد؛ ولی اجازه افتادن ندادم ،به جاش دوباره
داد زدم ،میالد به سختی من رو آروم کرد ،من رو بغل کرد و شونهام از اشکاش خیس شد؛ ولی خودم نه ،نمیتونستم
گریه کنم ،قسم خورده بودم اشکی نریزم .احساس کردم نیروم داره تحلیل میره ،خودم رو به ماشین تکیه دادم و میالد
گفت:
مهدیار؟ من هیچوقت فکرشم نمیکردم ،اون روز حال خوشی نداشتم و اون حرفا رو زدم وگرنه مادر تو برای من هممادری کرده وگرنـ...
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هیچی نگو میالد،فقط بگو چیکار کنم؟-................
این سکوت یعنی منم بیچاره شدم ،یعنی بالتکلیف شدم ،یعنی منم باید بمیرم .سوار ماشین شدم و رفتیم سمت خونه
خودم .وارد که شدم عکس خودم و مامان روی دیوار روبه رو ،خونه رو روی سرم آوار کرد .ثریاخانم هنوز نرفته بود.
دیدن عکس دوباره من رو به جنون رسونده بود ،رفتم توی اتاقم ،به آیینه نگاه کردم ،حالم از خودم به هم میخورد ،از
درون داشتم میسوختم ،هرچی توی اتاق بود رو ریختم روی زمین ،شکستنیها رو شکستم ،پاره کردنیها رو پاره کردم؛
اما بازهم آروم نشدم؛ به میالد گفتم:
نمیتونم اینجا بمونم.بریم آگاهی؟بریم.وقتی رفتیم آگاهی دوباره خودمم همه چیز رو برای سرگرد توضیح دادم ،سرگرد گفت فورا مشغول پیگیری میشه و خیلی
زود قاتل رو برام پیدا میکنه ،ازم خواست تا زنگ بزنم و اقوام رو خبر کنم و بعد جنازهها رو تحویل بگیرم ،سخت ترین
قسمت همین بود فکرکنم...
از اداره اومدیم بیرون ،به میالد گفتم:
به کی زنگ بزنم و بگم تا سکته نکنه؟واال من فقط آیدین رو مد نظر دارم ،بهش بگو تا بقیه رو اون خبر کنه ،تا فردا خودشون رو برسونند.یعنی چی خودشون رو برسونند؟ فکر نمی کنم مامان بزرگ اجازه بده مامانم رو تهران به خاک بسپارم.نمی دونم ،در هر صورت تو نمیتونی تصمیم بگیری ،هرچی اونا بگن.اگه شیراز دفن بشن من چیکار کنم؟ دلخوشیم سنگ قبرشونه از حاال ،باید چیکار کنم میالد؟داداش؟ تو فعال زنگ بزن به آیدین.گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم به آیدین ،به سختی بهش گفتم و کلی تعجب کرد و شوکه شد .به زور دو کالم گفت و
خداحافظی کرد .تا این اندازه ترس تو صداش و شوکه شدنش برام جای تعجب داشت؛ ولی خب بهش اهمیت ندادم.
1ماه از روز خاکسپاری مامان و حسام میگذشت ،پلیسها هنوزم دنبال قاتل بودند؛ ولی هیچ اثر و ردی ازش نبود،
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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مهدیار نمیتونه ،به خاطر کارش هم نمی تونه هر موقع خواست بیاد شیراز پس همین تهران خاکشون میکنیم تا این
پسر یه منبع آرامش و رفع دلتنگی داشته باشه ،خیلی خوشحال شدم .خونه و وسایلش رو با اینکه همه اصرار داشتند
بفروشم؛ اما نگه داشتم ،دلم نمی اومد بفروشمش؛ اما ماشین حسام رو میخواستم بفروشم که یادم افتاد کیان ماشین
نداره ،دادمش به اون و گفتم به جاش هر بار سوارش میشی یه صلوات واسه شادی روحشون بفرست.کارای به نام زدن
هم انجام دادم .از اون خونه یه چیزایی رو برداشتم و آوردم ،مثال ساعت حسام رو یادگاری بستم دور دستم ،انگشتر و
دستبند نشون عشق رو برداشتم برای خودم به عالوه گردنبندی که خودم به عنوان کادوی سر عقد دادم .بقیه طالهای
مامان و چندتا تیکه از لباس هاش رو دادم به خاله ستاره و مامان بزرگم .تمام آلبومها و عکس و قاب عکسها رو هم که
اتفاقا زیاد بودند رو برای خودم برداشتم ،به هیچکس ندادم ،دوست نداشتم عکسای مامانم به بهونه یادگاری توی تمام
خونههای فامیل پیدا بشه .حلقه هاشون رو دادم به عمه نیلوفر ،مامان حسام.
میالد هم خونه خودشون رو فروخت و یه واحد کوچیک رو رهن کرد ،مهدیس رو برگردوند پیش خودش ،میدونستم اگه
مهدیس نبود با من همخونه میشد؛ ولی االن نمی تونست.
تو این مدت کیان من رو تنها نگذاشت و مسیح میالد رو؛ ولی من خودم تنهایی رو ترجیح میدادم.
همه عقدهام رو روی توپ فوتبال خالی میکردم .ثریا خانم اصرار داشت لباس مشکلی رو از تنم بیرون بیارم؛ ولی قبول
نکردم ،هنوز زود بود .هرچند بیشتر لباسهام تیره بود :اما برای االن فقط مشکی ،یعنی مامانم ارزش نداشت تا حداقل
بعد از مرگش براش یکسال سیاه بپوشم؟
اوایل محرم بود و من خودم نذر مامان رو به جا آوردم ،گفته بود تا وقتی زنده است  54شب محرم رو شام میرسونه
دست نیازمندان ،االن دینی بر گردنش نبود؛ولی چون برای من نذر کرده بود تصمیم گرفتم از حاال دوباره خودم تا زمان
مرگم ادامهاش بدم ،میالد هم که هنوز لباس عزای مامانش رو در نیاورده بود که دوباره لباس عزای امام حسین (ع) رو به
واسطه نذر من به تن کرد ،اونم قرار بود تا لحظه مرگش هرسال  8ماه رو مشکی بپوشه...
بازیهای لیگ برتر حسابی فشرده بود ،هنوز خسته بازی قبل بودیم که باید بازی بعدی رو میکردیم،
شرکت حسام هم که یه لنگه پا مونده بود همین کالفگیم رو بیشتر کرده بود.
با مرگ مامان هم بازم چیزی از کیفیت بازی من کم نشد .مامان هم این رو نمیخواست؛ چون هر دومون روزای زیادی
برای این لحظات سختی کشیدیم و صبر کردی .برای همین هنوزم توی لیگ من حرف اول رو میزدم و اسمم هنوز سر
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زبونها بود .از تیمهای قطری چندتا پیشنهاد داشتم و از اروپا یکی؛ ولی من به هیچ کدوم فکر نمیکردم ،طبق وصیت
بابام فقط تو ایران بازی میکردم ،عملکردم عالی بود .اغراق نمیکنم؛ اگه بگم االن بعد از این همه سال دیگه میتونم با
هر گوشه بدنم که بخوام با توپ بازی کنم .توپ جزئی از بدنم شده ،توی  55تا بازی فقط  3تا گل خورده داشتم که
یکیش پنالتی بود ،هر چقدر این روزها تمرین میکردم بازم کم بود؛ چون رقبای من هم داشتند پیشی میگرفتند و من
این رو نمیخواستم ،توی بازی شهرآورد تهران جو سنگینی تو استادیوم بود ،اقرار میکنم تیم حریف خیلی قوی شده
بود .روی یه ضد حمله مهاجمشون با پا اومد توی شکمم ،درد همه وجودم رو گرفت؛ ولی ادامه دادم ،دقیقه  73بازی بود،
دروازه بان ذخیره زیاد فرصت بازی پیدا نکرده بود ،میدونستم؛ اگه تعویض بشم کار دست تیم دادم ،با درد بازی رو
ادامه دادم؛ اما کسی نفهمید من مصدومم ،به سختی که بود بازی رو مساوی کردیم .5-5،بعد از بازی هم تو ناحیه شکم و
کمرم از سمت چپ مدام احساس درد داشتم ،تا  0روز دردم خیلی زیاد بود ،با همین درد وارد زمین بازی بعد شدم؛ اما
نیمه اول تموم نشده مجبور شدم از بازی بکشم بیرون ،از حال رفتم و بازی آخر نیم فصل اول رو از دست دادم ،حالم
داشت بدتر میشد ،پزشک تیم من رو فرستاد پیش متخصص .ازم خواستن تا آزمایش کامل رو به عالوه ی  MRIانجام
بدم ،همین کار رو کردم .تا وقتی جوابش بیاد تو خونه استراحت میکردم،دو هفته بعد دکترم زنگ زد و خواست برم
مطبش...
از ماشین پیاده شدم ،قبال توی بیمارستان باهاش صحبت کرده بودم و اولین بار بود میاومدم مطب؛نگاهی به تابلوی
مطبش انداختم:
"دکتر امین جهانزاد ،فوق تخصص کلیه و کبد"
نگاهم روی کلمه کلیه قفل شد ،ترس بدی توی تنم پیچید ،من فقط یه کلیه دارم ،نکنه اتفاق بدی افتاده باشه؟
هراسان وارد مطب شدم و منشی گفت باید چند دقیقه منتظر بمونم .همونجا به دیوار تکیه زدم .مطب کوچیکی بود،
سمت چپ میز منشی و اتاق دکتر بود ،سمت راست دو دست مبل سرمهای رنگ و دوتا میز که روشون چند تا مجله بود.
رو به رو هم تابلوی نقاشی که من ازشون چیزی نمیفهمیدم ،منشی دختر جوون و احتماال مجردی بود .به جز من  6تا
مریض دیگه هم بود،به هر  6نفر امضا دادم و به ناچار باهاشون عکس گرفتم ،میگفتن خدا بد نده آقا مهدیار و من گفتم
به خاطر این مصدومیت آخری هست و نگران نباشند ...از نگاههای مداوم منشی و یه دختردیگه که روی یکی از مبلها
نشسته بود و به من بود خسته شدم .دهن باز کردم تا دوتا چیز حوالشون کنم؛ ولی نخواستم شخصیتشون توی جمع
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خرد بشه .تحمل کردم تا زمانی که منشی صدام زد:
آقای فرحمند؟چنان با ناز گفت که میخواستم بگم زهرمار و آقای فرحمند ،رفتم جلو و گفتم:
میتونم برم داخل؟محو چشمهام شده بود ،جوابم رو که نداد دیگه خودم رو کنترل نکردم ،با مشت کوبیدم روی میز ،اونقدر محکم که دو
متری از جاش پرید و همزمان گفتم:
جواب من رو بدید خانم محترم؛ دارید کی و دید میزنید؟ شرم و حیام خوب چیزیه واال ،میگم میتونم برم داخل؟من من کنان گفت:
ب ...بله ،ب ...بف ...بفرمایید.قبل از رفتن به اتاق جوری که فقط خودش بشنوه گفتم:
شانس آوردی اینجا مطب پزشکمه وگرنه کاری میکردم هم آبروت بره ،هم از ریخت و قیافه بیفتی و هم اخراج بشی.حواست به کارت باشه خانم نه هیزبازی در آوردن.
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:
خب دکتر ،میشنوم ،جواب آزمایشم رسید؟بله که رسید ،برای همین گفتم بیای تا شخصا با خودت حرف بزنم.چیزی شده دکتر؟دکتر مکث کرد و سرش رو انداخت پایین ،همین اضطرابم رو زیاد کرد .دوباره پرسیدم:
دکتر چیزی شده؟ سکوت نکنید.مهدیار فوتبال توی زندگی تو چقدر مهمه؟ یعنی کجای زندگیت هستش؟Page 41

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

از این سوال حس خوبی پیدا نکردم:
فوتبال جایی از زندگی من نیست ،خود زندگیمه ،من با توپ و فوتبال قد کشیدم و نفس پشت سر گذاشتم.چرا اجازه دادی اینقدر به فوتبال وابسته بشی؟مگه دست منه؟ خود شما به کارت وابسته نیستی؟خب چرا هستم،اما شرایطم با تو فرق داره،تو زمانی که فهمیدی یه کلیه ات رو از دست دادی باید کفش هات رو آویزونمیکردی.
یعنی چی؟یعنی آدم با یه کلیه که فوتبال بازی نمیکنه.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؟خب منم جراحی شدم دیگه ،وضعیت من کامال اورژانسی بود مسئولیت عمل من رو به عهده گرفت .به همراه یه دکتردیگه.
پس فامیل هستید ،دکتر فروزان گفت میتونی ادامه بدی به فوتبال؟هم ایشون هم یه دکتر دیگه گفتن که میتونم.به شرطی که...؟آقای دکتر بازی فوتبال که شرط و شروط نداره.پس اونا در حقت بد کردند.آقای دکتر این حرفا برای چیه؟ میشه رک بگید دردم چیه؟میخوای رک باشم؟صد در صد.دیگه نباید فوتبال بازی کنی.Page 42
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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
میخواست ،دوست داشتم االن خونه بودم و با داد و شکستن وسایل آروم میشدم ،این حرف دکتر یعنی چی؟ این رو
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 ندهبدنش عفونت کنه ،نباید زیاد بدوه ،وسایل و وزنههای سنگین رو نباید بلند کنه ،آب زیاد باید بنوشه و آنتی بیوتیک و
مسکن رو سرخود مصرف نکنه ،رژیم غذایی و چیزای دیگه ...حاال دو صورت وجود داره ،یا آدم مادرزادی یه کلیه داره یا
در طول زندگی یکیش رو از دست میده ،تو اشتباه کردی ،بعد از اینکه یه کلیه از دست دادی نباید تو ورزش پرخطر و
درگیری مثل فوتبال ادامه میدادی ،تو به خاطر مصدومیتت توی بازی شهرآورد دوباره آسیب دیدی؛ ولی قابل پیشگیری
هستش ،مهدیارباید برای همیشه قید فوتبال رو بزنی.
اگه این کار رو انجام ندم چی؟خیلی خطرناکه ،حتی می تونه باعث مرگت بشه.من فوتبال رو کنار نمیگذارم ،به هیچ وجه.پس قید زندگی کردن رو باید بزنی.چی داری میگی آقای دکتر؟آقا مهدیار من هرکاری که میتونستم کردم ،تمام بررسیها انجام شده صحبتهام رو هم کردم.در ضمن تو امتحان پس دادی ،نشون دادی نمیتونی از خودت مراقبت کنی ،تو چطور وقتی مصدوم هستی بازم به بازی
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.گوش کن مهدیار ،مشکل این یه کلیه تو جدی نیست ،میتونی به زندگی عادی ادامه بدی؛ ولی به شرطها و شروطها،کلیه ات که از ریشه عیب و ایراد نداره ،تا قبل از این صدمه آخری هم سالم بود ،سالمم میمونه؛ ولی به شرط اینکه دوباره
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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و ورزش سخت برات خوب نیست؛ ولی خب اگه قراره یه زندگی معمولی داشته باشی دیگه خطری نیست می تونی با
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 بهآرزوهام رسیدم ،حاال چطوری ادامه ندم؟
باشه ،میل خودته ،برو ادامه بده؛ ولی بدون خیلی زود میمیری؛ چون در صورت کوچکترین ضربه و صدمه مستقیم اینکلیه 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؟چون بهش فشار آورده بودی؛ چون تحرک بیش از اندازه داشتی؛ چون صدمه دیده بود؛ ولی خب جدی نبود و اگر یک باردیگه این اتفاق بیفته اون موقع حتما باید پیوند کلیه بشی ،پیوندی که هیچ چیز رو تضمین نمیکنه ،البته برای تو.
خیلی سخته.خیلیها دارند با یه کلیه بهترین زندگی رو می کنند ،تو فوتبال رو بگذار کنار و مثل خیلیهای دیگه مشغول یه کار سادهشو ،می بینی که زندگی جریان داره ،باز هم میگم فقط باید چندتا نکته ساده رو رعایت کنی.
منظورم از سختی کنار گذاشتن فوتبال بود.مهدیار برو خونه ،برو فکر کن یا میری ادامه میدی و یه روز به خاطر آسیب دوباره بر میگردی پیش خودم و عمل پیوندانجام میدی یا میری سراغ یه کار دیگه و یه عمر زندگی میکنی.
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 چهمحدودیتهایی داری.
پس محدودیتها هست؟من میگم محدودیت ولی وقتی بهت بگم می فهمی چقدر چیزهای سادهای هستند.دارو هم باید مصرف کنم؟Page 44
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اگه راه دوم رو انتخاب کنی ،نه.من فکرام زو می کنم و بعدا باهاتون تماس میگیرم.موفق باشی.خداحافظ.ازمطب اومدم بیرون ،اعصابم به شدت داغوون بود ،سوار ماشینم شدم و بعد از یکی دوساعت گذروندن وقت با رانندگی
بی هدف رفتم خونه مامان اینا ،در رو باز کردم و وارد شدم ،خونهای که خیلی عذابم می داد؛ ولی بازم احساس می کردم
بوی مامان رو میده ،مستقیم رفتم سمت تراس ،درش رو باز کردم و پام رو گذاشتم بیرونش ،ماه کامل بود ،بهش خیره
شدم ،همیشه مهتاب باعث آروم شدنم می شد؛ ولی االن ...رو بهش داد زدم:
چرا؟ چرا من؟ دیگه چی از جونم میخوای خدا؟ میخوای من هم ببری؟ خب ببر دیگه چرا عذابم میدی؟بعد آروم تر؛ ولی هنوزم با عصبانیت گفتم:
خدا لعنتت کنه مهرزاد ،تو کلیه من رو گرفتی ،تو من رو به این روز انداختی و شدم یه آدم ناقص ،تو باعث شدی تودوراهی به این مزخرفی گیر کنم ،لعنت به تو ،خدا اون روز رو نیاره که دستم بهت برسه اونوقت انتقام این حالم رو ازت
میگیرم.
دوباره سرم رو گرفتم باال و غرق زیبایی ماه شدم؛ چند لحظه با لبخند محوی نگاهش کردم و آروم گفتم:
 خوبه دیگه ،الکی الکی تو شدی همدم تنهایی من ،باهات حرف می زنم و به خیال خودم درد و دل میکنم ،جای مامانمخالی.
بعد برگشتم داخل ،در رو بستم و از خونه اومدم بیرون،زنگ زدم و ثریا خانم گفت که رفته خونه خودش،خواستم برم
پیش کیان اما پشیمون شدم ،به جاش تا خود صبح تو خیابونهای تهران دور زدم و خاطراتی که با مامان داشتم رو توی
ذهنم مرور کردم.
***
من اصال درکت نمیکنم مهدیار.حرف حسابت چیه میالد؟مگه نمیگی اون شرکت حسام به نام تو هستش؟خب چرا.Page 45
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چرا و مرض ،تو که االن نمیتونی فوتبال بازی کنی ،شرکت هم میگی دیگه کم کم داره گندش در میاد و لنگ می زنه،خب تو که نمیخوای بیکار بمونی ،برو مثل آدم بشین تو اون شرکت ریاست کن.
تو حالت خوبه داداش؟ من مگه مهندس عمران و معمارم؟ من کامپیوتر خوندم میالد ،کجاش به این شرکت بزرگ ومعروف ربط داره؟
تو اون شرکت همه به حسام متعهدن ،مهم اینه جذبه داشته باشی و عُرضه که بتونی ادارهاش کنی ،یک سال بمونیهمه 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.پس حداقل برو بفروشش و حقوق این بنده خداها رو بده ،مهدیار عجب آدمی هستی !حسام این کار رو کرد برایهمچین روزی که این اتفاقات نیفته خب.
می دونم؛ اما خدا میدونه چندتا قرارداد چند ساله بسته؟ نمیتونم بفروشم ،خسارت داره؛من این قدر پول ندارم کهبتونم کلی ضرر و زیان به خودم بزنم.
میخوای نگهش داری؟برای خودم که نه ،فردا میرم شرکت با مدیرعاملش حرف میزنم ،همه چیز رو میسپارم دستش ،میگم قبول داره سمتریاست 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.کاری نداری؟نه داداش ،برو به سالمت.یاعلی.میالد که رفت ثریا خانم رو صدا زدم تا برام قهوه بیاره .حاال که دیگه فوتبال بازی نمیکردم پس می تونستم قهوه
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بخورم .چه هفتهی بدی بود اون هفته ،زمین و زمان رو به هم دوختم؛ ولی بازم مجبور شدم راه دوم دکتر رو انتخاب کنم،
پیش چندتا دکتر دیگه رفتم و آزمایشاتم رو نشون دادم؛ ولی حرفای دکتر جهانزاد رو تایید کردند ،هیچ راهی برای ادامه
دادن به فوتبال نبود ،چقدر اون روز به خودم لعنت فرستادم و گفتم کاش اون بازی بعد از آسیب میاومدم بیرون از زمین
و بازی بعد رو کاش محروم شده بودم؛ ولی دیگه خیلی دیر بود؛ اگه ادامه میدادم و صدمه میدیدم مجبور میشدم پیوند
بشم؛ ولی من که فک و فامیلی نداشتم تا بخواد یه کلیه بهم بده ،اگرم میخواستم اون جوری منتظر باشم تا یکی پیدا
بشه و اهدا کنه نمیشد ،من آدم این کار نبودم...
نمیدونستم باید جواب هوادارام رو چی بدم و چی بگم؟خواستم بهانه بیارم؛ ولی نتونستم دروغ بگم ،چیزی نبود که
ارزش داشته باشه تربیت مامانم رو زیر سوال ببرم ،یه مصاحبه کردم و گفتم چون یه کلیه دارم و این یکی هم در معرض
آسیب هستش مجبورم تو روزای خوب فوتبالیم کفشهام رو بیاویزم ،بعد هم توی بازی اول نیم فصل دوم رفتم تو
بازی،بعد از برد  8-3پایان بازی با بغض و سینهی پر از درد و حرف و گله و شکایتم چهارگوشه زمین رو بوسیدم و
پیراهنم رو به کودک معلولی که روی ویلچر بود یکی از طرفداران سر سختم بود دادم ،همیشه تمام بازی ها از گوشه
زمین منو تشویق میکرد ،شاید  6سال هم نداشت ،بعد از اون هم با تمام خبرگزاریها برای آخرین بار مصاحبه کردم و
جواب تمام خبرنگاران رو دادم،خبر خداحافظیم از فوتبال مثل بمب تو ایران ترکید ،هوادارای سرسختم خیلی ناراحت
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...
میالد میگفت مهدیار ناراحت نباش ،تو انتقام بابات رو از فوتبال گرفتی ،درخشیدی ،اسمش رو زنده کردی ،تیمت رو
قهرمان کردی؛ ولی اینا چیزهایی نبود که من رو راضی کنه ...قهوهام که جلوم گذاشته شد از فکر بیرون اومدم ،تلخِ تلخ
بود ،به قهوه تلخ عالقه نداشتم؛ ولی خب ترجیح داده بودمش و بهش عادت کرده بودم .مشغول مزه کردنش شدم ،دلم
واسه مامانم تنگ شده بود ،تا وقتی بود خیالم راحت بود که هست؛ اما حاال که رفته انگار تنهای عالم شدم .مامان بزرگ
هر شب زنگ میزنه و با گریه و التماس ازم می خواد تا هر روز صبح برم سر خاک دختر و دامادش و از نزدیک براشون
فاتحه بخونم ،من هم این کار رو میکردم ،خاله ستاره هم گاهی زنگ میزد و باهام حرف میزد ،خیلی زن قوی بود ،چون
بغض خودش رو خفه میکرد و سعی داشت تا من آروم باشم و غصه نخورم ولی چه فایده؟ چند بارم ازم خواست تا
شبهای جمعه خیراتی رو فراموش نکنم ،مگه فراموش می کردم؟ تنها کاری بود که می تونستم برای مامان ساحلم
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انجام بدم.
روز بعد آماده بودم تا برم شرکت،یه کت و شلوار مشکلی با پیراهن خاکستری پوشیدم ،چشمهای روشن اما پر از غمم
رو زیر عینک دودی مخفی کردم و خواستم از خونه بزنم بیرون که با دیدن ثریا خانم و میز صبحونهای که چیده بود
پشیمون شدم ،نمی خواستم زحمتی که کشیده هدر بره ،عینکم رو برداشتم و رفتم سراغ میز ،دوتا لقمه کره و عسل
خوردم ،لیوان شیری که تازه روی میز گذاشته شد رو برداشتم و الجرعه خوردم .بعد گفتم:
ثریاخانم من برای ناهار و شام خونه نیستم ،اگه دوست داری برای خودتون درست کنید و بخورید؛ ولی برای من نه.چشم آقا.فهمیدم یه چیزی توی دلش هست که برای گفتن و نگفتنش دو دل شده ،پرسیدم:
ثریا خانم بگو چی شده؟هیچی آقا.اوال اینکه دوست ندارم مدام من رو آقا صدا بزنید ،نه من ارباب هستم نه تو رعیت که اینجوری صدا می زنی ،دوما چرایه چیزی شده.
پس چی صداتون بزنم؟مهدیار.ولی آخه شمـ...من ازتون می خوام.چشم.چشمت بی بال ،حاال حرفت رو بزن.کدوم حرف؟ثریا خانم من پریروز حقوقتون رو ریختم به حسابتون نمیدونم چه مشکلی دارید؛ ولی بگید شاید کمکی از دستم بربیاد.راستش من یه پسر دارم،چند وقت پیش خودش عاشق شد و خودش همه قرار و مدارها رو گذاشته ،تو فکر عروسیگرفتن هستش ،به دختره گفته من پول ندارم توی تاالر عروسی بگیرم اونم گفته اگر پول هم داشتی فایده نداشت؛ چون
پدرم طبق سنت قدیمی خودشون باید حتما عروسی رو توی خونه بگیره ،اونم یه خونه از طایفه داماد ،حاال من نمیدونم
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چیکار کنم ،خونه خودم به زور میتونم  51نفر جا بدم ،پسرمم من رو گذاشته تحت فشار که همش یه پسر داری پس
باید یه کاری بکنی ،منم موندم کـ...
ثریاخانم؟بله آقا؟باز گفتی آقا؟شرمنده ،باید عادت کنم.باشه .ببین ثریاخانم دنیا ارزش نداره که تو به خاطر همچین موضوع سادهای غصه بخوری؛ چرا خود خوری میکنی؟واسه شما آره موضوع ساده است؛ ولی واسه من...میدونم ،همون اول باید به خودم میگفتی ،غصه نخور ،پسرت رو بگو بیاد پیشم ،امروز که کار دارم؛ ولی فردا بگو بیاد،یا اصال شمارشو بده خودم هماهنگ میکنم باهاش.
در مورد چی میخواین حرف بزنید؟ در مورد عروسی ،اگه واقعا خانواده دختر قبول نمی کنند برای تاالر من این خونه رو در اختیار شما میگذارم ،فقط بگوبیاد پیشم ،اسمش چی بود؟
اسمش نویده؛ ولی آخه شما هنوز عزادار مادرتون هستید ،من همین که بهتون گفتم خودش بی چشم و رویی حسابشد ،چه برسه به این که سور و سات عروسی پسرمو راه بندازم ،اونم خونه شما.
مادر منه؛ اگه من برای مادرم عزا نگه ندارم کی میخواد نگه داره؟ بقیه هم قرار نیست به پای من بشینند و رعایت کنند،عزا جای خودش ،عیش هم جای خودش ،شمارش رو بده.
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.ثریا خانم شماره رو آورد ،تو موبایلم سیو کردم و از خونه زدم بیرون ،عینکم رو زدم و سوار ماشین شدم 04 ،دقیقه بعد
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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برسه به کار کردن توش .کاغذ وکالت نامه حسام رو برداشتم و رفتم داخل.
از منشی شرکت خواستم با مدیرعامل هماهنگ کنه تا فورا ببینمش ،همین کار رو کرد و وارد اتاق شدم .قبل از گفتن کلمه
سالم ذهنم از تعجب از تمام حرفهای مرور کردهام ،خالی شد:
آقای علیپور؟سالم ،باالخره اومدی آقا مهدیار؟شما مدیر عامل اینجا هستید؟با اجازه شما ،بفرمایید.حسام نگفته بود مدیرعامل شرکتش آقای علیپوره .نشستم و گفتم:
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؟شرایط مساعدی نبود ،با خودم گفتم هر زمان که صالح بدونید حتما خودتون یه سر می زنید ،من هم هر طوری بود باچنگ و دندون شرکت رو اداره کردم تا یه روز شما سر بزنید.
من نیومدم برای تحویل گرفتن شرکت.یعنی چی؟راستش من اگه می دونستم بهترین دوست حسام مدیر عامل شرکت هستش هرگز چنین اجازهای به خودم نمیدادم.که شرکت به نامتون بخوره؟نه،که برای سر زدن به اوضاع شرکت بیام اینجا.Page 50
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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 هستیددیگه نیازی به هماهنگی نیست.
منظور؟شما ریاست شرکت رو به عهده بگیرید.مگه میشه؟ اینجا رو باید خودت اداره کنی. حاال من باید بگم مگه میشه؟ آقای علیپور ،من نه درس این کار رو خوندم ،نه بلدم ،نه حوصله دارم و نه عالقه .هیچچیزی توی خودم نمیبینم تا همچین مسئولیتی رو قبول کنم ،اصال اگه بخوایین من شرکت رو به شما میفروشم.
من نمیتونم شرکت رو بخرم.چرا؟حسام ازم خواسته،اگه بخوایین می تونین به کسی دیگه بفروشین ولی من نه ،قول دادم شرکت رو نخرم .یعنی تویوکالت نامه و سند هم قید شده شرکت به من فروخته نشه.
برای چی؟نمیدونم ،هیچوقت نفهمیدم چرا حسام اینکارو کرده؟ نمیدونم چیکار کردم که باعث شده حسام نسبت به منی که پابه 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:
پس چیکار کنیم؟شما جانشین حسام بشید ،حتما بی دلیل نبوده که خودش این جا رو به نامتون زده.نه ،من هرگز این مسئولیت بزرگ رو قبول نمیکنم.من خودم تمام زیر و بم شرکت و کارهاش رو بهتون یاد میدم تا...آقای علیپور؟ مگه بنایی و نجاری هستش که بغل دست استاد بمونم و یاد بگیرم؟ این شرکت خیلی بزرگه ،کلی کارمندداره ،کلی قرارداد بزرگ بسته شده توش ،چطوری عنوان ریاست رو قبول کنم اونم بدون هیچ تجربهای در آن واحد
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آموزش هم ببینم؟ امکان نداره .من هنوز سنی ندارم ،هرکی از در بیاد داخل و من رو پشت میز ببینه مستقیم برمیگرده و
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 عنوانجانشین حسام به کارمندان اعالم می کنم و کارهای مربوطه رو میسپارم به شما ،خودم هم میرم دنبال کاری که هم
بهش عالقه دارم هم متناسب با رشته دانشگاهیم باشه؛ ولی در عین حال مرتب به شرکت سر میزنم ،شما هم هرچی
خواستی یا هر مشکلی داشتی به خودم بگو من درستش میکنم ،اینجوری هم شرکت سرپا میمونه ،هم اعتبار و زحمات
حسام خراب نمیشه و هم من از پس خواسته حسام بر اومدم.
شما مطمئنید؟ آره ،حسام ارجمند اونقدری اعتبار داره بین شرکای خودش توی ایران و خارج که به انتخاب من به عنوان جانشینخودشون ،احترام بذارند.
امیدوارم شما رو پشیمون نکنم.نمی کنید ،مبارکه.بعد از کارهای مربوطه ،احسان علیپور رئیس شرکت شد؛ ولی زیر نظر خودم ،یعنی با تمام نابلدیم باید بهم گزارش
ماهانه از روند شرکت و قراردادها و جلسات میداد ،نمیخواستم کاری کنم تا حسام اون دنیا از دستم ناراضی باشه و
پشیمون از اینکه مسئولیت شرکت رو بر عهده من گذاشته .حسام گفته بود نباید به احسان اعتماد کرد و حتی توی سند
هم قید کرده که اگه بمیره هم بازم شرکت به هرکسی فروخته بشه به احسان نه ،پس من هم سعی میکنم زیاد اعتماد
نکنم و حواسم جمع باشه.
روز بعدش با نوید صحبت کردم و قرار شد خونهام رو در اختیارش بگذارم ،تا مراسم عروسیش رو برگزار کنه ،خودم هم
یک هفته کامل دنبال یه مغازه دو نبش خیلی بزرگ میگشتم ،میخواستم هم مکانش خوب باشه هم خود مغازه .اونقدر
گشتم تا باالخره چیزی که باب دلم بود رو پیدا کردم ،به همون اندازه که میخواستم بزرگ بود و میشد به سه قسمت
تبدیلش کرد و یه چیز بهتر اینکه یه اتاق  6متری هم قسمت باالی مغازه داشت که به عنوان یه انبار کوچیک میشد ازش
استفاده کرد ،صاحب مغازه آگهی داده بود برای اجاره؛ ولی من باهاش صحبت کردم و خریدمش ،من با پول هایی که
Page 52

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

داشتم می تونستم سه ،چهارسال رو فقط بشینم تو خونه و بخورم و بخوابم و کم نیارم؛ ولی تصمیم داشتم تمام اون پول
رو خرج کنم بتونم ازش به عنوان یه سرمایه برای همه ی زندگیم استفاده کنم .از چیزی که فکرش رو کرده بودم مغازه
گرون تری شد؛ ولی خریدمش،ـچندجا سر زدم تا هم در و پنجره مغازه عوض بشه،هم دوربین و دزدگیر نصب بشه و هم
دیوارهاش با رنگهای مشکی و سفید کاغذ دیواری بشه ،سفارش تابلوی بزرگ برای سر درش رو دادم ،میز و صندلی،
قفسه و یک سری چیزای دیگه .باید به چندتا از دوستام زنگ میزدم و باهاشون قرار میگذاشتم.
***
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.میالد امروز از فوتبال خداحافظی کرد.چه غلطی کرد؟اعالم کرد بازی بعدی بازی خداحافظیش از فوتباله.چی میگی مسیح؟ چرا آخه؟نمیدونم ،هرچی اصرار کردم حرف نزد.دلیلش برای خبرنگارها چی بود؟یک سری مشکالت شخصی.باشه ،االن کجاست؟نمیدونم ،باهاش حرف بزن مهدیار.خیلی خب ،فعال خداحافظ.Page 53
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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.
وقتی رسیدم اول رفتم سراغ سنگ قبر عمو سعید ،یه دسته گل رو گذاشتم و فاتحه خوندم ،بعدشم رفتم سراغ سنگ قبر
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؟دلم تنگ شده بود ،تو چیکار داشتی که تا اینجا اومدی؟میخواستم باهات حرف بزنم.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 دلیلولش کردی؟
دلیل داشتم.نداشتی میالد ،به خدا نداشتی.داشتم ،دلیل من تو بودی مهدیار.چی؟Page 54
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من آرزو نداشتم مهدیار ،ما آرزو داشتیم ،اونم زیاد تا پای جام جهانی ،تا لحظه مرگمون برای فوتبال آرزو و نقشهداشتیم ،ما با هم شروع کردیم ،با هم ادامه دادیم ،انصاف نبود بدون هم تموم کنیم،تو به خاطر وضع بیماری و کلیهات
مجبور شدی فوتبال رو که همه بیست و چندسال عمرت رو واسش تالش کردی رو کنار بگذاری ،من چطوری میتونم
ادامه بدم؟تو هربار من رو ببینی حسرت نمیخوری؟ یاد کلیهات نمیافتی؟ هــ ـو*س فوتبال بازی کردن نمیکنی؟ نه
مهدیار ،من نامرد نیستم ،یه چیزایی از رفاقت حالیمه ،تو که داداشمم حساب میشی ،من بدون تو فوتبال رو نمیخوام،
حاال که نیستی من هم نیستم ،من هم با تو کنار میگذارمش،فقط باید کمک کنی تا بتونم یه کار پیدا کنم!
تو چیکار کردی میالد؟ فقط به خاطر یه دلیل احمقانه؟ تو قید تمام آرزوهات رو به خاطر نبودن من زدی؟آرزوهای من وقتی بابام مرد معلق موندند ،وقتی مامانم مرد سقوط کردند ،وقتی تو فوتبال رو بوسیدی من خاکشون کردمو 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؟خودت داری میگی داداش ،بعدشم ،من و تو یتیم هستیم داداش ،همه دنیا هم که بیان پیشمون و بگن ما هستیم بازمیتیمیم؛ اما غیر از یه نفر ،من فقط تو رو دارم ،تو واسم مهمی ،فقط در یه صورت فراموش میکنم بی پدر و مادریم رو،
اونم اینکه تو مثل همیشه بازم بگی کنارتم ،بگی من پشتتم میالد ،آره داداش ،به خاطر کاری که کردم تو گوشمم بزنی و
برای همیشه بری و سراغمم نگیری من بازم برای ثانیهای پشیمون نمیشم ،من تو رو با همه وجود میخوامت ،کاری که
کردم شاید از نظر همه و حتی خودت احمقانه بیاد؛ ولی از نظر خودم تنها کار برای اثبات برادریم بود ،برای اثبات اینکه
من هیچ جا تنهات نمیگذارم.
این کار تو دیگه آخرش بود میالد ،میخوام اصرار کنم تا برگردی به فوتبال؛ چون هنوز دیر نشده و مـ...امکان نداره.باشه .میالد به خاطر این لطفت هرکاری که از دستم بربیاد برات انجام میدم ،همیشه کنارتم و حواسم بهت هست،نمیگذارم هیچ مشکلی داشته باشی .جبران میکنم داداش.
تو فقط کمکم کن یه کار پیدا کنم.واسه اونم یه برنامههایی دارم ،فردا میفهمی چیه.االن بگو.Page 55
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نه ،االن باید بریم تا به چند نفر زنگ بزنیم.کیا؟امیرمحمد مرتضوی ،عماد مجیدی و یاشار بنی اعتماد.چی؟ اینا که دوستهای مشترک دانشگاهمونن.می دونم.چی تو کلهات میگذره مهدیار؟پاشو بریم یه چیزی نشونت بدم شاید خودت حدس بزنی.کجا؟تو پاشو بریم.بریم.بعد با هم رفتیم و من مغازه رو نشونش دادم ،هرچی اصرار کرد نگفتم میخوام چیکار کنم ،بعدش هم زنگ زدم به همون
سه تا دوستمون و ازشون یه سوال مشترک پرسیدم اونم اینکه:
«االن جایی کار میکنی یا بیکاری؟»
امیرمحمد تو پارچه فروشی باباش کار می کرد ،عماد تو یه مغازه مسئول نصب دوربین مداربسته بود و یاشار هم فعال
بیکار .این یعنی من به خواستهام رسیدم ،با هرسه نفر قرار یه شام رو گذاشتم تا اونجا بتونم پیشنهاد بدم بهشون.
قبل از اینکه با میالد بریم خونهام اول یه سر باهم رفتیم اداره آگاهی تا با سرگرد رحمتی حرف بزنم:
خب جناب سرگرد؛ به کجا رسیدید؟به هیچ جا متاسفانه.یعنی چی؟ قاتل مادرم داره واسه خودش عشق و حال میکنه اونوقت شما می گید هیچی؟آقای فرحمند؟ ما چی داریم به جز یه دست نوشته از اون قاتل؟ متاسفانه منزل مادر شما توی یه کوچهای قرار داره کههیچ کسی دوربین نداره ،همین جای تعجبه که چرا توی این دوره و زمونه حتی یه خانوار پیدا نمیشه که توی اون کوچه
دوربین و دزدگیر نصب کرده باشه ،ما فیلم دوربینهای خیابون مربوطه رو که مربوط به روز حادثه بود با دقت دیدیم،
ماشین ها و پالک ها رو بررسی کردیم،از مالکین بازجویی کردیم،چیزی نفهمیدیم جز یه چیز.
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چی؟یکی از خودروها پالکش قالبی بود ،ما فعال پیگیر این مسئله و و پیدا کردن اون خودرو هستیم ،شما باید صبور باشید ،مامامور دولتیم ،باید در خدمت همه باشیم ،نگران نباشید؛ چون غافل نمیشیم و به تحقیقات ادامه میدیم؛ ولی آقای فرحمند
لطفا فراموش نکنید این یه پرونده قتل هستش ،کار سادهای نیست ،فوق العاده زمان بره.
بسیار خب ،ممنونم؛ ولی خواهشا همه سعی خودتون رو بکنید.مطمئن باشید.من بازم سر میزنم.سرنخی پیدا شد حتما در جریان قرارتون میدم.لطف می کنید ،خداحافظ.خدانگهدار.از اداره اومدیم بیرون و راهی خونه شدیم ،از ثریا خانم خواستم تا به اندازه 6نفر شام آماده کنه .ساعت حدودای  7بود
که میالد روی کاناپه خوابش برده بود ،به خاطر گرمی هوا روی پیشونیش عرق نشسته بود ،کولر رو روشن کردم و خودم
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.دستت درد نکنه؛ ولی اگه میشه زرشک پلو با مرغ درست کن،االن عالقه مهم نیست ،مهم اینه که خوب پذیرایی بشن،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؟Page 57
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با عرق چهل گیاه درستش کردم.ممنون.من هم میخوام مهدیار.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:
وای این چه کاری بود کردین آقا میالد؟ خب من برای شمـ...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:
تو لیوان من خوردی؟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:
میالد بدو یه دوش بگیر بعد حاضر شو ،بچهها دیگه کم کم سرو کله شون پیدا میشه.من لباس ندارم مهدیار.لباس های اون دفعهات رو ثریا خانم شسته ،توی اتاق مهمونه بردار برو.بعد لباس خودم و بیرون آوردم و پرتش کردم روی تخت ،از توی کمدم از بین اون همه لباس به رنگ تیره یه لباس
مشکی دیگه بیرون کشیدم و خواستم بپوشم که نگاهم به جای بخیه های شکمم افتاد:
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نامرد ،یه یادگاری بزرگ و از بین نرفتنی روی تنم گذاشتی.هربار که لباس عوض می کردم و این زخم رو میدیدم اتفاقات اون روز توی انبار یادم میافتاد و با خودم تجدید بیعت
میکردم ،برای اینکه اگه روزی مهرزاد رو دیدم هرگز زندهاش نذارم .برای اینکه انتقام تک تک این بخیهها رو این
زخمها رو ازش بگیرم.
***
خب رفیق نگفتی چی شده یهو یاد ما کردی؟نگران نباشید خیره.وضع کلیهات چطوره؟طبیعی ،انگار نه انگار.یاشار رو به میالد گفت:
تو دیگه دردت چی بود که فوتبال رو کنار گذاشتی؟زد به سرم دیگه ،راستش روده من به روده مهدیار وصله ،هرجا باشه هستم هرجا نباشه من هم نیستم.عماد گفت:
مهدیار بگو دیگه ،از صبح دل تو دلم نیست که چی میخوای بگی.بگذارید بعد از شام میگم.امیرمحمد گفت:
اصال تو نگو ،میالد تو تعریف کن.میالد جواب داد:
یعنی امیر من مدیونتم؛ اگه یه کلمه بدونم که چی تو سر مهدیار میگذره.تو  80ساعته بیخ ریشش هستی اونوقت نمیدونی؟نه به جون امیر.گفتم:
باشه ،بگذارید میگم؛گ .راستش بچهها من از وقتی فوتبال رو کنار گذاشتم تو این فکر بودم که فورا یه کار پیدا کنم،کلی فکر کردم ،من اگه می خواستم خیلی راحت می تونستم بشم رئیس شرکت حسام خدابیامرز؛ ولی خب دلم نمیخواد
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کاری بکنم که نه عالقه بهش دارم و نه چیزی ازش سر در میارم ،از طرفی به رشته خودم هم عالقه دارم ،کامپیوتر بعد
فوتبال بهترین گزینه برای امرارمعاش من هستش و ازش لذت میبرم ،برای همین اونقدر گشتم تا یه مغازه بزرگ دو
نبش توی یکی از خیابونهای خوب تهران خریدم ،بعدش با خودم گفتم چرا تنهایی دست به این کار بزنم ،با شماها
تماس گرفتم تا اگه بیکار هستید بیایید و با من کار کنید ،خب درسته عماد و امیرمحمد کار دارید؛ ولی من می شناسمتون،
این کاری نیست که شما ازش راضی باشید و صرفا جهت گذران وقت مجبور به این کار شدید ،گفتم بیایید اینجا تا اگه
قبول کنید باهم شروع به کار کنیم .رفیقهایی دارم که به کار خیلی نیاز دارند؛ اما من رو که می شناسید؟ دوست دارم
حرفهای باشیم برای همین از شما خواستم چون درس این کار رو خوندید و کار بلدید.
امیرمحمد گفت:
خب دقیقا چه کاری؟می خوام یه مغازه بزرگ برای مجموعه خدمات کامپیوتری داشته باشیم ،مطمئنم کارمون میگیره و جواب میده.مثل؟فروش قطعات ،نصبشون ،تعمیرات سخت افزار و نرم افزاری ،برنامه نویسی و اینا دیگه.شوخیت گرفته مهدیار؟چرا؟این راست کار خودمونه ،خیلیم عالیه؛ ولی رفیق منو عماد و یاشار تمام پس اندازمونم بگذاریم روی هم فوق آخرشمیتونیم  14تا هارد بخریم ،از کجا بیاریم بقیه شو؟ خصوصا حاال که میگی این یه مجموعه خدماتی هستش.
من اسم پول بردم؟یاشار گفت:
پس چی؟من از شما کار میخوام،کار حرفهای ،جوری که یه نفرم ناراضی نباشه ،سرمایه تماما از خودمه.مگه داری اینقدر پول رو؟عمرفوتبالم کوتاه بود؛ ولی خب پولی که ازش درآوردم میتونه اینجا کمکم کنه ،آره فعال پولشو دارم.میالد گفت:
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بابا تو دیگه کی هستی داداش؟ دمت گرم چندنفر رو از بیکاری نجات دادی.خب بچهها؟ نظرتون چیه قبوله؟هر سه نفر با خنده و خوشحالی گفتند:
قبوله؛ مگه میشه این شرایط عالی رو بیخیال شد؟من کارهای مغازه و مجوز رو کردم ،سفارشات الزمم دادم ،تا آخر هفته میتونیم سروسامون بدیم و شروع کنیم.حاال چند قسمت کاری هستش؟ شیفتی هست یا نه؟ببین عماد ،این مغازه رو من به سه قسمت تقسیم میکنم ،شیفتی نیست ،هر  1نفر کار میکنیم و سر ساعت از کاردست میکشیم ،میالد برنامه نویسیش خیلی حرفهایه ،اون مسئولیت این کارو به عهده میگیره ،خودم مسئول فروش،
امیرمحمد کارای نصب وسفارشات رو انجام میده و تو و یاشار هم تعمیرات کلی کامپیوتر رو ،مشکلی هست؟
نه رفیق ،دمت گرم؛ ولی ما اینجوری قبول نمی کنیم،یعنی من قبول نمی کنم.چرا؟همین مقدار پولی که پس انداز دارم رو بهت میدم ،باید قبولش کنی ،اونوقت من هم با دل وجون برات کار میکنم.عماد من گفـ...نه مهدیار ،قراره باهم کار کنیم و پول دربیاریم ،تازه مهم تر اینکه هر  1نفر بدون هیچ تجربه کاری داریم از صفر برایزندگیمون شروع میکنیم ،پس بذار باهم از اولش همکاری کنیم.
میفهمم چی میگی ولی االن اصال به پول شما نیاز نیست.پس من نیستم.خیلی خب باشه ،قبول.امیر و یاشار هم گفتند که ما هم پس اندازمون رو بهت میدیم؛ ولی میالد گفت:
رو من حساب نکن داداش ،من پس اندازم رو باید برای خواهرم جهاز بخرم ،پول مول از من نمیبینیها.باشه خسیس خان ،تو همینجوری بیا.خب حاال اسم مغازه قراره چی باشه؟تابلوش آماده است ،البته ببخشید که قبل از مشورت باهاتون سفارش دادم.Page 61
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حاال چیه؟لپ تاپمو باز کردم و عکس های مغازه رو نشونشون دادم بعدم عکس تابلو رو .امیرمحمد بلند خوند:
"مجموعه خدمات کامپیوتری ساحل"
همگی نگاهی به من انداختند و بعد زیر لب خدا رحمتش کنهای گفتند .نوشته ها تمامش به رنگ طالیی بود به جز
ساحل،این کلمه با رنگ آبی نوشته بود.
گفتم:
خب فردا بیایین بریم مغازه رو از نزدیک بهتون نشون بدم ،چیکارهاین؟باز همه قبول کردند ،برق شادی از چشمهای هر  0نفر به خوبی دیده میشد ،با صدای ثریا خانم که برای شام صدا می
زد همه بلند شدیم و به سمت میز غذاخوری رفتیم.
یک هفته بعد که کارای بیمه مغازه و بچهها هم تموم شد کارمون رو شروع کردیم؛ چند روز اول منو میالد خیلی اذیت
شدیم ،از مغازه و پاساژهای اطراف می اومدن برای عکس و امضا ،هرچی میگفتیم بابا ما دیگه بازی نمیکنیم به
خرجشون نمی رفت .صبح ساعت  ۷: ۰۳از خونه می زدم بیرون و  2کارمون شروع می شد ،تا  ،8بعد که میاومدم خونه
تا  ۴:۰۳استراحت می کردم و بعد دوباره ساکم رو برمیداشتم یا می رفتم استخر برای شنا ،یا باشگاه بدنسازی ،یا
میرفتم کمپ پیش بچه ها ،در هر صورت تو خونه نمی موندم چون هم حوصله ام سر می رفت هم اینکه نمیخواستم
وزن و هیکلم از تعادل خارج بشه .گاهی اوقات میالد هم باهام می اومد،بعد شب هم ساعت  2برمیگشتم و  6شام
میخوردم58،هم که می شد می خوابیدم ،کال برنامه روزانه من همین بود ،همه چیز دقیق و سر ساعت .پسر ثریا خانم
توی خونهام عروسیش رو برگزار کرد ،میالد هم چند روزی بود که حسابی پکر شده بود؛ توی مغازه بودیم:
سالم آقا مهدیار.سالم ،بفرمایید.یه هارد اس اس دی پلکستور -M5Sمیخواستم ،دارید؟بلهGB 817 ،یا GB 851؟-256لطفا.
بعد از اینکه هارد رو تحویل دادم ،باهام یه عکس انداخت و رفت ،من هم صدای میالد زدم و گفتم:
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چیه میالد؟ چرا چند روزه تو لکی؟چیزی نیست داداش.میالد؟جون میالد هیچی نیست.غلط میکنی قسم دروغ میخوری ،بگو ببینم قضیه چیه؟مهدیار گیر دادی ها ،اینجا جای حرف زدنه؟بچه ها حواسشون نیست ،بگو ببینم چی شده؟نشست روی صندلی کنارم و گفت:
واسه مهدیس خواستگار پیدا شده.اولش نفهمیدم چی گفت ،بعد یهو گفتم:
چی گفتی؟مهدیس خواستگار داره.واقعا؟آره.کی هست حاال؟یکی از هم دانشگاهیهاش.میشناسی طرف رو؟نه خیلی.خب حاال چرا ناراحتی؟ مگه چی شده؟ خب دختر مال مردمه دیگه ،میان می برند ،مهدیس هم که خیلی خانم و با وقاره.االن مهدیار؟ االن وقتشه؟پس کی؟داداش من هنوز داغ مامانم تازه است ،پسره پر رو برداشته میگه میدونم شما عزادار مادرتون هستید؛ ولی خب منخیلی وقته خواهرتون رو میخوام و میخواستم پاپیش بگذارم که مادرتون فوت شدند ،حاال فقط خواستم در جریانتون
Page 63

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

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؟ خب میالد ،این پسر اومده گفته من خواستگار خواهرتم،ولی چون شما االن عزادار هستین فعال نمیاییم برای مراسمخواستگاری،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؟نه؛ ولی وقتی بهش گفتم این یارو اومده و چیا گفته،وقتی اسمش رو بردم ،نمی دونی چه حالی شد ،یک ساعت بعد زنگزد 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؟چی بگم؟ اگه مامانم زنده بود وقتی اینو می شنیدم حتما حسابش رو می رسیدم؛ ولی االن ،خودم رو زدم به نفهمی.میالد؟ها؟درد تو چیه؟چی میخوای بگی؟حرف دلت رو بزن رفیق ،نگرانیت دقیقا به خاطر چیه؟چرا مهدیس اینقدر بزرگ شده؟Page 64
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میخواستی جلوش رو بگیری؟چطوری ازش دل بکنم و اعتماد کنم تا بسپارمش دست یه غریبه؟ تو قرار نیست تصمیم بگیری ،اول تحقیقات رو بکن اگه طرف خوب بود ،بعد با مهدیس حرف بزن ،ببین واقعامیخوادش یا نه؟ اگه میخواد با پدربزرگت صحبت کن ،اجازه بده بیان خواستگاری ،دستش رو بذار تو دست یه مرد
واقعی.
مسئولیت بزرگیه مهدیار ،باید براش جهاز بخرم ،باید از طرف مطمئن باشم ،باید خوشبختیش تضمین بشه ،نمیدونمچیکار کنم؟
نگرانی اصلیت به خاطر اینه که قراره تنها بشی؟شاید! نمی دونم ،االن یه چیز مهم تر هست.چی؟اگه پسره خوب بود ،مهدیس موافق بود ،پدربزرگم اجازه داد ،اونموقع چیکار کنم؟اونموقع میری دنبال کارای عروسی دیگه.ولی مرگ مـ... قرار نیست به سرعت سوروسات عروسی راه بندازی که ،چند ماه نامزد باشند یا برین محضر عقد کنند ،بعد از سالمامانت براشون عروسی بگیر.
مهدیار کمکم میکنی؟با تمام وجود در کنارتم.ایول داداش.***
میالد بعد از تحقیقاتی که کرد فهمید پسره خیلی خوبه ،خودش هم خجالت رو کنار گذاشت و مستقیم با مهدیس حرف زد
و فهمید مهدیسم خیلی دوستش داره ،بعد گفت با پدربزرگش حرف می زنه و هر زمان که اون صالح دونست به
خواستگارش اجازه اومدن میده .بعد از تموم شدن این ماجرا یه روز بابابزرگ زنگ زد و گفت که مامان بزرگ حالش
خیلی بده ،بی قراریهاش تمومی نداره؛ خواست تا من باهاش حرف بزنم ،منهم کلی باهاش حرف زدم و گفتم که برای
منم ساده نیست؛ولی نمیشه یه گوشه نشست و فقط غصه خورد .باید به خاطرآرزوهایی که مامانم داشت و بهشون
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نرسید تالش کنیم تا روحش شاد باشه ،خیلی اصرار کرد تا من برم شیراز،گفت تو تنها یادگار با ارزش ساحلی ،گفت تو
از گوشت و خون ساحل نیستی؛ ولی جونش و نفسش بودی ،بیا اینجا تا با وجود تو آروم بشم؛ اما قبول نکردم ،گفتم
درسته که اگر من بیام خودمم خیلی آروم میشم؛ ولی اونجا کاری نیست تا سرم رو باهاش گرم کنم ،می گفت بیا با
آیدین کار کن ولی خب شدنی نبود،برخالف تصوری که داشتم اصال آروم نشد ،همیشه با حرفام مامان و مامان بزرگ رو
آروم میکردم؛ ولی اینبار نه ،انگار این داغ فراتر از یه داغ هستش.
توی مغازه بودم .عماد مشغول تعمیر یه لپ تاپ بود؛ یاشار هم داشت با یه کامپیوتر دیگه کار میکرد ،کارمون بد نبود،
خب طبیعتا چون روزای اول بود زیاد سرمون شلوغ نبود برای همین میالد و امیر محمد داشتن یه سایت راه می انداختن
برای تبلیغات ،من هم یکی از مشتری ها رو که  DVDرایتر میخواست رو راه انداختم و خواستم یه نگاه به سایت بندازم
که موبایلم زنگ خورد،آیدین بود:
الو؟سالم مهدیار.سالم حالت چطوره؟قربانت خوبم ،کجایی؟من مغازهام ،تو کجایی؟من تهرانم.چی؟تهرانم ،نیم ساعتی میشه از فرودگاه زدم بیرون.تهران چیکار داری؟چرا بی خبر؟ با کی اومدی؟تنهام ،برات خبرای خوش دارم.چه خبری؟یه سر نخ خوب از قاتل پیدا کردم ،آدرس مغازه رو بده بیام.تو کجایی خودم میام دنبالت؟من خیابون( )...هستم ،اومدم یه کافی نت ،باید دوتا عکس پرینت می کردم که نشون سرگرد پرونده بدم؛ ولی پرینترPage 66

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

این بنده خدا خراب بود باید بریم یه جای دیگه.
خب باشه من خودم تو مغازه پرینتر دارم ،االن راه میافتم ،فقط چه سرنخی؟ اینو بگو.بر اساس اتفاقات اخیر و چیزایی که حسام برام تعریف می کرد یه چیزی فهمیدم ،ببین می دونم شاید نتونی هضمشکنی یا شاید باور نکنی؛ ولی من به یکی مضنونم ،یکی که خـ...
الو؟ آیدین؟یه صدای وحشتناک اومد که بعدش دیگه صدای آیدین رو نشنیدم،چند بار صدا زدم ولی جواب نداد ،فوری قطع کردم و
از روی میز پریدم و خواستم برم بیرون که میالد گفت:
کجا داداش؟برمیگردم.آیدین بود؟آره.چی شده؟برمیگردم میالد.منتظر نموندم و سوار ماشین شدم و رفتم همون آدرسی که آیدین بود ،وقتی نزدیک اون محل شدم خیلی شلوغ
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:
کجا آقا؟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؛
سالم ،سرگرد من باید برم جلو تا ببینم کسی که تصادف کرده کیه.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...
بسیار خب،دنبالـ ...صبر کن پسر،میشه عینکت رو برداری؟نخیر نمی تونم.پس درست حدس زدم ،شما آقای فرحمندی؟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
میلرزوند ،سرگرد پارچه رو کنار زد و با دیدن شخص همه توانم رو جمع کردم تا به زانو در نیام ،خون زیاد ،خیلی زیاد .
چشمهام رو به هم فشار دادم و زیر لب گفتم:
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.Page 68
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کیف پول چرم مشکی آیدین که چندین سال بود داشتش رو تحویل سرگرد داد و رفت؛ بعد سرگرد یه نگاه به کارتهای
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؟شوهر خالهام هستند ،سرگرد دایره جنایی از شیراز.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؟کاغذ ،پوشه ،کیف نمیدونم؛ ولی هرچی بوده یک سری مدارک خیلی مهم هست که خودش شخصا اومده برای تحویلدادنش.
پس بگذاربپرسم.سرگرد رفت و من به ماشین تکیه زدم ،ناراحتی که داشتم بی حد و اندازه بود ،آخه چطوری این اتفاق اینقدر سریع
افتاد؟
بعد انگار که تازه متوجه شده باشم که آیدین دیگه نیست به خودم اومدم و با پام روی زمین گارد گرفتم،یه ربع طول
کشید تا سرگرد برگشت و گفت:
آقای فرحمند شما با من بیا اداره آگاهی.برای چی؟ شما پرسیدید؟بله ،بچههای اورژانس جسد رو منتقل می کنند ،شما هم با من بیا و توی راه خانواده ایشون رو در جریان بذارید ،منبراتون توضیح میدم.
باشه ،من با ماشین خودم میام.Page 69
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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 مرحومآرسام نبوده.
میشه بگین تصادف چطوری اتفاق افتاده؟این یه قتل هستش ،قتل عمد .کارشناسان ما تا این لحظه اینو پیش بینی کردند.گفتید بعد از تصادف چیزی با آیدین نبوده ،خب قبلش چی؟ چیزی بوده؟بله ،یه کیف.کیف؟خب کجاست؟راننده تاکسی که مرحوم آرسام باهاش اومده،موقع تصادف شاهد همه چیز بوده،میگه معلوم بوده که ماشین به قصدضربه 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؟شدت تصادف که زیاد بود؛ اما در کنارش یه چیز دیگه هم بوده،اون مرد موقع گذاشتن کاغذ با اسلحه به سینهاش همشلیک می کنه که  ...بعد هم با ماشین فرارمی کنه.
راننده تاکسی چهره مرد رو ندیده؟اون مرد صورتش رو پوشونده بوده ،ما بر اساس مشخصات ماشینی که بهمون داده شده سپردیم تا دوربینهای اونخیابون 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 ،اوناهم به قتل رسیدند ،سرگرد پرونده قتل مادرم توی تهران سرگرد رحمتی هستند؛ ولی خب به واسطه فامیل بودن سرگرد
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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
کافی نت تا از دوتا عکس پرینت بگیره و بعد باهم بریم اداره آگاهی؛ ولی خب گفت پرینتر خراب بوده ،گفتم میام دنبالت
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 مهمیبوده که عالوه بر زدن ماشین بهشون با اسلحه هم ایشون رو هدف قرار دادند تا کار از محکم کاری عیب نکنه ،صورت
پوشونده و حرفهای به نظر میاد.
همینطوره؛ ولی چیزی که هست اینه که مادرم و همسرشون با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیدند؛ ولی آیدین بااسلحه.
آفرین ،ذهن خوبی داری ،این خودش یه نشونه خیلی بزرگه ،خب من با سرگرد رحمتی صحبت میکنم ،حاال که این قتلبه 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؟چون مادر شماهم در این بین بوده ،پس حتما همکاران من به طور مرتب شما رو در جریان قرار میدند.فقط یه چیز.بفرمایین.خبرنگاران ،نمیخوام به هیچ وجه از هیچ روزنامه و رسانهای در مورد این قتل خبری به گوش مردم برسه ،میدونید کهمن با وجود کناره گیریم از فوتبال بازم طرفدارانی دارم که پیگیرند ،نباید هیـ...
نگران نباشید آقای فرحمند ،ما خودمون درک میکنیم.ممنونم.دفعه قبل به آیدین گفتم تا به بقیه بگه که مامانم کشته شده؛ ولی حاال مرگ خودشو به کی بگم؟ موبایلمو در آوردمو
شماره بابابزرگ رو گرفتم وقتی جواب داد به سختی بهش فهموندم که آیدین تصادف کرده ،نگفتم که مرده،گفتم توی
بیمارستانه و باید زودتر بیاند و اونم با ترس و ناراحتی گفت خودشون رو می رسونند.
***
خاله آروم باش تو رو خدا.Page 71
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مهدیار چطوری آروم باشم؟ هنوز کفن ساحل و حسام خشک نشده ،هنوز لباس سیاهم رو در نیاوردم که شوهرم رفتزیرخاک ،که سیاه رو سیاه پوشیدم،که بدبخت شدم.
می دونم خاله؛ ولی این بیتابی شما نفس رو داغوون میکنه ،این همه بی قراری درسته؟تو مادرت مرد چه حالی داشتی؟من بعد از مامانم کیو داشتم؟ هیچکس؛ ولی شما نفس رو داری ،پس به خاطر نفس.مهدیار این کیه؟ چی می خواد از زندگیمون؟ بعدش نوبت کیه؟سر خاله رو گذاشتم روی سینهام و گفتم:
آروم باش ،پیداش می کنم خاله ،داغ عزیزش رو به دلش میگذارم ،پشیمونش می کنم فقط شما دعا کن دیگه کارینکنه تا پیداش کنم.
دیگه نمی تونم زندگی کنم ،چرا انقدر عمر خوشبختی ما کوتاه بود؟ ما برای زندگی نفس کلی برنامه داشتیم ،اون تویعملیاتهای زیادی بود ،هیچیش نشد پس چرا؟ چرا مهدیار؟
خاله جونِ نفس آروم بگیر؛ چرا اینجوری زجه میزنی؟شوهرم مرده ،پاره تنم مرده ،تکیهگاه زندگیم مرده ،سرپناهم مرده ،بفهم مهدیار! دلم خونه ،میخوام قلبم رو از سینه دربیارم ،مهدیار من چطوری نفس رو بزرگ کنم؟ چطوری بگم پدرت رو کشتند؟
آیدین شهید شده خاله جون.چه فرقی داره برای من؟ برای خودش خوبه؛ ولی واسه بی کسی من مگه فرق داره؟ مگه فرق میکنه که نفسم یتیمشده؟ نفس هنوز بچه است ،مهدیار من چیکار کنم؟ چطوری تنهایی زندگی کنم؟
خاله من اون قاتل رو پیدا میکنم و بهش نشون میدم بازی با گرگ حکمش مرگه؛ ولی باید خیالم راحت باشه که شماهاآرومین،که جاتون امنه ،که دعام می کنید.
قول میدی پیداش کنی؟قول میدم ،مهدیار زیر قولش نمیزنه ،پیداش میکنم؛ اما شما باید صبور باشی و کمکم کنی.-ولی مهدیار مـ...
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قبول؟باشه ،قول میدم حتی خودم هم کمکت کنم .ممنونم خاله.من که دردم آروم نمیگیره؛ ولی میشه نفس رو تو آروم کنی؟هنوزم حرفم براش خریدار داره؟حرف تو برای همه خریدار داره وقتی منبع آرامش همه هستی.لطف داری خاله ،اینجوری نیست؛ ولی چشم باهاش حرف میزنم.بابابزرگ داشت با پدر آیدین حرف میزد و مامان بزرگ همینطور که اشک میریخت با نفس .رفتم نزدیکشون که مامان
بزرگ خودش فهمید خواست بره که گفتم:
مامان بزرگ؟جونم؟بخدا وقتی دیدمت نشناختمت ،چرا با خودت اینکار رو میکنی؟ یه شبه پیر شدی ،تو که اینقدر موهات سفید نبود،اینقدر صورتت گرفته نبود ،اینقدر کمرت خمیده نبود ،اینقدر صدات بی انرژی نبود.
آره ،هیچکدوم از اینا نبود فقط به یک دلیل ،اونم اینکه ساحلم بود؛ ولی وقتی نیست...اما خاله ستاره هست ،میبینیش که ،اون االن نیاز داره تا یه نفر بهش قوت قلب بده ،امیدواری بده!من اون یه نفر نیستم ،پسرم دعا می کنم که هرگز داغ فرزند نبینی ،داغ فرزند یعنی ...یعنی از دست دادن همه چیز ،بهجز یه چیز ،اونم نفسهاته که به اختیار خودت نیست ،ساحل که رفت روح من هم رفت.
مامان بزرگ؟از این می سوزم که چرا این بچه بیشتر زندگی نکرد؟ بعد از  84سال فراق حتی نصف این بیست سالم زندگی نکرد.من االن حرفم خاله ستاره است عزیزدلم ،مامان بزرگ گوش کن ،این صدای ناله های دخترته ،شما فقط یه دخترنداشتی ،ستاره هم دخترته ،مامانم راضی نیست که همه عمرتون رو براش سیاه بپوشید و عزا بگیرید و از اطرافیانتون
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.
Page 73

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

بعد از این حرفم مامان بزرگ نگاهی به بابا بزرگ کرد،بغضش شکست و با هق هق رفت سمت خاله ستاره...
برگشتم ،نفس سرش رو گذاشته بود روی زانوهاش و شونههای کوچولوش آروم میلرزید ،صداش زدم:
نفس؟سرش رو گرفت باال ،صورتش خیس از اشک بود؛
نبینم اشکهات رو دختر خاله.من دیگه بابا ندارم چطوری گریه نکنم؟اگه گریه کنی بابات بر می گرده؟ متولد میشه؟ یه بابای دیگه پیدا میشه؟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.پس چرا تو بابات رو ناراحت می کنی؟هیچ بابایی دوست نداره بچهاش گریه کنه ،حتی اگه پیش خدا هم باشه ،بازموقتی تو داری گریه میکنی اون توی بهشت بهش خوش نمیگذره ،االن داره با اشکهای تو اشک میریزه.
مهدیار راست میگی؟مهدیار دروغ نمیگه ،می دونی که ،بعدشم مگه یادت نیست وقتی خاله ساحل فوت شد من گریه نکردم؛ چون خیلیدوستش داشتم و اون هم دوستم داشت نمیخواستم ناراحت بشه.
وقتی دلم تنگ میشه چیکار کنم؟هروقت هرجا که بودی و دلت تنگ شد اول یه فاتحه بخون و بعد باهاش حرف بزن ،اون میشنوه نفس.مهدیار؟بله؟Page 74
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پس من فقط امروز رو گریه کنم؟ ولی بعدش بهت یه قول دخترونه میدم که دیگه گریه نکنم تا بابام ناراحت نشه،باشه؟
از این همه معصومیتش دلم گرفت .نامرد؛ اگه پیدات کنم اول انتقام اشکهای این طفل معصوم رو ازت میگیرم،به نفس
نگاه کردم و با به هم فشردن چشمهام بهش گفتم که قبول.
بلند شدم و به مامان بزرگ اشاره کردم که حال نفس خوبه .خاله رفته بود توی اتاق قدیمی مامانم ،بعد از مراسم خاک
سپاری و مجلس ختم بابابزرگ اصرار کرد دو روز دیگه شیراز بمونم بعد برگردم ،قبول کردم و باهاشون اومدم خونه اونا .
رفتم توی اتاق و دیدم خاله نشسته روی زمین و به عکس بزرگ قاب گرفته که همه هستیم زل زده ،سر سفره هفت
سین .توی همین خونه و همه لبخند می زنند ،عکسی که امروز سه غایب بزرگ داره.
خاله جون؟با صدایی که به زور می اومد گفت:
جونم خاله؟میتونم یه سوال بپرسم؟آره عزیزم.آقا آیدین موقع اومدن به تهران اسلحه اش هم باهاش بود؟نه خاله ،اسلحه رو که نمی تونه همه جا حمل کنه،کاری نداشته باشه میگذاره تو همون اداره ولی اون روز انقدر عجلهداشت 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.مامان منم بهم یاد نداده،خودمم متنفرم از دروغپس 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،آرهدروغه،دروغ بزرگی هم هست؛ ولی چارهای نیست.
خب بعدش چیکارش کنم؟Page 75
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بدینش به من.چشم روی جفت چشمام ،امری باشه.خاله؟خاله و درد ،بدم بهت که چی بشه؟ مگه الکیه؟خیر سرت اونقدر سواد نداری کـ...بس کن خاله ،می دونم ولی بهش نیاز دارم،آدم که نمی کشم باهاش ،فقط برای پیدا کردن اون جانی به اسلحه واقعینیاز 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.مهدیار بگو به روح مامانم کار احمقانهای باهاش نمی کنم.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 چیبگم؟
بگو نمی دونم ،قرار شد دروغ بگی اگه الزم شد.دروغ به این بزرگی؟دروغ دروغه .گناهه؛ ولی بزرگ و کوچیک نداره.درس ساحل رو خوب یاد گرفتی.اگه اینطوریه پس به من اعتماد کن و اسلحه رو بده.به مامان اینام چیـ...به هیچ کس چیزی نگید ،خاله اگه الزم شد حاضرین تاوان این مخفی کاری و دروغ رو پس بدید؟Page 76
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آره.حتی پیش پلیسها ،شاید خیلی گرون تموم بشه. اگه بدون هیچ خطری کمکت می کنه که قاتل آیدین و ساحل پیدا بشه حاضرم به خاطر این دروغ باالی دار هم برم.مگه مهدیار مرده باشه که همچین اتفاقی بیفته ،نمیگذارم اتفاقی برات بیفته خاله ،فقط یه چیز دیگه.چی؟آیدین هنوزم تو خونه از اون ردیابها داره؟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
اومد .پلیس هم هیچ ردی پیدا نکرده بود ،دوربینها رو بازبینی کرده بودند ،ماشینی که قاتل باهاش بوده و زده به آیدین
یه ماشین سرقتی بوده،که اونم سرقت شده بوده ،شده بود حکایت اینکه میگند «دزدی که از دزد بز بدزده شاه دزده».
خدا می دونه چقدر پلیس ها رو از اصلیت ماجرا دور انداخته بود،فعال با مغازه و باشگاه و شنا خودمو سرگرم می کردم ،تو
مغازه بودن یه مشکل بزرگ داشت ،مردم! هنوزم حتی بیشتر از روزهای قبل یه عده می اومدند برای عکس و امضا ،من و
میالد کالفه شده بودیم و بیشتر میرفتیم باال تا در معرض دید نباشیم .
دو هفته گذشته بود و داشتم حساب های مغازه رو نگاه میکردم که دیدم  56تا مادربرد اضافه شده.
امیرمحمد؟بله؟میشه بیای؟جونم؟قضیه چیه؟ این  56تا مادربرد از کجا اومده؟Page 77
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عماد خریده.عصبانی بلند شدم و رفتم سراغ عماد.
عماد؟چی شده؟تو برای چی  56تا مادربرد خریدی؟کم داشتیم ،نگران نباش از پول خودم بود کاری به پول مغازه نداشتم.خواستم چیزی بگم که میالد اومد جلو و گفت:
مگه حرف پوله رفیق؟ مهدیار مسئولِ تو باید از قبل باهاش هماهنگ میکردی.شرمنده مهدیار ،نمیدونستم اینقدر سخت گیری ،معذرت میخوام.عصبانی گفتم:
از این به بعد حتی یه خودکارم میخواد وارد یا خارج بشه باید منو در جریان بذارید ،من فرصت ریسک کردن ندارم،نباید کوچکترین اشتباهی بکنیم.
بعد فاصله گرفتم و داشتم میرفتم باال و شنیدم که عماد به میالد گفت:
چرا انقدر گیر میده؟هنوز مونده تا بفهمی چقدر رو این چیزا حساس و دقیقه ،از خطای کسی راحت نمیگذره ،شانس آوردی رفیقشی.گوش ندادم و پام رو که روی سومین پله گذاشتم با صدایی نگران به طرف در برگشتم:
آقای فرحمند؟آقای علیپور بود .برگشتم پایین و گفتم:
سالم آقا احسان ،خوش اومدین.آقا مهدیار تقریبا بد بخت شدیم.چی؟هک ،آقا حساب شرکت هک شده ،حسابمون کسری موجودی داره ،از حساب برداشت شده.چی میگی شما؟Page 78
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نمیدونم آقا مهدیار ،دست نجنبونیم بیچاره میشیم.فرصت پرسیدن سوال نبود ،نمیدونم چرا علیپور به جای تماس گرفتن خودش پاشده اومده ،به میالد گفتم:
میالد داداش عجله کن ،برو شرکت یه نگاه به سیستم ها بنداز تا من برم بانک ،زود باش.چشم داداش ،رفتم.آقای علیپور شما با میالد برید شرکت.بعد رو به بچه گها گفتم:
حواستون به مغازه باشه تا برگردم؛ اگه دیر شد ببندید و برید.یاشار گفت:
مهدیار االن ساعت از  58ظهر گذشته ،بانکها بسته میشند ،عجله کن.فعال.سوار ماشینم شدم و راهی بانک ،داشتم دیوونه میشدم از عصبانیت ،ترافیک خیلی سنگین بود ،وقتی رسیدم  8دقیقه از
ساعت اداری گذشته بود ،فورا برگشتم سمت شرکت ،کارمندان همه توی سالن بودند و مشغول پچ پچ کردن ،بلند گفتم:
اینجا چه خبره؟ چرا تجمع بی خود راه انداختید؟ ساعت کاری تموم شده ،تا  54دقیقه دیگه هیچکس شرکت نباشه،زودباشید.
متفرق که شدند منم وارد اتاق ریاست شدم ،میالد پشت سیستم بود ،پرسیدم:
چی شده میالد؟فاجعه! مهدیار تمام کامپیوترها به هم ریختند و هنگ کردند ،یه ویروس جدید و ناشناخته یعنی من که نمیشناسم بهوسیله یه ایمیل به همه سرورها منتقل شده ،حساب ها با هم همخونی ندارند ،نمیتونم وارد صندوق ایمیلها بشم تا
آدرس رو پیدا کنم.
چقدر زمان می بره یکیشون رو راه بندازی؟اینا به هم مرتبطه ،باید سه تا کامپیوتر حتما راه بیفته.میالد؟داداش نمیشه خب ،زنگ بزن امیر و یاشار بیان کمکم شاید زودتر تموم بشهPage 79
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خیلی خب.بچهها رو خبر کردم تا بیان ،آقای علیپور گفت قبل از اینکه بریم پیش پلیس باید حتما یه وکیل بگیریم تا کارمون زودتر
راه بیفته ،دو روز دیگه جلسه بود برای یه قرارداد بزرگ ،من هم قبول کردم ،دوساعت گذشته بود ،میالد گفت چیزی
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.
با صدای در برگشتم و اجازه ورود دادم ،اول آقای علیپور اومد داخل و پشت سرش یه دختر ،یعنی فقط کافیه به عنوان
وکیل معرفی بشه ،منفجر میشم از عصبانیت .اولش دخترخانم یه کمی نگاهم کرد ،نمی دونم چی شد برای چند لحظه
سکوت کرد؛ ولی بعد گفت:
سالم ،من دیانا مهرپرور هستم وکیل پایه یک دادگستری.خدای من.بدون اینکه جواب سالم بدم گفتم:
آقای علیپور میدونی که چقدر عجله داریم ،نمی شد یه وکیل با تجربه تر بیاری تا به مشکل نخوریم؟اشتباه نکن مهدیار ،خانم مهرپرور برادر زاده استاد مهرپرور بزرگ هستند ،برادر خودشونم وکیل عالی هستند ،کارشونحرف نداره ،من که نمی خوام با شرکت بازی و شوخی کنم.
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 اینپرونده کوچیک و ساده بربیام.
گفتم:
من منظوری نداشتم ،بگذارید به حساب عصبانیتم ،حاال لطفا فوری پیگیر بشین تا بیشتر ضرر نکردیم.حتما ،فقط لطفا تا من در جریان همه ماجرا قرار میگیرم یک نفر بره و تمام وجه حساب رو به حساب دیگهای منتقل کنهتا به مشکل بیشتر نخوریم.
بانکها االن تعطیل شده.من بهتون یه نامه میدم،فوری برین پیش پلیس اونا خودشون کارای الزمو انجام میدن برای انتقال وجه ،فقط به هیچPage 80
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وجه حساب رو مسدود نکنین ،خالی هم نمونه،یه چیزی حدود  744،644توش باشه.
برگشتم طرف میالد و گفتم:
داداش کار خودته ،می تونی بری؟آره بقیهاش رو سپردم دست امیر االن تموم میشه ،تو فقط سوئیچت رو بده.بگیر ،میالد فقط عجله کن ،همین.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»
یه مانتو کتون سفید با شلوار مشکی پوشیدم ،کفش سفید و بعد از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین آقای علیپور شدم،
توی راه که داشتیم میرفتیم شرکت آقای علیپور گفت:
خانم مهرپرور من باید قبل از دیدن صاحب شرکت یه چیزی بهتون بگم.صاحب؟بله ،من رئیس شرکتم؛ ولی مالک اون ،کس دیگهای هستش.کی؟آقای فرحمند ،خودش فقط روی بعضی کارهای شرکت نظارت داره وگرنه اصال شغلش این نیست و اونجا کار نمیکنه.خب چی می خوایین بگین؟در مورد اخالقشون ،ببینین اخالقشون خیلی خاصه ،سعی کنید؛ اگه چیزی دیدین ناراحت نشید ،شاید جواب سالمنشنوید ،شاید جواب سوال نشنوید ،شاید نسبت به نظر و حرفاتون بی اعتنا باشه ،خیلی قانونمند و زمان شناسه ،شاید
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.
مگه از دماغ فیل افتاده؟ شاهزاده است یا نعوذه باهلل پسر پیغمبر؟ این که خدای غروره،نمیشه تحملش کرد.Page 81
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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 شمارو ببینند.
خیلی خوب می شناسینش.من به اندازه سه روزم باهاش نبودم ،اینایی که گفتم رو خدابیامرز حسام برام تعریف کرده.خدا رحمتش کنه چه دقیق هم تعریف کرده.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
از عزرائیل درخواست پذیرایی از خودم رو کردم ،وای خدای من ،اونقدر پسرِ عصبانی بود که رنگش شده بود لبو ،یه
کمی دقت کردم چون آشنا به نظر میرسید؛ ولی نشناختم حتی وقتی معرفی هم شده بود بازم نشناختم اسم و قیافه آشنا
اما نمیدونستم کیه .خودم رو که معرفی کردم و اونجوری جواب داد بهم بر نخورد؛ ولی عوضش قسم خوردم توی کوتاه
ترین زمان پرونده رو جوری جمع کنم که بیاد دستام رو ببوسه ،بعد وجدانم گفت مگه نشنیدی آقای علیپور چی گفت؟
بعد دیگه وجدان رو مرخص کردم رو ازشون خواستم تا همه چیز رو برام توضیح بدن ،حرفای آقای علیپور که تموم شد
گفتم:
کسی هست که بهش مشکوک باشید؟ یا قبال تهدید به کاری کرده باشه؟آقای فرحمند گفت:
نه ،در مورد شرکت اصال همچین چیزی وجود نداره؛ حتی رقبای ما هم نمیتونند همچین کاری بکنند،یعنی تا جایی کهمن 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 همPage 82
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اتفاق میافته.
آب دهنم رو قورت دادم اونم به سختی،خدایا قتل دیگه چیه؟من چطوری سه تا قتل رو بچسبونم به یه هک ساده؟ وای
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:
میشه نحوه قتلها رو توضیح بدید؟ البته کامل و اگه چیزی هست که قابل توجه باشه رو حتما بگید.«مهدیار»
ماجرای هر سه قتل رو توضیح دادم ،چیزایی که مشکوک بود یا تکراری همه رو گفتم ،وقتی میالد هم اومد و خیالمون از
حسابها راحت شد خانم مهرپرور با میالد یه نگاهی به سیستم ها انداختند،با تالش هایی که کرد روز هشتم تونستیم
هکر رو پیدا کنیم ،هکر فوق العادهای بود ،پلیسها هرچی سعی کردند،خودم ،خانم مهرپرور ،فایده نداشت ،کالمی حرف
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
قتلهای اخیر ربط داره؛ چون هکر گفته بوده من گروهم رو لو نمیدم تا کارشون نصفه نمونه و همینم من رو بیشتر عصبی
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
شرکت خورد از جانب این قرارداد؛ اما آقای علیپور گفت خودش میدونه باید چیکار کنه ،من باور نمی کردم کار سختی
باشه؛ ولی سرگرد رحمتی گفت وکیلمون کارش خوب بوده که به این سرعت هکر رو پیدا کردیم ،بعدش هم قول داد که
تمام اتفاقات رو کنار هم بچینه و سرنخ خوبی پیدا کنه .من هم بعد از تموم شدن این ماجرا رفتم شرکت ،خانم مهرپرور
هم بود ،گفتم:
ممنون خانم مهرپرور،شما این شرکت رو نجات دادید.من وظیفهام رو انجام دادم ،البته امیدوارم متوجه شده باشید که نباید به محض دیدن طرفتون اونو قضاوتش کنید.من اون روز هم گفتم ،باید اون رفتارم رو فراموش کنید؛ چون واقعا عصبانی و ناراحت بودم.می دونم ،فقط آقای فرحمند؟بله؟گفتین اون وکیل پرونده قتل مادرتون کیه؟Page 83
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وکیل هر سه پرونده پسرخاله مادرمه ،شهرستان هستند.االن  6ماه گذشته؛ ولی هیچ ردی پیدا نشده ،میشه یه کاری کنید؟چی؟باهاش صحبت کنید و پرونده رو به من بدید.به شما؟بله ،این سه قتل توی تهران اتفاق افتاده ،یه وکیل از شهرستان داره پیگیری میکنه؟ خب سخته این کار.نمی دونم چی بگم ،وکیل من  6ماهه زحمت کشیده و کارایی کرده کـ...اما هیچکدوم کوچکترین سر نخی به همراه نداشته.از اینکه حرفمو قطع کرد عصبانی شدم؛ ولی با صدایی کنترل شده گفتم:
شما خیلی به خودتون مطمئنین ها ،سه پرونده قتل همزمان رو دارید با یه وکالت حقوقی شرکت مقایسه می کنید؟ توی 6ماه پلیس هم کاری پیش نبرده اونوقت شما؟
آقای فرحمند؛ من ،برادرم ،عموم هر سه وکیل هستیم ،من از کمکشون استفاده میکنم ،این پیشنهاد رو برای این دادم؛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
اتفاقات افتاده برم میتونم یه چیزای به درد بخوری تحویل شما و پلیس بدم؛ اما خب توقع ندارید که اینارو همینجوری
به شما یا وکیلتون بگم؟
من چطوری حرفتون رو باور کنم؟ چی فهمیدید؟ چیزایی که من فهمیدم بر اساس و به واسطه شغلم مشکوک و البته قابل توجه ،به شما بگم متوجه نمیشید ،نمیخوامتعریف کنم؛ ولی من از بچگی به اندازه تمام دنیا معما و پازل حل کردم ،ذهنم بازه ،میتونم اتفاقات رو کنار هم بچینم،
دیدین که سرگرد پرونده هم این رو تایید کردند ،من می تونم کمکتون کنم.
به نظر دختر باهوشی بود ،می شد بهش اعتماد کرد ،واقعا توی این  6ماه نیما کار خاصی نکرده بود ،برای همین گفتم:
بسیارخب ،من با وکیلم صحبت میکنم ،این وکالت رو به شما میسپارم.یه قدم به سمتم برداشت و گفت:
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همه وقت و تالشم رو میکنم برای به سرانجام رسوندن این پرونده ،بهتون قول میدم؛ اگه شده شب ها رو بیدار بمونماینکار رو می کنم؛ ولی شما رو پشیمون نمی کنم.
هدفتون چیه؟راستش رو بگم؟نمی دونم.من خیلی سابقه ندارم ،یا به قول شما کم تجربهام ،با یک تیر میخوام دو نشون بزنم ،هم به شما کمک میکنم تا قاتلیا قاتلین رو پیدا کنید و هم با این کار خودم و اسمم سر زبونها میاد ،اونموقع من هم میرم تو لیست وکالی کارکشته.
یعنی من قراره قربانی خواستههای شما بشم؟صادقانه اعتراف کردم و گفتم هدفم چیه؛ ولی در درجه اول من حتما روی مشکل و پرونده شما تمرکز می کنم ،الاقل بهخاطر خودم هم که شده.
دختر صادقی بود ،باورم نمی شد انقدر راحت بگه هدفش چیه ،زیادم بد نشد ،نشون داد که مثل خیلی از وکال هدفش پول
نیست ،برای خواسته خودشم که شده همه تالشش رو میکنه ،گفتم:
ببینم چیکار میکنید.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.
توی خونه داشتیم با میالد شام میخوردیم ،به خواست میالد ثریا خانم دلمه درست کرده بود .مهدیس هم اومده بود و
توی آشپزخونه با ثریا خانم بود .میالد گفت:
مهدیار تو لباس مشکی نو داری؟لباس؟آره.مگه خودت نداری؟این عصری مهدیس نبود که خودم خواستم اتو بکشم،اتو رو که گذاشتم روش پشتش یه کمی برق افتاد،دیگهندارم،جرئت رفتن برای خرید هم ندارم.
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نه؛من لباس مشکی نو ندارم،سرمهای و خاکستری هست؛ ولی مشکی نه.یعنی همیشه باید اینجوری زندگی کنیم؟چطوری؟شبونه و با پوشش کامل یواشکی بریم لباس بخریم و بیاییم؟ بابا ما که دیگه فوتبال بازی نمیکنیم پس چرا مردم دستاز سرمون برنمیدارند؟ همه جا امضا و عکس میخواند.
کار راحتی نیست ،زمان می بره.اوووف.اگه می دونستم عمر فوتبالم قراره انقدر کوتاه باشه هرگز فوتبالیست نمیشدم ،چندسال غربت نمیموندم ،یا حداقلانقدر تالش نمیکردم تا خودم رو نشون بدم.
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.جواب بده حاال ،علم غیب نداره که شاهزاده اعظم خوردن و خوابیدنش زمان مخصوص داره.چشم غرهای بهش رفتم که باعث شد ریز بخنده ،با همون اخم جواب دادم:
الو؟سالم آقای فرحمند ،شرمنده اصال زمان خوبی مزاحم نشدم؛ ولی خب مهم بود.بفرمایید.«دیانا»
این پسر انگار عقده داره؛ معذرت خواهی من جواب نداشت؟حقته بزنم زیر ...زیر چی آخه؟
شما توی چندتا از کاغذهایی که مربوط به توضیح روز قبل از قتل بوده یه اشارههایی کردید به مکالمه تلفنی آقای ارجمندPage 86
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با آقای آرسام ،میتونم بپرسم چیزی از مکالمات یادتون هست یا نه؟
وای خدای من؛ چه طوری این موضوع رو فراموش کرده بودم؟چی شده آقای فرحمند؟انقدر اتفاقات پشت هم افتاد که من کال فراموش کردم این چه موضوع مهمیه ،بله یادمه.میشه بگین؟حسام داشت با آیدین می گفت که مطمئنه؟ اینکه من می تونم ساحل رو نگه دارم؛ ولی دست و پای مهدیار رو نمیتونمببندم ،می گفت عجب نامردیه.
آقای فرحمند من میتونم با خاله شما صحبت کنم؟برای چی؟می خوام بدونم آقای آرسام موقع این مکالمه دقیقا کجا بودند ،شما به خاطر دارید اون روز چه روزی بود؟خانم شما حواستون کجاست؟ خودتون می گین روز قبل از قتل ،خب  56مرداد بود.یعنی توی همه عمرم اینجوری ضایع نشده بودم؛ ولی خودم رو نباختم و گفتم:
منظورمن ساعت بود نه روز؛ می خوام بدونم تقریبا چه ساعتی بود؟طرفای شب بود؛ ولی ساعتش رو به خاطر ندارم.خوبه ،حاال میتونم با خاله شما صحبت کنم؟من شماره شما رو میفرستم به خالهام ،هر وقت زمان مناسبی رو صالح دونستند با شما تماس می گیرند.خیلی ممنون ،شب خوش.خداحافظ.خدا بگم چیکارت کنه پسر ،می دونی من عجله دارم ؛ اما راضی نمیشی شماره خالهات رو بدی به من؟اِ ،،انگار نه انگار
کار این پیش من گیرهها؛ اول میخواد با خالهاش هماهنگ کنه...
با کی حرف می زنی دیانا؟سالم ،اینجا چیکار میکنی غزل؟علیک سالم ،پرسیدم با کی حرف میزنی؟Page 87
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با خودم.دیوونهای؟یه موکل مثل این موکل من داشته باشی بعید نیست دیوونه بشی.چرا توپت پره؟ کی هست مگه؟بگو کی نیست ،یعنی آدم خونسرد مثلش تو دنیا وجود نداره ،باورت میشه پدر و مادرش به قتل رسیدند؛ ولی کامال آرومو خونسرد پیگیری می کنه؛ جوری که آدم پشیمون میشه از وکالتش.
خب دختر دوست داری سمج باشه و ساعتی  1بار زنگ بزنه بگه چی شد؟نه اینجوری نباشه ولی خب کمک کنه هم بد نمیشه،میگم باید با خاله تون حرف بزنم به نظرت چی جواب داد؟البد گفته در جریانش می ذارم بعد خبرتون می کنم.نه دیگه،خیلی راحت میگه من اول با خاله ام هماهنگ می کنم میگه اگه وقت داشت شمارتون رو میدم تا تماسبگیرن،وای خدایا سرمو کجا بکوبم؟
غزل زد زیر خنده و گفت:
نه بابا پس حتما باید یبار مالقاتش کنم،البد خیلی آدم جدی هستش.جدی واسه دقیقه اولشه غزل.حاال اسمش چیه؟مهدیار فرحمند؛ اینم پروندهاش.غزل همینجور که پرونده رو از دستم میگرفت گفت:
اسمش آشنا میزنه.به صندلی که روش نشسته بود تکیه زدم و غزل یهویی گفت:
مگه نگفتی پدر و مادرش به قتل رسیدند؟خب چرا.اینکه فامیل پدرش ارجمنده ،خودشم میگی فرحمند ،قضیه چیه؟فکر کنم فرزند خوندهاش میشه.Page 88
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خب بازم باید فامیل اون روی پسر باشه.نمیدونم ،کنجکاو شدم؛ ولی جرئت نکردم سوال اضافه ازش بپرسم ،شاید ناپدریش باشه؛ حاال ببینم میشناسیش؟پرت رو بد سوزونده انگار ...اگه ببینمش شاید؛ چون اسمش رو قبال شنیدم یا شایدم جایی خوندم.لپ تاپ جلوم رو باز کردم و اسمش رو توی گوگل سرچ کردم ،بالفاصله عکسهاش رو آورد باال ،نشونش دادم و گفتم:
ببین. اِ اِ ،حاال فهمیدم این فوتبالیسته ،توی تیم( )...بوده ،فهمیدم دیانا ،این پسر قبال توی یه جشن اعالم کرده بود که پدر ومادر واقعیش اینها نیستند ،میگم اسمش آشناس ها.
فعال که فوتبال بازی نمی کنه؛ این طور که شنیدم مغازه مجموعه خدمات کامپیوتری داره.کی بهت معرفیش کرده؟یکی به اسم آقای علیپور.اونم نمیشناسی؟نه.نه و کوفت دیانا؛ مثل آدم تعریف کن ببینم چطوری شدی وکیل پرونده این پسر چشم قشنگه.هیز نباش غزل.جون من دیانا ،هیز بازیه این؟ نگاه کن چشمهاش داره جار میزنه از آبی خوشرنگش.هیچی رنگ چشم خودم نمیشه.اینو نگی خب چی بگی؟بلند شدم و سمت آیینه گوشه اتاقم رفتم ،یه نگاه به خودم انداختم ،پوست تقریبا روشنم ،ابروهای کشیده و چشمهای
قهوهای تیره ،لبهای غنچهای ،موهایی که بلندیش تا بازوهام میرسید ،برگشتم طرف غزل و گفتم:
چشم قهوهای زشته؟زشت نیست؛ ولی پیش این چشمها ،هیچ کس نگاه بهش نمیکنه.خب نکنه ،تو کار خدا که نمیتونم دخالت کنم ،اونی که باید بپسنده یه روز میپسنده.ان شااهلل؛ ولی خدایی شانس دارهها.Page 89
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کی؟همین پسره دیگه.چرا؟رفیقشم فوتبالیسته .میالد ایرانمش ،البته اونم فوتبالو کنار گذاشته؛ ولی ببینش ،اینم چشمهاش رنگیه ،چه سبز قشنگی.بی خیال غزل ،تو تا کی میخوای حسرت پسرهای چشم رنگی رو بخوری؟شونهای به نشونه چه میدونم باال انداخت و نشست روی تختم ،پرسیدم:
از کی فوتبالیست شناس شدی و من نمیدونستم؟عزیزم فوتبال نیست که ،تو هر چشم رنگی تو هر زمینهای باشه نشون بدی من می شناسم.از وقتی شناخته بودمش همیشه حسرت چشمای رنگی خصوصا پسرها رو میخورد ،خودش خیلی خوشگل بود ،پوستش
از منم سفیدتر ،موهای بلندش قهوهای رنگ بود ،مثل ابروهای پیوند خوردهاش ،لبهای گوشتی داشت؛ ولی نه زیاد ،بینی
کشیده و چشمهای خاکستری ،صدبار بهش گفته بودم تو خودت چشمات سگ داره؛ ولی میخندید و چیزی نمیگفت.
من هم موهام رو جمع کردم و دوباره برگشتم سمت میزم و مشغول خوندن پرونده شدم و پرسیدن چند سوال از غزل تا
کمکم کنه.
«مهدیار»
حالم حسابی گرفته بود .میخواستم برم مغازه که خانم مهرپرور تماس گرفت و گفت کارمهمی داره .من هم ازش
خواستم تا بیاد شرکت ،مغازه جای مناسبی نبود .خودم توی شرکت توی یکی از اتاقها منتظرش بودم که با صدای در
زدنش اجازه ورود دادم.
بفرمایید.سالم آقای فرحمند.سالم ،خوش اومدید.همینطور که روی مبل مینشست گفت:
ممنون .حالتون چطوره؟برای احوال پرسی اومدید؟Page 90

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

کال عصبانی هستید یا فقط از دست منه؟خانم مهرپرور من تا کی باید صبرکنم؟ چقدر باید منتظر بمونم تا یکی دیگه از عزیزانم از دست بره؟اگه عاقل باشید و به حرف من گوش کنید دیگه کسی بهش آسیب نمیرسه.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
بست ،برگشت سر جاش و از اون پسر که اسمش مصطفی بود خواست بشینه رو به روش.
با حالت تعجب نگاهش کردم .ازم پرسید:
آقای فرحمند شما این پسر رو می شناسید؟یه کمی فکر کردم ،خیلی آشنا بود .گفتم:
تو همون پسری هستی که تقریبا  3سال پیش جلوی خونه مادرم از من امضا گرفت؟پسر بچه گفت:
خودمم آقای فرحمند.رو به خانم مهرپرور گفتم:
خب این پسر چه ربطی به قضیه ما داره؟میتونه ربط بزرگی داشته باشه.مثال؟گوش کنید آقای فرحمند ،من دیروز دوباره رفتم خونه مادرتون ،همین جوری برای چندتا سوال داشتم با همسایههاصحبت میکردم ،اونجا این پسر رو دیدم ،از بین حرفهای ما متوجه اسم شما میشه ،بعد من رو صدا زد و اصرار داشت
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.
االن آوردید عکس بندازه؟آقای فرحمند میشه برای یک بارم که شده اول گوش بدید بعد سوال بپرسید یا جواب بدید؟Page 91
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می شنوم.من ازش پرسیدم که جوری به جز به واسطه فوتبالیست بودنتون شما رو میشناسه یا نه؟ گفت سه سال پیش شماجلوی همین خونه بهش امضا دادید و گفتید این خونه مادرتون هستش .اون روز می گذره و چند هفته بعد شما رو توی
تلویزیون در میدان فوتبال میبینه ،خوشحال میشه از اینکه یه امضا از شما داره ،برای اینکه به دوستاش ثابت کنه شما
همسایه اونا هستید قرار میشه چند عکس با شما بگیره؛ ولی این برابر میشه با فوت شدن عمهاش و رفتن به شهر ری،
وقتی بر میگردند ،باالفاصله خونه رو می فروشند و از اون محل میرند ،میگه چون سنش کم بوده نمیتونه برگرده محل
قدیم تا اینکه ...مصطفی میخوای بقیهاشو خودت تعریف کنی؟
باشه .خب من دیگه نتونستم شما رو ببینم تا اینکه حدود  54ماه پیش دوستام سر موضوع اینکه گفته بودم شماهمسایه 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
جمعه بود و مدرسه نداشتم ،قبل از ظهر بود ،خونه رو نشون پسر عموم دادم و ماجرا رو تعریف کردم ،اونم طرفدار شما
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.صاحب؟ تو میدونی اصال صاحبش کیه؟مهدیار فرحمنده دیگه ،فوتبالیست معروف تیم(...).خندید و گفت:
اینجا خونه مهدیار نیست عموجون ،خونه مادرشه ،مهدیار یه جای دیگه زندگی میکنه.شما از کجا میدونید؟من از آشناهای خیلی نزدیک مهدیارم ،اون االن سر تمرینه ،عصر که برگرده اول یه سر به مادرش می زنه بعد میرهخونه خودش ،شما ساعت  1یا 7بیایید که رسیده باشه.
آقا میشه شمارش رو بدید؟Page 92
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میدونید که من نمیتونم ،نمیشه شماره همچین آدم مشهوری رو داد به هرکسی ،براش مشکل درست میشه ،شما عصربیایید با خودش حرف بزنید.
ما هم خداحافظی کردیم و رفتیم ،عصر دوباره برگشتیم؛ ولی اونجا جلوی خونه مادرتون پر بود از ماشینهای پلیس و
آمبوالنس و همسایهها ...پسر عموم خیلی ترسید و گفت اگه کسی بفهمه ما امروز اینجا بودیم برامون دردسر درست
میشه ،بیا بریم ،بعدش هم من رو به زور با خودش برد .من هم دیگه نیومدم اون طرفا تا دیروز ،خواستم بفهمم که اون
روز چه خبر شده و هم از همسایهها بپرسم ببینم آدرس جدید شما یا مادرتون رو دارند یانه؟ اونجا این خانم رو دیدم و
بقیه اش همه که...
خانم مهرپرور گفت:
خب آقای فرحمند ،میدونم سوالتون االن چیه؟ میخوایید بپرسید اون مرد کیه؛ ولی کسی نمیدونه ،بلکه شما باید بگید.چطوری باید بگم؟از روی مشخصاتی که مصطفی میگه ،حدس بزنید ،من به این مرد حسابی مشکوکم.خب آقا پسر میشه بگی اون چه شکلی بود؟ قیافهاش یادته؟راستش من زیاد دقت نکردم ،چندین ماه هم میشه که گذشته؛ اگه جایی ببینمش میتونم بگم؛ ولی اینجوری نه .برایمن فقط چشمهاش جذاب بود ،مثل شما آبی بود ،یه آبی خیلی جذاب ،موهاش هم خیلی کم پشت بود ،جلوی سرش
تقریبا مویی نداشت ،ریششم نمیشه گفت پروفسوری ،نمیدونم دقیق یادم نیست؛ ولی ریش و سبیل داشت ،خب نه
اونقدری که دو طرف فکش تا بناگوش هم باشه .من فقط همین یادمه.
گفتی چشم آبی مثل من؟آره.خانم مهرپرور گفت:
آقای فرحمند ،شما تو فامیلتون کسی به جز خودتونم چشم آبی داره؟هیچکس.هیچکس؟ مطمئنین؟بله،من کسی رو تو این دنیا ندارم که فامیل درجه یک باشه و شبیه به من ،بقیه اقوام مادرم هستند که خب بازم دلیلیPage 93
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نداره به من شبیه باشند ،تا جایی که من دیدم تنها چشم رنگیهای فامیل و دوست آشنا ،خودم هستم ،رفیقم میالد که
سبزه رنگ چشمهاش با خدابیامرز حسام که چشمهاش عسلی بود.
پس شاید دروغ گفته که فامیل شماست؛ ولی هرچی باشه شما و خانوادتون رو خوب میشناخته. آخه دشمنونم که باشه باید بشناسمش ،من چشم آبی به جز خودم ندیدم تا حاال جز یه نفر،که نمی دونم به زبون بیارمیا 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؟نمی دونم ،باید ببینم.خانم مهرپرور ،میشه شما با این پسر همراه من بیایید؟فهمیدید اون مرد کیه؟باید مطمئن بشم ،با من میایید؟مشکلی نیست؛ چون من اجازه مصطفی رو از خانوادهاش گرفتم.پس بریم.هر سه نفرمون بلند شدیم و رفتیم بیرون ،دم در شرکت که رسیدیم پرسیدم:
شما ماشین داشتید؟بله ،چطور؟خب با یه ماشین میریم ،بعد من شما رو دوباره میرسونم همین جا ،موافقید؟بسیار خب.رو به مصطفی گفتم:
مصطفی باید مرد و مردونه یه قولی به من بدی.چی؟Page 94
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 اینکه آدرس خونه ای که االن می برمت رو به هیچ وجه،تحت هیچ شرایطی به کسی ندی؛ اگه قول بدی من هم هرچندتا عکس و امضا هر زمان که خواستی بهت میدم ،اصال شمارهام هم بهت میدم ،قبوله.
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،
همونطور که کتم رو در میآوردم گفتم:
ثریاخانم؟ مهمون داریم ،بی زحمت یه چیزی برای پذیرایی آماده کن.چشم پسرم ،خیلی خوش اومدید ،بفرمایید.«دیانا»
خونه ای فوق العاده شیک بود ،کوچیک اما شیک ،اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد بوی خوشی بود که توی خونه
پیچیده بود ،بوی آشنایی بود ،به آدم حس آرامش می داد ،زیر لب زمزمه کردم:
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
نیستند؛ چون بعضیها اصال توی بازار نیست؛ اما همه چی تمیز و خیلی قشنگ بود ،مبلمان و فرش و سرویس های
آشپزخونه و بیشتر وسایل رنگ های تیره بودند ،پیرزنی که آقای فرحمند ثریاخانم خطابش کرد زن مهربونی بود ،صورت
سفید و تپلی داشت ،لباسهاش یکدست سفید و سرمهای بود ،با خوش رویی ما رو نشوند و رفت توی آشپزخونه ،خود
آقای فرحمندم رفت سمت چپ سالن،اونجا چند تا پله می خورد که احتمال دادم باید اتاق باشه،درست باالی سر
تلویزیون دوتا قاب عکس بزرگ بود،یک مرد با چشمای آبی و خیلی جوون،حتی از خود آقای فرحمندم جوون تر
بود،شباهت عجیبی به خودش داشت؛ اما عکس کمی تار بود و نشون می داد قدیمیه ،یه قاب هم عکس یک زن ،با
صورتی معصوم ،پوستی که بیشتر به تیرگی میخورد ،چشمهای خیلی درشت با مژههای بلند ،به رنگ قهوه ای روشن.
این عکس هم تار و قدیمی بود؛ ولی بقیه ی دیوارهای خونه ،هر گوشه رو که نگاه میکردم ،عکس یک زن بود،گاه تنها و
گاه با خود آقای فرحمند ،این زن مادرش بود؛ چون برای پرونده عکسش رو دیده بودم ،این همون ساحل آذرپناه بود و
من االن بر اساس عکسهای بیشتر می تونستم تصور بیشتری ازشون داشته باشم ،روی میزی که ما جلوش نشته بودیم
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یه قاب دیگه بود ،خانم آذر پناه ،آقای فرحمند ،آقای ارجمند و آقای ایرانمش ...برام جالب بود که این همه عکس توی
این خونه چه دلیلی داره؟ می شد اونا رو توی آلبوم گذاشت تا اینکه در معرض دید همه قرار داد .تقریبا همه گوشههای
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
که آقای فرحمند و دوستشون آقای ایرانمش با لباس ورزشی و یه توپ زیر پای هر دوشون ...این عکس یه چیز دیگه
بود؛ چون تنها عکس و تصویری بود که لبخند آقای فرحمند دندون نما بود ،توی بقیه تصاویر و عکسها فقط اخم بود یا
چهره جدی ،فقط توی همین لبخند زده بود .مصطفی هم مثل من بیشتر غرق قاب و عکس و تصاویر بود خصوصا همین
پوستر آخری .دوباره به قابی که اول دیده بودم نگاه کردم،بلند شدم و رفتم نزدیک تر ،با خودم گفتم یعنی میتونه این
مرد پدر آقای فرحمند باشه؟ به مصطفی گفتم:
مصطفی؟بله؟تو گفتی اون مرد شبیه آقای فرحمند بود؟بله.این مرد نبود؟آخه اینم خیلی شبیه ایشونه.مصطفی هم بلند و شد کنار من ایستاد و گفت:
نه ،این نبود ،این خیلی قدیمه ولی این نبود.این آقا  86-2سال پیش فوت کردند ،سن این بچه قد نمیده که دخترم.با صدای ثریاخانم برگشتم و همینطور که ظرف شیرینی و لیوان های شربت رو روی میز می گذاشت ،گفت:
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:
یه کمی طول کشید تا پیداش کنم ،خب صبرکنید.«مهدیار»
عکس رو گرفتم جلوی مصطفی و گفتم:
خوب ببین ،همین مرد بود؟این عکس خیلی قدیمیه که یه پسر جوونه ،اون آقا باالی  11-7سالش بود.Page 96
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لطفا دقت کن؛ خوب ببین ،گفتی چشم هاش ،پس دقت کن ،این فقط ریش نداره ،تو با ریش تصورش کن.مصطفی عکس رو گرفت و با تمام دقتش عکس رو دید ،چند دقیقه بعد گفت:
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:
آقای فرحمند این عکس مال چندسال پیشه؟خیلی؛حق با مصطفی هستش ،این آقا االن باید 11یا 17سال داشته باشه؛ ولی من بازم شک دارم.چرا؟آخه این مرد باید توی زندان باشه .اونم شیراز.زندان؟ مگه این مرد کیه؟یه عوضی.یه نگاه به عکس کرد و بعد یه نگاه به عکس بابام که باالی تلویزیون به دیوار نصب بود ،حتما متوجه شباهت شده بود،
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.زندان چرا؟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.درسته؛ اما این ماجراهم مهمه.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...Page 97
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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؟به تنها عکس پدرم روی دیوارهای این خونه اشاره کرد ،گفتم:
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 اونمامان ساحل من رو بزرگ می کنه.
آقای ارجمند چی؟همسر مادرم ،یعنی همسر مادر دومم که من رو بزرگ کرده .من قبال اینا رو توی یه برنامه زنده تلویزیونی گفتم ،ندیدید؟ من نه اهل تلویزیونم نه رادیو و اخبار ،حتی نمی دونستم شما فوتبالیست مشهوری هستید ،تا وقتی هم به خاطر کارممجبور نشم سراغ اینترنت نمیرم ،برای همین کسی رو نمی شناسم .همین قدر هم که می دونم از فوتبال کنار رفتید رو از
دوستم شنیدم.
دوستتون؟بله،راستش دوست من به قول خودش هیچ پسر چشم رنگی نیست که نشناسه ،فوتبالیست ،خواننده ،بازیگر ،مجریحاال هر چی و هرجای دنیا ،یه چند کالمم از شما می دونم به لطف اونه.
لبخند کوتاهی زدم و گفتم:
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.باید اینم بدونید که اولین و آخرین نفری هستید که من زندگیم رو براش تعریف می کنم ،لطفا فقط برای روشن شدنPage 98
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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 باتمام وجود گوش میدم و اینکار رو نمی کنم.
خب؛ ماجرای زندگی من از تصادف پدر و مادرم شروع میشه ،تصادفی که همین مهرزاد فرحمند ازش برای نابودی مناستفاده 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:
چیزی که از قلم نیفتاده؟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؟من هم خوبم ،کجایی؟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.وا ...دانیار؟ چی میگی تو عزیزدلم؟ مهمه به خدا.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 بدونمهنوزم هست یا نه؟
مثل اینکه  54سال حبس خورده بوده.دانیار ،مرگ دیانا ،خیلی فوریه ،لطفا پیگیر باش.خیالم راحت؟من تا یک ساعت خونه ام ،بیام بیشتر تعریف می کنم ،فعال کاری نداری؟قربونت خداحافظ .Page 99
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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:
آقای فرحمند من فردا صبح اول وقت با شما تماس می گیرم و در جریانتون میگذارم.ممنون ،منتظرم.خب با اجازه دیگه من میرم.ساعت چیزی به  6نمونده ،شام می خوریم بعد می رسونمتون؛ چون ثریا خانم زحمت شام رو کشیده و یک ساعتاضافه مونده.
ولی آخه...نگران نباشید ،موقع رفتن هم ثریا خانم رو با خودمون می بریم.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.
سرمیز شام همینطور که لیوان دوغ رو برداشته بودم و می خواستم بخورم خانم مهرپرور پرسید:
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؟نه ،من دوست ندارم کسی آرامش و تنهایی شبام رو خراب کنه ،تنها کسیکه بعد از مادرم حق و اجازه خوابیدن تو اینخونه رو داره میالد هستش.
آقای فرحمند شما کالفه این ،خستگی از چهرتون معلومه ،دو سه روز از تهران فاصله بگیرید ،الاقل برای تجدید قوا وانرژی ،اینجوری آروم میشید.
من بعد از مرگ مادرم دیگه با هیچ چیز آروم نمیشم.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 برایچندساعت.
ولی من با دریا آروم میشم ،هر موقع خیلی ناراحت و داغوونم میرم دریا ،اونم دریای جنوب3،بار تا حاال رفتم بندرعباس،دریای اونجا و اون آفتاب قشنگش ،اون گرمی نابش ،اون مردمش با پوست برنزه و تیره ،اون مهمون نوازیشون ،همه
Page 100
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این ها من رو برای چندماه شارژ می کنه ،آرامشی بهم میده که هیچ کجا پیدا نمی کنم ،حتما یه سفر برید بندر عباس .یه
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:
دست گلت درد نکنه ثریا خانم ،فکر نمی کردم کسی به جز مادر خودمم باشه که انقدرعالی خورش بادمجون درستکنه ،خیلی دوست داشتم ممنونم.
دخترم شما که چیزی نخوردی تا بتونی یه کمی از دستپختم تعریف کنی.خوردم ،خیلی هم خوشمزه بود.به بشقابش نگاه کردم ،فقط در حد چند قاشق خورده بود ،احساس کردم باید معذب باشه ،برای همین خودم بلند شدم و
گفتم:
ثریاخانم تا من دو تا تماس دارم و می گیرم شما از مهمونمون پذیرایی کنید تا شامشون رو کامل بخورد.برو پسرم.اومدم توی اتاقم و نشستم لبه تختم ،ذهنم حسابی درگیر شده بود ،می خواستم هرچی زودتر بفهمم که مهرزاد االن
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؛ ولیامشب اینکار رو کردم ،از هرچی یادم اومد گفتم ،این ها رو تحمل می کنم؛ ولی اگه بفهمم مهرزاد زندان نیست و اون
توی این کارا چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش داشته دیگه ضمانت هیچ چیز رو نمی کنم ،تو شاهد باش.
***
ساعت  6از خواب بیدار شدم ،فکر می کنم  1صبح بود که خوابم برد ،سردرد خیلی اذیتم کرد ،فقط یه شلوار گرمکن پام
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:
ثریاخانم هنوز ساعت 6و نیمم نشده ،چرا انقدر زود اومدی؟Page 101
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از آشپزخونه اومد بیرون و گفت:
دیشب سردرد داشتی ،می دونستم اجازه نمیده شب رو کامل بخوابی ،زودتر اومدم تا یه موقع خواب نمونی.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.به اجبار نشستم،از روی اُپن آشپزخونه یه پیاله کوچیک برداشت و اومد سمتم ،گفت:
این دارچین و آبلیمو هستش ،واال من که نمی دونستم ولی همین خانم وکیل دیشب گفت وقتی برادرش سردرد میشهاینو 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؟فهمیدم منظورش اینه که می تونه با دست خودش شقیقه هام رو ماساژ بده یا نه؟ سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و
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:
تا صبحونه رو آماده می کنم بذار بمونه ،بعد می تونی پاکش کنی.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.Page 102
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امروز تولد عروسمه ،صبح زود پاشدم براش کیک اسفناج درست کردم ،بعد گفتم پسرم بیاد از اینجا بگیره و ببره،پسصبرکن 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؟از قبل برشش زدم ،این قدرم اعتراض نکن تا برگردم.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:
دستت درد نکنه ،خیلی دوست داشتم ،امروز که نه؛ ولی هر روز دیگه که وقت داشتی برای منم درست کن.چشم پسرم ،نوش جونت .بلند شدم و دارچین و آبلیمو رو پاک کردم ،لباس پوشیدم و آماده رفتن شدم ،کیف پولم رو نگاه کردم ،فقط  64تومن خرد
داشتم ،برش داشتم و گذاشتم روی میز و گفتم:
ثریاخانم؟بله؟این خیلی ناقابله ،پول خردم همین قدر داشتم ،از طرف من یه چیز کوچیک بخر بده هدیه تولد عروست و از جانب منبهش 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.قبل از اینکه سوار ماشین بشم شماره میالد رو گرفتم ،بعد از سه تا بوق مهدیس جواب داد:
سالم داداش مهدیار.سالم صبح بخیرمهدیس ،خوبی؟صبح شمام بخیر ،من خوبم شما چطوری؟Page 103

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

منم خوبم ،میالد کجاست که موبایلشو تو جواب دادی؟خوابه.خواب؟ این موقع؟حسابی سرما خورده داداش ،از زور گلودرد حرف نمی زنه ،یه کمم تب داره .دیشب رو بیدار بود ،تازه خوابش برده .گفتزنگ 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.خواستم بگم االن میام که پشت خطی من و یاد خانم مهرپرور انداخت ،گفتم:
مهدیس من االن نمی تونم بیام ،تازه هم که خوابیده ،به یاشار میگم بیاد کلید رو ازت بگیره ،خودم هم تا دو سه ساعتدیگه میام.
باشه داداش.مراقب میالد باش؛ خداحافظ.تماس رو وصل کردم و بعد از احوال پرسی گفتم:
خب چی شد؟آقای مهرزاد فرحمند االن یک سال میشه که آزاد شده.یعنی چی؟ هنوز  54سال نشده که.یک سال زودتر عفو خورده.عفو؟ اونم این آدم؟من از جزئیاتش خبر ندارم ،فقط بهم گفتند یک سال زودتر حدود  53ماه پیش از زندان شیراز آزاد شده.باشه .ممنونم که خبر دادید.خواهش می کنم.فقط می تونم یه چیزی بخوام؟بفرمایید؟Page 104
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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. وقتی چیزی اعتراف نکرده چطوری کارمون باهاش تموم شده؟ شما یه قرار مالقات تنظیم کنید تا من برم ببینمش.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
قبل پرس و جوی الزم رو کرده بودم با خیال راحت منتظر سه شنبه بودم برای مالقات.
میالد هنوزم حالش بد بود و توی خونه استراحت می کرد ،ساعت چیزی به  58بامداد نمونده بود ،روی مبل با گرمکن
مشکی و تیشرت قهوه ای دراز کشیده بودم و داشتم عکسهای مامانم رو توی گوشی نگاه می کردم ،اصال نفهمیدم کی
خوابم برد .با صدای زنگ موبایلم سریع از جا پریدم ،اسم مهدیس رو که دیدم دلم ریخت ،فورا جواب دادم:
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؟مطمئن باش من زودتر از اورژانس میام اونجا ،تو گریه نکن.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
مهدیس در رو باز کرد ،صورتش خیس اشک و فهمیدم اوضاع میالد خیلی خرابه که مهدیس حواسش خیلی پرته ،برای
اولین بار بدون چادر دیدمش،با یه تونیک خیلی بلند ،پرسیدم:
کجاست؟Page 105
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با دستش به اتاقش اشاره کرد ،دویدم تو اتاق و دیدم که میالد فقط با یه شلوار و بدون لباس دیگه ای روی تخت افتاده،
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
و نشوندمش ،اصال توان نشستن هم نداشت .مهدیس توی اتاق نبود تا ازش بخوام لباس میالد رو بده ولی صدای گریه
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.نیازی نیست ،ساعت 8و نیم صبحه ،کجا میای؟ بمون خونه.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.میالد رو رسوندم آسانسور ...همین که خوابوندمش صندلی جلوی ماشین مهدیس نفس نفس زنان رسید که فهمیدم از
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:
من با هرچی که می دونستم سعی کردمو تبشو پایین نگه دارم ،امروز حالش بهتر بود ،فقط نمی دونم کی به موبایلشزنگ زد که با عجله از خونه زد بیرون هرچی التماس کردم نره گوش نداد ،دقیقا نیم ساعت بعد نزدیک چهارراه دوم
افتاده بوده زمین که همسایه ها به دادش رسیدن و آوردنش .از همون موقع هم کم کم حالش بدتر شد .حرف که تو
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
بردارم.
Page 106

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

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.داداش تو رو خدا،شما که اینجوری حرف می زنی تن و بدنم می لرزه.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؟این تب باال که  54دقیقه تا یه ربع دیرتر مستقیم تشنج می زد به مغزش؛ ولی چرا دیر آوردینش؟آقای دکتر االن سه روزه که سرماخورده ،روز اول رفته دکتر و بهش دارو دادند و گفتند استراحت کنه ،بعد از سه روزسرپا میشه؛ ولی درست روز سوم اینجوری حالش بدتر شد.
 این ویروس سرماخوردگی خیلی قوی هستش؛ اما با استراحت و تقویت شدن راحت می شد از پسش بر اومد .،دنشعفونت شدید کرده ،آب بدنشم خیلی کمه ،مگه بهش مایعات ندادین؟
به مهدیس نگاه کردم که گفت:
دکتر من فقط موقع قرص و شربتش به زور یه لیوان آبمیوه بهش می دادم ،این سه روزم فقط یه کمی سوپ خورده،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 چندروزی بستری بشه ،شما کارهای الزمش رو انجام بدید.
حتما.به مهدیس گفتم:
چرا وقتی چیزی نمی خورد به من نگفتی؟Page 107
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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.کارای الزمشو انجام دادم .اون وسط به چند نفر هم که امضا می خواستند تشر زدم ،نمی خواستم ولی انقدر نگران میالد
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.رفت و وقتی برگشت میالد رو بردن توی یه اتاق و وقتی کارشون تموم شد اومدن بیرون ،من و مهدیس رفتیم داخل ،در
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.االن که تو بیمارستانه خیالم راحته اتفاقی براش نمیفته ،گریه من از بی کس بودنمونه.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 تویتهرانیم؛ ولی من فقط مسیر خونه تا دانشگاه رو بلدم ،اونم از روی نشونه نه اسم و آدرس؛ اگه اشتباهی یه خیابون اینور و
اونور برم یعنی گم شدم ،امشب حتی نمی تونستم زنگ بزنم اورژانس ،می دونستم بعدش می فرستن دنبال خرید دارو و
کارای بستری کردنش ،من که بلد نیستم .انگار تو عهد قجرم ،رانندگی هم بلد نیستم ،حاال اگه شما نبودی میالد رسما
امشب می مرد ،این بی کسی نیست؟ بی کسی نیست که اگه جنازه ما تو خونه تجزیه هم بشه کسی سراغمون رو نمی
گیره ،اگه شیراز بودیم حداقل عمو و بابابزرگم بودند؛ ولی اینجا توی شهر غریب ،بی پدر و مادر ،با این اتفاقات اخیر،
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
نداشتم ،تهران از من مامان و بابامو گرفت،ت هران فوتبالی که داداشم عاشقش بود رو گرفت؛ خاله ساحلم و گرفت،
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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؟
مهدیس برای مرگ پدر و مادرشم اینجوری گریه نکرده بود ،دلش خیلی پر بود ،بهش حق می دادم ،دلم می خواست بگم
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
بردمش خونه.
***
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
حالش اونقدر بد بوده که حتی نمی تونسته رانندگی کنه ،بدنش درد می کرده؛ ولی بی خیال نشده ،گفت اونقدر تعجب
کرده بودم و ترسیده بودم که نمی فهمیدم چیکار دارم می کنم؛ ولی نفهمیدم چی شد که یهو از حال رفتم.بعدش من هم
عصرهمون روز رفتم مالقات همون هکر،ب اهاش صحبت کردم و به روش خودم غیرمستقیم تهدیدش کردم .می
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
توی زندانه ،از طرفی هر دوتا همدیگرو خیلی دوست داشتند؛ حتی می دونستم دخترش قبال یه بار خودکشی کرده؛ ولی
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 مراسمخواستگاری دخترت شرکت کنی یا نه می تونی بازم سکوت کنی تا من برم به خواستگار دخترت بگم که تو االن به چه
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؟چه تضمینی رو حرفات هست؟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 ،منPage 109
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اسمی ببرم یه نفر دیگه اینکار رو می کنه ،اسمی نبرم هم تو،پس بذار حداقل سر قسمی که خوردم بمونم و سکوت کنم.
 تو اسمش رو بگو ،من بهت قول میدم هیچ کس هیچ کاری نکنه ،خودم زودتر میرم و به خواستگار دخترت حرفایی میزنم 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.کمکت می کنم از ایران بری ،هرجایی که بخوای ،خودم می فرستمت.اینا فقط حرفه پسرجون.یه بار بهت گفتم حرف مهدیار دو تا نمیشه،اینو برای همیشه تو گوشت فرو کن،فهمیدی؟ به خاطر قسمی که خوردم اسم نمی برم؛ ولی زندگی دخترم برام از هرچی مهم تره ،ببین آقا پسر زیاد دنبالش نگرد،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:
سر حرفم هستم ،میرم و وقتی مطمئن شدم میام شکایتم رو پس می گیرم؛ ولی خیالت راحت با خواستگار دخترتهمین امروز حرف می زنم.
بدون حرف دیگه ای اومدم بیرون،نتیجه مالقاتم رو به خانم مهرپرورم گفتم،هرچند تقریبا هر دومون مطمئن بودیم کار
مهرزاده،فقط مونده بفهمیم که قتل آیدین هم با اونه یا نه؟خانم مهرپرور گفت بدون شک کار خودشه ولی مدرک یا شاهد
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
ستاره و گفت وقتی برگرده خودشم با هکر صحبت می کنه...منم طبق روال شب های جمعه با میالد یه جعبه خرما خریدم
و رفتیم بهشت زهرا؛ اصرار کردم تا میالد بیشتر استراحت کنه ولی گفت که دیگه کامل خوب شده،هنوز چند متری با قبر
مامانم فاصله داشتیم که متوجه حضور یه مرد شدم،کنار سنگش نشسته بود و گریه می کرد،میالد گفت:
اون کیه داداش؟به نظرت کی اینجوری برای مامانم گریه می کنه؟یعنی...Page 110
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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:
چرا مهدیار؟ من االن باید بفهمم؟ بعد از این همه مدت؟ ایران نبودم ولی زنده که بودم،یه زنگ می زدین و می گفتینکه ....یعنی انقدر حق نداشتم که توی مراسم خاکسپاریش باشم؟
جلوش ایستادمو گفتم:
از من گله نکن،من هنوز با اینکه هر هفته میام اینجا و همین جایی که نشسته بودی باهاش حرف می زنم،ولی نتونستم بامرگش 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 چطوریدلش اومد خودش تنهات بذاره؟
بسه دایی بردیا،گریه نکن،مامانم اصال دوست نداشت کسی باالی سنگ قبرش گریه کنه.از آغوش من بیرون اومد و میالد رو بغل کرد،میالد پرسید:
کی اومدی دایی؟امروز صبح.خانم و بچه ها کجان؟اونا رو فرستادم شیراز،دالرام خبر نداره که ساحل فوت کرده،من امروز رفتم شرکت حسام تا آدرس خونه جدید روبگیرم 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؟Page 111
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آره،یه سر میرم شیراز به خانوادم سر می زنم،بعد بر می گردم تهران و مشغول میشم.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:
یعنی آیدین هم؟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 بعد دایی بردیا رفت شیراز و گفت تا  54روز دیگه بر می گرده؛منم قبل از اینکه برم مغازه اول یه سر به شرکت
زدم،همون بدو ورودم متوجه حضور یه زن شدم؛با لباس فرم...با آقای علیپور هماهنگ شد و وارد اتاقش شدم،بعد از
نشون دادن چند تا لیست و جدول و توضیحاتی در مورد اینکه جلسه مهمی به زودی برگزار میشه پرسیدم:
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 سالهگرفت و به جای خودش این خانمو معرفی کرد،منم ازش تست گرفتم؛کارش خوب بود و قرارداد یک ساله بستم.
به نظرتون نباید اینو از قبل با من هماهنگ می کردین؟معذرت می خوام،فکر نمی کردم یه جایگزینی ساده الزم بـ...حتی تعداد مگس هایی که از این شرکت ورود و خروج می کنن باید به من گزارش داده بشه،آقای علیپور گفته بودم کهمن 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.Page 112
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بسیار خب،حق با شماست کار اینجا یه کمی حواس پرتی میاره،من از فردا یه نفر رو می فرستم اینجا تا جزئیات شرکترو 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.ممنونم،پس من دیگه میرم.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 بزرگیشدین،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...
خانم مهرپرور که برگشت ازش خواستم نتیجه تحقیقات و صحبت هاش رو بهم بگه ،منم چیزایی که درمورد مهرزاد
فهمیده بودم رو گفتم و میالد گفت:
پلیسم اینقدر اطالعات نداره ولی اینا به چه دردی می خوره مهدیار؟خیلی به درد می خوره،من مطمئنم که بچه هاش از جای پدرشون خبر دارن.پلیسم می خواد طبق قانون پیش بره،و فقطما نیستیم،چندین مورد دارن که باید همزمان به همه اش رسیدگی کنن برای همین زمان می بره.
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.خب،پس....پس منم از شکار بره ها شروع می کنم.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 ثابتنکرده،چون تا حاال زخمی بوده،ولی حاال دیگه وقتشه شروع به شکار کنه،انگاری زخم هاش خوب شدن.
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،درستهداداش؟
درسته،بهت امیدوار شدم میالد،آفرین...من از طریق دخترش به اون عوضی می رسم.آقای فرحمند؟شما چی میگین؟ اومدیم و حاال جای مهرزاد هم پیدا شد،خب نمی دونیم اونا چند نفرن،اصال چندتا آدم روکجاها 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؟زیاد سخت نیست،فقط قبلش باید یه فکری به حال ظاهرم بکنم،خصوصا چشمام."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؟Page 114
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واال همیشه نمی تونم از یه جمله اون کلی برداشت کنم،ولی اینبار خیلی واضح گفت قصدش چیه؟خب چیه؟مهدیار خیلی خوشگله،جذابه و خوشتیپ و معروف،یه کوچولو هم پولدار،البته فقط یه کوچولو؛همه دخترا براش سر ودست می شکنن،نمی دونین که دخترا چطوری خودشون رو می کشن برای اینکه مهدیار فقط یه نگاه بهشون بندازه،خب
از اونجایی که مهدیار معتقده هیچ کار خدا بی حکمت نیست،می خواد از این نعمت زیبایی سوء استفاده بکنه.
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 عالقهمند میشه،و بقیه اش هم که مشخصه،نه؟
از کجا معلوم که دخترش وا بده؟ شما هم جنس های خودتون رو نمی شناسین؟شما دخترا یه چیزی دارین به اسم احساس؛وقتی اون باشه عقل میرهمرخصی دائم،اگه یه کمم محبت از جنس مخالف ببینین که دیگه واویال،چه شود؟
میشه انقدر جمع نبندین؟ من اصال موافق این کار خطرناک نیستم،آقای فرحمند یه فوتبالیست مشهور بوده،هرچقدرمتغییر 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 نمیشناسه،تازه همیشه آدم ریسک پذیری بوده،سرش بره قول و قرارش نمیره؛غرورش هم اجازه عقب نشینی نمیده،به
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؟تو فرهنگ لغت مهدیار چیزی به اسم شکست وجود نداره،تصمیم به کاری بگیره حتما موفق میشه،هرگز از حرفش برنمی گرده،بهتره اینو بدونین.من مطمئنم تو این موفق میشه،فقط باید بهش کمک کرد.شما هم اگه الزم شد کمک می
کنین؟
با وجود این چیزایی که شما ازش می گین،و اینقدر قطعی تصمیم گرفته پس چاره ای نیست،کمک می کنم.«مهدیار»
آماده بودم تا برم دانشگاه دختر مهرزاد ،به خودم تو آینه نگاه کردم ،خیلی فرق کرده بودم ،موهایی که خرمایی بودند
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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
کرد ،تو زندگیم اولین بار بود ریش گذاشته بودم ،موهایی که همیشه به سمت باال بود االن توی پیشونیم ریخته بود ،از
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
مواقعی که قراره برم دانشگاه یا پیش اون دختر .از اتاقم اومدم بیرون ،خانم مهرپرور با میالد منتظرم بودند ،خانم
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؟نه ممنون،من حساسیت دارم؛ ولی خدایی خیلی مـ ...صبر کن ،لنز گذاشتی مهدیار؟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 همهایشون رو با چشم آبی می شناسند.
صحیح است.با این صحیح است که میالد گفت خانم مهرپرور بهش نگاه کرد و گفت:
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.من از خطر نمی ترسم ،شما نگران نباشید و تو این مدت فقط تلفنی باهام حرف بزنید و خیلی مراقب خودتون باشید تامشکلی پیش نیاد ،باشه؟
باشه .شما هم خیلی مراقب باشید.Page 116
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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 درخطره ،باید خیلی حواست رو جمع کنی.
چشم.خانم مهرپرور:
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؟حواست باشه؛ اگه یه موقع دیدی من با این دختره اومدم مغازه سوتی ندی ،من خودم رو مهیاد همتی معرفی می کنم،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 ،میگماگه مشکلی نیست،آقا امید ،که راننده مامانت بود رو برش گردون ،بگذار بشه محافظ ایشون ،همه جا با ماشینش
همراهش باشه ،اینطوری خیال همه راحته.
فکر بدی نیست ،باشه باهاش هماهنگ می کنم .فعال.Page 117
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مراقب خودت باش ،یاعلی.یاعلی.توی راه زنگ زدم به امید و ازش خواستم که به طور دائم تا یه مدت خانم مهرپرور رو تعقیب کنه و مراقبش باشه و اگه
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
پیدا کنم ،رشته اش زمین شناسی بود ،من هم به بهونه یه تحقیق و استفاده از تجربیات استادان و منابع کتابخونه و
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
کتاب نشون دادم ،یک ساعتی گذشت تا در کتابخونه باز شد و چند تا دختر اومدن بیرون ،اونم با کلی هرهر و کرکر ،فورا
بلند شدم و رفتم سمتشون و گفتم:
ببخشید خانما؟چهارنفر بودند ،ساکت شدند و یکیشون گفت:
بفرمایید.راستش من برای یه تحقیق چند تا سوال داشتم ،به من گفتن استاد پورعرب یک هفته نمیاد ،من هم عجله دارم؛ اگهمشکلی 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:
نه مینو ،بعد از یه عمر یکی پیدا شده و می خواد در مورد رشته ای که خوندیم چندتا سوال بپرسه ،کجا بریم؟دیوونه چی میگی تو؟ کلی از وقتمون میره ،بچه ها بیرون منتظرند.کدوم بچه ها؟ آرمین و شهروز رو میگی؟ بی خیال بابا.بیتا؟Page 118
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فهمیدم .حاال که تونستم بفهمم بیتا کدومشونه سرم رو بیشتر باال گرفتم و بر خالف میلم تو صورتش دقیق شدم ،خدای
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.خوشبختم آقای همتی ،من هم بیتا فرحمندم و دوستام مینو ،لیلی و رکسانا .حاال کجا می خوایید بشینیم؟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:
بیتا من نمیام ،شهروز تا حاال  544پی ام داده ،باید برم.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.بعد جلوتر از من راه افتادن ورفتن بیرون .هرسه نزدیک بوفه دور یه میز صندلی نشستیم و من هم کم کم شروع کردم به
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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:
برای امروز کافی نیست؟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؟سکوت کردم و بعد از چند لحظه گفت:
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.فهمیدم ،مثل اینکه دوست ندارید کسی تو کارتون دخالت کنه.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؟اوووف ...داشتم دیوونه می شدم ،از لحظه ای که از در کتابخونه اومد بیرون حتی چند ثانیه هم نگاهش رو ازم نگرفته،
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:
بستگی داره تا چه حد راحت باشید؟Page 120
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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؟می خواستین برگردید سر خونه اولتون؟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.Page 121
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پس قبال داشتید.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؟میشه در عوض کمکی که من بهتون کردم و می کنم شمام یه لطفی کنید؟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؟می خوام یه مزاحم رو از خودم دور کنم ،خیلی سیریشه.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.اعتماد به نفستم زیاده.Page 122

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

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.کارتی گرفت طرفم ،با مکث کارت رو گرفتم و گذاشتم توی جیبم؛ ولی طاقت نیاوردم و گفتم:
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.نه بابا نمی خواد ،جواب میدم ،دوست ندارم کالس بذارم که ناشناس جواب نمیدم ،من کسی رو منتظر نمی ذارم.هر جور راحتی.ولی شمارت رو بدم نمیاد داشته باشم.بلند شدم ،کاغذها رو برداشتم و گفتم:
Page 123

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

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؟کوفت...تو چرا این قدر می خندی؟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 اوندختر 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 عمرتاولین بار هستش که قراره با یه دختر دوست بشی ،حق بده دیگه.
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.می خواستی نپیچونی ،ده بار بهت گفتم قبل از هرکاری اول به من بگو چی تو کلته بعد.عشقم؟ به خاطر من.یعنی االن میالد رو می خواست تا جوابش رو بده ،من غلط بکنم عشق تو باشم ...خدایا ،عجب گیری کردما ،یه ماه و نیمه
Page 124
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دارم تحملش می کنم ،همه زندگی که فرمالیته بود رو براش تعریف کردم؛ ولی حتی یه بارم نگفت پدر و مادری ،خواهر و
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.با ناز و کشدار گفت:
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.من ناز کسی رو می کشم که خودم به دستش آورده باشم ،نه تو که خودت اومدی جلو.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.گوشه خیابون نگه داشتم ،قبل از اینکه پیاده بشه خودش رو کشید جلو ،فهمیدم قصدش چیه ،فوری دستم رو آوردم باال و
گفتم:
 بیتا خانم این بار سومه که پات رو از گلیمت درازتر می کنی ،دفعه بعدی مساوی میشه با آخرین دیدارمون ،فهمیدی؟خب چی میشه مگه؟ بابا مهیاد من دیوونتم ،خب منم یه طاقتی دارم ،مگه با یه بـ ــوسه چیزی ازت کم میشه؟ چرا مثلدخترای دهاتی رفتار می کنی؟
برو پایین.مهیاد؟داد زدم:
میگم برو پایین.باشه؛ مراقب خودت باش عزیزم .خداحافظ.Page 125
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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؟جانم؟ خودتی دادا؟من تو این مدت یه جمله محبت آمیز بهش نگفتم ،کوچکترین تماس فیزیکی باهاش نداشتم ،درعوض تا بوده بد خلقیو سرکوفت زدن اینکه تو اومدی سمت من؛ ولی مگه از رو میره ،دیگه داره باورم میشه این دختر با همه وجود دوستم داره
و با همه چیم می سازه ،اصال بهش بر نمی خوره؛ ولی این چند روز حسابی داره قانون شکنی می کنه ،مدام می خواد به
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.
وایسا بابا ،یه نفس تازه کن ،به من میگه بوقلمون ،تو که رو دستم زدی ،مثل آدم بگو چی شده؟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.انگاری اوضاع تو از من بدتره ها.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
بودم ،چند دقیقه بعد رسیدم جلوی در خونه ،قبل از اینکه پایین بشم موبایلم زنگ خورد:
الو؟سالم آقای فرحمند ،حالتون خوبه؟Page 126
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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؟راستش مشکل که چه عرض کنم ،تشریف بیارید من حضوری عرض کنم.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
مشغول جاروکردن بود ،سریع لباسم رو عوض کردم و برگشتم و یک راست به سمت شرکت رفتم .توی ذهنم هزار جور
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؟راستش آقای فرحمند ،من نباید قبل از هماهنگی با آقای علیپور به شما زنگ می زدم؛ چون باید این مشکل رو باخودشون در میون میگذاشتم؛ ولی متاسفانه ایشون برای  1روز نیستند ،یه پروژه داشتند که مجبور به مسافرت شدند
برای همین هم من با شما تماس گرفتم.
متوجهم خانم ،بفرمایید.آقای فرحمند ،من امروز متوجه شدم از تاریخ هفتم دوماه قبل تا امروز حساب شرکت دچار کسری شده ،این قدر ،اینکسری کمرنگ و نامحسوس هستش که نمیشه به راحتی متوجه شد ،من چندین مرتبه بررسی کردم؛ ولی به یه چیز بدتر
رسیدم اونم اینکه االن نزدیک به یکساله که هر ماه یه مبلغی کمتر از چیزی که باید وارد حساب شرکت میشه ،و هر
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 دیگهای واریز میشه.
چطور امکان داره؟نمی دونم آقای فرحمند ،مسئولیت این کار به عهده آقای علیپور و آقای امانی هستش ،من نمی دونم چطور آقای علیپورPage 127
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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.راستش االن ذهنم خیلی درگیره ،شما فعال پیگیر باشید؛ اما به کسی چیزی نگید تا آقای علیپور برگردند ،من هم به بچهها می سپارم کامپیوتر و حساب رو حتما بررسی کنند.
چشم آقای فرحمند.ممنون از اطالع رسانی که کردید.وظیفه ام بود.فعال ،روز خوش.از شرکت زدم بیرون ،این دیگه واقعا قوز باال قوز بود ،دلم شور می زد که نکنه باز قراره یه اتفاق بد بی افته ،خیلی خسته
بودم و حس هیچ کاری رو نداشتم ،دلم می خواست ذهنم آروم آروم باشه؛ ولی نمی شد .احساس درد معده شدیدی
کردم ،امروز زیادی به خودم فشار آورده بودم ،تا اعصابم آروم نمی شد از شر درد معده خالص نمی شدم .
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
برداره ،صورت هیچ کدوم رو بخاطر درخت ها خوب نمی دیدم ،چراغ سبز شد و حرکت کردم،ولی زیاد نرفتم که تصمیم
گرفتم دور بزنم و از ماجرا سر در بیارم ،شاید اون زن به کمک نیاز داشته باشه ،ممکنه صاحب خونش جوابش کرده باشه
یا شوهرش از خونه بیرونش...من این اتفاق رو دیدم پس نباید بی تفاوت باشم...دور زدم و رفتم نزدیک همون خونه
ماشین رو پارک کردم ،پیاده شدم و جلوتر رفتم ،اون زن هنوزم همونجا بود و روی لبه جدول نشسته بود و آروم اشک می
ریخت...االن می تونستم چهره اش رو ببینم ،خانم خوش چهره و سفید پوستی بود ،نمی خورد بیشتر از 35سال داشته
باشه...به خودم اجازه دادم و ازش پرسیدم:
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؟Page 128
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شما بگذارید به حساب اینکه می خوام جبران کنم ،چی شده؟ چرا گریه می کنین؟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؟آه بلندی کشید که چهارستون بدنم رو لرزوند .می دونستم می خواد درد و دل کنه و حرف بزنه ،برای همین هم گفتم:
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؟چه دلیلی داره شما بخوای کمکم کنی؟گفتم که ،گناهکارم ،دارم دنبال ثواب می گردم تا جبران کنم.من باید  7عصر برگردم خونه ،دختر کوچولوم منتظرمه.حتما.کاری که گفتم رو کردم ،تاکسی گرفتم و بعد رفتیم خونه ،با هم وارد خونه شدیم ،ثریاخانم حسابی خونه رو تمیز کرده بود
و برق می زد ،بعد از احوال پرسی و تعارف به نشستن همون خانم گفت:
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...نگاهی به سرتاپاش انداخت ،لباس هاش زیاد از حد خاک داشت ،همون اولم متوجه شده بودم؛ ولی حواسم به این نبود،
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:
درسته از من الغر تر هستین ولی من همیشه یه دست لباس اضافه همراهم میارم اینجا،بیا اونا رو بهت بدم بپوش بعدPage 129
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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
نمی گذاره ،توی اون بقچه کوچیکش هر روز میاره و می بره ،گفتم:
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
رو گرفتم تا یه موقع معذب و ناراحت نشه؛ ولی انصافا لباس ها زیادی براش بزرگ و گشاد بودند .نشستم روی مبل و
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 کردیدو چرا بیکار شدید؟
با مکث کوتاهی گفت:
صاحب اون خونه آقای هدایتی هستش 15،سالشه ،یه مرد خیلی بداخالق اما زن دوست ،زنش یعنی شهربانو یه سالیمیشه بخاطر تصادف فلج شده و روی ویلچر می شینه ،برای همین نمی تونه کارهای خونه رو انجام بده ،من اونجا از 7
صبح تا  7عصر کار می کنم ،پخت و پز ،شست و شو ،رفت و روب ،حموم کردن اون خانم ،خالصه انگار من خانم خونه
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؟تورکردن شوهرش ،می گفت من علیلم و تو خوش برو رو ،از کجا معلوم سوءاستفاده نکنی.خب؟همین دیگه ،این دوماه اون قدر برام پاپوش دوخت و اون قدر صحنه سازی کرد تا شوهرش باورش شد من یه فکراییدارم ،امروز دیگه طاقت نیاورد از غرغرهای زنش و من رو بعد از چندتا سیلی از خونه انداخت بیرون .بدون اینکه حقوق
این ماه آخرم رو بده...همین بود ،حاال من موندم و یه دختر  3ساله که باید شکمش رو سیر کنم؛ ولی به خدا من هیچ
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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از تصور اینکه اون زن چقدر پلید و شکاک بوده و بی اعتماد به همسر خودش خندم گرفت ،خنده ای از سر تاسف؛ ولی
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؟دخترم  6ماهه بود که عمرش رو داد به شما.بیمار بودند؟نه سالم بود ،کار می کرد ،زندگی خوبی داشتیم ،آره دست و بالمون تنگ بود؛ ولی خب خوشبخت بودیم ،همینخوشبختی ما هم چشم خورد و مثل گل پرپر شد.
خدا رحمتشون کنه ،متاسفم.سرتون سالمت باشه.االن می خوایید چیکار کنید؟باید دنبال یه کار دیگه بگردم ،اونم خیلی زود ،پس انداز من برای یه هفته شکم دخترم رو سیر می کنه؛ ولی کرایه خونهو چیزهای دیگه می مونه.
نمی دونم چرا نگاه سنگین ثریاخانم اذیتم می کرد ،بهش نگاه که کردم نگاه غمگینش رو دزدید و رفت سمت
آشپزخونه...مطمئنم با خودش فکر کرده که االن این خانم رو به جاش میارم برای کار .گذاشتم برای بعد باهاش حرف
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،اینجوری کارتون ساعت داره و بیشتر هم پیش دخترتون هستید.
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،
فقط باید ساعت ها نشست و بهشون خندید.
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.
اعصابم حاال یه کمی آروم تر شده بود و درد معده هم بهتر .دلم می خواست بخوابم ،روی همون مبل دراز کشیدم و
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 همونجامی مونم ،کنترل اوضاع بیرون شرکت دست ما نیست؛ ولی داخلش که دست خودمونه ،خواهش می کنم؛ اگه می تونید که
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.
اینکه بخوام دائما اونجا بمونم رو واقعا شدنی نیست ،بهتر بگم ،امکان نداره ،من با علیپور توافق کردم؛ ولی خب میتونم هر روز سر بزنم ،که بازم یه مشکل هست ،نمی خوام کارمندان شرکت حس کنند من به کارشون اعتماد ندارم .این
از این؛بعدشم منظورتون چیه یه جای کار می لنگه؟
یعن ی من شیفته یه اخالق آقای فرحمند شدم ،اونم اینکه توی حرف زدن هم دقیق عمل می کنه ،به ترتیب برای سوال ها
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:
من کامال به همین آقای علیپور شما مشکوکم.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 سردرنیاره ،پس لطفا جوری قیافه نگیرید و حرف نزنید که انگار فقط شما حالیتون هستش و بلدید که اونم به خاطر شغلی
هستش که دارید ،می فهمید که.
چرا زود عصبانی میشید و همه چیز رو به خودتون می گیرید؟Page 132
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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.هیچ وقت سعی نکنین توی برخورد اول همه آدما مطابق میل شما عمل کنند؛ چون هرکسی خصوصیات و خلقیاتمخصوص 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 وIQشما از اون بیشتره؛ چون به شعور طرف توهین کردید.
خب دیگه ،تا حاال کسی اینجوری جوابم رو نداده بود و از اونجایی که کامال حق داشت باید دهنم رو می بستم و ادامه نمی
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؟تجربه در این لحظه ثابت کرد عذرخواهی ها از ایشون تحت هیچ شرایطی پاسخ نداره ،بله دیگه...
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
دیگه ای صحبت کنم ،به خانم جوادی پور گفتم تا زنگ بزنه و مالقات با دوتا موکل بعدی رو به فردا موکول کنه ،خودم هم
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.
هر دو جلوی شرکت از ماشین هامون پیاده شدیم،رفتم جلوتر و ازشون پرسیدم:
 ببخشید ،شما گفتید که به آقای علیپور گفتید یه نفر رو می گذارید اینجا تا ریز اتفاقات رو بهتون گزارش بده؛ خب چیشد؟
هیچی ،این کار رو نکردم؛ چون رسما داشتم نشون می دادم به علیپور شک دارم درحالی که واقعا چنین حسی نیست.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 یهجوری بفهمید چطوری و چرا اومده اینجا؟
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بسیارخب.وارد سالن شرکت نشده بودیم که موبایل آقای فرحمند زنگ خورد؛ ایشون ایستاد و من هم منتظر موندم ،مکالمه اش رو
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:
موبایل میالد رو دزدیدن ،از اونجایی که میالد همیشه بچه اس من باید برم پیگیر بشم تا سیم کارتش رو بسوزونند ،فکرنمی 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.ایشون رفت و من وارد شرکت شدم درحالیکه به این فکر میکردم که واقعا آقای ایرانمش مثل یه بچه می مونه برای
ایشون،دائما در تماسن و مراقبشه،کسی باور نمیکنه این دو تا رفیق انقدر برادرانه با هم رفتار کنند.
چون حواسم نبود به یکی از کارمندان برخورد کردم و کیف من افتاد و موبایل اون...فوری خم شد و کیفم رو برداشت بهم
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
گرفته که اگه مقصر هم باشیم بازم کارمنداشون عذرخواهی میکنند .وقتی اون زن دور شد تازه بوی ادکلنی که زده بود رو
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.Page 134
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با مترجم شما کار داشتم،من مهرپرور هستم وکیل آقای فرحمند.بله،خوش اومدید ،مترجم ما خانم حجتی هستند ،همین که االن شما باهاش برخورد کردید.واقعا؟ ممنونم.خواهش میکنم ،منتظر باشید برگشتند باهاشون صحبت کنید.مرسی.میخواستم برم سمت دستشویی تا ببینم چیکار میخواست بکنه ،مطمئنا اگه آقای فرحمند متوجه بشن کارمنداش توی
ساعت کاری تلفن شخصی دارند راحت چشم پوشی نمیکنه ،این خانم هم که تازه وارد و باید هم آشنا باشه و هم
محتاط تر،دلیلی داره گوشی به دست بره سمت دستشویی ،گفتم:
ببخشید ،تا خانم حجتی برگردند من کجا میتونم دستهام رو بشورم؟منشی مهربون لبخندی زد و گفت:
همون سمتی که خانم حجتی رفت فقط سرویس بهداشتی هستش ،برو اونجا گلم.بازم ممنونم.خب ،اینجوری دیگه شک نمی کرد؛ چرا منم میرم همون سمت .فوری رفتم سمتی که میخواستم ،آروم وارد شدم و
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؟مهرزاد تو چه مرگته؟ هدف تو از اولم فقط مهدیار بود ،بابا اونم بکش همه رو خالص کنه بره دیگه ،همین روزا گندش درمیاد که مدرک من قالبی هستش .اصال این دختره به چه درد تو می خوره؟
هه ،به همین خیال بشین ،این میالد ،مهدیار رو از دنیا بیشتر دوستش داره ،نمیتونی کاری بکنی .فکر کردی با یه تیرچند نشون میزنی ،دختره رو بگیری بعد میالد و مهدیار رو تهدید کنی و بکشیشون اونجا؟ نمیشه.
آره ،خواهر میالد هر روز ساعت  0عصر میره موسسه زبان برای یادگیری .تو ساعت  6بری انبار همه چی درست میشه.باشه من باید برم دیگه،فقط اینم بگم که...دیگ ه گوش ندادم ،با عجله اما با احتیاط اومدم بیرون،گوشیم رو گرفتم دستم و جوری که اگه نیاز شد منشی بفهمه گفتم:
باشه باشه ،من همین االن میام اونجا ،شما گریه نکن من خودم رو می رسونم ،فعال.Page 135
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و همزمان از شرکت خارج شدم ،ساعت  ۰::۳بود؛ اگه میجنبیدم میرسیدم .اول با آقای فرحمند تماس گرفتم و ازش
خواستم آدرس مهدیس رو بهم بده ،گفتم کار فوری دارم و ایشون هم برام  SMSکرد .اولین کار ردیف شد؛ ولی وحشت
و استرس زیادی داشتم ،بدجور گیر کرده بودم ،میتونستم به آقای فرحمند بگم تا از آقای ایرانمش و خواهرشون بخواد
تو خونه بمونند و مراقب باشند و بگم که این حجتی بی شرف جاسوس مهرزاد توی شرکت هستش؛ اما اینجوری مهرزاد
میفهمید و کلی ازش دور میشدیم و در هر دو صورت چه بگم و چه نگم بازم جون آقای فرحمند در خطره .برای چند
لحظه هنگ کردم،که باید چیکار کنم که هم جون اینها رو نجات بدم و هم در آن واحد به مهرزاد برسم ،چشمهام رو
بستم و در یه لحظه تصمیم گرفتم ،این تنها راه توی این زمان کم هستش ،یه بشکن زدم و زیر لب گفتم:
همینه ،کورخوندی مهرزادخان ،نقشه هات رو نقشه بر آب میکنم ،اجازه نمیدم کوچکترین صدمهای به این پسربرسونی ،نمیگذارم دستت به مهدیار برسه ،من دیانام؛ می دونم چطوری با نقشه خودت برای خودت نقشه بکشم.
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:
بیا دنیا ،اینو بگیر .ببین آبجی اگه من امشب تا ساعت  6الی  6334برنگشتم و هیچ تماسی هم باهات نداشتم فوریمیری 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
صد نمیت ونید؛ ولی دنیا ،اینو بدون آسمون هم که به زمین اومد مانعی نشه برای رسوندن این کاغذ به دست فرحمند،
اینم اضافه کن که حتما حواسشون به مهدیس باشه .یادت نره ،مهدیس.
دیانا من رو نترسون ،چی شده؟ میخوای چیکار کنی؟به خدا فرصت توضیح ندارم آبجی .به هیچ کس حتی دانیار هم چیزی نگو،کاری که خواستم رو بکن و دعا کن بتونمامروز 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.پیشونی دنیا رو بوسیدم و از خونه اومدم بیرون ،هیچ فرصتی نبود ،وقتی رسیدم جلوی خونه ساعت  ۰:۴۳دقیقه بود و
هنوز وقت داشتم ،پیاده شدم ،خم شدم کفش خوش رنگم رو به ظاهر درست کردم و بعد رفتم جلوی خونه ای که
پالکش  305بود .زنگ زدم و بعد از معرفی کردن خودم به مهدیس وارد خونه شدم.
«مهدیار»
با میالد وارد خونه شدم و پرسیدم:
حاال مطمئنی تو گوشی چیز خاص و شخصی نداشتی؟Page 136
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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؟همینطور که دستهاش رو می شست ،گفت:
هیچی ،داشتم با مسیح حرف می زدم ،بعد یهو یکی با موتور از کنارم رد شد و گوشی رو زد.آخ آخ ،بمیرم برات،وچقدرم سخت بود.حولهای که طرفم پرت کرد رو گرفتم و گفت:
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.دیگه گذشت حاال.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:
برو کنار مادر من ،مگه امپراطور هستش که موقع شام کسی نباید مزاحمش بشه؟ میگم برید کنار بگذارید برم...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؟Page 137
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خودمم و شما؟تو رو خدا آقای فرحمند ،به دادم برسید ،جون خواهرم در خطره.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.میالد که لیوان دوغش دستش بود و داشت می خورد یهو زد به گلوش و شروع به سرفه کرد ،من هم که انگار بهم برق
وصل کرده بودن فورا پرسیدم:
چی شده؟ برای خواهرتون چه اتفاقی افتاده؟ راستش دیانا امروز بعد از ظهر اومد خونه ،با عجله یه نامه نوشت و گفت داره میره و ازم خواست اگه تا ساعت  6الی 6334برنگشت بیام و این رو بدم به شما ،گفت براش دعا کنم تا بتونه جون سه نفر رو نجات بده ،احتمال می داد
موبایلش در دسترس نباشه ،رفت و گفت اگه برنگشت حاللش کنم ،من هرچی زنگ میزنم خاموشه ،طاقت نیاوردم تا
ساعت  6و االن اومدم ،آقای فرحمند یه کاری بکنید ،من نمیتونم به پدر و مادرم در این مورد چیزی بگم ،حتی به پلیس،
اون تا حاال اینجوری نشده بود.
اون نامه دیگه چیه؟ همراهتونه؟بله ،بفرمایید.نامه رو گرفتم و بلند خوندمش:
«آقای فرحمند؛
من رفتم پیش مهرزاد ،اون برای ما تله گذاشته بود ،خانم حجتی توی شرکت جاسوس اون هستش ،من مکالمات اون
زن رو با مهرزاد شنیدم ،میخواستند با گروگان گرفتن مهدیس خواهر آقای ایرانمش ،شما و ایشون رو که هدفشون
بودید رو بکشند ،من از تله ی خودش برای به دام انداختن خودش استفاده می کنم ،یعنی سعی می کنم الاقل جلوی
صدمه رسیدن به شماها رو بگیرم ،اجازه نمیدم به خواسته اش برسه ،فقط اگه من برنگشتم حواستون به خانم حجتی و
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؟خیلی سخت نیست فهمیدنش ،اون خودش رو سپر جون شما کرد ،نمی دونم چرا؛ ولی حاضر بود جونش رو بده؛ اما بهPage 138
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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:
الو مهدیس ،کجایی آبجی؟سالم داداش ،من مسجدم.خدا شفات بده دختر ،ساعت نزدیک  6شبه ،مگه رفتی اعتکاف؟بامزه ،خانم وکیل گفت برم مسجد.میالد متعجب گفت:
چی؟ مثل آدم کامل حرف بزن ببینم چی شده؟میالد امروز عصر خانم مهرپرور اومد خونه،گفت جون من تو و داداش مهدیار در خطره،گفت من طعمه ی عمو مهدیارهستم برای اینکه به شماها برسه،واسه همین ازم خواست کمکش کنم.
چه کمکی مهدیس؟ حرف بزن.من قرار بود ساعت  0برم موسسه زبان،ازم خواست لباسامون رو با هم جا به جا کنیم ،من لباس اون رو پوشیدم و اونلباس منو،گفت حاال خودمو جای اون جا بزنم و با ماشینش برم به اولین مسجد نزدیک،بهش گفتم تازه رانندگی یاد
گرفتم ،می ترسم ،بهم گفت برای نجات خودمون باید پا روی ترسم بگذارم،میدونست تو گوشیت رو گم کردی که گفت
با کسی تماس نگیرم و فقط جواب تلفن مهدیار رو بدم ،بعدشم گفت وقتی تاکسی اومد اون با لباس و چادر من سوار
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.
آروم باش آبجی،آروم باش من همین االن میام ،رفتی مسجد امام حسین دیگه ،آره؟آره.بمون که اومدم.گوشی رو داد دستم و گفت:
آخرین بار کی با امید حرف زدی؟امروز صبح.زنگ بزن ببین کجاست.Page 139
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شماره امید رو گرفتم وباز زدم اسپیکر:
الو امید.سالم،آقا معلومه شما کجا هستین؟ من از امروز عصر  8هزار بار زنگ زدم و  smsفرستادم،چرا جواب نمیدین؟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.خواهر خانم مهرپرور هین بلندی گفت و دستش رو گرفت جلوی دهانش؛ادامه دادم:
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 اومدنبیرون ،با یه نفر تماس گرفتند و بعد همینجور که دور خودش میچرخید ،یه کم که مسلط شدند با خوشحالی نشستند
توی ماشین و رفتن سمت خونه خودشون 54 .دقیقه نشد که برگشت و راهی خونه آقای ایرانمنش شد .وقتی پیاده
شدند ،کفششون رو توی پاشون درست کردند و رفتن داخل ،وقتی اومدن بیرون دوباره کفششون رو درست کردند و
سوار ماشین شدن،خانم مهرپرور همیشه مانتو و کفششون ست هستش،و چون هم موقع پیاده شدن و هم سوار شدن
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
اومد بیرون و سوار تاکسی شد،بلد نبود چادر سر کنه و کفششم سبز بود،اینبار خانم مهرپرور بود،همون موقع تماس
گرفتم ولی جواب ندادید ،دنبالشون رفتم؛ ولی نزدیک به یه موسسه زبان ،یه ماشین پیچید جلوی تاکسی و راننده تاکسی
رو انداختن بیرون و رفتند ،تعقیب که کردم رسیدیم اینجا ،توی یه روستا ،خانم مهرپرور رو سه نفر چشم و دست بسته
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،میخواستم برم کمکشون؛ ولی ترسیدم چون تنها هستم بیشتر جونشون رو به خطر بندازم.
امید آدرس رو زود بده.Page 140
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بیایید...گوش کن امید ،هیچ کاری نمی کنی؛ من خودمو میرسونم ،فقط حواست باشه؛ اگه دوباره خواستن خانم مهرپرور روببرند جای دیگه تعقیبشون کنی اونم با دقت و به من زنگ می زنی.
چطوری زنگ بزنم؟ گوشیون مشکل داره انگار؛ شارژ باتری منم داره تموم میشه.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.کجا میری؟ مهدیار زنگ بزن به پلیس ،اینبار خیلی قضیه جدی تر هستش ،با گروگان گیری شروع شده ،مگه قضیهخودت 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:
میشه شما گوشیتون رو امانت بدید به من؟ فعال گوشی دیگه ای ندارم.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؟ اون عوضی ها مارو با نقشه ای که داشتن بازی دادند ،دزدیده شدن گوشی من کار اونا بوده ،گوشی تو هم هک شده،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؟من برش میگردونم ،ایشون رو صحیح و سالم بر میگردونم.Page 141
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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
سرعت ماشین خودم رو رسوندم به آدرسی که داشتم ،ماشین امید رو که دیدم سرعتم رو کم کردم و دورتر نگه داشتم،
رفتم سمتش ،پیاده شده بود پرسیدم:
چرا پیاده شدی؟آقا اون چهار نفری که اومده بودند  1دقیقه پیش رفتند؛ ولی بعدش صدای جیغ خانم مهرپرور اومد ،از قبلشم خیلی جیغو داد زدند؛ اما االن همه جا ساکته ،چیکار کنیم؟
خدای من ،اون چهار نفر چجوری بودند؟معلوم بود یکی رئیسشونه ،بقیه بادیگاردش.االن چند نفر اون تو هستند ،می دونی؟سه نفر به احتمال  64درصد.امید ،ورزش رزمی در چه حد بلدی؟در حدی که این سه تا رو بشه با خاک یکی کرد.دمت گرم ،پس بیا بریم که دارم براشون.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 منوکیلم و بعدا کمک می کنم شکایت کنید.
یعنی چی خانم؟ منظورتون چیه؟االن وقت نیست،این کارت من ،منتظر تماستون هستم برای بعد.و همین هم شد ،تاکسی که به خاطر اون عوضیها ایستاد فورا سه نفر اومدند و راننده رو انداختند پایین و سوار شدند،
خب هرچقدرم آماده باشم بازم ترسیدم ،یکی از اونا نشست عقب کنارم و یه دستمال هم گرفت جلوی دهانم و بعد با
اولین تنفس چشمهام رو بستم و دیگه چیزی نفهمیدم...
با حس اون آب سردی که به صورتم پاشیده شد به هوش اومدم ،تا موقعیت رو به یاد بیارم چند لحظه طول کشید ،خرابه
بود ،خرابه با دیوارهای کاهگلی ،فقط خاک بود و چوب و آهن پاره .همین ،به سختی نشستم ،چادری در کار نبود؛ ولی اون
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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:
احمق ،حاال جواب آقا رو چی بدیم؟ اشتباه به این بزرگی؟ مگه ما می دونستیم قراره اینجوری بشه؟ یاور زنگ زد و گفت دختره االن از خونه اومده بیرون ،ما چه می دونستیم کهاین وکیل از کار در میاد.
صدای جر و بحثشون داشت باال می رفت و من تازه فهمیدم قضیه چیه،البد کارت شناسایی من رو تو کیفم دیدن دیگه.
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
کاپشن کرم قهوهای که لباس زیرش معلوم نبود بخاطر کشیدن زیپش تا زیر چونهاش .پوست فوق العاده سبزه با ریش
و سیبیل خیلی بلند .تو چشماش خیره شدم که گفت:
تو کی هستی؟ نسبتت با اون دختر چیه؟یه کمی جابه جا شدم و گفتم:
دوستاتون که دارند در موردش بحث میکنند ،من وکیلم.اینو می دونم ،کدوم وکیل؟ چرا کاری کردی تا اون دختر نجات پیدا کنه؟اسم و فامیلم تو کارت هست و اینکه من هیچ کاری نکردم ،خیلی دوست دارم بدونم چرا اینجام؟ مگه چیکار کردم؟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؟بی ادبی کنی؛ اگه سرمم بگذاری رو سینم هیچی نمیگم ،پس درست جواب بده ،رئیس تویی یا نه؟بهم سیلی محکمی زد ،اونقدر محکم که برق از سرم پرید واقعا .دستم رو گذاشتم روی صورتم ،اون نامرد از جلوم بلند
شد و رفت سمت اون دوتا که یکیشون خیلی تپل بود و کوتاه قد با لباس یکدست مشکی و چشمای روشنش و یکیشون
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.Page 143
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و بعد اون دونفر اومدند روبه روی من؛ اما با فاصله روی زمین نشستند .بهشون توجهی نکردم و چشمام رو بستم.
زمان کند پیش می رفت ،نه این سه نفر با من حرفی می زدند نه با خودشون ،تا اینکه باالخره صدای ماشین اومد و
بعدش هم چندتا مرد وارد شدند ،با چیزی که دیدم بی اختیار از جام بلند شدم ،کسی که از همه جلوتر بود همون مهرزاد
فرحمند بود ،یه مرد فوق العاده شیک پوش و جذاب ،که چشمهای آبی روشنش خیلی راحت فضای نیمه روشن اون خرابه
رو روشن میکرد ،تک و توک روی سرش تار مو داشت ،خیلی کم پشت بودند و ریش پروفسوری که داشت بهش یه
ابهت خاص داده بود.آب دهنم رو قورت دادم ،همون که بهم سیلی زده بود رفت طرفش و با نشون دادن محتویات کیفم و
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.نه ،مثل اینکه زبونت هم خیلی خوب کار میکنه.بله خوشبختانه.باهات شوخی ندارم دختر ،بگو ببینم،اون حیوون اینقدر ترسو هستش که یه دختر رو فرستاده جلو؟یعنی چی؟مهدیار رو میگم ،اون بچه آهوی خوشگل که ادعای گرگ بودن داشت ،خودش رو پشت یه دختر مخفی کرده؟عصبانی داد زدم:
خفه شو ،دیگه اسم مهدیار رو توی دهن کثیفت نچرخون ،تو در مورد مهدیار چی فکر کردی؟ یعنی انقدر پست و بیغیرت شده که خودش بمونه تو خونه و من رو بفرسته جلو؟ تو فرهنگ لغت مهدیار من واژه ترس ندیدم.
اون مردک رنگین کمون اومد سمتم که با داد «وایسا عقب» مهرزاد متوقف شد ،بعد گفت:
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.کجا؟ تو زندان؟ البد چهار تا ناشیتر و احمقتر از خودت؟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:
برید پیگیری کنید ببینین مهدیار در جریان حضور این موش کوچولو اینجا هست یانه؟ مطمئن بشید اینا با هم نقشهکشیدن یا واقعا مهدیار بی خبره؟ زود باشید.
دو نفرشون فورا رفتند بیرون ،چشمهام رو بستم تا چیزی نبینم ،شکمم خیلی درد گرفته بود؛ اما به روی خودم نیاوردم...
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من خودم خواسته بودم ،دونسته پا به میدون گذاشتم ،نمیدونم چرا و چی شد؟
یه سوال مثل مته داشت مغزم رو خراش میداد ،اونم اینکه من به خاطر مهدیار و جونش اینجام یا به خاطر آقای
فرحمندی که موکلم هستش؟ چرا عصبی شدم از اینکه مهرزاد می خواست اون رو کوچیک نشون بده؟
این سواالت من رو بیشتر از درد شکمم اذیت می کرد .مهدیار گفته بود که این مهرزاد چقدر می تونه بی رحم و خطرناک
باشه،خودم رو برای هرچیزی آماده کرده بودم؛ ولی دلم غوغایی بود ،نمیدونم چرا دلم شور می زد و در عین حال گرفته
بود .حال عجیبی داشتم ،با صدای پچ پچهای اونها چشمهام رو باز کردم .مهرزاد گفت:
نه؛ انگاری اون جوجه خبر نداشته ،هه ،خیلی زرنگی مثال؟ میدونم که از طریق مکالمه مترجم شرکت مَهدی متوجهشدی ،تو هرچقدر زرنگ باشی ،من یه قدم از تو جلوترم ،پس زیادی خوشحال نباش.
صدام رو باال بردم و گفتم:
یه بار بهت گفتم اسم مهدیار رو کامل و درست بگو ،صفات شایسته خودت رو به مهدیار نچسبون ،من هر جوری کهفهمیده باشم مهم نیست ،مهم اینه که مهدیس ،مهدیار و میالد االن صحیح و سالم هستند و تو بازم تو نقشهات شکست
خوردی ،مهدیار دیگه فهمیده من پیش تو هستم ،مسلما برای نجات من نمیاد؛ چون نمی دونه کجا هستم ،پلیس هم که؛
اگه ردی جا گذاشته بودی تا االن  6بار اعدام شده بودی که.
نخیر ،انگاری بیشتر از یه وکیل برای اون پسر نگرانی ،پس بگو قضیه عشق و عاشقیه،آره؟وای که اگر مهدیار اینجا بود االن چیزی از این مرد نمیموند ،بعدشم از من که باعث شدم با حرفام همچین برداشتی
بکنه ،مهدیاری که روی خودش بیشتر از هر چیزی غیرت داره ولی االن...
جوابی ازم نشنید و گفت:
باهات شوخی ندارم خانم وکیل ،خداروشکر که هم می شناسمت ،هم میدونم چطوری خودت رو سپر جون مهدیار کردیو اومدی اینجا و دیگه نیاز به بازجویی نیست ،وکیل پایه یک هستی ،پس پلیس ها خیلی زود دست به کار میشند و...
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 دیگهنمیتونیم به مهدیار برسیم.
حق با شماست آقا؛ ولی زیادی خوشگله ،حیفه اینجوری بمیره.چیکار کنیم؟معامله نمیکنید؟مهرزاد لب پایینش رو به دندون گرفت و دستاش رو توی هم گره زد و گفت:
فکر بدی نیست ،نظر خودت چیه موش کوچولو؟Page 145
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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؟زنده موندنت ،تا وقتی ایرانم همینجا هستی؛ ولی وقتی بعد از انجام کارم رفتم خارج تو به زندگی ادامه میدی؛ منصفانهاست ،نه؟
همه آب دهنم رو جمع کردم و با همه نفسم پرت کردم طرفش و افتاد کنار پاش .احمق روانی وقتی دید نه قراره حرف
بزنم نه کمکی کنم به چشم و ابرو به قلچماقهاش اشاره کرد ،دوتاشون اومدن سمتم ،به زور پالتو رو از تنم در آوردند،
یکیشون از پشت سر دستهام رو گرفت و اون یکی...
قلبم داشت از سینه میزد بیرون ،یعنی چیکار میخواست بکنه؟
نه امکان نداشت ،چشمهام رو بستم و از ته دلم فقط جیغ میزدم ،نمی تونستم محکم و قوی باشم،چیزی نبود که بشه
تحملش کرد ،با هر حرکت اون عوضی بیشتر آرزوی مرگ میکردم و گریه ام شدت می گرفت،تو این لحظات دردآور
فقط یه چیز به ذهنم میرسید ،اونم اینکه:
«شانس رسیدن به کسی که دوستش دارم رو با این وضعیت از دست دادم»
همینطور که پشت هم جیغ میکشیدم اون عوضی کنار کشید ،همشون می خندیدند ،چشمام رو باز کردم ،مهرزاد هم
خندید و گفت:
ما دیگه باید بریم ،شماها زنده به گورش کنید و بعدش فوری بیایید پاتوق ،فهمیدید چی گفتم؟ اگه باز هم اشتباه کنیدسرتون رو از تن جدا میکنم.
هرسه اونها گفتند چشم و بعد مهرزاد و اون چند نفر رفتند .من موندم و همون سه تا مردی که اول بودند ،افتادم روی
زمین ،درد داشتم ،خیلی زیاد.گریهام بند نمیاومد ،سرما داشت بی طاقتم میکرد ،چند دقیقه که از رفتن مهرزاد گذشت
اومدند سراغم ،همون رنگین کمونه زیر بغلم رو گرفت و با خودش می کشوند ،اون یکی که فهمیده بودم اسمش سلمان
هست گفت:
صبرکن کامی ،آقا گفت زنده به گورش کنید ،خب باشه قبول؛ ولی حیفه همینجوری بره خب ،نصفه و نیمه فایده نداره.میخوای چیکار کنی سلمان؟یه کمی خوش میگذرونیم.رو کرد به اون تپله و گفت:
تو برو ماشین رو بیار این طرف ،زود باش.Page 146
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اون رفت و من دیگه صدای نفسهام هم نمی شنیدم ،خیلی ترسیده بودم ،همین کامی به زور میخواست من رو بخوابونه
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
برخورد پای یه نفر با صورت خوش فرمش صدای هق هق منو خفه کرد .مهدیار بود ،اون لحظه من دنیا رو تو دستهام
داشتم ،با اینکه نمیخواستم مهدیار کوچیکترین آسیبی ببینه؛ ولی االن به حضورش نیاز داشتم ،یک نفر دیگه هم باهاش
بود ،امید ،همون که گذاشته بود تا من رو تعقیب کنه ،همون که خودم بهش عالمت دادم ،مهدیار با سلمان و امید با کامی
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.به هر سختی بود بلند شدم ،اول شال گردن رو برداشتم بعد پالتو رو ،رفتم پشت یه دیوار نصفه نیمه ،شال گردن رو
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
کنم،یهو از اون فضایی که برای کار گذاشتن پنجره ایجاد کرده بودن همون مردک تپل رو دیدم،متوجه حضور مهدیار
شده بود که موبایلش رو بیرون آورد و مشغول گرفتن شماره ،صبر نکردم و فوری رفتم سمتش ،دستم رو از خاک پر
کردم و پاشیدم توی صورتش ،موبایلش از دستش افتاد و آخ بلندی گفت .رفتم سمت موبایلش و برداشتمش و گذاشتم
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
بازم بزنه که اسلحه اش رو کشید بیرون ،فکر اینجاش رو نکرده بودم ،مهدیار که این رو دید آروم گرفت و آهسته اومد
سمت من ،کف دست چپش رو به نشونه دفاع گرفت طرف اون مردک و با دست راستش ساعد دست چپ من رو از روی
همون پالتو گرفت و پشت سرش پناه داد ،همینطور عقب عقب رفتم تا محکم خوردم به دیوار پشت سرم و آخ خفهای
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:
مهرزاد حق داره بهت میگه جوجه ،حاال با زبون خوش اون دختر رو تحویل من میدی.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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خب من پیشنهاد بهتری دارم،بیا من این دختر رو با خودم می برم،تو هم که خب چون من همینجوری ازت نمی گذرمشَل و لنگ و درب و داغون میری پیش اون رئیس حیوونت ،بهش میگی مهدیار گفته ،هرجایی بری پیدات می کنم ،بگو
روز انتقام نزدیکه ،بگو مهدیار گفته تا حاال توی غار بوده؛ ولی دیگه زخمهاش خوبِ خوب شدن ،همونجور که قول داده
بوده بدون ناله کامال سرپا شده ،روز انتقام رسیده ،بگو آقا گرگه گفت بهتره خودش خودش رو حلق آویز کنه تا قبل از
اینکه گرفتار دندون های من بشه ،باشه؟:همه اینها رو بهش بگو ،تو رو زنده میگذارم که بری بهش پیغام من رو
برسونی.
یعنی چی تو رو زنده میگذارم ،یعنی اون دوتا رو کشتند؟
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
گلوله سمت آسمون بود،بعد که اون مردک افتاد روی زمین مهدیار تا جایی که می خورد کتکش زد،همون موقع امید اومد
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.امید سوار ماشین خودش شد؛ اما قبلش مهدیار کت تنش رو ازش گرفت ،بعد من هم سوار ماشین مهدیار شدم،
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
داد زد و سرزنشم کرد که ترجیح میدادم بمیرم؛ ولی اینا رو از زبونش نشنوم ،اون هم زبون کی؟ کسی که داشتم خودم
رو فداش میکردم ،وقتی داد و بی داد میکرد یه چیزی برام جالب بود ،اون هم اینکه تو اوج عصبانیت هم مودب بود...
وقتی حرفاش رو میشنیدم و جواب میدادم ،تمرکزم فقط روی یه چیز بود ،اینکه حتی یه قطره خون هم توی ماشینش
از من نمونه ،خدا رو التماس میکردم برای اینکه همچین اتفاقی نیفته ...سرما داشت تا استخوونهام نفوذ میکرد و
طاقتم رو به تمومی بود...
«مهدیار»
نشستم توی ماشین و کنترل خودم رو از دست دادم ،داد زدم:
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شما به چه حقی همچین کاری کردید؟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...دِ لعنت به این شغل شما و واسطه کاریهاش ،کی گفته شما باید با اون عوضی وارد بازی می شدید؟ مگه من تمامزندگیم رو نگفتم براتون؟ مگه نگفتم اون آشغال هرکاری میکنه ،از حیوونی که تا دم تجاوز به مادرم...
نباید میگفتم ،عصبانیت کار دستم داد ،نباید این رو میگفتم ،نباید نباید نباید ...وای مامان ببخش من رو ...نفس عمیقی
کشیدم و گفتم:
بدکردید خانم مهرپرور ،در حق من نه تنها خوبی نکردید بلکه زمینم زدید ،اونم ناجور ...من یک ماه و نیمه که دارم بادختر اون عوضی سروکله میزنم ،برام خیلی سخته خانم ،خیلی .من که به هیچ دختری اجازه ندادم تا چند متریم بیاد حاال
دارم دختر دشمن خونی خودم رو توی همین ماشین روی همین صندلی که نشستید رو با خودم اینور و اونور می برم تا
بتونم اونقدر بهش نزدیک بشم و بتونم جای این بی شرف رو پیدا کنم؛ ولی حاال شما ،خرابش کردید.
نمیفهمم آقای فرحمند ،رفتند من اونجا چه ربطی با طرح دوستی شما با اون دختر داره؟چون نمیتونم دیگه حتی برای ثانیهای شما ،میالد و مهدیس رو تنها بگذارم ،نمیتونم .شما وکیل منی ،باید کاری کهمن میخواستم رو انجام می دادید نه اینکه...
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؛اگه هزار بار دیگه هم برگردم عقب همین کار رو می کنم.
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:
امشب یه شب خاص بوده برای شما ،خودتون خرابش کردید.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.Page 149
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خب؟امشب ،شب تولدتونه.لبخند تلخی زد و گفت:
زیادم بد نشد ،در عوض برای همیشه برام پر از خاطره میمونه ،چقدر درد کشیدم ،ترسیدم ،فحش خوردم ،حرفشنیدم ،سرزنش شدم و خیلی چیزا.
هرچقدر هم مقصر بود؛ ولی امشب شب تولدشون بود ،یه شب که باید دوباره  371روز صبر می کرد تا تکرار بشه،
آروم تر که شدم ،صدای موزیکی که درحال پخش بود؛ ولی کامال بسته بود رو باز کردم ،تا شاید از این حال و هوا فاصله
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
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
از اینکه این آهنگ پلی شد خیلی اعصابم به هم ریخت؛ چون به درد همچین شبی نمیخورد و هیچ مفهوم مشترکی توش
نمیدیدم...
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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
برام سایه ای از تو هم کافیه
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؟تا مطمئن بشم حالتون خوبه یا نه؟ باالخره صدمه دیدید ،باید چک بشید و زخم صورتتون هم پانسمان بشه.من خوبم آقای فرحمند ،لطفا برین خونه دوستم.Page 151
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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 زورحرفتون رو به کرسی بنشونید؟ من االن حال خودم و خانواده خودم رو بهتر از هرکسی می دونم و صالح کارمم در
جریانم ،شما االن هیچی در مورد شرایط روحی من نمی دونید ،پس ببرید خونه دوستم.
با عجز اینو ازم خواست ،من واقعا چیزی نمیدونستم ،نه حالش نه اتفاقاتی که بهشون گذشته ،پس به ناچار گفتم:
باشه قبول؛ ولی بیمارستان رو...به دست و پاتون بیفتم و التماس کنم راضی میشید؟ من نمیخوام شب تولدم برم بیمارستان.دلیل این اصرا رو برای بیمارستان نرفتنشون رو نمی فهمیدم؛ ولی میدیدم که شرایط خوبی نداره ،برای همین اصرار
نکردم و در عوض به امید زنگ زدم و گفتم پشت سر من نیاد ،بره خونه من و خواهر خانم مهرپرور رو برسونه و بگه که
خواهرشون خونه دوستشه...آدرس گرفتم و رسوندمشون .وقتی رسیدیم ،ماشین رو زدم جلوی در خونه ،میخواستم یه
چیزی بگم ولی نمی تونستم ،نه تشکر درست بود نه ...فقط گفتم:
خداروشکر که سالم هستید وگرنه هرگز خودم رو نمیبخشیدم.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؟در ماشین رو بستم،رفتم رو به روشون ایستادم،از سرمای زیاد دندوناشون به هم می خورد،گردنبند رو باز کردم،با
انگشت شصت لمسش کردم،بعد بوسیدمش و با احتیاط و رعایت فاصله بستم دور گردن ایشون و گفتم:
تنها چیز با ارزشیه که االن دارم و میتونم بهتون بدم؟نگاهی به گردنبند انداخت و گفت:
مناسبتش؟تولدتون مبارک باشه.این هدیه تولد منه؟می دونم ،مادی قیمتی نداره؛ ولی معنوی ...این رو چندین سال پیش مادرم انداخت گردنم و من تا به امروز برای اولینبار هست که از خودم جداش میکنم ،همیشه گردنتون باشه و مثل جونتون مراقبش باشید.
من چطور میتونم همچین هدیه ای رو قبول کنم؟Page 152
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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؟سرش رو انداخت پایین و گردنبند رو توی دستش فشار داد؛چیزی نگفتم و برگشتم سمت ماشین ،سوار شدم و از اونجا
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
قطره به زمین میریخت اجازه نفس کشیدن هم به زور می داد .خودم رو رسوندم دم خونه غزل ،زنگ زدم و خود غزل
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.یه دستم روی شکمم بود و دست دیگه هم تکیه گاه من شده بود به دیوار ...غزل که در باز کرد با دیدن صورت زخمی من
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:
خانوادت نفهمند غزل ،من حالم خیلی بده ،میشه امشب اینجا بمونم؟گیریم خانواده بفهمند ،فدات بشم مامان من و مامان تو نداره که ،خونه خودت بیا تو ببینم چی به سرت اومده.با کمک غزل رسیدیم داخل ،کفشهام رو که درآوردم یهو خاله مدینه رو دیدم که با دست کوبید روی دست دیگه اش و
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گفت:
خدا منو مرگ بده خاله ،چی شدی تو؟چیزی نیست خاله ،یه تصادف کوچیک کردم؛ ولی خب نخواستم مامانم نگران بشه؛ اگه اشکالی نداره امشب رو به بهونهکار 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:
مامان جونم؛ اگه حالش اونقدر بد بود حتما می رفت،ما میریم تو اتاق من ببینمش؛ اگه نیاز بود حتما میریم بیمارستان.بهتره االن سرپا نباشه.
باشه عزیزم ،شما برید تا من براتون شام بیارم.فوری گفتم:
نه خاله مدینه ،غزل بیاد بخوره؛ ولی من بدنم کامال کوفته است ،میخوام بخوابم.هرطور راحتی.اگه چند دقیقه دیگه می موندم از هوش می رفتم ،غزل من رو رسوند توی اتاقش ،میخواست بخوابونه روی تختش که
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.به زور نشستم روی تختش و اونم نشست کنارم ،من گریه میکردم و اون دکمههای پالتوم رو باز میکرد ،همین که پالتو
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.من چه خاکی به سرم بریزم االن؟ مگه دستت با کارد بریده که با یه چسب زخم حلش کنم؟به زور گفتم:
غزل...Page 154
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غزل فدات بشه،پاشو بریم بیمارستان،پاشو،تا نوک انگشت پات خون رسیده.دارم از هوش میرم دیگه ن..نمی..باشه ،هیچی نگو ،االن زنگ میزنم خواهر سپیده بیاد ببینتت.نه،نمی خوام کسی بفهـ...بفهمه.بابا خواهر سپیده خیلی خوبه ،می شناسیش که ،تنها راهشه ،من برم زنگ بزنم تا از دست نرفتی.گردنبند مهدیار رو توی دستم فشار دادم ،از ته دل دعا می کردم هیچ خونی توی ماشینش نمونده باشه ،غزل داشت با
سپیده حرف میزد ،سپیده دوست دوران دبیرستانمون بود که هنوزم باهاش رابطه داشتیم ،ماهی یه بار رو حداقل همدیگر
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:
گوش کن دیا ،سپیده گفت خیلی دیر بشه تا  04دقیقه دیگه خواهرش اینجاست ،تو رو خدا تو فقط تحمل کن تا برسه،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.فردا همه چیز رو میگم باشه؟ می دونی که اگه نپرسی هم من تعریف می کنم ،پس هیچی نپرس االن.دیانا نکنه بهت ...بهت...چشمهام رو با درد بستم و گریه هر دوی ما شدت گرفت ،بلند شد و برام لباس آورد ،به هر سختی بود لباسها رو عوض
کردم ،قبل از اینکه ساجده برسه زنگ خونه بلند شد ،خاله مدینه غزل رو صدا زد و رفت بیرون ،بعد فوری برگشت و
گفت:
دیا؟چی شده؟Page 155
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آقای فرحمند اومده.چی میگی تو؟نمیدونم ،االن دم در هستش ،به مامانم گفته میخوام خانم مهرپرور رو ببینم.لعنتی ،حتما توی ماشینش خون من جا مونده.االن چیکار کنم دیانا؟ گیج شدم من ،اینجا چیکار می کنه؟ مگه تو با اون اومدی اینجا کـ...غزل؟هان؟برو دم در ،بهش بگو دیانا خوابیده ،بگو چندتا زخم سطحی چندجای بدنش بود که تو چسب انداختی و االن حال منخوبه ،ردش کن بره غزل ،خیالش رو راحت کن و رد کن بره.
از دست تو ،ببینم چیکار میشه کرد.غزل رفت و 1دقیقه بعد برگشت ،ازش پرسیدم:
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 دمدر؟گفتم بدنش یکمی درد می کرد ،چندتا هم زخم سطحی چندجای بدنش داشت،اونا رو پانسمان کردم و االن تازه
خوابش برده.
خب؟خب رفت دیگه.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.Page 156
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درمونده و کالفه گفتم:
تا ته قضیه رو نفهمه دست از سرم بر نمیداره.غزل دیگه چیزی نگفت .خواهر سپیده که رسید با دیدنم وضع من بدون هیچ سوالی با همون اندک وسایلی که غزل پشت
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...
ساعت نزدیک به  5بامداد شده بود ،غزل کنارم غمبرک زده بود،و من که حاال تا حدودی بهتر شده بودم به امروز فکر می
کردم ،افکاری که وقتی توشون غرق می شدم همه دردم یادم می رفت .می دونستم دل تو دل غزل نیست؛ اما نمی
تونستم براش تعریف کنم ،االن فقط سکوت میخواستم و تاریکی...
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.با بردن اسم تولد دوباره بی اختیار دستم رفت سمت گردنبند ،چشمهام رو بستم ،به سختی اون تیکه آهنگ توی ماشین
رو به خاطر آوردم:
ازت انتظاری ندارم فقط
می خوام آدما با تو بشناسنم
می خوام ذره ذره فدای تو شم
بی اینکه تو چیزی بدونی ازم
آره ...من واقعا حاضر بودم امروز جونم فدای مهدیار بشه ،نمی دونم که چم شده؛ ولی این خواسته قلبی من بود ،شاید
چون تو این مدت انقدر مهدیار رو در صدر و پرغرور و محکم دیدم که تحمل دیدن اینکه خار به پاش بره برام سخته.
من عادت کردم به کوه بودن مهدیار ،نفوذناپذیر بودن مهدیار.
و امروز داشتم این رو به زبون میآوردم ،میخواستم بگم؛ چون نمیخوام شما رو شکست خورده و آسیب دیده ببینم؛ ولی
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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
نداره ،این پسر تموم زندگیش سراسر درد و غم و سختی بوده و حاال من ،همین جا و همین لحظه قسم میخورم شده
جونم رو فدا کنم؛ ولی اون مهرزاد نامرد رو به سزای کاراش میرسونم،آره ،من دیانام ،یعنی الهه ماه و شکار ،برای
برگردوندن آرامش واقعی به زندگی مهدیار خودم مهرزاد رو شکارش میکنم ،مهدیار؛ اگه تو گرگی منم ماهم ،اراده کنم
جهان رو تو دستام میگیرم ،نمیگذارم ،مهدیار نمیگذارم دیگه درد و داغ عزیزانت رو تحمل کنی...
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
هدیه با ارزشت مراقبت میکنم...
تا خود صبح نتونستم پلک روی هم بگذارم ،نگران بودم ،غزل هم نخوابید ،بیشتر منتظرش نگذاشتم ،براش تعریف
کردم،همه چیز رو گفتم و باهم گریه کردیم ،برای غزل هم این رفتار مهدیار عجیب بود،که چطور تو همچین وضعیتی به
فکر هدیه بوده،کدوم دختره که دلش نلرزه وقتی ببینه یا بفهمه همچین پسری مثل مهدیار تو این شرایط بهش همچین
هدیه با ارزشی بده؟ اما غافل بودم از اینکه این شیوه تربیت ساحل خانم بوده و مهدیار به عروس خدمتکار خونه خودشم
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:
من باید برم به خونه سر بزنم بعدشم برم دیدن آقای فرحمند ،تو یه لطفی میکنی؟جونم؟این پالتو دیگه قابل استفاده نیست ،سایزش رو بردار برو یه یکی که همین جنس و تقریبا همین شکل و شمایل باشهبرام بخر...این مال خودم نبود .امانت مردمِ ،باید پسش بدم.
باشه عزیزم ،تا یکی دو ساعت دیگه میرم ،فقط تو مطمئنی حالت خوبه؟آره فدات بشم ،شرمنده هم خیلی ترسوندمت؛ هم زحمتت دادم ،لباس و اتاقتم به گند کشیدم.همش فدای یه تار موت عزیزم ،تو خوب باشی من دیگه هیچی نمیخوام.لبخندی زدم و گفتم:
می دونی االن تنها دردم چیه؟Page 158
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چی؟اینکه مهدیار بفهمه تا این حد بهم آسیب رسیده.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...غزل؟ خواهش میکنم ،این راز از امروز تا زمانی که من زنده هستم باید بین خودمون بمونه ،باشه؟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؟مطمئنم االن آقا امید سر کوچه منتظره ،اصال اگه اون نبود االن منم...کار این آقا مهدیار خیلی درسته انگار.چشمش ترسیده،آب هم بخواد بخوره باید احتیاط کنه.چه زندگی فالکت باری.برای همین میخوام شبانه روز تالش کنم تا آرامش رو بهش برگردونم ،تا اون عوضی و دار و دستهاش نابود بشن.مطمئنم که میتونی دیا.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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دنیا اما دست از سرم بر نداشت ،مجبورم کرد و من خیلی مختصر فقط گفتم چندساعت گروگان گرفته شده بودم و
مهدیار نجاتم داده ،همین.
بعد از اونم خود مهدیار باهام تماس گرفت و قرار یه مالقات رو گذاشت.
«مهدیار»
دست راستم روی فرمون ماشین بود و دست چپم روی سینهام ،با قدرت فشارش می دادم ،بلکه از دردش کم بشه ،بازم
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
زمانی که پریدم تو اون خرابه خانم مهرپرور در چه حالی بود ،یعنی اصال دقت نکردم.
نتونستم تحمل کنم ،ماشین رو زدم بغل ،صندلی رو خوب نگاه کردم ،پایین رو هم،فقط دو قطره خون خیلی کم،روی
روکش سمت راست صندلی بود ،همین کافی بود تا به حد مرگ بترسم ،فوری سوار شدم و راه اومده رو برگشتم ،وقتی
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؟بله ،بفرمایید.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.رو پیشونی من نوشته احمق البد .نیم ساعت هم نگذشته چطوری به این سرعت هم زخماش پانسمان شد هم خوابش
برد؟ بعضی از دخترا اصال دروغگوهای خوبی نیستند و اینکه بیشتر آدمو خر فرض می کنند باعث اذیت میشند.
که اینطور.Page 160
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بهش میگم فردا حتما باهاتون تماس بگیره.بسیارخب ،فردا راست و دروغ حرفای شما و دلیل اصرار دوستتون برای نرفتن به بیمارستان معلوم میشه ،شب بخیر.بدون هیچ حرف اضافهای سوار ماشین شدم ،آخه مگه داریم؟ یعنی یه دختر وقتی این موقع شب دوستش با اون حال
خراب میره خونشون ،زخماش رو پانسمان می کنه و میگه بخواب؟امکان نداره ،تا از زیر و بم ماجرا سر در نیاره طرف رو
ول نمیکنه .میدونم یه اتفاقی براشون افتاده و این رو فردا حتما میفهمم.
رسیدم خونه ،لباسهام رو درآوردم و انداختم یه گوشه ،تازه یادم افتاد که باید به میالد زنگ بزنم؛
الو ،مهدیار؟جونم داداش؟خوبی تو؟ بابا نصف جونم کردی چرا زودتر زنگ نزدی؟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:
چی شده مهدیار؟ با خودت چه کردی پسر؟ ببین کارت به کجا رسیده ،هه! ببین این درد معده باهام داره چیکار میکنهکه 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.
با هرنفسی که میکشیدم یه قدم به مرگ نزدیکتر میشدم ،فقط با مشت میکوبیدم رو قفسه سینهام ،وحشتناک بود این
درد ،سابقه نداشت تا این حد اذیتم کنه ،میالد که رسید به دنیا لبخند زدم ،فوری من رو رسوند بیمارستان ،از دستپاچگی
که داشت خنده گام گرفته بود ،گفتم:
میالد می خوای من اول تو رو ببرم پیش دکتر؟زهرمار،خودتو دیدی؟ نگاه به صورتت میکنم میترسم،آخه پسر چرا گذاشتی کارت به اینجا برسه؟مهدیس رو چرا تنها گذاشتی؟ اونکه میترسه تنهایی.چارهای نبود ،االنم حرف نزن و گرنه یک راست میریم خدمت پدر و مادرمون.Page 161
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با کف دست سینه ام رو مالش میدادم ،رسیدیم به اورژانس ،تا جایی که خوابیدم روی تخت رو یادمه ،بعد از اونش رو
دیگه یادم نیست ،فقط می شنیدم که میالد از سابقه این درد هنگام عصبانیت گفت و دکتر از تب االنم به خاطر درد
شدید...
چشمهام رو که باز کردم توی خونه بودم ،توی اتاق خودم ،از اون درد لعنتی و بی سابقه خبری نبود ،سرم رو چرخوندم،
میالد با یه لباس ساده تو اون سرما توی بالکن ایستاده بود ،خواستم صداش بزنم که مهدیس از در اومد تو:
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؟وا...داداش یادت نیست؟خودت با پای خودت اومدی خب؟اصال یادم نمیاومد ،هیچی یادم نمیاومد ...نشستم روی تخت و گفتم:
حاال این دیوونه توی بالکن چیکار میکنه؟ اونم تو این سرما؟چی بگم داداش؟چی شده مهدیس؟بهتره من حرفی نزنم،بگذار صداش بزنم.مهدیس رفت میالد رو صدا زد و بالفاصله من رو که دید اومد کنارم ،مهدیس رفت بیرون و در رو بست ،دست میالد رو
گرفتم توی دستم ،یخ زده بود ،دستهاش رو گرفتم توی دستهای گرمم ،با نفس خودم به دستهاش دمیدم و به
چشمهای خوش رنگش نگاه کردم ،چشمهای سبزش قرمز بود ...لبخندی زدم و گفتم:
بد خوابت کردم که اینجوری چشمهات قرمز شده؟خندید،یه خنده تلخ و گفت:
چیکار کنم که جز دردسر و مزاحمت هیچی برام نداری.بچه پررو.جون داداش راست میگم.Page 162
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با هم خندیدیم ،من از اون خندههایی که جز میالد کسی ندیده بود و نمیدید.گفتم:
چی شده میالد؟هیچی.واسه هیچی مرد گنده گریه کرده؟یک ساعته تو این سرما وایسادم تا نفهمی؛ ولی آخرشم...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؟تنها رفتی برای نجات خانم مهرپرور،اونم کجا؟ پیش اون کثافت آشغال ،هر ثانیه ترسم بیشتر میشد که نکنه گیر بیفتی.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،وقتی اومدم و دیدم داری اونجوری راه میری و می کوبی به سینهات روح از تنم رفت .خیلی داغوون شدم مهدیار،خیلی...
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؟Page 163
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از اینکه اتفاقی برات بیفته و باعث بشه که...که شر من از سرت کم بشه؟که سایهات از سرم کم بشه.میالد؟دوباره اشک مهمون چشمهای خوشگل برادرم شد و گفت:
تلخه ،سخته ،وحشتناکه ،غیرقابل تحمله مهدیار.چی؟ حتی تصور دنیای بدون تو .مهدیار امشب ترسیدم از اینکه بالیی سرت بیاد،از اینکه از دستت بدم،مثل همه داشتههام،من رو اینجوری نبین داداش ،اگه راه میرم و می خندم،اگه سر به سرت میگذارم ،اگه شیطونی می کنم چون می دونم تو
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.
خدای من! این پسر شر و شیطون کی اینقدر مظلوم شده بود؟ وای که چقدر دوستش داشتم و االن این دوست داشتن
هزار برابر شده بود ،دستم رو انداختم پشت گردنش و کشیدمش جلو ،شقیقهاش رو بوسیدم و گفتم:
دقیقا تنها دلیل ادامه دادن من به زندگی اونم بدون حضور مامان ساحلم وقت تو و مهدیس هستید ،فقط.یه کمی که گذشت ،میالد هم کنارم دراز کشید،هر دوتامون به صدای اذان صبح گوش سپرده بودیم ،وقتی اذان تموم
شد ،نمازمون رو خوندیم ،دوباره برگشتیم توی تخت ،میالد یکی از قرصها رو بهم داد و خوردم ،پرسیدم:
راستی دکتر چی گفت؟چی باید می گفت؟واقعا چی باید می گفت جز اینکه نباید عصبی بشم و به خودم فشار بیارم و هزار کوفت دیگه ،میالد گفت:
میشه تعریف کنی امشب چی شد؟لبخندی زدم ،نمیتونست جلوی فضولیش رو بگیره ،من هم معطلش نگذاشتم ،همه چیز رو کامل براش تعریف کردم .از
صفر تا صدش.
صبح زنگ زدم به خانم مهرپرور و ازش خواستم بیاد تا همدیگر رو ببینیم .به جز مدت زمانی که خواب یا بیهوش بودم
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بقیهاش رو تماما درگیر خانم مهرپرور بودم ،تا کامال از جهت سالمتیش مطمئن نمی شدم ،خیالم راحت نمی شد ،خودم
رو همه جوره مقصر میدونستم...
از ساعت  ۰:۰۳هم بیتا مرتب زنگ می زد و  smsمی فرستاد؛ ولی حوصلش رو حداقل برای امروز نداشتم ،میالد مهدیس
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؟کسی که درد و زخم داره در کمتر از نیم ساعت خوابش نمیبره ،یه زخم سطحی از روی مانتو و پالتو خونش به روکشصندلی 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 اینجانبودم،
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 ،اگهتا اینجا چندبار پرسیدم چون خودم رو مقصر میدونستم ...ولی...
ولی چی؟ولی از امروز تا روزی که زنده باشم،اگه خدایی نکرده متوجه بشم که شما امروز به من دروغ گفتین و کوچکترین صدمهای چه جبران شدنی چه نشدنی بهتون رسیده باشه ،قسم میخورم اول اون مهرزاد حیوون رو حتی توی قبر هم باشه،
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 دروغگفته باشین.
دیدم که به سختی آب دهنش رو قورت داد و چند لحظه بعد گفت:
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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.این فرارکردنش از جواب به سوالم داشت کالفهام می کرد؛ اما دیگه چیزی نگفتم و سعی کردم این موضوع رو فراموش
کنم ،پرسیدم:
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.اینو االن میدید به من؟ می دونید اگه دیشب داده بودینگد چقدر میتونست کمک کنه؟دیشب اونقدر داد و بیداد کردید که آدم جرئت نمیکرد باهاتون حرف بزنه.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.سری تکون دادم و گفتم:
آهان ،فهمیدم مسئله چیه؛ نمی دونم شما دخترا کی میخوایید از این تکنولوژی سر در بیارید ،خودم این گوشی رودرست میکنم ،حاال شما کامل تعریف کنید از وقتی از خونه مهدیس رفتید بیرون ،یا نه نه ،از وقتی من از شرکت خارج
شدم ،تا زمانی که اومدم سراغتون تون خرابه رو مو به مو برام تعریف کنید،هرچی دیدید و شنیدید؛ حتی از قیافهی
مهرزاد هم برام بگید.
اون تیکه ای که به دخترا انداختین رو بعدا تالفی میکنم؛ اما اصل موضوع ،خب وقتی شما رفتید من از منشی شرکتپرسیدم که خانم حجتی کجاست؛ وقتی گفت رفته سمت سرویس بهداشتی من هم رفتم همون سمت ،قبلش دیدم با
موبایلش و با عجله داشت میرفت اون سمت ،برام جای تعجب بود یه کارمند تازه وارد بر خالف قوانین شما عمل می
کنه و...
خانم مهرپرور که تمام ماجرا رو برام تعریف کرد انگار ذهن هر دو نفر ما تازه باز شده بود ،برای همینم هر دو به همراه
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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
کرد ،نمیخواست هیچ شخص سومی رو وارد این بازی خطرناک کنه؛ ولی وقتی اصرار و پافشاری من رو دید ،وقتی بهش
گفتم که بعد از گذشت چند ماه هنوز نتونستیم اون عوضی رو پیدا کنیم؛ ازم یه کاغذ تعهد گرفت که فقط تا جایی جلو
برم که خودش بهم میگه ،من تعهد رو امضا کردم؛ ولی نمی تونستم پاش بمونم ،هیچ رقمه نمی شد ،سرگرد می خواست
من جای مهرزاد رو پیدا کنم و بعد همه چیز رو بسپرم دست اونا؛ ولی من ازش نمیگذشتم ،برای همین تمام نقشهای که
از قبل داشتم و نصف اونو عملی کرده بودم رو تا آخر به سرگرد گفتم ،خانم مهرپرور هم اینجا خیلی کمکم کرد تا سرگرد
رو قانع کنه ،بعد گفت باید با سرهنگ مافوقش صحبت کنه ،خالصه به هر بدبختی بود تا عصر موافقت شد با خواسته من،
خود سرگرد هم فهمید که بدون اجرای این نقشه رسیدن به مهرزاد خیلی سخت ،یا بهتر بگم مثل این چند ماه غیرممکن
خواهد بود.
برای زدن تیر خالص این ماجرا به کمک خانم مهرپرور نیاز داشتم ،یعنی دوتا راه بود ،یکی بدون خانم مهرپرور و دیگری
با وجود ایشون؛ اما من می خواستم ضربه سنگینی به دختر عزیز دردونه اون نامرد بزنم .از طرفی هم میخواستم حساب
شخصی خودم رو با بیتا تسویه کنم ،تو این دوماه زیادی وارد حریمم شد و حرفایی زد که فقط برای همچین روزی تحمل
کردم و حاال دیگه وقتش بود جبران کنم.
***
وقتی اومدیم بیرون با خانم مهرپرور در مورد قرار فردا حرف زدم ،پرسید میخوام دقیقا چیکار کنم؛ ولی گفتم اون فقط
باید بیاد به جایی که میگم .بعد قبل از اینکه خداحافظی کنم موبایلم زنگ خورد ،خاله ستاره بود ،از صبح بار پنجم بود که
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؟معذرت می خوام خاله ،ببخش ،می دونم که ترسیدید؛ ولی به خدا درگیر کالنتری و آگاهی و دفتر وکالت و هزار کوفتدیگه بودم ،حاال حالت چطوره؟ خوبی؟ نفس خوبه؟
می بینم باالخره میالد روت تاثیر گذاشت ،دیگه از سوال و جوابهای کوتاه خبری نیست.Page 167
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خندیدم و گفتم:
حاال جواب نمیدید؟مهدیار؟احساس کردم این مهدیار رو با بغض گفت:
چیزی شده خاله؟هنوز نه.خاله جون ،میشه دو کلمهای حرف نزنید ،خب بگین چی شده؟ مامان بزرگ خوبه؟مامان بزرگ؟ چه عجب مهدیار ،یادت افتاد مامان بزرگی هم داری ،خیلی بی مرام و معرفتی ،دست ساحل درد نکنه بااین پسر بزرگ کردنش ،مامان بزرگت کم برات زحمت کشید که حاال یه ماهه حتی یه زنگ بهش نزدی؟
داغوون میشدم،آتیش می گرفتم وقتی کسی راه و روش و شیوه تربیت مامانم رو زیر سوال میبرد ،االنم عصبی شدم؛
ولی نمی تونستم به خاله چیزی بگم ،پرسیدم:
خاله میگی چی شده؟ به خدای احد و واحد من هم بیکار نمیچرخم ،خاله به قرآن مجید خواب خوش ندارم ،خوراکدرست ندارم ،آرامش واقعی ندارم ،به خاک مامانم قسم دل خوش ندارم ،بی مرام و معرفت نیستم ،فقط وقت ندارم،
وقتی ندارم چون دارم همه زور خودم رو می زنم تا زودتر مهرزاد رو پیدا کنم ،برای چی خاله؟ برای اینکه فامیل های
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؟مهدیار االن  58روزه خودش رو تو اتاق حبس کرده ،نه میخوابه نه غذا می خوره ،نه حرف می زنه ،نه نگاهمون میکنه،Page 168
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عکس ساحل و آیدین رو گذاشته جلوش و اشک میریزه ،چشمهاش ضعیف شدن از بس اشک ریخت ،مهدیار خودتم
می دونی که فقط وجود تو می تونه به زندگی برش گردونه ،بیا مهدیار ،دل بکن از تهران کوفتی ،چی داره اون شهر که
ولش نمی کنی؟ بیا تا دوباره داغ دار نشدیم.
این تهران کوفتی االن زندگی چند نفر رو تو خودش حبس کرده ،باید یه کاری کنم خاله ،نمیتونم بیام.مهدیار التماست میکنم بیا ،مامانم داره از دست میره،ب ابام هر روز که میگذره کمرش خمیده تر میشه ،نفس بهونهگیرتر 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
همه چی خوبه مهدیار ،نفس بهونه نمی گیره ،مامان حرف می زنه ،بابا می خنده ،من پشتم محکمه ،مهدیار نفس های
تک تک افراد این خانواده به حضور تو بستگی داره،وانقدر خودت رو از ما دور نکن ،بیا شیراز.
با حرفای خاله همه دردای دنیا دوباره تو دل واموندم تازه شدند ،خانم مهرپرور هنوزم کنارم ایستاده بود ،رفتم چند قدم
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 میالدو مهدیس و وکیل پروندم دارم که جونش در خطره ،از کدوم عزاداری میگی خاله؟ مگه من وقت کردم عزاداری کنم؟
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
احوال شماها خبر بگیرم،نیما کمکم میکنه ،از حال و روزتون خبر دارم ،اال این یه مورد مامان بزرگ رو ،مطمئنم نیما به
عمد اینو بهم نگفته؛من حواسم هست خاله جون،اون ماجرای مسابقه مدرسه نفس کار من بود ،می دونستم بهونه گیر
شده ،خواستم با تمرکز روی مسابقه ارتباط با فرشتهها یه کمی سرش گرم بشه،من بی مرام نیستم خاله،همین االن که
دارم با شما حرف می زنم باید گوشیم خاموش بود و خودم روی تخت بیمارستان ،چند ماهه درد معده آزارم میده ،خاله
درد که میگم به معنی واقعی درد فکر کن ،دیشب اگه میالد نبود و یا دیر رسیده بود من االن زنده نبودم ،به خدا دلم
خوش نیست که از خوشی یاد نکنم.
چی شده مهدیار؟ تو بی خودی درد معده نمی گیری ،چه اتفاقی افتاده؟مهرزاد.Page 169
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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 نبوداین اتفاق می افتاد ،نمیتونم تهران و میالد و مهدیس رو ول کنم بیام شیراز خاله ،باید هرثانیه چشمم بهشون باشه.
لعنتی .پس کی مهدیار؟ چی شد قولی که دادی به من؟ کی زنگ می زنی برای اینکه بیام و ببینم اون عوضی داره جلویچشمهای من جون میده؟
به زودی...خاله خیلی زود بهت زنگ می زنم.میای شیراز؟خاله؟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 روبردارم برای گرفتن مهرزاد.
منتظرتم.گوشی رو قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم ،حتی این هوا هم برای نفس کشیدن با حجم زیادش کم بود.
دوست نداشتم خانم مهرپرور شاهد این حرفای من باشه ولی هیچ راه چاره ای هم نداشتم ،میخواستم حرفام رو براش
توجیه کنم تا بدونم قضیه چیه ولی بی خیال شدم و گفتم پس فردا نقشه رو اجرا کنیم و اینو به سرگرد هم اطالع بده و
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
رفتم مغازه ،قبل از اینکه برم دنبال بلیط خواستم یه سرکی به کارهای مغازه هم بکشم،وقتی رسیدم همه بچه ها بودند:
سالم به همتون.امیرمحمد و یاشار با هم جواب دادند:
سالم رفیق.عماد:
سالم مهدیار ،بیا که به موقع اومدی.Page 170
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چی شده؟مهدیار کارمون واقعی استارت خورد،ببین اینجا رو.یه نگاهی به صفحه مانیتور انداختم و هر ثانیه تعجب نگاهم و خوشحالی توی دلم بیشتر می شد،آمار بازدید سایت به
شدت افزایش پیدا کرده بود ،کسانی که از قطعات ما استفاده کرده بودن کامنت تشکر داده بودند و بقیه رو ترغیب به
خریداری از این مغازه کرده بودند ،تعداد خیلی زیادی سفارش قطعات به همراه نصب داشتیم،تو صندوق ایمیل ها از چند
شرکت و کارخونه تقاضای ساخت سایت و آپ بود ،پرسیدم:
عماد از کجا بدونیم اینا شرکت و کارخونههای تقلبی نیستند؟پیگیری کردم رفیق ،اصلِ اصله ،پسر باالخره بعد از چند ماه کارت گرفت.خداروشکر ،واقعا باورم نمیشه.یاشاراومد کنارم ،زد روی شونه ام و گفت:
اوج خوشحالی تو همینه داداش؟آخه کیه که بخواد ناراحت بشه؟خیلی خوشحالم فقط این وسط کار شما زیاد شد ،شبها رو باید دائم برنامه بنویسید،باید زود به زود سفارش قطعات مختلف رو بدید ،تازه یه نفرم باید باشه تا به سواالت مردم توی سایت و اپ مجموعه
جواب بده ،مشکالت رو پیگیری کنه ،شماها واقعا نمیرسید این کار رو انجام بدید.
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 خیالشو و به جاش خودت اینکارو بکن؛ چون بهتر از همه از اهداف و نقشههای خودت خبر داری ،بعدشم تو االن حضورت تو
مغازه کمه،کمترین سهم رو داری ،خب اینجوری جبرانش کن.
چطوری باید بی خیال خبرهای روز فوتبال بشم؟ شدنی نیست.شونهای باال انداخت و نشست پشت سیستمش ،میالد همیشگی نبود ،با چشم و ابرو پرسیدم چی شده که امیرمحمد
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.در مورد؟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 پسرهرو دوست داره و مطمئنه پسره هم اونو دوست داره ،ولی می ترسه به خاطر این بهونه ها یارو بکشه عقب و شرمنده
خواهرش بشه.
دردش چیه؟میگه مهدیار باید تاییدش کنه ،مهدیار باید پیگیری کنه ،کمکم کنه ،مهدیار باید اجازه بده و راهنماییم کنه ،میگفتهمیشه واسه هر کاری مهدیار کنارم بوده ،االنم باید باشه؛ ولی گفت خجالت می کشه بیاد بهت بگه.
چرا؟چون خودت درگیری و هزارتا مشکل داری ،وقت سر خاروندن نداری و اینم باعث شده میالد خجالت بکشه بخواد بیادپیشت.
پسره احمق؛ هزار بار بهش گفتم تمام مشکالت دنیا هم که باشه،همه دردهای عالمم که روی دلم باشه تو هروقت هرکاری داشتی و چیزی خواستی یا مشکلی بود فقط بگو مهدیار ،حاال خجالت میکشه؟
بهش حق بده.نمیدم ،میالد داداش منه ،مهدیس خواهرمه ،چطوری هیچکدوم از این مشکل به من چیزی نگفتند؟ خودم حلش میکنم،اون پسر بیچاره چند ماهه منتظر جواب مونده.
رفیق میالد نفهمه من بهت چیزی گفتم ها.نه بابا ،خیالت راحت باشه.***
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شال گردنم رو باز کردم و داشتم پالتوم رو هم در میآوردم ،خاله ستاره کنارم ایستاده بود ،همون موقع نفس از اتاق اومد
بیرون و تا من رو دید با هیجان جیغ زد:
مهدیار؟ کی اومدی؟لبخندی بهش زدم و گفتم:
به جای این جیغ بنفش اول سالم کن.دهن باز کرد تا سالم کنه که همون موقع در اتاق سمت چپ که اتاق مامانم بود باز شده و مامان بزرگ اومد بیرون،
مامان بزرگی که بیشتر از اونکه فکرش رو میکردم ضعیف شده بود .خاله ستاره خوشحال شد و گفت:
مامان؟مامان بزرگ که چشماش پر از اشک بود به زور لب از لب برداشت و گفت:
خواب میبینم نه؟ مهدیار اینجا نیست درسته؟ من مهدیار رو فقط تو خواب میبینم ،اینم خوابه نه؟خاله ستاره با صدای بلند گریه میکرد و میگفت:
حرف زد ،باالخره بعد از  53روز حرف زد ،مامانم حرف میزنه.نفس هم همونجا به ستون تکیه داد و آروم اشکهاش راه باز کردند ،من هم شرمنده شدم ،شرمنده این اشکها که
میتونستم مانع اونها بشم؛ ولی شرایط اجازه نمی داد.آروم به مامان بزرگ گفتم:
 خودمم مامان بزرگ ،خواب نیستی ،منم مهدیار ...همون پسر بی غیرتت که باعث شده اینجوری اشک بریزی و به زبوناون دل مهربونت ازم گله کنی.
 بیا جلو ،من نا ندارم ،بیا جلو تا باورم بشه خواب نیستم ،بیا تا باورم بشه یادگار ساحلم جلو چشمامه ،تا باورم بشه قوتزانوهام اینجاست ،باورم بشه ستون این خونه االن جلومه.
رفتم جلو ،دستهام رو گذاشتم روی شونههای مامان بزرگ و پیشونیش رو بوسیدم ،بعد دستهای پر چین و چروکش
رو گرفتم توی دستهای قوی و مردونه خودم و زیر لب گفتم:
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
دلش زار زد ،من رو به خودش فشار میداد و هق هق میکرد؛ ولی اونقدر نیروی کمی داشت که من هیچی از این فشارها
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حس نمیکردم ،سعی کردم از خودم جداش کنم؛ ولی اجازه نمیداد ،فقط یه چیز رو تکرار میکرد:
مهدیار من برگشته ،یادگار ساحل برگشته.همزمان هم خاله ستاره گریه میکرد و می گفت:
مامان تو رو خدا بسه االن سکته میکنی ،به خدا این مهدیارِ ،همین جاهستش ،فقط آروم باش.خاله ستاره که گریه میکرد من مامانم رو میدیدم که اشک می ریزه،شاید بعد از مامانم تنها کسی که اشکهاش
میتونست من رو عذاب بده همین خاله ستاره بود ،برای همین دست راستم رو باز کردم ،خاله تا این رو دید خودش رو
رسوند و اونم توی بغل من گریههاش رو از سر گرفت ،روی موهای یکدست سفید مامان بزرگم رو بوسیدم ،دستم رو
نوازش گونه روی بازوی خاله میکشیدم ،با آروم پلک زدنم از نفس میخواستم که گریه نکنه ،نمیدونم چقدر از اون
لحظات خفقان آور گذشت که در سالن باز شد ،قامت خمیده بابابزرگ رو که دیدم دلم ریخت ،هنوز کامل داخل نشده بود
که با دیدن ما سه نفر اونم ایستاده وسط سالن ،پالستیکی که توش سیب بود از دستش افتاد و سیب ها پخش
شدن،اسمم رو که به لب آورد لب خونی کردم ،صدایی ازش نشنیدم ،دستش که تکیه گاه چهارچوب در بود داشت آروم
به سمت پایین میلغزید ،مامان بزرگ و خاله رو از خودم جدا کردم ،چیزی به زمین خوردن بابابزرگ نمونده بود که خودم
رو بهش رسوندم ،زیر بغلش رو گرفتم و در آغوش کشیدمش ،چقدر من این مرد رو دوست داشتم ،چقدر دوست داشتم
و اینو االن توی این لحظه فهمیدم ،توی لحظهای که با اشک چشمش ،صورتم رو بـ ــوسه بارون کرد ،نوازشم میکرد و
میگفت:
خدایا دارم خواب می گبینم ،این مهدیار منه؟خودتی مهدیار؟ خودتی بابا فدات بشه؟ آره؟دیگه نمیتونستم طاقت بیارم ،حالم از خودم بهم میخورد که چهار نفر توی این خونه داشتند از ته دل گریه میکردند؛
ولی من فقط نگاهشون میکردم و نمی تونستم قطره ی اشک بریزم،بغض داشت خفه ام میکرد؛ ولی اشکی نبود که
بریزه ،مگه مهدیار مرد گریه و اشکه؟ خنجر تو قلبم فرو میرفت وقتی میدیدم اینقدر از این پیرزن و پیرمرد دور شدم
که با وجود گذشت فقط چندماه تا این حضور من در اینجا براشون غیر قابل باورِ و اینجوری خوشحال شدند و جون
گرفتند...گفتم:
بابابزرگ آروم باش ،آره من همون مهدیار بی مرام و معرفتم،همون مهدیاری که ازش به عنوان یادگار ساحل یادمیکنید و من شرمنده مامانم میشم که اونقدر شما دوتا فرشته رو رنجوندم .
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بابابزرگ با دستهاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:
نگو این حرف رو جون بابا ،همه شیراز سر مهدیار من قسم میخورند ،همه می دونن مهدیار با مرام ترین مرد دنیاست،همه می دونند از شکم خودش میزنه؛ ولی دست کسی که به طرفش دراز شده رو رد نمیکنه ،تو دست پرورده ساحل
منی ،نبینم به خودت توهین کنی ،این نفسی که میاد و میره به خاطر اینه تو هستی ،کنار و نزدیکمون نه ولی اسمت
هست ،فکر کردی اگه نبودی این مامان بزرگت دو هفته دووم میآورد؟
خواستم چیزی بگم که مامان بزرگ گفت:
اگه ستاره از جانب ما ازت گله و شکایتی کرده ببخش مادر ،ما دیگه پامون لب گورِ ،فکر کردی نمیفهمیم چقدر درگیریو 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.
کمک کردم و بابابزرگ رو بردم سمت مبل ،نشوندمش و خاله ستاره هم مامان بزرگ رو آورد ،خودم میز رو کشیدم جلو و
درست روبه روی این دوتا فرشته نشستم و گفتم:
میدونم ،میدونم دلتون میخواد که کنارتون باشم ،به خدا منم دلم میخواد؛ ولی چیکار کنم ،چیکار کنم که دردم تنهاییه،من یه نفر هستم و مسئولیت مراقبت از چند نفر روی دوشم ،مگه من از چیم؟ بابا منم آدمم ،من هم کم میارم ،من هم دلم
می سوزه،من هم بغض میکنم ،من هم دلم تنگ میشه ،من هم خسته میشم ،ولی چیکار کنم که مهدیارم ،مهدیاری که
ساحل بزرگ کرده درد و تنهایی خودش رو جار نمیزنه ،میچینه گوشه اون قلب واموندهاش و میره میگرده تا ببینه کی
درد و تنهایی داره تا برطرفش کنه ...من میدونم شما چی میگید ،به خدای احد و واحد من شرمنده شما چهارنفر شدم
امروز ،اشکاتون کوه رو با خاک یکی میکنه من که دیگه جای خود .امروز بعد سالها ،برای دومین بار مهدیار بخاطر این
سیل اشکها کمرش شکست ،غرورش ،غیرتش ،معرفتش و شخصیتش خرد و داغوون شد که نمیتونه از این خانواده
کوچیکش حمایت کنه ،که نمیتونه کنارشون باشه و یه زندگی آروم بسازه برای خودش؛ که نتونست به وصیت باباش
عمل کنه که گفته بود اگه نتونی از نزدیکانت مراقب کنی نمیتونی از یه ملت مراقبت کنی و دلشون رو به دست بیاری،
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
خانواده  1نفره رو ابدی کنم ،قاتل مامانم ،حسام ،آیدین ،همون نامرد مهرزاده ،من و پلیس تو یه قدمی اون هستیم ،من
میرم و قسم می خورم پیداش کنم ،به شرفم قسم می خورم خودم پیداش کنم و بعد همه عمر با آرامش به زندگی ادامه
میدیم ،من هم بر می گردم شیراز ،اینجا به کارم ادامه میدم ،فقط باید خیالم راحت باشه ،باید دلم قرص باشه که شما ها
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
رو لبم با دردسر بدی محو میشه؛ ولی دارم تمومش می کنم ،شماها خوب باشید تا براتون خبرای خوب بیارم ،باشه؟
مامان بزرگ همین جور که اشک میریخت بلند شد و جلوی پام روی زانوهاش نشست ،فوری بلندش کردم و نشوندمش
روی مبل و خودمم بین مامان بزرگ و بابابزرگ نشستم ،با انگشت شصت دوتا دستم راه اشکهای مامان بزرگ رو بستم،
دستهای پر چینش رو گذاشت روی دستهام رو گفت:
 الهی من فدای اون تنهایی و دل پر از دردت بشم ،ما چیکار کردیم با تو پسر؟ چطوری گذاشتیم دل مهدیار اینقدر پر ازحرف بشه ،پر از غم ،ببین ما چیکار کردیم که امروز مهدیار بیشتر از همه عمرش حرف زد برامون ،خدا من رو ببخشه که
باعثش شدم ،نه پسرم ،قسمت رو پس بگیر ،نگذار دلم شور بزنه ،تو تنها امید ما چهارنفری ،خودت رو درگیر نکن ،همه
چیز رو بسپار دست پلیس ،اون نامردِ بی پدر و مادر نمیدونم چه دشمنی با ما داره که اینجوری میکنه ،ستاره بهم گفته
بود که تو به مهرزاد شک داری ،اون دخترم رو با دو تا دامادم ازم گرفت ،دلم خونه ولی ببین ،دارم نفس میکشم ،اگه
دستش به نوهام برسه دیگه همین نفس هم نیست ،اون خطرناکه مهدیار ،خودت رو ازش دور نگه دار؛ نگذار دلم پیشت
بمونه ،باشه عزیزم؟
نه مامان بزرگ ،من قسم خوردم ،نه امروز بلکه چندسال پیش توی همون انبار وقتی از درد به خودم میپیچیدم جلویمامانم قسم خوردم کاری کنم تا اون کثافت تاوان تک تک کاراش رو پس بده ،تا قبل از این می خواستم با پلیس جلو
برم؛ ولی امروز که این اشکها و از هم پاشیدگی خانواده رو دیدم تصمیم عوض شد ،یاد اون قسمم افتادم ،نمیشینم تا
گیرش بیارم و زندگیش رو جهنم کنم ،قسمم رو پس نمیگیرم؛ اما بهت قول میدم مامان بزرگ دفعه بعدی که من رو
ببینی همه چی تموم شده باشه ،همه چی خوب و آروم باشه ،این بچه گرگ شما بزرگ شده ،چنگ و دندوناش قدرت
گرفتند ،یه گرگ جوون شده ،از پس اون کفتار پیر برمیاد ،فقط کافیه بهش اعتماد کنید.
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بابا بزرگ بازوم رو گرفت و من رو چرخوند سمت خودش و گفت:
مهدیار ،خودت می دونی اگه این خانواده قرار باشه بعد از خدا به کسی اعتماد کنند اون یه نفر فقط تویی ،پس از اعتمادحرف نزن ،ما به اون بی شرف اعتماد نداریم ،به نقشه و فکرایی که در مورد این خانواده کرده اعتماد نداریم ،نمی دونیم
نفر بعدی کدوم یکی از ما هستیم ولـ...
حرفش رو قطع کردم و گفتم:
نه بابابزرگ ،نفر بعدی در کار نیست ،نباید هم باشه ،من نمی تونم درک کنم چه کینهای بعد از این همه سال میتونه ازما داشته باشه ،ولی هرچی هست االن فقط من طعمه اونم؛ منم بفرسته سینه قبرستون آروم میگیره ،ولی کور خونده،
اجازه نمیدم ،دیگه از مردن حرف نزنید ،فقط صبر کنید و ببینید چطوری تالفی میکنم این همه سال سختی رو.
خاله اومد نشست روی همون میز و گفت:
مهدیار چرا دنبال دردسری؟ میخوای چیو تالفی کنی؟ اصال چطوری تالفی کنی؟ تمومش کن این موضوع رو و بسپار بهپلیس هرچی هست رو.
خاله؟ شما چرا؟ شما که قول داده بودی با من همکاری کنی ،کمکم کنی ،من بهتون قول دادم قاتل آیدین رو بسپارمدستتون ،غیر از اینه؟
خاله با مکث گفت:
نه؛ اما...مهدیار اما و اگر قبول نمی کنه که ،یادتون رفته؟ اگه هنوزم سر حرفتون هستید پس کمکم کنید.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 ،همهچی 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 سرسوزن هم زخم بر نداریم ،باشه نفس؟
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قول میدم نفس ،اگه من و مامانت این آدم رو پیدا کنیم دیگه هیچکس مثل تو باباش رو از دست نمیده ،ما هم مثل اونقدیما خوشحال و شاد زندگی میکنیم ،تو فقط بهم اعتماد کن.
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 ،نگذاریداین تالش های من بی نتیجه بمونه.
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
خاله بهترین مکان بود ،از صفر تا صد نقشه رو براش گفتم ،تنها کسی که همه چیز رو االن می دونست فقط خاله بود،
خیلی از برنامه و حرفایی که برای پلیس تعریف کرده بودم رو اینجا تغییر دادم ،چون با حضور خاله نیاز بود ،وقتی خوب
خاله رو توجیه کردم برای آخرین بار بهش گفتم که اگه پاش برسه حاضره زندان رو به جون بخره و اونم با اطمینان گفت
که اگه این کارم باعث بشه مهرزاد گیر بیفته و بره باالی دار آره حاضره حتی خودشم آدم بکشه .خیالم که راحت شد
برگشتیم خونه و برای عصر ساعت  6بلیط برگشت داشتم ،خداحافظی کردم و برگشتم به شهر طلسم شده یعنی
تهران...
«دیانا»
شال قهوهای رنگم رو از روی تختم برداشتم ،انداختم روی سرم و به آیینه نگاه کردم ،مانتو بنفشی که به تازگی خریده
بودم رو امروز پوشیدم ،آماده رفتن بودم ،مهدیار دیشب  smsزد که برنامهاش عوض شده و باید امروز عصر برم به
آدرسی که میگه؛ منم معطل نکردم و راهی شدم...
وقتی رسیدم حسابی شوکه شدم ،من فکر میکردم توی یه مکان خیلی خلوت قرار گذاشته ،اونم قراری که ازش هیچی
نمیدونم ،ولی اینجا ...اینجا یه باغ بود پر از دانشجو ...یعنی از روی قیافه ها میشد حدس زد همه دانشجو باشند ،رفتم
نزدیک تر ،یه باغ بزرگ پر از درخت گیالس ،صدای موسیقی آرومی هم به گوش میرسید ،فقط چندتا میز چند زاویه
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مختلف باغ بود که روش ظرفهای میوه و شیرینی و شربت گذاشته شده بود و دیگه از صندلی خبری نبود ،توی اون
شلوغی دنبال مهدیار گشتم ،سمت راست باغ درست چسبیده به یکی از همون میز خوراکیها دیدمش ،داشت با یه دختر
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
و دختره مشغول پوست کندن سیب شد .نمیدونستم چیکار کنم ،یهو دختره برگشت و یه تیکه از سیب خرد شده رو که
به نوک کارد زده شده بود گرفت جلوی مهدیار .حاال کامل میدیدمش ،یه دختر با حجم زیاد آرایشی که حتی حال من رو
هم به هم میزد ،مواد آرایشی روی صورتش برق میزدند؛ یه پالتو فوق العاده کوتاه و چسب قرمز رنگ با اون کفشهای
پاشنه  84سانتی .موهای بلوندش تا نصف سرش بیرون بود ،خنده یه لحظه هم از لباش جدا نمیشد ،این وسط تیپ و
ظاهر مهدیار خیلی فرق داشت ،لباسهای اسپرت سفید رنگ ،موهایی که کامل توی پیشونیش پخش شده بود،و این
تیپ یعنی االن اون در قالب مهیاد سعیدی هستش ،خب چرا گفت من بیام اینجا؟ نکنه اون دختر .صدای زنگ sms
گوشیم بلند شد ،بیرون آوردم و بازش کردم ،مهدیار بود،
«درست اومدید خانم مهرپرور ،بیایید پیش من»
خب یعنی چی؟ االن من برم بگم سالم آقای فرحمند یا سعیدی؟هوففف ...چارهای نبود ،کیفم روی شونهام صاف کردم و
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؟این دختر دنیای منه ،گفتم شاید دوست داشته باشی با نامزد من آشنا بشی ،این خانم اسمش دیاناست ...دیانا جانمعرفی میکنم؛ ایشون هم خانم بیتا فرحمند هستند.
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قسم میخورم یه جفت شاخ روی سرم سبز شد ،مهدیار داشت چیکار میکرد؟ یعنی چـ ....وای حاال فهمیدم ،منظور
مهدیار از ضربه آخر یعنی همین ،میخواست از شر این دخترعموش بیتا خالص بشه ،یعنی االن من باید نقش معشوقه
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:
مرسی عشق من ،گفته بودی برام سورپرایز داری ،خب؟ مناسبت این مهمونی چیه؟عزیزم گودبای پارتی یکی از بچههای دانشگاهه؛ میخواد بره سوئد ،من رو به واسطه بیتا دعوت کرد ،من هم اجازهگرفتم تا تو رو دعوت کنم ،میدونی که بدون تو بهشت هم نمیرم من.
لبخندی بهش زدم ،بیتا عصبانی گفت:
عشق من چه صیغهایه؟ تو دیگه چه خری هستی؟ مهیاد اینجا چه خبره؟مهدیار گفت:
خیلی ناراحت شدی؟می خواستی نشم؟ دو ماهه دارم خودم رو جر میدم تا یه لبخند تحویلم بدی حاال یهویی بعد از چند روز پاشدی یه نفر روآوردی میگی نامزد؟ اونم دقیقا روزی که حس کردم یه کمی نرم شدی؟ چه خبره لعنتی؟
خب دارم با نامزدم تو رو آشنا میکنم ،مگه من گفتم خودت رو جر بده؟ تو اومدی طرف من و خواستی باهام باشی،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:
مهیاد نه گلم ،عشق من اسمش مهدیار هستش نه مهیاد ،مهدیار فرحمند .با بردن این اسم دور و بری هامون ساکت شدن و نزدیک اومدند ،بیتا جفت ابروهاش پرید و باال و گفت:
فرحمند؟ مهدیار فرحمند؟مهدیار چند ثانیه بهش نگاه کرد ،تقریبا تمام بچهها اطرافمون جمع شدند و صدای موسیقی با اشاره مهدیار به سمت
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.Page 180
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بیتا عصبی فریاد زد:
چی میگی دیوونه؟ پس من چی؟تو؟ تو فقط یه وسیله بودی برای من تا بتونم اینجوری از پدرت انتقام بگیرم.انتقام چی؟ انتقام ماهان و شبنم فرحمند ،پدر و مادرم ،انتقام مادر دومم ساحل آذرپناه ،انتقام شوهر مادرم حسام ارجمند ،انتقامشوهر خاله ام آیدین آرسام ،انتقام همه زجرهایی که این همه سال به من و نزدیکام زده ،انتقام ضربه و صدماتی که به
من زد ،به مادرم ،انتقام دزدیدن نامزدم همین چهار روز پیش؛ بسه یا بازم بگم؟
امکان نداره ،اینا ربطش به من چیه؟ تو با پدر من مشکل داری چه به من؟ آخه من اصال نمیدونستم عمو دارم که حاالپسرش بخواد جلوم ایستاده باشه ،چرا من رو قاطی کردی لعنتی؟
بابای تو هم به خاطر حساب شخصیش با من چند نفر رو قاطی کرد ،چرا من نکنم؟هه ...چه ساده بودم من ،من رو باش که عاشق تو شده بودم ،ازت با آب و تاب پیش بابام تعریف کردم ،زندگییکنواختی که داشتم رو تو با حضورت عوض کردی ،من دوستت داشتم و این رو هزاربار بهت گفتم؛وقتی من عاشقانه
تحویل تو میدادم چطور تونستی تو چشمهام نگاه کنی و به نقشههات فکر کنی؟ تو یه نامرد به تمام معنا هستی همین.
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:
نامرد اون پدر بی شرفت هستش که به برادر تنی خودش هم رحم نکرد.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 ،دخترمهرزاد فرحمند و من ،مهدیار فرحمند دروازه بان اسبق تیم( )...و تیم ملی ...فوتبالیست این مملکت و پسرعموی این
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
خبر نداشت ،خبر نداشت که من تو این مدت با نقشه اومدم جلو تا بتونم دخترش رو وابسته و عالقه مند به خودم
بکنم،که بعد با ترک کردنش بهش ضربه بزنم ،همونجور که اون با کشتن مادرم به من ضربه زد ،من نامردی نکردم،
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فقط عزیز در مقابل عزیز ازش میگیرم .من میدونم بازی با احساسات یه دختر یعنی تهِ ته نامردی و بی غیرتی؛ اما من
بلد نبودم ،مادرم جوری بزرگم کرد که حتی نمیدونستم واژه نامردی چیه؛ اما پدر این دختر جوری عذابمون داد که من
قسم خوردم ،به نامردی همه نامردای دنیا قسم خوردم تا من هم نامردی کنم در حقشون ،اولش هدفم چیز دیگه بود،
گفت م دخترش گناهی نداره و درگیرش نکنم؛ اما دیدم خیلی کثیف تر از ایناست ،این دختر با هزارتا پسر بوده ،با خیلی از
شماهایی که االن اینجایید .من حتی اینم میدونم که چندبار و با کدوم یکی از شماها همخواب شده ،چیزی رو گردن
نمیگیرم ،شاید دختر پاکی باشه؛ ولی تو این مدت با هم بودنمون چیزایی ازش دیدم و شنیدم که من با وجود مذکر
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.
بیتا بلندتر از مهدیار داد زد:
بسه عوضی ،چی می خوای دیگه؟ غرورم رو شکستی ،قلبم رو له کردی ،سیلی زدی ،با احساسم بازی کردی،آبروم روبردی ،تهمت زدی ،دیگه چی میخوای؟ اصال تو خودت چی؟ خیر سرت فوتبالیست مملکت هستی؟ الگوی چندین هزار
بچه هستی؟ هه ،منه احمق چطوری تو رو اونقدر دوست داشتم آخه؟
اوال هرکاری کردم حقت بوده؛ حتی هنوزم کمه ،دوما کدوم فوتبالیست؟ من سالها زحمت کشیدم تا بشم یه فوتبالیستبزرگ؛ ولی به لطف یادگاری پدرت که با چندتا لگد گند زد بهش ،ناقص شدم و مجبور شدم فوتبال رو ببوسم .اصال
میدونی چیه؟ حالم بد میشه وقتی میبینم یکی مثل تو من رو دوست داره.
مهدیار واقعا عصبانی بود ،بیتا فقط گریه میکرد و بقیه پچ پچ ،حاال که فهمیده بودند اون مهدیار هستش احساس تاسف
داشتند ،بهشون نگاه کردم ،اکثریت اونا با نفرت به بیتا نگاه میکردند .این وسط من زیادی ساکت مونده بودم ،دست
مهدیار رو یه کمی پایین تر از آرنجش گرفتم ،نگاه بیتا میخ این حرکت شد ،مطمئن بودم مهدیار تا حاال بهش اجازه این
کار رو نداده بوده .خود مهدیارم به من نگاه کرد .تو چشم هاش دقیق شدم و گفتم:
آروم باش مهدیارم ،چرا انقدر زود عصبانی میشی؟ اونم به خاطر چی و کی؟ ارزشش رو داره؟ آروم باش عزیزم.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:
خوب ببین ،ریشم رو بزنم و موهام رو به رنگ اولش برگردونم دیگه واقعا خود مهدیارم ،خوب ببین و برو برای پدرتPage 182
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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
من نیستم ،باباته ،پیغام من رو بهش برسون و بگو مهدیار گفت دیگه اجازه نمیدم به کسایی که دوستشون دارم آسیب
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
فایده نداشت ،دور و بر بیتا حسابی خالی شد ،برای هیشکی مهم نبود چه بالیی سرش قراره بیاد .به در باغ که رسیدیم
مهدیار گفت:
با ماشین من میریم.باشه.بعد دستم رو آزاد کرد و سوار ماشینش شدم .ماشین رو روشن کرد و همونجور که با سرعت میرفت با مشت میکوبید
روی فرمون ماشین و می گفت:
لعنت به تو مهدیار ،لعنت ،ببین چیکار کردی ،ببین برای اولین بار مجبور شدی چه غلطی بکنی.خیلی دلم میخواست منظور این حرفشو بدونم؛ ولی جرئت پرسیدن نداشتم.
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 خیلیغرور داشت و براش غرورش مهم بود .حاال چون توی این جمع بزرگ غرورش شکسته شد میره تا عصبانیتش رو
سرش پدرش خالی کنه .لپ تاپ توی مغازه است .از اونجا میشه ردش رو زد.
می شد یه نفر گذاشت که تعقیبش کنه.خدا می دونه این دختر چندتا محافظ داره ،من نمیخواستم جون کسی به خطر بیفته ،اینجوری احتمال موفقیت بیشتره،Page 183
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در ضمن؛ اگه مثل پدرش زرنگ باشه حاال هرچقدرم عصبانی االن نباید بره پیشش.
خب پس وقتش رسیده پلیس رو جریان بذارید.امکان نداره ،من راهو برای پلیس ها هموار نکردم .اول خرده حساب شخصیم رو تسویه میکنم بعد اگر الزم شد پلیس.آقای فرحمند شما به سرگرد رحمتی قول دادید که....خانم مهرپرور لطفا ،شما فقط بایستید و تماشا کنید؛ و پلیس رو قاطی نکنید ،حداقل برای اولش.من یه وکیلم ،بدونم جون موکلم در خطره هرکاری میکنم.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؟من تا با مهرزاد روبه رو نشم ،امکان نداره خطری تهدیم کنه ،شما فقط قول میدین که پلیس...قول میدم ،با اینکه میدونم بعدش با توجه به قولی که به سرگرد دادید برای هر دو نفر ما دردسر میشه باشه ،قولمیدم.
ممنون.رسیدیم جلوی مغازه .اول من پیاده شدم ،بعد اون با مکث پیاده شد و گفتم:
اوف ،حاال باید همه این راه رو برگردم و برم ماشینم رو بردارم.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؟سوئیچ خانم مهرپرور رو بگیر و برو سمت همون باغ که تا حاال بودیم،ماشین ایشون رو بردار و بیار اینجا.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.میمونم تا ماشین بیاد.Page 184
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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...یا چی؟ من مادرتون نیستم که نازتون رو بخرم برای به کرسی نشوندن حرفتون ،االن یا چی؟ نمی خوایین وکیل اینمملکت 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:
هیچی بابا ،با شما نمیشه حرف زد اصال.حرف چرا؛ ولی تهدید؟ اجازه نمیدم کسی من رو تهدید کنه.قلبم داشت از سینه بیرون میزد ،با کیفم به سینهاش فشار دادم و گفتم:
برید کنار حاال ،این چه کاریه آخه؟رفت عقب و گفت:
دنبالم بیایین باال.من هم تو دلم چند فحش برای خنک شدن روح و روان خودم نثارش کردم و راهی شدم سمت مغازه کوفتیش.
«مهدیــار»
بعد از یک ساعت که خانم مهرپرور رفت و قرار شد  7صبح برگرده اینجا .من تا خود صبح نشستم پشت لپ تاپ
مخصوص آیدین که از خاله گرفته بودم و منتظر بودم تا بیتا بره پیش پدرش؛ ولی نرفت ،مقصدش به سمت خونهای بود
که من چند بار تا اونجا رسوندمش و از من دعوت کرده بود برم داخل و من رد کرده بودم؛ اما میدونستم فردا اول وقت
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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
بی خوابی عادت داشتم؛ ولی چشمام حسابی قرمز شده بود،ساعت چیزی به  6صبح نمونده بود که صدای ضربه به در
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
کردم بیاد داخل ،به خاطر تاخیرش عذرخواهی کرد و گفت که ماشینش دیشب پیش برادرش بوده و امروز دیر رسیده.
نیم ساعت بعد میالد ،امیرمحمد ،یاشار و عماد هم اضافه شدند ،در مغازه رو بستیم و تعطیل اعالم کردیم ،برای اجرای
نقشهام واقعا به کمک این بچهها نیاز داشتم ،بهشون از خطرات گفتم و اونا هم رفاقت خودشون رو با قبول و به جون
خریدن خطر ثابت کردند ،مرتب با خاله ستاره در ارتباط بودم ،همگی دور هم در سکوت میخ مانیتور شده بودیم ،باالخره
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.به امید زنگ زدم و ازش خواستم جلوتر از ما بره به آدرسی که هرلحظه بهش میگیم .باید مطمئن میشدم بعد قدم دوم
رو بر میداشتم ،ردیاب که از حرکت ایستاد فوری محل دقیق رو پیدا کردیم و به امید دادیم ،بیست دقیقه معطل شدیم تا
امید زنگ زد و گفت اینجا همون خونهای هستش که دنبالش بودید ،از شهر فاصله زیادی داشت ،حاال قدم دوم گرفتن
خانم حجتی جاسوس اون نامرد تو شرکت بود ،از خانم مهرپرور و امیرمحمد خواستم برن دنبالش و بدون اینکه کسی
متوجه بشه فعال یه جا نگهش دارند .تو این زمان که اونا رفتند ،منتظر بودیم امید از شرایط اون خونه و اطراف و افرادش
بهمون بگه .به خاله ستاره گفتم و اونم برام چندتا عکس و متن فرستاد ،خیلی به درد میخوردند ،ظهر که همه دور هم
Page 186

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

جمع شدیم ریز به ریز کارهای هر کدوم رو بهشون گفتم .چندبار کار رو با هم مرور کردیم ،وسایلی که نیاز بود رو
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:
لطفا شما برید خونه ،تا باهاتون تماس نگرفتم بیرون نیایید ،اینجوری تمرکز من بیشتر هستش.من هنوزم میگم خطرناکه ،اون همه جا ،چند نفر رو برای بررسی گذاشته ،پلیسها بهتر میتونند کار رو تموم کنند.شما به من قول دادین خانم ،بعدشم من که نمیگم نمیدم دست پلیس ،میگم قبلش حسابم رو باهاش تسویه میکنمبعد.
درمونده گفت:
آقای فرحمند؟ دارین میرین تو دهن شیر ،چطوری نگران نباشم؟اون دیگه زیادی پیر شده ،زورش به ما گرگهای جوون نمیرسه.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؟واقعا نمیتونستم درک کنم چرا یه وکیل تا این حد باید نگران موکلش باشه ،دلیلی نداشت خب ،وظیفه ایشون یه چیز
دیگه بود؛ ولی برای اینکه خیالشون راحت بشه یه لبخند خیلی محو ،اونقدر محو که شاید دیده نشد ،زدم و قرآن رو
گرفتم و بوسیدم ،گذاشتم توی جیب لباسم و دکمهاش رو بستم و گفتم:
هیچ اتفاقی برای هیچکدوم از ما نمیفته ،من بهتون قول میدم همگی سالم برگردیم ،شما برین خونه و فقط دعامونکنیند.
میتونم یه خواهش بکنم؟بفرمایید.Page 187
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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 روخبردار میکنم .هم شما هم آقا میالد حتما جوابم رو بدید.
قبول ،حتما جواب شما رو میدم؛ ولی شما هم سعی کنید زیاد نگران نباشید و نخوایین پیگیری کنید.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:
زنگ بزن به مهدیس بگو از خونه بیرون نیاد ،درجریانش بذار و بعدشم خودت برو پیشش.برم پیشش؟ پس تو چی؟عماد و یاشار و امید هستن.همینجوری هم تعداد ما کم هست ،امیرمحمد هم مجبوره بشینه اینجا پشت سیستم تا هم با خالهات در ارتباط باشه همما ،پس من تنهات نمیگذارم ،باهات میام.
من قراره برم اون نامرد رو پیدا کنم و انتقام بگیرم ،تو چی میخوای؟همون چیزی که عماد و یاشار میخوان ،بعدشم مگه من یا تو داریم داداش؟ خاله ساحل مثل مامان خودمم بوده.اگه اتفاقی برات بیفته جواب مهدیس رو چی بدم؟ نمی تونم خودم رو بـ...مهدیار ما یا هممون بر می گردیم یا گیر میفتیم و در نهایت کشته،مگه غیر از اینه؟باشه داداش ،ممنون.چشمکی زد و رفت تا به مهدیس زنگ بزنه.
***
ساعت چیزی به  58شب نمونده بود ،با امیرمحمد توی مغازه در ارتباط بودیم ،بقیه هم توی ماشین خودم که پرسیدم:
بچه ها همگی نقاب و دستکش دارید؟آره داریم.اون ماده رو برداشتید؟عماد گفت:
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؟Page 188
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اونم اوکی شد داداش.ماشین مسیح هماهنگه؟میالد:
هماهنگه داداش ،چرا انقدر نگرانی؟ از چی میترسی؟من تنها نگرانی و ترسم شماها هستید ،خودم هرچی سرم بیاد حقمه؛ ولی از اینکه شماها رو قاطی کردم حس خوبیندارم.
یاشار:
مهدیار این چه حرفیه؟ مگه یقمون رو گرفتی و گفتی بیا ،ما خودمون خواستیم کمکت کنیم ،این تنها کاریه که در مقابلتمام لطفهای تو میتونیم بکنیم.
من براتون کاری نکردم؛ ولی شماها دارید به خاطر من خودتون رو به خطر میندازید.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
گلوله داشت ،زیر پالتوم مخفی بود و جز خاله ستاره کسی از این موضوع خبر نداشت.
یه ربع بعد ،امیرمحمد خبر داد که فقط جلوی خونه اش دوربین داره و یه دوربین هم درست کنار تیر چراغ برق تو 144
متری خونه اش داره،بعد از اون حرکت کردیم ،مسیح هم با ما هماهنگ بود ،یک ساعت بعد درست زیر پل جوری که هیچ
دوربینی نتونه فیلم بگیره ماشینمون رو با ماشین مسیح جابه جا کردیم و به راهمون که چیزی ازش نمونده بود ادامه
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
قصر بزرگ بود انگار .همین هم کار رو سخت میکرد ،از چهره بچه،ها میشد خوند اونام تو همین فکر هستند ،تو دلم
بهش خندیدم و قسم خوردم این خونه رو که همش با پول حروم ساخته شده آتیش بزنم و فیلمش رو مستقیم بهش
نشون بدم ،عماد وقتی برگشت گفت:
قضیه دوربینها حله رفیق ،فقط تا نفهمیدند باید زود وارد خونه بشیم.باشه ،بچهها بریم.یاشار:
مهدیار؟چی شده؟دخترشم االن اینجاست؟Page 189
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بر اساس حرکت ردیاب نه ،االن باید خونه خودش باشه.اونو نمیخوای؟چرا اتفاقا ،مهرزاد رو بگیریم ،خودم میرم سراغ دخترش.باشه پس دیگه بریم.بریم ،بسم اهلل...هر پنج نفرمون از کنار دیوار خودمون رو به در ورودی رسوندیم ،دم در بچهها نقاب زدند ،عماد برای یاشار قالب
گرفت،رفت باال و گفت:
رفیق؟چیه؟نزدیک در اصلی دوتا سگ دارند.بگذار از این در بریم تو ،بعدش یه فکری میکنیم.یاشار آروم رفت پایین؛ ولی بعد ازپشت در آهسته گفت:
مهدیار؟چیه باز؟در قفله.عصبی شدم و زیر لب لعنتی نثار کردم ،چارهای نبود ،دیوارها خیلی بلند بود ،یاشار چون قدش خیلی بلند بود تونست بره
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
کولی میالد درآوردم و با کمک اون عماد رو هم کشوندم باال ،حاال مونده بودم چطوری از شر سگها راحت بشیم ،فاصله
در اصلی تا اینجا زیاد بود و سگها رو فقط از باالی دیوار می شد دید ،امید گفت:
آقا مهدیار؟بله؟ساختمون یه در پشتی از اون سمت داره؛ اگه دو گروه بشیم و از گوشههای دو طرف خودمون رو برسونیم اون سمتفکر کنم بشه از شر سگ،ها خالص شد ،درختها زیادند و کمتر دیده میشه.
داریم از سگ حرف میزنیم ،بو میکشه خب.از اینجا ایستادن بهتره ،باالخره یه شانسه اینم.این راهش نیست ،شما همینجا صبر کنید ،من و امید میریم و سعی می کنیم دونفر رو بی هوش کنیم ،لباساشون رومیپوشیم که بشه به سگها نزدیکتر شد ،شاید اونجوری یه راهی پیدا بشه.
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میالد:
نه مهدیار .ما از تعدادشون خبر نداریم ،فقط میدونیم چهار نفر چهار گوشه ساختمون ایستادند ،از داخلش که خبرنداریم ،نباید جدا بشیم و این ریسک رو بکنیم.
عماد گفت:
یه لحظه ،امیر محمد زنگ میزنه.بعد جواب داد ،هیچ حرفی نمیزد و فقط گوش میداد ،وقتی تموم شد ،پرسیدم:
چی گفت؟میگه قسمت شرقی خونه یه اتاقک هستش طبق گفتههای امید ،گفت به خاطر اتفاقات کوچیک احتماال محافظها مهرزادرو بیدار نمیکنند ،میگه یکیتون حواس دوتا محافظ و سگهای جلوی ساختمون رو به اون سمت پرت کنه ،بعد بقیه برن
از سمت در پشتی وارد بشند.
آره درسته ،بخاطر یه صدای کوچیک همدیگر رو خبر نمیکنند ،اول باید خودشون یه سرو گوشی آب بدهند.عماد گفت:
پس این به عهده من ،شما ها دستمالهاتون دستتون باشه ها ،من این دو نفر رو میکشونم اون سمت ،بعد میدونمچیکار کنم.
اون دوتا قلچماق رو بیهوش میکنی،سگها چی؟دارم براشون .دیگه حرفی نزدیم ،عماد رفت سمت راست و بقیه از سمت چپ یه کمی نزدیک به ساختمون شدیم ،طولی نکشید که با
یکی دوتا پارس کوچیک سگها دو نفر که این سمت بودند با سگها رفتند همون سمت اتاقک .ما فوری از البهالی
درختها خودمون رو رسوندیم در پشتی ،من و امید دستمال دست گرفتیم و از پشت سر خیلی فوری اون دوتا آشغال رو
بیهوش کردیم ،آروم خوابوندیمشون روی زمین و با کمک میالد و یاشار بلندشون کردیم و انداختیمشون توی تاریک
ترین قسمت اونجا ،بعد هر چهار نفرمون در رو آروم باز کردیم و داخل شدیم .خونه حدودا روشن بود ،هر چند متر یه
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
خدا بیامرز بود ،یه ردیاب پرنده! می شد گفت یک سوم بند انگشت بود ،امروز امتحانش کرده بودیم ،عالی بود! حاال باید
منتظر گزارش امیر محمد میموندیم .این ردیاب پرنده میتونست از تعداد افراد داخل خونه بهمون خبر بده .میالد فورا
پارچه سیاه رو از جیبش کشید بیرون ،رفت گوشه در و نشست .موبایلش رو بیرون آورد و پارچه رو انداخت روی سرش،
باید با گوشیش این ردیاب رو هدایت می کرد تا همه خونه رو بررسی کنه ،اون پارچه رو انداخت تا از دیده شدن نور
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گوشی جلوگیری کنه ،درست  1دقیقه بعد ،گزارش امیر محمد رسید ،به جز اون چهار نفر بیرون که خب کارشون ساخته
شده بود  6نفر داخل ساختمون بودند ،یعنی به جز مهرزاد و پسرش 6 ،نفر محافظ.
کار خیلی راحت شد ،نقشهی ما تا تعداد  51نفر بود و حتی بیشتر .حاال وقتش بود تقسیم بشیم که عماد سر رسید،
نقابش پاره شده بود و صورت خونی بود،فوری برگشتم سمتش و گفتم:
چیکار کردی با خ...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
شوکر توی جیبم بود ،نمیخواستم از اون استفاده کنم .آروم آروم جلو رفتم ،یک نفر روی صندلی نشسته بود؛ ولی کامال
هوشیار بود .کامال پشت سرش نبودم .خم شدم و خودم رو از پشت مبل ها رسوندم بهش و بعد با یه حرکت دستمال رو
گرفتم جلوی دهنش ،چند ثانیه بعد بیهوش شد ،خوابوندمش و کشوندمش زیر میز ،برگشتم و بازم جلوتر رفتم ،دو تا
اتاق رو به روی هم ،که شکل و شمایلشون با بقیه درها فرق داشت ،نمی دونستم وارد بشم یا نه ،قبل از هرکاری اون
سمت سالن میالد رو دیدم ،مثل همیشه بی احتیاط بود .کفشم رو درآوردم و با عجله خودم رو رسوندم ،یکی از محافظها
اسلحهاش رو گذاشت رو سر میالد ،فورا شوکر رو در آوردم و به کمکش اون عوضی رو انداختم،اسلحه رو برداشتم و
دست گرفتم ،میالد خودش یارو رو کشوند گوشه دیوار ،سری به نشونه تاسف تکون دادم و آروم بهش گفتم:
خاک تو سرت ،داشتی کار دستمون میدادی.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
داخل شدیم ،خودش بود،قدم دوم رو که برداشتم اون بی شرف از جاش پرید .اسلحه رو گرفتم سمتش و گفتم:
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
گرفت،دست و پا میزد،نشستم لبه تخت و با یه ضربه به پشت گردنش ،زودتر از اثر اون ماده بیهوشش کردم ،پرسیدم:
همه چی خوبه؟یاشار و امید همه محافظها رو انداختن توی یه اتاق و در رو بستند ،مونده این دوتا رو برداریم و بریم.یه چند تا سرو صدای کم اومد ،باز هم میالد ،گفتم:
برو اون اتاق روبه رویی ،زودباش.عماد رفت و من هم دست و پای این کثافت رو بستم و انداختمش روی کولم و بلند شدم ،از در که بیرون اومدم ،میالد رو
دیدم خم شده و ردیاب پرنده تو دستش بود .گفتم:
چی شدی؟Page 192
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یه کمی خودش رو راست کرد ،روی پای چپش خونی بود ،با ترس گفتم:
چیکار کردی؟چاقو داشت؛ نامرد تو رفتی سراغ اون پیری و من رو با این در انداختی؟میالد تو آخرش منو سکته میدی پسر.عماد هم پسرش رو انداخته بود روی کولش و اومد بیرون ،یاشار و امید که رسیدند گفتم:
بچهها شما به میالد کمک کنید.بعد همگی آروم راهی در خروجی شدیم ،همگی به چند متری در خروج که رسیدیم ،یادمون افتاد از در قفل شده ،امید
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.
قبل از سوار شدن به امید گفتم اسلحه رو بندازه دور ،خودم هم که کفش هام موند و پابرهنه بودم ،سوار ماشین شدیم و
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؟چیزی نیست،یه خراش کوچیک انداخت رو صورتم.چطوری از پا درشون آوردی؟اینطوری.از جیبش یه سرنگ بیرون آورد و نشون داد ،لبخندی بهش زدم و بعد از شیشه میخواست بندازه بیرون که گفتم:
صبرکن ،دیوونه شدی؟یه سرنگِ فقط.باید احتیاط کنیم ،اینجا نندازش.باشه.به میالد که چشمهاش بسته بود گفتم:
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.Page 193
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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.نه مهدیار ،ریسک نکنیم؛ اگه بعدا پلیس بپرسه فالن روز فالن ساعت کجا بودین چی بگیم؟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 بیتفاوت بود.
یه نفر رو پیدا کن بیاد همونجا بچهها رو معاینه و درمان کنه.این وقته شب؟چاره ای نیست.میالد گفت:
داداش تو فکر ما نباش ،تا صبح تحمل میکنیم ،االن برو سراغ اون دختره.نمیشه میالد،فکرم می مونه پیشتون،خصوصا تو که وضعت زیاد خوب نیست.هیچکس چیزی نگفت .واقعا برای میالد خیلی نگران بودم ،یه درصدم احتمال سمی بودن چاقو داشت من رو روانی می
کرد .چارهای نبود ،به ساعتم نگاه کردم ،یه ربع به  3صبح .زنگ زدم به دایی بردیا ،ازش کمک خواستم ،بهم گفت من
هرچقدر آدم مطمئن بهت معرفی کنم پاش بیفته همه چی رو میگه ،پس هرکاری که من پشت گوشی میگم رو انجام بده.
گفتم توی راهم ،قرار شد تا ما برسیم اسم چندتا دارو و وسیله مورد نیاز رو بفرسته ،من جلوی خونه بیتا پیاده شدم و
میالد رو سپردم دست یاشار ،خودم تنهایی نمیتونستم برم داخل،زنگ زدم و خانم مهرپرور بعد از اولین بوق هراسون
جواب داد ،گفت نتونسته بخوابه و منتظر تماسم بوده ،ازش خواستم بیاد به آدرسی که میگم ،البته اگه میتونه ،اونم گفت
حتی لباس هاشم تنشه و فوری خودش رو میرسونه .توی تاریکی نزدیک خونه بیتا قدم میزدم تا سرما رو کمتر
احساس کنم ،مدام با دایی بردیا،خاله ستاره و یاشار در ارتباط بودم و خداروشکر همه چی داشت خوب پیش میرفت،
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
دستمال آغشته به ماده بیهوشی استفاده کرد و اونم بیهوش شد ،بعد یه پتو برداشتیم ،گذاشتیمش توی پتو و با ماشین
خانم مهرپرور رفتیم محل مشخص .میدونستم هم خونه و هم خیابون دوربین داره ،برای همینم چهره هر دوی ما پوشیده
بود،وقتی رسیدیم به انباری که خودم خریده بودم ،مهرزاد و پسرش دست و پا بسته یه گوشه افتاده بودند ،دخترش رو
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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
فرستادم بره خونه مهدیس اینا و پیشش بمونه .همه بچهها رو به زور فرستادم یه گوشه تمیز انبار بخوابند تا هوا روشن
بشه و خودم تا صبح باالی سر اون پدر و پسر بی هیچ حرفی بیدار موندم...
صبح میالد هم حالش بهتر شده بود و حاال هرکس باید میرفت سراغ کار بعدی که بهش سپرده شده بود ،به میالد گفتم
نیازی نیست بره؛ ولی قبول نکرد و لنگ لنگان رفت دنبال کارش ،امید و امیرمحمد رفتند تا محافظهای اون خونه رو برای
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
امضایی که به زور از هر دو گرفت رفت تا حسابشون رو خالی کنه و پولها رو بیاره اینجا و عماد هم پیش خودم موند؛
چون میدونستم عماد مثل خودم دلش کمی سفت و سخت تره ،با سیلی مهرزاد رو هوشیار تر کردم ،حالش که کامل جا
اومد گفت:
فکرشم نمی کردم انقدر بزرگ شده باشی.که بتونم باالخره پیدات کنم؟تقریبا.پس باید بگی فکرشم نمی کردم انقدر باهوش باشی.حدود  58-54سال پیش نتونستم بفهمم اون دختر چطوری پلیس ها رو با اون همه دقت و احتیاط من بکشونه سمتانبار 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.من دقیقا همون کاری رو کردم که مامانم کرد ،البته به لطف تمام زحمات آیدین.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؟حرف من کامال واضحه ،یه وسیله ای داریم به اسم ردیاب .از اون کمک میگیریم .مثل تو که برای رسیدن به اهدافت ازهک کردن کمک میگیری.
برام مهم نیست اون ردیاب چندسال پیش چهجوری و پیش کدومتون بوده؛ اما اینبار؟حدس بزن ،فکر کنم باهوش باشی.ابروهاش رو به نشونه تفکر کشید توی هم و بعد از چند ثانیه کوتاه گفت:
کثافت...تو از یه دختر استفاده کردی برای رسیدن به خواستهات؟ اونم دختر خودم؟ حاال می فهمم چی باعث شد کهPage 195
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اونوقت روز بیتا بیاد پیش من ،اونم اونقدر عصبانی ...پیغامت رو بهم رسوند؛ ولی فکر نمیکردم بهش ردیاب داده باشی.
ردیاب رو ندادم ،بهش وصل کردم.چرا اون؟ مگه طرف حساب تو من نبودم؟ چرا با دخترم بازی کردی؟ اونم جلوی همه دوستاش؟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 استفادهکردیم شدیم آدم بده؟
تو خفه شو.اِ اِ اِ....بی ادبی؟ باالخره هرچی نباشه قراره ما فامیل بشیم.با تعجب به عماد نگاه کردم،عماد هر موقع نقشه ای تو سرش بود یا فکر تازهای چشماش رو ریز میکرد ،االنم این
حالتش یعنی یه فکرایی داره ،ترجیح دادم ساکت بمونم تا ببینم میخواد چی بگه.
فامیل؟ با تو؟عماد رفت جلوش نشست ،با لحنی که غیرت هر بی غیرتی رو قلقلک می داد گفت:
آخه بیتا خییییلی خوشگله ،درسته پدر بی شرفی مثل تو داره؛ اما خب ،دلم نمیاد دست نخورده بگذارمش.مهرزاد شروع به جنب و جوش و فحش دادن کرد ،عماد گفت:
آروم باش ،بدون تو عروسی نمیگیریم ،راستش من عاشق بچه هام ،دخترتم فکر کنم بدش نیاد با من باشه ،همینامشب و فردا شب خیالت رو از نوه دار شدنت راحت می کنم بعدش عروسی رو میگذاریم روز اعدامت ،چطوره؟
دیگه عالوه بر مهرزاد با این حرف عماد اون پسرش هم که حدس می زدم اسمش بابک باشه عصبی با صدای بلند
فحش می دادند .عماد کار خودش رو کرد ،زیاد هم بد نشد ،اونا رو حسابی عصبانی کرد .بلند شد و رفت سمت کولی
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 ازاونجایی که انتقام میالد تو برنامهاش نیست ،من اینکارو میکنم ،هرچند اون سگ حروم زادتم صورتم رو زخمی کرد؛ ولی
االن فقط میخوام لطفت رو در حق میالد جبران کنم.
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:
بهتر نیست میالد خودش اینکار رو بکنه؟-نه ،میالد دل رحمه ،میدونم این آشغال رو میبخشه ،خودم ردیف میکنم.
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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»
مهدیس حسابی نگران برادرش بود ،بهش گفتم یه کوچولو آسیب دیده ،میخواست باهاش تماس بگیره؛ ولی اجازه
ندادم .خودم نمی دونم چه مرگم شده بود ،دلم شور میزد ،همه چی طبق خواسته و میل مهدیار بود؛ ولی من نگران بودم،
از اینکه مهرزاد حرفای مزخرفی تحویلش بده یا بخواد با اتالف وقت و چرت و پرت تحویل دادن ،مهدیار رو عصبانی کنه،
االن نمیتونستم ذهنم رو متمرکز کنم تا شاید بتونم کاری انجام بدم ،مهدیار قدرت تفکر در مورد درست و غلط کار رو از
من سلب کرده بود،توی ذهنم هیچی نبود جز یه کلمه؛ مهدیار!
از این لحظه ارتباط ستاره خانم با مهدیار قطع میشد و با من بود ،من و ستاره خانم و میالد دنبال یه چیزی بودیم ،یه
چیزی که مهدیار ازش خبر نداشت،من طبق شنیده و دیدههام با ستاره خانم در میون گذاشتم و بعد پیگیری شروع شد،
برای اینکه دچار دردسر نشیم باید مطمئن عمل میکردیم و حاال یه احتمال 90درصدی وجود داشت ،ستاره خانم قول داد
تا فردا عصر حتما نتیجه قطعی رو بده و ما چون نمیتونستیم چیزی به مهدیار بگیم مجبور بودیم دعا کنیم تا یهو
اشتباهی نکنه که نشه جبران کرد ،هرچند اگه فقط یه کلمه می گفتیم مهدیار تا آخر ماجرا رو میرفت و میخواست
خودش حل کنه...
«مهدیـــار»
بعد از اینکه چند دقیقه از درد پاش ناله کرد مهرزاد گفت:
دست از سر بچههام بردار حروم زاده.همین دو کلمه آخر کافی بود تا من دیگه خونسردیم رو از دست بدم ،هجوم بردم به طرفش و شروع به خالی کردن این
عقدههای چندین ساله کردم ،با هر ضربه یاد لگدهایی میفتادم که اون زمان به مادرم میزد و حسام توی غربت حسش
کرد ،با هر ضربه یاد لگدهایی میفتادم که به کمر و پهلوهام میزد و کلیهام رو نابود کرد ،یادآوری گذشته بهم قدرت داده
بود و دیگه این کفتار نتونست تحمل کنه و هر از گاهی از درد داد میزد ،با دادی که زد یاد اون لحظاتی افتادم که نمک
روی زخمهام پاشید و تک تک سلولهای بدنم درد رو فریاد زد برای صدا زدن نام امام حسین .تعارف ندارم با خودم،
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وحشیانه گرفته بودمش زیر مشت و لگدهام ،عماد من رو ازش جدا کرد و هولم داد یه گوشه ،داد زد:
چیکار میکنی روانی؟عماد میدونی چندساله منتظر این لحظهام؟که با مشت و لگد کارش رو تموم کنی؟ بدون هیچ شکنجهای؟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.و جز من کسی نمیدونست و نمی فهمید این ضربهها برای مهرزاد هیچی نیست و کسی نمیدونست من این سالها رو
به امید تالفی کتکهاش زندگی نکردم ،مهرزاد رو باید شکنجه روحی داد ،باید با داشتههای با ارزشش عذاب داد ،مثل
بچههاش ،خونهاش ،پوالش و هرچیزی مثل این ها.
عصر یاشار با یه ساک تقریبا کوچیک یشمی رنگ برگشت ،پرسیدم:
همش همینه؟آره.یعنی تمام پول های این دوتا توی همین ساکه؟دالر کردم داداش.چی؟یه زنگ زدم میالد اومدم ،به فواصل مختلف زمانی سه نفر شدیم ،مسیح هم اومد ،هر بار یکی رفت و پولها رو دالر کردو برگشت ،اونجوری خیلی زیاد بود و نمیشد.
خوبه ،ساک رو باز کن و همش رو بریز اونجا.یاشار همه پولها رو ریخت وسط و گفت:
مهدیار حدس میزنی چقدر باشه؟سیصدتا؟یکم بیشتر.Page 198
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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.چطوری میخوای این ضرر بزرگ رو جبران کنی؟ میدونی با چه دردسری این پولها رو از بانک گرفتم؟ اگه رئیس بانکشخصا با مهرزاد حرف نمیزد امکان نداشت این همه پول رو بده.
رئیس بانک از قبل هماهنگ بوده.یعنی چی؟گفته بودم سرگرد رحمتی هماهنگ کنه ،البته سرگرد نمیدونه میخوام چیکار کنم ،اون فکر می کنه قراره من با پولتهدیدش کنم.
تو مطمئنی مهدیار؟یاشار اینا همش پوالی حرومن ،میفهمی؟ حروم ،که از راه نزول و هک و آدم فروشی به دست آورده.چرا به صاحباشون برنگرده؟خودم برشون می گردونم.حیفه مهدیار.برای عذاب این نامرد هیچی حیف نیست.خود دانی.خواستم چیزی بگم که امید و امیرمحمد هم رسیدند ،از چهرههای خندونشون می شد فهمید همه چی خوبه ،امید گفت:
آقامهدیار ردیف شد.محافظاش؟فقط یه مشت گنده الت بودند ،با یه اسلحه بیخودی همه رو دست و پا بسته بردیم خونه باغ من.خونت به کثافت کشیده شد امید ،برات جبران می کنم.این چه حرفیه؟ از شما به ما رسیده.خب ،قدم دوم چی؟Page 199
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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.ایول! شما ها برید اون طرف ،چهرههاتون رو نبینه بهتره ،من و عماد بقیش رو انجام میدیم.باشه ،فعال.دوربین رو گرفتم و رفتم قسمتی که اون عوضیها بودند ،عماد پولها رو ریخته بود وسط ،من هم لپ تاپ رو برداشتم،
اول خودم فیلم آتیش گرفتن اون قصرش رو دیدم ،با لذت تموم دیدم ،اون همینجوری زندگی من رو آتیش زد و حاال
من خونه اش رو .فیلم رو منتقل کردم رو لپ تاپ و ازشون خواستم ببینند.
اولش هر دو فقط یه نگاه ساده کردند؛ اما کم کم که متوجه شدند چی و کجا داره میسوزه شروع کردند به داد و بیداد و
فحش دادند ،عماد میخندید و من فقط میدیدم که چطوری داره خودشم همراه اون خونه میسوزه،گفت:
نامرد ،داری چیکار میکنی؟ بگو میخوای چه غلطی بکنی؟ تو من رو میخواستی که ،چرا داری همه زحمات مناینجوری میسوزونی؟
من؟ تو رو؟ به گور هفت پشتم خندیدم تو رو بخوام ،میخوام سر به تنت نباشه ،من فقط تنها هدفم همینه ،اینکهسردرگم باشی و نفهمی من قراره چه کارهایی بکنم.
خنده مصنوعی کردم و ادامه دادم:
از کدوم زحمت حرف میزنی؟ نزول زحمت داره یا هک حسابهای بزرگترین کارخونه و شرکتها؟ زندگی نحست رو باپول های نجست چرخوندی؛ اما دیگه تموم شد.
با تعجب نگاهم کرد ،عماد در بطری بنزین رو باز کرد و ریخت روی پولهاش ،از جیبم یه فندک بیرون آوردم و نشستم
کنار پولها ،داد زد:
نه مهدیار،اینکار رو نکن ،میدونم میخوای من رو بترسونی ،تو این کارو نمیکنی ،آدمی نیستی که این همه پول روبسوزونی ،مهدیار با توام ،یه چیزی بگو.
این بازی رو تو شروع کردی آقای مثال عمو ،مهدیار دیگه خسته شده ،وقتشه خودش تمومش کنه.Page 200

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

این رو گفتم و فندک زدم و در کوتاه ترین زمان پوالش سوختند و خاکستر شدند.
نه ،التماس میکنم نکن اینکار رو ،روانی ،خاموشش کن ،مهدیار خاموشش کن ،حرومزادهی نامرد تو نمی تون...با دست و پای بسته سعی داشت از جاش بلند بشه؛ اما نمیتونست و حاال با گفتن این جمله آخرش ،عماد زودتر از من
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
پایین و تو این لحظه باز هم التماس میکرد برای خاموش کردن آتیش پول هاش ...اونم داشت میسوخت و من هنوز هم
خالی نشده بودم ،راضی نبودم ،البته التماسش رو دیدم ،این رو میخواستم ،لذت داشت که ببینم با گریه بهم التماس
میکنه؛ اما از خشمم کم نشد...
یک ساعت بعد وقتی شرایط یه کمی بهتر شد ازش پرسیدم:
نمی پرسم چرا ماهان و شبنم رو کشتی؛ چون جوابش رو سال ها پیش دادی؛ ولی میخوام بدونم حسام و ساحل چرا؟کشتن آیدین رو میتونم قانع بشم چون از تو میدونست ،اطالعات داشت؛ ولی حسام و ساحل چی؟ من دیگه یه پسر
بچه نبودم که ساحل بخواد بزرگم کنه ،خرده حساب شخصیت رو باید با من تسویه میکردی نه اون دوتا ،پس بگو چرا؟
حرف نمیزد ،نامرد حرف نمیزد و بیشتر من رو عصبی میکرد ،عماد باالی سرش بود ،یه جمله گفت که تو اون لحظه دلم
میخواست بخندم:
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:
عوضش یه گردن کلفت داری ،که اگه جواب سواالت مهدیار رو ندی خوب می دونم چطوری باید خردش کنم.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.Page 201
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مهرزاد اعصاب من رو خرد نکن ،همه چی مثل روز روشنه که تو قاتل هر سه نفر از عزیزان منی.من ازت نمیترسم ،چیزیم برای از دست دادن دیگه ندارم ،پس دلیلی نمیبینم بخوام بهت جواب پس بدم.عماد:
مطمئنی هیچی نداری برای از دست دادن؟و اول با چشم و ابرو به بابک و بعد به سمت راستش اشاره کرد؛
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؟دستامو تو هم قفل کردم ،عماد رفت و بیتارو که روی یه صندلی چرخدار بسته بود آورد ،چاقویی که پای بابک رو زخم
کرده بود نشون داد و گفت:
می خوام اسمم رو روی صورتش یادگاری خط بندازم.دیگه داشتم میترسیدم که نکنه بخاطر این همه فشار و عصبانیت سکته کنه و من نتونم ازش سواالتم رو بپرسم .داد
زدم:
مهرزاد به روح مادرم قسم اگه حرف نزنی و بخوای الکی وراجی کنی بدترین بالها رو سر دخترت در میارم و بعدمیدمش دست پلیس ،اونقدری ازش مدرک دارم که بتونم یه چندسالی بندازمش گوشه زندون.
با درد گفت:
چی باید بگم لعنتی؟چرا حسام و ساحل رو کشتی؟ کینه تو از اونا چیه؟کینه تو از من چیه؟اسلحه آیدین توی جیب پالتوی بود ،اول اون رو درآوردم و انداختم روی صندلی ،بعد دو دستم رو گذاشتم دو طرف یقهام،
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کشیدمش و دکمههاش همه پخش زمین شدند ،از تنم درش آوردم و پرت کردم تو صورتش ،جای زخم و بخیهها رو
نشون دادم و گفتم:
کینه من اینه پست فطرت ،روزی نبود به یادت نیفتم ،هرباز این زخمها رو دیدم قسم خوردم تالفی کنم ،کینه من کلیهنداشتمه که به خاطر زحمات چندساله،ام پای زدن ضربه به توپ هدر رفت ،اینا به کنار ،اینا مال قبلش بود ،کینه االن من
بی مادریمه ،مادری که تو ازم گرفتیش و نمی دونم چرا؟
من اون دختر رو با شوهرش نکشتم ،دست من به خون اونا آلوده نیست.نمیتونستم این انکار کردنش رو در مورد قتل حسام و مامان درک کنم ،رفتم سمت دخترش ،چاقو رو از دست عماد
کشیدم ،گذاشتم زیر گلوی بیتا و گفتم:
مهرزاد اینجا آخرشه ،نمیدونم ،چرا نمیخوای باور کنی؛ اگه تو چیزی برای از دست دادن نداری من هم ندارم ،فوقآخرش 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.
تو چرا فارسی نمیفهمی پسر؟ میگم من اونا رو نکشتم ،من مشکلم تو بودی نه اون دوتا زوج عاشق.کارد می زدن خون من در نمیاومد ،میدونستم نوک چاقو رو فشار خفیفی دادم به زیر چونه بیتا ،همراه با آخ گفت:
بابا؟مهرزاد ترسید و گفت:
نکن مهدیار ،دست از سر اون دختر بردار.مهرزاد تو این دنیا فقط یه چیز میتونه مهدیار رو وادار به هرکاری بکنه ،اون قسم روح مادرمه ،گفتم به روح مادرم حرفنزنی اول دخترت و بعد خودت رو بیچاره میکنم ،حرف بزن.
عصبی تر از قبل شد و داد زد:
بابا لعنتی به چه زبونی بگم؟ من اونها رو نکشتم ،قتل آیدین و هک حساب شرکتت آره کار من بود؛ ولی من دستم رو بهخون اون دونفر آلوده نکردم.
چرا سربسته حرف میزنی؟ چرا جوری نمیگی تا باور کنم؟سکوت کرد ،عماد ضربهای به پای بیتا زد که از درد گریهاش گرفت ،دستش رو گرفت و با چاقو یه خط انداخت پشت
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دستش ،بیتا جیغ زد و عماد گفت:
تو نمک امتحان کردی ،نظرت چیه ما فلفل امتحان کنیم؟بعد رفت سمت میز و یه پاکت کوچیک آورد و نشون مهرزاد داد ،پرسید:
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.عماد خندید و دستاش رو کوبید به هم و گفت:
ای جانم ،به روی چشم رفیق.بعد همینجور بیتا رو که جیغ و داد و گریه میکرد ،برد به همونجایی که آورده بودش؛ امید و امیرمحمد پشت در بودند و
من میتونستم ببینمشون ،اشارهای کردم و با صورت پوشونده اومدند و بابک رو هم بردند .مهرزاد فقط میگفت میخوای
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 روبا خودت.
با کشتن من به جواب سواالت میرسی؟ میخوای صورت مسئله رو پاک کنی؟میخواستم انگیزه ای که از کشتن مادرم داشتی رو بدونم ،حاال که نمیگی بی خیال ،بهتره تا پلیسها نیومدند برایدخالت من کار رو تموم کنم.
پسر تو چرا نمیفهمی؟ ساحل و شوهرش رو من نکشتم ،االن من کشته باشم یا نه چه فرقی میکنه ،تو باالخره من رومیکشی یا میدی دست پلیس ،پس چرا دروغ بگم؟
رفتم سمت پالتوم ،تنم کردم .بعد اسلحه رو از توش بیرون آوردم ،دیگه هیچی برام مهم نبود ،حاال که حرف نمیزد من
هم تمایلی نداشتم زیاد باهاش دهن به دهن بشم ،گرفتم رو به روش و گفتم:
این اسلحه فقط دوتا گلوله داره ،برای محو کردن تو از صفحه روزگار کافیه ،پس برای بار آخر میپرسم ،چرا مادرم روPage 204
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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؟تا سه میشمارم مهرزاد.نکن اینکار رو ،بذار دخترم بره ،بعد من همه چیز رو میگم ،فقط بذار بره.یــک.مهدیار باورم کن ،من مادرت رو نکشتم ،من کینه از هیچ کس ندارم ،من فقط تو رو میخواستم بکشم؛ چون زندگیم روبه گند کشیدی ،من رو انداختی گوشهی زندان ،اونم  54سال ،میخواستم پولهات رو داشته باشم.
دو.صدای جیغ بیتا لحظه به لحظه بیشتر می شد:
صبرکن ،دارم میگم ،بابا لعنتی ،میگم من از مادرت کینه نداشتم ،من نکشتمش ،من فقط آیدین رو کشتم ،اگه میخ...دو و نیم.دیگه داشت رسما گریه میکرد مرد گنده:
بذار دخترم بره بعدش منو هزار بار بکش ،به اون کاری نداشته باش ،التماست میکنم ،اصال تمام این بدیها رو جبرانمیکنم ،فقط بذار بره.
فریاد زدم:
چیو جبران کنی آشغال؟ مادرم رو چطوری بر میگردونی؟هان؟تو فقط به حرفم گوش کن من دارم میـ...دیگه هیچی نمیفهمیدم ،چشمهام رو بستم و توی دلم از مامان و بابا و مامان ساحلم معذرت خواهی کردم ،قول دادم یه
گلوله خرج قلب این حیوون و یکی رو خرج قلب خودم کنم؛ ولی باید میکشتمش ،خون جلوی چشمام بود ،مدام جسم
بی جون در خون غلتیده مامانم و حسام جلوی چشمم بود ،آیدین رو که مظلومانه شهید شد ،هیچی از حرفای مهرزاد
نمیفهمیدم؛ چون اشکای نفس رو میدیدم ،چون حال بد مامان بزرگ رو میدیدم ،التماس های خاله ستاره رو سر قبر
آیدین بود که داشت منفجرم میکرد ،من مهرزاد رو عذاب دادم ،اون همه چیزش پول و خونه و ماشینش بود و به عالوه
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بچههاش ،خصوصا دخترش ،چشمهام رو باز کردم ،صدای فریاد از درد بابک هم اضافه شده بود ،فقط می دیدم که
لبهای مهرزاد تکون میخورند ،نفس عمیقی کشیدم و تصمیمم رو قطعی کردم و گفتم:
ســـه.انگشت اشارهام که روی ماشه قرار گرفت ،صدای آشنایی فریاد زد:
نـه مهدیار.***
«دیــانا»
حاال که همه چیز مشخص شده بود ،نباید اجازه میدادم آقای فرحمند به خاطر یه دلیلی که فقط حدس بود بالیی سر
مهرزاد بیاره ،اون حقش بود بیشتر عذاب بکشه ،میترسیدم مهدیار بخواد زودتر کار اون رو تموم کنه ،بعد از تلفنی که
دوستش یاشار کرد و گفت میخواد چیکار کنه ،سرعت ماشینم رو بیشتر کردم ،خودم رو رسوندم همون جایی که بیتا رو
برده بودیم ،همون انبار ،از ماشین پیاده شدم و دویدم سمت داخل ،صدای جیغ و گریههای بیتا و یه مرد دیگه میاومد،
وارد که شدم در عین ناباوری دیدم که آقای فرحمند اسلحه گرفته روبه روی مهرزاد و بلند گفت:
ســه.می دونستم که میزنه،کاری نبود که اون اقدام به عملش بکنه و ناتمومش بذاره ،مهرزاد مقصر بود ،زندگی مهدیار رو
نابود کرده بود ،این همه سال درد و کابوس به مهدیار داده بود و آرامش رو ازش دور کرده بود ،قاتل بود؛ ولی مهدیار
نباید با کشتن اون خودش رو خالی کنه ،با قتل مهرزاد آرامش بهش بر نمیگشت اونم با اسلحهای که نمیدونستم از کجا
اومده و با وجود خبری که ستاره خانم بهم داد؛ برای همین فقط داد زدم:
نـه مهدیار.هیچ حرکتی نکرد ،نه برگشت سمتم نه اسلحه رو پایین آورد ،دویدم و رسیدم بهش ،چشمهاش از خشم قرمز بود نه
آبی ،رگهای گردنش برجسته شده بود ،کمی سرش رو چرخوند سمتم ،تو چشمهام نگاه کرد و گفت:
شما اینجا چی می خوایید؟بیارین پایین اون اسلحه رو.برید از اینجا ،مگه نگفتم بهتون پیش مهدیس بمونید؟مگه نمیگم اون اسلحه و بیارید پایین؟Page 206
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روش رو برگردوند سمت مهرزاد و چشمهاش رو بست ،فورا مچ دستش رو گرفتم و کشیدم پایین؛ گفتم:
معلومه دارید چیکار می کنید؟شما دخالت نکنید.میکنم؛ چون قرار ما این نبود ،تو نقشه ما حرف و نشونی از ریختن خون کسی نبود.نقشه مهدیار هیچ وقت ثابت نیست ،تغییرش میدم تا کسی نفهمه قراره چیکار کنم.اینبار رو من فهمیدم میخوایین چیکار کنید ،االنم اینجام تا اجازه ندم.خانم مهرپرور با اعصاب داغوون من بازی نکنید ،بگذارید تموم کنم این بازی که  82ساله شروع شده و تمومی نداره.اینجوری؟این تنها راهشه.آقای فرحمند خون رو با خون نمی شورند ،مادرتون شما رو اینجوری بزرگ کرده؟اگه به تربیت مادرم بود من باید همون اول آدرس این عوضی رو تقدیم پلیسها میکردم.پس چی؟من قسم خوردم؛ چرا نمیفهمید؟ چرا کسی من رو درک نمیکنه؟ من  34سالمه؛ ولی هیچ خوشی تو این سی سالندیدم از زندگیم.آره ،من قول دادم نگم کم آوردم؛ ولی کم آوردم ،چند ساله که کم آوردم ،قول دادم سرپا بمونم؛ ولی
االن زمین خوردم ،چند ساله که زمین خوردم؛ ولی خیالی نیست خانم وکیل ،بذار همه بفهمند دیگه مهدیار فرحمند
نمیکشه.
نمیگذارم .همه باید بدونند مهدیار فرحمند هنوزم قوی هست ،الشخورهای گرسنه همین حوالی دارند میچرخند ،دنبالیه آدمی که زانو زده ،من نمی گذارم ،اجازه نمیدم یه گرگ طعمه الشخورها بشه ،اجازه نمیدم.
این گرگه فقط میخواست انتقام بگیره ،خب االن وقتشه.اگه من دیانام؛ اگه من تنها الههی ماه و شکارم ،پس امروز یه گرگ رو شکار میکنم تا شکارچی نشه.منظورتون چیه؟درست بود ،من راضی نمیشدم ،اصال نمیتونستم این مرد ،این اسطوره ،این الگو یا بهتر بگم ،این معشوقه ملت ،صفت
قاتل رو یدک بکشه ،اسلحه رو از دستشون کشیدم؛ چون حواسش نبود تونستم اینکار رو بکنم ،محکم گرفتمش توی
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دستم و بعد گرفتم سمت مهرزاد ،عصبی پرسید:
دارید چی کار میکنید؟یه سوال میپرسم جوابش رو راست و حسینی بهم بدید ،شما با کشتن مهرزاد با ریختن خونش آروم میشید؟حتما ،من سالهاست منتظر این لحظه بودم ،با کشتنش میتونم خانوادهام رو به آرامش برسونم.پس من اینکار رو می کنم.چیکار می کنید؟با بغض بدی که خیلی راحت خود مهدیار هم میتونست اون رو درک کنه گفتم:
نمیخوام همه بگن این دختر دیوونه عاشق یه قاتل شده.به چشم های غمگینش نگاه کردم ،غمگین تر از خودش ،یه قطره اشک مزاحم روی گونهام سر خورد ،گفتم:
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
برابر شد با باال بردن هر دو دستم توسط دستهای مهدیار .صدای شلیک گلوله برای چند لحظه سکوتی رو توی انبار
حکم فرما کرد .چشمهام رو باز کردم ،دو دستی که باهاش اسلحه رو گرفته بودم از مچ توی دست راست مهدیار و روبه
آسمون بود و دست چپش دور کمرم پیچیده بود برای اینکه منو بچرخونه سمت مخالف مهرزاد ،االن بیشتر از هرچیزی و
هر لحظهای به یه چیز فکر میکردم و اون هم اینکه:
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
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.اسلحه رو همونجا روی زمین گذاشت و به خالهاش گفت:
خاله شما چرا اومدید؟چون باید میاومدم.Page 208
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نباید میاومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟اصال کی بهتون آدرس داده؟اینو که گفت نگاهی به من انداخت ،گفتم:
من چیزی به ایشون نگفتم ،در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادم.خالهاش گفت:
بدون مشورت با تو اومدم چون تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه میکردی؟خاله اینجا نه جای این حرفاست ،نه االن زمان خوبیه.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.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.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 چندینسال 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»
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
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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 میالد صدا زدنش بوده برای وارد شدنش .اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من ،با لگدی که به پشت پاش زد ،به
زانو افتاد جلوی من ،به صورت میالد نگاه کردم:
این کیه میالد؟حدس بزن داداش.نمی تونم ،من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی میتونه با مادرم و حسام دشمنی داشته باشه؟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
مامان من رو کشته باشه .فشار روحی زیادی روم بود ،درد معدهام دوباره شروع شد ،از همون اول با شدت شروع شد ،با
کف دست کشیدم روی قفسه سینهام ،از خشم دندونهام رو روی هم میساییدم ،با همه وجود دلم میخواست که االن با
دستهام احسان رو خفه کنم ،به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیتونستم تکون بخورم،این سکوت بیشتر
داشت دیوونم میکرد ،میالد فهمید و اومد کنارم ،محکم شونهام رو فشار داد و گفت:
داداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش ،نگذار درد معدهات بیشتر بشه.هیچی نگفتم ،فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم.
مهدیار خوبی؟ میفهمی چی میگم؟میفهمیدم؛ ولی نمیتونستم حرف بزنم ،ای کاش اینجوری نمیشد ،کاش همون مهرزاد قاتل بود ،من خودم رو آماده کرده
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؟دستم از مالش سینهام پایین اومد ،میالد محکم من رو تکون داد ،به خودم اومدم:
خو ...خوبم.خوب نیستی مهدیار ،میترسم یه چیزیت بشه ،دردتم که شروع شده ،بیا بریم یه گوشه بشین.Page 210
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خاله ستاره گفت:
مهدیار ،حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمیزنی؟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:
رنگ به صورتتون نیست ،بخورید لطفا.خاله فورا بطری رو گرفت ،بازش کرد و گرفت جلوی لبهام ،دستش رو کشید روی صورتم و گفت:
خاله فدات بشه ،نمیدونستم اینجوری میشی ،بخور تا سکته نکردی عزیزدلم.دست انداختم دور شونههای خاله و کشیدمش توی بغلم ،سرش رو بوسیدم و گفتم:
خدانکنه خاله جون ،من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام ،فهمیدم قاتل مادرم کیه ،فهمیدم کی رو باید بهسزای این کار وحشیانهاش برسونم.
بعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد ،دکمه های پالتوم رو بست و گفت:
داری از سرما یخ میزنی.یه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم ،رفتم دقیقا جلوی احسان نشستم ،بعد همهی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم
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:
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،
سعی کردم به درد معدهام اعتنایی نکنم ،رفتم جلو و داد زدم:
چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید ،این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟امان از اینکه سکوت کردن ،امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی میکرد ،افتادم به جون احسان و
فقط میزدمش و یاد حرفای حسام افتادم:
«نمی دونم مهدیار ،چندسال با احسان زندگی کردم ،اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژههامPage 211
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تحسین و حمایت میکرد؛ ولی این دو ،سه سال عوض شده ،نمیتونه کارهای من رو قبول کنه ،گیر الکی میده ،من
رئیسم؛ولی انگار نمیتونه این رو قبول کنه ،خود سر شده .البته درکش میکنم ،خیلی برای شرکت زحمت میکشه و
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:
"احسان قدر عافیت و نعمت رو نمی دونه،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولشو خرج چیزای بیخودی 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
ولی تجربه کمی داره،هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو به باد
میده،مثال ممکنه به خاطر  54میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره ولی دندون گرد،بگیره و تحویل بده به
یه شرکتی ک ه تازه کاره اما دست و دلباز...خب چی میشه؟ خالصه بگم،احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست توی کار رو
بلد نیست،حق داره چون هنوز  54سالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربه اس".
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-THANKSهنوز 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
اسلحه رو برداره که صدای ستاره خانم اومد:
تمومش کن مهدیار.اسلحه رو همونجا روی زمین گذاشت و به خالهاش گفت:
خاله شما چرا اومدید؟چون باید میاومدم.نباید میاومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟اصال کی بهتون آدرس داده؟اینو که گفت نگاهی به من انداخت ،گفتم:
من چیزی به ایشون نگفتم ،در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادم.Page 212
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خالهاش گفت:
بدون مشورت با تو اومدم چون تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه میکردی؟خاله اینجا نه جای این حرفاست ،نه االن زمان خوبیه.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.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.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 چندینسال 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»
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
دست بسته که روی سرش که روکش سیاه بود رو می کشوند ،ناخواسته آهی از سر آسودگی کشیدم که منظور خاله از
اون میالد صدا زدنش بوده برای وارد شدنش .اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من ،با لگدی که به پشت پاش زد ،به
زانو افتاد جلوی من ،به صورت میالد نگاه کردم:
Page 213
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این کیه میالد؟حدس بزن داداش.نمی تونم ،من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی میتونه با مادرم و حسام دشمنی داشته باشه؟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
مامان من رو کشته باشه .فشار روحی زیادی روم بود ،درد معدهام دوباره شروع شد ،از همون اول با شدت شروع شد ،با
کف دست کشیدم روی قفسه سینهام ،از خشم دندونهام رو روی هم میساییدم ،با همه وجود دلم میخواست که االن با
دستهام احسان رو خفه کنم ،به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیتونستم تکون بخورم،این سکوت بیشتر
داشت دیوونم میکرد ،میالد فهمید و اومد کنارم ،محکم شونهام رو فشار داد و گفت:
داداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش ،نگذار درد معدهات بیشتر بشه.هیچی نگفتم ،فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم.
مهدیار خوبی؟ میفهمی چی میگم؟میفهمیدم؛ ولی نمیتونستم حرف بزنم ،ای کاش اینجوری نمیشد ،کاش همون مهرزاد قاتل بود ،من خودم رو آماده کرده
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؟دستم از مالش سینهام پایین اومد ،میالد محکم من رو تکون داد ،به خودم اومدم:
خو ...خوبم.خوب نیستی مهدیار ،میترسم یه چیزیت بشه ،دردتم که شروع شده ،بیا بریم یه گوشه بشین.خاله ستاره گفت:
مهدیار ،حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمیزنی؟چی بگم خاله؟ چی دارم که بگم؟Page 214
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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.خاله فورا بطری رو گرفت ،بازش کرد و گرفت جلوی لبهام ،دستش رو کشید روی صورتم و گفت:
خاله فدات بشه ،نمیدونستم اینجوری میشی ،بخور تا سکته نکردی عزیزدلم.دست انداختم دور شونههای خاله و کشیدمش توی بغلم ،سرش رو بوسیدم و گفتم:
خدانکنه خاله جون ،من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام ،فهمیدم قاتل مادرم کیه ،فهمیدم کی رو باید بهسزای این کار وحشیانهاش برسونم.
بعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد ،دکمه های پالتوم رو بست و گفت:
داری از سرما یخ میزنی.یه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم ،رفتم دقیقا جلوی احسان نشستم ،بعد همهی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم
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:
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،
سعی کردم به درد معدهام اعتنایی نکنم ،رفتم جلو و داد زدم:
چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید ،این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟امان از اینکه سکوت کردن ،امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی میکرد ،افتادم به جون احسان و
فقط میزدمش و یاد حرفای حسام افتادم:
«نمی دونم مهدیار ،چندسال با احسان زندگی کردم ،اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژههامتحسین و حمایت میکرد؛ ولی این دو ،سه سال عوض شده ،نمیتونه کارهای من رو قبول کنه ،گیر الکی میده ،من
رئیسم؛ولی انگار نمیتونه این رو قبول کنه ،خود سر شده .البته درکش میکنم ،خیلی برای شرکت زحمت میکشه و
نگرانه؛ ولی خب بیشتر از من که نگران نیست .امروزم باهاش بحثم شد االن برای همین فکرم مشغوله».
Page 215
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گلوش رو گرفتم،توی چشماش خیره شدم و صدای حسام توی سرم بود:
"احسان قدر عافیت و نعمت رو نمی دونه،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولشو خرج چیزای بیخودی 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
ولی تجربه کمی داره،هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو به باد
میده،مثال ممکنه به خاطر  54میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبره ولی دندون گرد،بگیره و تحویل بده به
یه شرکتی که تازه کاره اما دست و دلباز...خب چی میشه؟ خالصه بگم،احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست توی کار رو
بلد نیست،حق داره چون هنوز  54سالم نیست که وارد این کار شده وکم تجربه اس".
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-THANKSهنوز 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
اسلحه رو برداره که صدای ستاره خانم اومد:
تمومش کن مهدیار.اسلحه رو همونجا روی زمین گذاشت و به خالهاش گفت:
خاله شما چرا اومدید؟چون باید میاومدم.نباید میاومدید؛ چرا بدون مشورت با من اومدین اینجا؟اصال کی بهتون آدرس داده؟اینو که گفت نگاهی به من انداخت ،گفتم:
من چیزی به ایشون نگفتم ،در ارتباط بودم؛ ولی آدرسی بهشون ندادم.خالهاش گفت:
بدون مشورت با تو اومدم چون تو هم بدون مشورت با من داشتی یه غلط دیگه میکردی؟خاله اینجا نه جای این حرفاست ،نه االن زمان خوبیه.Page 216
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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.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.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 چندینسال 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»
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
دست بسته که روی سرش که روکش سیاه بود رو می کشوند ،ناخواسته آهی از سر آسودگی کشیدم که منظور خاله از
اون میالد صدا زدنش بوده برای وارد شدنش .اون مرد رو میالد خوب آورد جلوی من ،با لگدی که به پشت پاش زد ،به
زانو افتاد جلوی من ،به صورت میالد نگاه کردم:
این کیه میالد؟حدس بزن داداش.نمی تونم ،من فقط مهرزاد رو قاتل می دونستم،یعنی چی االن؟ کی میتونه با مادرم و حسام دشمنی داشته باشه؟Page 217
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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،
من دیگه تحمل ندارم ،کمرم دیگه داره زیر این بار خم میشه ،چطور امکان داشت؟ چطور امکان داشت احسان علیپور
مامان من رو کشته باشه .فشار روحی زیادی روم بود ،درد معدهام دوباره شروع شد ،از همون اول با شدت شروع شد ،با
کف دست کشیدم روی قفسه سینهام ،از خشم دندونهام رو روی هم میساییدم ،با همه وجود دلم میخواست که االن با
دستهام احسان رو خفه کنم ،به پاهام به خاطر این شوک وزنه وصل بود که نمیتونستم تکون بخورم،این سکوت بیشتر
داشت دیوونم میکرد ،میالد فهمید و اومد کنارم ،محکم شونهام رو فشار داد و گفت:
داداش؟ خوبی؟ ببین آروم باش ،نگذار درد معدهات بیشتر بشه.هیچی نگفتم ،فقط تو چشمای احسان خیره شده بودم.
مهدیار خوبی؟ میفهمی چی میگم؟میفهمیدم؛ ولی نمیتونستم حرف بزنم ،ای کاش اینجوری نمیشد ،کاش همون مهرزاد قاتل بود ،من خودم رو آماده کرده
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؟دستم از مالش سینهام پایین اومد ،میالد محکم من رو تکون داد ،به خودم اومدم:
خو ...خوبم.خوب نیستی مهدیار ،میترسم یه چیزیت بشه ،دردتم که شروع شده ،بیا بریم یه گوشه بشین.خاله ستاره گفت:
مهدیار ،حالت خوبه خاله؟ چرا حرف نمیزنی؟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:
رنگ به صورتتون نیست ،بخورید لطفا.Page 218
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خاله فورا بطری رو گرفت ،بازش کرد و گرفت جلوی لبهام ،دستش رو کشید روی صورتم و گفت:
خاله فدات بشه ،نمیدونستم اینجوری میشی ،بخور تا سکته نکردی عزیزدلم.دست انداختم دور شونههای خاله و کشیدمش توی بغلم ،سرش رو بوسیدم و گفتم:
خدانکنه خاله جون ،من یه کمی شوکه شدم وگرنه بهترین خبر بود برام ،فهمیدم قاتل مادرم کیه ،فهمیدم کی رو باید بهسزای این کار وحشیانهاش برسونم.
بعدش خاله دقیقا جلوم ایستاد ،دکمه های پالتوم رو بست و گفت:
داری از سرما یخ میزنی.یه کوچولو از آب توی دستش رو خوردم ،رفتم دقیقا جلوی احسان نشستم ،بعد همهی قدرتم رو ریختم توی مشتم و زدم
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:
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،
سعی کردم به درد معدهام اعتنایی نکنم ،رفتم جلو و داد زدم:
چرا؟ چطوری؟ شماها با هم هم دستید ،این مثل روز روشنه؛ ولی چطوری؟امان از اینکه سکوت کردن ،امان از اینکه سکوت در مقابل جواب سواالتم من رو روانی میکرد ،افتادم به جون احسان و
فقط میزدمش و یاد حرفای حسام افتادم:
«-نمی دونم مهدیار ،چندسال با احسان زندگی کردم ،اون اوایل خیلی خوب بود،من رو برای انجام کارها و پروژههام
تحسین و حمایت میکرد؛ ولی این دو ،سه سال عوض شده ،نمیتونه کارهای من رو قبول کنه ،گیر الکی میده ،من
رئیسم؛ولی انگار نمیتونه این رو قبول کنه ،خود سر شده .البته درکش میکنم ،خیلی برای شرکت زحمت میکشه و
نگرانه؛ ولی خب بیشتر از من که نگران نیست .امروزم باهاش بحثم شد االن برای همین فکرم مشغوله».
گلوش رو گرفتم ،توی چشمهاش خیره شدم و صدای حسام توی سرم بود:
«-احسان قدر عافیت و نعمت رو نمیدونه ،به خاطر سختی و کمبودهایی که قبال داشته خیلی زود پولش رو خرج چیزهای
بی خودی میکنه .اساس و پایه هر رابطهای اعتماده مهدیار ،من برای هرکاری بهش اعتماد دارم ،به جز شراکت .من
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نمیخوام اسمم ،اعتبارم ،آبروم لکهدار بشه؛ اگه شریک بشیم مطمئنم با کارهاش باعث همین اتفاق میشه ،درسته
کارش خوبه؛ ولی تجربه کمی داره ،هنوز خم و چم کار و تجارت رو کامل بلد نیست،شل بزنم خیلی زود دودمان شرکت رو
به باد میده ،مثال ممکنه به خاطر  54میلیون سود بیشتر پروژه رو از یه شرکتی که معتبر؛ ولی دندون گرد ،بگیره و تحویل
بده به یه شرکتی که تازه کاره اما دست و دلباز .خب چی میشه؟ خالصه بگم ،احسان گاهی خیلی ساده اس،سیاست توی
کار رو بلد نیست ،حق داره؛ چون هنوز  54سالم نیست که وارد این کار شده و کم تجربه است».
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.اسم مادر من رو تو دهن کثیفت نچرخون.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.اونش به تو ربطی نداره ،جواب سوالم رو بده.خب چون وقتی آخرین نفسش رو میکشید من کنارش بودم.بنال.من مثل مهرزاد نیستم ،از چیزی هم ترسی ندارم ،همه حرفام رو میزنم و به جرئت هم میگم که اگه هزار بار زمانبرگرده عقب من بازم همین کار رو انجام میدم.
با حرص گفتم:
شیطونه میگه...میالد فوری برگشت سمتم و گفت:
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شیطونه غلط کرد ،وایسا سرجات ببینم چی میخواد زر بزنه.قدمی به عقب برداشتم ،احسان نگاهی به صورتم انداخت و بعد گفت:
من هیچوقت از ساحل کینهای به دل نداشتم ،البته در این که دختر و خوشگل و خواستنی بود هیچ شکی نـ...عوضی بهت گفتم اسم مادر من رو تو دهن کثیفت نچرخون؛ چرا نمی فهمی؟میالد داد زد:
مهدیار به جون خودت یه بار دیگه بخوای حرف اضافی بزنی من تو رو میگیرم زیر مشت و لگد ،دِ پسر ما نزدیک یکساله دنبال قاتلیم ،حاال که پیدا شده هی غیرتی نشو ،بگذار حرفاش رو بزنه بعد دوتایی حسابشون رو میرسیم،
فهمیدی؟
جوابی ندادم،گفت:
مهدیار میگم فهمیدی؟خیلی خب بابا.میالد به احسان گفت:
ادامه بده.اگه قراره با هر جمله من وحشی بشید پس منم مثل مهرزاد سکوت میکنم ،چطوره؟میتونی امتحان کنی ،عواقبشم گردن خودت.پوزخندی زد و ادامه داد:
گفتم که من با ساحل هیچ وقت مشکلی نداشتم ،در عوض هرچی ازش دیدم لطف بوده و مهربونی ،با حسام هم مشکلینداشتم ،هرچند که اولین دیدار ما توی تورنتو کامال یه فرمالیته بود ،چون از قبل براش نقشه کشیده بودیم ،هر دقیقه
حضور من توی زندگی حسام حساب شده بود ،البته اولش نه با کلک و فکر خــ ـیانـت ،اول واقعا می خواستم بهش
نزدیک بشم و از تجربیاتش استفاده کنم برای موفقیت خودم ،از شهرتش ،از محبوبیتش؛ ولی خب ،کم کم با وجود
اعتمادی که به من کرد و سمت و پستی که توی شرکتش بهم داد خب منم حریص تر شدم ،فکر میکردم به خاطر همه
کمک هایی که با جون و دل بهش میکنم حداقل نصف سهام شرکت رو به نام من میزنه؛ ولی اون بی اعتمادیش نسبت
به من در این زمینه و دالیل مزخرفش باعث شد تا من کم کم به این فکر بیفتم ،فقط با مردن اون من میتونستم اون
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شرکت بزرگ رو صاحب بشم ،اگه میخواستم همینجوری ادامه بدم باید  54سال دیگه صبر میکردم ،خواستم یه کمی
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
سری اطالعات در مورد آیدین و برعکسش که به وسیله حسام یک سری اطالعات غلط برسه دست آیدین .من این کار
رو براش کردم ،اونم تنها راه رسیدن من به خواستهام رو فقط توی کشتن حسام دید ،من راهش رو بلد نبودم؛ ولی اون
کامال من رو آموزش داد برای این کار خطرناک .برای اینکه خیال من راحت باشه حتی تا دم خونه حسام اومد ،ایستاد و
من به بهونه پرونده وارد خونه حسام شدم ،ساحل اون موقع نباید توی خونه میبود؛ ولی از شانس بدم بود و من چارهای
نداشتم؛ ولی اینم بگم که من خوب میدونم چقدر اون دوتا همدیگر رو دوست داشتند ،انصاف نبود که اینجوری از هم جدا
بشند ،پس در یک تصمیم آنی با خودم گفتم هر دو رو میکشم تا با هم برن اون دنیا و ادامه زندگی بدند .حسام مشغول
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
نمی خواستم با دادن فرصت بهش برای زدن یه کلمه از دوران شیرین رفاقتمون دلم رو بلرزونه که بعدا عذاب وجدان
بگیرم ،خب توی همون فرصتی که ساحل رفت از آشپزخونه چای بیاره ،چاقو رو تا دستهاش توی قلب حسام فرو کردم،
وقتی ساحل اومد بیرون و حسام رو اونجوری دید ،سینی از دستش افتاد ،با گریه نشست باالی سر حسام و دستش رو
گرفت ،چاقو رو بردم باال تا اونم بفرستم پیش عشقش ،بازم میگم اصال دوست نداشتم ساحل هم بمیره ،دیدن یه زن
خوش رو ،توی اون چادر و لباس یک دست سفید دل هر مردی رو میلرزوند و....
به اینجا که رسید دلم میخواست نابودش کنم ،دستهام رو مشت کردم تا بتونتم به خودم مسلط بشم ،خصوصا با نگاه
بدی که میالد بهم انداخت فهمیدم هنوزم سر حرفش هست ،پس چشمهام رو بستم و باز کردم تا یه کمی آروم بشم.
خب من هم اون موقع دلم لرزید و به حسام غبطه خوردم ،همینجور که اشک میریخت بهم گفت :«هیچی نمیپرسم آقا احسان ،نمیگم چرا ،چطوری ،واسهی چی بهترین رفیقتون؟ هیچی ،فقط یه خواهش دارم ،اونو
میگم بعد من هم بفرستید پیش حسامم»
تو اون لحظه که اشک میریخت واقعا برای یه لحظه خواستم برم و اون دختر رو زنده بگذارم اما نشد ،برای همینم بهش
گفتم خواستهاش رو بگه و اونم گفت:
«مهدیار ...شما رو به جان پدر و مادرتون که من سر سفره شون نشستم قسم میدم ،به مهدیار من کاری نداشته باشید،
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انگیزه و هدفتون از کشتن رفیق  54سالتون هرچی بوده مهم نیست ،هر کدورتی با حسام داشتید حسابش از مهدیار من
جداست ،به مهدیار کاری نداشته باشید ،بگذارید در کنار حسام با آرامش بمیرم ،قول بدید از شما هیچ صدمهای به
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 منحتی یه سر سوزن صدمه به مهدیار نرسه ،که اگر میدونستم حسام از قبل همه چیزش رو به نام مهدیار زده و اون رو
اختیار داره کرده تازه به صورت خیلی مخفیانه ،هیچ وقت قول نمیدادم و فکری برای برداشتن مهدیار از سر راهم
میکردم و خب بعدش ساحل چشمهاش رو بست و من...
داد زدم:
بسه کثافت ،بسه ...نامرد چطوری تونستی؟ تو چطورت دلت اومد اون زن مظلوم رو اینجوری بکشی؟ چاقو تو قلب مادرمن؟ میدونی تاوانش چیه؟ می دونـــی؟
دیگه حرف میالد برام مهم نبود ،از جا بلندش کردم ،با هر مشتی که میزدم و زمین میخورد میخندید ،همین عصبی ترم
میکرد و ضربه بعدیم محکم تر بود ،نمیتونستم درک کنم چطوری انقدر راحت جون مادر من رو گرفته ،با یکی از
ضربههام که به زمین افتاد دیگه نخندید ،بی هوش شد ،عماد و میالد فوری دویدند باالی سرش ،بلندش کردند و برش
گردوندند جای قبلیش ،خاله عصبانی و با همون اشک و گریه داد زد:
داری چیکار میکنی مهدیار؟ تمومش کن دیگه ،قرار نیست تو هم با زدن اونا به کشتن بدیشون.مگه نمیفهمی خاله؟ مگه نشنیدی که گفت چطوری حسام رو کشته ،چطوری مامانم رو کشته؟ خاله حق مادر من اینبوده؟ حق لطف و مهربونیهای حسام این بوده؟ که اینجوری با وقاحت بشینه و از افتخارش بگه؟ چی توقع داری از من؟
بشینم گوش کنم و بعد بگم بفرما آقا پلیس مهربون؟ اینم قاتل عزیز جونمون؟ نه خاله از این خبرا نیست ،من نمیگذرم
از این دونفر ،این عوضی من رو بی مادر کرد ،من هم بی مادرش میکنم ،همین.
راهم رو سمت در خروجی پیش گرفتم ،همزمان میالد و خاله جلوم سد شدند ،امیرمحمد هم اومد ،خاله گفت:
میخوای چیکار کنی؟ دیوونه شدی؟گفتم که ،طعم بی مادری رو باید بکشه این حیوون.دست آبجیم درد نکنه پس با ایـ...Page 223
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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 نقطهضعف من استفاده کنی ،نقطه ضعف مهدیار اینا نیست ،تا حاال هم نبوده ،اگه کوتاه اومدم از سر احترام بوده ،احترامی که
تربیت مادرم بوده ،وگرنه مهدیار سر جون مادرش قبال ،و سر نبود و انتقامش االن هیچ نقطه ضعفی نداره ،برید کنار از
سر راهم.
باشه مهدیار ،حق با تو ،ببخش من رو ،ولی االن می خوای چیکار کنی؟ فکر کردی با کشتن مادرش االن ساحل زندهمیشه 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:
تو بیجا می کنی از این تصمیمها می گیری؛ اگه قراره غلطهای اضافه بکنی ،اول باید از روی جنازه من رد بشی.سرم رو که به خاطر سیلی جهت مخالف چرخیده بود رو گردوندم سمتش و با تعجب نگاهش کردم ،گفت:
چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ مگه نمیخوای بری آدم بکشی؟ خب چه یه نفر چه دو نفر ،چه ده نفر ،اسمش قتله ،پس اولباید من رو از سر راهت برداری ،فهمیدی آقا گرگه؟
دیگه نتونستم حرفی بزنم ،دست میالد و خاله رو با قدرت پس زدم و برگشتم سمت مهرزاد؛ رفتم کنارش و جلوش
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 مشکلکوچولویی داشتم پس نیاز نبود که دستم رو به خونش آلوده کنم ،من اگه آیدین رو از سر راه بر میداشتم دیگه خطری
تهدیدم نمیکرد ،اون روز قتل یه پسر بچه من رو توی ماشین دید ،باهام حرف زد؛ ولی خب چون کاری نکرده بودم
نترسیدم و از جون اون پسر گذشتم .این احسان هم وقتی کارش رو کرد راهش از من جدا شد ،میدونست هدف من
کشتن آیدین و بعدش تو هستی ،بهم گفت قسم خورده به تو صدمهای نرسونه ،برای همین بعد از قتل اون دوتا ما دیگه
تا امروز همدیگر رو ندیدیم و هر دو از هم مدرک داشتیم برای خالفمون پس هیچکس اون یکی رو نباید لو میداد ،دیدی
که من با وجود تهدیدهای تو هیچ اسمی از احسان نبردم ،نمیدونمم چطوری این خانم وکیل و اون زن آیدین فهمیدند
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کار احسان بوده قتل مادرت.
مگه آیدین چی ازت میدونست؟خیلی چیزا ،مهم این بود که از تمام دونستههاش علیه من مدرک داره ،از هک و نزول های که کردم ،من سرگرد به اونزرنگی تو عمرم ندیده بودم؛ ولی خب حروم شد دیگه.
خاله ستاره اومد سمتش که خانم مهرپرور جلوش رو گرفت .امیرمحمد جلوی لپ تاپش بود که یهو صدا زد:
مهدیار زود بیا اینجا.رفتم کنارش و بهم گفت:
پلیس ها مهدیار ،دارند میان ،پیدا کردند جای مارو.چی داری میگی؟ چطوری؟نمیدونم ،خب شاید گوشی یکی روشنه و از روی سیگنال رد زدند ،حاال چیکار کنیم؟چقدر فاصله دارند؟کمتر از بیست دقیقه دیگه میرسند.صدای عماد زدم ،اومد پیشم ،بهش گفتم:
 فوری همه رو بردار و از اینجا برو ،پلیس ها دارند میاند ،هیچکدوم از شما ها نباید تو دردسر بیفته ،زود باش با بچه هابرو ،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.کسی نمیدونه قراره چی بشه عماد.گفتم که ،من تا آخرش پات هستم داداش.یاشار از پشت سرم گفت:
ما هم هستم.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.میدونستم االن هرچی بگم بی فایده است ،اونا همگی پای من موندند و عواقبش رو به جون خریدند.
به همشون گفتم:
حاال که می خوایید اینجوری تا آخرش ادامه بدید پس باید یه کار دیگه هم بکنید ،اونم اینکه شما بمونید و منم این دونفر 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.خانم مهرپرور گفت:
 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.
خانم مهرپرور شما دخالت نکنید.چرا نباید دخالت کنم؟ من وکیل پرونده شما هستم ،تا اینجاشم زیادی لی لی به الالتون گذاشتم ،آقای فرحمند شما هردو نفر رو به قصد کشت زدید،دیگه چی می خوایید؟
من با کشتن قاتل مادرم آروم میشم.نمی گذارم ،گفتم که نمی گذارم ،اینجوری نه تنها آروم نمیشید بلکه به کابوس های شبانتون یه صحنه وحشتناک دیگهاضافه میشه.
میالد گفت:
درسته مهدیار ،تو که قرار نیست آدم بکشی ،تا همنیجا کافیه ،بده دست پلیس این دو نفر رو بعد بشین تماشا کنچطوری سرشون میره باالی چوبه دار.
ولی میالد تو که می دونـ...Page 226
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آره می دونم ،چندین سال صبر کردی ،کینه مهرزاد رو به دل داشتی ،با کشته شدن مادرت هم این کینه پررنگ تر شد؛ولی می بینی که اون قاتل مامانت نیست ،تو تالفی اون کتک کاری و غلط هایی که چندین سال پیش کرد رو امروز خودت
درآوردی ،پس با اون که خرده حسابی نداری ،احسان کسی هستش که مامانت رو کشته ،که خب داری می بینی خودش
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،
کوتاه بیا ،بگذر از جون قاتل مادرت مهدیار ،بگذر.
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
بیاره ،بعد که بیتا و بابک و خانم حجتی اومدن بیرون ،مهرزاد از تعجب داشت شاخ در می آورد ،فوری پرسید:
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:
فکر کردی منم یکی شدم عین خودت؟ نه من نامرد نیستم ،عقده هام رو سر خودت خالی کردم نه بچه هات ،دستمم بهدخترت 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:
باید از شر اون اسلحه خالص بشیم ،حمل اسلحه جرمه.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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من قبل از این جرم حمل و نگهداری اسلحه آیدین رو گردن گرفتم .می دونستم مهدیار ازش استفاده می کنه ،قبل ازاومدن 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؟و قبل از جوابش با صدای «کسی از جاش تکون نخوره» پلیس ها همگی در آرامش کامل ایستادیم ،برام قابل درک نبود
که ما که قرار بود انقدر ریلکس خودمون رو بسپاریم دست نیروهای سرگرد رحمتی پس اون همه احتیاط دیگه چی بود.
***
«5روز بعد»
منظورتون چیه جناب سرگرد؟من مجبور شدم یه دروغی بگم که خارج از حرفه کاری من هستش؛ ولی چون یکسال از ماجرا گذشته بود و نتونستهبودیم 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
قاتل و مجرم بزرگ رو که مدت ها دنبالش بودیم رو مدیون شما هستیم؛ ولی آخرش رو خراب کردید.
خب االن چی میشه؟ خالف بزرگتون حمل غیر مجاز اسلحه بود،که خب خانم آرسام از قبل گردن گرفته بودند و با سرهنگ مافوق همسرمرحومشون در شیراز صحبت کرده بودند ،ایشون خیلی سخت گیر بودند؛ ولی به خاطر یک سری دالیل مثل من یه
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چیزایی رو گردن گرفتند و به ازای  6ماه زندان خانم آرسام ،براشون جریمه نقدی در نظر گرفتند ،این از اسلحه،
نگهداری محافظین مهرزاد فرحمند هم خودش یه پرونده جداست ،من شما رو به قید وصیقه آزاد می کنم .کار سختی
نیست چون بهشون آسیبی نرسوندید و از طرفی چون همگی توی ماجرای قتل ها دست داشتند پس راحت میشه ازشون
رضایت گرفت .اینم از این ،ماجرای بزرگ ضرب و شتم اونم از نوع شدید توسط خودت در مورد آقای فرحمند و علیپور
هم فقط در صورتی حل می شد که اونا رضایت بدن ،برای هرکسی دور از انتظاره که رضایت بدن ،اما خب وکیلتون این
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؟ایشون به عنوان وکیل زیاده روی کردن توی کمک به شما و متاسفانه پرونده وکالتشون به احتمال  64درصد باطل میشه.
چی میگید جناب سرگرد؟ مگه ایشون چه کاری کرده که خالف بوده؟آقای فرحمند شما بچه نیستید ،کمی فکر کنید می تونید بفهمید که ایشون چه کارهایی انجام دادند ،اگرم نه خب میتونید 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؟حکم که خب اعدام هستش،اما زندان قبلش احتماال بین  53تا  84سال برای آقای علیپور،و  56تا  82سال برای آقایفرحمند،پسر ایشون آقا بابک ،0دخترشون و نامزدشون هم  55تا  57ماه زندان.
(الزمه بگم،من درمورد حکم علیپور تا حدودی مطمئنم؛ ولی در مورد مهرزاد اعداد قطعی نیست ،به کمی تحقیق نیاز داره
که تا آخر رمان در جریان قرار می گیرید)
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ممنونم.تقریبا  1روز رو با بچه ها بازداشت بودیم و از این بابت من حسابی شرمنده خودشون و خانواده هاشون بودم ،خاله ستاره
برگشت شیراز .بچه ها برگشتن سرکار و این وسط من بودم ،منی که االن دردم قضیه وکالت خانم مهرپرور بود ،منی که
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
زد به رویا و نقشه های چندساله من .این میون ،تنها خبر و اتفاق خوب همین همکاری سرگرد رحمتی و سرهنگ صولتی
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.
هرچی که بود این ماجرا تموم شد ،پرونده وکالت خانم مهرپرور به مدت  7ماه به حالت تعلیق در اومد ،هرچند که
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
بزرگ ،چند روز شیراز بمونم و بعد برگردم و زندگیم رو از سر بگیرم .
***
(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 دیدمشدیگه.
غزل اگه تو با دوباره دیدن اون داری اینجوری میکنی ،من چی بگم که نزدیک به یک سال در کنار آقای فرحمند پیگیرکاراهاش بودم و...
و چی؟هوففف ...هیچی غزل ،گفتنشم اشتباهه.چرا؟Page 230
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تو فکر آقای فرحمند االن بدون ما داریم در موردش حرف میزنیم اونم در این مورد ،چی میشه به نظرت؟وای دیا ،با اون چیزایی که تو تعریف کردی من آرزو میکنم هیچ وقت نفهمه.نمیدونم چی بگم.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؟دل اگر طبیب بود سر خود دوا مینمود.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؟چی بگم واال! ببین در سن  82سالگی بعد از رد کردن اون همه خواستگار االن چه گرفتاری شدیم.گمشو غزل ،تو که از سن  52سالگیت عاشق تمام چشم رنگیها بودی و واسشون میمردی.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 دردکوفتی برات میگم ،اون وقت تو ...میدونی چیه؟ تقصیر خودمه؛ چون همیشه در تمام شرایط خندیدم و مسخره بازی
درآوردم ،حاال بعد از یه عمر نشستم کنارت و من دارم درد و دل میکنم ،دارم از عشق میگم و تو ...خداحافظ دیانا ،من
دیگه میرم.
فوری کیف و پالتوش رو از روی تخت برداشت و رفت سمت در ،صداش زدم:
اِ غزل چرا اینجوری میکنی؟ وایسا ببینم ،غزل؟هرچی صداش زدم بی فایده بود ،تا حاال غزل نشده بود اینجوری رفتار کنه ،اینقدر دل نازک نبود ،من شوخی بدتر از
این باهاش کرده بودم؛ ولی جواب داشت واسش ،برای اولین بار بعد از  2سال دوستیمون اینجوری ازم دلخور شد...
میدونم ،همش به خاطر همین عاشق شدنشه .تا قبل از دیدن این آقا میالد از نزدیک فقط اسمش بود،ـتوی این یک
سال که من به آقای فرحمند و ایرانمنش نزدیک بودم غزل کمتر از پسرهای چشم رنگی دیگه میگفت ،این اواخر هم که
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کال هیچی نمیگفت ،غافل از اینکه میالد رو از نزدیک دیده و اینجوری از خود بی خود شده ...ای خدا ،ببین چی شد ،اون
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.
هنوزم وقتی یادم میاد که اونروز توی انبار چطوری خیلی ناگهانی اسم کوچیکش رو به زبون آوردم مو به تنم سیخ میشه،
هنوز وقتی یادم میاد که چطوری در یک قدمی آغوشش بودم و دستم تو دستاش تنم گُر میگیره.
هنوزم نمیدونم ،نمیدونم کی ،کجا ،چطوری من دلبسته این پسر شدم .من که ازش چیزی ندیدم جز اخم و جدیت و
عصبانیت ،من که حرفی باهاش نزدم جز قتل و پرونده و مهرزاد ،من که جایی باهاش نرفتم جز مغازه و شرکت و دفتر.
آخه مگه میشه اینجوری؟ کجای تاریخ دو نفر اینجوری عاشق هم شدند ،یا حداقل یکی عاشق یکی دیگه .نه دیانا ،داری
اشتباه میکنی ،هنوز دیر نشده ،بگیر جلوی این احساسی که خودتم بهش مطمئن نیستی؛ ولی من مطمئن بودم ،من از
عالقهام به مهدیار خبر داشتم ،یعنی تازه دو هفته است که خبردار شدم وگرنه وقتی پروندهاش رو با میل خودم قبول
کردم ،وقتی با میل خودم رفتم تو دام مهرزاد ،وقتی ترجیح دادم خودم بشم قاتل و اون دستش به خون آلوده نشه ،وقتی
برای اولین بار توی عمرم به جز خدا ،به مهرزاد و احسان التماس کردم برای دادن رضایت ،وقتی بدون هیچ ناراحتی
پرونده وکالت به تعلیق دراومده خودم رو دادم دست قاضی ،خبری از این همه آشفتگی ،این همه بی قراری ،این همه
وابستگی ،این همه عالقه و این حجم عشق نبود ،شاید یه حس کمرنگ بود ولی عشق ،نه .خودم خوب میدونم ،توی این
دو هفته که از آقای فرحمند دور شدم تازه فهمیدم که چقدر به بودن در کنارشون حتی کاری و کم عادت کرده بودم ،به
اخالقشون عادت کرده بودم ،نمیدونم چرا اینقدر وابسته حضورشون شدم؛ ولی هرچی هست من بدون ایشون نمیتونم
ادامه بدم و االن باید همه تالشم رو بکنم تا زودتر فراموشش کنم.
حتی دل و دماغ این رو نداشتم که زنگ بزنم و از دل غزل دربیارم؛ حال منم االن بهتر از اون نبود.
این دو هفته و سختیهای خودش یه طرف .غر زدن و گیردادنهای مامانم برای اینکه بدونه من چم شده هم یه طرف.
مدام میپرسید چرا انقدر بی قرارم؟ چرا شبها دیر میخوابم و صبح زود بیدار میشم ،چرا کم غذا می خورم و همه روز
توی اتاقم هستم؟ منم نتونستم تحمل کنم ،همه چیز رو گفتم؛ از لحظهای که اولین بار توی شرکت باهاشون برخورد
کردم تا لحظه آخر مو به مو با اتفاقاتش گفتم؛ دیشب رو تا صبح براش حرف زدم و پیرزن بیچاره چقدر گریه کرد به
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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.
حاال دیگه اگه بد خلقی،کم خوابی،کم خوردنی،گریهای،گوشه گیری یا هر چیزی بود مامانم دلیلش رو می دونست و کنارم
بود .بماند که وقتی از اخالق و مشکالت و وضعیت آقای فرحمند گفتم ،مامانم گفت:
 همه دخترای این زمونه نگاهشون به ظاهر و تیپ و قیافه یا پول و ماشین پسر مقابلشونه ،اگه این جوون سینه چاکزیاده 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
اون جوون به پسرای دور و برت هم روی خوشی نشون ندادی؛نزدیک یک سال کنارش بودی و به این خوبی با خلقیاتش
آشنا شدی حاال این از این ،اینکه میگی غرورش زیاده ،در عین خونسردی اگه عصبانی هم بشه دنیا رو آتیش میزنه ،از
این درد معده و سرش ،از این ناآرومیهاش میگی ،خب دخترگلم ،تو از سختی هاشم میگی،یه پسر مگه چقدر میتونه
مرد باشه؟ تا کجا قوی بمونه؟ یه جاهایی آدم کم میاره ،این پسر نشون نداده ولی معلومه خسته است ،درمونده است،
آرامش نداره ،خانوادهاش باید به هر طریقی این آرامش رو بهش برگردونند وگرنه با به زندون افتادن اون قاتلین که
چیزی از داغ دلش کم نکرده ،اون به یه همدم نیاز داره که حرفاش رو بشنوه و بهش آرامش تزریق کنه ،دخترم اگه می
تونی سعی کن این پسر رو فراموش کنی ،اون باید خودش عاشق بشه ،خودش دلبسته بشه ،خودش باید بفهمه که به
حضور یه زن تو زندگیش نیاز داره ،االنم خیلی دیر شده ولی خب وقت هست برای اینکه ازدواج کنه و خوشبخت بشه 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»
الهی من قربون این قد و باالت برم مادر .چقدر با کت و شلوار آقا میشی ،به دل ساحلم موند دامادیت رو ببینه،یعنیقسمت 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 ،چرابی خودی به دلت وعده میدی؟
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پسرم مگه میشه؟ تو هم باید ازدواج کنی ،بچه دار بشی ،به زندگیت یه روح تازه بدی ،آروم بگیری.من اینجوری راحت و آرومم مامان بزرگ ،خواهش میکنم دیگه این موضوع رو پیش نکشید؛ چون من حـ...هی هی هی ،نبینم دارید در مورد آوردن هوو سر من حرف می زنید ها؟ مهدیار فقط مال منه ،از کاسه در میارم چشمهایاون دختری که به مهدیار من نظر داشته باشه رو.
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:
آخه فسقلی تو جای دختر منی ،بعد از هوو میگی؟ بکشم موهات رو؟خداروشکر که به سن تکلیف رسیدم و نمی تونی موهام رو بکشی آقا مهدیار.شیطونی نکن نفس ،بی خیال سن و سالت میشم ها.حاال من هی میخوام رعایت موی سفیدت رو بکنم ،ببین نمیگذاری که.مامان بزرگ خندید و گفت:
بسه وروجک ،برید با مامانت زودتر سفره رو پهن کنید ،مهدیار بعد از ناهار باید بره چندجا کار داره.چشم ،راستی مهدیار کی میری تهران؟فردا صبح برمیگردم.خاله گفت:
به این زودی؟ده روز میشه اومدم خاله ،باید برگردم تو تدارکات عروسی مهدیس به میالد کمک کنم ،هرچند تمام کارا رو خودشکرده و چند روز دیگه مراسمه ،برم ببینم و خرده کاری چیزی مونده یا نه.
بعد از عروسی برمیگردی؟بالفاصله فکر نمیکنم ،باید کم کم شروع کنم به جمع و جور کردن ،تا چندماه دیگه برگردم شیراز و همین جا بمونم.باشه ،من برم سفره ناهار رو پهن کنم.بعد از اون ناهار رو با کلی شوخی و شیطنتهای نفس دور هم خوردیم ،عصر هم به رسم احترام رفتم و به عمه نیلوفر
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.
روز بعد برگشتم تهران و یک راست رفتم سراغ میالد ،تقریبا تمام کارها رو خودش یه تنه انجام داده بود ،دو ساعت رو
کامل نشستم کنارش و اصرار کردم تا اجازه بده منم توی تهیه بخشی از جهاز مهدیس بهش کمک کنم ،هرچی گفتم
مهدیس خواهر من هم هست؛ ولی اجازه نداد .دیگه آخرش که حس کردم داره ناراحت میشه بی خیال شدم و گفتم به
جون مهدیس هرجا دید به کمکم چه مالی و چه هر چیز دیگهای نیاز داره باید بهم بگه ،هیچ قت انقدر مُصر ندیده
بودمش توی یه تصمیم ،نمیدونم چرا اجازه نمی داد یه مبلغی من بهش کمک کنم.
خالصه عروسی به خوبی و خوشی تموم شد ،مهدیس به خاطر دوستی و کمکهای خانم مهرپرور ایشون رو هم دعوت
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
کردم حاال که خواهرشون رو آوردن خودشون هم توی مراسم حضور داشته باشند و قبول کردند .طبیعتا چون کسی رو
توی جمع نمی شناخت ،خودم تمام مراسم در کنارشون بودم و یه کمی صحبت کردیم ،ایشون هم وکیل بود و صد البته
فوتبالی ،طرفدار تیم من نبود؛ اما خب برای من احترام زیادی قائل بود و متقابال من .شماره موبایلم رو گرفت و کلی از
آشنایی خوشحال بود ،منم ازش خوشم اومد ،پسر خیلی خوبی بود ،توی برخورد اول که اینو نشون داد.
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
باشم ،اون روز میالد هم بر حسب اتفاق پیشم بود و نرفته بود مغازه.
خانم مهرپرور که بهد همراه دوستشون اومدن بعد از احوال پرسی و حرفای بیخودی گفتم:
خب ،خانم مهرپرور من واقعا به خاطر تمام کمکهای شما ازتون ممنونم و باید اعتراف کنم هرگز فکر نمیکردم بتونیداز پس این پرونده بر بیایید؛ اما خب شد ،بهتون آفرین میگم.
خواهش میکنم ،نه من و نه شما هیچکدوم اهل تعارف نیستیم،خودتون هم خوب می دونید که بیشتر راه رو خودتونمبرای من هموار کردید.
به هرحال مهم اینه تموم شد،هرچند یکی دو تا کار بچگانه داشتید؛ ولی نتیجه بدی نداشت.بچگانه؟انداختن خودتون در دام مهرزاد و دخالت توی تیراندازی بهش.Page 235

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

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:
توی اون شرایط من واقعا نمیدونستم باید چطوری مانع شما بشم ،اون تنها راه بود به نظرم.این راه شما بسیار احمقانه بود ،توی اون شرایط گفتن چنین حرف احساسی به نظرتون کار یه آدم عاقل و سالمهستش؟
آقای فرحمند؟ آقای فرحمند چی خانم محترم؟ برای من چیز عجیبی نیست چون دخترای زیادی ابراز عالقه کردند ،چشم و گوش بستهنیستم تا با گفتن یه جمله فوق العاده عاشقانه از خود بی خود بشم،فقط نمی فهمم چرا شما؟
چرا من چی؟مطمئنم احساس شما به همون یه جمله خالصه نمی شد ،شما داشتید با رفتن به پیش مهرزاد خودتون رو فدای منمیکردید ،خب چه دلیلی داره؟
دوستشون که تمام مدت مات این میالد بود فوری گفت:
 خودتون دارید میگید دخترای زیادی ابراز عالقه کردند؛ چرا نسبت به حرف دیانا دارید واکنش نشون میدید؟خانم مهرپرور با چشم غره ای که بهشون رفت ساکت شدن،گفتم:
چون اون دخترا همشون بچه ان 52،56،84،و نهایتا  85سالشونه ،خیالباف و رویا پردازند ،پس عجیب نیست و میشهراحت از کنارشون عبور کرد ،اما تعجب من از اینه چرا یه خانم بالغ و  82-86ساله اونم یه وکیل موفق باید همچین
احساسی داشته باشه.
دوستشون گفت:
خیلی ببخشید ها؛ ولی اولین باره دارم می شنوم یکی برای عشق سن و سال در نظر داره.با صدای بلند خندیدم ،میالد با مشت کوبید به کمرم؛ ولی جلوی خندهام رو نگرفتم و گفتم:
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عشق؟چرا می خوایید دیانا رو تحقیر کنید؟دوست شما خودش وکیله خانم ،نیاز نداره شما به جاش صحبت کنید.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:
صبر کنید .من باید بدونم شما از کی با این تخیالت کوکانه خودتون در کنار من بودید .این حق منه که بدونم کجا از رویوظیفه 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؟خیلی فرق داره ،مهدیار آدمی نیست که اجازه بده کسی از سر احساس یا ترحم بهش کمک کنه.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:
همه جاش،خوب گوش کنید خانم وکیل موفق .من اونقدرا هم بیشعور نیستم تا جواب زحمات شما رو اینجوری بدم؛ اماقبلش باید خوب شما رو روشن کنم ،مهدیار فرحمند مثل شما زیاد دور و برش داشته و داره؛ ولی به اندازه سر سوزنی به
دخترای ظاهر بینی مثل شما توجه نمیکنه ،مهدیار فقط عاشق مادرش بوده و تمام ،پس خیلی راحت رد میشم از روی
احساسات یک طرفه و مزخرف شماها ،شما خودتون رو که همینجا برای من تکه تکه هم کنید بازم میگم امثال شما
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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اگه یک درصد ،فقط یک درصد احتمال میدادم شما چه احساسی به من دارید تو هر مرحلهای که بودیم کات می دادم
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،در مورد شما هم همینطوره ،یادم نمیاد دست از پا خطا کرده باشم و به واسطه این احساس خالفی کرده باشم ،اگه حسی
بوده خارج از حیطه کاری بوده ،پس بی خودی دور برتون نداره و ضمنا بار آخرتون باشه من رو با اون بیتا مقایسه
میکنید.
فرق شما با بیتا چیه؟ هیچی .نمیدونم چی فکر میکنید ،من بقیه پسرا حتی همین میالد رو هم نمیدونم؛ اما در موردخودم ،من هیچوقت کوچکترین نگاهی هم به دختری که خودش اومده سمتم و ابراز عالقه میکنه ،نمیندازم ،مهدیار 34
سال مجرد نمونده تا به هر دختری که گفت عاشقتم روی خوش نشون بده ،مجرد مونده تا دست نیافتنی دختر رو پیدا
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.
لب از لب برداشت تا چیزی بگه اما ریزش اشکاش اجازه نداد و عصبانی از اتاق رفت بیرون ،دوستشون هم بلند شد و
گفت:
خیلی خوشحالم که امروز بزرگی خودتون رو با تحقیر کردن و شکستن غرور یه دختر که یک سال تموم رو شبانه روزروی پرونده شما کار و تحقیق کرد ،نشون دادید ،اونم جلوی دوستش و دوستتون ،دیانا کوچکترین اشتباهی نکرد ،یه
عشق پاک رو نسبت به شما داشت ،توی دلش نگه داشته بود ،به منی که دوستشم هم تازه گفته ،اگه اون روز حرفی زده
از روی اجبار بوده برای مانع شدن شما وگرنه فکر میکنم عالقه و وظیفهاش رو وقتی رفت پیش اون عموی نامردتون و
اون بلـ...
به اینجای حرفش که رسید لبش رو دندون گرفت و بعد با گفتن«روز خوش امپراطور مغرور»از در رفت بیرون و منو گیج
اون جمله ناقص آخرش گذاشت.
میالد گفت:
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مهدیار؟هان؟هان و کوفت .تو چرا اینجوری کردی یهو؟ کشوندیش اینجا تا اینجوری تحقیر و سرزنشش کنی؟تو شروع نکن میالد.چی و شروع نکنم مهدیار؛ چرا مثل تمام دخترا از کنار اینم بی تفاوت نگذشتی؟ چون نمی شد ،چون یک سال کنارم بود ،چون وکیلم و پیگیر کارهام بود ،نمی شد گذشت ،میالد این کارش مثل خنجریاز پشت می مونه.
کدوم کار پسر؟اینکه من فکر کنم از سر وظیفه کمکم می کرده ولی از روی احساسش بوده.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.باشه رفیق .هرجور خودت خوشی ،فعال با اجازه.به سالمت.میالد هم عصبانی مثل دو نفر قبل رفت بیرون و در رو به هم کوبید .
«دیانا»
اشکهام بی مهابا می ریختند .دلم بدجور شکست ،از اینکه با بیتا مقایسه شدم ،از اینکه جلوی غزل و میالد تحقیر شدم،
از اینکه عشق پاکم اینجوری خوار شمرده شد ،دلم می خواست فریاد بزنم تا به گوش همه دنیا برسونم من تو عشقم به
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مهدیار فرحمند کوچکترین خطا و اشتباهی نکردم ،گـ ـناه نکردم ،به شغلم خــ ـیانـت نکردم ،فقط گریه میکردم و اینا
رو زیر لب تکرار ،غزل هم مثل خودم تند کنارم قدم برمیداشت و هرکاری میکرد نمیتونست آرومم کنه ،چیز کمی نبود،
حالم داشت از خودم به هم میخورد به خاطر این ابراز عشق و عالقه؛چرا اونروز دهن باز کردم و گفتم؛ چرا آخه ...دلم
میخواست برم ،از این شهر برم تا دیگه با این مرد برخورد نکنم ،میترسیدم بازم بخواد منو خرد کنه ،واقعا نمیدونستم
االن چیکار کنم و کجا برم.
حرفاش بر ام گرون تموم شده بود ،درسته با اخالقش آشنا بودم ،می دونستم اگه روزی بفهمه من دوستش دارم باهام
برخورد می کنه؛ ولی دیگه نه تا این حد ،اینقدرش رو دیگه پیش بینی نکرده بودم.
حاال دستم به هیچ جایی بند نبود ،نه میتونستم فراموشش کنم و ازش بگذرم نه دیگه شانسی برای بودن در کنارش
داشتم و چه دردی میتونست از این برای من بدتر باشه؟
دستم رو بردم زیر شالم و گردنبندی که بهم داده بود رو لمسش کردم ،اینقدر این گردنبند رو دوست داشتم و برام
مقدس بود که هیچ حد و مرزی نداشت ،تنها یادگاری از کسی بود که عاشقانه و خالصانه می پرستیدمش .تا االن توی
خلوت بودم ،از این به بعد هم توی تنهایی خودم این مرد رو می پرستم و عشقم رو نثارش می کنم.
***
«مهدیار»
چیکار میکنی مهدیار؟هیچی ،بیکارم.یه زنگ بزن خانم مهرپرور شماره حسابش رو بگیر تا حق الوکالهاش رو بریزیم حسابش.خودم به وقتش بهش میدم.وقتش کی هست؟میالد؟چیه؟ میگم زنگ بزن شماره حساب رو بگیر دیگه.دیر نمیشه که.نگو خجالت میکشی بعد از اون رفتاری که کردی بهش زنگ بزنی.کدوم خجالت پسر؟ اگه چیزی گفتم البد حقش بوده.Page 240
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پس زنگ بزن.شمارش و میگم تو زنگ بزن.کالفه پوفی گفت و شماره خانم مهرپرور رو ازم گرفت .اونقدر زنگ خورد تا رسید به بوق های ممتد ،موبایل رو انداخت
روی تخت و گفت:
مهدیار امکان نداره موبایلش رو جواب نده ،اینو هم تو میدونی هم من.منظور؟یا واقعا ناراحته یا اتفاقی براش افتاده.ناراحتم باشه از دست منه ،پس چرا جواب تو و بقیه رو نمیده؟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.شماره برادرشو داری؟ اگه داری زنگ بزن ازش بپرس خواهرت کجاست؟کی جرئت داره با برادرش حرف بزنه؟ بگم نگران خواهرتون شدم؟پس بی خیالش شو.مهدیار؟چیه میالد؟ تو نگرانی نه من ،من هیچ احساس دین و مسئولیتی در قبالش ندارم که ناراحت و نگران باشم ،اینقدرمپیش من اسمش رو نبر ،کار ما با این وکیل تموم شده ،پولش رو میدیم بعدشم تموم.
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
شماره ای توی گوشیش شد که احتمال دادم شماره دانیار رو از گوشیم برداشته ،وقتی اولین زنگ خورد گوشی منو پرت
کرد طرفم ،توی هوا گرفتمش و بهش نگاه کردم ،چند ثانیه بعد گفت:
سالم آقای مهرپرور ،حال شما؟Page 241
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به جا نیاوردید؟من ایرانمنش هستم ،دوست آقای فرحمند.ممنونم ،ببخشید مزاحمتون شدم ،یه سوال داشتم.من یعنی ما هرچی تماس گرفتیم با خواهرتون تا شماره حسابشون رو بگیریم و حق الوکالهشون رو واریز کنیم جوابنداند ،خواستم بپرسم شما میدونید کجا هستند و یا چرا جواب نمیدند؟
 شماره من رو نداشتند ،من اولین بار بود با شماره خودم باهاشون تماس گرفتم اما بازم جواب ندادند.چیزی شده؟درسته ولی خب اینجوری که شما گفتین من کنجکاو شدم بدونم چی شده؟نیستند؟کجا رفتند؟کِی؟میدونید کِی بر می گردند؟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.میالد گوشیش رو توی جیب شلوارش گذاشت و با اخم به من نگاه کرد ،عصبی پرسیدم:
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؟میگه پنج روزه رفته ،تهران نیست ،فقط یه پیغام گذاشته برای یه مدت نامعلوم از تهران میرم ،میخوام تنها باشم وجواب تلفن هامم نمیدم ،نگرانم نباشید وهروقت اوضاعم بهتر شد برمی گردم .گفت با هر خطی بهش زنگ زدیم جواب
نمیده ،نمی دونند کجاست ،خبری از حالشم ندارند ،فقط دوستش گفته تا آخرین لحظه که پیشش بوده حالش خیلی بد
بوده ،بعد از ناهارم طرفای عصر که شده با ناراحتی و گریه از خونه زده بیرون و رفته.
اینایی که گفتی چه ربطی به من داره؟ خب گفته نگرانش نشن دیگه ،البد به تنهایی و خلوت نیاز داشته.Page 242
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مهدیار؟مهدیار و کوفت ،مگه من گفتم بره؟برخوردی که باهاش کردی براش سنگین تموم شده ،تو غرورش رو خرد کردی ،اونم جلوی من ،بدترین چیزایی که یهدختر میتونه بشنوه رو بهش گفتی ،همینم داغوونش کرده که گذاشته رفته و معلوم نیست کجاست و حالش چطوره؟
از روی تخت بلند شدم و سینه به سینه میالد ایستادم و گفتم:
داری شورش رو در میاری میالد ،من چیزی نگفتم .بازم پیش بیاد نه فقط اون بلکه به هر دختری همون حرفارو می زنم،اون احساس خودش رو گفت منم احساس خودم رو.
مگه تو احساسم داری پسر؟ تو سینه ی تو سنگه مهدیار ،دیگه داره باورم میشه که توی سینهات قلب نیست ،تو اصالاحساس نداری ،فقط خودت هستی و غرورت ،لعنت ،لعنت به اون غروری که به خاطرش دل یه دختر رو بشکنی و
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.هیچوقت فکر نمیکردم همچین آدمی باشی ،فکر نمیکردم جواب خوبی رو اینجوری بدی.چیه نکنه دل بسته اون دختر شدی که اینجوری سنگش رو به سینه می زنی؟یقهام رو گرفت و من هل داد سمت دیوار ،متقابال منم یقهاش رو گرفتم و گفتم:
پس حدسم درسته.داد زد:
مگه من هـ ـر*زه و بی غیرتم که با این افکار ازش طرفداری کنم؟ هرکسی بود همین رو می گفتم چون تو خیلی بدشدی.
منظورت چیه؟ می خوای چی بگی؟Page 243
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هیچی ،من حرفی باشه رک می زنم ،منظوری ندارم که بخوام بگم ،فقط اینو بدون تاوان دل شکسته اون دختر رو پسمیدی ،اونم به بدترین شکل ،تازه اگه بالیی سرش بیاد عذاب وجدانم بهش اضافه کن.
خفه شو میالد ،من کاری نکردم که به خاطرش دچار عذاب وجدان بشم ،اون یه دختره  52ساله نیست از پس خودشبر میاد ،البد به تنهایی نیاز داشته.
باورم نمیشه ،خیلی خودخواه شدی مهدیار ،خیلی ،دیگه نمیشناسمت ،حالم ازت به هم می خوره.خیلی خب پس میتونی راهت رو بکشی و بری.حتما ،این رو مطمئن باش که من با یه نامردِ بی فکرِ بیغیرت رفاقتی ندارم.بعد از این جمله که گفت دستهام از یقهاش که گرفته بودم شل شد ،بی اختیار هر دو دستم به پایین افتاد ،تو چشم
هاش نگاه کردم ،واقعا من اون مهدیار قبلی نبودم یا این همون میالد که میشناختم؟ چیکار کرده بودم؟ فقط به خاطر
اینکه حرفم رو رک به اون دختر زدم االن دارم از بهترین رفیقم ،از داداشم میشنوم که انگ نامردی و بی غیرتی بهم می
زنه؟ یعنی انقدر بد بود که خواستم خیال اون دختر رو راحت کنم؟
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:
مهدیار صبر کن ،کجا میری؟بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و رفتم سمت در ،دوباره راهمو سد کرد و گفت:
داداش ،معذرت میخوام ،از دهنم پرید ،تو عصبانیت که آدم نمی فهمه چی داره میگه ،ببخش مهدیار.بدون اینکه بهش نگاه کنم کنارش زدم و از خونه اومدم بیرون ،سوار ماشینم شدم و قبل از اینکه بخواد در ماشین رو باز
کنه قفل مرکزی رو زدم و بعد از استارت به سرعت ازش دور شدم ،زنگ موبایلم به صدا در اومد ،میدونستم خودشه،
اعتنایی نکردم ،به سمت باشگاه رفتم ،میدونستم بچهها مشغول تمرینند ،باید با کمی بازی کردن با توپ خودم رو آروم
میکردم.
«دیانا»
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تو این چند روز که اومده بودم بندرعباس خیلیها بهم زنگ زده بودن ولی جواب ندادم ،می خواستم موبایلمو خاموش کنم
ولی با خودم گفتم نکنه آقای فرحمند زنگ بزنه و نتونم جواب بدم .خیال قشنگ و محالی بود؛ ولی بازم دلم بهش خوش
بود اما فقط دو روز دیگه صبر می کنم؛ اگه زنگ نزد بعد خاموشش میکنم.
عاشق دریا بودم ،برای فاصله گرفتن از تهران لعنتی خواستم برم جایی که آروم بشم ،دریا من رو آروم میکنه،
می تونستم برم شمال؛ ولی راه دورتر از تهران رو ترجیح دادم ،بار چهارم بود که می اومدم دریای جنوب ،توی چهار دوره
بد زندگیم که از لحاظ روحی به هم می ریختم میاومدم اینجا و به همه میگفتم میرم شمال ،بندرانزلی و یا یه شهر دیگه
و همه قانع میشدند؛ ولی اینبار نگفتم .نمی خواستم کسی بدونه محل و شهری که من اونجا آروم میشم کجاست .
هرچند آقای فرحمند می دونست ،قبال بهش گفته بودم.
از روی صندلی زیر آالچیق بلند شدم و رفتم سمت دریا ،تا جایی جلو رفتم که با هر موج آب به پاهام میخورد و جلوتر
می اومد ،نیم ساعتی همونجوری قدم زدم ،نزدیک غروب بود و باید می رفتم ،خصوصا اینکه دیدم یه ماشین پورشه اون
نزدیکی ایستاد و  1تا پسر پیاده شدند بعدشم صدای پخش رو تا آخر زیاد کردند و شروع کردند به رقصیدن ،طولی
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
بگیرم ،وقتی ازشون رد شدم یکی از همون پسرها که به خاطر رنگ قرمز لباسش کامال مشخص بود پشت سرم اومد و
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:
جوون داری چیکار میکنی؟ برو دنبال خوشی خودت.من که چیزی نگفتم عمو.منتظر نموندم تا حرفای بیشتری بشنوم و شروع کردم به دویدن و یه تاکسی گرفتم و رفتم هتل.
وقتی رسیدم توی اتاقم فورا در رو بستم و نشستم روی تخت و زدم زیر گریه .اعصابم داغوون تر شده بود ،انگار اصال به
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من آرامش نیومده.
***
«مهدیار»
17روز گذشته بود 56 ،روزی که میالد رو فقط توی مغازه می دیدم و یه سالم و خداحافظ باهاش داشتم 56،روزی که
هنوزم از خانم مهرپرور خبری نبود و میدیدم که میالد گه گاهی به برادر خانم مهرپرور زنگ میزنه و سراغش رو می
گیره؛ ولی هربار میالد ناراحت و عصبانی تر می شد.
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
سفر به شیراز .انگار عادت کرده بودم و االن بد عادت شده بودم ،مهم تر اینکه واقعا داشتم نگران می شدم ،نکنه اتفاقی
براش افتاده باشه؟ ولی آخه مگه کسی مونده بود؟ مهرزاد و علیپور که دیگه نبودند یعنی ممکنه یه نامرد دیگه؟ با این فکر
و احتمال دلم ریخت ،میالد اومد و دفتری از جلوم برداشت و رفت باال ،حدس زدم برای شمارش قطعات رفته ،منم پشت
سرش بلند شدم رفتم و بعد از  56روز صداش زدم:
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؟Page 246
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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.چیزی نگفتم و با بچهها خداحافظی کردم و از مغازه اومدم بیرون ،سوار ماشین شدم و رفتم سمت خونه .وقتی رسیدم
اول یه دوش گرفتم ،ثریا خانم گفت که آش رشته پخته ،بوی آش خونه رو برداشته بود ،با این که میلی نداشتم؛ ولی
میدونستم به خاطر من درست کرده ،چون نه مهمونی داشتیم نه میالد قرار بود بیاد ،هیچوقت نمیخواستم زحمتی که
میکشه رو بی جواب بگذارم ،بهش گفتم تا یه بشقاب برام پر کنه بذاره روی میز منم میام .لباسم رو عوض کردم و
برگشتم سر میز ،مشغول مزه کردن آش بودم و فکرم پیش خانم مهرپرور که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه...موبایلم رو
برداشتم تا منم بهش زنگ بزنم و شانسم رو امتحان کنم؛ اما قبلش موبایل تو دستم لرزید و اسم آبجی مهدیس روی
صفحه چشمک زد.
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.مزاحم چیه مهدیس؟ تو آبجی منی ،حاال بگو چی شده؟ دیدی داداش؟ من اگه زنگ بزنم حالتم بپرسم بازم منتظری تا یه چیزی ازت بخوام یا کاری برام بکنی ،باور نمی کنیبرای 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 یاPage 247
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میالد؟
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؟ببخشش داداش ،میالد یه حرفی زده ،شما که با هم بزرگ شدید ،می شناسیش ،خوبم می شناسیش و می دونی آدمینیست 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 برامتعریف کرد که چه کار زشتی کرده ،می دیدم که کمتر به من سر میزنه و تلفن هامم یه خط در میون جواب میده ،شب
دیر میاد و شام نمی خوره ،صبح هم زود میره بیرون ،انقدر بهش التماس کردم تا باالخره دیروز حرف زد .می تونم درک
کنم که حرفش چقدر براتون گرون تموم شده ولی میالده ،داداش خودتونه ،می شناسینش ،می دونید چقدر دل نازکه و
زود از کاری که می کنه پشیمون میشه ،زود از کوره در میره ولی همونقدرم زود پشیمون میشه؛ ولی اینبار انگار خیلی فرق
داره ،میدونید که جونش براتون میره و...
مهدیس؟بله؟ تو چرا نگرانی؟ مگه نمیگی من داداششم؟ مگه نمیگی از بچگی با هم بودین؟ مگه نمیگی که جونش برام میره؟چرا.پس چرا نگرانی؟ مگه اون داداش من نیست؟ رفیقم نیست؟همدم من نیست؟ مگه با من نبوده و نمی شناسمش؟ مگهPage 248
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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 طاقتکم محلی منو نداره ،برای همین از این فرصت استفاده می کنم تا یاد بگیره هرچقدرم عصبانی میشه باید خودش و
زبونش رو کنترل کنه ،چون ممکنه حرفی بزنه که یه عمر برای خودش عذاب وجدان داشته باشه و برای طرفش
دلشکستگی ،من ازش ناراحت نیستم ،یعنی ناراحت شدم ولی همون روز اول و بعدش خواستم تنبیه بشه ،تو نگران
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 خدااون چند روز رو به خاطر من ببخش ،بهش زنگ بزن و از برزخ بیرونش بیار.
خیالت راحت ،االن بهش زنگ می زنم ،تو نگران این مرد گنده نباش ،دیگه وقت زن گرفتنشه .زشته تو مثل پروانهدورش 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؟ببخشید ،بازم ممنونم ،شرمنده مزاحمتون شدم.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.چشم .با من کاری ندارید؟نه ،عصر بخیر ،خداحافظ.خدانگهدار.موبایلم رو گذاشتم کنار بشقابم و یه قاشق دیگه از آش خوردم ،توی دلم گفتم خوش به حال میالد که خواهری مثل
مهدیس داره و انقدر نگرانشه و دوستش داره ،ولی چند لحظه بعد گفتم؛ همچنین خوش به حال خودم که همچین داداش
و رفیقی دارم که انقدر براش مهمم .آش رو کامل خوردم و از ثریا خانم تشکر کردم ،رفتم توی اتاقم و روی تختم دراز
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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
شیطنت های همیشگی رو با بچه ها داشت،می خندید ولی من توی چشماش پشیمونی و ناراحتی رو می دیدم،نمی
خواست بچه ها پاپیچش بشند و بپرسند که چی شده ،االنم با دوتا بوق سریع جواب داد و مثل همیشه گفت جانم
داداش؟ مثل من نگفت چیه؟ بگو؟ می شنوم؟ بله؟ ...با این فکر دلم براش تنگ شد ،خصوصا که می دونستم تازگیا عاشق
شده ،دل داده این پسر شیطون ،بدجورم دل داده.
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.کاری باهام داشتی؟ نگران نباش مغازه رو خودم می بندم و کلـ...میالد؟جونم؟من تا حاال چند بار زنگ زدم یا سفارش مغازه و اجناس رو کردم؟ همش فدای یه تار موت ،ارزش ندارند که بخوایحواست رو انقدر جمع کنی.
آخه دیدم زنگ زدی گفتم شاید...شاید چی؟ مگه دفعه اولمه زنگ می زنم بهت؟مهدیار خودتی؟شک داری؟آره.پس برای خودم باید متاسف باشم.Page 250
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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.لبخندی زدم و دست چپم رو گذاشتم روی پیشونیم و دست راستمم روی شکمم و چشم هام رو بستم و نفهمیدم کی
خوابم برد.
با صدای ثریا خانم از خواب بیدار شدم که مدام می گفت :مهدیار پسرم بیدار شو.
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.با سرعت بلند شدم و دویدم سمت در ،دستی که می خواست تو صورت میالد بشینه رو گرفتم و با همه قدرتم فشار دادم
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:
با چه جرئتی اومدی جلوی خونه من و به مهمون خونه من حمله می کنی؟مگه تو حیوونی؟زبون حرف زدن نداری؟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؟اون یکی بلند شده بود ولی جلو نیومد و همونجا ایستاده بود ،میالد دستم رو گرفت و گفت:
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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:
چیو حل می کنی؟ چندماه می خوای به خاطر چندرغاز من رو دنبال خودت بکشونی؟ خب مرد باش و مثل آدم قول بده،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؟قضیه نداره ،به آقا میالد خودش بگو برات تعریف کنه؛ ولی االن من پولم رو می خوام.مگه چقدر ازش می خوای؟-43میلیون.
-43تومن بابت چی؟
بابت جهاز خواهر جونش.درست حرف بزن ،خانم ایرانمش ،فهمیدی؟حاال هرچی.تو به خاطر  03تومن طلب داشتی میالد رو می زدی؟ با خودت نگفتی اگه سرش بخوره یه گوشه و اتفاقی براش بیفتهاونوقت باید چند میلیون می گذاشتی روی این  03تومن و بدهکارش می شدی؟ هان؟
-..........
چیه؟ چرا ساکتی؟ همینه دیگه ،تو و امثال تو کاری می کنید که یه خانواده داغ دار بشه و خودتون برین یه عمر گوشهزندون و آب خنک بخورید ،یه کم تحمل ندارید .همیشه چاره مشکل رو توی زور و بازو می بینید نه عقل و شعوری که خدا
بهتون داده.
 پول من که نیست مهدیار؛ من هم تو اون فروشگاه کار می کنم ،آقا انصاری روی حساب اینکه فوتبالیست بوده و میشهبهش 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 گوشهزندون.
اگه پولم رو بگیرم دیگه دفعه بعدی نیست.صبرکن تا بیارم.میالد اومد جلو و گفت:
نه مهدیار ،من خودم یه جوری باهاش کنار میام.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؟یه چیزی بیارید بگذارید روی زخم های میالد تا بیام.چشم.رفتم از توی گاو صندوقم دسته چکم رو بیرون آوردم 01میلیون نوشتم و برگه رو جدا کردم و برگشتم دم در ...چک رو
پرت کردم توی صورتش و گفتم:
-2تومن اضافه نوشتم برای جبران دیرکردش ،فردا صبح برید بانک نقدش کنید.
چکت نشه مثل اون رفیقت؟نگران نباش ،نقد نشد بیا اینجا خونه و ماشین و زندگیم رو بگیر .به سالمت.در رو بستم و رفتم روی مبل کنار میالد نشستم و گفتم:
میشنوم.همینطور که ثریا خانم پنبه رو میگذاشت گوشه لبش و به خاطر سوزش بتادین صورتش رو جمع کرده بود گفت:
چی رو؟Page 253
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اینکه این مدت چه غلطی کردی؟همین غلط رو کردم ،کار دیگهای نکردم.همین رو تعریف کن.گیر نده مهدیار ،پولش رو دادی ،ممنونم ،هر وقت دستم اومد برمیگردونم بهت.آخه احمق مگه من حرف پول زدم؟ میگم چرا کارت رسیده به اینجا؟مهدیار الـ...میالد به جان خودت اگه نگی همین االن از خونه پرتت میکنم بیرون و دیگه اسمت رو نمیارم.باشه میگم.منتظرم.مهدیار من حسابم تارعنکبوت بسته ،هرچی داشتم خرج خرید جهاز مهدیس شد ،وقتی نامزد بود بهم گفت داداش بیامن نصف وسایل مامان رو بر میدارم و مابقی رو میخریم ،نمیخواد خودت رو اذیت کنی؛ ولی من بهم برخورد ،دوست
نداشتم وسایلی کسی که مرده رو ببره خونه جدید ،اونم وسایلی که با هر کدومش یاد مامانم میفته ،برای همین مخالفت
کردم و گفتم هر جور شده بهترین جهاز رو براش میخرم ،همین کارم کردم ،نباید خجالت میکشید بین بقیه دوستاش و
فامیل ،دوست نداشتم احساس کنه حاال که پدر و مادر نداره باید قید خیلی چیزا رو بزنه ،مخصوصا اینکه وضع مالی
خانواده شوهرشم خوب بود و نخواستم ریسک کنم که خدایی نکرده یه بهونه بشه برای اینکه حتی یک بار شوهرش بگه
تو فالن چیز رو نداشتی ،عموم و پدربزرگم ،کلی اصرار کردند تا من قبول کنم اونهام بخشی از جهاز مهدیس رو آماده
کنند؛ ولی من بازم گفتم نه .تمام چیزهایی که الزم داشت رو با بهترین مارک و کیفیت براش خریدم و فرستادمش خونه
شوهر .این وسط برای یه کار دیگه هم باید پول میدادم ،فوتبالم که کنار گذاشته بودم و همون پولی رو داشتم که تو هر
ماه به خاطر کار تو مغازه میریختی به حسابم ،همه وسایل آشپزخونه مهدیس رو یکجا از یک فروشگاه برداشتم که
صاحبش همین آقای انصاری هست که اسمش رو امروز شنیدی .چیزی حدود  74میلیون شد 56،تومنش رو دادم 03
تومن موند و چک دادم ،چک مال دو هفته بعد بود ،میتونستم بپردازم همین مقدارم ولی گفتم شاید یه چیزی یادمون بیاد
و کم باشه و من پول نداشته باشم ،برای همین یه مهلت دو هفتهای گرفتم تا عروسی مهدیس تموم بشه؛ اما درست یک
روز بعد از عروسی مهدیس و دو روز قبل از تاریخ چک مجبور شدم همه پول حسابم رو به عالوه  6میلیون وامی که گرفتم
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رو بدم بره .امیرمحمدم ضامنم شد ،مهلت چک تموم شد و رفتم پیش خود آقای انصاری ،براش تعریف کردم و ازش
بازم مهلت خواستم ،رو حساب اینکه معروفم و اعتبار دارم قبول کرد و  8ماه وقت داد ،تو  8ماه هم فقط  3تومن همین
حقوقی که تو دادی داشتم و باید اقساط وامم میپرداختم ،درست همون روز که دعوامون شد مهلت من هم تموم شده
بود ،عصبانیتم به خاطر همون بود و اون حرفا رو زدم ،بعدشم به کل فراموش کردم ،دیروز یادم اومد و زنگ زدم و گفتم
نتونستم پول رو جور کنم ،اونم گوشی رو قطع کرد و امروز اینا رو فرستاد دنبالم .همین بود ،من فقط خواستم خواهرم
خجالت نکشه و چیزی کم نداشته باشه؛ ولی آبرو و اعتبار خودم زیر سوال رفت .میدونی چیه؟ لعنت به این فوتبال0،
سال فوتبال بازی کردم؛ ولی از همون روز تا ابد هر کاری خوب و بدی که بکنم میگن فوتبالیسته ،مثل االن ...فکر می کنن
میلیاردی هستیم ولی کو؟ ببین حتی دیگه پول ندارم یه لباس خوب بخرم؛ ولی بازم خداروشکر ...خداروشکر اون
پولهایی که قبال مجبور بودم بدم ،دیگه تموم شد ،االن دیگه فقط زیر دین تو هستم؛ بدهکارت .که دیگه از این ماه
حقوقم رو نده،تا یه روز صاف بشه ،یه کارم پیدا میکنم برای شب ها،پول اونم بهت میدم .واقعا ممنونم داداش امروز
خیالمـ...
میالد؟چیه؟تو چیکار کردی؟ چرا حسابت رو خالی کردی؟ من میدونم چقدر تو حسابت داشتی و تو هم میدونی ،ما رمز کارتهایهم رو هم میدونیم؛ پس چی شد؟ اون همه پول توی حسابت رو چیکار کردی که هنوز  6تومن هم وام گرفتی ولی به من
چیزی نگفتی؟ امیرمحمد اومد ضامن تو شد؟ من انقدر پیشت اعتبار نداشتم؟چرا نیومدی بگی داداش پول الزمم؟من قبل
عروسی مهدیس چه قدر بهت اصرار کردم و گفتم بیا دوتایی با هم جهاز آبجیمون رو تهیه کنیم؛ ولی قسمم دادی و گفتی
می خوای تنها اینکار رو بکنی؟دیگه اسم این پولی که دادم رو نیار،من به جای اون روز االن برای خواهرم جهاز خریدم
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...باشه ،منم برات تعریف کردم ،تو قسم دادی تا بگم این یارو چیکار داشت و پول چی رو میخواست ،من هم گفتم بی کمPage 255
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و کاست ،حاالم به مرگ میالد قسمت میدم هیچوقت نپرس اون پولها رو چیکار کردم و چرا به این جا رسیدم ،باشه؟
میالد؟گفتم به مرگ میالد.کالفه پوفی کشیدم و گفتم:
باشه .ولی هیچوقت یادم نمیره که چه چیزی رو ازم مخفی کردی.آخه قربونت برم چی و میگفتم ،تا کی قراره تو پشتم باشی و بهت تکیه کنم؟ تا کی تو من رو ساپورت کنی؟ تا کیغصه مشکالت من هم بخوری؟ تا کی خرج من هم بدی؟ به خدا خجالت کشیدم ،هنوزم می کشم ،اسم خودم رو گذاشتم
مرد ولـ...
هیییس .هرچی بود تموم شد؛ دیگه هم از این چرت و پرتها تحویل من نده ،من یه نفرم ،پولی که در میارم رو میخوامچیکار؟ 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
بدیم اون یکی غصه چیزی رو بخوره ،من برادرتم ،دلم میدخواد هرچی میشه اول به خودم بگی پسر.
چشم .تو این یه مورد رو ببخش و ندید بگیر ،از این به بعد دیگه چیزی مخفی نمیکنم.دمت گرم داداش.به خاطر اون روز هم معـ...به خاطر همین گفتم بیای اینجا ،اونروز و حرفهایی که زده شد رو فراموش کن ،من هم فراموش کردم ،هم تو عصبانیبودی 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.
میدونم ،فهمیدم؛ خوبم فهمیدم ،قسم خوردم تا زندهام اصال دیگه عصبی نشم.آفرین .حاال بگو ببینم تو خجالت نکشیدی اجازه دادی این دوتا لندهور کتکت بزنند؟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.میالد رو بغل کردم و به خاطر وجودش از خدا تشکر کردم.
***
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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
که این وسط گیر کرده بود و نمیدونستم چیه رو به پایین ببلعم ولی نمی شد؛ میالد که متوجه شد گفت :
مهدیار تو حالت خوبه؟نه نیست ،نمیدونم چم شده؟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 تهرانو ساری رو گشته؛ ولی خبری نیست .
ساری؟آره ،بلیطی که داشته ساری بوده؛ ولی بعدش کنسل شده؛ اما دانیار بی خیال نشده و رفته ساری ،گفت وجب به وجبشرو گشته؛ ولی پیداش نکرده.
یعنی چی؟ چرا این دختر اینقدر بی فکره؟مهدیار تو باهاش تماس گرفتی؟چند بار زنگ زدم؛ ولی خاموشه .دانیار میگفت شده همه ایران رو میگرده و پیداش می کنه؛ ولی اول باید حال مادرش بهتر بشه تا بتونه بره ..............مهدیار؟.............داداش؟چیه؟شنیدی چی گفتم؟نه،حواسم نبود ،چی گفتی؟تو چت شده؟ چرا چند روزه کالفهای؟ حواست اصال نیست .Page 257
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دلم شوره میزنه ،نگرانم .نفهمیدم ،چی شد؟ مهدیار فرحمند نگران شده؟ نگران کی؟خانم مهرپرور .این کالفگی و بد اخالقیهاتم واسه همینه؟ برای همینه به هر چیز الکی گیر میدی و مدام پریشونی؟میشه آروم تر صحبت کنی؟باشه حاال ...بگو ببینم قضیه چیه؟کدوم قضیه میالد؟چرا انقدر نگران خانم مهرپروری؟ چرا دوماهه که نه خواب راحت داری ،نه خوراک خوب ،به سر و وضعت نمیرسی؟ چرابه چیزای مهم بی اعتنا شدی و به چیزای الکی بهونه گیر؟ چرا روزی چندبار سراغ خانم مهرپرور رو میگیری هربار که
میفهمی هنوزم خبری نشده کالفه تر میشی؟
چی میخوای بگی میالد؟میخوام بگم این کارا در مورد مهدیاری که میشناسم غیرعادیه .بایدم غیر عادی باشه ،چشمم ترسیده ،قاتلها االن تو زندونند؛ ولی من باز هم ترس دارم از اینکه یه دشمن دیگه پابگیره و بخواد به اطرافیانم آسیب بزنه .
منظورم این مدل غیر عادی بودن نیست ...مهدیار دشمنم باشه به کسی صدمه میزنه که برات مهم و با ارزش باشه .میالد؟داری از من چی رو مخفی میکنی؟هیچی .مهدیار؟منظور میالد رو خوب فهمیدم؛ ولی اشتباهه ،خودم رو میشناسم ،من دل بسته نمیشم ،االنم این حسم از سر عالقه
نیست ،از سر ترس و وحشت از یک اتفاق بد دیگه است ،فقط همین ...
میالد بعدا در موردش حرف میزنیم ،باشه؟باشه قبول ،من یادم نمیره و حتما باید حرف بزنیم .خب حاال میخوای چیکار کنی؟Page 258
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هیچی ،ذهنم کار نمیکنه انگار .برادرش نگفت دلیلی برای ساری رفتن داشته یا نه؟نه فقط گفت چندبار اینجوری شده ،وقتی خیلی به هم میریزه میره سراغ دریا ،میگه فقط دریا میتونه دیانا رو آروم کنه،همیشه میرفته شمال ،بلیطم که مال ساری بوده و با اینکه کنسل شده بوده رفته؛ ولی این بار نبوده .میخواست بره
کالنتری ولی دوباره گفت چون خودش وکیله براش مشکل به وجود میاد و منصرف شد .
این حرف میالد باعث روشن شدن یه جرقه توی ذهنم شد ،یادم اومد روزی که خانم مهرپرور گفت :
«-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 برایچندساعت.
ولی من با دریا آروم میشم ،هر موقع خیلی ناراحت و داغوونم میرم دریا ،اونم دریای جنوب3 ،بار تا حاال رفتم بندرعباس،دریای اونجا و اون آفتاب قشنگش ،اون گرمی نابش ،اون مردمش با پوست برنزه و تیره ،اون مهمون نوازیشون ،همه
اینها من رو برای چندماه شارژ میکنه ،آرامشی بهم میده که هیچ کجا پیدا نمیکنم ،حتما یه سفر برید بندر عباس .یه
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 تابی خودی امیدوار نشند ،من خبرش رو بهت میدم .
بگذار من هم بیام باهات .نه تو بمون ،شاید دانیار بیاد سراغت .من رو درجریان بگذار باشه؟Page 259
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باشه ،فعال ،فقط دعا کن همونجا باشه.به سالمت داداش .***
از فرودگاه تاکسی گرفتم سمت ساحل ،فرقی نداشت کجا و کدوم ساحل ،باید از یه جایی شروع می کردم ،از ماشین
پیاده شدم و دوباره شماره خانم مهرپرور رو گرفتم ،بازم خاموش بود .از میالد خواسته بودم تا عکسش رو از برادرش
بگیره،گذاشته بودم توی کیف پولم ،بیرونش آوردم و شروع کردم ،نمی خواستم عکسش رو نشون بدم ولی چاره ای
نبود،ب ه افرادی که نزدیک اسکله و اون اطراف کار می کردن نشون دادم و پرسیدم که این خانم رو این اطراف دیدن یا
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
هم گذاشته بودم روی سرم ،با لباس عادی ،پیراهن سرمه ای با شلوار پارچه ای مشکی و کلی دعا کردم تا کسی من رو
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 :
شما دنبال این خانم هستین؟بله؛ شما می شناسینش؟بله ،االن یه ماهی میشه که هر روز عصر حدودای ساعت  1میاد اینجا ،یه نوشیدنی از من می خره و یک ساعتیکنار دریاقدم می زنه،گاهی تا زانوهاش از آب خیس میشه،بعدشم میره و دوباره روز بعد،همیشه تنها میاد و چند
باری مزاحمش شدند ،شما چه نسبتی باهاش داری؟
یکی از آشناهاشون هستم ،می دونید کجا اقامت داره؟نه واال؛ ولی هر روز میاد،احتماال تا یک ساعت دیگه پیداش میشه ،دختر فراریه؟حرف دهنت رو بفهم آقا ،زود قضاوت نکن دیگران رو ،از توضیح و کمکتون ممنونم .اگر این خانم امروز اومد نگید منسراغشو 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 .
منتظر نموندم و از اونجا دور شدم ،عکس رو گذاشتم توی جیبم و رفتم سمت آخرین آالچیق و نشستم و متنظر موندم تا
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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؟با تلخی و تندی گفتم :
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
لباس و هیکلش نگاهی نکنم؛ چون می تونستم حدس بزنم چطوری لباس پوشیده و صورتش هم از آرایش حالم رو به
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 پوستتروشنه ،عینکت رو بردار ببینم چشمات رو .
صدام رو بلند کردم و با همه عصبانیتم گفتم :
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 .وای ،چه بدخلق و عصبانی ،انگار نوبرشو آوردن .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
نکردم و مطمئنم اگه ببینمش نمی شناسمش .با همون اعصاب داغوونم همونجا نشستم و منتظر موندم ،چشمام رو به
دریا دوخته بودم و گوش سپردم به صدای موج و سعی داشتم اون آرامشی که خانم مهرپرور می گفت رو درک کنم ،به
خودم که اومدم ساعتم رو نگاه کردم 1،و  54دقیقه بود ،فورا بلند شدم و رفتم سمت همون دکه و از همون پسر
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پرسیدم :
ببینم آقا ،اون خانم که گفتی اومد؟بله اومد یه نسکافه گرفت و رفت ،اوناهاش .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؟-4تا پسرن که هر روز میان اینجا ،اهل اینجا نیستند ،دانشجوان ،هر روز میان اینجا و ترانه بندری می گذارند و می
رقصند ،کلی دختر و پسر رو دور خودشون جمع می کنند ،یکیشون تا حاال چند بار مزاحم اون خانم شده ،ولی خب اینجا
همیشه پر از رفت و آمده و نمی تونه کاری بکنه ،اون خانمم برای همین زیاد نمی ترسه و هر روز میاد ،گفتی آشناشی،
خواستم بهت بگم تا بدونی.
اتفاقا ممنونم ،خوب شد گفتی ،میشه بگی دقیقا کدومشون مزاحم میشه؟نمی خوای که دعوا راه بندازی؟نه ،من این خانم رو امروز می برم تهران ،دیگه دستش بهش نمی رسه؛ ولی می خوام بشناسمش .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 .بازم ممنونم آقا.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 :
سالم خانم خانما .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 میکنی ،چند بار بگم مزاحمم نباشید؟
مگه حرف بدی می زنم؟ گفتم می خوام باهات باشم بد برداشت کردی و یکی زدی گوشم ،گفتم دوستت دارم ،بگذار یهمدت 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.
چون دلم خواست ،چون خوشم نمیاد ازت ،نه از تو نه از هم جنس های تو ،متنفرم ازتون ،دست از سرم بردار و برو .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 کنندبرات ،برو سراغ یکی از اونا ،چرا گیر دادی به من؟
دیدم که پسره رفت نزدیکش و گفت :
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 .من به عنوان یه پسر فهمیدم که این حرفش کامال جدی بود و اینو وقتی کامل برگشتم از توی صورت خانم مهرپرورم
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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 .تو اهل داد و بیداد نیستی ،اگه بودی همون اول اینکار رو می کردی ،راستش رو بگو از چی می ترسی؟از هیچی ،داد نزدم چون فکر کردم آدمی و میری دنبال کارت ولی نخیر ،تو سیریش تر از این حرفایی .گفتم که چون خوشگلی ،از دور اندامت آدم رو وسوسه هرکاری می کنه ،در ضمن ،چرا من مطمئنم از چیزی فرار کردی واومدی 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،
بعد از جمله آخرش بازو خانم مهرپرور رو گرفت و همزمان جیغ خفه ای کشید ،صبرنکردم ،موبایل رو گذاشتم جیبم و با
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؟موقع زدن مشت اول کالهم افتاد روی زمین و با مشت دوم عینکم ،فورا برداشتشم و زدم به چشمم و گفتم :
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؟جوابش رو ندادم ،دیدم که رفقای پسره دارن میان سمتمون ،یکیشون زودتر رسید و من رو بلند کرد و زد توی گوشم و
عینکم دوباره افتاد گفت :
داری چه غلطی می کنی؟دارم بی ناموسایی مثل شما رو آدم می کنم .تو سگ کی باشی؟با لگد زدم به جایی که نباید می زدم ،با درد روی زمین افتاد و اون دونفر رسیدن و خواستن بهم حمله کنند که پسره
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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 .دو قدم برداشتم سمتش که خانم مهرپرور فورا جلوم ایستاد و عینکم رو داد دستم و گفت :
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 ...برید گفتم و هر چی شد بر نمی گردید .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؟من خیلی وقته پیدا بودم ،برای بار آخر میگم راهت رو بکش و برو .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
اومدن و از هم جدامون کردند ،فورا خودم رو از دستشون آزاد کردم و برگشتم عقب ،عینکم زیر پا شکسته بود ،اگرم یکی
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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 :
زودتر از اینجا برین تا توی دردسر نیفتادید .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 .به ناچار دنبالم اومد ،یه تاکسی گرفتم و آدرس هتل رو پرسیدم و رفتیم ،وقتی رسیدیم پیاده شدیم و گفتم :
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؟با وجود اتفاق امروز اگه فکر کردین می گذارم یه ساعت دیگه تو این شهر بمونید کور خوندید ،فعال دست منه ،زود بریدوسایلتون رو جمع کنید .
آقای فرحمند شما نمی تونید برای من تصمیم بگیرید .تو یک قدمیش ایستادم و گفتم :
کی گفته نمی تونم؟من میگم .با من بازی نکنید ،االن اصال حوصله ندارم ،پس قبل از اینکه بخوام ماجرای امروز رو برای برادرتون تعریف کنم فورابرید 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»
پشت سرم اومد داخل ،رفتم سمت مسئول هتل و گفتم که صورت حساب من رو آماده کنند تا وسایلم رو جمع می کنم،
بعد با آقای فرحمند سوار آسانسور شدیم و طبقه  0خارج شدیم .در رو باز کردم و وارد شدم و اشاره کردم تا اونم بیاد
داخل ،ساک کوچیکم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و بازش کردم ،کتاب و شارژرم رو گذاشتم توش و درش رو بستم و
گفتم :
من آماده ام ،می تونیم بریم .منو  0طبقه کشیدید باال که کتاب و شارژر بذارید توی ساکتون؟نخیر ،بشینید اینجا لطفا .برای چی؟بشینین .نشست لبه تخت و من از جعبه کمک های اولیه بتادین و گاز برداشتم ،یه کمی زدم بهش و نشستم کنارش ،خودش کاله
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
عرق کرده بود و موهاش چسبیده بود به پیشونی و زخمش،گفتم :
یا خودتون این رو بگذارید یا موهاتون رو بزنید عقب .Page 267

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

نگاه کوتاهی به چشم هام انداخت و گاز رو گرفت و خودش گذاشت روی پیشونیش .دوتا چسب زخم برداشتم و یکی رو
باز کردم و انداختم روی زخم زیر چشمش و اون یکی رو باز کردم و خواستم بندازم روی زخم پیشونیش ،موهاش بازم
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 .چسب رو گرفت و ایستاد جلوی آینه و انداخت روی زخمش .نفس حبس شدم رو آزاد کردم و وسایل رو گذاشتم سر
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 احتمالشهست منو بکشه ،پس بگذارید امشبم اینجا بمونم .
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
کجای دنیای به این بزرگی بر می خورد اگه من می تونستم به جاش اینکار رو بکنم؟ من پنجه هامو ببرم ال به الی
موهاش؟ به خودم اومدم و گفتم:
میشه؟باشه ،ولی باید همه چیز رو تعریف کنید .قبول .راستی حال مادرم چطوره؟توی بیمارستانه .Page 268
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از اینکه انقدر سریع و رک گفت جا خوردم و با ترس گفتم :
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 رونذر پیدا شدنتون کرده ،برادرتون وجب به وجب ساری رو گشته ،خواهرتون از کنارمادرتون تکون نمی خوره ،همه
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 :
االن وقت این حرفا نیست ،فردا می بینمشون و براشون توضیح میدم .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 اتاقتونبیرون نمیاید ،منم برم یه بیمارستان پیدا کنم .
مگه میشه دلم نخواد ،مگه میشه این مرد ازم بخواد با هم بریم بیرون و من براش حرف بزنم و قبول نکنم ،با همه وجود
می خواستم ،چقدر دلم براش تنگ شده بود ،ولی گفت بیمارستان؟ دلم لرزید .بلند شدم و گفتم :
چی شده؟باید خودم رو به یه پزشک نشون بدم ،یه ضربه به شکمم خورد که دردش اذیتم می کنه ،قبل از اینکه دردسر بشه بایدخودم 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
زدم به دریا و گفتم :
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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 .رفت و در رو بست .تلخ بود ،مثل همیشه تلخ و بی تفاوت بود و صد البته تو دل برو .کیفم رو برداشتم و از اتاق رفتم
بیرون ،سوار آسانسور شدم .وقتی خارج شدم جلوی در منتظر من بود ،چه حس قشنگیه ،مهدیار فرحمند امپراطور غرور و
اسطوره من ،االن اینجاست ،توی شهری که من هستم و اون به خاطر من تا اینجا اومده و االن منتظرمنه ،به خاطر دفاع
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 :
لعنت خدا بر شیطون ،من امروز یا کار دست خودم میدم یا دست این؛ شما بشین تو ماشین .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
که رفت سراغش ،سینه به سینه اش ایستاد ،عینک و کالهش رو برداشت و چند جمله گفت و برگشت ،نشست توی
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؟Page 270
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نه .پس نپرسید .تیکه دادم به در ماشین و به بیرون چشم دوختم ،از ته دل خداروشکر کردم که فرصتی جور کرد تا من با معشوقه ام
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
صداش رو بشنوم ،برای همین گفتم:
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؟خودتون قبال گفته بودید دریای جنوب بهتون کمک می کنه وقتی توی شرایط سختی هستید آروم بشین .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؟من سعی نکرده بودم بفهمم شما کجایید وگرنه پیداتون کرده بودم و درست روزی که واقعا نگران شدم فهمیدم اومدیداینجا و فورا خودم رو رسوندم ،ولی خانوادتون به اندازه کافی دنبالتون گشتند ،خصوصا برادرتون .هرچند که هنوزم یه
چیز رو نمی فهمم.
خواستم بپرسم چی که رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم؛ اما اجازه نداد منم برم ،از راننده خواست صبر کنه ،خودش رفت
سمت اورژانس و نیم ساعت بعد برگشت ،ازش پرسیدم چی شده؟گفت خداروشکر حالم خوبه ،جرئت نداشتم سوال
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بیشتری در این مورد بپرسم؛ چون تجربه ثابت کرده بوده پرسیدن سواالت زیاد در مورد وضع جسمانیش حالش رو بد
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
آدم رو دیوونه می کرد ،از میز و صندلی های شیک و مدرن خبری نبود ،همه چیز چوبی بود ،گوشه راست رستوران یه
سماور بزرگ بود ،صدای قل قل آب توی سماور و بخاری که ازش بلند می شد برام خیلی دلنشین بود ،همه دیوارها از
کاغذ دیواری هایی با نقش و نگار دریا و ساحل پر بود ،باالخره نشستیم و بالفاصله سفارش ماهی داد ،وقتی غذا رو روی
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 .منظور شما برام اهمیتی نداره .ولی چرا؟ چی باعث شد تا این حد خودتون رو از خونه و دوست و آشنا و مهم ترخانوادتون دور کنین؟
خدای من .یعنی نمی دونست؟ نمی دونست چه خنجری توی قلبم فرو کرده؟ نمی دونست دارم از درد می میرم ولی بازم
راضی نمیشم خنجرش رو از قلبم در بیارم؟ نمی دونست که حتی خنجرش هم برام مقدسه؟خدایا؟ چرا این مرد نمی
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
عاشق سینه چاک دارند که تا صبحم جلوشون زار بزنی و قسم بخوری که حاضری جونت رو فداشون کنی بازم باور نمی
کنند و فوقع آخرشم لبخندی تحویلت میدند و میگن:
ما عاشق و معشوق زیاد داریم ،ولی فرصت گلچین کردن نداریم.به ناچار گفتم :
من شرایط روحی مساعدی نداشتم ،با موندنم فقط بقیه رو به شرایط خودم دچار می کردم ،برای همین از تهران اومدمPage 272
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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؟از سوال یهویی که کرد جا خوردم و گفتم :
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 .ولی بی شک مزاحم شما شدند .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 .که اینطور .در ضمن این رو بدونید که من امروز به خاطر شما غیرتی نشدم ،یعنی هرکسی جای شما بود همین اتفاق میافتاد ،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
بودی اینطوری غیرتی شدم؛ بهش خیره شدم ،حتی غذاخوردنش هم پرستیژخاص خودش رو داشت ،گرفتن قاشق و
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
همه فشاری که داشته چطوری انقدر خونسرد رفتار می کنه؛این آرامش رو از کجا میاره؟ نفسام به شماره افتاده بود ،توی
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دلم گفتم :
 نمی بخشمت مامان ،هیچوقت نمی بخشمت ،مقصر حال االن من تویی ،تویی که هرگز بهمون یاد ندادی چطوری دلبریکنیم ،تویی که همیشه گفتی اونیکه باید پا پیش بذاره برای امرخیر پسره نه دختر ،تویی که گفتی بدترین گـ ـناه عشوه
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،
بگم که نفسم به نفس هاش گره خورده و کسی نمی تونه این گره رو باز کنه ،حتی خود خدا ...
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 اینقدرضعیف 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
ناخودآگاه برای چند لحظه کوتاه نگاهم به نگاه دریایی این پسر گره خورد ،بعد نگاهم و دزدیدم و خودم رو مشغول
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 .این مسافت زیاد رو؟Page 274
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چاره ای نداشتم .امشب هماهنگ می کنم ،ساعت پرواز رو میگم و فردا با هواپیما بر می گردیم .ممنون .با اومدن گارسون و دادن فیش صورت حساب ،از کیفش دو تراول  14تومنی بیرون آورد و گذاشت روی میز ،وقتی بلند
شد و گفت:
اضافه اش هم باشه انعام شما.گارسون تشکر کرد و بعد همراه با هم از رستوران اومدیم بیرون .نه اون حرفی از تاکسی گرفتن زد نه من ،در عوض با
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؟نه ،هیچ کس .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؟هنوز زوده برای گفتن این کلمه .Page 275
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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 اینمسائل 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؟لبخند کمرنگی زد ،نه به روی لب ،این لبخند رو از چشمهاش خوندم ،از چشمایی که االن گستاخ شده بودم و بهشون
خیره شده بودم.گفت :
مطمئنین منظور غزل خانم همین آقا میالد ما بوده؟مطمئنم .خیلی خیلی عالی شد ،باورم نمیشه .چی عالیه؟راستش من می خواستم شماره خونه دوستتون رو بگیرم و غزل خانم رو برای میالد خواستگاری کنم ،حاال با شنیدن اینخبر 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؟میالد خودش چیزی نگفته به من ،ولی از رفتار و حرفاش خوب می فهمم و می دونم که دلش پیش غزل خانم گیر کرده .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؟خواستم بگم چون رسیدن من و تو هم به همدیگه محاله ولی در عوض گفتم :
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
تخت نشستم ولی انگار اصال خوابم نمی اومد ،بلند شدم ،پرده رو زدم کنار و پنجره رو باز کردم ،کاری که این مدت زیاد
انجام داده بودم ،هرچند سه تا هتل عوض کردم؛ ولی این بهترینش بود ،چون به دریا دید داشت ،کمی از هوای شرجی
که به ریه هام دمید پایین رو نگاه کردم ،خودش بود ،آقای فرحمند ،مثل همیشه آستین های لباسش رو تا آرنجنش تا زده
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
ماهت باشی و او خیره به مهتابش...
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 ...
به نگاهت به مهتاب که آنچنان خیره اش می شوی و نمی دانی که حتی مهتاب هم تاب نگاه آبی رنگت را ندارد ...
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؟وقتی عصبانی بشه حتی بابامم ازش می ترسه .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 .Page 278
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بمیری تو دیانا .صدای چیلیک باز شدن در اومد ،در رو باز کردم ولی قدم بر نداشتم ،به آقای فرحمند نگاه کردم ،لبخند کوتاهی زد و
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 .اول اون رفت و پشت سرش من وارد شدم ،همین که در رو بستم در ورودی سالن باز شد و دانیار و بابا همزمان اومدن
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 .چرا رفتی اونجا؟ چرا بی خبر گذاشتی مارو؟ مادرت داشت دق می کرد .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؟بابا میگی چیکار کنم؟ دختره خیره سر بیشتر از یه ماهه گذاشته رفته یه خبر نداده که خیر سرش زنده اس یا مرده؟حاالبرگشته و پررو پررو زل زده تو چشماتون و میگه دالیلم منطقیهِ،د آخه دالیلت تو سرت بخوره دختر .
اینو گفت و خواست بیاد سمتم که آقای فرحمند جلوش رو گرفت و گفت:
آقای مهرپرور آروم باشین لطفا ،گیریم که شما االن دوتا سیلی هم زدین تو گوشش ،اصال تو خونه زندانیش کردید،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 خوابخوش نداشتم و لقمه غذا به راحتی از گلوم پایین نرفته؟ می دونه دلم ،فکرم ،عقلم چندجا رفته؟چه فکرای بدی که
نکردم ،تو خودت خواهر داشته باشی و این کار رو باهات بکنه چیکارش می کنی؟ انصافا چیکارش می کنی؟
 اول حرفاش رو می شنوم ،دالیلش رو،اگر منطقی بود می پذیرم؛ ولی اگه نبود برای همیشه اسمش رو از ذهنم خط میزنم .
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 آرامشداشته باشه.
دانیار دستی به صورت و موهاش کشید و گفت :
برو باال مامان رو ببین.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»
سه روز می شد که خانم مهرپرور برگشته بود؛ ولی بازم خبری ازش نداشتم ،یعنی هیچ بهونه ای نبود تا زنگ بزنم و
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
دوساعت اونم به زور خوابیدم ،هیچ غذایی از گلوی وامونده ام پایین نمی رفت ،چشمهام سوزش عجیبی داشت؛ ولی
مقاومت می کردم ،معده درد وحشتناکمم بهش اضافه شده بود ،مغازه نرفته بودم و میالد رو می فرستادم ...
عصر روز چهارم روی مبل نشسته بودم و شقیقه هام و ماساژ می دادم ،میالد ثریا خانم رو فرستاد تا بره ،پرسیدم :
ساعت  1شده ،چرا اینقدر زود فرستادیش؟چون می خواستم باهات حرف بزنم .میالد یه نگاه به من بنداز؛ من مثل آدمایی هستم که شرایط حرف زدن دارند؟ تا چشمت کور،هم شبا بخوابی هم غذای درست و حسابی بخوری ،منم دقیقا برای همین حال و روزت می خوام باهاتPage 280
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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؟باید بگذاری روی شقیقه هام رو ماساژش بدی .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:
هرچی بکشی حقته داداش ،آخه دردت چیه پسر؟ از وقتی از بندرعباس برگشتی شدی مرغ سرکنده ،فقط بال بال میزنی ،قبلش هم که دیگه بدتر ،از روزی که خانم مهرپرور رفت و خبری ازش نشد تو اینجوری شدی؛ آخه چرا؟
کارت رو بکن میالد .دارم کارم رو می کنم ،ولی جواب منم باید بدی ،قبال هم گفته بودم من بی خیال نمیشم ،باید بگی چی شده؟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؟چرا وحشی میشی آقا گرگه؟ پرسیدم دلت پیش مهتابت گیره؟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.عاشق شدی داداش ،بدجورم 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 ...مهدیار گفتم االن پای من رو نکش وسط .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 .آخه برادر من مگه عاشقی دونستن می خواد؟ یا مگه دست خودته که بگی من می خوام از حاال عاشق بشم؟من که گفتم چیزی نمی دونم ،شاید بشه .Page 282
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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 زندگیتشکیل بدیم ،شاید پیش نیومده که به فکر بیفتیم ،مادرامون از اونایی نبودن که هی اصرار کنند برو ازدواج کن؛ اگه االن
میگم تو عاشق شدی چون می فهمم تغییر حالت هات رو .
چه تغییری کردم که انقدر واضح بوده؟واضح نه،قسم می خورم به جز من هیچکس نفهمیده که درد تو چیه؟ حتی این ثریاخانم؛ فکر کردی دارچین و آبلیمو،شیرعسل ،دمنوش رازیانه و اسطوخودوس و که میده بخوری تجویز خودشه؟ نه برادر من ،اگه می دونست قبال هم بهت
می داد ،ولی این چندماه چرا بهت رسیدگی می کنه؟ اینارو خانم مهرپرور ازش خواسته ،پیرزنی که موبایلش  54روز به
54روز زنگ نمی خورد حاال چی شده که روزی سه باز زنگ می خوره؟ من شنیدم که خانم مهرپرور برات یه چیزایی
تجویز کرده تا 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 مستقیم و غیرمستقیم ثابت کرده که دوستت داره؛ پس حرفت چیه؟
همین؟نه ،حاال خود تو؛ من بعد از  86سال رفاقت هنوز ندیدم به جز مادرت و خودم برای کسی نگران بشی ،حتی مامانبزرگت و حسام ،خاله ات ،مهدیس که میگی خواهرته؛ هیچکدوم ،تو زندگی تو فقط دوتا شخص وجود داشت که اگه اونا
سردرد می شدند تو تب می کردی ،اونم من و مادرت ،حاال برای خانم مهرپرور نگران میشی ،بی خواب میشی ،بی قرار
میشی ،دلتنگ 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 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
اصالح نکردی؟ تو هر روز دوش می 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 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.
آره نیستم چون قبل از اون انقدر تحت فشار نبودم ،کمتر ازیک سال ،مامانم ،حسام ،آیدین ،هک حساب شرکت ،تا مرزPage 283
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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 انقدرنگران نشدی ،بهتر بگم اصال نگران نشدی ،حاال اینبار باوجود اینکه مهرزاد نبود ،خودش گفته بود میره سفر و جواب
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؟ اگه وقتی نزدیکت نیست دلتنگشی ،اگه وقتی ازش خبری نداری بی قرار میشی ،اگه از اینکه بالیی سرش بیاد دیوونهمیشی 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.
با اینکه هنوز نشده به خاطر شخص خودش غیرتی بشم ولی این نشونه ها هست میالد ،در حالیکه اوایل آشنایی و کارنبود ،کم کم پیدا شد ،ولی باور کن من وقتی فکر می کنم می بینم نه دوستش دارم نه دلم می خواد ازدواج کنم ،حاال چه
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 دوستشداری پس دست به کار شو،ی هو دیدی به رسم ادب کارت عروسی فرستاد و دعوتت کرد ،چون خودم شاهد بودم که
خانوادش چه اصراری دارند برای اینکه یکی از خواستگاراش رو قبول کنه ،مهدیار اونم  82سالشه؛ اونم سن ازدواج رو
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؟نه؛ میگم به حرفام فکر کن ،اون دوستت داره ،زیادم دوستت داره.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.
نه اصال ،درسته که خیلی دخترا به خاطر پول ،تیپ ،قیافه،چشمهامون ،خوشگلیمون ،شغل و شهرتی که داشتیمدوستمون 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
دیدیم ،برادرش می گفت تو این روزا که دغدغه همه دخترا شده این که کدوم سلفی رو بذارند برای عکس پروفایل
برنامه هاشون ،خواهرش دغدغه اینو داره که کدوم زن بیچاره ای می خواد از شوهرش طالق بگیره؛ ولی چون پول وکیل
خوب رو نداره باید بسوزه و بسازه؛ یادته جوون تر که بودیم یه بار به زور از زیر زبونت کشیدم که دوست داری همسر
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؟چرا نگم؟ مانتو کوتاه و چسب نمی پوشه؛ دنبال مد نیست؛ کفش پاشنه بلند نمی پوشه؛ شلوار تنگ نمی پوشه؛ شالشرو 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
چیه؟ خودشه مهدیار ،نصف وقتش رو جلوی آینه نیست ،هیچ آرایشی نداره ،بخدا من مطمئنم از کرم دست و صورتم
استفاده نمی کنه ،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 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
وقتی به خاطر تو که موکلش بودی این همه این در و اون در زد ،این همه تحقیق و ریسک کرد ،خودش رو انداخت تو دل
شیر ،ببین اگه 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؛ 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
نامه اش گفته بود ،اون خواسته بود یه دختری انتخاب کن که تک باشه و دست نیافتنی ،پس حواست رو جمع کن .تو
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 توPage 285
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خیلی پیازداغش رو زیاد کردی ،از کجا مطمئنی؟
 پیازی در کار نیست ،کافیه چشمهات رو باز کنی و بخوای ببینی ،اونموقع به تک تک حرفای من می رسی .درضمن کسینمیگه 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 چیزاییدیدم ازش که خوشم اومده ،شباهت های زیادی به همین خانم مهرپرور داره ،من اعتراف می کنم عاشقش نیستم ،شاید
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
تو ندارم ،برای همینه میگم خیلی خیلی کمن مثل خانم مهرپرور ،در ضمن برای فکر کردن به خانم نامدار باید از چیزی
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؟من بندرعباس که بودم از خانم مهرپرور پرسیدم ،چون فهمیده بودم یه میلی به خانم نامدار داری ،گفتم کسی تو زندگیدوستش 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.
خب اون یه نفر کیه؟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.Page 286
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مطمئنی؟آره.حاال از بحث اصلی دور نشیم درمورد من بعدا حرف می زنیم.وای مگه در مورد من بازم حرفی هست؟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؟باشه ،حاال برای خاتمه این بحث ،یه سوال می پرسم ولی جوابشو االن نده ،وقتی فکر کردی بگو ،باشه؟بگو؟اگه یه روز بفهمی من رفتم خواستگاری خانم مهرپرور و اونم قبول کرده و هردومون برات کارت دعوت آوردیم چیکار میکنی؟
خب معلـ...گفتم فکر کن ،بعد جواب بده.اوکی ...حاال کی برات بریم خواستگاری؟واسه خانم نامدار؟آره.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.این رو گفت و بلند شد رفت سمت اتاق من ،چند دقیقه طول کشید ،بلند شدم رفتم توی اتاق ،دیدم روی تختم دراز
کشیده و چشمهاش رو بسته گفتم:
تو که گفتی می خوای بری؟Page 287
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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 سالعمرم انقدر فکم جابه جا نشده بود که االن توی نیم ساعت شد.
آره جون خودت ،تو مغز آدم رو می خوری ،تازه میگی دخترا؟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،
منم بی تفاوت برگشتم روی همون مبل نشستم ،یه کمی شقیقه هام رو ماساژ دادم ،بعد با نگاهم به لیوان شیرعسل یاد
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،دمنوش رازیانه و اسطوخودوس که میده بخوری تجویز خودشه؟ نه برادر من ،اگه می دونست قبال هم بهت می داد ،ولی
این چندماه چرا بهت رسیدگی می کنه؟ اینارو خانم مهرپرور ازش خواسته ،پیرزنی که موبایلش  54روز به 54روز زنگ
نمی خورد حاال چی شده که روزی سه باز زنگ می خوره؟ من شنیدم که خانم مهرپرور برات یه چیزایی تجویز کرده تا
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
مستقیم و غیرمستقیم ثابت کرده که دوستت داره».
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»
10روز گذشته بود ،به سختی به خودم مسلط شدم ،دلم برای کار تنگ شده بود ،برای دفع دلتنگی توی دفترم بودم که
غزل زنگ زد:
سالم.سالم دیانا خوبی؟Page 288
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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؟اینکه داره میاد خواستگاری.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؟احمق جون گفتم به جون داداشام ،دیشب مهدیار فرحمند زنگ زد ،به بابام گفت اگه اجازه بدید آخر هفته برای امر خیرمزاحم 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
کر د و اونقدر محترمانه درخواست کرد که نتونستم نه بگم ،حاال بذار این یکی استثناء بیاد بعد بگو نمی خوایش ،هیچی
دیگه داشتم می رفتم توی اتاق که محمد از بابام پرسید حاال کی بود؟ گفت خودشو مهدیار فرحمند معرفی کرده و گفته
برای دوستش قراره خدمت برسیم ،دیانا دوستش همون میالد میشه دیگه نه؟ آخه دوستهای دیگه اش که مادر و پدر
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 بودمو جونمم براش میدم.
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خوبیش اینه که اونم با عالقه داره میاد جلو.از کجا می دونی؟ آقای فرحمند گفت؛ وقتی بندرعباس بودیم پرسید نامزد داری یا نه؟ گفت دل دوستش پیش تو گیر کرده ولی مطمئننیست ،قرار شد هر وقت مطمئن شد به من بگه.
گفت؟دلت خوشه غزل.الهی بمیرم دیانا ،من اصال نباید زنگ می زدم و بهت می گفتم ،منه احمق رو بگو ،خودم خوشحالم حالیم نیست که توچه 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.بچه پررو ،اینقدرم ضایع بازی در نیار ،مامانت نمیگه تو تا دیروز اصال نمی گذاشتی خواستگار زنگ در رو بزنه حاال چیشد 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؟خب بیا ،هم مهدیار رو از نزدیک می بینی ،هم به من کمک می کنی برای استرسم.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
منشی خواستم موکلم رو بفرسته داخل.
***
یعنی چی نمیشه مامان؟ چرا خب؟Page 290
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درست نیست ،اون دختر به عقل ناقص خودش یه پیشنهادی داده؛ تو که نباید قبول کنی؛ شاید حرف بخوان بزنن کهفقط خودشون بخوان بدونند.
اصال این حرفتون منطقی نیست ،یعنی برای منم خواستگار بیاد شما نمی خوای که غزل باشه؟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 بشیبری اونجا.
مامان این رو گفت و سینی برنجی که دستش بود رو برداشت و رفت توی آشپزخونه ،پوفی کشیدم و به دنیا نگاه کردم؛
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؟هیچی ،فقط محض اطالع امشب ترانه میاد اینجا ،پاشو یه دستی به سر و وضعت بکش.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»
امشب من و میالد و مهدیس و پدربزرگشون اومده بودیم برای میالد خواستگاری .همه حرف ها زده شد ،میالد و غزل
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:
ببخشید ،من قصد جسارت ندارم ،ولی از اونجایی که من رفیق یا بهتر بگم داداش میالدم و قابل دونسته تا من رو باخودش 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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خوشبختانه هم میالد ما به اندازه کافی با غزل خانم برخورد داشته و در موردش پرس و جو کرده و دوستش داره هم غزل
خانم تا حدود زیادی میالد رو دیده و باالخره یه چیزایی ازش می دونه ،شنیدم که دخترتون هیچ خواستگاری رو نمی
پذیرفتند ولی برای آقا میالد ما هیچ مشکلی نداشتن ،پس شکی نیست که ایشونم احساساتی هر چند اندک نسبت به
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 غرغرهاشبودم ،همین اتفاق هم افتاد ولی به محض شنیدن اینکه شما زنگ زدید دیگه چیزی نگفت ،از طرفی می دونستم چون
دلش پیش یکی دیگه است این چند سال تمام خواستگارهای خوبش رو رد می کنه ،برای همین خیالم راحت شد که اون
شخص همین آقا میالد بوده ،االنم من مشکلی ندارم ،اگه گفتم سه ماه برای خود بچه ها بود ،بازم اگه خودشون
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 میفرستیم سر خونه و زندگیشون ،تا اینجوری هم این پسر ما از مزاحم شدن به خونه مهدیار دست بر داره ،هم این دخترم
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
نیازی نیست سه ماه صبر کنیم ،برای همین هم قرار شد پس فردا برند سراغ خریدهاشون و بعدشم کارهای دیگه...
شب هم موقع برگشت میالد رفت خونه مهدیس ،من هم اونقدر رفتم تا رسیدم به جایی که نه آب بود نه آبادی ،از ماشین
پیاده شدم ،ماه مثل همیشه بهم چشمک می زد ،بهش نگاه کردم و داد زدم:
چیه؟ به چی نگاه می کنی؟ یعنی انقدر نفرت انگیز شدم؟ چرا؟ چرا دارم اینجوری میشم؟ چرا هیچی سر جای خودشنیست؟ چرا این احساس من که سالها تو خواب عمیقش بودش داره بیدار میشه؟ حاال دیگه چه فایده؟ همش حس
نگرانی ،حس عذاب وجدان ،حس دلتنگی ،حسِ ...حسِ ...نه ،دیگه هیچ حسی نیست ،منتظر نباش ،من نه عاشقم ،نه می
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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مراقب خودم باشم ،چطوری مراقب یه دختر باشم؟ من وقتی نمی تونم محکم و قوی مثل همیشه راه برم و برخورد کنم
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 ازچند نفر مراقبت کنم؟ آره درسته ،من وقتی نتونستم مراقب مامانم باشم تا انقدر مظلومانه سر سجاده نمازش چاقو تو
قلبش فرو نره ،چطوری می تونم از یه زن تو زندگیم مراقبت کنم؟ از بچه هایی که متولد میشند؟ از عروس و دامادی که
نصیبم میشه؟ از زندگیم ،چطوری؟ اصال اینا به کنار ،وقتی من محبت پدری ندیدم چطوری برای بچه هام پدر باشم؟
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:
آره مهتاب من ،آره ماه من ،من دارم با تو زندگی می کنم ،همین کافیه ،من دوباره احساساتم رو خفه می کنم تا من رو بهاین 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:
«من بعد از  86سال رفاقت هنوز ندیدم به جز مادرت و خودم برای کسی نگران بشی ،حتی مامان بزرگت و حسام ،خاله
ات ،مهدیس که میگی خواهرته؛ هیچکدوم ،تو زندگی تو فقط دوتا شخص وجود داشت که اگه اونا سردرد می شدند تو
تب می کردی ،اونم من و مادرت ،حاال برای خانم مهرپرور نگران میشی ،بی خواب میشی ،بی قرار میشی ،دلتنگ 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
دیدی؟ چشمهات از قرمزی مثل خون شده ،ریش و سبیلیت رو دیدی؟ چندروزه اصالح نکردی؟ تو هر روز دوش می
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
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».
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
نگران نشدی ،بهتر بگم اصال نگران نشدی ،حاال اینبار باوجود اینکه مهرزاد نبود ،خودش گفته بود میره سفر و جواب
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؟اگ ه وقتی نزدیکت نیست دلتنگشی ،اگه وقتی ازش خبری نداری بی قرار میشی ،اگه از اینکه بالیی سرش بیاد دیوونهمیشی 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».
اینجوری نمی شد ،زیر لب گفتم:
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؟
بلند شدم و رفتم سمت حموم ،توی اون هوا بازم آب سرد رو باز کردم و رفتم زیر دوش ،از سردیش نفسم داشت بند می
اومد ولی بدنم بهش عادت کرد:
« درسته که خیلی دخترا به خاطر پول ،تیپ ،قیافه ،چشمهامون ،خوشگلیمون ،شغل و شهرتی که داشتیم دوستمون
دارند ،ولی مگه من و تو بهشون توجه کردیم ،مگه ما واقعا دوست داشتنشون رو دیدیم؟ مگه ثابت کردند؟ مگه ما نگران
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
هاشون ،خواهرش دغدغه اینو داره که کدوم زن بیچاره ای می خواد از شوهرش طالق بگیره؛ ولی چون پول وکیل خوب
رو نداره باید بسوزه و بسازه؛ یادته جوون تر که بودیم یه بار به زور از زیر زبونت کشیدم که دوست داری همسر آیندت
چجوری باشه ؟اونموقع هم مثل االن وا نمی دادی ولی باالخره گفتی؛ به خدا خانم مهرپرور همون نشونه ها رو داره».
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
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 چیه؟خودشه
مهدیار ،نصف وقتش رو جلوی آینه نیست ،هیچ آرایشی نداره ،بخدا من مطمئنم از کرم دست و صورتم استفاده نمی کنه،
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
مطمئنی ازش نمی ترسی ،چون اشکهاش 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 وقتی به خاطر تو
که موکلش بودی این همه این در و اون در زد ،این همه تحقیق و ریسک کرد ،خودش رو انداخت تو دل شیر ،ببین اگه
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؛
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 نامه اش گفته بود،
اون خواسته بود یه دختری انتخاب کن که تک باشه و دست نیافتنی ،پس حواست رو جمع کن .تو این دختر رو دوست
داری مهدیار ،بفهم»...
داد زدم:
نه ...نه ...نه ...من هیچکس رو دوست ندارم ،من فقط مامانم رو دوست داشتم ،فقط مامانم رو...
و آخرین حرف میالد مثل پتک به سرم خورد:
« اگه یه روز بفهمی من رفتم خواستگاری خانم مهرپرور و اونم قبول کرده و هردومون برات کارت دعوت آوردیم چیکار
می کنی؟»
فکر کردن نداره ،آره اصال فکر کردن نداره ،به زودی جوابت رو میدم آقا میالد ...جوابی که انتظارش رو نداری...
«دیانا»
یه پیراهن نقرهای که آستینهاش از کتف تا سه ربع تور بود ،بلندیش تا روی زانوم رو میگرفت؛سمت چپش زیر سینه
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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
گذاشته بودم و آرایش خیلی ساده ای که ترانه انجام داد ...همه اینا در نظر بقیه خیلی قشنگ بود ،یا از لباسم تعریف می
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
فقط به چیز فکر میکردم اونم این بود که یعنی واقعا این زن هایی که از من تعریف کردن آقای فرحمند رو ندیده
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
و قیافه خاص ،ولی آقای فرحمند محشرترینش بود ،انگار عروس امشب اون بود ،اون میدرخشید ،اون ماه بود در بین
این همه ستاره در دل این آسمون روی زمین ...امشب برای اولین بار لباس رسمی که پوشیده بود رنگش مشکی نبود،
کت و شلوار رنگ اطلسی ،کفش به همین رنگ ،لباس سفید و کرواتی آب روشن ،شاید از نظر خیلی ها این لباس ست
نبود ،ولی با چشمای به رنگ دریاش عجیب هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود ،صورتی که همیشه اصالح شده بود ولی
االن یه ته ریش خیلی زیبا جا گذاشته بود ،موهایی با مدل همیشگی که انگشتای دستم ضعف میرفت برای فرو رفتن
درشون ،برای نوازش اون ته ریش ،برای لمس چشم و ابروهایی که همیشه در هم گره خورده بود و اخم مهمان صورتش
بود ،برای گرفتن اون دست چپش که هرگز ساعت ازش جدا نمیشد ،دستی که مطمئنم حلقه زیباترینش میکرد.
مرا آن ته ریش خسته ات نه؛
آن گره بین ابروانت دیوانه میکند!...
نمیدونم از کی اینقدر بی پروا شدم ،از کی به جای خالی آقای فرحمند نگاه میکنم و یادم رفته که کجام ولی با صدایی
به خودم میام.
زری دیدیش؟ عجب چیزی شده بود؟مهدیار رو میگی؟ آره دیگه ،وای خدا جرق و برق همه اینجا یه طرف اون برق نگاه آبیش یه طرف دیگه ،حیف که زود رفت سالن مردا.مثال اگه بود چیکار میکردی؟شماره و اسمم رو نوشتم روی کاغذ ،امشب دیگه این فرصت رو از دست نمیدم ،مطمئنم اگه قسمش بدم یه لحظه صبرPage 296
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می کنه ،من امروز کلی پول آرایشگاه و لباس دادم ،باالخره اونم مرده دیگه ،باید به چشمش بیام.
به همین خیال باش ،چقدر ساده ای نوشین ،اون روزی هزار تا دختر مثل تو رو با هزار جور لباس و آرایش میبینه؛ ولیهرکی 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.
او ،چرا از عشقم یه غول دو سر میسازی؟ خب باشه رفیقش ،همه فوتبالیستهای اینجا رفیقشن ،کیان محبی ،مسیحرادفر ،شهنام سعادتی ،آرمان فرزادی ،سام سرمدی و چندتای دیگه ،مهدیار با همه اینا رفیقه.
ولی ایرانمنش یه چیز دیگه است ،از من به تو نصیحت نوشین ،دور مهدیار رو خط بکش ،امشب بری سراغش آبروترو 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
ترفند و یه روش می خوان به دستش بیارند ،تا وقتی دخترای اینجوری هستند هرگز نوبت به من نمیرسه ...دختره
هدفش عروسی نیست ،دادن شماره به گرگ مجلس امشبه ،دریغ از اینکه این مرد یکسال شماره من رو داره ولی برای
کار هم به زور باهام تماس میگیره چه برسه به...
بی خیال این افکار رفتم سراغ غزل ،کمی سر به سرش گذاشتم و توی دلم گفتم مگه چیکار کرده که دل میالد رو برده؟
کاش منم بتونم ...ولی من کجا و غزل کجا؟ غزل هیچی نشون نداد ،ولی من خر هربار دست و پامو گم میکنم ،خب
معلومه برای آدم تیزبین و باهوشی مثل مهدیار فرحمند متوجه این چیزا شدن کاری نداره ،برای همین هربار دورتر میشه،
هربار بی تفاوت تر،ب دخلق تر ...اما من عاشق همین رفتار و اخالقش شدم ،وگرنه ظاهر و قیافه که...
چه حماقتی ...هربار میرانی ام و هربار میخواهمت...
چه غرور بی غیرتی دارم من!...
همه سعیم رو کردم تا آخر عروسی شاد باشم و به این چیزا فکر نکنم و برای تنها رفیقم سنگ تموم بگذارم...
«مهدیار»
از سالن اومدم بیرون ،خواستم برم پیش بچههای هم تیمی که بیرون توی باغ دور هم نشسته بودند که یکی صدام زد:
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مهدیار؟برگشتم ،با دیدن پرنیا خانم لبخند کوتاهی زدم و گفتم:
سالم.سالم خوبی مهدیار؟خوبم .چی شده یاد من کردید امشب؟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.قدیم ها میگفتی خاله پری.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.درسته ...خب چیکار میکنی این روزا؟همون مغازه دیگه ،سرم گرمه ،خداروشکر هم روز به روز بهتر پیش میره.مگه میشه تو به کاری دست بزنی و خوب پیش نره؟اختیار دارید.میالد هم بر میگرده پیشت؟نمیدونم ،آره احتماال.باورم نمیشه مهدیار ،روزی که دیدمت دو ساله بودی ،داشتی گریه می کردی و مامانت رو میخواستی ،ساحل هرکاریمی کرد آروم نمی گرفتی ،منم رفتم سراغ پسرعموم ،از زن عموم اجازه گرفتم و میالد رو آوردم تا با هم بازی کنید ،نه من
نه ساحل هیچوقت فکر نمیکردیم انقدر دوست های خوبی باهم باشید ،از اون روز دیگه هر روزتون رو با هم گذروندید،
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تا به امروز شما نصف بیشتر ساعت های عمرتون کنار هم بودید ،مثل برادر پشت هم بودید ،حاال باورم نمیشه اون پسر
کوچولو ها امروز برای خودشون مردی شدند ،میالدی که امروز داماد هستش و مهدیاری که داره جور نبود عموم رو
میکشه و مجلس رو اداره می کنه ،خدا پدر و مادراتون رو رحمت کنه ،اونام امشب خیلی خوشحالند ،امیدوارم تو هم
روزی مثل میالد سر و سامون بگیری تا خیال مامان بزرگت هم راحت بشه.
مامان بزرگم؟آره ...این روزا خیلی مریضه ،مدام میگه کاش مهدیار رو تو لباس دامادی ببینم ،اونوقت پیش ساحل رو سفیدم ،دیگهشکایت نمی کنه که چرا عزیز دردونه اش رو سپردیم به امون خدا.
ای خدا انگار همه قصد دارند من رو به زور قالب یکی کنند و از شر من راحت بشند ،برای عوض کردن جو پرسیدم:
بقیه اقوام چطورن؟ دوستان؟بعضیا خوبند بعضیا بد ،بعضیا مریض و بعضیا سرزنده و شاد ...زندگی رو هرجور بگیری همون جور می گذره.که اینطور ...خب شما که به این زودی بر نمیگردید شیراز؟چرا ،خونه مهدیس که نمیشه بریم ،خونه میالدم که خب امشب خودش و خانمش میخوان برند ،کسی هم بعد ازمراسم کاری نداره ،همگی آخر شب برمیگردیم شیراز.
لبخندی زدم و چیزی نگفتم؛ بلند شد و گفت:
خوشحال شدم دیدمت ،من دیگه برم داخل سالن.من هم همینطور.پرنیا خانم رفت و خواستم بلند بشم که دایی بردیا نشست روی همون صندلی و گفت:
میالد باهات کار داره مهدیار.چیکار داره؟نمیدونم ،راستی این که رفت خانم ایرانمنش بود درسته؟آره. چقدر فرق کرده ،دختر پر زبون و شادی بود ،ولی انگار مرگ ساحل همه رو از پا انداخته ،همه فرق کردند.برای همینه که حاضر نمیشم برم شیراز ،اونجا فقط بوی مرگ میده.Page 299
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تو متعلق به شیرازی ،نمیتونی تا آخر نری که،مامان بزرگتم حالش خوب نیست ،برو مهدیار.مامان بزرگ رو میارم پیش خودم ،ولی اونجا نمیرم.هرجور میلته ،خب برو دیگه.با اجازه.رفتم سراغ میالد و بعدشم خواستم برم پیش بچهها که دوباره یکی صدام زد ،قبل از اینکه برگردم زیر لب گفتم ،انگار
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؟نه ،به داداشم ،خودش خجالت میکشه بیاد جلو ،اوناهاش اونجا ایستاده.با دستش اشاره کرد سمت سالن خانم ها ،پسر  6-2ساله ای که سرش پایین بود و میشد فهمید واقعا خجالتیه...گفتم:
اگه من به شما امضا بدم دونه دونه بقیه هم میخوان بیاند ،من که دیگه فوتبالیست نیستم ،امشبم عروسیه رفیقمه ،نمیتونم وقتم رو تلف کنم.
حق با شماست؛ ممنون.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.با خوشحالی برگشت و کاغذش رو داد ،اسم برادرش رو پرسیدم و روش نوشتم:«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 همیشهکنارش نیستید ،پس بهش یاد بدید روی پای خودش بایسته.
چشم ،خیلی ممنونم .موفق باشید.اون دختر رفت و منم موفق شدم نیم ساعتی پیش بچه ها بشینم ،بعد بلند شدم و رفتم سمت سالن خانمها تا مهدیس
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.برگشت داخل و من نفس عمیقی کشیدم ،از دور میالد رو دیدم که بهم میخندید ،بعدش زنگ موبایلم:
چیه؟ چرا میخندی؟دست و پات رو گم کردی؟ببند دهنتو میالد ،هرچی میکشم از دست توِ.خب چی شده مگه؟هیچی ،بی خودی کاری کردی که من بخوام به خانم مهرپرور و کارهاش دقت کنم.دیدی؟ دیدی یه خبرایی هست.نه خیر ،میخوام به تو ثابت کنم که اشتباه میکنی،ث ابت کنم که یه دختر انقدرم کامل نیست.پس به این امید بشین تا مـ...یه امشب رو جون من دست از پر حرفی بردار ،دامادی خیر سرت.باشه داداش ،بعدا حرف می زنیم ،فعال.Page 301
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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
سمت خونه در پیش بگیرند ...این روزا حوصله خودمم ندارم چه برسه به عشوه خرکی دخترا...
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
اومدم بیرون متوجه خانم مهرپرور شدم ،کنار ماشینش نشسته بود روی لبه جدول و داشت پاش رو ماساژ می داد؛
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:
آره ،خدا لعنت کنه این غزل رو،به خدا آقا میالد دو روزه طالقش میده ،هرچی میگم بابا من کفش پاشنه بلند نپوشیدم،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.
بعد پاشنه شکسته کفشش رو آورد باال و نشونم داد ...با خنده ای که به زور جلوش رو گرفته بودم گفتم:
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.به سختی بلند شد ،خداحافظی کرد و رفت سمت ماشین ،درش رو باز کرد و نشست .منم رفتم نشستم ولی هرچی صبر
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:
خب چرا حرکت نمی کنید؟Page 302
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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.یه کمی از ماشین فاصله گرفتم ،به برادرش زنگ زد و وقتی برگشت بهش گفتم حتما خواهرش رو ببره بیمارستان ،وقتی
رفتند منم سوار شدم و رفتم خونه خودم و توی راه زنگ زدم به میالدو گفتم دیگه اونجا نمیرم...
«دیانا»
با اینکه پام خیلی درد گرفته بود؛ ولی همه سعیم رو کردم تا گریه ام نگیره ،ولی آخرشم یه قطره اشک افتاد و آقای
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:
«تو چی فکر کردی دیانا؟ اون مهدیار فرحمنده ،این اسطوره غرور که تو رو نمی بره دوا دکتر کنه ،اصال به خاطر همین
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
شد ،ولی وقتی اومدم خونه با خوردن مسکن خوابیدم و چیزی نفهمیدم.
«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
غزل خانمم بهش گفته بود ماهی یکبار باید یه شب رو با دوستاش سپری کنه ،اونم قبول کرده بود به شرطی که بقیه
روزها رو بعد از کار مستقیم بره خونه ،انصافا میالد خیلی بهتر شده بود ،کمتر وراجی می کرد ،بعد از کار زود خداحافظی
می کرد و می رفت خونه ،جالب اینجا بود که دیگه در مورد خانم مهرپرور با من حرف نزد و سوالی نپرسید ،غزل خانم
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
شد؟ اونم به هزار قسم و آیه گفت میالد تو این مدت داشته بدهی های پدرش رو پرداخت می کرده ،به خاطر اومدن به
تهران ،مریضی خودش و خانمش ،خرج فوتبال میالد و شراکت توی کارش یه مبلغ زیادی بدهکار شده که بعد از مرگش
میالد بی سر و صدا شروع به پرداخت کرده ،خیلی ناراحت شدم که میالد این مسئله رو به من نگفته بود و خودش تنهایی
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.
سفارش یک سری قطعات داده بودم و االن رسیده بود و داشتم با کسی که آورده بود صحبت می کردم ،میالد رو دیدم
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
کنند ،من هم رفتم باالی سر میالد ،داشت بی خودی با گوشیش ور می رفت ،گفتم:
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.نمی پرسی چرا غزل رفت خونه دوستش؟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 عروسیمن خانم رو دیده و پسندیده؛ حاالم قراره بره برای مرحله آخر.
خب؟مهدیار هنوز میگی خب؟ بابا دارم میگم دختره امشب می پره ،اگه دست نجنبونی همه چی تمومه.Page 304
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میگی چیکار کنم؟ برم بگم به خواستگار جواب منفی بده؟ خب چه ربطی به من داره؟با حرص گفت:
مهدیار؟ تا کی می خوای خودت رو گول بزنی و بی تفاوت نشون بدی؟ من اون همه با تو حرف زدم ،تو این مدت همهیچی 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.احمق جون ،اون با غزل حرف زده ،عاشق توِ؛ جونش واسه تو در میره ،همه فکر و خیالش تویی ولی مثل اینکه از طرفخانوادش تحت فشاره ،دیگه هیچ بهونه ای واسه رد مسیح نداره ،انگاری بهونه هاش ته کشیده ،آرزوی خوشبختی؟ اون
دختر زیر یه سقف با یکی دیگه زندگی کنه ولی قلب و فکرش پیش تو باشه اسمش خوشبختیه ؟این ته بدبختی و
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 توگوشت فرو کن ،پسرها هرچقدرم مغرور باشن ولی آخرش خودمون باید پا پیش بگذاریم ،آخرش درخواست از طرف
ماست؛ پس منتظر معجزه نباش؛ توی عشق که دیگه غرور هیچ جایی نداره ،اینم بدون دیانا به غزل گفته امشب بدون
هیچ حرفی تمام شروط مسیح رو نشنیده قبول می کنه و جواب مثبتم به خودش میگه ،ولی برای حفظ آبرو رسما اعالم
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 .بلند شد و یه خداحافظ بلند گفت و رفت ...من هم با همون ذهن مشغول تا ساعت  8صبر کردم ،بعد مغازه رو بستم و
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
یخچال همه برای اعصاب خوبه ،اونو برداشتم و تا نصفه لیوان ریختم ،بقیه لیوانم آب ریختم ،یه نفس خوردمش و اومدم
بیرون ،جورابم رو درآوردم و انداختمش یه گوشه ،موبایلم زنگ خورد ولی اصال نگاهشم نکردم تا بدونم کیه ،رفتم سمت
حموم ،وارد شدم و بدون اینکه لباسم رو دربیارم زیر دوش ایستادم ،انگار آب هم نمی تونست من رو از این حس
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
که گرفته بودم تا بندرعباس به مردم نشون بدم ،وقتی برگشتم یادم رفت تحویل بدم ،همینطور توی کشوی من موند تا
اینکه توی حموم یادش افتادم ،هنوز خودمم با دقت نگاهش نکرده بودم ،نمی خواستمم با دقت ببینمش ،حتی االن ،از
روی عکس ،می دونستم این کارو دوست نداره ،از اینکه توی صورتش دقیق بشی متنفره ،منم دقیق نشدم ،فقط گفتم:
« 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».
کم کم هرچی دقایق جلوتر می رفت یه حس عجیبی می اومد سراغ من ،نمی دونم تو دلم چه خبر بود؛دلشوره بود ،بی
قراری ،دلتنگی ،نمی دونم ،ولی انگار هیچکدوم نبود ،من با این حس ها آشنام ولی اینبار یه حس ناشناخته است،
ناخواسته عکس توی دستم رو مچاله کردم ،رفتم سمت تراس ،دلم می خواست داد بزنم ولی نمی شد ،بادخنکی می
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
تا نوک انگشتام فلج شدند ،قدرت تکون دادنشون رو نداشتم ،با هر مشتم فریاد می زدم ،به نفس نفس افتاده بودم،
صدای موبایلم حسابی روی اعصابم بود ،پالتوم رو برداشتم و از روی میز هم سوئیچ و کلیدم رو ،رفتم بیرون ،سوار شدم
و رفتم بهشت زهرا ،اول برای مامان و بابام فاتحه خوندم ،بعد برای حسام و بعدشم نشستم کنار سنگ قبر مامان
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
حسابی دو دلم ،نمی دونم چیکار کنم ،من از احساس خودم مطمئن نیستم ،خواستم کمکم کنه ،بعد براش فاتحه خوندم و
چشمهام رو بستم ،یاد حرفاش در مورد حسام افتادم ،که می گفت «من لج بازی کردم ،حسام مرد بود و غرور داشت ،یه
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بار باید می اومد جلو که اومد ولی من خرابش کردم ،با یه لج بازی بی جا و یا اشتباهی که باعث شد بردیا رو به خونه ام
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؟
مگه میشه بی قراری کشید ،دلتنگی کشید ،پریشونی و پشیمونی کشید و اسمش رو گذاشت زندگی؟ نه ،نمیشه ،ولی
مهدیار تو هر وقت به سنی رسیدی که خواستی ازدواج کنی به حرف دلت گوش کن ،چون دل یه دالیلی داره که عقل
ازش بی خبره؛ تو باید عاشقی کنی مهدیار ،من نمی تونم بهت عشق رو یاد بدم ولی دوست دارم تو هم طعمش رو
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
بشه ،من اولین و آخرین خواسته ام از تو همینه»...
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
زندگیم رو پیدا کنم ...باشه مامان ،برات جبران می کنم ،به هر قیمتی شده تالفی می کنم ولی یادت نره من تورو چه
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»...
برگشتم سمت خونه ،تا ساعت  55قدم رو رفتم توی اتاقم ،بعد گوشیم رو برداشتم 64،تا میس کال از میالد بود ،بهش
زنگ زدم:
کجایی تو مهدیار؟خونه.چرا این وامونده رو جواب نمیدی ،مردم از نگرانی.چیکار داشتی؟در رو باز کن.در؟آره دیگه؛ جواب ندادی نگران شدم نکنه اتفاقی افتاده باشه راه افتادم که بیام ،باز کن در رو.Page 307
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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؟تو آینه نگاه کنی می فهمـ .....صبر کن ببینم ،پسر تو چیکار کردی با خودت؟دستهات چرا اینطوری شده؟ مهدیار به خدااون 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.چشمهام رو ،رو اینکه برادر و رفیق  82ساله منی می بندم و....می بندی و چی؟مطمئن باش برای همیشه از زندگیم نیست و نابودت می کنم.لبخندی زد و گفت:
اگه با من این کارو می کنی پس مسیح چی؟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 دیاناخانم از مسیح خوشش اومده.
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پدرش حق نداره به جز من از هیچ کس دیگه ای خوشش بیاد.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 ازشخواستگاری کن ،اگه اجازه داد زنگ بزن از شیراز بیان و برین یه خواستگاری درست و حسابی.
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؟نه؛ تو برو منم فردا میرم پیش دیانا خانم.باشه ،فعال داداش.یاعلی.میالد که رفت موبایلم و برداشتم و یه  smsفرستادم به دیانا خانم.
«دیانا»
 خانواده رادفر که رفتند من هم خسته کارها رو دادم دست دنیا و خودم اومدم توی اتاقم ...دیگه نا نداشتم ،خودم روانداختم روی تختم و به امروز فکر کردم ،امروزی که چقدر تلخ بود ...به اجبار خواستگار اومد برام و من هم به اجبار جواب
مثبت دادم ،ولی ازش خواستم فعال چیزی نگه ،گفتم صبر کن و چند روز دیگه به مادرت بگو زنگ بزنه تا از مامانم جواب
بگیره ،قبول کرد و به همه گفت خانم مهرپرور می خواد فکر کنه .آهی کشیدم و به مهدیار فکر کردم ،نشد دیگه ...نشد
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
نخورده ،باهاش سوار ماشین نشده ،به خاطرشون غیرتی نشده ،هرچند اون روز تو بندرعباس گفت که من به خاطر شما
اینکار رو نکردم ولی بازم برای من دوست داشتنی بود ،خب پس من چندین پله از بقیه دخترا باالترم و اینم مطمئنم که
خیلی دوستش دارم ،هیچکس قدر من عاشق مهدیار نیست؛ همه عاشق ظاهر مهدیارند ،درسته زیباست و جذاب ولی
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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،
عاشق آرامش و بوی خوب توی خونشم ،عاشق خنده هاشم ،خنده هایی که هرگز ندیدم ،ولی شنیدم که میگن آدمایی که
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.
چشمهام رو گذاشتم روی هم ولی باالفاصله صدای زنگ  smsگوشیم بلند شد؛ برش داشتم ،اسم Mr.farahmand
باالی صفحه باعث شد دو تا شاخ روی سرم سبز بشه ،این برای دومین بار بود که بهم  smsمی زد ،فورا بازش کردم:
«سالم خانم مهرپرور ،می خواستم فردا شما رو حتما ببینم ،امکانش هست؟»
یعنی چی؟ برای چی می خواست من رو ببینه؟ ما کاری باهم نداشتیم .حاال چرا همین امشب؟ قبل از اینکه جوابش رو بدم
زنگ زدم به غزل و بعد از احوال پرسی گفتم:
غزل میشه از شوهرت یه سوال بپرسی؟میالد خونه نیست.کجاست؟از سر شب هرچی زنگ زد به مهدیار جواب نداد ،اونم نگران شد و یک ساعت پیش رفت درِ خونش ،هنوز برنگشته.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 خواستبره گفت اگه تنهایی می ترسی تو هم بیا ،ولی خب انگار باید عادت کنم ،این دوتا نگران هم بشند دیگه چیزی به اسم
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؟
بپرس ببین از ماجرای خواستگاری امشب یهو چیزی جلوی آقا مهدیار گفته یا نه؟نه ،دیانا چرا باید بگه؟ معذرت می خوام ولی برای اون مهم نیست که بخواد بگه.Page 310
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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.بعد از قطع کردن جواب دادم:
«سالم ،حالتون خوبه؟
بله فردا عصر هر ساعتی هر جا بگید میام».
خیلی زود جواب داد:
«ممنون ...پس ساعت  1بیایین پارک( )...رو به روش یه کافی شاپ هست ،اونجا منتظرم».
جواب دادم:
«حتما»
و دیگه جوابی نداد .چقدر دوست داشتم این جواب دادن ها طوالنی باشه ولی...
از فردا درست استفاده می کنم ،برای آخرین بار خوب می بینمش ،حسش می کنم و بعدش...
***
آخرین نگاه رو تو آیینه به خودم انداختم .کیفم رو برداشتم و اومدم بیرون و بازمثل همیشه کفش به رنگ مانتوم رو
پوشیدم و از خونه زدم بیرون .بعد از پارک کردن ماشین وارد همون کافی شاپ شدم ،تا حاال اینجا نیومده بودم ،بعد از
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.بعد راه پله ها رو گرفتم و رفتم باال ،به بزرگی پایین نبود و فقط  0تا میز و صندلی داشت که آقای فرحمند روی آخرینش
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
کردم که سرش رو آورد باال و بعدش بلند شد:
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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:
همیشه برای روبه رو شدن با من انقدر هول می کنید یا کال در مورد همه است؟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:
خب حاال چه کاری با من داشتید؟خداروشکر قضیه پرونده ها تموم شد که.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؟Page 312
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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.توقع نداشته باشید بعد از این حرف مسخرتون مثل خودتون خونسرد باشم.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 اینجاولی حاال دارم چی می شنوم؟ مشخصه یه قرار کاری نیست پس منم اینجا نمی مونم ،با اجازه.
بلند شدم و کیفم رو خواستم بردارم که گرفتش و گفت:
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
خواست خودشه و زورگو .نشستم ولی سرم پایین بود:
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
بزنه ،حس می کنم اسمم قشنگ ترین اسم دنیاست .ای کاش خانمش رو برداشته بود.
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؟Page 313
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همه سعیم برای پنهان یا کنترل کردن لرزش صدام بی فایده بود:
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.می دونید که من اهل مقدمه چینی نیستم؟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.نمی خواستم دوباره پیشش تحقیر بشم،غرورمو له می کرد اگه می گفتم آره ،ولی چیکار کنم که راضی نمیشم بهش دروغ
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 بهدزدیدن مداوم نگاهتون ،نفس های سنگینی که می کشید ،دستپاچه شدنتون در مقابل من ،کامل میشه فهمید ،هنوز افسار
گریخته است ،می دونم.
خب گیریم همین باشه که شما میگید ،چیکار کنم االن؟چرا دوستم دارید؟زیادی به خودتون مطمئن شـ...Page 314
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خانم مهرپرور؟ بهتره بدونید من خیلی خوب می فهمم کجای حرفاتون راسته کجاش دروغ و از دروغ اونقدر بدم میاد کهکال 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.پس می تونم بپرسم االن چی؟ هنوزم دوستم دارید یا نه؟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 رونمی دونید؟
می خوام از زبون خودتون بشنوم ،بی حاشیه.شنیدید که میگن عشق اول هرگز فراموش نمیشه؟شنیدم؛ ولی قبولش ندارم.من دارم ،توی تمام  82سالی که از خدا عمر گرفتم فقط یبار دل بستم و عاشق شدم ،به همین شب عزیز قسم میخورم فقط یه بار بود ،من توی سن نوجوونی که اوج نیاز و این ادا و اطوار ها بود عاشق نشدم ،هرچی مزاحم داشتم رو
می سپردم دست داداشم ،ولی باالخره تسلیم شدم ،عاشقتون شدمو تموم .یه عالقه شدید یه طرفه بود که سعی کردم
فراموشش کنم و قسم خوردم دیگه عاشق نشم ،عشق اول رو توی سینه ام حبس کردم و هرگز تکرار نمیشه.
دوباره دارید دروغ میگید.قطره اشک مزاحم گوشه چشمم رو آزاد کردم ،باعث می شد تار ببینمش ،برای همین اجازه دادم خارج بشه ،ولی با
عصبانیت گفتم:
کجای حرفم دروغه وقتی دارم با نهایت بی شرمی براتون حرف می زنم.اینکه عاشقم بودیدو اینکه عشقمو حبس کردید.Page 315
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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 میگیداولین و آخرین عشقتون منم پس دلیل اون خواستگاری مزخرف دیشب چیه؟
پس می دونست ،از خواستگاری خبر داشت...
گفتم دوستتون داشتم و...سرم و انداختم پایین و ادامه دادم:
 دارم ...ولی دلیل نمیشه تا آخر خونه بابام بمونم ،کسی از عالقه من به شما خبر نداره ،مامانمم بهم فشار آورده که چراخواستگارهام 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؟
آقای فرحمند؟ببینین بگذارید حرف آخر رو بزنم ،یا اول دلتون ،فکرتون ،قلب و روحتون رو از من و اسم پاک می کنید ،به طوری کهانگار اصال مهدیاری وجود نداره ،بعدش میرید با هرکی که خواستید ازدواج می کنید؛ وگرنه تا وقتی زنده باشم قلم پای
کسی که بیاد سمت خونتون رو خودم می شکنم ،من رو اسمم و روی خودمم غیرت دارم ،بهتون اجازه نمیدم یادتون با
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.توقع نداشته باشین حرفتون رو باور کنم ،به من میگین دروغ نگو ،ولی خودتون چی؟من دروغی نگفتم.Page 316
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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
دستش می دادم ،به قول میالد یه دختر هرچه قدرم یه پسر رو بخواد ولی بازم آخرش اون پسر هستش که باید بره جلو
و بگه می خوامت ...خودش اینکارو کرد و االن به آرامش رسیده ،منم مثل هزارتا آدم دیگه ،باید خواستگاری کنم ،ولی به
روش خودم...
باشه ،رک میگم ،از صفحه روزگار محو می کنم کسی رو که بهتون نظر داشته باشه ،دوستتون داشته باشه ،یا بخواد بیادخونتون برای خواستگاریتون ،وای به حال اونی که یه روز بفهمم دستش به دستتون خورده ،مسیح رو نادیده می گیرم
چون رفیقمه ،وقتی زنگ زدند برای جواب میگید جواب من منفیه ،بعد از اون کافیه مسیح نیت کنه حتی شماره خونتون رو
بگیره.
 این آخر خودخواهیه آقای فرحمند ،یعنی چی؟ من جواب مثبتم رو به اون پسر دادم ،نمی تونم صرفا به خاطر اینکه شمارو خودتون غیرت دارید بگم نه ،جواب بابام رو چی بدم؟ اون از مسیح خوشش اومده ،من حرفم رو پس نمی گیرم.
چی شد؟ اون مسیح و من آقای فرحمند؟ باشه ،شما حرفتون رو پس نگیرید ،من با شیوه خودم پس می گیرم ،کاری میکنم 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 مهمنیست ،شما هم این رو خوب تو گوشتون فرو کنید ،چون می دونم از خدا خواسته است پس نمیشه اسمش رو گذاشت
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
Page 317
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شما رو ،خوب می دونم باهاتون چیکار کنم .حاال جواب گرفتید؟
این یعنی...یعنی دیانای شکارچی موفق شد گرگ رو شکار کنه ،یعنی این دیانا شد الهه ی ماه من ،شد مهتاب زندگی من ،یعنیاونقدر 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.
از حالت چهره اش کامال واضح بود داره تمام حروف کلماتی که به زبون آوردم رو حالجی و تجزیه می کنه ،بعد به سختی
و با کلی منِ مِن کردن گفت:
نمی خوام اینو بگم،ولی ...ولی شما یا حالتون خوب نیست یا...یا چیزی زدم آره؟نه ،اصال ...فقط این جمالت از زبون مهدیار فرحمندی که من می شناختم ،تقریبا غیر ممکنه ،تقریبا چیه ،قطعا غیرممکنه.
 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:
شما قرار نیست جوابی بدید ،چون به جز بله حق ندارید و نمی تونید جواب دیگه ای تحویل من بدید ،کلید اون قفلذهنتونم 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.
همه چیز که جواب بله من نیست ،پدر منـ...شما هرچی جز بله باشه رو درستش می کنید ،خودتون تنهایی ،چون اگه من بیام وسط برای درست کردنش خیلی بدمیشه ،درجریان اخالق من هستید که.
چه جورم.پس هر موقع به مسیح جواب دادید با من تماس بگیرید ،فعال من برم.Page 318
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هنوز قدم برنداشته بودم که گفت:
آقای فرحمند؟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 اعتقاداتخودتون رسیدید به منی که مثل بیتا هستم.
فکر می کنم برای اولین بار بود که بهشون لبخند دندون نمایی زدم و سکوت کردم ،یه کمی که به چشمام نگاه کرد
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؟دیگه بقیه اش به شما مربوط نمیشه ،برید کاری که خواستم رو انجام بدید.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.یه کمی زیاده روی کردم با چشمکی که بهش زدم ،ولی مهم نبود ،دستم رو براش تکون دادم و از رستوران خارج شدم.
***
«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؟آخه دختر وقتی خانواده رادفر هنوز منتظر جواب ما هستند ،وقتی این جوون خودش اومده ازت خواستگاری کرده من برمچی 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 نمیخوام؛ مامان خودت می دونی من این چند وقت چه زجری کشیدم ،پس خواهش می کنم ،حاال که غیر ممکن ،ممکن
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.دختر تو کی انقدر بی حیا شدی؟مامان مهدیار آبروم رو می بره اگه خودمون خانواده رادفر رو رد نکنیم ،کاری که گفت رو می کنه ،براش مهم نیستمسیح رفیقشه ،مامان هم یه بالیی سر اون میاره هم جلوی این خونه آبروریزی راه میندازه.
بچه که نیست دیانا؛ یه آدم عاقل و بالغ هستش ،این کار رو نمی کنه.من می شناسمش ،بیشتر از عاقل و بالغ بودنشه مغروره ،مامان سرش میره ولی حرفش نه ،گفت این کار رو می کنهپس به خدا باور کن شده خون مسیح رو بریزه ولی اینکارو می کنه ،من مطمئنم ،هرطوری هست بابا رو راضی کن.
من سه تا بچه دارم دیانا ،ولی هیچکدوم به اندازه تو من و اذیت نکردند.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...
مامان رفت و با بابام صحبت کرد ،بابامم کلی عصبانی شد که این چه وضعشه ،این پسر هیچ ایرادی نداره و ما نمی تونیم
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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خواهشش برای اومدن به خواستگاری میگه ،بابام گفته بود اتفاقا امروز یه نفر زنگ زد برای اینکه واسه امرخیر مزاحم
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
بابام اجازه خواسته برای اومدن ،ولی قبلش من رو اون همه تهدید کرد تا این جواب رو از بابام نشنوه.
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
عوض شده دیگه به من مربوط نمیشه ،این آقای فرحمند هم می تونه بیاد ،دیانا اونم می بینه و تهش میگه فکرام رو می
کنم ولی بازم میگه نه .خالصه به هر طریقی بود راضی شدند به اومدن مهدیار؛ ولی اجازه نداد تا به خانواده مسیح زنگ
بزنیم و بگیم جواب منفیه ،گفت تا یه دلیل منطقی نیاوردم حق ندارم بگم نه.
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
کم نمی شد ،خواستم خودم زنگ بزنم و بگم نه ولی مامانم گفت اگه بهشون بدون اجازه پدرت جواب منفی بدی از این
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
ازم خواستگاری کرده باشه ،ولی وقتی بقیه ماجرا رو شنید گفت همون بهتر که خواستگاری نمی کرد ،آخه این چه
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...حرف می زنی یا نه غزل؟هوففف ...باشه.Page 321
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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 براشتعریف کرد.
اون چی گفت؟از این مرد توقع داری چی بگه؟غزل حرف بزن االن سکته می کنم.گفت پس خودم به مسیح می فهمونم باید چطوری عقب بکشه.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 خواستگاریدر کار نیست ،از طرفی هم اگه دیانا به مسیح بله بگه کاری می کنه تا هم مسیح هم دیانا از ادامه زندگی انصراف بدند.
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.شنیدم که میالد صداش زد،چند لحظه بعد گفت:
دیا؟هان؟میالد میگه من میرم با مسیح حرف می زنم ،یه جوری قضیه عالقه مهدیار رو میگم ،چون اونم مهدیار رو می شناسهبدون شک کنار می کشه.
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یعنی امکانش هست؟امتحانش ضرر نداره.مهدیار نفهمه که میالد رفته پیش مسیح.میالد رو اگه بکشی هم به مهدیار دروغ نمیگه ،ولی خب سعی می کنیم مهدیار چیزی نفهمه.مرسی غزل ،من منتظرم ها.باشه عزیزم ،فعال.از آقا میالد هم تشکر کن ،خداحافظ.گوشی رو که قطع کردم متوجه  smsروی صفحه شدم ،با دیدن اسمش قلبم از سینه بیرون زد...با ترس بازش کردم:
«خانم وکیل ،مهدیار توی عالقه و خواسته هاش نمی تونه خونسرد و صبور باشه ،فقط سه روز فرصت دارید ،چهارشنبه
عصر زنگ می زنم برای قرار مراسم خواستگاری»
هنوز داشتم جمالت رو چندبار برای خودم تکرار می کردم که  smsبعدی اومد :
«البته اگه هنوزم به من عالقه دارید»
اشکم داشت در می اومد که بازم:
«فقط اینو بدونید که چاره ای جز عالقه و دوست داشتن مهدیار ندارید ،تا چهارشنبه عصر»
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؟
ولی هرچی بود خیلی شیرین بود ،با وجود ترس و استرس االنم ،خیلی خوشحال بودم ،تو دلم غوغایی به پا شده بود؛
کسی چه می دونست این سه تا  smsاز سوی مهدیار فرحمند اونم با این لحن و محتوا یعنی معجزه ...اونم چه معجزه
ای...
هنوز ریتم تنفسم به حالت عادی بر نگشته بود ،نمی دونستم چی باید جوابش رو بدم؛ در یک لحظه یه تصمیمی گرفتم،یا
همه وجود تایپ کردم:
«شب هایی فرا می رسد که گرگ سکوت می کند و ماه زوزه می کشد»...
و با لبخندی از سر بدجنسی گزینه  sendرو لمس کردم ...هیچ شکی نبود که برای مهدیار با وجود اون هوش و ذکاوتش
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فهمیدن این جمله و هزار معنای پشتش چیزی مثل آب خوردن بود.
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»...
نمی دونستم چرا در برابر اون سه پیام من این رو فرستاد و االن باید دقیقا کدوم معنی رو از این جمله برداشت کنم؟
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:
«آقا گرگه ،شما هرکاری می خواستی کردی برای اینکه دستت به مهتابت برسه ،هم زوزه کشیدی و هم قصد شکار
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»...
با تمام وجود می خواستم این معنی رو بده ،حاال که شروع کرده بودم پس باید با خیال راحت تمومش کنم ،نمی تونستم
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:
«این ماه ،نورش را از همه ی دنیا می گیرد اگر بداند با وجودش یک گرگ خسته آرام می گیرد»...
دیگه فهمیدم منظورش دقیقا همونی بوده که خودم حدس زدم؛ گوشی رو گذاشتم کنار ،رفتم سمت تراس ،تکیه دادم به
نرده ها و چشم دوختم به ماه ،هیچ حرفی نداشتم ،یعنی برای اولین بار بود که از این ماه دل کنده بودم؛ همه قلب و دلم
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
دادم تا آخرش بمونم برای اینکه درخشش این مهتاب رو توی زندگی خودم ابدی کنم.
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
و تو ی این یک سال این دیروز بود که برای اولین بار توی صورتش و توی چشمهاش دقیق شدم ،اونم با فکر قبلی ،می
خواستم بدونم همونطور که میالد می گفت بود یانه؟ درست بود ،صورتش به دور از کمترین مقدار کرم رو پوستش سفید
بود ،لطیف به نظر می رسید ،چشمهاش در عین سادگی برق قشنگی داشت ،بدون استفاده از لنزهای رنگی ،یه قهوه ای
شیرین بود ،دوست داشتم ساعت ها روی اون چشم ها زوم کنم.
کالفه پوفی کشیدم؛ نمی دونستم باید به کی بد و بیراه بگم که باعث شده بود بعد از  34سال زندگی االن غرایز من ابراز
وجود کنند ،بعد از  34سال باور کنم که من یه مرد هستم و...
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.
***
روز سه شنبه زنگ زدم و از خاله ستاره خواستم تا مامان بزرگ و بابابزرگ رو بیاره؛ گفت هوای تهران برای مامان بزرگ
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.
عصرروز چهارشبه که خاله اینا اومدند ،من هم زنگ زدم به دیاناخانم ،پرسیدم تونسته قضیه مسیح رو حل کنه یا نه ،اونم
گفت بله حل شده ،بعد من شماره خونشون رو گرفتم و دادم به مامان بزرگ تا برای فرداشب هماهنگ کنه ،همه چیز
مشخص شد و روز خواستگاری رسید ،یه کت و شلوار سرمه ای با پیراهن سفیدی که اولین بار بود زیر کت می پوشیدم.
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 بدونماین فرحمند معروف کجا و چجوری با دختر من آشنا شده ،دیانا رو صدا زدم و ازش خواستم برام تعریف کنه ،اونم همه
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
بسته گفت؛ من چون دخترم چند شب پیش براش یه خواستگار خوب اومده بود ،همه ی فکرم پیش اون خانواده بود ،به
خودش دیانا هم گفتم اجازه میدم خانواده فرحمند تشریف بیارند ،ولی جواب من به عنوان پدرت از االن معلومه ،جوابم
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منفی بود ،چون اون پسر هیچی مشکلی نداشت تا بخوام ردش کنم ،می شد بهش اعتماد کرد برای سپردن دخترم به
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 منرو به امام حسین قسم دادند تا چیزی در مورد اون حرفها اینجا نگم ،خالصه بگم ،به خاطر یه دلیل که شاید برای هر
پدری خیلی منطقی باشه خودشون کنار کشیدند ،ولی دلیلش برای من نه تنها قابل قبول نبود بلکه خیلی اذیتم کرد ،اصال
دوست ندارم حرفهام رو کش بدم ،شما مهمان این خونه هستید ،قدم شما سر چشم ،اما من بدون اینکه بخوام در مورد
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
پدرش حرف می زد ،نمی تونستم طاقت بیارم ،ولی قبل از خودم بابا بزرگ گفت:
 آقای مهرپرور؛ در اینکه شما اختیار دار دخترتون هستید که شبهه ای نمی مونه ،اما وقتی شما خودتون براتون مهم بودهکه بدونید چرا خانواده آقای رادفر منتظر جواب شما نموندند و کنار کشیدند ،به ما هم حق این رو بدید که بدونیم چرا االن
باید بدون اینکه از پسرمون بهتون بگیم در لحظه جواب منفی بشنویم؟
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:
دلیل ،آبروی من و بازیچه شدن خودم و خانوادم در مقابل چندتا بچه است ،که به خیال خودشون راه درست رو انتخابکرده بودند ،از این بگذریم من نمی تونم دختر به مردی بدم که یتیم و بی پدر و مادر بزرگ شده ،پسری که چیزی از
گذشته اش نمی دونه ،هیچ خانواده و هم خونی نداره ،کسی که خطر تهدیدش کرده ،اونم از سمت تنها عموش ،چطوری
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:
اگه جواب شما منفی هستش خب باشه ،بگین دختر نمیدم ،دیگه قرار نیست تمام زندگی این پسر رو اینجوری...Page 326
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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
شد ،برای آدمی مثل مهدیار شنیدن این حرف و تحملش خیلی سخته ،هرکسی جز پدر دیانا بود حتی خودمم آخرش رو
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؟برو توی اتاقت دیانا ،از حاال من در مورد زندگی تو تصمیم می گیرم.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:
خواهش میکنم دیانا خانم ،شما برید ،من خودم حرف هام رو میزنم.پدرش گفت:
حرفی نمیمونه ،جز یه چیز.گوش میکنم آقای مهرپرور.Page 327
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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؟هرکاری بخوایید میکنم برای اثبات این عالقه.مطمئنی هرکاری میکنی؟مطمئنم.پس برو.سرم رو که تا این لحظه پایین بود باال گرفتم ،توی صورتشون نگاه کردم و گفتم:
برم؟بله.کجا برم؟اگه واقعا دخترم رو دوست داری ،اگه واقعا میخوای به من ثابت کنی نه فقط از این خونه بلکه از این شهر برو ،اینجانمون ،برگرد زادگاهت ،یا نمیدونم همین شهری که توش بزرگ شدی،شیراز ...فقط برو ،توی تهران نباش ،توی شهری
نفس نکش که دخترم نفس میکشه ،اگه دیانا رو دوست داری باید خوشحالی و خوشبختی و از همه مهم تر امنیت
جونش برات مهم باشه ،پس برو تا توی این شهر امنیت داشته باشه .دیگه نمیخوام دخترم باهات چشم تو چشم بشه.
فکرشم نمیکردم منظورش از برو این باشه ،فکرشم نمیکردم اینجوری بخواد بهش ثابت کنم ،خب به چه قیمتی؟ به
قیمت بی قراری خودم؟
آقای مهرپرور آخه چرا؟ مگه من چیکار کردم که اینجوری میخوایید مجازاتم کنید؟ مسیح به شما چی گفته که از هموناول 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؟
حتی این پیرزن و پیرمرد هم خونشون با تو یکی نیست ،خودت رو بگذار جای من پسر ،دخترتو به مردی میدی که هرگزPage 328
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مهر و محبت پدری ندیده؟ هرگز کسی حمایتش نکرده؟ هرگز یه فضای گرم خانوادگی نداشته؟
خواهش میکنم آقای مهرپرور ،آدما تنها چیزی که نمیتونند توش دخالت کنند انتخاب خانواده هاشونه ،دست من نبودخانوادهای رو انتخاب کنم که پدر و مادرم توی یه تصادف وقتی من دو سالمه نمیرند ،دست من نبود که ...هیچی آقای
مهرپرور ...به اندازه کافی امشب فهمیدم خیلی بی کس و کارم ،ممنونم که کمک کردید به فهمیدنش ،باشه چشم ...اگه
شما اینجوری خیالتون راحت میشه که دخترتون توی امنیت هستش چشم ،فردا صبح اول وقت از این شهر میرم ،لب تر
کنید من از این کشورم میرم ،اما اینم بدونید من از فکر کردن به دخترتون و دوست داشتنش دست نمیکشم ...با اجازه.
همزمان همگی بلند شدند ،اصال نخواستم به دیانا نگاه کنم ،نخواستم ببینم چی پوشیده و چه شکلی شده ،دوست نداشتم
چهره ناراحتش به عنوان آخرین تصویر توی ذهنم بمونه،من همون چهره خوشحالش رو توی رستوران میخواستم.
با یه خداحافظی خیلی کوتاه از خونه اومدیم بیرون ،از خاله خواستم که برن خونه ،گفتم خودم به هوای آزاد نیاز دارم و تا
قبل از اذان بر میگردم ،قبول کردند و رفتن ،یه ربع بدون هدف پیاده رفتم ،موبایلم زنگ خورد ،همزمان با نقش بستن
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.چرا اینجوری حرف میزنی مهدیار؟میکشمش میالد.چی داری میگی تو؟نمیدونم مسیح چی گفته ،نمیدونم چی خونده تو گوش پدر دیانا که اگه خودش به دیانا نمیرسه کاری کرده من همنرسم ،میالد امشب خیلی راحت بی پدر و مادر بودنم توی سرم زده شده ،مامان ساحلم بیست و چندسال زحمت من رو
نکشید تا امروز بهم بگند تو بی پدر و مادری و خانواده نداشتی ،پس نمیتونیم بهت اعتماد کنیم و دخترمون رو بدیم
دستت.
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کی اینارو گفته؟ مسیح کجای این قضیه است؟ چی میگی مهدیار؟ اصال االن کجایی؟میرم سراغ مسیح ،میکشمش میالد ،چشمم رو روی رفاقتمون میبندم ،زندهاش نمی گذارم.این رو گفتم و گوشی رو قطع کردم ،تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه مسیح اینا ،نمیخواستم آبرو ریزی راه بندازم،
تمام تالشم رو کردم تا با آرامش در بزنم ...ساعت  34/55بود ،پس نمی تونست خواب باشه ،زنگ رو زدم ،مادرش
جواب داد:
کیه؟ببخشید خانم رادفر ،من مهدیارم ،مسیح خونه است؟سالم پسرم.ببخشید ،سالم.نه پسرم ،گفت میره خونه دوستش ،شبم خونه نمیاد.کدوم دوستمون ،شما میدونید؟گفت میرم خونه کیان.خیلی ممنونم ،با اجازه.بفرما باال پسرم.ممنون.و بازم سوار تاکسی شدم و خودم رو رسوندم خونه کیان ،اون سمت خیابون پیاده شدم ،دویدم و از عرض عبور کردم،
چند متری خونه کیان بودم که میالد فوری اومد جلوم و گفت:
مهدیار؟تو اینجا چیکار میکنی؟مهدیار آروم باش ،همه چیز اونی که تو فکر میکنی نیست.داد زدم:
مسیح؟ بیا بیرون.میالد جلوم رو گرفته بود و اجازه نمی داد برم سمت خونه ،گفتم:
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ولم کن میالد ،نگذار یادم بره که تو هم رفیقمی.با سرو صدا جلوی خونه کیان و بردن آبروی اون میخوای چیو ثابت کنی؟میخوام حق مسیح رو بذارم کف دستش ،وگرنه قول ثابت شدن چیزی رو جای دیگه دادم.بعد هُلش دادم و رفتم سمت در ،با مشت و لگد در زدم ،میالد دستم رو گرفت و گفت:
داری اشتباه میکنی.گوش ندادم و فقط صدا میزدم مسیح ،در باز شد ،کیان رو دیدم و بدون هیچ حرفی کنارش زدم ،وارد خونه شدم ،مسیح
رو دیدم که متعجب وسط سالن ایستاده ،جلوش ایستادم و گفتم:
نامرد.بعد با مشت زدم توی صورتش ،میالد و کیان اجازه ندادند بازم با زدنش خودم رو آروم کنم ،با فریاد داشتم از نامردیش
میگفتم که میالد با همه قدرتش من رو هُل داد عقب و گفت:
 د بس کن مهدیار ،اینا همش یه بازی وفرمالیته بود ،برای اینکه تو به خودت بیای و دیانا خانم رو از دست ندی ،و گرنهمسیح خودش یکی دیگه رو دوست داره ،اون مردِ که قبول کرد پدر و مادرش رو برداره ببره یه مراسم سوری
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؟کیان گفت:
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 معمولPage 331
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اولین کلمه که از دهنش اومد بیرون یه چیز بود؛ مهدیار ...گفتم مهدیار چی داداش؟ گفت عاشق شده...
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
نمیخواد قبول کنه که اون دختر رو دوست داره ،گفت هرکاری کرده نتونسته تو رو هوشیار کنه تا باور کنی ،میگفت
مطمئنه تو عاشق شدی اونم از اون عشق خفن ها ،ولی کوچیکترین تالشی برای پذیرفتنش نمیکنی ،ازمون کمک
خواست ،ما واقعا نمی دونستیم باید چیکار کنیم ،اون بهتر تو رو می شناخت ،خودش گفت که مهدیار باید بهش فشار
بیاد،میگفت آدمی هستی که تا نفهمی خطر تهدیدت میکنه به خودت نمیای،گفت مهدیار باید بترسه،یا بفهمه که دیانا
خانم رو داره از دست میده ،شاید اینجوری به خودش بیاد و چشماش رو باز کنه ...سه تایی هرچی فکر کردیم به جایی
نرسیدیم ،تا اینکه مسیح پیشنهاد یه خواستگاری سوری رو داد ،گفت حاضره بدون اینکه کسی بفهمه با خانوادش بره
خواستگاری دیاناخانم ،گفت اگه تو واقعا دوستش داشته باشی و بفهمی اون رفته خواستگاری به خودت میای ،اگرم نه
که خب بعدش یه بهونه میاره برای اینکه کنار بکشه ،چون خودش یکی دیگه رو دوست داره ،از این قضیه فقط من و
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...
این وسط شانس ما زد و پدر دیانا خانم از مسیح خوشش اومد ،و خود دیانا خانم به مسیح میگه فکراش رو میکنه و
جواب میده ،میالد هم از طریق غزل خانم متوجه میشه که دیانا خانم با وجود اینکه هیچ عالقه ای به مسیح نداره ولی
برای اینکه از شر غرغرهای خانواده اش خالص بشه تصمیم داره به مسیح بله بگه،بعدشـ...
بسه کیان ،فهمیدم چه غلطایی کردید ،فهمیدم چطوری منو بدبخت کردید ،حاال بگید دیروز رفتید پیش آقای مهرپرور وچی گفتید؟
میالد بهمون گفت که چطوری اون دختر بیچاره رو به روش خودت تهدید کردی ،اون بنده خدا هم تو دو راهی تو وباباش گیر کرده بود ،دست به دامن زن میالد شده ،برای همین میالد بهمون گفت تا بریم محل کار آقای مهرپرور و همه
چیز رو براش تعریف کنیم تا بدونه قضیه چی بوده ،من و مسیح هم همه اینایی که به تو گفتیم به اونم گفتیم ،قانعش
کردیم که شما همدیگر رو خیلی دوست دارید ،ولی هیچکدوم نمیخوایید باور کنید و قدمی بردارید و ما به عنوان رفقای
تو تنها راه رو این دیدیم که با یه خواستگاری فرمالیته یه کمکی کرده باشیم.
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حاال می فهمم منظور پدر دیانا از اینکه گفت« :دلیل ،آبروی من و بازیچه شدن خودم و خانوادم در مقابل چندتا بچه است،
که به خیال خودشون راه درست رو انتخاب کرده بودند» چی بوده ...گفتم:
شما فکر کردید اینجوری دارید به من کمک میکنید؟ نیت شما رو از کمک درک میکنم ولی راهتون درست نبود ،شماهابچه این مگه؟ دیگه  34سال رو گذروندید ،چطوری نفهمیدید که اینجوری دارید با آبرو و غرور یه مرد  74ساله بازی
میکنید؟ معلومه بهش بر می خوره وقتی میبینه اینجوری از چند تا جوون بازی خورده ،اونم سر دخترش ،همین که
باهاتون با احترام برخورد کرده باید ممنونش بود ،ولی میدونید چیه؟ نه تنها چیزی درست نشد بلکه ترکشهای این کار
شما به من خورد ،مهدیار امشب بعد از  82سال دل سنگش شکست ،میفهمید دلشکستگی یه مرد یعنی چی؟ میدونید
چه دردی داره از اینکه کسی بهتون بگه بچه یتیم؟ میدونید چه بغض مردونهای تو گلوتون می شینه وقتی یکی بهتون
میگه تو محبت و حمایت پدرت رو نداشتی پس نمیتونی پشتیبان یه دختر باشی ،نه ،هیچکدوم اینارو نمیفهمید ،همه
اینارو من امشب کشیدم ،شنیدم ،ولی نتونستم کوچکترین حرفی بزنم ،میفهمید؟ مهدیار در مقابل تمام این حرفا فقط
سکوت کرد ،کاری که ازش بعید بوده ،فقط به خاطر اینکه نمی خواست دیانا بفهمه از االن دارم به پدرش بی احترامی
میکنم...
رو مو کردم سمت میالد و بلند شدم ،بهش گفتم:
تو چیکار کردی داداش؟ خواستی من رو بیدار کنی که برم سراغ دیانا و از دستش ندم؟ خواستی باور کنم که عاشقشدم؟ میدونم این بازی رو به خاطر من راه انداختی ،ولی کاش نکرده بودی ،میبینی تهش چی شد؟ تا قبل از این
نمیدونستم دردم چیه ،نمیدونستم چه مرگمه و عذاب میکشیدم ،ولی حاال می دونم و عذاب میکشم ...االن جواب
منفی گرفتم و تبعید شدم ...به همین راحتی ،مهدیار باالخره شکست خورد تو زندگیش...
رفتم سمت مسیح ،پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:
شرمنده ام رفیق ،فقط میتونم همین رو بگم ...شرمندهام.بعد هم به هر سه تاشون گفتم:
هر سه تاتون خیلی مردید ،لطف کردید ،من هم ممنونتونم ،مهدیار همینه ،در برابر تمام خوبی های شما فقط میتونه بگهممنونم ...یا علی...
از خونه اومدم بیرون ،داغوون عالم بودم ،یه چیزی روی سینه ام داشت سنگینی میکرد ،احساس خفگی داشتم ،کروات
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رو باز کردم و پرتش کردم یه سمتی ،میالد هم دنبالم اومد ،همون رفیق و غمخوار همیشگی خودم ...صدام زد:
مهدیار؟لبخندی زدم و گفتم:
اومدی سنگ صبورمن؟مگه من دست از سرت برمیدارم؟برو خونه ،غزل تنهاست ،میترسه.غزل عادت کرده ،میدونه پای مهدیار که وسط باشه میالد دیگه خدا رو هم فراموش میکنه.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.چی داری میگی مهدیار؟ اینو ازت خواسته و تو اینجوری راحت داری تعریف میکنی؟ چرا ساکت موندی؟ چرا به اینخواسته اون راضی شدی؟
«-اگه من سکوت کردم به روی زندگی،نذار پای راضی بودنم رفیق؛این روزگار با ضربههاش منو الل کرده،من فقط گاهی
لبخند میزنم که بدونه بازم مقاومم در برابر ضربههاش»...
داداش نگو اینجوری.بی خیال رفیق؛ من که قرار نیست از دیانا بگذرم ،از همه عالم بگذرم از دیانا نمیگذرم ،فقط باید چند وقت برم شیراز،شاید پدرش راضی شد و گفت برگردم.
امید خیلی چیز قشنگی هستش ،نه؟وقتی کاری از دستت بر نمیاد ،آره.لبخندی زد و بعد فرستادمش تا بره خونه ،خودمم قدم زنان راه خونه رو در پیش گرفتم ،تا اذان به زور رسیدم خونه،
هرجایی که شلوغ بود ،مردم میاومدند سراغم ،منم با وجود همه بی حوصلگیم به همشون امضا دادم ،خواهش کردم
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عکس نگیرند ،ولی امضا اشکالی نداشت.
رسیدم خونه و جز نفس همه بیدار بودند ،رفتم سراغ بابابزرگم ،دستش رو بوسیدم و خواستم بگم شرمنده اش شدم ولی
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
بال می زدم از زور دلتنگی ،حتی به شنیدن صدای دیانا هم قانع شده بودم ولی پدرش گفته بود حق ندارم بهش زنگ
بزنم،گفته بود باید فراموشش کنم ...تو این مدت دلم خوش بود به خوندن همون چندتا  smsکه داشتیم ،هر بار می رفتم
سراغ اسمش اما قبل از لمس اسمش حاال از «خانم مهرپرور» به «دیانای من» تغییر کرده بود ،به خودم تشر میزدم که
مهدیار تو قول دادی ،اشتباه نکن.
ساعت از  8بامداد گذشته بود ،بیدار بودم ولی توی جام دراز کشیده بودم ،با احساس لرزش گوشیم فوری نشستم ،اسم
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؟دارم از دلتنگی میمیرم مهدیار ،دیگه نمیتونم تحمل کنم ،تو رو خدا یه کاری بکن.دختره ی دیوونه ،ترسیدم ...فکر کردم اتفاقی افتاده واقعا.اتفاق بدتر از این که دارم دق میکنم؟بلند شدم و رفتم توی حیاط تا بتونم راحت تر حرف بزنم،گفتم:
حال منم بهتر از تو نیست.پس چرا یه کاری نمیکنی؟چیکار کنم؟ چیکار میتونم که بکنم؟ دستم به جایی بند نیست.Page 335
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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 تویشهری که نفسهای تو توش نیست.
قسمت ما هم این بوده ،که من تبعیدی بشم و تو اسیر.نه ،انگار اون مهدیار همچین کامل هم نمرده ،هنوزم به بی رحمی قبلشه.آره بی رحمه هنوزم.با حرص گفت:
مهدیـــار؟خوشم میاد حرصت بدم.تو این موقعیت؟دلم برای صدات تنگ شده بود؛ میخوام جیغ جیغ کنی یه کمی تا آروم بشم.اوال من از اون دختر جیغ جیغوها نیستم ،دوما ،فقط برای صدام؟از دست تو ...حاال بگو ببینم چطوری اجازه داری با گوشی حرف بزنی؟قرار نبود تا آخر عمر بدون گوشی بمونم.میدونم که بابات گفته تا وقتی منو فراموش نکنی و به زندگی بر نگردی حق نداری از خونه بیرون بری یا با موبایلتحرف بزنی.
ماشااهلل به رادیو میالد.خندیدم و گفتم:
خب؟Page 336
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از زن داداشم خواستم ،ازش خواهش کردم تا گوشیم رو یواشکی برام بیاره ،زحمتش رو کشید.دردسر نشه برات.به شنیدن صدای تو میارزه.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:
خبر تازهای نیست؟امروز جلوی بابام وایسادم.چیکار کردی؟مجبور شدم جلوش وایسم.شوخی میکنی.معذرت میخوام مهدیار.من همه این رنج و دوری و سختی رو به جون نخریدم که جلوی بابات وایسی ،گفته بودم خوشم نمیاد به خاطر من باخانوادت بحث کنی.
حتی به قیمت عروس شدنم؟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 بیادسمت اون خونه و دستش بخوره به دیانای من ،فقط اسم بگو.
اسم چی مهدیار؟اسم اون یارو رو بگو ،کاری میکنم نیومده ،برگرده سمت همون قبرستونی که بوده.دنبال شر میگردی؟همچین از این خیر بودن لذتی هم نمیبرم.Page 337
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مهدیار؟گفتم اسم یارو رو بگو.میخوای از اینکه االن هست شرایط رو سخت تر کنی؟میگی اسمش چیه یا همین االن پاشم بیام اون شهر خراب شده؟تو بگو میخوای چیکار کنی بعدش من اسمشو میگم.نترس ،نمیکشمش که ،با چند جمله حالیش میکنم که نباید بیاد سمت اون خونه.قول بده مهدیار.به حرفم اعتماد نداری؟رهام کریمی.حله ،دیگه هم نمیخواد جلوی پدرت یا برادرت وایسی ،هرچی شد فقط به خودم بگو ،فهمیدی؟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.هیچی راهی نیست که بتونم حداقل روزی یه بار صدای این نفسهات رو بشنوم؟فقط گریه نکن ...من خودم دارم میسوزم ،تو با گریههات بدترش نکن لطفا.دلتنگی داره من رو از پا در میاره ،مهدیار تو رو به جان خودم قسم میدم یه کاری کن ،التماست میکنم.قسمم نده دختر ،میدونی که سرم بره قولم نمیره ،چرا همچین قسمی میدی؟ پسش بگیر.ولی مهدیـ...پسش بگیر میخوام یه چیز قشنگ بهت بگم.باشه ،قسمم رو پس می گیرم.آفرین.میشنوم.Page 338
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« از حاال به بعد قرارمون باشه هر شب پای تابیدنهای مهتاب ،به همین دلخوشی اندک راضیم که تو خیره به همونمهتابی که من هم اونو میبینم»...
مهدیار؟هر چند که تو ماه و مهتاب منی ،ولی در حال حاضر...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:
دردت چیه پسر؟ چرا وقتی صدات میزنه نمیگی جانم؟ چرا یه عزیزم بهش نگفتی تا دلش خوش بشه؟ بابا لعنتی چراحداقل اسمش رو یه بار تنها صدا نمیزنی تا اون بگه جانم؟
و خودم جواب خودم رو دادم که:
چون مهدیارم؛ چون اینجوری بزرگ شدم؛ چون بلد نیستم با حرف عشقم رو نشون بدم ،به جز مامانم کسی حرفقشنگ از من نشنیده ،من فقط با عمل نشون میدم.
روز بعد طرفای ظهر بود که میالد بهم زنگ زد برای احوالپرسی و گفت:
کی میای تهران داداش؟دست من نیست ،نمیدونم.دلم تنگ شده مهدیار ،برگرد ،تا کی میخوای به خاطر حرف پدر دیانا خودت رو از کار و خونه و دوستات دور نگه داری؟خب تو بیا اینجا ...خانمتم یه هوایی عوض میکنه.من نمیتونم بیام.چرا؟غزل حالش خوب نیست ،دکتر بهش استراحت مطلق داده ،نمیتونم با خودم بکشونمش شیراز.مگه حالش چهطوره؟ چی شده میالد؟اگه خدا بخواد یه هشت ماهه دیگه عمو میشی.دهنم از این خبر میالد باز موند! چهقدر خبر خوب گاهی همه وجودت رو غرق آرامش میکنه ،برای چند لحظه فراموش
کردم که چه دردی روی سینهام سنگینی میکنه ،لبم رو به دندون گرفتم تا از خوشحالی قهقهه نزنم ،به زور گفتم:
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چی گفتی میالد؟ تو ...توی بچه ننه داری بابا میشی؟ تویی که هنوز دست چپ و راستت رو نمیشناسی؟اوهوم .دعا کن پسرم به باباش نره.وای خدا .از کجا معلوم که پسر باشه؟باید باشه ،چارهای نداره.دیوانه ...باورم نمیشه میالد ،هیچ خبری نمیتونست اینقدر من رو خوشحال کنه ،واقعا ممنون رفیق.حاال وقتی مجبور شدی خرجی پسرم رو بدی دیگه حرف مفت نمیزنی.رو چشمم ،اصال خودم بزرگش میکنم ،تو فقط حسابی مراقب مامانش باش .از طرف من هم به خانمت تبریک بگو.فقط یه چیزی؛ کی بود از بچه خوشش نمیاومد؟ من؟برادرزاده من فرق داره با بقیه بچههای دنیا ،مگه میشه ازش خوشم نیاد؟که اینطور.حاال چرا اینقدر زود استراحت مطلق؟ نُه ماه رو میخوای گشنه پلو بخوری؟خندید و گفت:
نمیدونم واال ،زن نگرفتیم ،وقتی هم گرفتیم چشم کالغ بود انگار ،یه دونه از اون الغر و ضعیفهاش رو سوا کردیم ،هنوزهیچی نشده ضعیف شده و حس نداره ،خدا به داد بعدش برسه.
صدای غزل رو شنیدم که گفت:
میالد؛ چی غیبت من رو پیش رفیقت میکنی؟گفتم:
خاک بر سرت،جلوی خودش داری غیبت میکنی؟نه بابا ،صدمتر باهاش فاصله دارم ،گوشهاش زیادی قوی کار میکنه.خوبه دیگه ،مزه نریز .برو پیشش.کامال جدی شد و گفت:
مهدیار؟بازچیه؟Page 340
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راستش من زنگ زدم یه چیز دیگه رو بگم ،نمیخواستم به اینجا برسم.چی؟داداش حال خوشت کال نابود میشه.دیانا چیزیش شده؟سکوت کرد؛ بلندتر گفتم:
بالیی سر دیانا اومده؟یه جورایی داداش.همه بدنم رو عرق سرد در برگرفت؛ منمنکنان پرسیدم:
چی؟ میالد؛ چی شده؟داداش معلوم نیست دقیقا ،نمیدونیم چهطوری؛ ولی مثل اینکه بعد از اذان صبح از...از چی میالد؟از طبقه باال که اتاقش بوده ،پرت میشه پایین.چی میگی تو ،منظورت چیه پرت شده؟ االن کجاست میالد؟بیمارستان ( ،)...زنگ زدم به دانیار ،گفت بیهوشه.تا شب خودم رو میرسونم.چهطوری مهدیار؟ تو که االن گفتی باباش اگـ...میرسونم خودم رو.بعد دویدم سمت اتاق ،سوئیچ ماشین و کیف پولم رو برداشتم؛ چون اومده بودم خونه خاله طبیعتا فقط نفس خونه بود،
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 باماشین خودش رفت تهران ،من رسیدم بهتون زنگ میزنم باشه؟
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باشه ،میگم.آفرین ،فعال خداحافظ.یواش رانندگی کن مهدیار باشه؟حتما ،فقط تنهایی نمیترسی که؟نه.پس هرکسی چه به تلفن خونه زنگ زد چه دم در ،جواب نده تا مامانت بیاد ،خب؟خیالت راحت.من رفتم.خداحافظت.سوار ماشینم شدم و خودم رو رسوندم به اون تهران نفرین شده...
***
ببخشید خانم ،دیانا مهرپرور رو کجا میتونم ببینم؟کدوم اتاق یا بخش؟اجازه بدید.دستی روی شونهام نشست و گفت:
مهدیار؟برگشتم ،دانیار بود ،به پرستار گفتم:
نیازی نیست خانم.بعد برگشتم سمت دانیار و پرسیدم:
چی شده دانیار؟ کجاست خواهرت؟چرا اومدی تو؟از من توقع دیگهای داشتی؟کی بهت خبر داد؟میالد.نیاز نبود پسر.Page 342
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پرسیدم حال دیانا چهطوره؟فعال هیچی.یعنی چی هیچی؟دعا کن براش مهدیار.نمیفهمم ،اصال چرا اینجوری شد؟همه دارند میگن خودکشی؛ ولی کسی از طبقه دوم که خودکشی نمیکنه ،اون هم دیانا .مطمئنم که اتفاقی پرت شده.غیر از این باشه دیگه اسمش رو نمیارم.چهقدر به بابام گفتم دیگه اینقدر زیادهروی نکن ،به خرجش نرفت که نرفت.کجاست دانیار؟ االن کجاست؟بیا بریم.همراه با هم رفتیم سمتی که دانیار نشون داد ،مادرش یه گوشه قرآن میخوند خواهرش یه گوشه گریه میکرد ،پدرش
خیره به دیوار روبه رو بود و همسرش قدم میزد ،رفتم نزدیکتر و جوری که همه بشنوند گفتم:
چه بالیی سر دیانای من اومده؟پدرش اولین نفر بود که متوجه من شد؛ بلند شد و گفت:
تو چرا اینجایی؟پس باید کجا باشم؟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؟از صبح هر چی میپرسیم میگن فعال هیچی نمیتونیم بگیم ،همین .نه کمتر از این جمله نه بیشتر .همینم داره ما روPage 343
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میترسونه.
بعد شما در برابر این جمله مسخره و بی سر و ته سکوت کردید؟دانیار:
چیکار کنیم مهدیار؟ یقه دکتر رو بگیریم؟همون لحظه دکتری تقریبا جوون از اتاق دیانا بیرون اومد ،به سمتش رفتم و گفتم:
حال این مریض چهطوره دکتر؟من از صبح چندین بار برای اعضای این خانواده توضیح دا...صدام رو یه کمی بردم باال و گفتم:
االن من دارم میپرسم ،مهم نیست چی به اعضای خانواده بیمار گفتید ،جواب من رو بدید.آروم باشید آقای محترم .ما فعال هیچی نمیتونیم به شما بگیم.اگه شما نمی تونید پس کی میتونه؟ بابای من؟ مگه دکتر نیستید؟ مگه درس نخوندید؟چه ربطی داره جوون؟ربطش اینه که همین االن کامل از شرایط این بیمار بگید تا بدونم حالش چهطوره؟نسبت شما با بیمار چیه؟شما فکر کنین همه کس بیمار ،من میشنوم.ببینین آقای همه کسش ،من االن هرچی بگم همش براساس حدس و گمان پزشکی هستش ،شما صبر کنید دو ساعتدیگه که جواب آزمایشات ایشون اومد من بهتون میـ...
ببین دکتر ،اون دختری که االن روی اون تخت خوابیده همه زندگی و دنیای منه ،من رو میشناسی؟مهدیارم ،مهدیارفرحمند ،به گوشت خورده؟ کسی که اگه خار به پای اون دختر بره همه شهر رو به آتیش میکشه ،پس قبل از اینکه این
بیمارستان رو روی سرتون خراب کنم به زبون ساده بگید حالش چهطوره ،ادبیات و اصطالح پزشکی تحویل ندید.
کار از این تهدیدها گذشته برای خرابکردن بیمارستان ،شما آروم بـ...داد زدم:
به روح مادرم قسم میخورم کاری که گفتم رو میکنم اگه اون دختر حالش خوب نشه ،از هیچ بنی بشری هم ترسیPage 344
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ندارم ،همه دنیا میدونند مهدیار حرفش دوتا نمیشه.
باشه آقای فرحمند ،اینجا بیمارستانه ،مریض خودتون روی اون تخت خوابیده ،آروم باشید ،بیمار شما ضربه به سرشوارد شده ،از وقتی آوردنش اینجا هیچگونه عالئم هوشیاری نداشته ،ما نمیتونیم کاری بکنیم تا ایشون یه واکنشی
نشون بدند ،یه حرکتی که نشون از به هوش اومدنشون باشه ،بعد از اون ما میتونیم تجویزات الزم رو انجام بدیم ،فعال
چارهای نیست جز منتظر موندن ،این قانونه و تنها راهشه ،هرجای دنیا هم بپرسید همین رو میگن.
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،یه چیزی میگم خوب حفظش کن ،به کارت میاد تا پایان بازنشستگی ،یه دکتر یا پرستار چشم و دل سیره ،روزی هزارتا
آدم میبینه که مغزش پاشیده ،دستش قطع شده ،پاش کج شده ،یا اینکه زیر دست جراح میمیره ،همه اینها رو شماها
میبینید ،بهتون یاد دادند و اینها رو تحمل میکنید و باهاشون کنار میایید؛ ولی هر کدوم از اون آدما که گفتم فقط یه
نفرند ،یکی از اعضای یه خانوادهان ،عزیزکرده خانوادشون ،اونا سیر نیستند از حضورش ،نگرانند ،بعد از خدا همه
امیدشون به شما و امثال شماست تا از این در بیایید بیرون و یه خبر خوب بدید ،پس به عنوان کسی که سوگند خورده
وظیفتونه در مورد شرایط تمام بیمارانتون به هرچند نفر که اومدن سراغتون کامل توضیح بدینگد ،نه اینکه چندتا آزمایش
رو بهونه کنید برای فرار از پاسخ ،اگه نمی تونید مثل یه پزشک واقعی عمل کنید پس به سالمت ،ببوسید بگذارید کنار؛ اما
این دختر ،هرچی که الزمه ،هر چندتا دکتر و پرستار ،هردارویی فقط به من بگید ،شما تنها کاری که می کنید اینه که همه
دانش پزشکی تون رو به کار میبرید تا حال این دختر خوب بشه ،فهمیدید؟
دکتر که کامال معلوم بود از حرفام هم شرمنده شده و هم وجدانش بیدار شده سری به نشونهی مثبت تکون داد و دور
شد ،به موهام چنگی زدم و به دیوار تکیه زدم ،چشمهام رو بستم و از ته دلم سالمتی دیانا رو خواستم ،دیانا متولد پنجم
بهمن بود ،نذر کردم اگه خوب بشه هزینه دارو و بیمارستان پنج نفر که وضعیت مالی خوبی ندارند رو تمام و کمال بدم.
با نشستن دو دست روی شونههام و فشارشون چشمهام رو باز کردم ،پدر دیانا بود ،با لبخند روی لبش گفت:
من شصت سال از خدا عمر گرفتم ،تا به امروز فقط شنیده بودم یه مجنون نامی وجود داشته؛ ولی امشب به چشم خودمدیدم یه مجنون وقتی پای جون لیلی وسط باشه چه حالی میشه و چه حرفایی میزنه ،دوستات هرچی از عشقت گفتند کم
گفتند ،فکرشم نمیکردم اینقدر دخترم رو دوست داشته باشی ،شرمنده تو و دخترم شدم به خاطر همه این کارهایی که
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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؟کمک کردم و نشوندمشون روی صندلی ،خودم فقط راه میرفتم.
چندساعت بعد از دکترش خواستم تا اجازه بده برای چند دقیقه برم پیشش ،وقتی رفتم ،نشستم لبه تختش ،این دختر
معصومتر از چیزی بود که بخوام باور کنم ،غرق صورت مثل ماهش شده بودم ،االن دقیقا میتونستم بفهمم مامانم چه
حالی داشت وقتی حسام روی همچین تختی خوابیده بود ،آروم زمزمه کردم:
من مهدیارم دیانا ،بلد نیستم حرفهای قشنگ عاشقانه تحویلت بدم ،بلد نیستم التماست کنم ،بلد نیستم درست وحسابی دعا کنم ،من فقط بلدم زور بگم ،االنم فقط زور میگم ،بیدارشو ،باید بیدار بشی دیانا ،بابات انگاری راضی شده،
پشیمونه ،پس بیدار شو تا بقیه راهو ادامه بدیم ،یه کمی میخوام مهربون باشم ،برای همین نمیگم چقدر وقت داری ،فقط
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
بعد از  58سال سد جلوش شکسته شد روی مچ دستش افتاد ،با انگشت شصتم پاکش کردم و کنار گوشش گفتم:
حاال که تو باعث شدی مهدیار بعد از  58سال اشک به چشمش بیاد ،مهدیاری که برای مرگ مادرش ،مامان ساحلشاشک نریخت ،پس دیگه چارهای نداری ،باید بیدار بشی ،مهدیار قسمش شکست به خاطر تو ،حاال تو به خاطر من نه ،به
خاطر این قلب بیقرارم خیلی زود بلند شو.
این رو گفتم و بلند شدم ،از در بیرون اومدم و به دانیار گفتم:
من میرم ،یکی دو ساعت دیگه برمیگردم.میری پیش میالد؟از کجا فهمیدی؟از مژههای خیست.حرفی نزدم ،قدمهام رو به سمت بیرون تند کردم.
***
به محض اینکه میالد در رو به روم باز کرد درست مثل پسر بچهای که مادرش رو گم کرده و حاال پیداش شده خودم رو
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انداختم توی بغلش ،با تعجب گفت:
داداش؟ این چه ریخت و قیافهایه؟دیانا داداش.دیانا چی؟ چیزی شده؟هیچی معلوم نیست میالد ،هیچی.با گفتن این حرف قطرات اشکم پشت هم روی شونه میالد رو خیس کرد ،میالد من رو از خودش جدا کرد و با ابروهای
باال رفته گفت:
داداشم؟ چی شده؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده.اگه اتفاقی بیفته چی؟بابا چیزی نمیشه ،دلت قرص باشه پسر.نمیتونم.خدای من ،چی دارم میبینم ،مهدیار من داره گریه میکنه و میگه نمیتونم؟ چیکار کرده؟ این دیانا چیکار کرده با دلداداش 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:
صدا چیه دورت بگردم؟ تا چند روز دیگه خودم دستتون رو میگذارم تو دست هم ،دیگه نمیگذارم باباش تبعیدت کنه،حاال که یکی وجود داره و باعث شده مهدیار من به خاطرش اشک بریزه من اجازه نمیدم بین اون باهاش فاصلهای
باشه ،به خودت بیا پسر.
دوستش دارم میالد ،دیوونه دار دوستش دارم ،احساس میکنم دلیل ضربان قلبم االن ریتم نفسهای دیاناست،بدجوری هوای نفسهاش رو کم دارم ،چرا داداش؟ چرا حاال که این دل سنگ مهدیار نرم شده ،چرا حاال که بعد از
اینهمه سال تمام حسهای مهدیار بیدار شدند ،چرا حاال که بعد از مدتها تحمل فشار روحی مهدیار میتونست به
آرامش برسه؟ چرا االن باید این اتفاق بیفته؟ از پرت شدن دیانا نمیگم ،از مخالفت باباش میگم ،از این فاصلهای که
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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االن من مجنون باشم؛ ولی بی لیلی چه فایدهای داره؟
الهی فدای اون دل پر دردت بشم داداش ،میدونم چی میگی؛ ولی یه لحظه چشمهات رو ببند و فکر کن به این که چندروز دیگه دیانا حالش خوب میشه و دوباره میری خواستگاری ،اگه باباش بهت گفته مجنون یعنی قبولت کرده ،نمیدونم
رفتی بیمارستان چه الم شنگهای راه انداختی؛ ولی هرچی بوده باباش راضی شده ،االن برگرد بیمارستان و تا آخرین
لحظه پشت در اون اتاق بمون ،اونقدر که دیانا شرمنده بشه و بلند بشه ،فقط یه چشم به هم زدن هستش.
هه ،همیشه میگن با یه چشم به هم زدن همه چی درست میشه ،به خدا من چشمهام کور شد ،پس چرا چیزی درستنمیشه.
مهدیار؟ میدونی که نا امیدی فقط شرایط رو سخت تر میکنه؟ می دونی چه گـ ـناه بزرگیه؟سرم رو تکون دادم و تکیه زدم به دیوار ،نفس عمیقی کشیدم و بعد از چند ثانیه کوتاه گفتم:
آره رفیق ،حق با تو هستش ،باید برم و اونقدر پشت اون در بمونم تا دیانا بلند بشه ،برمیگردم ،فقط یک بار دیگه توزندگی میخوام قوی باشم ،میخوام دلم رو از سنگ کنم تا این برزخ تموم بشه ،بعدش میشم همون مهدیاری که دیانای
من میخواد.
همینه ،این اون مهدیار واقعی هستش ،برو داداش ،زودباش.دمت گرم ،فعال یاعلی.به سالمت.***
« ۰:روز بعد»
تموم شد...
باالخره اون  85روزی که هر روزش برای من سال بود گذشت ،دیانا چهارده روز کامل بی هوش بود ،بعد از چهارده روز
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
بیمارستان رو شیرینی دادم ،ولی خب در لحظه چیزی به یاد نیاورد ،بعد از گذشت یک هفته کم کم همه چیز یادش اومد و
بعد به بخش منتقل شد،همه خستگی این  85رو به یک باره از تنم پر کشید وقتی بهم گفت «چرا این دلتنگی تموم
نمیشه مهدیار؟ هنوزم کنارمی ولی چرا تموم نمیشه؟»
توی این  85روز فقط سه بار اونم هر دفعه یک ساعت رفتم خونه میالد برای دوش گرفتن ،غیر از اون از پشت در اتاقش
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تکون نخوردم ،همه دکتر و پرستارها من رو شناخته بودند دیگه ،هر پرستاری کوچکترین کوتاهی یا اشتباهی می کرد ،یا
دیر رسیدگی می کرد ،دیوونه می شدم و بیمارستان رو روی سرم می گذاشتم ،این اواخر دیگه خود دکترها شخصا می
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،
کلی کیف کردم.
خانواده دیانا هر چقدر اصرار می کردند تا برم خونه استراحت کنم زیر بار نمیرفتم ،خاله ستاره هم برای احترام سه روز
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،
چشمهاش به خاطر گریه و بی خوابی سوزش زیادی داشته و به سختی باز می شده ،یه قسمت از نرده های تراس جدا
شده بوده و قرار بوده کال اون قسمت رو دوباره حفاظ بگذارند ،ولی پای دیانا گیر می کنه و متاسفانه پرت میشه.
ولی خداروشکر که تموم شد و االن شب خواستگاری مجدد هستش ،شبی که خود آقای مهرپرور از من خواست دوباره
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:
برای اینکه شرط و شروط و خواستههامون رو برای هم بگیم.خب ما خواسته و شرطی نداریم که؛ من تو رو می خوام ،تو هم باید من رو بخوای ،همینجوری که هستیم ،با همینشناختی 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 بدونمن 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.می دونستم همین رو میگی.خندید و گفت:
حاال واقعا چیکار کنیم؟ چی بگیم؟ ما که از خداخواسته می خواییم همه چیز زود تموم بشه ،بعد بریم سر خونه وزندگیمون که.
می تونیم بریم داخل و همین رو بگیم ،ولی قبلش من دو تا سوال دارم.می شنوم.ای خدا ...حسرت به دل موندم یه بار بگه جانم ...آخه چرا من تو کف خلقت این بشرموندم؟
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 بابابزرگممبیارم همینجا ،اما االن هر دو تای اونا حسابی مریضند و هوای تهران براشون خوب نیست ،واسه همین قبال قول دادم
وقتی اوضاع آروم شد برم شیراز و کنارشون باشم ،من خانواده کوچیکی دارم ،نمی خوام ازشون بیشتر از این دور بمونم،
یه چند وقت همینجا می مونم ،کارام که درست شد میریم شیراز ،از تهران دل خوشی ندارم ،خاطرات خوب من توی
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.جون مهدیار خودمم نمی دونم ،همه چیز یهویی شروع شد ،از نگرانی و دلشوره برات تا مجنون شدم االنم،همش یهوییPage 350
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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
ناگهانی شدت گرفت ،زمانش چه فرقی داره برات؟ مهم اینه عالقه دارم دیگه.
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.من از وقتی خودم بچه بودم تا به همین چند وقت پیش که میالد خبر بابا شدنش رو بهم بده از بچه ها بیزار بودم ...امااالن حس می کنم دوست دارم ،ببین من هیچ وقت خواهر و برادری نداشتم ،تک و تنها بودم ،االنم دیگه دارم سی سال
رو رد می کنم ،ولی دلم می خواد خودم زیاد بچه داشته باشم ،نمی خوام همون تنهایی هایی که من کشیدم بچه هامم
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 تویموکلینم دیدم فهمیدم چقدر تک فرزند بودن سخته ،مشکالتش زیاده.
خب پس بریم داخل و روز عروسی رو مشخص کنیم.با تعجب نگاهش کردم که باعث شد خنده اش بگیره ،خنده ای که برام من معنای بهشت بود ...این مرد کم می خندید
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:
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وای که دلم ضعف می رفت برای این دیانا گفتنش ،بیشتر از خودش عاشق این طرز صدا زدنش می شدم ،نه فقط اسم
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.خیلی دوستت دارم.نمیتونم ،به خدا نمیتونم بگم چه حالی پیدا کردم از این اعتراف مهدیار ...فکرشم نمیکردم بگه ،اصال روی آسمونها
بودم ،اگه روزی ازم در مورد آدمهای مغرور بپرسند میگم ،گفتن اینکه دوستت دارم براشون خیلی سخته ،خیلی خیلی؛ اما
وقتی میگن ،لعنتی عجیب به دل می شینه ،چون خیالت راحته نه دروغه نه از سرعادت ،بلکه از ته دله .بعد از چند لحظه
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:
اجازه هست برات ببندمش؟ در مقابل اون هدیه تولدم؟با لبخند و پرستیژ خاصش گردنبند رو از دستم گرفت و گفت:
تو چیکار کردی دیانا؟ این محشره دختر.همه ی حکایت زندگی ما دوتا توی همین دایره است دیگه« ،گرگ و مهتاب».یه گردنبند نقره بود ،دایرهای که توش نقش سر یه گرگ در حال زوزه کشیدن رو به سوی یه ماه کامل بود ،این رو
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.با لبخند قشنگی به چشمعام خیره شد ،نمیدونم چقدر؛ اما من هم از خدا میخواستم همچین لحظهای رو برای خیره
شدن به اون چشمهای دریایی این مرد ،وای امشب اصال این اون مهدیار نبود ،چشمهاش ،موهاش ،حرفهاش ،صداش،
خندههاش ،آخ خدایا ،خندههاش...
گردنبند رو گرفت سمتم و گفت:
خودت برام ببندش.از دستش گرفتم ،یه قدم به سمتش برداشتم ،سرش رو آورد جلو و من هم انداختم گردنش ،قفلش رو که بستم و
خواستم عقب بکشم دیدم که چشم هاش رو بست و یه نفس عمیق کشید ،همین که اومدم عقب با همون چشم بسته
دست لرزونم رو توی دست مردونهاش گرفت ،احساس آرامش عجیبی به وجودم تزریق شد ،دستم رو فشار خفیفی داد،
آروم زمزمه کرد:
جونم رو میدم؛ ولی هیچ وقت این دست رو رها نمیکنم.بعد چشمهاشو باز کرد دستم رو آورد باال ،گرفت جلوی لبهاش و همین جور که به من نگاه می کرد انگشت وسط و
انگشتری رو با هم بوسید...
کار از اتصال برق به بدنم گذشته بود ،نفسم رو نمیتونستم آزاد کنم به خاطر این حرکتش ،قطره اشک شوقی که روی
گونهام چکید رو دید؛ بیشتر بهم نزدیک شد و گفت:
تحت هیچ شرایطی نمیخوام اشکهای تو رو ببینم ،باشه؟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:
مهدیار؟و جواب بشنوم:
بریم پیش بقیه.***
مهدیار بسه دیگه ،خسته شدم.Page 353
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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؟وقتی این جوری با اشتیاق میخواست خرید کنه دلم براش ضعف عجیبی میرفت ،نمیشد نه بگم ،لبخند زدم و باهاش
هم قدم شدم .چندتا مغازه رو از نظر گذروند تا رسید به یکی که مهدیار مات لباسهای پشت ویترینش شد ،صدام زد:
دیانا؟بله؟نگاهی بهم کرد و گفت:
چی گفتی؟ببخشید ،جانم؟حاال شد ،ببینم نظرت چیه این لباس طالیی رو امتحان کنی؟از بین اون  1لباس وسطی همون لباس مد نظر مهدیار بود ،بلندیش یک وجب باالی زانو بود و از زیر سینه تا زیر ناف یه
حریر خیلی نازک ،یه حلقه به شکل پاپیون داشت که دور گردن بسته میشد ،یک دست طالیی و گلهای سینهاش از دو
رنگ نقرهای و طالیی .لباسش واقعا محشر بود اما...
چی شد دیانا؟ دوستش نداری؟چرا ،قشنگه.همین؟ فقط قشنگه؟چی بگم؟بریم بپوشش ببین اندازه است؟مهدیار؟چیه؟ تو امروز چند دست لباس خریدی ،دیگه سایزمم معلومه که ،بپرس اگه دارند اون سایز رو بخر بیار ،من دیگه نمیکشم،باشه؟
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اصال نیازی نیست ،بیا بریم.وای خدایا ،ناراحت شد .لعنت بهت دیانا ،خب میرفتی پرو میکردی اون که نمیخواست تو تنت ببینه که ،دویدم جلوش
و گفتم:
ببخشید مهدیار ،باشه تو بمون برم پرو.نیازی نیست دیانا ،من که نمیخوام خستهات کنم ،بیا بریم.مهدیار؟ بمون تا برگردم باشه؟کارتش رو از جیبش در آورد و گفت:
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
حلقههامون رو که سفارش داده بودیم رو تحویل گرفتیم ،حلقه هایی که مهدیار خواسته بود داخل حلقه داماد تصویر گرگ
و داخل حلقه عروس تصویر ماه هالل حک بشه ،خیلی سخت بود ولی دیگه بیچارهها درستش کردند.
از صبح ساعت  6اومده بودیم برای خرید و االن چیزی به  58بامداد نمونده بود ،از بس که مهدیار تو هر مغازه و فروشگاه
اذیت شد ،یه بار خندیدم و بهش گفتم مهدیار بیا از حاال لباس و خوراک تمام وسایل نیازمون رو سالی یه بار بریم خارج
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؟آره ،خورشت بادمجون ،دستپخت ثریا خانم.اون رو که نخوردی اصال.از بادمجون متنفرم.پس چطوری اونهمه به به و چه چه کردی؟آخه زحمت کشیده بود ،به زور چند قاشق خوردم ،حالم داشت به هم میخورد ،با دوغ پایینش دادم.من رو باش فکر کردم معذب شدی که پاشدم رفتم توی اتاقم.Page 355

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

دیگه دیگه ...راستی با ثریاخانم چیکار میکنی؟نمیدونم ،باید دنبال بگردم هرجا بهش نیاز دارند بفرستمش ،نمیتونم یهویی نونش رو ببرم.کار خوبی میکنی ،راستش بر عکس ظاهرت مهدیار ،دل مهربونی داریها ،به هر کی بتونی کمک میکنی.مامانم همیشه میگفت از کجا معلوم ،شاید من هم یه روز نیازمند شدم ،باید دستی بگیرم تا یه روز از جایی که توقعندارم 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
هتل باغ خیلی بزرگ ،بهترین میوه و شیرینی و بهترین شام .همه تهران رو زیر پا گذاشت تا باالخره همون لباس عروسی
که مد نظرش بود رو برام خرید ،یه لباس که دامنش واقعا سنگین بود به خاطر اون دنباله بزرگش ،گردی دامن اونقدر
بزرگ بود که به راحتی جلوی نزدیک شدن تا بیشتر از یک متر رو از هر طرفم میگرفت ،نمیدونم مهدیار چطوری بهم
چسبیده بود و دستم رو گرفته بود ،خودشم یه کت و شلوار سفید که اونقدر بهش میاومد و باعث شده بود همه توی
مجلس اون رو انگشت نشون کنند نه من رو.
تمام اقوامش رو از شیراز کشوند تهران برای مراسم ،همه دوستای فوتبالیش رو دعوت کرد ،چند خدمه اضافه تر
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
بسته بودند ،داخل هر کدوم از این شیش تا جعبه شیشهای یک رنگ گل بود ،تا نیمه پر شده بود و بعد یک جام وسطش
بود و درون هر جام یه چیز خاص مثل سکه های طال ،عسل،شیرینی و این چیزا ...روی هر کدوم از این جعبهها هم یه
شمع بزرگ بود ،اون وسط هم یه میز یا نمیدونم چی بود ،دایرهای بود که روش یه پارچه سفید پهن بود ،ولی زیرش
انگاری یه المپ کوچیک بود که نورش هم اون وسط رو روشن میکرد هم به اون جعبه های شیشه ای می تابید،روی
این میز آینه و شمعدان و قرآن بود ،انقدر محو سفره عقد بودم که بقیه جایگاه دقتی نکردم جز قاب عکس بزرگ
دونفرمون که تمام قد بود ،من و مهدیار دست تو دست هم و روبه روی هم و کیک هم اونقدر بزرگ بود که توی سفره
جا نمی شد ،مهدیار خواسته بود به تمام مهمانها کیک داده بشه.
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موزیک و موسیقیهای درحال پخش همه جدید و شاد ،حتی یک گروه  6نفره رقـــص هماهنگ رو هم از قبل اوکی کرده
بود برای مجلس آقایون که زیادی حوصله سر بر نباشه...
فیلم بردار و آتلیه ،همه چیز اونقدر عالی بود که از اول تا آخر مراسم نتونستم حرف بزنم ،همه اینا بدون هماهنگی با من
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:
چرا به من میگی این ها رو؟ من که می شناسمت ،اتفاقا همین که سنگین رفتار میکنی ،همین که انقدر مردونه رفتارمیکنه دلم رو بیشتر می لرزونی ،من نه رقـــص تکی ازت میخوام نه تانگو ،ولی یه شرط داره.
چی؟تو دست بزن تا من برقصم.خندید ،از همون خندههای نادر ،گفت:
معامله خوبیه ،باشه.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
با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من
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
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که این ترانه ی قشنگ رو به تو هدیه کردم
(آهنگ نازنین از احمد سعیدی)
هرچی که بود ،بهترین و زیباترین شب زندگیم رقم خورد ،شبی که لحظه به لحظهاش رو مهدیار بدون هماهنگی با من
رقم زد.
در مورد خونه هم بهم گفت اون خونه و وسایل توش همش خاطره و یادگارند ،میگفت نمیتونه ازشون دل بکنه؛ ولی
چند روز قبل از عروسی گفت دیانا من نمیخوام زندگیم رو با خاطرات کسایی شروع کنم که دیگه نیستند ،برای همین
تمام وسایل رو داد به اونایی که نیازمندند ،ولی چیزای با ارزش و پر خاطره رو نگه داشت ،تمام قاب عکسها رو جمع
کرد و جهاز من چیده شد توی اون خونه ،به همه گفت فقط سه چهار ماه تهران میمونیم و بعد میریم شیراز.
شب عروسی وقتی همه چیز تموم شد و قرار شد بریم خونه بهم گفت قبل از اینکه بریم برای شروع زندگی جدیدمون
باید اول نذر سالمتی تو رو به جا بیارم ،منظورش رو نفهمیدم تا وقتی رفت جلوی همون بیمارستانی که من توش بودم،
دسته چکش رو برداشت 1 ،ورق ازش جدا کرد و تو هر کدوم مبلغ های متفاوتی نوشت ،بعد زنگ زد و یک نفر که به
نظرم از بزرگای این بیمارستان بود اومد پایین و یه صحبت کوچیک با مهدیار کرد و چکها رو گرفت و رفت.
وقتی نشست برام توضیح داد که چه نذری کرده بوده.
بعد راه خونه رو در پیش گرفت و من از االن دیگه با همه وجودم میترسیدم از اینکه مهدیار به زودی با چیزی روبه رو
میشه که حتی تصور واکنشش هم رعشه به تنم مینداخت.
شب عروسی به خیر گذشت و دقیقا روز پنجم بود بعد از عصرونهای که به مهدیار دادم نشستم کنارش و سرم رو
گذاشتم روی شونهاش ،بعد بهش گفتم:
مهدیار؟جونم؟اولین آهنگی که با هم گوش دادیم رو یادته؟همون که شب تولدت تو ماشینم گوش دادی؟آره.Page 358
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اوهوم ،یادمه ،چطور؟خیلی برام پر معنی و دوست داشتنی بود.اون موقع کامال بی منظور پخش شد.میدونم ،یه تیکه اش رو می خونی؟نوچ ،بگذار با هم گوش کنیم؟پلی کرد ،وقتی هر دو با لذت گوش دادیم و تموم شد بهش گفتم:
میدونی به این آهنگ چی میگن؟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:
خب ،حاال آهنگ ما چیه؟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
هرکسی منظورش رو میفهمیدم.
چند لحظه بعد گفت:
دیانا میشه اون پیراهن طالیی که روز خرید عروسی برات انتخاب کردم رو بپوشی؟ خیلی دلم میخواد ببینم تو تنت چهPage 359
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شکلیه.
انگاری وقت مصیبت رسیده بود ،خر نبودم ،میفهمیدم منظور مهدیار چیه و این لباس پوشیدن بهونه است ،بیچاره توی
این پنج روز هر دفعه نشست کنارم و دستم رو گرفت و خواست حرفی بزنه من از ترس رنگ از صورتم میپرید و اون
میگذاشت پای یه ترس دیگه و با مهربونی کنار میکشید ،تا به امروز چیزی به روم نیاورده بود؛ ولی االن...
گفتم:
حاال وقت هست برای پوشیدنش.دیانا؟مهدیار خواهشا گیر نده ،چرا این جوری میکنی؟چه جوری میکنم عزیز من؟ پنج روز گذشته ولی تو جوری رفتار میکنی که انگار غریبهایم ،دیانا من شوهرتم ،میتونیاین رو درک کنی؟
تو شوهر بودن رو توی چی میبینی مهدیار؟ به اینکه هردفعه یکی از اون لباسهای رنگی و جورواجوری خودت برامانتخاب کردی و خریدی و بپوشم بعد با یه کمی ناز و عشوه.
نتونستم بقیهاش رو بگم ،سرم رو از شونهاش برداشتم و اون توی جاش صاف نشست و گفت:
چرا عصبانی میشی دیانا؟ مگه من چی خواستم؟ چرا در مقابل یه خواسته کوچیک من واسه پوشیدن اون لباس اینجوری جبهه میگیری؟
تو چرا نمیخوای به من یه کمی زمان بدی؟چقدر زمان؟ اصال زمان چی؟ مردی که تونست  1روز بعد از ازدواجش بگذره و تحمل کنه با فاصله از زنش بخوابهمطمئنا بازم تحمل میکنه؛ ولی حرف من که اینها نیست ،دیانا واضحه تو از چیز دیگهای می ترسی ،از چیزی که داره
نگرانم میکنه ،به من بگو.
هیچی نیست ،تو فقط بازم صبرکن ،میدونم برات سخـ...عصبی گفت:
گور بابای من ،من هرچی که بخوام رو تو خودم خفه میکنم ،به جز اینکه بدونم تو از چیزی نگرانی یا میترسی ،خببهم بگو ،من از دروغ بدم میاد دیانا ،بگو دردت چیه؟
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با گریه و عصبانیت بلند شدم و گفتم:
بسه مهدیار ،تمومش کن لطفا.بعد رفتم سمت اتاقمون و در رو بستم ،چند دقیقه بعد هم صدای در سالن رو شنیدم که خبر از رفتن مهدیار میداد...
«مهدیار»
کالفه و عصبی بعد از دو ساعت برگشتم خونه ،دلیل رفتارهای دیانا و این دوری که از من میکرد رو نمیفهمیدم ،وارد
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.
صداش زدم و جوابی نشنیدم ،رفتم سمت اتاق خوابمون ،در رو که باز کردم جا خوردم ،صحنه عجیبی بود برام ،تقریبا
نصف لباسهای دیانا روی زمین ریخته بود ،اونم نه سالم،ب لکه پاره پاره و هنوزم مشغول چیدن و پاره کردنشون با
قیچی بود ،مثل ابر بهار اشک میریخت و با حرص لباسهاش رو پاره میکرد ،قبل از اینکه چیزی بپرسم ،رفتم سراغ
کمدش ،درش رو باز کردم ،اصال نمیفهمیدم،هرچی لباس پوشیده و خوب بود توی کمد بود؛ ولی همه ی لباسهای باز و
برهنه ،خصوصا چندتاشون رو که خودم خریده بودم و از ناحیه شکم کامال باز بودن روی زمین بود ،پرسیدم:
معنی این کارا چیه دیانا؟ چرا داری لباسهات رو پاره میکنی؟ دیوونه شدی؟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:
دیانا دارم مثل آدم ازت میپرسم چی شده؟بلند شد و اومد سمتم ،سرش رو گذاشت روی سینهام و دستهاش رو دور کمرم حلقه کرد ،با هق هق گفت:
 غلط کردم مهدیار ،من در حقت بد کردم ،ببخش من رو تو رو خدا .من رو ببخش ،اشتباه کردم قبال دروغ گفتم و قبل ازازدواج حقیقت رو بهت نگفتم.
قبل از اینکه ذهنم بخواد به هر سمت بدی بره ،دیانا رو از خودم جدا کردم،یه نگاه دیگه به تمام لباسها انداختم،
همشون رو یادم بود وقتی سالم بودند ،اینا همشون قسمت شکم یا کمرشون برهنه بود ،بازوی دیانا رو گرفتم و
چسبوندمش به دیوار ،با وجود ممانعتش لباس تنش رو باال زدم و با چیزی که دیدم دستهام شل شد و...
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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:
چطور چاقویی؟ حرف بزن دیانا تا یه کاری دست خودم ندادم.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
توی اون خرابه اسیر مهرزاد بود ،اون جیغ هایی که امید گفته بود ،اون همه اصرارش برای نرفتن به بیمارستان ،دروغهای
غزل دوستش ،اون قطره خون توی ماشین...
سرم داشت منفجر میشد از یادآوری همه اینا ،بهش گفتم:
چرا بهم نگفتی؟ هـان؟ چرا نگفته بودی اون حیوون چه بالیی سرت آورده؟ چرا؟نتونستم مهدیار ،ترسیدم اگه بگم دیگه هیچ وقت من رو نخوای.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:
بهت گفته بودم هر زمان در مورد اون شب و اتفاقاتی که افتاده چیزی بفهمم دیگه هیچی رو تضمین نمیکنم ،چقدراصرار کردم بریم بیمارستان ،چقدر بهت گفتم اگه چیزی شده بگو ولی حرفی نزدی ،ولی نگفتی .باشه ،اینم گفته بودم
شده مهرزاد رو نبش قبر کنم اینکار رو میکنم تا حسابش رو بگذارم کف دستش ،حاال وقتشه ،هرجوری شده میرم
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سراغش؛ ولی بعدش میام سراغ تو ،آدمت میکنم دیانا.
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:
مهدیار هر بالیی میخوای سر من بیار ،ولی سراغ اون نرو ،نگذار دوباره تو این خونه اسم اون نامرد زمزمه بشه ،اونی کهدروغ گفت و بد کرد من بودم ،هرکاری میخوای با من بکنی نرو ،حساب تو با اون قبال تسویه شده.
به سختی یه نفس عمیق کشیدم ،مهرزاد همون نامرد قبلی بود؛ ولی این دختر اون دختری نبود که اون روز بهش گفتم
چه بالیی سرش میارم اگه دروغ هم گفته باشه ،االن اون دختر زن من بود ،کسی که اشکهاش داره به درد میاره قلب
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
میکرد و من فکر میکردم ترسش به خاطر...
از زور گریه شونههاش میلرزید ،باید میگذشتم از دروغش؛ برگشتم سمتش و کشیدمش توی بغلم ،محکم من رو بغل
کرد ،موهاش رو نوازش کردم و گفتم:
دیگه گریه نکن ،ببخش میدونم تند رفتم ،آروم باش.باور کن نمیخواستم اینجوری بفهمی ،هربار نشستم پیشت تا بهت بگم؛ ولی ترسیدم ازت.یعنی مهدیار انقدر بد شده که زنشم باید ازش بترسه؟به جون خودت که بـ...هیچی نگو ،هیچی.با دستهام صورش رو قاب کردم و بـ ــوسههای ریزم رو روی گونههاش نشوندم.
شب توی تخت دراز کشیده بودم ،دیانا داشت لباسهای وسط اتاق رو جمع میکرد ،دلم به حال این همه مظلومیتش و
ترسی که از من داشت سوخت ،چه غولی از خودم ساخته بودم و نمیدونستم ،برای همینم گفتم:
دیانا؟بله؟باز گفتی بله؟ نمیدونی بدم میاد این جوری جواب میدی؟Page 363
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جونم؟دستم رو باز کردم ،لباسهای توی دستش رو انداخت گوشه اتاق و موهای باز و پریشون دورش رو کنار زد و اومد روی
تخت و باالخره موفق شدم بعد از  1روز توی این تخت زنم رو در آغوش بگیرم ،کنارم دراز کشید و سرش رو بین گردن
و کتفم گذاشت،بـ ــوسه ای رو موهاش نشوندم و گفتم:
زخم هات رو به دکتر نشون دادی؟برای از بین بردن اثرشون؟اوهوم.آره ،به یه دکتر نشون دادم ،بهم چند تا کرم تجویز کرد؛ ولی هنوز که جواب نداده.چرا؟دکتر گفت زمان میبره تا کامل خوب بشن.سرش رو گرفت باال و تو چشمهام نگاه کرد:
من رو میبخشی مهدیار؟به خاطر؟اینکه ناقص بودم و بهت نگفتم ،هیچ مردی از یه زن خط خطی شده خوشش نمیاد و من بهت ظلـ...هیس ،دیگه نشنوم اینو ازت ،خط خطی یعنی چی؟ خودم میبرمت پیش یه دکتر خوب تا یه تجویز درست و حسابیبکنه ،اونم نه به خاطر خودم ،برای من هیچ فرقی نمیکنه ،اتفاقا االن من باید معذرت بخوام که به خاطر جونم خودت رو
به خطر انداختی و این بال سرت اومد ،من شرمندتم؛ ولی اگه میگم بریم دکتر به خاطر خودته که هربار با دیدن این
زخمها خاطرات بد برات زنده نشن ،همین.
نه ،خاطرات بدی نیست ،اینا همش یادگار هستش ،یادگار اینکه به خاطر نجات جون مردی که عاشقشم ،روی تنممونده ،تو هم چندتا از این زخم ها داری که اونم کار مهرزاده ،یا باهم میریم سراغ دکتر و از بین میبریمشون ،یا اجازه
میدیم یادگاری بمونند.
دریا دلی بود این دختر برای خودش ،همه چیز رو به نیکی میگرفت ،گفتم:
حالم دست خودم نیست وقتی این جوری با مهربونیات دلبری میکنی.Page 364
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ببین من چی میکشم وقتی تو این جوری مهربون نگاهم میکنی ،دلم میخواد.دلت چی میخواد؟یه دستش رو برد الی موهام و یه دستش روی سینهام ،خودش رو باال کشید و توی گوشم گفت:
دلم میخواد زمان از حرکت بایسته تا من توی اون دریای چشمهات غرق بشم.چشمهامو بستم و نفسم رو آزاد کردم ،دیانا هر دو دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت:
عاشق این نفسهاتم.با همون چشمای بسته شونه های برهنه اش رو بوسیدم و بعد با اجازهای که از آشوب چشمهاش گرفتم ،آرامش واقعی
برای ادامه زندگی رو به هر دومون بخشیدم.
***
«دیانا»
شب سالگرد ازدواجمون بود و یه مهمونی کوچیک با حضور میالد و غزل توی خونمون گرفته بودیم ،خدا به 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.
اومدن این کوچولو به زندگی غزل و میالد عالوه بر زندگی اونا به زندگی ما هم رنگ و بوی دیگه ای داد .میالد وقتی ما نقل
مکان کردیم شیراز اون هم دوری مهدیار رو تحمل نکرد و دو ماه بعد اومد ،حاال این محیا کوچولو شده بود عزیز دردونه
عمو مهدیارش ،مهدیار عاشق دختر بود ،میگفت خداکنه ما هم بعدا بچمون دختر باشه؛ ولی درعوض میالد پسر دوست
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؟خب درسته سالگرد ازدواج من و مهدیار هستش؛ اما این کوچولو ناراحت میشه عمو میالد و خاله غزلش براش هدیهنخریدند.
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:
خدا قراره با دادن یه پسر بهت تو رو هم بیچاره و گرفتار کنه دیگه داداش.مهدیار با بهت گفت:
آره دیانا؟با لبخند چشمهام رو به نشونه آره باز و بسته کردم ،خندید و گفت:
چرا االن میگی من دارم بابا میشم؟من خودمم دیروز جواب آزمایش رو گرفتم ،حاال چه فرقی داره االن یا قبلش؟میالد با لحن با نمکی گفت:
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:
خیلی خوشحال شدم دیانا ،االن بیشتر هنگم تا خوشحال ،یعنی من هم قراره بابا بشم؟اگه خدا بخواد،آره عزیزم.هرگز فکر نمیکردم باورش انقدر سخت باشه ،دیانا من بلد نیستم مثل این میالد باال و پایین بپرم؛ ولی باور کن با همهوجودم خوشحال شدم.
میدونم عزیز دلم.بعد چشمکی زد و از ال به الی گل های رز تو گلدون روی میز یه جعبه کوچیک بیرون آورد ،درش رو باز کرد و از توش
انگشتر نقره مامان ساحلش که همون نشون عشق بود رو بیرون آورد و دستم کرد ،بعدش گفت:
اگه میدونستم این جوجه هم هست دوتا هدیه داشتم؛ ولی نشد دیگه ،بعدا برات می خرم.و بعد پیشونیم رو بوسید .میالد هم بالفاصله پیشونی غزل رو بوسید و گفت:
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من هم بلدمها ،گفته باشم.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 خوبتقدیم خانمت کن.
گفتم:
نیازی نیست آقا میالد ،مهدیار هدیه اصلی رو قبال بهم داده.چی؟ نشون بدین ما هم ببینیم.عشقش رو ...من تا وقتی عشق مهدیار رو دارم دیگه هیچی نمیخوام.زن داداش اومدی و نسازی ،بگذار من امشب با دل خوش برم بیرون ،شبم توی اتاق خودم بخوابم.غزل گفت:
میالد؟ چرا چرت و پرت میگی؟ االن اینا فکر می کنند تو زن ذلیلی ،نمیدونند که چه دیوی هستی تو خونه.مهدیار زودتر از میالد گفت:
غلط کرده ،از گل نازک تر بهت گفت به خودم بگو زنداداش ،حسابش رو میرسم.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.ب عد با حالت قهر روشو برگردوند و مهدیار رفت و محیا رو از دست میالد گرفت ،بوسیدش و بعد ازمون خواست تا کنار
هم بشینیم روی مبل و عکس یادگاری بگیره.
بعد از عکس گفت:
راستش حق با میالده ،این جوری هدیه خیلی راحت و بی دغدغه داده شد ،برای همینم فردا صبح میبرمت و هدیه اصلیرو برات میخرم.
هدیه اصلی؟همون ماشین سفیده که میگفتی اسمش رو نمیدونی؛ ولی خیلی دوستش داری ،فردا میریم نشونم بده ببینم چیه ،بعدPage 367
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برات میخرم.
من یه چیزی گفتم حاال اصال نمیـ...حرف نباشه ،فقط باید یه قولی بدی.جانم؟تا زمانی که بچه به دنیا نیومده سوارش نشی.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
نویسی واسه شرکتها و موسسات بزرگ ،میالد هم طبق معمول همراهیش کرد .من هم که پرونده وکالتم باطل شد و
بیکار موندم ،هرچی به مهدیار اصرار کردم تا بذاره برم سراغ یه کار درست و حسابی گفت کار مال مرده ،تو هرچی
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
کله بزنی و مخ خودت رو خالی کنی .من هم قبول کردم و بیشتر وقتم رو توی خونه بودم و تالش می کردم کارهایی بکنم
که مهدیار لذت ببره از مرد بودنش.
شونزده روز به زمان زایمانم مونده بود .با مهدیار دوتایی توی اتاق پسرمون نشسته بودیم و لباسهاش رو نگاه
میکردیم .مهدیار گفت:
خدا به من و میالد برعکس بچه داد.عزیزم این بچه اولمونه ،واقعا اینکه برات پسر یا دختر باشه مهمه؟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؟امشب میارند دم خونه تحویل میدند.مطمئن؟آره خیالت راحت ،حتی رنگ اون هم گفتم آبی باشه.ممنونم.تشکر؟ واسه کاری که دارم برای پسرمون میکنم؟Page 368
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چیزی نگفتم ،نشست کنارم ،گونم رو بوسید و گفت:
حاال چرا یک دست همه چیز آبی؟وا ...نمیبینی؟ سفید هم بینشون هست که.هست؛ ولی کمه.این جوری قشنگ تره ،به خدا همه اینترنت رو زیر و رو کردم برای خرید هر کدوم از لباس و وسایل.شوخی میکنم تپل جون.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.خندیدم و گفتم: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؟چیزی نمیشه مهدیار ،تو برو بابابزرگت رو برسون بیمارستان ،کاراش رو که انجام دادی ،یا خودت برگرد یا خالهات روبفرست.
میترسم دیانا.مهدیار هنوز شونزده روز مونده ،چیزی نمیشه ،زودتر برو.و مهدیار رفت ،یکی دو ساعت بعد زنگ زد بهم و گفت کارای بستری شدن بابابزرگش انجام شده و تا یک ساعت دیگه
خودش میاد خونه.
همین جور جلوی تلویزیون نشسته بودم و فیلم سونوگرافی رو میدیدم که زنگ در رو زدند ،به سختی بلند شدم و جواب
Page 369

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان گرگ و مهتاب | فرزانه رجبی کاربر انجمن نگاه دانلود

دادم ،دوچرخه پسرمون رو آورده بودند ،از طرف خواستم بیاره باال و بگذاره جلوی در سالن ،وقتی گذاشت پول پیک رو
دادم و اومدم داخل ،در کارتن رو باز کردم و هر طوری بود دوچرخه رو بیرون آوردم ،خیلی قشنگ بود ،جای دوچرخه رو
توی اتاق خالی گذاشته بودم ،به نظر کوچیک و سبک میرسید ،برای همینم بلندش کردم و چند قدم که رفتم رکاب
دوچرخه گیر کرد به دسته مبل و تعادلم رو از دست دادم ،محکم خوردم زمین و درد خیلی بدی توی تنم پیچید ،مهدیار
نبود و از ترس گریهام گرفت ،دوچرخه افتاده بود روی شکمم و میترسیدم بالیی سر بچه اومده باشه ،استرس بدی بود
و حس می کردم ضربان قلبم خیلی بیشتر از قبل شدت گرفته ،کنار میز بودم ،با بغض و درد موبایلم رو برداشتم و شماره
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:
چی شده؟ چرا گریه میکنی؟بیا مهدیار ،خوردم زمین ،درد دارم ،زود بیا تو رو خدا.دیگه چیزی نشنیدم ،موبایل رو انداختم زمین ،دستم رو گذاشتم روی دلم و فقط دعا میکردم مهدیار زود برسه ،اونقدر
درد زیادی بود که مطمئن بودم بچه همین امشب به دنیا میاد ،نفهمیدم مهدیار کی رسید خونه ،همین جور که مانتوم رو
تنم میکرد با عصبانیت گفت:
البد صبر نکردی و دوچرخه رو برداشتی هان؟االن وقتش نیست مهدیار.بچهای ،بچهای ،هنوزم بچهای ،مدام باید بهت سفارش کنم ،بلند شو حاال.بعد من رو بلند کرد و رسوند جلوی ماشینش ،من رو خوابوند روی صندلی عقب و رسوند بیمارستان.
توی بیمارستان پرستارها براشون مهم نبود و یه معاینه سرسری کردند؛ ولی با داد و بیداد مهدیار کم کم به خودشون
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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گریهام بیشتر شده بود ،مهدیار پرسید:
چرا گریه میکنی دختر؟ چیزی نیست که.مهدیار هیشکی اینجا نیست ،نه مامانم نه آبجیم نه غزل ،بچه به دنیا بیاد بعدش چیکار کنم؟ تازه وسایل بچه هم توخونهاست.
تو فکر هیچی رو نکن ،اصال هم نترس ،من اینجام دیانا ،همه چیز رو درست میکنم باشه؟بعد دیگه چیزی نفهمیدم.
«مهدیار»
دستپاچه بودم و خودمم ترسیده بودم ،از اینکه بالیی سر دیانا بیاد میترسیدم ،بد شانسی بزرگی بود ،ای کاش خودم
رفته بودم برای تحویل گرفتن دوچرخه ...نمیدونستم چیکار کنم ،زنگ زدم به میالد و گفتم چی شده ،اونم گفت االن
خودشون رو می رسونند ،گفتم کاری نمی تونه بکنه؛ ولی گفت محیا فعال خوابه ،بیدارم بشه با شیر خشک آرومش میکنه،
برای همین غزل رو فرستاد بیمارستان ،وقتی اومد ازش خواستم کلید رو بگیره و بره از خونه ساک بچه مون رو رو بیاره،
خودم نمیتونستم دیانا رو تنها بذارم ،وقتی کیف رو رسوند دستم ده دقیقه بعدش غزل زنگ زد به موبایلم و گفت که
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
توی دستم جا نمیشد و میترسیدم از دستم بیفته ،برای نوازشش فقط از یه انگشت میتونستم استفاده کنم ،دستهای
کوچولوش رو گرفتم و بوسیدم ،به دیانا گفتم:
یه خبر بد برات دارم.سوالی نگاهم کرد ،گفتم:
پسرمم چشمهاش آبی هستش ،اصال قرار نیست نسل چشم آبیهای بابابزرگم منقرض بشه.خندید و گفت:
دیوونه ،این که عالیه ،من از خدامه پسرم مثل تو باشه.ولی من دلم میخواست مثل تو باشه.همین جوری نمیمونه که ،تغییر میکنه ،حاال شاید یه چیزاییش مثل من شد.Page 371
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حاال اسمش رو چیکار کنیم؟همون که خودت خواستی میگذاریم.به صورت پسرم نگاه کردم و گفتم:
به دنیای آدم بزرگ ها خوش اومدی آراد.***
« ۴سال بعد»
مهدیار؟جانم؟تو به آراد قول شهر بازی دادی؟خب آره.چرا همچین کاری کردی؟خب چی میشه مگه؟عزیزم مگه یادت رفته دفعه قبل مجبورمون کرد سوار تمام وسایل اونجا بکنمیش ،بعدشم مریض شد؟خانمم؟ چرا حرص میخوری؟ ازش قول گرفتم فقط سوار چندتا از وسایل بشه.توی تراس ایستاده بود ،رفتم پیشش ،آغوشش رو برام بازم کرد ،از خدا خواسته رفتم تو بغلش و گردنش رو بوسیدم و
گفتم:
آخه چهطوری از یه پسر بچه چهارساله قول گرفتی؟میخوای بدونی؟آره.صبرکن.بعد صدا زد:
آراد؟ بابا بیا اینجا.آراد فوری اومد توی اتاقمون ،به خاطر پرده ما رو ندید ،مهدیار گفت:
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نفسم اینجاییم ما.وقتی فهمید کجا هستیم اومد پیشمون ،مهدیار خم شد اونم بغل کرد و گفت:
نفسم به مامانی بگو چهطوری بهم قول دادی.آراد خندید و انگشت کوچیکه دست چپش رو آورد جلوم و گفت:
اینجولی.یه نگاه از روی حرص به مهدیار انداختم که باعث شد خندهاش بگیره ،گفتم:
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.اسم مامانت رو میگذاریم ،ساحل خوبه؟نه ،کسی که رفته دیگه رفته ،من دوست ندارم فقط با اسم به همه نشون بدم یاد مادرم همیشه توی دلم زنده است.پس چی بذاریم؟نمیدونم.باید فکر کنم دوباره ،چی بذارم آخه؟خندید و گفت:
به کوری چشم میالد میگذاریم محیا.من هم خندیدم ،آراد با انگشتش ماه رو نشون داد و گفت:
اون چیه بابا؟اسم اون ماهه پسرم ،به نورشم میگن مهتاب.گفتم:
به ما هم که داریم االن نگاهش میکنیم میگن گرگ.از دست تو دیانا ،گرگ چیه به بچه میگی؟Page 373
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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:
چهقدر امشب ماه قشنگ و زیبا شده مهدیار.گل بـ ــوسهای نثار موهای به دست باد سپردهام کرد و گفت:
لیاقت داشتن وجود تو را به رخ آسمان میکشم تا دیگر به مهتابش ننازد!...«میدانم ،روزی خواهد رسید که تو سکوت میکنی و من...
من شعر می خوانم،
تو میخندی و من شعر میگویم،
تو راه میروی...
آواز میخوانی...
مینشینی...
و شبها،
با همان آرامش خاص خودت به خواب میروی؛
و من...
غزل میگویم ،غزل میشوم و تو...
تو میشوی اولین و زیباترین کتاب شعر عاشقانه تاریخ که؛
نفس میکشد»...
امیدوارم از جلد دوم رمان من لذت کافی رو برده باشید تا شرمنده نگاه مهربونتون و وقتی که صرف خوندنش کردید
نباشم ،من واقعا تمام تالشم رو کردم تا رمانی با موضوع متفاوت و اتفاقات غیر تکراری تقدیم شما خوبان کنم ،کم و
کاستی های زیادی داشت و می،دونم که خالصه شد آخرش؛ ولی هرچیزی که می،خواستم اضافه کنم مثل جشن تولدی،
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مهمونی ،مسافرت یا هرچیزی میشد مثل بقیه رمان ها که خیلی تکراری هستش ،برای همین سعی کردم تو رمانم
بیهوده و تکراری ننویسم و خالصه و مفید باشه تا طوالنی و تکراری و قابل حدس ...شما به بزرگی خودتون چشم پوشی
کنید...

در همه صحبتها حرف آخر زیباست؛
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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برای دانلود رمان های بیشتر و با فرمت های دلخواه ،به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید :
WWW.NEGAHDL.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
معرفی رمان های در حال تایپ ،رمان های جدید سایت ،و اطالع رسانی های سایت و انجمن در کانال تلگرام نگاه
دانلود به نشانی :
T.ME/NEGAHDL
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