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 هيسانحه از دست داده وبه اجبار  هيشرکت هم هست وخانوادشو تو  کيريکه مد وايدانشجوبه نام ش یموضوع:دختر 
  رو قبول کرده یزندگ

  

  

  مآماده کن بخور یزيچ هيشدم رفتم تو خونه نصرت خدمتکارم سالم کردجوابشو دادم گفتم:ناهارنخوردم  ادهيپ نيماش از

ا رو نصرت غذ یگفت ورفت آشپزخونه اتاقم طبقه باالست رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم ورفتم اتاق غذاخور یچشم
  زنگ نزد؟ یآورد گفتم:دستت دردنکنه...امروز کس

  _فقط آقا کامران...

  ندارم برو تي...کاریبهم نگ یزيبلندکردم گفتم:قرارشد درمورداون چ دستمو

اسمشم برام آزاردهنده هست غذارو خوردم واز جام بلندشدم رفتم اتاقم لب تاب رو روشن کردم پروژه هامو  دنيشن یحت
زنگ خورد کامران بود اصال  مي. گوشرسميم یدانشگاهم به سخت یبه کارا ادشدهيشرکت ز یانجام بدم ازبس کارا
  ؟یکار دار ی:چادکارواجب داشته باشه جواب د ديگفتم شا یحوصلشو نداشتم ول

  _سالم خانمم چه خبرا

  _کارتو بگو
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  برخوردکنه هاخانمم ینجوريآدم با شوهرش ا ستي_خوب ن

  یانقدرم خانمم خانمم نکن رو مخم هينره ازدواجمون صور ادتي_

  زميچرا عز ی_اعصاب ندار

  _کارتو بگو کاردارم

  شرکت یاونجا واسه کارا امي_شب م

  یذاري...پاتوخونم نمميکنيصحبت م ارشرکتيب في_فردا تشر

اتاق  هي هيخانم چون هاسک یسگم کت شيازجام بلندشدم رفتم اتاق بغل اتاقم پ زيپرتش کردم رو م مويکردم وگوش قطع
عقبش  یاز جاش بلندشد اومد طرفم روپاها دنميتاقم با دنشه رفتم ا تيوقت اذ هيکولرروشنه  شهيجدا داره که هم

سرم باهاش گرم شد،دوباره رفتم  یساعت هي ميکرد یباز مباه کميزد سيودستاشو گذاشت رو شونم وصورتمو ل ستاديوا
 یواناتيکه خانوادم رو از دست دادم ح یچهارسال نيآروم شم توا یسراغ کت رمياتاقم وسراغ لب تاب.هر وقت ناراحتم م

 رفتهروز نبودم خدمه حواسشون بهش نبوده  هيهم داشتم اون پاکوتاه بود که  گهيسگ د هيکه داشتم بهم آرامش دادن 

سنجاب داشتم که ردش کردم نصرت  هيبود بعداز اون هم  یناراحت شدم سگ خوشگل یليتصادف کردومرد خ ابونيخ
 يیفتم االن حدود دوسالشه وهمدم ومونس تنهاگر شويسرپرست یرو از تولگ یداشت بعدش کت تيبهش حساس

بود جواب  ميخورد محدثه هم دانشگاه نگتماشا کردم.تلفنم ز ونيزيوتلو ونيزيهامه.کارم تموم شد رفتم اتاق تلو
  دادم:بله

  یومديدانشگاهم که ن ستيازت ن یاز صبح خبر يی_سالم معلومه کجا

  _امروزکارداشتم

  ؟یري_واجب ترازنص

  _آره

  لطف کرده یليترم نندازه خ ني_توروا

  تو نگران نباش ندازهيگفتم:نم دميخند

  گه؟يد یاي....فردا مارهيحرص آدمو درم تياليخيب ني_ا

  م؟ي_چندتاکالس دار

  دونه صبح هي_

  امي_م

  جلوتون ميبکش یگوسفند ی_گاو
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  ستميبه زحمت ن ی_راض

  یبا نمتيبي...فردا میدار ميي_چه رو

  _خدافظ

خودمون چشه  یشده مد فارس یسيمدکردن کلمات انگل هيآخه چ اديبدم م یبا گنيپشت تلفن م نکهيازا شهيهم
  وزود خوابم برد. دميمگه.ساعت رو نگاه کردم ده شب بود رفتم اتاقم ولباس خواب پوش

صرت ن نييبلندشدم رفتم دوش گرفتم موهاموخشک کردم وهمونجور بازگذاشتم رفتم طبقه پا دارشدميب مياالرم گوش با
  باشه تيگفت:سالم خانم آف

  برم دانشگاه دي؟زودبایکني...صبحونه رو آماده مريصبحت بخ ی_مرس

  ارمياالن م یاتاق غذا خور دي_چشم شما بر

  اتاقم  اري_نه ب

برداشتم  یروشن وشلواروکفش ومقنعه مشک یکه اومدم برگشتم اتاقم سراغ کمد رفتم مانتوقهوه ا یراه ازهمون
ت جاباشه حساسم نصر هيخودکارومدادم  نکهيبرداشتم روا مويبرداشتم وکتاب وکالسور وجا مداد فمويگذاشتم رو پاف ک

ود ب ميورفت ساعت رو نگاه کردم هفت ون زکارميکه صبحانه توش بود آوردگذاشت رو م ینيس هيتو  ايدرزد گفتم ب
فت مسا کميخونه باغ بود خونم و نييورژلب زدم رفتم پا ليمير هيو دميهنوز وقت دارم صبحانمو خوردم ولباسامو پوش

 قهيدو سه دق رميمسافتو م نيا رمينم یشخص نيبرم دانشگاه چون با ماش خواميبود هروقت م اديز یخونه تا در خروج

 هيرابود ک ستادهيدانشگاه محدثه دم در وا دميربع بعد رس هيگرفتم. یدم در رفتم سر کوچه تاکس دميرس ديکش ولط یا
  رو دادم ورفتم سمتش گفتم:سالم محدثه جان

  یبازکارت افتاده جان جان راه انداخت هيسالم چ کي_عل

  یريکه جزوه ندارم از نص یدونيگفتم:خودت م دميخند

  ريبگ ايب یخوايم دونستمي_م

  پاس کنم تونستمينم ويچيتورونداشتم ه یداد گرفتم:مرس دفترشو

  یجبران کن دي_با

  نشده ريتو تا د ميحاال بر کنميچشم جبران م ی_به رو

ه ب رتراومدميسال د هيسال ازم کوچکتره من  هي شناسميداخل ساختمون.محدثه رو از روزاول که اومدم دانشگاه م ميرفت
 دميقبل لز عملشو د یرو عمل کرده عکسا شينيهست ب يیخرما یدخترچشم سبزبا موها هيرشتم،محدثه  رييخاطر تغ

له مث بايمحکم خورده دماغش شکسته بوده قدش تقر بالسالش بوده توپ بسکت ازدهي یبه عمل داشت وقت ازيواقعا ن
 فرق داره یليبامن خ یحدود چندسانت کوتاه تره،از نظر طبقه اجتماع نيمترم اونم هم یمنه خودم صدوهفتاد وسه سانت
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 داهم موفقه با معدل نوزده وهفت یاز نظر درس قيرف هيانتخاب  یبود برا سيک نيبهتر یول هيخانواده متوسط معمول هي
  اومده دانشگاه هنوزم معدل نوزده مونده.

  شرکت؟ یايم یکامران اس ام اس داد:سالم خانمم ک ميومنتظر استادشد ميسرکالس نشست ميرفت

 ديکش.استاداومد دوساعت کالس طول فميانداختم تو ک ويجواب دادن نداشتم صفحه رو خاموش کردم وگوش حوصله
  رون؟يب ميبعدازظهربر یمحدثه گفت:موافق رونيب مياز دانشگاه زد ازدهيساعت 

  :امروز؟گفتم

  _َپ َن فردا

  گهيموقع د هي_امروز کار دارم بذار 

  سرت شلوغه نقدريا یکنيکارم یموندم چ یوقت وقت ندار چي_توهم که ه

  خدافظ رميگفتم:به تو چه فضول تو درستو بخون من م دميکش لپشو

 یب چيئوسو دميپوش یگرفتم دربست تا خونه که زودتر برسم.رفتم اتاقم لباس رسم یکردتاکس یدادوخدافظ یفحش هي
 نيمدارکو گذاشتم توش ورفتم سمت ماش ويبرداشتم گوش ومديکه به لباسم م یمشک کيش فيک هياموه رو برداشتم و

 مديساعته رس ميشدم ون نينشه سوار ماش فيثاومد ک یزيچ یکه بارون نايماش یجا رو سقف زدم برا هيبغل خونه 
ومنم  کردنيوسالم م شدنينبود وبا سرعت خودمو رسوندم.رفتم باال تا برسم دفترم همه بلندم کيشرکت ازشانسم تراف

  داخلن یمحمود یآقا یاريگفت:خانم  ميدم دفتر منش دادميجوابشونو م

  _باشه

  ستيمن نشسته بودولم داده بود گفتم:از جام بلندشو جات اونجا ن یتو کامران جا رفتم

  اخالقت نيبا ا یديترشيرو م گرفتمتيها وگفت:نم یاز صندل یکيورفت سمت  بلندشد

و فقط ر هيفروکن ازدواجمون صور نوتومختيا ميريگيطالق م گهيدوسال د یکينره تا  ادتينداره  ی_اونش به تو ربط
  ورقه

   ايکنيم تياذ واي_ش

   دادميبابا واصرارش به گرفتن شرکت نبود تن به ازدواج با تو نم تي_اگه وص

  _فعال که شوهرتم

  به دست چپم افتادگفت:حلقت کو؟ نگاهش

  ه؟يباشه مشکل اددستمي_خوشم نم
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  شيندازيروش حساسم بازم نم یدونيم واي_ش

  رو اعصابم نرو نيشترازايکه حلقت مهم باشه...کارتو بگو برو ب ی_چقدرخودت برام مهم

  بکنمش یمذاکره کنه اُک خواديم هيشرکت ژاپن نيدستاشوکردتوموهاش گفت:ا کالفه

  ديندميهماهنگ کن اون وتو نما يیماي_آره زمانشو با ن

  _باشه

  یبر یتوني_م

  به عنوان شوهرت؟ یکنيچرا منو قبول نم وايبره برگشت گفت:ش بلندشدخواست

  یبر یتوني_م

تمرکزکنم هروقت کامران رو  تونستمينم یورفت.لب تاب رو روشن کردم ول رونيونفسشو دادب نييانداخت پا سرشو
به  ديشا شميشترمتنفرميهر روزم ازش ب تونميبقبولونم به خودم که شوهرمه نم خواميم یهرچ شميم یعصب ببنميم

  .شمياز دستش راحت م رميگيطالق م رميهست مدرکمو بگ یکه به اجبار ازدواج کردم حاال هرچ نهيخاطرا

  .دميخواب ازدهيخونه نشستم جزوه هارو نوشتم ساعت  اومدم

ساعت دو  دميرخوابيدل س هيطول هفته استراحت ندارم ازبس کار دارم. کشمينفس م هي ليجمعس وروز تعط امروز
مده کامران او دميساعت هفت برگشتم که د دميلباس خر کميکردم بعداز ناهار رفتم پاساژ  یباز یبا کت کمي دارشدميب

  کنمياتاق لباسام بعدا خودم مرتبشون م اررو بذ ناياز خدمه رو صدا زدم اومد گفتم:ا گهيد یکي نهيام

  صدام برگشت سمتم گفت:سالم خانم خوشگلم دنيگفت ولباسارو ازم گرفت رفت کامران با شن یچشم

  رمگه نگفتم پاتو خونم نذا یکاردار یچ نجاي_ا

  نهيا ی_رسم مهمون نواز

  زيپاشم بندازه رو م نهيوسط خونم بش ادياتاق مهمون نه که ب برهيم في_مهمون تشر

  نجاياومدم ا ی_خواستم باهات حرف بزنم جواب تلفن نداد

  ؟ی_درباره چ

  _خودمون

  خدافظ یندارم به توهماتت گوش کنم خوش اومد یعالقه ا چيچون ه یخوداومدي_پس ب

در متوجه شدم رفت.رفتم اتاقم وخودمو پرت  یرفتم از صدا تياهم یب یول دميپله ها رفتم باال چهره تو هم رفتشو د از
حدواندازس  یکردم رو تخت لباسامو درآوردم وانداختمشون رو تخت دستمو کالفه بردم تو موهام تنفرم از کامران ب
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اقم ات اديگذاشته بودم صداش کردم ب یکه تو اتاق کت یکريسپا قيسربه تنش باشه.از جام بلندشدم واز طر خوامينم
  نجا؟يا ارمينصرت اومد اتاقم گفت:خانم شامتون رو ب ميکرد یبغلم باز ديدر رو بازکنه پر یبلدبود اتاقم کجاست وچطور

  ارهيچقدر ب دونهيبگو اون م نهينه به ام اريهم اتاقش ب یکت یزحمت غذا ی_آره ب

  _چشم

  بال ی_چشمت ب

  بود خواهرکامران ودختر عموم جوابشو دادم:بله ايميزنگ خورد ک ميگوش رونيب رفت

  ؟ی_سالم زن داداش گلم چطور

  ؟یتوخوب ی_مرس

  مي_عال

  کوکه؟ فتي_ک

  سال  هيترمو پاس شدم بعداز  ني_آره ا

مردم سه چهارساله  یموند سانستيهنوزتو ل یدکترا داشته باش ديتو االن با کشهيطول م یگفتم:از بس خنگ دميخند
  یخونيم یساله دار شيتو ش کننيتموم م

  کنميخوب وقت نم ی_خنگ خودت

  شرکتت مونده یمثله من کارا اي_بچت رو گازه 

  یکنيم تيريهم شرکتتو مد یخونيهم درس م ی_واقعا موندم چطور

  ستين رممکنيمن غ یبرا ی_کار

  ديشعارات...زنگ زدم بگم فردا شام دعوت نيمنو با ا ی_تو هم کشت

  ا؟ي_ک

  ديخونه ما دعوت گهيد گميخنگ تو وکامران رو م گهي_منو م

  کارکنم؟ ی_خب چ

  نياريب فيبزن...خب گفتم فردا زودترتشر ی_بندر

  گهيد ی_به اون داداشت گفت
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  یگي_نه تو مگه نم

  یبهش بگ ديخودت با کنهيکارم یچ دونمينم ميکنينم یخونه زندگ هيما تو مري_آلزا

  یدونيدرباره کامران نم یچيچرا ه ديمثال زن وشوهر واي_ش

  کنميهنوزم همون پسرعمو حسابش م دونمشي_چون شوهرم نم

  _چرا؟

  خودت به کامران بگو خدافظ ومدهيبه تو ن ايفضول ني_ا

  گه؟يد یاي_م

  _آره

  ی_باشه بابا

 یکت یغذا نهيآورده بود وام ینيمنو تو س یاومدن نصرت غذا نهينصرت وام یرو گذاشتم رو عسل یکردم گوش قطع
 شدم وباهم ميازجاش تکون نخورد ونرفت اتاقش آخرسر تسل یکت یخواستم بخوابم ول ازدهيرو وبعدش رفتن.ساعت 

  .ميديخواب

 هيرو به زور فرستادم اتاقش ورفتم آشپزخونه و یبرداشتم کت لمويخواب موندم زودآماده شدم ووسا دارشدميربيد صبح
 دانشگاه کالس دميرس ريخوردم ود کيکه داشتم به تراف یوآب پرتقال خوردم وزنگ زدم آژانس ازشانس بد کيک کهيت

دانشگاه  یپسره به اسم مهران که از شرا وکله گنده ها هيشروع شده بود رفتم سر کالس استاد اجازه داد رفتم تو
  ميديکالسو د دهيترش یگفت: چه عجب رو کرديم تيدخترارو اذ شهيبودوهم

  ینگفتم ونشستم بغل محدثه گفت:جوابشو نداد یزيچ دهيترش گفتينداشتم بهم م یخنده چون دوست پسر ريزدن ز همه

  گفتم:بعدا دارم براش نگران نباش آروم

 یچسب قو هيخودش داشت  یثابت برا یجا هيمن موندم کالس مهران  یول یکالس همه رفتن سالن غذا خور بعداز
  ؟یمحدثه گفت:کجا بود رونيوب شيکردم رو صندل یبود خال یبود خارج فميتو ک

  یري_مشغول حالگ

  _هان؟

  سر کالس ميبر یفهمي_حاال م

  اميسر کالس کامران زنگ زدبه محدثه گفتم:تو برو من م ميرفتيم ميداشت

  یزنگ بزن ديدانشگاهم نبا یدونينم ه؟مگهيتکون دادورفت جواب تلفن رو دادم:چ یسر
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  شرکت؟ یايم یامضات باشه ک ديواجبه با یزنگ بزنم ول دينبا دونمي_اوال سالم دوما بله م

  بود؟ نيزودبرسونم خودمو کارت هم کنميم یسع شهي_کالسم سه تموم م

  _آره

  یاس ام اس بد یتونستي_م

  _خواستم صداتو بشنوم

  ورفتم سمت کالس. دميکش قيکردم نفس عم وقطعيگوش

  بود یتو کالس محدثه گفت:ک رفتم

  خر هي_

  :پسرعموت؟دگفتيخند

  !م؟يهم دار یا گهي_جز اون خر د

  یگيم ینجوريبهت فروخته ا یتر زميچه ه چارهي_از دست تو ب

  

  تر بود ولش کن از آدم حرف بزن زمي_کاش ه

  ؟یاريب يیچه بال یخوايمهران م نيسره ا یآدم باشه ول دونميم دي_بع

  یببنياالن م یانداخت ادمي_خوبه 

آب داشت برداشتم ازحرکتم جا خورد در  یبطر هيرفتم سمت مهران  کرديجام بلندشدم محدثه با تعجب نگاهم م از
  جواب حرف صبحت نميرو باز کردم گفتم:ا یبطر

 نبالم که شلوارش بهد اديرفتم عقب اومد بلندشه ب کميگفت  یبلند نييه شيکردم ازسرد یآب رو روش خال یبطر کل

 ميورنوهمونج ديچيپاره شدن شلوارش توکالس پ یبلندشد صدا یبودووقت دهيبودم چسب ختهير شيکه رو صندل یچسب
  برات رمدا یاري کشمتيبه پشتش نگاه کرد دوباره نشست دادزد:م زمونديخ

  زهيت نيبشکن بب زهيچه ر نيگفتم: باالخره فلفل نب دنيدوستاش بهش خند یکالس رفت رو هوا همه حت کل

   یزيلحن مسخره کردن گفت:آخه چقدم ر هي یول تيهمون عصبان با

  کترميکوچ یلي_ازتو که اندازه ف
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 شميم یکي نيبارمنو بزنه با کف زم هياگه  یعنيبودم  کتريازش کوچ یليداشت وقدش بلند بود خ یورزشکار کليه

 یمحمد ی...آقادونم؟ينم هيباهاش جنگ ودعوا دارم.با اومدن استاد کالس ساکت شد استاد گفت:خبر شهيخوب هم یول
  ن؟يدوش گرفت

  بچه هابود یگفت:نه استاد شوخ دنيهمه بهش خند دوباره

 یازش استادگفت:اشکال نداره احتماال شمام حرکت دميبارترس نياول یهارو با حرص گفت وبه من نگاه کرد برا بچه
  سراغ درس ميبر ميکارو کردن...بگذر نيکه اون بچه هاهم ا نيکرد

.کالس که تموم شد ميبش ريپسرا ش یما دخترا جلو شديباعث م نيدخترارو داشت ا یهوا شهيخانم بودوهم استادمون
  م؟يکه ندار یا گهيگفتم: محدثه امروز کالس د

  ؟یدار ی_نه کار

  برم خونه عموم دي_آره امروز با

  جون_آهان کامران 

  کار دارم ی_زهرمار من بااون لندهورچ

 که آبروش نره با بستياز پسرارو گرفته بود داشت دورکمرش م یکي شرتيجام بلندشدم به مهران نگاه کردم سوئ از

  ؟یشلواراون بنده خدا افتاد ادهي هيافتادم دوباره خندم گرفت محدثه گفت:چ ادشيشلوارش  تياون وضع

  نکنه تيشه اذ_آره البته حقش بود اون با

  رهيگياونم حالتو م گهيبهم م یحس هي_

  من کاردارم مي...حاال بررهي_تونست باشه بگ

  گفت:مرداون پشت جوابشو بده ديجواب بدم محدثه د خواستميکامران زنگ زد نم ميکالس خارج شد از

  ؟یکار دار یجوابشو دادم:چ یگفت مجبور نويا

  ؟یزنيحرف م ینجوري_خانمم چرا ا

  دانشگاهم زنگ نزن گميم ستين تي_چون حال

  زنگ زدم ی_اس ام اس دادم جواب نداد

  ه؟ي_خوب کارت چ

  دانشگات امي_دارم م

  ؟؟؟چرا؟؟ی_چ
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  خونه بابام مي_بر

  برم خونه حاضرشم ديبا یکرد جاي_ب

  خونه برمتي_خوب م

  رميخودم م اري_کامران خونمو به جوش ن

  خونش ميکه بابام دوست داره باهم بر یدونيخونت دنبالت م امي_باشه پنج م

  خب خدافظ لي_خ

  باهاش یزنيحرف م ینجوريقطع کردم محدثه نگاهم کردگفت:بدبخت چرا ا ويگوش

  ستين شيدنبالت حال اميم گهيخونه عمو م رميخودم م گميم زنهيدانشگاهم زنگ نزن زنگ م گمي_زبون نفهمه م

ا پسره مخصوص کنهيم تيعصبان هيکه تو صدم ثان یزيها چشدنتم سره پسر تن ی:عاشق عصباندگفتيخند محدثه
  کامران

  خدافظ رمي...من میش ميزيعاشق چ خوامي_نم

  _خدافظ

خوردم  یکيناهارکوچ هيشدم ودربست تا خونه گفتم.رفتم خونه  نيرفتم سوارماش ميکرد گروماچيوهمد ميداد دست
براندازم کردگفت:به  هيبود یشدم بنزمشک نشيورفتم دوش گرفتم وآماده شدم کامران هم سرساعت پنج اومد.سوارماش

  خوشگل شهيبه مثل هم

  ميرنرسيد فتي_راه ب

  اخالقتم مثل خودت خوب بود ی_کاشک

ول ط یدوساعت کيبود.به خاطرتراف یقيموس یوفقط صدا ميچشم غره رفتم اونم راه افتاد.توراه کال ساکت بود بهش
منو دوست نداشت  یزن عمو ازهمون بچگ یبا استقبال عمو مواجه شدم ول ميدي.رسمياشهربريپاسداران تا آر دازيکش

همش  اديبدم م دونستيچون م داديومنو حرص م شزن دادا گفتيم یگرفت وه لميتحو یکل شهيدخترعموم که مثل هم
  تحمل کردم تا از نفرتم از ازدواجم عمووزن عمو نفهمن. یکردوليتکرارم

  ؟یمنو بابابزرگ کن یخوايم یکه عمو گفت:دخترم ک ميخورديم یچا ميشام نشسته بود بعداز

بردم  ستيالزم ن یجلو ودستم روبه معن دميضربه به پشتم زد وخودموکش هيگلوم کامران  ديپر یحرف چا نيگفتن ا با
  ستين یخاص زهيزده شد چ جانيباال کامران گفت:ه

  شهيرميد دياريبچه ب ديخواينم گهيعموگفت:نادرراست م زن
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 ٣٠سالشه کامرانم که٢٢ وايهنوزچهارسال نشده ازدواج کردن سنشونم که کمه ش رشهيد وي:مامان چاگفتيميک

  هنوزجادارن

  زننيمردم پشت سرش حرف م ارهيب ربچهيدخترکه ازدواج کنه د یفهميناروتونميعمو گفت:ا زن

هروقت  رکردهيشرکت هردومون رو درگ یمن هنوز دانشجوام وکارا ميدار یري:زن عموجان وقت هست، فعال درگگفتم
  ميکنيوقتش شد اون موقع اقدام م

  ديآرزو به دلم نذار یبود ول یحرف نميگفت:ا عموم

مت س ميکرد یساعت بعد خدافظ کي.رميبگ ديحالشو با هي اورديحرصمو درم نيکامران بازبود ا شين زدميحرف م یوقت
  شه؟يوقتش م یک شاVيا یکه بابام گفت يیاون حرفا زميکامران گفت:عز ميکه رفت کمي ميخونه من راه افتاد

چون خبرنداره  کردميتعحب نم دادينشون م یعکس العمل نيبازبود...اگه عمو همچ شتيوقت....همونه ن چي_ه
  ازدواجمون موقته یدونيکه م یجنابال یول گذرهيم یچ مونيزندگ

من به  ینگفت تو عشق کامران به من شک نداشتم ول یچيبه روبه روش نگاه کردوه دميرو توصورتش د یناراحت
 ميديرس کيساعت  ميتحمل کنم شوهرمه.تا خوده خونه ساکت بود تونستميعنوان شوهرم دوستش نداشتم واصال نم

  خونت اميب یکنينم دعوتم وايکامران گفت:ش شدميم ادهيخونم داشتم پ

  ؟یچ ی_برا

  نداشته باشم تيکار دميقول م اميتا دو سه بذار ب کشهيمنم خستم تا خونه خودم طول م کهي_ساعتو نگاه کن 

  نهک يیعوض کنم پالکتو شناسا نگويدر پارک ستميحوصله ندارم س ايپارک کن ب نجايفکر کردم گفتم:هم کمي

ز ا خوابهيخونه نم ومدميتا ن شهيهم داربودينصرت ب ميديبچه ها ذوق کرد دروبستم زودپارک کردودنبالم اومد رس مثل
  جاش بلندشد گفت:سالم خانم

  خوابنيم یاز اتاقارو براشون آماده کن تک یکي:سالم...امشب کامران مهمونمونه گفتم

  _چشم

  ريبخ ی_شب همگ

  نهييپا یاتاقمه اتاق جنابال نجاياتاقم کامران هم دنبالم اومد گفتم:کجا؟ا رفتم

  نباشم شتيپ یعني_

  ببراتاق خودت فيرتشري_نخ

  ورفت منم رفتم اتاقم ودرو قفل کردم ولباسمو عوض کردم وازبس خسته بودم زودخوابم برد. نييانداخت پا سرشو
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کامران  یدست وصورتمو شستم واز اتاق خارج شدم رفتم اتاق غذاخور يیرفتم دستشو دارشدميده از خواب ب ساعت
اومدم رفتم سرجام نشستم گفتم:سره  ديشده بود نفهم شيغرق گوش کرداونقدريم یباز شياونجا بود وداشت با گوش

  ؟یتو بحرباز یريم ینجوريکارم ا

 یارشديکنم...منتظرشدم ب یه بخوام بازکارکنم ک یبا گوش کنميگفت:سرکاروقت نم رونياومدب یخودش اومداز باز به
  ميباهم صبحونه بخور

  ؟یداريب ی_ازک

  شميدارميساعت هشت ب شهي_هم

  ینکيکنم ردنم یخواهش هي وايوسط صبحونه کامران گفت:ش اديرو خوشم م زبودنيعادتو داشت سحرخ نيهم شميمجرد

  باشه یداره چ یخوردم تارد شه گفتم:بستگ یچا کميکه تودهنم بود قورت دادم و یا لقمه

   ميحرف بزن یباهم درست حساب مينيروز بش هيمشغول به گرفتن لقمه شدم گفت: ودوباره

  ؟ی_درباره چ

  ميسنگامونو باهم وابکن مينشست ميبار حرف نزد هي یحت یول ميچهارساله مثال ازدواج کرد واي...شموني_زندگ

  برسه یا جهيبه نت ديکه شا ميبحث کن مينيبراش بش یچ یبرا شهيم یآخرش معلومه چ ی_وقت

  یتحمل کنم دوستم نداشته باش تونميخودم بکنمت نم یبرا تونمينم نميبيم کشميمن عاشقتم زجرم یفهميچرا نم واي_ش

شرکت جواب دادگفتم:برنامه امروزوبهم  یبرداشتم زنگ زدم منش مويگوش ديباريچشماش نگاه کردم صداقت ازش م به
  بگو

  ديهم ندار یروزمره هست جلسه ا ی_کارا

  ؟یچ یاريکامران  ی_آقا

  ندارن یهم جلسه ا شوني_ا

  بود فردا یکار مياي_هردوامروزنم

  یحرفاتو بزن یکردم کامران خوشحال شده بودگفتم:خوب امروز فرصت دار قطع

  گفت:االن بگم؟ کامران

  سرکار ميبر یخواينم ؟اگهیبگ یخوايم ی_پس ک

  ميباشه االن صحبت کن_نه نه نه 
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  اتاقم ايتو باغ  ميباشه گفتم:بر يیدوتا خواديکه کردمتوجه شدم م یمکث از

  یخوايالبته اگه تو م ميباش يیکه دوتا يی_هرجا

  تو باغ...نصرت جمع کن دستت درد نکنه ميلباسمو عوض کنم بر ساي_وا

بود  تادهسيدم در منتظر وا نييبرداشتم رفتم پا امميوگوش  یکتون هيبا دميپوش یوشال مشک یاتاقم ومانتو مشک رفتم
  ميگفتم:بر

داداش  یگفت یبود استرس کنکورتو داشت شيپنج سال پ ميقدم زد نجايدفعه که باهم ا نيکامران گفت:آخر ميقدم زد کمي
  استرسم کم شه کمي ميراه بر ميکامران بر

سخت بود  گرفتيم شيآت گرميداداش ج یگفتيتعجب بود ادامه داد:بهم م یبود برام جا ادشيبه کلمه حرفمو  کلمه
  برام مهم بود یدوست داشت یهرچ یتحملش برام ول

  ازدواج کنم باهات ی_پس چرا مجبورم کرد

ه ک یزيبشه نه چ خواميکه من م یزينبارچيبارم شده خودخواه شم وا هي یبرا خواستميم یخودم باش یبرا خواستمي_م
 اي یداديحداقل باهام دست م ميقبال که ازدواج نکرده بود یکن تيمنم اذ یش تيباعث شد اذ نميهم یول یخوايتو م

 ینجوريچرا باهام ا وايش ،چرایريگيازم فاصله م بهيرغ هي شترازياالن ب کردميبرات م یکار یکرديصورتمو ماچ م
  ؟یکنيم

  درسته؟ ی_فکرکنم تمام اخالقامو بدون

بارباشه که اج یزيچ یدونيم نکهيسواله منه چرا با ا نيا یاز اجبارمتنفرم وتومنو مجبورکرد یدوني:مدکردگفتمييباسرتا
  یکارو کرد نيا کنميقبول نم

 یفتم جلوگ دميفرصتو د یوقت یکنم ردم کن یازت خواستگار یاگه معمول دميترسياز دستت بدم م دميترسي:مستادگفتيوا
  ندارم فقط به عنوان شوهرت منو قبول کن یکم خواسته ا واي...شینشد تو منو نخواست یول رميترسامو بگ

ام که تووعموباه یکار ادهيهروقت  فتميتو رفتن ته دره م نيخانوادم که با ماش ادهي...هروقت تونميکامران نم تونمي_نم
  شميمتنفرم م شتريازت ب فتميم نيکرد

  کردم دادم عمو؟ نموازقصدخرابيماش یکني_هنوزم فکرم

  بهم ثابت کن نهيرازايغ یزي_چ

  یگيدروغ م یگيبامدرکم حرف بزنم م یحت ی:تومنو باورنداردگفتيکش یآه

  کردم وازش فاصله گرفتم جواب دادم:بله یزنگ خورد محدثه بود عذرخواه ميگوش

  یازصبح چندبارزنگ زدم جواب نداد ی_سالم کدوم گور
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  _خواب بودم

  نگاه کنه شيبه گوش شهيدارمي_خوبه آدم ب

  ؟یکاردار یدچي_ببخش

  ؟یايارم م ميريکالس م ی_شب با بچه ها

  د؟يي_دوتا

  اريتوهم کامرانو خب ب ارشهيبا  یهرک گهي_آره د

  دميبهت خبرم دونمي_نم

  نره خدافظ ادتي اي_باشه خبرم کن

  _خدافظ

  کردم ورفتم سمت کامران گفت:دختربود؟ وقطعيگوش

  ه؟يچ تشي_محدثه به نظرت جنس

  کارداشت؟ یباشه چ شيليفام دي_گفتم شا

  یايارم گفت بگم توهم ب رنيکالس م ی_شب با بچه ها

  ؟یازدواج کرد دونهي_مگه م

  یپسرعموم دونهي_نه م

  گذرهيخودت برو اگه باشم بهت خوش نم امي_اهان...من نم

  بخوابه تميبرم سر کار سرم گرم شه عصبان یندار یوگفت:اگه حرف نييانداخت پا سرشو

  _نه ندارم

  ؟یدوستم ندار یبلندکردگفت:مطمن سرشو

موهاش  کمي ميکه ازدواج کرد یچندسال نيتوا ذارهيم شيته ر شهيبودوهم یصورتش نگاه کردم چشم ابرو مشک به
 کيمعلوم نبود اگه ازنزد اديز یبودول شيشونيشدچندتا چروک هم روپ ینجوريچهارسال ا نيتوا یعنيداشت  یديسف

د که بو يیبايصورتش داشت درکل پسر ز ناسبمت یولبا کيکوچ ینيداشت ب یپروبلند یمژه ها دميديم کردمينگاه م
  :نه دوست ندارمادگفتميازش بدم م پسندمشيمن نم یول پسندهيم یهر دختر
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ق عاش شهيورفت. به قدماش نگاه کردم خسته ترازهم بشيگفت ودستاشوکردتو ج یآروم خدافظ نييانداخت پا سرشو
با نگاهم دنبالش کردم  کميبوده. نيحرفام حداقلش درباره خانوادم براش سنگ دونميم ینشدم بدونم چقدر سخته ول

  ورفتم سمت خونه.

اهاتون ب خواميم یدرباره موضوع ديوقت دار ديصدام زد برگشتم سمتش گفت:ببخش نهيسمت اتاقم که ام رفتميم داشتم
  صحبت کنم

  ميصحبت کن مينيبش مي_باشه بر

  یکن صحبت یخوايم یگفتم:خب درباره چه موضوع نهيدنبالم اومد نشستم با دست اشاره کردم بش نهيوام منينش رفتم

نه دارم  اي ديدونيم دونميدارم نم ميصاحب کاره خوب ميمشغول به کارم از کارمم راض شتوني_راستش من چهارساله پ
  کنميازدواج م

  ؟یمبارکا باشه ک یشدم گفتم:اِ به سالمت خوشحال

  هست یمشکل یول ميريگيرو باهم م یعقدوعروس خرميرو دارم م هيزي_جه

  اد؟يازم بر م یکمک ی_چه مشکل

  کنه یخونه خودم خانم خواميرو بکنه م یخونه کس یدوست ندارم زنم کلفت گهي_شوهرم با کارم مخالفه م

  یبراش مهم دهيحرفش نشون م نيرحمته که شوهرت روت حساسه ا ستيکه مشکل ن ني_ا

  کارنکنم شتونيپ گهيد ديندار یمشکل یعني_

کاراتو بهش  اريخودت ب یروجا یکيکه وقت ندارم اگه امکانش هست  یدونيشوهرت مهم تره فقط م زمي_نه عز
  یاين یتونياز فرداهم م یخواست دميماهتم کامل م نيبگو...حقوق ا

  ديراحت قبول کن کردمي_ممنون فکرنم

  مهم تره...حاالم برو به کارات برس یاز همه چ زم،شوهرتيکه عز رميبگ ميبراش تصم تونميرو نم توني_زندگ

 رشيمردخوب گ هي شاVيا هيخوشحال شدم دخترخوب وپاک کنهيداره ازدواج م نکهيرفت.از ا یگفت وبا خوشحال یچشم

ردم ک لينشستم پروژمو تکم اميدثه اس ام اس دادم نمرفتن ندارم به مح روني. ازجام بلندشدم رفتم اتاقم حوصله باديب
  .دميشام رو خوردم زود خواب ديتا شب طول کش رمشم.کا ليفارق تحص ريپروژه د نيدوست ندارم به خاطرا

ونه رو کل خ دياومد اتاقم گفت:ببخش نهينازش کردم ام کمياز روم بلندکردم و دارشدميب یصورتم توسط کت دنيسيل با
  نکردم داشيدنبالش گشتم پ

  نيتوهم برو آفر یکت ديبر ديتونيدلش تنگ شده شما م ششينرفتم پ روزي:اشکال نداره احتماال دگفتم
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 موهامو خشک کردم دمياز اتاق خارج شداز جام بلندشدم رفتم دوش گرفتم لباسمو پوش نهيوبا ام نييرو تخت رفت پا از

  ارميخودم ب یرو جا یکي ديگفت روزيد دياومد گفت:ببخش نهيصبحانمو خوردم ام یرفتم اتاق غذا خور

  که خواستم بذارم دهنم رو نگه داشتم تو دستم گفتم:خب یا لقمه

  اد؟يب دبگمي_امروز هست

  دانشگاه فردا تا ظهرخونم رميشرکت بعدشم م رميفکرکردم گفتم:نه االن م کمي

  برم؟ تونميم ادي_باشه پس بگم فردا ب

  جمع کن ممنون نامي_آره...ا

رکت ش دميبه مسعودگفتم منو برسونه شرکت.رس دميجام بلندشدم رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم ولباس ساده پوش از
  یاريبه پام بلندشدگفت:سالم خانم  یمنش

  کارتون داشتن یمحمد یتکون دادم گفت:آقا سرمو

  اومدن؟ یاري یآقا روزيد یدفترم....راست ادي_بگو ب

  بايله ظهربود تقر_ب

  _االن اومدن؟

  ان؟ي_بله دفترشونن بگم ب

  اتاقم پرونده پروژه انيب ديرفتن بگ یمحمد یآقا نکهي_بله بعداز ا

  ارنيساختمون چهل رو برام ب 

رو ازتوش برداشتم نشستم سرجام لب تاب رو روشن کردم در زدن  یگذاشتم تو کمد وگوش فمويدفترم نشستم ک رفتم
 ديسال بود اومد تو سالم کرد بلندشدم گفتم:سالم خوش اومد یکه مرد پنجاه وخورده ا یمحمد یتو وآقا ايگفتم ب
  دييبفرما

  باهام نيمنم نشستم سرجام گفتم:کار داشت نشست

  خواستم گزارش بدم یبا شرکت ژاپن ی_بله درباره همکار

  رفتيم ادميداشت  ني_آهان خوبه اومد

  زدميکرد پرونده رودادگفت:حدس م یا خنده

  شهيمثل هم یرو گرفتم خوندم گفتم:عال پرونده
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  رو آقا کامران هماهنگ کردن ی_فقط مسائل مال

  ديبر ديتونيم کنمي_باشه باهاشون صحبت م

  ؟یآورد شويپرونده مال هيبا شرکت ژاپن یهمکار نيبعدکامران اومد گفتم:ا کميرفتنش  بعداز

  _آره بخون امضا کن

  مقدارکمه نيبدن ا یشتريپوله ب ديخوندم گفتم:اونا با گرفتم

  کنني_قبول نم

اونا منفعت...کامران  یممکنه برامون ضرر داشته باشه وبرا نهيهز نيا کنميم شونيمالقات بده من راض بي_ترت
  دادميانجام مکه وقت ندارم وگرنه خودم  یدونيم ینه که خراب کن یکردم که کارارو بهتر انجام بد ندميتورونما

  دي_ببخش

  هم تکرار نکن یاشتباهات ني_بروبه کارت برس همچ

 یبرگه هارو دادم به منش رونياز تو کمدبرداشتم رفتم ب فمويبرگه رو امضا کردم ک یسر هيرو دادم بهش ورفت. پرونده
  خدانگهدار نيدانشگاه اصال تماس نگر رميمن م یاحمد یآقا نيرو بد نايگفتم:ا

دانشگاه تا هشت شب امروز کالس  دميساعت بعد رس کيکه زنگ زده بودم اومده بود.  یگفت منم رفتم آژانس یخدافظ
قبال .هيآدم کله خر ارهيسرم ب يیبال هيکه مهران  دميترسيم نيکالس از ا.رفتم تویعروس رهيم اديدارم ومحدثه امروز نم

 ادمستينداشت.دم دانشگاه وا یکه امروز باهام کار دمينفس کش هيکالسا تموم شد از نشستن جامو چک کردم ونشستم

بود  کياز دانشگاه فاصله گرفتم کامال تار کمي.اديبرم زنگ بزنم ب ادهيرو پ يیجا هيگرفتم تا ميتصم ومدين ینيماش
 ستمدبود  یکليه یمرد قو هي یول دميچهرشو نفهم یکيموچمو گرفت تو تار یدست هيبرداشتم زنگ بزنم که  ويگوش

  باهام ولم کن یکار دار یدوباره گرفت گفتم:چ یول دميدستمو کش شديم تيداشت اذ

  ولکن کهيگفتم:دردم گرفت مرت شترکرديب فشارو

ازش  شديعمل سخت روش داشتم وتا اونجا که م هي شيدستم هنوز توان نداشت دوماه پ ديرسيبهش نم زورم
  ولم کن دميم یبخوا یگفتم: هرچ دميکشيکارنم

  یبريگفتم:ولم کن کجا م ديدستمو گرفته بود پشتشو کردومنو دنبال خودش کش همونجورکه

  .هيبفهمم ک زنهيحرف نم هيک دونمينم یبرام آشنا بود ول عطرش

زدم دستشو گذاشت رو  غيکمرم درد گرفت وج واريد هيبه  ديخرابه ومنو کوب هيومنو برد تو  ديکش همونجوردستمو
  نزن غيدهنم گفت:ج

 یه هرچگفت:ک نيافتادزم فميصداش تعجب کردم دستشو خواستم بکشم کنار نذاشت وجفت دستامو گرفت ک دنينش با
  ؟یديبخوام بهم م
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وتو  دونميمن م یبزن غيج دارميگفت:دستمو برم وونهيد نينکنه کاردستم بده ا ختيگفت دلم ر یزيآم طنتيلحن ش هي با
  ؟یديفهم

  نولم ک یکنيکارو م نيا یچ یهمچنان دستامو گرفته بودگفتم:برا یدستشو از رو دهنم برداشت ول دکردمييسرتا با

  آره؟ یديبخوام بهم م یهرچ یگفت:گفت طونيلحن ش باهمون

  بود زايچ ني_منظورم پول وا

  خورهي_اونا به دردم نم

گفت:من  ومدياشکم داشت درم ارهيسرم ب تونستيم خواستيم یهرکار یکيتار نيتوا کردميداشتم سکته م ازترس
  خواميخودتو م

 یزد یچ ستيولم کن معلوم ن کننيباورنم وونسيد یمحمد گميمن به بچه هام یگفتم:ه اوردميداشتم شاخ درم ازتعجب
  یگيچرت م

  بود ی_حرفم کامال جد

  برم توروخدا ولم کن ديبا ديولم کن شهيم یمحمد یگفتم:آقا دميطرزحرف زدنش ترس از

  یباورکن یخوايبود چرا نم یحرفم جد وايول کردودستاشو دوطرف گذاشت گفت:ش دستامو

اهام ب یکارکن یچ یخواي...میترسونيمنو م یکردم با همون بغض گفتم:دار یکس یگلومو گرفته بود احساس ب بغض
  بزاربرم ديببخش یشد یعصبان ختمير تيکه رو صندل یاگه به خاطر اون چسب

با انگشتش اشکمو پاک کرد رفت عقب ودستاشو برداشت گفت:من  ختيبه خود اشکم رکرد خود کيبهم نزد خودشو
  کنمينم تيوقت اذ چيرو دوستش داشته باشم ه یمن کس زنميبهت صدمه نم چوقتيه

  یکنيم هيگر نمياشکاتو پاک کن طاقتشو ندارم بب ريدرآوردگفت:بگ بشيازج یدستمال

  منو یخورد یديآدم ند هيوباتعجب نگاهش کردم گفت:چ دستمالوگرفتم

  ترم هست وونهيکردم گفت:از من د یا خنده

  روبه رومه گهيد یکي کردميفکرم یزديحرفارونم ني_ا

  شميم گهيد یکي ی_توبخوا

  خورده؟ یزيباتعجب نگاهش کردم گفتم:سرت چ بازم

  _نه چطور؟

  یشد بيغر بي_عج
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  دوست دارم...دو..ست..دا..رم گميم یهست ی_اه عجب زبون نفهم

  ستين یخوب یاصال شوخ یمحمد ی_آقا

   ستين ینه مهران دوما شوخ یمحمد ی_اوال آقا

  نجا؟يا یپس چرا منو آورد ستين ی_شوخ

  از بچه ها بفهمه یکس خواستميگذاشت پشت سرش گفت:نم دستشو

  یا وونهي_د

  من عاشقت شدم واي...بابا شوونمي_آره د

  _منم باورکردم

  یکارکنم باورکن ی_چ

  شهيباورم نم یکن مي_هرکار

 يیکارا نيهمچ گهي...دوونهيشده بود تکوندم گفتم:پسره د یبرش داشتم وتکونش دادم ولباسم که خاک نيازرو زم فمويک

  نکن خدافظ فيتعر ميزحمت واسه کس ینکن تا مرز سکته رفتم ب

  یايگفتم:بازچرا م اديدنبالم م دميخرابه د یافتادم سمت خروج راه

  خفتت کرد گهيد یکي ديولت کنم شا یکيتار نيکه توا یگفت:توقع ندار شيشگيبه جانب وبالحن هم حق

 فهمهيکه م ادياگه بگم راننده ب ديلحظه به مخم رس هيوبرگشتم وبه راهم ادامه دادم اونم دنبالم اومد  زکردمير چشمامو

  شد؟ یگفت:چ ستادميهمونجا وا دميکه هستم نشون نم یاون

  ؟یبر یخواينم یچي_ه

  ري_نخ

  برم ريبگ یتاکس _پس

  خودم برسونمت یخوايگرفت گفت:نم نيبعدماش کمي ستاديوا ابونيکنارخ جلوتررفت

  ی_نه مرس

اشت د نيبود وا ینيسنگ کينوشتم دادم راننده.تراف یکاغذ یآدرسو رو فتهيشدم وبه راننده گفتم راه ب نيسوارماش
به  ینبود حت یحرفاش اصال عاد یبوده ول نيهم شهيکاراش که هم کردميمهران فکرم ی.به کارا وحرفاکرديکالفم م
 شهيگفته؛هم نويتوفکرشه که ا یچ یعنيدارم  دوستهم نگفته  یکه تو دانشگاه دوست بودن باهاش دروغک يیدخترا

از  ميعالمت سوال تو ذهنمه.با زنگ خوردن گوش یسوال دارم کل یکل شيبرام گنگ بوده درباره زندگ یمهران محمد
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مران بود حوصلشو نداشتم جواب ندادم دکمه پاور رو زدم صفحه خاموش شه.به عقب برگشتم نگاه فکر دراومدم کا
 اديم متا رانند مونميم یخونت تو الب اميشرکتم گفتم م یاز کارکنا یکيزنگ زدم سولماز اديوقت دنبالم ن هيکردم مهران 

الم دنب دميترسيم نيقبول کردزنگ زدم رانندم وآدرس رو دادم بهش به راننده هم گفتم بره اونجا،از ا یحرف چيه یاونم ب
شدم ورفتم خونه.نصرت اومد استقبالم  نياومد وسوارماش انندمبعد ر قهيخونه سولماز ده دق دميوخونمو بفهمه.رس اديب

  نيبچ زرويم رميدوش بگ رميگفتم:م

کامران گفت:جن  ديکامران اومده غذا تو دهنم ماس دميکه د خوردميورفتم حمام.داشتم شام م اتاقم مانتومو درآوردم رفتم
  ؟یديد

  ؟یکنيکارم یچ نجايبهتربود ا دميديقورت دادم گفتم:جن م غذارو

  نگران شدم ی_جواب تلفن نداد

  بود یکارت چ یديپرسياز نصرت م یزدي_خونه زنگ م

  زنگ زدم یجوري_هم

  ارين فيخبرم تشر یب رونياز خونم برو ب گميم ینجوري_منم هم

  ؟یجام بلندشدم گفت:شامت چ از

  اشتهام کورشد دمي_تورود

  بهم اس بده  رونيگفتم:رفت ب دميرو د نهيام رونيرفتم ب یرفت توهم ازکنارش ردشدم واز اتاق غذا خور اخماش

 یهمه رو جمع کردم گفتم:مگه نگفتم وقت نيياس داده بود رفت.رفتم پا نهياومد ام ميگوش یبعد صدا کمياتاقم  رفتم
  نيخبرازمن کامران رو راه ند یخونم ب

  آخه... نيآورده بودگفت:به من گفتن ازدواج کرد نهيکه ام یدختر

  _خانمه؟

  _نسترن هستم

 دياخراج ومدهين نيخبرازمن راهش بد یب گهيدفعه د ديقبول کن ديبا ليدل یقانون خودشو داره ب نجاي_نسترن خانم ا
  سرکارتون دي...برنيشياشتباهتون به سه تا نرسه که ردم نيمراقب باش

 یبدبختا خال نيشدم سر ا یعصب شتريکامران هم اضافه شد ب نيرفتن اعصابم به خاطرمهران خوردبودد همه
  .دميکردم.ازجام بلندشدم رفتم اتاقم خواب

روزه چطور عالقه مند  هي کردميشک م شيمهران ادامه داشت کم کم داشتم به سالمت بيورفتارعح گذرهيم یماه کي
سمتش قطع  کردرفتميصحبت م ی.رفتم داخل دانشگاه محدثه داشت باگوشزديم ريبا ت مويکه سا یشد اونم کس

  یمحمد یکردگفت:سالم معشوق آقا
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  ايکنيم عهي_سالم..خوب شا

  دوست داره دوننيم نه،همهيراي_مگه غ

  کله خرندارم نيبه ا ی_مهم منم که عالقه ا

  ازت خوشش اومده  نيا یکارکرد یچ وايش يی_خدا

  عالقه مندشده ینجوريداره هم یچه توقع وونهيد هي_از

  یکنيلهش م ینجوري_خاک توسرت همه دخترا دنبالشن توا

  مشکل خودشه خوامشينم فهمهي_نم

  ونهيدرم یا گهيکس د هينکنه پا هي_چ

  تو کالس مي_زر نزن بر

  ؟؟یاري واي...شوايصدام زد:ش یکيکه  یها بود روپله

 ميباهم همکالس بود رستانيتو دوران دب یوسفي...آتنا کنهيکارم یچ نجايعذاب خدا ا نيا یسمت صدا...وا برگشتم
سمتم که صداش  اديخواست ب کنهيکارم یچ نجايا شهيباورم نم ادياصالهم ازش خوشم نم چسبونديوهمش خودشو بهم م

  دهيجد یهمکالس یکرد ینجوري:چرا ادگفتيکردن برگشتم سمت کالس رفتم محدثه دنبالم دوو

  ؟؟؟؟؟ی_چ

  نجايگرفته اومده ا ی...انتقالیخبرندار یومديهفتس ن هي یزنيم غي_چرا ج

  محدثه یکنيم ی_شوخ

  شيشناسيدارم...مگه م ی_نه بابا من مگه باتو شوخ

 جانيتوهم ا یبگم که آتنا اومد دستاشو بازکردواومد سمتم ومحکم بغلم کرد ازم فاصله گرفت گفت:وا یزيچ خواستم

  خوشحال شدم دنتيد قدرازيچ یدونينم یچه خوب... وا یخونيدرس م

  چقدر حالم بدشده... دنتياز د یدونيگفتم:توهم نم تودلم

  یپيبازم خوش ت یکرده ول رييزدنتم تغ پيدختر البته ت یکرد ريي...چقدر تغگذرهيداد:پنج سال م ادامه

  جواب بدم ديبا ديبارکامران زنگ زد خوشحال شدم گفتم: ببخش نياول یزنگ خورد برا ميگوش

  جواب دادم:بله رونيب رفتم

  ی_دعوام نکرد
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  سرت داد بزنم؟ یدوست دار یلي_خ

  شرکت یايم ی_نه عادت کردم...ک

  ه؟ي_چ

  یکن دييتا یايب ديبا خوادي_پروژه پول م

  اميکالسم تموم شه م یکي ني_باشه ا

  خانم واي.سر جام نشستم مهران اومد گفت:سالم شنهيشيکردم رفتم داخل خوشحال شدم که آتنا آخرکالس م قطع

  تفاوت گفتم:سالم یب

  صبورم کنميمن صبرم یتفاوت باش یاومد درگوشم گفت:هرچقدرم ب آروم

  دادم رفت جاش نشست محدثه گفت:اوه اوه  لشيعقب بهم لبخندزد ومنم اخم تحو رفت

  باز؟ هيسمتش گفتم:چ برگشتم

  بهت گمي_م

  خبرخوب استاد رفت کالس کنسل شد هيکالس اومدگفت:بروبچ  یاز پسرا یکي

  برم خدافظ ديبا ميکنيکردن به محدثه گفتم:فردا باهم صحبت م یشاد همه

دربست گرفتم تا شرکت.رفتم شرکت تو دفترم نشستم کامران اومد برگه هارو جلوم گذاشت امضا کردم  رونيزدم ب زوداز
  ؟یآورد نيگفت:ماش

  _نه

  نگران نباش رسونميخونت...فقط م رسونمتي_پس من م

زنگ خورد سامان دوستش بود اول خواستم برم بهش بدم گفتم  زبوديکامران رو م یهارو برداشت ورفت.گوش برگه
  جواب بدم برداشتم گفتم:بله

  رو گرفتم یاري_سالم شماره کامران 

  وامي_بله من ش

  ینشناختم خوب دي_اِ سالم زن داداش ببخش

  ؟یشما خوب ی_مرس
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  کامران کو؟ دي_ممنون ببخش

  شهيم داشيتو دفترم جا گذاشته االنا پ شي_گوش

  نيدانشگاه بود روقتيتا د شبيافتتاح شد کامران گفت شما د روزيشاپ من د یکاف نيايسر ب هي_امشب 

  _آره تا هشت کالس داشتم

  شميناراحت م نيايمنتظرم فعال خدافظ ن نياريب في_امشب با کامران تشر

  _باشه خدافظ

  ؟زنگ زده بود یجا... کس ميقطع کردم کامران گفت:گوش وياومد تو دفتر گوش کامران

  شاپش دعوت کرده ی_آره سامان...امشب کاف

  ؟یري_م

  خونه آماده شم مي...دعوت کرد نتونستم ردکنم...ساعتشو هماهنگ کن بهم بگو کارتو بکن برميري_م

  چشم یشدگفت:به رو خوشحال

  خوشحال شه. نقدريا کردميگرفت ورفت.فکرنم ويگوش

  زميتموم شد زنگ زدم کامران جواب داد:جانم عز کارام

  خونه مي_کارات تموم شده بر

  اميمونده تموم شه االن م کمشي_

 یخوايتو کامران اومد گفت:کارام تموم شده م ايدر اتاقم اومد گفتم ب یساعت بعد صدا ميور رفتم.ن یکردم وباگوش قطع
  ميبر

روشن کردگفت:به سامان  نويماش ميشد نيبرداشتم وبه همراه کامران از شرکت خارج شدم.سوار ماش فمويک بلندشدم
  خونه لباسمو عوض کنم رميخونت م ذارميکافش توروم ميزنگ زدم ساعت نه بر

  ستنيبد ن ناي_هم

  عوض نکنم اديالبته اگه خوشت م ستيلباس کاره خوب ن ناي_نه ا

  گميم یکنيم یکه رانندگ ی_خوب عوض کن من به خاطر مسافت

  _اشکال نداره
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 نهيام کردميرسوند منو رفتم داخل خونه اونم رفت.رفتم اتاقم دوش گرفتم داشتم موهامو خشک م ميخونه ساکت بود تا

  تموم شده یکت یغذا دياومد تو اتاقم گقت:ببخش

  کارش دارم ادينسترن رو بگو ب ی...راستخرميگوشت چرخ کرده رو بپزبده بخوره فردا غذام رميبگ تونمي_امروز نم

رو بهم بگو خودم بخرم.موهام کامال خشک شد نسترن اومد  یکت یازايبود ن یم هرزمانگفت نهيگفت ورفت.به ام یچشم
  سر زده؟ يیازم خطا ديمبل دونفره تو اتاقم هست رو اون نشست گفت:ببخش هي نيگفتم بش

  کنم تند برخورد کردم یخواستم ازت عذرخواه روزي_نه...بابت د

  مقصرمن بودم هيچه حرف ني_نه خانم ا

  بهم خبربده یبکن یخوايم یبه بعد کار نيکن از ا ی...حاال ولکن سعکردميم یقاط یاونجور ديبود نبا ی_حاال هرچ

  _چشم

  یبر یتونيم ميهفته کارکن تا درباره حقوقت بعدا حرف بزن هيبال... ی_چشمت ب

 شهيمواقعا خانمه ه وايگفت:ش دميرو شن نهيام یرفت.از جام بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه صدا یحرف چيه یبلندشدوب

  هيواقعا صاحب کاره خوب دونهيکردنم عار نم یعذرخواه کنهياشتباهاتشو قبول م

ا چرا ب نهي...اماديخانمو خوشم م وايش تيشخص یفوق العاده بداخالق وب یخانم بود ول مي:آره واقعا،ارباب قبلنسترن
   کنهينم یجا زندگ هيشوهرش 

  شهيم یتوهم نپرس عصبان دميازش نپرس دونمي:منم نمنهيام

 یوقت درباره خانوادم چه گذشته چه االن سوال نکن چون جواب چيتو هردوساکت شدن گفتم:نسترن ه رفتم
  م؟يگوشت دار زريتوفر نهي...امدمينم

  ميکرد گفت:بله دار نگاه

  ايبپزبده بخوره،خام ند یکت ی_برا

  _چشم

  ؟يیزنگ خورد کامران بود جواب دادم:کجا ميتو اتاقم ولباسامو برداشتم بپوشم.گوش رفتم

  _دم درم

  _اومدم
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کافه رستوران سامان اَزمون  ميرفت یحرف چيه یکامران شدم وب ني.سوارماشرونيورفتم ب فميگذاشتم تو ک ويگوش
هستن.سر شام سامان  یکامران نبودم جمع خوب وشاد ی.تابه حال تو جمع دوستایپ یآ یاستقبال کردوبرد قسمت و

  د؟ياريبچه مچه ب یخوايداداش نم گفت:زن

  ومدهيبه تو ن شيگفت:فضول کامران

  نيزن داداش جواب سوالمو شما بد دمي_مگه من از توپرس

شد نگامو ازش گرفتم  خيبگه دستشو فشار دادم به دستش نگاه کردبعد به من نگاه کرد وم یزيخواست چ کامران
  ميندار یوقت بچه دار نهيکارامون سنگ کمي ستين یگفتم:االن وقت مناسب

  _بابا شرکت واسه کامرانه شما....

  نظر نده شامتو بخور نقدريخانومه...شماهم ا یگفت:اتفاقا شرکت برا کامران

  داداش گفت:آخه خودت... نايس

  مياريفعال بچه نم گهيگفت د واي:بچه ها شکامران

  رو درست بهشون نگفته. يیزايچ هيشدن احساس کردم کامران  ساکت

 یگفتم:کامران درباره ازدواجمون واون شرکت به دوستات چ ميراه افتاد ميشد نيسواره ماش رونيب مياومد ازدهي ساعت
  ؟یگفت

  نگفتم یخاص زهي_چ

  یگفت ی_گفتم بگو چ

  به خدا یچي_ه

  بده حيآدم توض نينکنا ع مي_کامران ِجن

  نيکردگفت:گفتم شرکت واسه منه هم مکث

  وتو دونميمن م یبفهمم دروغ گفت گهيوزهرمار...دفعه د ني_هم

  ...واي_ش

  _بسه 

  کو؟ نهي:امدميرفتم خونه.از نصرت پرس یبدون خدافظ ميخونه ساکت بود تا

  خونشونو بکنن یداي_با شوهرش رفتن خر
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  ؟ی_از ک

  ساعت بعداز رفتن شما کي_

  داده؟ یرو کس یکت ی_غذا

  _قرار بود نسترن بده

  _نسترن...نسترن 

  بدو ازآشپزخونه اومدگفت:بله خانم بدو

  ؟یروداد یکت ی_غذا

  بدم ی_بله گوشتارو پخت قسمت قسمت کرد گفت چه ساعت

  دي_دستت درد نکنه...مرخص

  .دمينازش کردم ورفتم اتاقه خودم لباسمو عوض کردم وخواب کميبغلم  ديپر دنميبا د یاتاق کت رفتم

  

  مهران

  

گفت  سشويووسر ونيقل ماين زيم هيسر  ميتو نشست ميرفت رفتميکه با دوستام م یشگيکافه رستوران هم رفتميم داشتم
دختره هست تازه اومده کالس قشنگ  نيگفت:ا ماي.نادياز دود خوشم نم خورميفقط مشروب م کشميمن نم یول ارنيب

  ازت خوشش اومده دهيداره نشون م

  _خودم متوجه شدم

  ها خوشکلم هست هيخوب آدم یدوست ش یريگي_پس چرا شمارشو نم

  خودت دوست شو یخواياگه م خوامشي_من نم

  داره ازش خوشت اومده یچ واياون ش وونهي_د

  اخالقش ديشا دونمي_نم

اهه آتن نيا یخوشگله وقد بلند ول يیخدا یاخالقش...ول یگيبعدم ی_چقدرم داره...کم مونده بزنه بکشتت از رولج باز
  کوتولس

  ست؟ين واي....اِ اون شگهيکوتولس د گميگفت:دروغ م دميخند
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  شد فيچه خرک افشويگفت:ق ماروآوردنيخوشحال شدم سفارش ن دنشيکه اشاره کرد باد یسمت برگشتم

  یاونم اتفاق یشيخوشحال م دنشيبا د اديخوشت ب یکيگفتم:توهم از  دميخند

کرد وصاحب کافه اومد استقبال با صاحب کافه  شييپسرهم پشتش اومد وبا دستش راهنما هي دميبرگشتم که د دوباره
 ديپشتش به ما بود ومارو ند وايش یول ميکه ماهم دم درش نشسته بود یپ یآ یدست داد وبا لبخندرفتن تو قسمت و

  چه پسره خوبم هست دهيکارس نشون نم نيا نميا طونيش یگفت:ا مايپسره هم کنارش نشست حرصم دراومده بود ن

  نجايوسط ا کنميپهنت م یبگ گهيد زيچ هيرباره اون پسره :ببند دهنتو دگفتم

  ...خوب باشه درباره ستاره حرف بزنمیشيم ی_باشه چرا عصبان

  نداره یربط وايکه به ش یزي_هرچ

  یشد گفته بودجاش کارکن یبابات چ ی_باشه...آهان راست

  من تو شرکت کارکن یجا گهيم ردادهيکالفه بردم توموهام گفتم:گ دستمو

  ؟یچ ی_برا

 زن رو ريمد تونميکه نم یکيزن کجاش خوبه من  ريخوبه موندم مد رشميمد کنميکارآشنام کمکمت م نيمن باا گهي_م

  قبول کنم دستوربده بهم

  یحرف زن بر رباري_تصورشم سخته ز

  یشرکت خودتو بزن یدتونستيداره شا ندهيحقوقش خوبه آ گهي_بابامم م

  ؟یديرو د رهي...مگه مدگهي_بدم نم

  بنمشيخونمون اون موقع م رهيشرکت بابام جشن بگ سيسالگرد تاس یقراره برا _نه

  ره؟يگي_چرا بابات م

  قبول نکرده رشيالبته هنوزمد ینيري_واسه خودش

  هست؟ ی_ک

  گهي_دوماه د

  تهي_اِ بعداز فارق تحصل

  _آره 

  ره؟ي_شوهرداره مد
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  جوونه اونم دانشجوه  ی_آره ول

  شرکت سخته ها ريهم دانشجوباشه هم مد هيري_عجب مد

  گشنمه ارنيشام ب مي_بگ

  _باشه

 یوبعدازخدافظ ميبعدازشام رفت   کرديم وونميبا اون پسره داشت د وايزودترازاونجا برم حضورش خواستميم فقط
از بار برداشتم  خورميمشروب م ميشدم زوداز اونجا دورشدم ورفتم خونه رفتم اتاقم هروقت عصبان نيسوارماش

  روتخت وکم کم خوابم برد. دميوشروع کردم خوردن ودرازکش

  

  وايش

  

 کيشاپ نزد یکاف ميمحدثه رفت شنهاديکالس اول کنسل شد وبه پ ميديدانشگاه همزمان باهم رس رفتم
  محدثه گفت:خوب شد کنسل شد حوصله استادو نداشتم ميدانشگاه.سفارشارو داد

  ؟یگذاشتم کنارگفتم:توحوصله کدوم استادو دار رفتميورم ميگوش با

  چکدوموي_ه

  خودمو بکشم درس بخونم یشوهرکنم واسه چ خواميبعدا هم که م حهيکردم گفت:کال دانشگاه برام تفر یا خنده

  شوهرت برات شاخ وشونه نکشه یجا برس هيبه  یدرس بخون دي_با

  کنهيکارو نم ني_عاشق باشه ا

  _کو عاشق؟

از  ميترس چيه دنيکه همه فهم یبازم دوست داره به حد یکنيم یمحل یهمه بهش ب نيا یمدمح ني_نمونش هم
  عشقش به تونداره

  نگاه کن توياکثر شهي_اون استثناست تو هم

...تومدرک خواميدرس بخونم فقط مدرکشو م اديمحدثه گفت:در هرحال خوشم نم زيآوردن گذاشتن رو م سفارشارو
  ؟یکنيکارم یچ یريبگ

  ؟یتوچ کنمي_کارم

  نجايکارکنم...اِ آتنام اومد ا ديشا اديب رميگ یدرست حساب ی_اگه جا
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  امروز کم دارم نوياومده برگشتم سمت محدثه گفتم:هم دميد برگشتم

  مگه کرده؟ تيکار یباهاش بد نقدري_توچرا ا

  ومديبدم م نقدريخفش کنم ا خواستميم رستانميدب هي_آدم مضخرف

  هست نمينگو ا اديفقط از کامران بدت م کردمي_اوه اوه تا حاال فکر م

  ستيولکنم ن نهياومد اگه بب نيا ميبر ی_خورد

  _باشه

  ؟یداد ليمحدثه گفت:پروژه تو تحو ميتو محوطه دانشگاه نشست ميرفت رونيب ميحساب کردم واومد پولو

  دمي_آخر هفته م

  از دانشگاه شميماه امتحانام بگذره مدرکو گرفتم راحت م هي ني_من که دادم قبولم شد هم

  یايدانشگاه ن یداکنيدوست پسر پ یگفتم:چطور دميخند

   کنميقبول م اديکه واسه ازدواج م یفقط اون رمي_زهرمار مدرک بگ

  دارن باهم ی_چه فرق

  ینمفهم ی_تو دوست پسرندار

نداشتم دانشگاهم که اومدم با اون کامران اعصاب خورد کن ازدواج کردم؛با سقرمه محدثه به خودم  گفتيم راستم
  شد یمحمد زونياومدم گفت:اونجا رو بازآتنا آو

  _مگه قبال هم بوده؟

... فکرکنم اگه بفهمه تورو دوست داره بخواد ذارهيمحلش نم یمحمد یداده ول یدوست شنهادي_آره بابا رسما بهش پ
  رهيحالتو بگ

  قبول کردن؟ یچطور نويمحدثه دو ماه مونده دانشگاه تموم شه ا ی...راستستي_مهم ن

تا قبول  ومدهيم ديآخرا با نيداده ا یحضور ريکالس همه رو پول داده امتحاناشم غ اوردهين في_اسمش بوده تشر
  کالس ميايهرروز ب ديپولدار دارن راحتن ما با یشه...مردم بابا

  انيم یکالس ودانشگاه ندارن ول نيهستن که الزم به ا يیکسا _اون تنبله

  اومد ی..اِ ممدهيحرف نمي_ا

  امروز؟ ني...خوبيیبايگفت خندم گرفت مهران اومد گفت:به به چه خنده ز ینجوريمهرانو ا یليفام نکهيا از
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  _ممنون خوبم

  خالص شم یوسفياز دست  نميبش نجايا قهيچنددق شهي_منم خوبم...م

  _نه

  زونهيکنه آو نيبابا کچلم کرده ع گهيبذار د وايش _اِ 

  یمحمد یآقا دينيبش ديتوني_گفتم که نم

  بابا بگو مهران یصدام کرد ینجوري_باز ا

  راحت ترم ینجوري_ا

  یخانم ارميخم شد رفتم عقب تر دم گوشم گفت:باالخره دلتو بدست م هوي

  اکن پسره فوکول نکنه قبال دلتو برده یکنينگام م ینجوريا هيتعجب واخم نگاهش کردم گفت:چ با

  د؟يگيم وي_ک

  کافه رستوارن سامان یباهاش رفت شبيواال د دونمي_نم

  نيديبگه گفتم:احتماال اشتباه د ینکنه به کس دهيمنوکامرانو د یفکرکردم....وا کمي

  رسميم خواميکه م یزيباالخره به اون چ یول دمياشتباه د رميگي_باشه م

  بوده؟ یمحدثه با تعجب نگاهم کردگفت:پسره ک رفت

  خونه بودم شبيد دهي_گفتم که اشتباه د

  نه من هي_اون گوشاش مخمل

  باشه دهيد یدرست حساب نيا دهيپسر چشاش درست د هي یک زمي_عز

  واال دونمي_نم

  بخورتت خواديانگارم کنهينگات م ینجوريآتنا چرا ا نيروشو نگاه کردگفت:ا روبه

  هيخاطره محمد_حتما به 

  _احتماال نه مطمنا

  شهيسر کالس االن شروع م مي_اونو ولکن بر

  شدم ورفتم خونه. یسوار تاکس ميکالس داشت تاشب



����-���	
 	�  

 

 

٣٣ 

 

.مهران هم هنوز دنباله بدست آوردن دلمه راستش کنهيازدواج کردورفت ونسترن جاش کارم نهيگذشته ام ميماه ون کي
شدم  هاديرفتم دانشگاه پ یکار.با تاکس نيا ستيودرست ن مهيکامران تو زندگ یول هيازش خوشم اومده پسره خوب کمي

خانم  وايبودن مهران اومد گفت:سالم ش ومدهياز بچه ها ن یاديورفتم تو کالس سالم کردم به محدثه ونشستم تعداد ز
  یچطور

  دي_سالم ممنون خوبم شماخوب

  حالم خوب شد دمي_تورود

تر لوس نيکه نشنوه گفت:باز ا یجور هيجمع کرد آتنا واردکالس شد مهران  ششويبهش چشم غره رفتم ن ديخند محدثه
  اومد

 یلحن منظور دار هيبا  ميما سالم کرد جوابشو داد شي.آتنا اومد پزونهيمثل لوسترازم آو گهيم شهيگرفت هم خندم
   یباش ادهيپ نمينب وايگفت:ش

  بودم شهي_خوب هم

ه نکنه بابات ورشکسته شد یاريم فيتشر یاالن با تاکس یشديسوارم یاموه ومازرات یبنزوب رستانمي_توکه دوران دب
  شوهرت ماشنتو ازت گرفته اي

  انقدرم زر مفت نزن ومدهيبه تو ن شيازدواج کردم گفتم:فضول دونهيم نينبود ا ادمياصال  ی!؟واشوهر؟

  یشرکت بزرگ هي ريوبابات مد یوشوهر دار یهست یک ینبود نگفته بود ادمي یوا ی...ایکرد یقاط هي_چ

  ايصاف ش نجايا نيبا زم زنميزر نزن م نقدريبلندشدم گفتم:آتنا ا ازجام

 نيشکل خانوادت مردن با ما ینبود تو ننه بابا ندار ادمي...آها رگرفتميرفته بود فکرکنم آلزام ادمي نميا نهي_دستتم سنگ
  شوهرت

 شهي...آشغال حسود توهمارين فتيوصورتشو گرفت گفتم:اسم بابامو به دهن کث نيمحکم زدم بهش افتادزم یليس هي

 هيه بقک یبگ مويزندگ یقتايحق یبدبخت تو فکرکرد دهيمن بود تازه به دوران رس یکه برا یزيبه هرچ یکرديحسادت م
 یل نداشتتحم رهيشه مثال حالمو بگ یعصبان یگفتيم رانکه به کام يیمثل حرفا فتهينم یاتفاق چيه شهيم یچ دوننينم
 هموگايتالش کن جا یخواياالنم هرچقدر م ینتوست یول یمنوازچشش بنداز یدوستم داره به فکرخودت خواست ینيبب

   فتهينم یاتفاق خاص ريبگ

  ؟یگفت:تو...توشوهردار مهران

  داره؟؟؟ قتيکه گفت حق يینايا وايگفت:ش محدثه

  نگاشون کردم مهران بازوهامو گرفت تکونم دادگفت:جواب بده فقط
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بهش بگم آتنا بلند شد ازجاش گفت:خوب جوابشو بده  یچ دوستمينم نييتو چشمام جمع شد سرمو انداختم پا اشک
  گهيد

برداشتم جواب  مويمهران درآوردم گوش یکامران بود خودمو از دستا دميد مويبود گوش زيزنگ خوردرو م ميگوش
  یباززنگ زد هيدم:چدا

  باشه ديکارواجبه امضات با یول یدانشگاه دونميم دي_ببخش

  رو امضا کنم  یلعنت یاونجا اون برگه ها اميب تونمياالن نم یدوني_نم

  ...زميعز دي_ببخش

  شرکت  اميبکن امروز نم شيکار هي_خودت 

  لرزهيچرا م وا؟صداتي_حالت خوبه ش

  کارارو خودت درست کن ستيناراحتم گفتم:اونش به تو مربوط ن فهمهيم شهيهم یلعنت

  داره  قتيگفت:پس حق وايکردم ش قطع

  ه؟يدوباره زنگ خورد کامران بود جواب دادم:بازچ ميگوش

  دنبالت؟ اميب یخوايافتاده م یاتفاق واي_ش

  _الزم نکرده 

  گم؟يفوکوله درست مگفت:شوهرت بود؟اون پسر  دميمهران د یرو تو چشما تيکردم. عصبان قطع

  _مهران...

  بازوشو گرفتم گفتم:مهران صبرکن نييبرداشتم رفتم دنبالش از پله هارفت پا فمويک ويگوش رونيکالس رفت ب از

   دميشن ويصبرکنم همه چ وي_چ

  _مهران...

  گوش کن به حرفم ستايوا گميبره صدامو بردم باال گفتم:مهران م خواست

رش خ کمي یگفت ؟هان؟حتمایشم چرا نگفت التيخيب یشوهردار یمن عاشقت شدم چرا نگفت وايگوش کنم...ش ی_به چ
  یکرد یفکر نيحتما همچ گهيبکنه شوهرم هست آره....آره د تونهينم یکنم بعدم بفهمه هم کار

  ورفت. ديکش دستشو
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 نييدستام محدثه اومد پا نيدنبالم نشستم روپله وسرمو کالفه بردم ب اديبا نگاهم دنبالش کردم زنگ زدم رانندم ب فقط
  کو؟ ی...محمدايب شهيامتحان داره شروع م وايگفت:ش

  _رفت

  نگرانش نباش تو برو سرجلسه دهيامتحانشو م اديمهران گفت:االن م یميدوست صم ماين

پوزخند نگاهم کرد  هيدستم رو صورتش مونده بود واونم با  یرفتم کالس با نفرت آتنا رو نگاه کردم که جا بلندشدم
اصال نگاهم نکردورفت  شهيبعد مهران اومد برخالف هم کمي.نشستم سرجام زهيريزهرشو م دونستميم

  نا؟يدرسته همه ا وايسرجاش.بعدازامتحان مهران زود رفت.ازجام بلندشدم خواستم برم محدثه گفت:ش

  ندارماالن حوصله  ميزني_بعدا حرف م

  _باشه

  م؟يمنتظرم بود برگشتم سمت محدثه گفتم: فردا امتحان دار نيرانندم کنارماش نييپا رفتم

  گسينه دوتاش مونده هفته د ستايامتحانات تموم شده...وا ی_آره دوتا البته تو اونارو پاس کرد

  خدافظ ی_باشه مرس

  ؟یريگينم ی_خدافظ....تاکس

  _رانندم اومده من رفتم

گفتم بره سمت شرکت.رفتم  نيراننده درو بازکرد نشستم تو ماش نيدهن بازنگاهم کرد رفتم سمت ماش همونجوربا
  شده؟ یزيدانشگاه چ زميشرکت کامران برگه هارو آورد امضا کردم گفت:عز

  شوهردارم آتنا دهنشو بازکردگفت دني_همه فهم

  _اِ چه خوب

  دنيزوج بودنمون فهم یروزا ني_آره آخر

  فت:فکرشم نکن طالقت بدمبسته شدگ ششين

  روني_برو ب

ت نصرت رو صدا زدم گفتم:نصر نييدوش گرفتم رفتم پا هيرفتم خونه. رونيبرداشتم وازشرکت زدم ب فمويک بلندشدم
  که گذاشتم رو تخت برداربذار تو چمدون يیبده لباسا الرويو ديبرم شمال کل خواميم

  ش؟يحموم برد ینسترن اونجا بودگفتم:ک یگفت ورفت.رفتم اتاق کت یچشم

  _امروز صبح
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  هفته غذا داره؟ هي_اندازه 

  مسافرت؟ نيبر نيخواي_نه اندازه سه روزه م

  تنها باشم خواميم کميسراغم  اديشمال آب وهوا عوض کنم...کامران هم اومد بگو رفتم شمال ن رميهفته م هي_آره 

  _چشم

 نيمسعودرو صدا زدم گفتم:کدوم ماش نييرفتم پا دميراحت مسافرتمو پوش یرفتم اتاق خودم لباسا رونياتاق اومدم ب از
  فوله؟ نشيبنز

  _لن کوروزتون

  ستميهفته ن هي_چمدون رو بذار توش 

  _چشم

  تنهاشم خواميم ادي_نصرت کامران اومد بگو سراغم ن

  :چشم خانم...غذا هم براتون بذارمنصرت

  سعود_واسه توراه بذار بده م

 بندميباخودمه بند قالدشو نم یوقت نيسمت ماش ميقالدشو که اسمش روش بود گذاشتم گردنش وباهم رفت یاتاق کت رفتم

چون اندازش دستم  دميوبراش غذا خر یاز مسعودگرفتم سوارشدم.رفتم سمت دامپزشک چويکردمش سوئ نيسوارماش
  خودشو بردارم راه افتادم سمت شمال. یهم براش گرفتم فراموش کردم برا یباز لي.وسادميخر ادينبود ز

 نييدستام محدثه اومد پا نيدنبالم نشستم روپله وسرمو کالفه بردم ب اديفقط با نگاهم دنبالش کردم زنگ زدم رانندم ب
  کو؟ ی...محمدايب شهيامتحان داره شروع م وايگفت:ش

  _رفت

  نگرانش نباش تو برو سرجلسه دهيامتحانشو م اديمهران گفت:االن م یميدوست صم ماين

پوزخند نگاهم کرد  هيدستم رو صورتش مونده بود واونم با  یرفتم کالس با نفرت آتنا رو نگاه کردم که جا بلندشدم
اصال نگاهم نکردورفت  شهيبعد مهران اومد برخالف هم کمي.نشستم سرجام زهيريزهرشو م دونستميم

  نا؟يدرسته همه ا واي.بعدازامتحان مهران زود رفت.ازجام بلندشدم خواستم برم محدثه گفت:شسرجاش

  االن حوصله ندارم ميزني_بعدا حرف م

  _باشه

  م؟يمنتظرم بود برگشتم سمت محدثه گفتم: فردا امتحان دار نيرانندم کنارماش نييپا رفتم
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  گسينه دوتاش مونده هفته د ستايامتحانات تموم شده...وا ی_آره دوتا البته تو اونارو پاس کرد

  خدافظ ی_باشه مرس

  ؟یريگينم ی_خدافظ....تاکس

  _رانندم اومده من رفتم

گفتم بره سمت شرکت.رفتم  نيراننده درو بازکرد نشستم تو ماش نيدهن بازنگاهم کرد رفتم سمت ماش همونجوربا
  شده؟ یزيدانشگاه چ زميعزشرکت کامران برگه هارو آورد امضا کردم گفت:

  شوهردارم آتنا دهنشو بازکردگفت دني_همه فهم

  _اِ چه خوب

  دنيزوج بودنمون فهم یروزا ني_آره آخر

  بسته شدگفت:فکرشم نکن طالقت بدم ششين

  روني_برو ب

ت نصرت رو صدا زدم گفتم:نصر نييدوش گرفتم رفتم پا هيرفتم خونه. رونيبرداشتم وازشرکت زدم ب فمويک بلندشدم
  که گذاشتم رو تخت برداربذار تو چمدون يیبده لباسا الرويو ديبرم شمال کل خواميم

  ش؟يحموم برد ینسترن اونجا بودگفتم:ک یگفت ورفت.رفتم اتاق کت یچشم

  _امروز صبح

  هفته غذا داره؟ هي_اندازه 

  مسافرت؟ نيبر نيخواي_نه اندازه سه روزه م

  تنها باشم خواميم کميسراغم  اديشمال آب وهوا عوض کنم...کامران هم اومد بگو رفتم شمال ن رميهفته م هي_آره 

  _چشم

 نيمسعودرو صدا زدم گفتم:کدوم ماش نييرفتم پا دميراحت مسافرتمو پوش یرفتم اتاق خودم لباسا رونياتاق اومدم ب از
  فوله؟ نشيبنز

  _لن کوروزتون

  ستميته نهف هي_چمدون رو بذار توش 

  _چشم
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  تنهاشم خواميم ادي_نصرت کامران اومد بگو سراغم ن

  :چشم خانم...غذا هم براتون بذارمنصرت

  _واسه توراه بذار بده مسعود

 بندميباخودمه بند قالدشو نم یوقت نيسمت ماش ميقالدشو که اسمش روش بود گذاشتم گردنش وباهم رفت یاتاق کت رفتم

چون اندازش دستم  دميوبراش غذا خر یاز مسعودگرفتم سوارشدم.رفتم سمت دامپزشک چويکردمش سوئ نيسوارماش
  خودشو بردارم راه افتادم سمت شمال. یهم براش گرفتم فراموش کردم برا یباز لي.وسادميخر ادينبود ز

  زنگ خورد کامران بود جواب دادم:بله ميبودم گوش اليو کينزد

  تنها باشم خواميم یگيبوداالنم که م یشده صبحت اونجور یبدونم چ شهيم واي_ش

  _کامران حوصله ندارم

  ؟یبفهمن شوهردار یدوست نداشت هي_چ

  شعورداشته باش مزاحمم نشو کمي...ستي_اونش به تو مربوط ن

 تميذا نقدرينکبت داشت ا نيشعورتورو ا کمي یپارس کرد گفتم:کاشک یانداختم تو کنسول کت ويکردم گوش قطع

اومده به زورمنو زن خودش کرده همشم دوست  نيخوشحال شه ا کننيم یهرکار شنيم یکي...مردم عاشق کردينم
  ...اَهشمياز دستش خالص م یک یداره کنترلم کنه...کت

کردم محسن اومد گفت:سالم  ادهيرو پ یشدم کت ادهيپارک کردم وپ اتيتو ح نويبوق زدم محسن بازکردماش اليو ميديرس
  ميکن يیرايازتون پذ نجايا نيايم نينگفت نيخانم خوش اومد

  کنم زيرو تم یزحمت بده اتاق کت یجارو هم ب هيشد...چمدونارو بذار اتاقم  يیهوي_

  _چشم

ساختمش چون محسن  یگچ کار کميو مانيبود باآجر وس اتياتاقش تو ح یبرداشت رفت داخل ساختمون.کت چمدونارو
دم هم خو یکت یکردن جا زيتم یحت برميرو داخل ساختمون نم یکت خوننينمازم کننيم یزندگ نجايکه ا یزوج ميونس

هم دنبالم اومد درو بازکردم عجب  یکت وخودهرو بردم  یکت ی.تشک وظرف غذادميکارو بهشون نم نياجازه ا کنميم
گوشه  هيم رو گذاشت یتشک کت زکردميگرفته بود خواست بره تو نذاشتم بره محسن جارو آورد اونجا رو کامال تم یخاک

د اوم ميفرستادمش اتاق ورفتم داخل ساختمون نس ختميغذاش آب وغذا ر یگذاشتم تو اتاق تو ظرفا اشميواسباب باز
  حمام رو آماده کن برم حمام فميکث کمينزد اي:سالم نفتمسالم کرد گ

  نيشد ی_چشم خانم چه خاک

  کردم زيرو تم یکت ی_جا

  من انجام بدم نيگفتي_م
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  ايخونياونجارو،نماز م یکنيزنميوقت تم چيرفته گفتم ه ادتي_فکرکنم 

  _چشم

  بال حاال برو حمام رو آماده کن برم ی_چشمت ب

  ت.خوابم برد رو تخ یاومد گفت حمام آمادس رفتم دوش گرفتم واز خستگ ميگفت ورفت طبقه باال رفتم اتاقم نس یچشم

  کو؟سالم کردجوابشو دادم گفتم:آقا محسن  مينس نييرفتم پا دارشدميهشت ب ساعت

  اديصبحونه بخره االن م لي_رفته وسا

  نيديخر یاضاف یزايچ شهيهم نيبهم بد ديخوريکه خودتون م یزيهمون چ اميبارنشد ب هي_

  شه  يیرايازش پذ دي_ارباب با

  ومده؟ين رونيکه ب یتکرار نکن...کت گهيد اديکلمه بدم م ني_ازا

  _نه

 یل گوشگشتم تو کنسو نيبراش تو ظرفش رفتم سمت ماش ختميزد غذا وآب ر سميل یبغلم وکل ديپر یسمت اتاق کت رفتم
بلندسالم  یشدم محسن اومد با صدا ادهيپ نيکردم خاموش شده بود شارژر رواز داشبورد برداشتم از ماش دايرو پ

ن ...سالم آقا محسیکت ستين یزيسمتم گفتم:چ ديدو انوواغ واغ کن رونياز اتاقش اومد ب یزدم کت غيوج دميکردترس
  منو نيترسوند

  دي_ببخش

  اميرو آروم کنم م یداخل من کت دي_اشکال نداره شما بر

رو نازکردم وباهاش حرف زدم وبردمش اتاقش. رفتم خونه وصبحونه خوردم ورفتم  یگفت ورفت.کت یچشم
 ويزنگ بزنه ولش کن وگوش خواديروشن کنم همش کامران م بزنم شارژبعد با خودم گفتم االن موياتاقم.خواستم گوش

  .یانداختم رو عسل

رامش بهم آ يیهفته تنها هي نيدرسمم خوندم؛ا دميدويساحل وباهاش م رفتميم یبودم هرروز باکت نجايهفته که ا هي نيتوا
  برگشت. ميداد دوباره روح

شک ت یرفتم اتاق کت نيمحسن چمدونامو گذاشت تو ماش نيياز شب قبل زده بودم شارژ برداشتم رفتم پا موکهيگوش
ز کردم ا یبغل کردم وازش خدافظ موينس نيدروبراش بازکردم نشست تو ماش نيبرداشتم گذاشتم توماش لشويووسا

شدم  ادهيوپ نيپمپ بنز نيروشن کردم وراه افتادم رفتم اول مويشدم گوش نيکردم وسوار ماش یآقامحسن هم خدافظ
گرد شا یوگذاشتم رو صندل نيواومدم سمت ماش دميتنقالت خر کميرو پرکنه ورفتم سوپرمارکت  نيوگفتم باک بنز

  سگتم چه نازه ینيعجب ماش يیبايپسره اومد سمتم گفت:به به چه خانم ز هيراننده درو که بستم 
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شمارمو  ین پسره اومد گفت:خانمزد وپولوباهاش حساب کردم دوباره او نيکه بنز یکس شيتوجه بهش رفتم پ یب
  الزم شه ديشا تيتو گوش یزنيم

  ؟یزنيسمتم گفت:زبونتو اون هاپو خورده؟شمارمو م ديبازکردم دو نوينگاه کردم ودره ماش هي بهش

  کنه ميبه اون هاپو بده شمارتو وارد گوش ی_اگه دوست دار

  کارام بلده؟ ني_اِ از ا

  یببن یخواي_م

  گفت:چرا که نه يیپرو با

   سپرميآقارو بهت م یگفتم:کت یرو بازکردم به کت درعقب

ترازاون بود وخودشو انداخت  عيسر یکت یوپسره پابه فرار گذاشت ول ديو واغ واغ کنان دنبال پسره دو رونيب ديپر
  کنه؟ یشترمعرفيب اي یآشنا شد تاشيروش درو بستم ورفتم سمتشون گفتم:با قابل

  _غلط کردم بگو بلند شه له شدم

  نوريا ايب ی_کت

  یکت ميکه سگ داره نشو بچه پرو... بر ی:مزاحم دخترستادگفتمياومد بغلم وا یکت

ادم راه افت عيسر ديدو نشيپسره رو نگاه کردم که سمت ماش نهيشدم وازآ نيسوارشد منم سوار ماش یبازکردم وکت درو
  .اديکه دنبالم ن

  زنگ خورد کامران بود جواب دادم:بله ميگوش

  ادامه داره؟ ايکردنتون تموم شد لکسي_ر

  یکرديم وونميخاموش کردم وگرنه د مويتهران خوبه گوش امي_دارم م

  نگرانتم  زمي_خب عز

  خدافظ نمتيبيپس فردا شرکت م رميدانشگاه م امي...فرداشرکت نمینگرانم خودي_ب

ن تهرا دميکه رس مياس ام اس دادم به نس   تهران رفتم داخل خونه دميتو جاش.ساعت ده رس ويکردمو گذاشتم گوش قطع
  یخوش اومد زميکامران اومدگفت:سالم همسر عز دميکه د ارهيب نياز ماش لمويرد صدا زدم گفتم وسا ديسع

  یکنيم یچه غلط نجاي_تو ا

  _اومدم استقبالت



����-���	
 	�  

 

 

۴١ 

 

  زياول بسم هللا بهم نر نيبرو خونت عصبامو هم یکرد جاي_ب

  یبرخوردکن ینجوريبا شوهرت ا اديدلت م واي_ش

  کشتمتي_اگه قتل جرم نبود م

  اميها رفتم باالگفت:منم ب ازپله

   رونينکن گمشو ب مياخم بهش نگاه کردم گفتم:کامران کفر با

  .دميدوش کوتاه گرفتم وخواب هياتاقمو درومحکم بستم.لباسمو عوض کردم  رفتم

 هيو دميتو باغ دو نييازجام بلندشدم رفتم پا یتم وقت دارم به اندازه کافساعت ده امتحان داش دارشدميب   هفت ساعت
ودبا بارب نياول نيوپورشمو برداشتم ورفتم سمت دانشگاه،ا دميپوش یا دسورمهيسف پيت هيدوش گرفتم وساعت نه 

شدم که همزمان با من محدثه  ادهيوپ داکردميجا پارک پ یدانشگاه وبه سخت دميرس ميدانشگاه.نه ون رفتميخودم م نيماش
  خودته؟ نيشد اومد سمتم گفت:سالم...ماش ادهيپ یاز تاکس

  هي_سالم....نه دزد

  خودته؟ نيماش یجد واي_ش

  خواست زودتر امتحانو شروع کنن ديدلشون شا هويتو  مي_آره بر

محدثه دستمو نگاه کردگفت:پس آتنا راست  ميداخل دانشگاه.تو محوطه نشست ميرفت ميحالت تعجب راه افتاد همون
  یتو شوهر دار گفتيم

  _متاسفانه آره

  وکامران وايتو حلقه روبلندخوند:ش یبلندکردوحلقه رو درآوردنوشته ها دستمو

  زدگفت:کامران شوهرته؟؟؟؟؟؟ غيج هوي

  یبپرس یتونيگفتم:کوفت زهره ترک شدم آرومم م دميجام پر از

  ؟؟ی_جوابمو بده توزنه کامران

  روگرفتم ودستم کردم گفتم:بله متاسفانه همسرمه حلقه

  یکه ازاون متنفر بود ؟؟توی_امکان نداره...چطور

  _هستم

  یزنش شد ی_پس چطور
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   هي_قصش طوالن

  زنگ خوردمحدثه گفت:حالل زادس جواب شوهرتو بده ميگوش

  کشتمت یشوهرشوهرکن گهيبارد هي_محدثه 

  هيدادم:چ جواب

  شرکت یايم یک زمي_عز

  خرابه؟ تيگوش اي_گوشت مشکل داره 

  _نه چطور؟

  شرکت اميگفتم امروزدانشگاهم فردا م ومدميداشتم م روزي_د

  ی_مگه هفت کالس ندار

  ساعت ده امتحان دارم انقدرم بهم زنگ نزن رو نِرَوم نرو ري_نه خ

  هي:چکردگفتمينگاهم م یچ نيکردم محدثه ع قطع

  باهاش یزنيحرف م ینجوري_چرا ا

  شعوِرکثافتيب کهيمرت فهمهينم _چون خره

  بهش بده یهم خواست یا گهي_فحش د

  _محدثه

  یچيسرت شو...ه ريبرخوردت بده خ گميخوب راست م هي_چ

  سرکالس تا نزدمت مي_بر

  _باشه

و شدم ودستم یکترکردعصبانيخودشو به مهران نزد دنميبود وباد ستادهيمهران وا شيکه پ دميکالس آتنا رو د ميرفت
  دوبارا زنگ خورد ازشرکت بود جواب دادم:بله ميمشت کردم گوش

  ديايمصاحبه امروز نم یمزاحمتون شدم برا ديببخش یاري_سالم خانم 

  دي_نه از سه شنبه مصاحبه هاروشروع کن

  _چشم
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  _خدافظ

  _خدافظ

رفت سرجاش نشست محدثه گفت:از دنده چپ  یآتناهم با ناراحت شيآتنارد کنار زد وسرشو کردتو گوش دنميبا د مهران
  امروز؟ یبلندشد

  _چطور؟

  ی_کال اعصاب ندار

  ستي_مهم ن

کردم واز  یامتحانام پشت هم بود وتا ساعت چهارامتحان دادم.از محدثه خدافظ ميامتحان اومدن وامتحان داد یمراقبا
  ميباهم حرف بزن شهيصدا زدم برگشت سمتم گفتم:م رونيب رفتيمهران رو که داشت م رونيکالس زدم ب

  حرف بزنه بهيبامرد غر ستيزن خوب ن هي یبرا یبه حلقم اشاره کردگفت:تو متهل یسرد با

  _مهران...

  یمحمد ی_آقا

  حرفمو بزنم یچرا نمذار زنمي_همون مهران صدام م

  نمونده ی_چون حرف

  ويهمه چ دميم حيبرات توض مي_مهران بذار حرف بزن

 یقرار داد چهيومنو باز یتو شوهردار یمن عاشقتم ول یکرد ی...توبااحساساتم بازیبزن یخوايم یچه حرف واي_ش
  برو به شوهرت برس

  که تو قلبمه یزيگفتم اون چ یبره سخت بود برام ول خواست

  :دوست دارمگفتم

  زارويچ نيا ليم دلبد حينداره بخوام برات توض یليشدگفتم:بفهم دوست دارم وگرنه دل خکوبيجاش م سره

  خدافظ مينيبيهمو نم گهيهست د یعشق گناهه فراموش کن هرچ نيسمتم گفت:ا برگشت

  شدم وراه افتادم سمت خونه. نيرمق سوارماش یشدوبا سرعت راه افتاد.ب نشيسواره ماش رفت

  

  مهران
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وار  وونهيعشق ممنوعه شدم...من د هي ريازعشق ممنوعه متنفربودم واالن درگ شهي...همربودتوقلبميمثل ت حرفاش
کمکم  اي.زدم بغل ومحکم چندبارزدم به فرمون ودادزدم گفتم:خداکنهيم تمياذ نياون صاحب داره وا یول واميعاشق ش

رو  یزيچ نيهمچ خواميخراب کنه نم وارويش یعشق ممنوعه زندگ نيا خواميکه گناه کردم گناه نکنم نم ینيشترازايکن ب
ساعت ده رفتم  دميهدف چرخ یب ابونايکردم.تا شب تو خ هيشد سرموگذاشتم رو فرمون وگر رياشکام سراز خوامينم

  رفتميخونه وطبق معمول باال خفتم کرد،داشتم از پله هاباال م

  تا االن یبابام صداکرد:کجا بود که

  دورزدم کميرومو برگردونم گفتم: نکهيا بدون

  ده؟يبوده از ظهرتا االن طول کش یبدونم چه دورزدن شهي_م

  حوصله ندارم رندهي_باباگ

  زنميگفت:دارم باهات حرف م ديبرم که دستمو گرفت وکش خواستم

  سمتش گفتم:منم گفتم حوصله ندارم برگشتم

  ه؟ينجوري_چشات چرا ا

  یکرد هياومدگفت:نکنه گر مامان

  :مگه براتون مهمهگفتم

  دوباره یازدست بابا ورفتم اتاقم.درزده شدوخواهر بزرگم مهسا اومد گفت:طوفان درست کرد دميکش دستمو

 یود چنه سالت ب یکرد هيکه گر یبار نيآخر ادمهيکنه... هيداداشم گر نميبغلم با دستش سرمو بلندکردگفت:نب نشست
  شده اشکت دراومده

  یخنده گفت:نکنه عاشق شد با

  _آره عاشق شدم

  یکنيم یگشادشدگفت:شوخاز تعجب  چشماش

  خوره؟يکردن م ی_االن حالم به شوخ

  هست؟ ی....حاال کخورهي_نه اصال نم

  اميازهم دانشگاه یکي_

  یدار یقلب هيتوهم  یديداره بعدازمدتهافهم یخوشحال یجا نکهيا یکنيم هي_پس چرا گر
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  شوهر داره دميفهم شيکه دوستش دارم هفته پ ی_کس

  !؟!؟یزد:چ غيج

  رفت_آروم گوشم 

  که متهله؟ شهيم یکيآدم عاشق  ؟آخهیگيم ی_مهران چ

  من دوستش دارم گفت نکهيلج ا یاز رو شيميقد یها یاز هم کالس یکياونم  شيشوهر داره هفته پ دونستمي_نم

  دونه؟يباورکنم اون م تونميمهران اصال نم ی_وا

  دونني_همه کالس م

  گفت؟ یشوهرداره چ یدي_فهم

  ارهکه عاشقشم شوهرد یکس نکهيمهسا سخته برام تحمل ا دونميبدم...نم حيبرات توض ديبا یدونينم يیزايچ هي گهي_م

  بده حيبده بهت توض یمهلت هي_به نظرم 

  کنهيم تشي_مهسا شوهر داره اگه شوهرش بفهمه اذ

  اي_بدجورعاشق

  _چطور؟

  اديسرت ب يیممکنه بال رهيم ادتيخودتو  شهيم تياون اذ یگيحالم بازم ني_توا

  نه من واستيش_مهم 

  ه؟يچ شيلي...فامواستي_پس اسمش ش

  یاري_

  _شرکت داره؟

  _آره

  نيشرکت باباس که ا ري_مد

  ؟یگيم ی؟جدی_چ

  هست  یاريواي_آره مطمنم اسمش ش

  ؟یدونيازش م ی_چ
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  ربودهيمد واياومدم ش یکه باباش زنده بود توشرکتشون کار کرده من ازوقت یازدوران دونهيشترميبابا ب دونميادنمي_ز

  بودم یکدوم گور ستيمعلوم ن دادنيدراومده...شانس م رمي_شانسم ندارم قراره اونجا کارکنم بعدمد

  نباشه یزامب نيع افتيشرکته ق ی_حاال حرص نخور بخواب فردا مهمون

  _مگه پنج شنبه نبود؟

  شرکت تولد مژگانه جشن شرکت سره جاشه گمي_حواسم نبود م

  _باشه 

  داداش گلم ريداداشم ناراحت باشه ها شب بخ نميصورتم گفت:نب دبهيدستشو کش بلندشد

  ري_شب بخ

  دميوخواب دميشرتمو درآوردم روتخت درازکش یت رونياتاق رفت ب از

  وايش

  

  حوصله رفتم شرکت کامران اومد اتاقم گفت:سالم به خانم خوشگلم یرمق وب یب

  _سالم

   یحوصله باش یب نميشده خانمم نب ی_چ

....کامران نياومد توسالم کردگفتم:سالم مهسا جان بش ميميازکارکنام ودوست صم یکي یشد ومهسا محمد درزده
  حوصله ندارم کارتو بگو برو

  یحوصله ندار نکهيمثل ا ینداشتم اومدم حالتو بپرسم ول یگفت:کاره خاص کامران

  یبر یتوني_م

  ؟یداشت یمهسا کار ديبلندشدرفت گفتم:ببخش یباناراحت

  کرده؟ یافتاده؟کامران کار یاعصابت خورده اتفاق_چرا 

  نداره  ی_نه بابا اون جرات انجام کار

  شده؟ ی_پس چ

  ...کارتوبگوستي_مهم ن
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  تولدمژگان؟ یايب ی_حوصله دار

  _امشب؟

  _آره

  کردم جواب دادم:بله یزنگ خوردعذرخواه ميگوش

  ؟یامشب خونه ا یواجوني:سالم شاگفتيميک

  _چطور؟

  باهات حرف بزنم اميب دميخواستگارجد_درباره 

  فقط؟ یايب یتوني_امشب م

  مي_آره امروز مرخص

  _باشه قبل از راه افتادنت بهم زنگ بزن خونه باشم خدافظ

  _خدافظ

  کن یازمژگان عذرخواه ادبراميامشب مهمون م ديکردم گفتم:ببخش قطع

  _اشکال نداره

ده بهش ب نويمتن نوشتم دادم مهسا گفتم:ا هيدرآوردم گذاشتم تو پاکت اسممو همراه  یشش تا تراول صدتومن فميازک
  مهمون دارم یول اميدوست داشتم امشب ب

  هست؟ ی_ک

  _دخترعموم

  _خواهرشوهرت؟

   مونهيدخترعموم م شهي_هم

  باهام؟ یندار ی_باشه من برم سرکارم کار

  ميدرباره استخدام برادرت صحبت کن ادي_نه فقط به بابات بگو ب

  _باشه 
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اومد  یمحمد یبعد درزده شد وآقا کميکارکنامو چک کردم  نيروشن کردم وازدورب وتررويکامپ رونيرفت ب ازاتاق
 نتونستم یپسرش همون مهرانه ول دميشده رو گفت فهم ليکه فارق التحص یاسم دانشگاه ميودرباره پسرش حرف زد

  انداختم. قيکنه تعو دييکامران تا نکهيمش موقت قبول کردم وبه بهانه امخالفت کنم بااستخدا

نرفتم تولدش.رفتم خونه  نکهيکردم بابت ا یبه مژگان هم زنگ زدم وازش عذرخواه رونيپنج ازشرکت زدم ب ساعت
اشت ند یمن لذت یاصال برا یکه دوستش داره صحبت کردول یدرباره پسر جانياومدوباه ايميدوش گرفتم ساعت هفت ک

  .دميقرص آرام بخش خوردم وخواب هيرفت منم  ١١حرفاش؛خالصه ساعت 

  

  مهران

  

  اد؟يب یگفت وايبرگشت گفتم:مهسا به ش دتوراهيطول کش کيتا  تولدمژگان

  کنم چطور؟ یگفت شب مهمون دارم کادومژگانو دادوگفت معذرت خواه ی_آره صبح گفتم ول

  رفت وآمد دارن باهم ديشا کردگفتميآخه مژگان قبل از ازدواج تو شرکتش کارم یچي_ه

درباره استخدامت با بابا حرف زد احتماال  ی...راستاديشلوغه کمترتو جمعمون م وايسره ش یول مي_رفت وآمدوکه دار
  خبرشو بابا بهت بده

  یدونيتونم یعني_

تو تولد،دختره  یبرج زهرماربود نيش....اونو ولش کن توچرا ع_نه بابا؛امروز زودترازبابا اومدم حرف نزدم باها
  ینگاهم بهش نکرد هيخودشو کشت 

  یدوست یبرا ینداره حت تيبرام جذاب ی_دختر

  یارياسمشم نم یکتکش حت مويکه نس یبه حد اديکه از عشق ممنوعه بدت م یشوهرداره جنابال واي_داداش گلم ش

  کارکنم مگه دسته خودمه یچ یول ادي_آره هنوزم بدم م

  برسم خونه خواميآروم برو زنده م یهم دست خودش نبود...هو چارهيب مي_اون نس

داشته باشمش تو عاشق  تونميدست بکشم نه م واياز ش تونمينه م یفهميکم کردم گفتم:مهسا تو حالمو نم سرعتمو
  نوعش نياونم از ا ینشد

 دوستوارويبفهمه ش یکس دينبا یاون آدم باش دياالنم با ديفهمينم یکه محبتشوبه خانوادشم کس یهست ی_توهمون آدم

  یدار

  تونميبفهم مهسا نم تونمي....نمتونميزدم:نم داد
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 یونديتوکه م گهيد ديدسته خودم نبود داد زدم...مهسا....ببخش ديجمع کرد وروبه روشو نگاه کرد گفتم:ببخش خودشو
  ستيحالم خوب ن

  یزنيسرخواهربزرگت داد م گهينفرد هيدفعه آخرت باشه به خاطر  ی_باشه ول

  _چشم تو فقط از دستم ناراحت نشو

 هيخودمون.لباسامو درآوردم و یتو خونه هرکدوم تو اتاقا ميپارک کردم ورفت نويماش نگيخونه رفتم تو پارک ميديرس
  ورو تخت ولو شدم وکم کم خوابم برد دميشلوارگرمکن پوش

  

  وايش

  

همون داخل شرکت بود  ايهرسال تو هتل  رميگرفتم تو خونه خودم بگ ميشرکته تصم سيروز جشن سالگرد تاس امروز
ه کردم ب هيزکرايوم یگرفتم تو خونه باشه.خدمه آوردم وصندل ميروابط با شرکا تصم یامسال به خاطر گستردگ یول

 یلرو مد یوروسر دميداشت پوش ديسف یکه نوارا ینباشه.کت شلوار سورمه ا یمبال کاف ديگفتم شا اديخاطر تعداد ز
دل کندم رومو برگردوندم سمت در  نهيدر ازآ یاالن مجبورم.با صدا یبذارم تو جشنا ول یروسر اديبستم گرچه خوشم نم

  چطوره؟ پميگفت:ت دميکه کامران رو د

کراواتش کج بودبلندشدم  یول یوکروات قهوه ا یوکت تک قهوه ا یمشک راهنينگاه بهش انداختم شلواروپ هي
  زده برات؟ یگفتم:کراواتو ک

  :خودمکردگفتيدرست م داشتم

  من درست کنم یايم یبنديکردم گفتم:دفعه آخرت باشه درست نم درستش

  همسرم باشه قهيدوست داشتم همسرم کرواتمو درست کنه ودوست داشتم لباسام باب سل شهي_هم

  بکنه کارارو برات نيا داکنيرو پ یکي_بعدازطالق 

  واي_ش

  ستيخوب ن کنهيکارم لتيقوه تخ یاديز ارمتيدرم یپرداز اياز رو هي_چ

دستت بذار...مهمونا دارن  نويرومخم نرو ا نقدريوحلقه رو دستم کردگفت: ا زتوالتيدستم نگاه کردبعد رفتم سمت م به
  ميبر ايب انيم

ازشرکا  یکيداشتم با  ميبه مهمونا خوش آمد گفت نييپا ميباال برد وبه اجباردستمو دوره بازوش حلقه کردم رفت دستشو
  سمتمون حرفتو تموم کن اديداره م یکه کامران تو گوشم گفت:محمد زدميحرف م
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  ديکن يیراياز حضورتون مرخص شم از خودتون پذ ديبا خواميزدم گفتم:عذرم یلبخند

  شداينم یزيچ یگفتيگفتم:نم ميگفتن وبا کامران رفت کنميم خواهش

  سابقه داره سن باباتو داره یکل یزشته محمد زمي_عز

  زيامشب اعصابمو بهم نر هيسره جام گفتم:کامران  ستادميوا

  از دهنم دررفت دي_چشم ببخش

  سالم آقا کامران یارياومد گفت:سالم خانم  یمحمد

کردم  یسع یول دميرو صدا زد در کمال تعجب مهران رو د یکي یهم دست دادن بعد محمد یدادم وکامران ومحمد سالم
  گفت:پسرم مهران هست باهاتون دربارش صحبت کردم ینکنه که کامران نفهمه محمد رييچهرم تغ

  بودن ميهم دانشگاه شناسمشوني:بله مگفتم

  :اِ چه جالبکامران

  ديکن دييگفتن که استخدامشون رو شما تا یاري....آقا کامران خانم ستين یبه معرف یازي:پس نیمحمد

  سرکار ديايب ديتونيندارم از شنبه م ینداره منم مشکل یمشکل واي:شکامران

  :ممنونمهران

  مي:ممنون از لطفتون...با اجازه ازمحضرتون مرخص شیمحمد

  دييبفرما کنمي:خواهش مگفتم

 شيبرم پ خواستيدلم م یبرام بود همش کامران کنارم بود ول ی.شب سختگهيد یمهمونا شيرفتنشون رفتم پ بعداز
 بمونه ردش دينبا نجاي.همه مهمونا رفتن رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم وبه نصرت گفتم کامران امشب استميمهران وا

  کن بره.

  صبح محدثه بهم زنگ زد جواب دادم:بله جمعه

  االن؟ ی_خواب

  _مگه ساعت چنده

  ...لنگ ظهره بلندشو خوابالوازدهي_

  یکار دار یچ دميرخوابيد شبي_د

  طونيش یداشت یکار گفت:شب یلحن منظوردار با
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  یکار دار ی_ببنددهنتو...چ

  رون؟يب مي....شب برتيترب ی_ب

  _کجا؟

  رونيب ميفقط بر ديحوصلم ترک دونمي_نم

  رونيب ميدنبالت مهمون من بر اميم شي_باشه ساعت ش

  اديب گمي_سامانم م

  دونمي_نم

  ادي_خوب توهم بگو کامران ب

  شهي_شبم زهرمارم

  ی...تا شب باميبر يی_پس دوتا

  _خدافظ

نج شرکت.ساعت پ یخوردم ورفتم سره پرونده ها یصبحانه معمول هي نييبلندشدم دست وصورتمو شستم رفتم پا ازجام
دم خونشون  نييدم خونشون زنگ زدم اومد پا دميرس شيآماده شدم وراه افتادم سمت خونه محدثه.راس ساعت ش

  نيسوارش نياريب فيشدم گفتم:تشر ادهيپ نيماش ستادازيوا

بار  هيدوست داشتم نمردم و یمازرات شهي... همهينيگفت:عجب ماش یکردواومد سوارشد بعداز احوال پرس یا خنده
  سوارشدم

  یشيهست اونام سوارم نامميماش هيگفتم:بق دميخند

  ؟یدار اي_چ

  شميسوارنم اديز یپرادو هم دارم ول هي نهيهم ا یکيپورشه، هيلن کوروز، هيبنز، هياموه، ی_دوتا ب

  ايدار نيماش یارديلي_روهم ده م

  م؟ي...حاال کجا بریها برس نجايتوهم به ا شاVيگفتم:ا دنميخند

  _سفره خونه

  افتادم سمت فرحزاد. راه
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 ونيتخت.محدثه قل هيرو مينشست ميومديم ايميسفره خونه که قبل از ازدواج باکامران با داداشموکامران وک هي ميرفت

  ؟یايب یرندوم انتخاب کرد اي یشناسيم نجارويسفارش دادگفت:ا

  شناسمي_م

  یايب نجورجاهايا کردميفکرنم هيخفن ی_عجب جا

  بود شيسال پ شيش مياومد نجايکه ا یبار نيآخر نجايا ميومديوداداشم م ايميداداشم زنده بود با کامران وک ی_وقت

  شدن؟ ی_خانوادت چ

  _تصادف کردن

  _چندتا بودن؟

که واسه کامران بود  ینيداداشمو زنش که حامله بود با دوتا ماش یکي_بابام،مامانم،داداشم،خواهرموشوهرش،اون 
هم به کوه  یکيرفته تو دره  ناياز ماش یکيرفتن شمال من به خاطر کنکور نرفتم فرداش بهم زنگ زدن گفتن 

اونم  اورديدووم ن اديز یکرد ول تيوص ملحظه با کامران خودمو رسوند نيزده...بابام زنده مونده بود آخر
  تو شکم مامانش مرد ومدهين ايبه دن یاومدنش ول ايزد سه ماه مونده بود به دن شياون بچه دلمو آت شترازهمهيمرد...ب

  خدا رحمتشون کنه زمياشکال نداره عز ی_آخ

  ی_مرس

  ؟یازشون دار ی_عکس

  _آره

  ؟یکردم گفت:اسماشون چ ینشونش دادم ودونه دونه معرف ميداشتم توگوش یعکس دست جمع هي

  زن وشوهرشون اسم بابامم ابولفضل بود مامانمم زهرا نيدونازني_شهاب شهرام شراره خواهربرادرام بودن وح

  هم براتون انتخاب کردن یقشنگ ی_چه اسما

  عمرشون کوتاه بود یول ۵۵مامانم  ۵٩بابام  ٢٩شراره  ٣٣سالش بود شهرام ٢۶_اگه االن زنده بودن شهاب 

  ايخوشحال باشن اون دن یکن یکن کار ی_ناراحت نباش قسمت بوده سع

  ؟یکشيرو آوردن شلنگو گرفت سمتم گفت:م سيوسرو ونيقل

  _تو بکش فعال

وهرت مگه ش یکنيرفتارم ینجوريمحدثه گفت:چرا با کامران ا فميزنگ خورد کامران بود قطع کردم انداختم تو ک ميگوش
  ستين
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  خوامشي_نم

  _چرا؟

  _نپرس

  نميبياون استادامو نم گهيدانشگاه تموم شد د شي_باشه....آخ

  گفتم:اگه ننداخته باشنت  دميخند

  ؟یديمنو تو شرکتت راه م وايش زهيخدا نکنه.....چ ري_زبونتو گاز بگ

مصاحبه فقط بهم زنگ بزن که خودم کارتو بکنم  یشرکت برا ايب یگرفت کنه،مدرکتويگفتم:چه خودشم مظلوم م دميخند
  ممکنه قبولت نکنن 

  _مگه چمه؟

  تو شرکت ارنيتازه واردارو پدرشونو درم یتازه مدرک گرفت ستين تيچي_ه

  _اهان

  ميبر یدي_کش

  _کجا؟

  گهيد یجا ميبخورم بر ادي_شام تو سفره خونه خوشم نم

  _باشه

  یبپوش حساب کنم تا تو کفشتو رميگفتم:من م بلندشدم

 سمتريم هينره غول ک نيمحدثه دم گوشم گفت:ا ميصدام زد برگشت یکيصندوق حساب کردم محدثه هم اومد دم در رفتم

  ازش

  ورا نيرفتم سمتش گفتم:سالم آقا مهراب از ا دميخند

  ...سالم خانم مهراب هستمقتيبا رف دمتيد رونيب ميومديم ميسفره خونه داشت مي:با بچه ها اومده بودمهراب

  گفت:سالم محدثه هستم خوشبختم محدثه

   ستين یوقته ازت خبر یليدوباره روشو کردبه من گفت:خ مهراب

  کنميشرکت ودانشگاهم وقت نم ري_درگ
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  !؟یگفت:ازدواج کرد یبه دستم انداخت با ناراحت نگاه

  هست ی_آره چهارسال

  _بعداز فوت شهاب؟

  _چهارماه بعدش

  ه؟يخوشبخت ک ني_حاال ا

  _کامران

  _آهان اون دراز عصا قورت داده

  مهراب شوهرشها درست حرف بزن یاز دوستاش گفت:هو یکيگرفت  خندم

  گهيد هي:اشکال نداره شوخگفتم

  مزاحمتون شدم شمارت همونه؟ دي:ببخشمهراب

  _آره

  ديايب دياون کامرانم بگ رونيب ميبر زنميروز زنگ م هي_

  _باشه خدافظ

  داريد دي_به ام

  نره غول؟ نيبود ا یمحدثه گفت: ک ميخودمون سوارشد ینايبه سمت ماش ميورفت ميداد دست

  جلو اديب ذاشتيکامران نم ی_دوست شهاب،خواستگارمم بود ول

  _ترسناک بود

  گفتم:چرا بدخت مگه چشه؟ دميخند

  گندس یلي_خ

  باشگاه هم داره خودش رهيم یوبدنساز ی_ورزشکاره کشت

  ازش اديبدتم نم ني_همچ

  بشه دامادمون شهيخوب م گفتيم شهيشهاب هم هم هيآدمه خوب کردميقبول م یخواستگار ومدي_اگه م

  همه هم موافق بودن با کامران موافق نبودن ادي_خوشم م
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  مثل من ومدي_بابام وشهرام فقط موافق بودن حرف حرِف مامانم بود اون از کامران خوشش نم

  ؟ی_خوب چرا ازدواج کرد

  _گفتم نپرس

  رفت ادمي دي_ببخش

 نموي.ماشکيرسوندم خونش وتا برم خونه شد  ازدهيوساعت  ميوغذا خورد ميشد ادهيرستوران نگه داشتم پ هي دم

  پارک کردم رفتم داخل ساختمون که نسترن گفت:خانم آقا کامران پشت درن

  کار داره یببنم چ ادي_بگو ب

از رفتارشم معلوم بود تا  داديالکل م ید بوکه کامران درو باز کر رونياتاق لباس عوض کردم خواستم برم ب رفتم
  خرخره خورده.

  واسه معدت ضرر داره یدونيکه مگه نم ی:باز مشروب خوردگفتم

  برام ضرر داره یتو دوستم ندار نکهيگفت:ا رفتميجلو ومنم عقب م ومديم خورديجور تلو تلوم همون

   یکنيدرو قفل م یواسه چ یکنيکارم یازش گفتم:چ دميبست وقفل کرد ترس درو

  هان؟ یچرا دوستم ندار یريگيحقو ازم م نيچرا ا یمن باش ی...من...عاشقتم...من شوهرتم حقمه که تو براواي_ش

بل از بهت دست بزنم ق یذارينم یگفت:حت ستاديوافتادم رو تخت اومد باال سرم وا رکردميکه به تخت گ رفتميعقب م عقب
  یواقعا زنم ش ديوبا یاالن زنم ی...ولیازدواج باهام بهتر بود

  ...ولم کنشميمن زنت نم وونهي:ولم کن ددادگفتميگرفت وفشارم بازوهامو

  یشي:چرا مگفتيدادوميفشارم همونجور

  کامران ولم کن...کامران نکن ادي:داره دردم مگفتم

  یمن ش یبرا ديزدم دستشو گذاشت رو دهنم گفت:امشب با غيداد ج هلم

  برد سمت لباسم توان مقاومت نداشتم اشکم دراومد.... دستشو

  

  

  مهران

  



����-���	
 	�  

 

 

۵۶ 

 

حرص خوردم  یليانجام بدم تو جشن هم خ ديکه با هيکار نيسخت تر نيشروع کار ا یبرا وايبرم شرکت ش ديبا فردا
خوابم  یرو تخت ول دمي.درازکشنميدست تو دست شوهرش بب ديحاال هرروز با دميدست تو دست شوهرش د یوقت
 دهيشوهرش خواب شي...خوب معلومه پکنهيکار م یاالن چ یعنيهستم  وايهمش تو فکر ش شدميم وونهيداشتم د بردينم

  ؟یديدر از فکر دراومدم مهسا بود گفت:نخواب ی.باصداستيحدسش سخت ن

  برهي_خوابم نم

  ؟یکنيفکرم یبغلم گفت:به چ نشست

  کنارشوهرش تحمل کنم واروياز فردا ش ی_چطور

لتو بفهمه ک هيکه تعصب یدونيبابا بفهمه م یبذار ديمهران نبا یول یخورديحرص م یمعلوم بود داشت افتي_توجشن ق
  مهران یدي....فهمیخودتو کنترل کن یبد ديبا یقول هي....برهيم خيتا ب خيب

  _آره

  کشنيازشون کارم یتازه کارو کل یکارمندا یدار یبخواب فردا روز سخت ري...حاالم بگدوارمي_ام

  ري_باشه شب بخ

  ري_شب بخ

 یچرا دلشوره دارم بابت چ دونميبخوابم نم ذاشتينم اليبازم فکروخ یدوباره رو تخت ولو شدم ول رونيب رفت
  شد وخوابم برد. نيکردم تا چشمام سنگ یبرداشتم وباهاش باز موي.گوشدونمينم

 شدم وراه افتادم سمت نيسوار ماش دميپوش یوکت وشلوار مشک یقهوه ا رهنيپ هيکردرفتم توکمدوگشتم  دارميب مهسا

  ومدن؟ين یاريخانم  ديگفتم:ببخش یبود به منش یبزرگ باياتاقمو نشون داد اتاق تقر یشرکت.منش

  ومدني_فعال ن

  ان؟ي_امروزم

  ديچکشون کن ديهست که با يیکارا زيروم یفعال تماس نگرفتن....اون پرونده ها دونمي_نم

ه ها تعداد پروند کشنيکارم یتازه کارو کل یکارمندا گفتينگاه به پرونده ها انداختم مهسا راست م هيگفت ورفت. نويا
  ومشغول کارشدم. زيبود رفتم پشت م اديز

  

  وايش
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دوباره دلم  يیگرفت خواستم بلندشم برم دستشو ميافتادم دوباره گر شبيد ادهيبدنمم کوفته بود  کرديدرد م یليخ شکمم
  یکنيم هيچرا گر واي....شزم؟يشد عز یدرد گرفت نتونستم بلند شم آخ گفتم کامران بلندشد گفت:چ

  خواست بذاره رو شونم زدم کنار گفتم:به من دست نزن دستشو

  یماله من شد گهيخوب د یچرا ناراحت واجانيگفت:ش دميبرداشتموپوش حولمو

  روني...از خونم گمشو بفيکث وونيح هيتو  یوونيح ارين فتي_اسممو به دهن کث

  ...زمي_عز

  کشمتيبه ارواح خاک مامانم م اين نجايا گمي...گمشو...دروني:گمشو بدادزدم

  نشو یتوعصبان رمي:باشه باشه مبلندشدگفت

  رونيصاحاباتو بپوش گمشو ب یگفتم:اون ب پتوروزدکنارپشتموکردم

من  هيچه بدبخت نيکردم...ا هيرفته برگشتم سمت در مطمن شدم رفته،نشستم رو تخت وگر دميدرفهم یبعداز صدا کمي
 دميبلندشدم رفتم حموم کردم ولباس پوش یخوشحال باشم.به سخت تونمينم ميبختم چرا تو زندگ اهيچرا س ايدارم...خدا

  .دمي.مسکن خوردم وخوابارهيزنگ زدم نصرت مسکن ب

 رونيهفته ازخونه زدم ب هيمتنفر شدم.امروزبعداز شتريب ومديازش بدم م نميکامرانو نب افهيق رميهفتس شرکت نم هي

کامران ومدرک رو نشون دادم وهمه سهاممو بهم داد از طرف کامران وکالت تام داشت  ليوک شيمدرکمو گرفتم ورفتم پ
 گفت:سالم خانم ی.رفتم شرکت منشطالق اقدام کنم یتونم براينداره م یمنه وکامران سهم یاالن شرکت فقط برا گهيد

  خاموش بود تونيمشغول به کارشدن باهاتون تماس گرفتم گوش شيهفته پ یمحمد یآقا یاري

  اتاقم انيعنوان ن چيهم به ه یاري یاتاقم...آقا ادي_بگو ب

هفته  هيدوباره بهم دادن بعداز  ديام هيتو مهران اومد انگار  اياتاقم لب تاب رو روشن کردم در زده شد گفتم ب رفتم
  نميهفتتو بده بب ني....گزارش کار انيبهم آرامش داد گفتم:بش دنشيد یسخت

  یبگ یخوايم یزيبگه گفتم:چ یزيچ خواستيچشمم بهش بود انگارم یول کردميداد داشتم پرونده رو نگاه م گزارشو

  بگم خوامينم یزي_هان...نه چ

  رو مخم حرفتو بزن یريم یدياون دستتو همش تکون م یدار یحرف_از ضرب آهنگ پات معلومه هروقتم 

  ؟یومديهفته چرا ن هي ني_ا

  خوشحال شدم گفتم:چطور؟ ديپرس نکهيازا

  _نگرانت شدم
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 وبه؛نگیحاال نگرانم شد ميباهم باش ستيمن متهلم خوب ن یکه گفت ینبود...جنابال یزدم گفتم:مشکل خاص یلبخند

  یبش رتينگران مد یسنگدل نيتو به ا شهيکه اصال باورم نم ريعنوان مد

  بشنوه یممکنه کس نجايا ميحرف بزن رونيب ميروز بر هي شهيم واي...شزهي_راستش چ

  م؟يبر ی_باشه ک

  _امشب

  _باشه کجا؟

  ميجا تنها باش هي دونمي_نم

  رهياونجا نم یکس شناسميجاروم هي_

  _باشه پس تا شب من برم

 هيافک یرسم پيهمون ت یکروات بزن یستيرفت...درضمن مجبور ن ادتيشل کرد بلندشد بره گفتم:پرونده  کرواتشو
  ستيبه کروات ن یازين

  _باشه

زنگ خورد کامران بود جواب ندادم اس ام  ميگوش رهيگيخندم م شهيهل م شهيرو گرفت ورفت.خندم گرفت هم پرونده
  خانمم یاس داد:ازم ناراحت

االغ دوست دارم خفش کنم پرو...جواب  کهيمرت یازم گرفت مويآخر دختر یروزا نيخوشحالم ا ميليدلم گفتم:نه خ تو
  کردم ناراحتت کردم یکامران صدام زدگفت:خانمم کار رونيرفتم از دفترب شيندادم وبه کارم مشغول شدم ساعت ش

  ...برو سره کارت یرو دار یلي_خ

  مي_بذار باهم بر

  یتا تموم نشده حق خروج ندار یهفته نبودم کاراتو درست انجام نداد هي_الزم نکرده 

ه خون دمي.ساعت هشت رسیبذاره کوچه پشت ناموياز ماش یکيکردم ورفتم.راه افتادم زنگ زدم مسعود گفتم  پشتمو
م شدم اس ا ني.سوارماشچون حس کردم کامران برام بِپاگذاشته یخونه رفتم کوچه پشت یلباسمو عوض کردم از درمخف

  اس دادم کامران:راه افتادم

ر شد اومد سمتم گفت:فک ادهيپ دميمهران رو د نيربع بعد ماش هيکه گفتم منتظر موندم. يیهمونجا دميساعت بعد رس کي
  یايکردم ن

  ذارميکه دوستش دارم قال م یکس ی_فکرکرد
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  یدوستم دار یبود گفت ی_پس حرفت جد

  کنم یکه بخوام باهاش شوخ ستين یزي_چ

  ؟ی_اگه من دوست نداشته باشم چ

  یخوشبخت ش کنمي_اشکال نداره کمک م

  زدوبانگاه مهربون نگاهم کرد. لبخند

  ؟یريبگ اطالقي یکن انتيخ یبه خاطرم حاضر یعني:گفت

  _آره...من از شوهرم متنفرم

  ازش ادي_ازرفتارت باهاش معلومه...چرا بدت م

  بگم بهت ويهمه چ مينيجا بش هي مي_بر

 یول مديدياونو به چشم برادر م شهيوهم ميبود یهمباز یگفتم:کامران پسرعمومه از بچگ مياونجا بود نشست مکتين هي
 ميبرادرم مخالف بود یکيمنومامانم وشهاب اون  یپدرم وشهرام برادرم موافق بودن ول ندشياون به چشم همسرآ

که مامان  شدميآماده م یکنکور تجرب یبرا شيبه ازدواجمون ندادن پنج سال پ تيوچون حرف مامانم بود رضا
من به خاطر  یوباباوداداشام وزن شهرام که حامله بوداون موقع وخواهرم وشوهرش قصد سفر به شمال کردن ول

رداش نکبت رفتن ف نيا نيسفر خوبه اونام با ماش یبرا ديمن بر ینايهم بود کامران گفت با ماش ديع اميکنکور نرفتم ا
 یکامران چ دونمينم دنيترمز بر نيرفته تو کوه هردوماش شميکيرفته تو دره  ناياز ماش یکي گفتنبهم زنگ زدن 

بدست آوردن من...پدرم زنده مونده بود  یکارو کرد برا نيا کنميمتهم بود وهنوزم فکرم نيکارکرد ولش کردن چون اول
 وازم قول گرفت فتهيعرضه ب یب مرانگفت نذار شرکت دست عموتواون کا مارستانيداشت رفتم ب یبد تيوضع یول

پدرم سه روز بعدازتصادف فوت کرد...کامران هم بعداز چهلمشون  یول رميبکنم اون شرکتو ازشون بگ تونميم یهرکار
رکتون وال مدشرکت رفتم گفت که ا ليوک شيپ یبامن ازدواج کن اول قبول نکردم ول یخوايگفت که اگه شرکت باباتو م

 کل سهام کامران ديبه نامتون کنه منم ازدواجم شرط کردم مدرک گرفتم با ديدوما آقا کامران با ستيمطابق کار شرکت ن

  به اسمم شه 

  یکارو کرد نيا یکه به بابات داد یفقط به خاطر قول یعني_

  _آره

  یريگيطالق م کهياز اون مرت یجلوشو گرفتم گفت:حاال مدرکتو گرفت یکردوليداشت خفم م بغض

  کنميکارو م ني_اگه بتونم حتما ا

  ؟یچ یعني_

  رميطالق نگ کنهيم یهرکار دونهينم چکسيکه ه هيکاه رهيآب ز هي_اون 
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  ذارميمن نم تونهي_مگه م

  دانشگام تموم شده دونهيبه نام زدن تموم نشده کامران هم خبرنداره مدرک گرفتم فقط م ی_فعال کارا

  رهيگيجلوتو م_بهتره ندونه وگرنه 

  ؟یپشتم هست رمي....مهران اگه نتونم طالق بگدونمي_م

  که عاشقشمو تو قفس بندازه یحق نداره کس کهي_معلومه که پشتتم اون مرت

  یگذاشت رو شونش گفتم:دوست دارم مهران سرمو

  زميعز نطوريبوس کردگفت:منم هم مويشونيپ

  بده ريممکنه بهت گ کهينرو خونه اون مرت ريساعت تو سکوت گذشت بعد سرمو بلندکرد:د مين

  فهمهي_نم

  _چرا؟

  ميکنيم یجدا زندگ ی_توخونه ها

  یباش رونيب روقتيتا د دهياجازه نم رتمي_به هرحال غ

  رونمي_باتو ب

 کهياالن زنه اون مرت یول ميمونياز خونه م روني_به هرحال هنوز صاحبت نشدم هروقت صاحبت شدم تا خوده صبح ب

  یهست

  رميبرم باشه م رتتيغ _قربون

  طونيش یبوس کردگفت:برو تاکاردستم نداد لپمو

  هان؟ دميگفتم:پس بمونم کاردستت م طنتيکردم وبا ش یا خنده

  دوازدس برو کهي_برو بچه پرو نزد

  _باشه...خدافظ

  _خدافظ

 یپارک کردم واز درمخف یهمون کوچه پشت نويبود ماش یشدم برام دست تکون داد ورفتم.شب لذت بخش نيسوارماش
  .دميخواب یتخت وخوشحال اليخونه رفتم داخل وبا خ
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 هفته هرشب با هي نيطالقو انجام بده توا یصحبت کردم کارا لميبه نام زدن تموم شده وبا وک یهفته گذشته وکارا هي

 مخواستيودتر مز نيهم یوبرا شدميطالب داشتنش م شتريوب شدميعاشقش م شتريوهر روز ب رونيب ميرفتيمهران م
  طالقم انجام شه. یکارا

اومد تو ودرو قفل کرد ازجام بلند شدم رفتم عقب که به  یبرزخ افهيبا ق هوکامرانيدفتر نشسته بودم که  تو
 یسهامو به نامت کرد یرفت یدوزيم یبري!...واسه خودت مه؟يچ نيرو نشونم داد گفت:ا یبرگه ا واربرخوردکردميد

  ونهيدرم یا گهيکس د هينکنه پا وايش یکنيم هيچه کار نايدم خونم ا ادياالنم برگه طالق م

  فقط به خاطر گرفتن شرکت باهات ازدواج کردم یدونياز اولشم ازت متنفر بودم وخودتم م گميد یکي_آره من عاشق 

ت فرو تو کل نويصاحبت شه ا گهيکس د ذارمينم یمن یگفت:تو برا واريدستشو گذاشت رو د واريبه د دميجلو چسب اومد
  کن

  _بله به زور

  ی_به هرحال ماله من

  کامران  ستمي...نستمي_ن

  دلتو برده ینکنه اون پسره تازه وارد مهران محمد هي...چی_هست

  نداره ی_اونش به تو ربط

 یليمدت که به نظرم خ هيضربه زدم تا بعداز  نشيبود با مشت به س نيهلش بدم سنگ تونستميمنو، نم ديبوس هوي
  !!!؟؟یبود کرد یچه غلط نيبود ولم کرد گفتم:ا یطوالن

  یمن نباش یتحمل کنم برا تونمينم خوامتيعاشقتم م وامني_ش

  یکرديفکر م نايازدواج کنم به ا ی_اون موقع که به زور مجبورم کرد

  رونيدستش دراومدم قفل درو باز کردم گفتم:برو ب ريز از

  رفت ادتوني نويا یاري یرفت گفتم:آقا کمياومد سمت در درو باز کردم  نييانداخت پا سرشو

  بفهم دميمن طالقت نم وايرو درآوردمو سمتش گرفتم داد زد:ش حلقه

  ديريبگ ديايانگشترم ب نيا یطالق بد ديکه با یفهميم ینياون برگه تو دستتو بب یاري ی:آقاگفتم

  دستت باشه بفهم عاشقتم دي_اون با

  نويا ديريبگ دياي_من ازتون متنفرم ب
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 یباهاش زندگ شهيکنم که همه شاهدباشن نم یکار خواستميم گرفتيحرف بزنم حرصش م یباهاش رسم نکهيازا
 نيشاهد ا یخوشحال کميکه با دلهره و دميديمهرانو م یچشم رياومدن ز رونيمشترک داشته باشم همه از اتاقشون ب

  دمياتفاق بود دوباره دادزد:طالقت نم

  یاري یآقا شميدرخواست رد شده وفردا ازتون جدا م ی_ول

در دردم گرفت صورتمم  یشدم به لوال دهيکوب شدميم نيدرنبودم پهن زم یلوال نيزد واگه ب یليشورش آوردوس سمتم
 رونيحاالم از شرکتم برو ب ميخورياثباتش که به درد هم نم نميجلو دستمو بردم باال گفتم:ا اديمهران خواست ب سوختيم

  پاتم نه خونم نه شرکتم بذار

  ....ديببخش واي_ش

 چيه تشناسميبه عنوان پسرعموم نم یازت متنفرم حت رونيگمشو برو ب ميگذاشتم تو دستش گفتم:از زندگ انگشترو
  يیتو اونجا یوقت اميوقت خونه عمو نم

  ...واي_ش

 خوامينم گهياز االنت برو کامران برو د نميا شتيکرد اون از دوهفته پ یباتو زندگ شهينم یندار ی_تو تعادل روح

  یتموم شد همه چ نميگرفت بب مويکه آزاد یقاتل خوانوادمو کس خوامينم نمتيبب

  نگهبان جمعت کنه اي یرياندازه سر سوزن دلم نسوخت گفتم:م یکرد ول هيتو چشمش جمع شده بودگر اشک

   یباش یباکس یبدون جز من حق ندار یول رميوگفت:باشه م نييانداخت پا سرشو

ن وکل خانوادشو یاري یاسم آقا یميسره کارتون خانم نع ديگفتم:همه بر سوختيصورتم بدجورم رونيشرکت رفت ب از
   اديشرکت در ب یکارکنا ستياز ل

کبود شده بود.دربازشدومهران  کيکوچ کيکوچ يیجاها هيبه صورتم نگاه کردم قرمز شده بودو نهيتو دفتر وتوآ رفتم
  شد تيزيبست اومد سمتم گفت:چ اومد تو درو

  ستين یمهم زهي_چ

  _بشکنه دستش کبود شده

  شهيخوب م گهي_اشکال نداره چند روز د

  شده یمگه چ شتياون از دوهفته پ یحرفات گفت نيب واي_ش

 یچونم وسرمو باالآورد گفت:قراره شوهرت شم بگو چ ريبهش بگم دستشو برد ز دميکشيخجالت م نييانداختم پا سرمو
  شده خجالت نکش

  بهت گميمهربونش نگاه کردم گفتم:بعداز شرکت م یتوچشما
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  سر کارم رميدنبالت من م امي_باشه شب م

 دشيتهد از یول ستيدستم ن یانگشتراون لعنت گهيبوس کردورفت نشستم سرجام به دستم نگاه کردم که د مويشونيپ

 ادي.ازجام بلندشدم ورفتم خونم به مسعود گفتم بگه برادرش بارهيسرمهران ب يیهست که بال وونهيد نقدرياون ا ترسميم

بودکه ساالر برادر مسعود  شينره غول درامان باشم ساعت ش اونبابام بود االن الزمه باشه تا از دست  گارديقبال باد
 یتو هال گفت:مسعود گفت کارم دار مينشست هيبزرگش آدم مهربون کليعمو ساالر برخالف ه گفتميبهش م شهياومد هم

  دخترم

  دميم یهرچقدر بخوا ستيپولشم مهم ن یش گاردميباد خواميمدت م هي_آره عمو 

  کنه؟يم دتيتهد یزي_باشه...چ

  ترسميکامران م یباز وونهي_از د

  _شوهرت؟

  ميريگي_فردا طالق م

  _چرا؟

بود که تموم شد فقط به  یازدواج اجبار هي نيوقت نخواستم باکامران ازدواج کنم...ا چيمن ه ديدوني_عمو شما که م
  کارو کردم ودرخواست طالق دادم نياالنم ا ارميبابامم ازم قول گرفت شرکتواز دست کامران وباباش درب نکهيخاطر ا

 ی...خوب ازکیتروبافکرتر یابولفضل تو منطق یبچه ها نيب یکنيکه کاره اشتباه نم دونميم یدوني_هرجورصالح م
  شروع کنم؟

  منم تنها نباشم نيکه ازشونم دور نباش جايهم دياريکه بابام زنده بود خانوادتونو ب ی_هرچه زودتر بهتر...مثل موقع

  اتاقمون کدومه؟ گميم زنمي_باشه بهشون زنگ م

  خانم خونه خودش باشه رميگيکوچه م نياگه خانمتون راحت نبودن خونه تو هم دي_هرکدومو دوست دار

  گميم زنمي_زنگ م

  د؟يريگيطالق م دينباشه دار ینصرت گفت:خانم فضول رونيرفت ب بلندشد

  _بله

  د؟يبکن ديخوايازدواج م یباکس دي_ببخش

  _فعال نه...برو به کارت برس

  رينباشه گفت خونه بگ يیبعدعموساالراومد گفت:پرو کمي
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  بود؟ یچشم...خونتون چندمتر ی_به رو

  _صدوپنجاه

  بنگاه مي_بر

 یبود برا یمتر ستيخونه دو هيبنگاه اتفاقا سرکوچه  ميعمو رفت یاتاقم لباسامو عوض کردم باتمام مخالفتا رفتم
.ساعت نه مهران از شرکت مياقدام کن گهيبه نام زدن شنبه هفته د یوعمو خوشش اومد قرار شد برا ميديفروش د

هم داد ب چويوساندو مکتيرو همون ن ميبود رفت رفتهگ چياز قبل ساندو یهمون پارک ول مياومد دنبالم ورفت ميمستق
  شنوميرو م یکه قرار بود بهم بگ یگفت:خوب حرف

  بخورم گشنمه کمي_

  _باشه شکمو

  گهيبگو د یتموم شدگفت:خوب خورد چيساندو

  بهت گفته بودم با کامران رابطه ندارم ادتهي_راستش مهران 

مدم خونه او کيساعت  رونيبا محدثه رفتم ب نکهيبعدازا شيتکون داد گفتم:دوهفته پ دييتا یپربود سرشوبه معن دهنش
 دميتو رفتم اتاق لباس عوض کردم ولباس خونه پوش اديکه کامران هم بعدازمن مست اومد خدمتکارازم اجازه گرفت ب

  رونيم ببر تکه اومد تو اتاق ودرو قفل کرد نذاش رونيخواستم برم ب

  ....خواستميشد مهران نم کيگرفت ادامه دادم:به زور بهم نزد بغضم

  آروم باش ستين گهيتموم شده االن که د زميانداخت وبغلم کردگفت:آروم باش عز چشويشد سانو یجار اشکام

  عذاب وجدان دارم کشميگفتم:مهران عذاب م کردميم هيهمونجورگر

  عذاب وجدان داشته باشه دياون با ی_اشکال نداره چرا توناراحت باش

  _منو ببخش مهران نتونستم پاک بمونم

  باشه ادتي نويا یپاک شهيهم یحرفو نزن توفرشته من نيا چوقتيه واي_ش

  آروم شدم منو بردخونه. کميو مياونجابود یچندساعت

  

اومدم  یينوبتمون بشه که حالت تهوع بهم دست داد وشتابون رفتم دستشو ميدادگاه منتظربود ميوعمو ساالررفت ليوک با
  شد دخترم؟ یعمو دم درمنتظرم بودگفت: چ رونيب

  حالم بهم خورد کمي_
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  شد خانمم یکنارش زدم گفت:چ رهياومد خواست دستمو بگ کامران

  عمو مينداره بر یربط چي_به توه

موکول شد هفته بعدکه  ینوبتمون شد ول خورهيبوها بهم م یبعض یهمش حالت تهوع دارم مخصوصا وقت چندروزه
کت .رفتم شررميازش طالق بگ تونمياگه باردار باشم نم ميحالتام خودمم شک دارم به باردار نيبا ا اديب ميباردار شيآزما

  شد؟ یهمون موقع مهران تو راهرو بود ودنبالم اومد اتاقم گفت:چ

  اديب ميباردار شيموکول شدهفته بعدتا آزما یچي_ه

  ه؟ينجوري_خوب توچرا حالت ا

  باردارباشم ترسمي_م

  _چطور؟

  بهت بگم شهي_حالت تهوع دارم نشونه هاشم دارم روم نم

  ؟یديم شيآزما ینباشه ک یزيچ شاVي_ا

  _فردا

  بدنتو ستميس ختهيبهم ر یخورد یزيچ هي ديخودتو نگران نکن شا ستين یخبر شاVي_ا

  دوارمي_ام

  کارم تا شک نکردن _من برم سره

م رفت شهيزودترازهم دمينفهم یچيبه سرم اومد.ازشرکت ه اليفکروخ یکالفه بودن اعصابم خوردبود کل رونيب رفت
  خونه.

فرصت اومدم باهات حرف  نياول ديريطالق بگ ديخوايم دميگفت:شن ميعموم اومد خونم تو هال نشست آخرهفته
  کرده؟ یکار ؟کامرانیريطالق بگ یخوايبزنم...چرا دخترم م

  وبه اجباربوده االنم تموم شده یازدواج موقت نيا دکهيدوني_عمو خودتون م

  ازدواجو نيا دارکنهيبتونه پا ديفرصت بده شا هي واي_ش

 شميجلو کارکنام منو زددوهفته پ شيبه عنوان شوهرم قبولش کنم چندروز پ تونمي_عمو پسرتون مشکل داره نم

  خواستميکردکه نم یمجبوربه کار

  ختهيطالق اعصابشو بهم ر نيروت حساسه ا یدوني_توکه م

  شميازش راحت م ميشيازهم جدا م هيمنف شاVيا شيجواب آزما کنميمن قبول نم یبگ ی_عمو شماهرچ
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  تو ببخشش یخبردارم ول نيازا نيخونه نبود هيشماکه تو  هيبودنش که منف ی_منف

  پسرت یاالن نه با کارا یول هيبود مطمن بودم منف شيماه پ هي_اگه 

  فهممي_منظورتو نم

  رميگيمن طالقمو پس نم دي_عمو هرچقدراصرارکن

  خوداومدمي_پس ب

  خدافظ دميمنظورتو نفهم یتا دم دررفتم گفت:ول بلندشد

  _خدافظ

  .دميرفتم اتاقم وخودمو پرت کردم رو تخت قرص خواب آورخوردم وخواب دروبستم

 یقدم بزنم کت رونيگرفتم برم ب ميتصم رمياسترس دارم وهمش تو خونه قدم رو م یليخ رميگيرو م شيجواب آزما فردا
 گوش ینرو ول رونيب ستمياز خونه دور شدم که کامران جلوم ظاهرشد عمو گفت ن کمي رونيروبرداشتم از خونه زدم ب

  باز یخوايم ینکردم گفتم:چ

  _اومدم باهات اتمام حجت کنم

  اي_اتمام حجت؟روشن فکر

بود حق ازدواج بعداز  یاگه منف یحق سقط اون بچه رو ندار چياگه مثبت باشه که ه ميريگيرو باهام م شيما_فردا آز
  شد؟ تيحال یمنو ندار

  یکت مينداره...بر ی_اونش به تو ربط

 یکت یشام نخوردم رفتم بخوابم نتونستم حت یاز استرس درست حساب شدميم وونهيکردم وبرگشتم خونه داشتم د پشتمو
  رو آوردمم خوابم نبرد.

 دميکه د ميراه افتاد شگاهيوسمت آزما ميام وه شد یگذروندم به عمو گفتم منو ببره سوار ب مويشب زندگ نيتر سخت

 رنياونم مثل جوجه ها دنبال مامانشون م شگاهيبود سالم کردجواب ندادم ورفتم تو آزما ستادهيکامران هم اونجا وا

  مثبته گميم کيبود برگه رو آورد گفت:تبر نجاکه مسول او یمنتظر موندم بعد خانوم کميدنبالم اومد 

  شد. یچ دمينفهم گهيد ديچرخيمدور سرم ايرفت دن یاهيرو گرفتم چشمام س برگه

  بودم عمو باالسربود گفتم:کجام؟ مارستانيمثل ب يیجا هيبازکردم تو  چشمامو

  نجاي:درمونگاه حالت بدشد آوردمت اعموگفت

  شد دخترم؟ یگرفت عمو گفت:چ ميسرم اومده گر يیاومد چه بال ادمي
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  کهي_عمو بدبخت شدم حاملم از اون مرت

  یبگه پرستار اومد گفت:سالم بهوش اومد یزيخواست چ عمو

  ؟یخورد یسره سرم گفت:شام چ رفت

  یقاشق سوپ وچندقاشق قرمه سبز هي_

  ؟ی_صبحونه چ

  نخوردم یزي_چ

 اديب شيپ یهم ممکنه خودتون مشکل خورهيهم به اون بچه صدمه م دينخور یزياگه چ دياالن شما باردار یاري_خانم 

  ديبر ديتوني....سرمش تموم شده مديحذف کن اي ديرو کم کن اتونييوعده غذا ديبراتون نبا

رش بود که تو دلم نثا يیداده بود فحشا هيتک واريکه به د دميکه کامران رو د رونيب مينگفتم سرم تموم شد رفت یچيه
عمو  مي...بریبختم کرد اهيازت متنفرم س فينشو آشغال کث کيسمتم دستمو گرفتم جلوگفتم:نزد اديکردم خواست ب

  نمينحسشو بب افهيق خوامينم

 هيرگ نقدريکردم عموگفت:دخترم ا هي.توراه همش گرميشد نيسوار ماش ميفقط نگاهم کرد وباعمو رفت یحرف چيه یب
  ستيبچه خوب ن ینکن برا

   مهيبچه مانع خوشبخت نيا خواميبچه رو نم نيا خوامي_عمو نم

  خوب سقطش کن یحامله ا ستيهم ن یادمدتي_ز

  کارکنم یچ دونميعمو نم دونمينم یرو بده...وا کهيتقاص گناه اون مرت ومدهين ايبچه به دن هي ادي_دلم نم

  ؟یرو دوست دار یکس ونهيبه م یا گهيکس د ی_پا

  کردم گفتم:آره مکث

  ؟یگرفتيفکرکن اون آدم نبودبازم طالق م ني_به ا

  نبود تشيموقع ی_آره من ازاول ازدواج قصد طالق دارم ول

ا کامران ب یزندگ اي یسقطش کن اي اديابياون بچه به دن یصبرکن ديبا اي یريطالق بگ یاگه بخوا ی_دخترم االن بچه دار
  یرو تحمل کن

  رميبگ ميسخته تصم دونمي_نم

  ینش مونيکه پش یميتصم ريبگ مي_خوب فکرکن بعدتصم

  شرکت ديمنو برسون شهيگفتم:م ميديرس ميخونه ساکت بود تا
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  بفهمه یاوضاع امروز نرو شرکت حالتو نذار کس ني_با ا

  _باشه

 شيلم آتکنم د یآدم زندگ نيبا ا ديافتادم که با نيا ادهي دميد شويبرگه آزما ارميدرب فميخواستم از ک موياتاقم گوش رفتم
 ازطالق منصرف شدم حاملم ميريوگفتم فردا دادگاه نم ليبرداشتم زنگ زدم وک فمياز توک مويگرفت پرتش کردم وگوش

اگه امضا الزم بود  رميَحرفه خودم شد بعدشم زنگ زدم شرکت که اون روز نم یمخالفت کردول کميجدا شد  شهينم
  دم خونم. ارنيب

ساعت بعد نصرت اومد  کي.رهيخونم امضا بگ اديرو امضا کنم گفتم ب يیدو بود از شرکت زنگ زدن الزم بود جا ساعت
  اتاقم گفت:خانم از شرکت اومدن

  اميمنتظر باشه االن م نيي_باشه بگو پا

 نييم پاکرد رفت شيکار شدينم یکردم چشمام پف کرده بود ول افمينگاه به ق هيشال انداختم  هيو دميمانتوجلوبازپوش هي
سمتم گفت: چشات چرا  ديدو ديمنو د یوقت دميودرکمال تعجب مهران رو د رونينصرت گفت تو تراس منتظره رفتم ب

  جوابمو بده چت شده وايه؟شيچه حال نيپف کرده؟ا

 گهيبگو د واي...شیکنيم هيشده چرا گر یقدشو کوتاه کردگفت:نفسم چ کميشد بازوهامو گرفت و یاشکام جار دوباره

  مردم یاز نگران

  _حاملم

  ؟یجداش یتونينم یعنيشل شد گفت: دستاش

عشق  نيا گفتم واينشستم بلندشدگفت:ش یکردم رفت روپله هانشست ودستشو برد تو موهاش منم رو صندل دييتا باسر
وکارمند باشه نه  سيروابط همون رئ ميولکن هم ش شهيجلومون گرفته م هيهرجور شهينم یديد ستيبشو ن

  برگه هارو امضا کن برم ني...اني...اشتريب

   کنميبودم امضا نم نايگفتم:من مخالف ا دميهارو د برگه

بهم  تيبود عشق وجوونمرد نيا یتنهام بذار یخوايبود م نيحرفت ا نيگفتم:آخر رفتيهاروبرداشت داشت م برگه
  ثابت شد  تتيشخص

  بود؟ نيگفت:ا دميرفتم تو خونه عمو ساالر رو د بلندشدم

  _آره بود

  اتاقم وچنبره زدم رو تختم... رفتم

  

  مهران
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کردم  کار ینکن...االن چ یرو ندارم پشتم باشه پشتموخال یگفت جزتوکس ادمهيبدجورمنو سوزوند  وايش یحرفا نيآخر
باهاش باشم گناهه کنارش باشم  نکهيکنم اون بچه کامرانو داره ا یکار تونميم نيمگه جز ا یکردم ول یپشتشو خال

رامو کج کردم سمت خونه اصال حوصله شرکتو نداشتم اگه  یمتيق چيشه به ه تياذ وايش خوامينم کنميم تشياذ شتريب
  ؟یکنيکارم یچ نجايا رهيوقت روز خ ني.رفتم خونه مامان گفت:استيقراره اخراج شم مهم ن

  _حوصله نداشتم اومدم خونه

  شده؟ یزيعوض شده مهران چ یلي_چندوقته رفتارت خ

  نکن حوصله ندارم چميسوال پ نقدري_مامان ا

کارو  نيا ميعصبان یليآروم شم هروقت خ کميدوش آب سرد  ريها رفتم باال وکتمو درآوردم وبا لباس رفتم ز ازپله
  شده یبود اومد تو حموم دوشو بست ونشست رو سکو گفت:بازچ ی.در حموم باز بود امروز مهسا مرخصکنميم

  شعورميب یلي_مهسا من خ

  _هان؟

   زايچ یبا بعض اميکنار ب تونمينم یکردم ول دواريام وارويش ی...الکشعورمي_ب

  شده؟ ی_مگه چ

حاملس منم گفتم  دهيداده د شيآزما رهيطالق بگ خواديوقته م یلينه به خاطرمن خ رهي_قراربود از شوهرش طالق بگ
 ريامروز زدم ز یبهش قول دادم همه جوره باهاش باشم ول یبهم نشون داد توياونم گفت معرفت و جوونمرد ستمين

  نفهمم شعورِ يب هيقولم....مهسا من 

  شديدوارميام شتريب یونديم نيشترازاي_مهران اگه ب

  کار نيسوال با ا ريبردم ز مويکارو کردم مردونگ نيا یبذارم ول رپاميقولمو ز دي_مهسا قول دادم نبا

 ستيوم نکه معل نيکن یمبارزه ا اي نيايکنارب اياتفاقا  نيبا ا نيبه خودتون فرصت بد ديبا رشيبگ ديمدت ند هي_مهران 

  فکرنکن بذار ذهنت بازشه ميچيبخواب به ه ريتخت بگ ريآدم دوش بگ نيلباساتو درآر ع رمينه من م ايداره  یا جهينت

  سخت خوابم برد. یبعد لباسامو درآوردم ودوش گرفتم ول کميرفت  بلندشد

شدم  یبدم اومدوعصبان اهمياز خودم وعشق س شتريب شترفکرکردميب یوتو اتاق رژه رفتم هرچ دارشدميشب ب نصفه
 نمي...ببیداريکنه گفت:اِ ب دارميصبح شد مهسا اومد که ب یک دميتو فکربودم نفهم نقدريوهمش به خودم لعنت فرستادم.ا

  ؟یدينخواب شبينکنه د

  کردمي_نه داشتم فکرم
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  جه؟ي_خوب نت

  یچي_ه

  شرکت پاشو ميصبحونه بخور بر ايپاشو ب یفکرکن یکه بخوا ی_مغز ندار

ا ب ميريمهسا گفت:باهم م نگيورفتم صبحانه خوردم خواستم برم سمت پارک دميودرو بازگذاشت.لباسامو پوش رفت
  من  نيماش

رکت هم بود.تاش یمشک سيمهسا جنس نيماش نگيتو پارک مي.صبحونه شو خورد رفتديحرفشو با منظورگفت وکش آخره
  سراغ کاره خودمون. مينزد هرکدوم رفت یحرف

  وايش

  یکنيم یچه غلط نجايروخودم گفتم:ا دميرفت عقب پتو رو کش ديزدم خودشم ترس غيکامران ج افهيق دنيبا د دارشدميب

  انهيحالت خوبه  نمياومدم بب یومدي_دادگاه ن

  یزنگ بزن یتونساي_تلفن هست م

  ؟یداري...نگهش مگسيد زيچ هيزنم  دني_د

  و؟ي_چ

  _بچمونو

  رميگيبچه رو نم هيجون  فيتِو کث ی_به خاطرگندکار

  دستت کن نوي_پس ا

خودم پاتو قلم  یايب گهيدفعه د رونياز خونم گمشو ب یتلخ کرد مويکامران که زندگ کنميبرات تلخ م وي_زندگ
  ....گمشووووووکنميم

  رمي_باشه باشه م

انه رفتم صبح دميبلندشدم لباس پوش ختياعصابمو بهم ر یاستارت صبحگاه نميورفت.ا یگذاشت رو عسل انگشترو
  خوردم ورفتم شرکت.

 یچه غلط نجايشد گفتم:ا داشيهم ندادم خواستم برم اتاقم که کامران پ ینداشتم جواب سالم کس ويکس چيه حوصله
  یکنيم

  _خانمم...

  روني_خفه شو کامران خفه شو...گمشو از شرکتم ب
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  ...واي_ش

  حراست ديزنگ بزن انين نجايا شونيمگه نگفتم ا یانم نادر_خ

قط موندن با تو به طور دائم ف یگفتم:کامران فکرنکن طالق نگرفتم به معن دميبرم که دستمو گرفت دستمو کش خواستم
  جلوم سبز نشو اديهم بچه ب یتا وقت اديب ايبچه به دن نيکه ا هيتا وقت

  من... واياومد گفت:ش حراست

  روني:از شرکتم گمشو برو بدادزدم

رو  یرفتم اتاقم مهسا هم دنبالم اومد گفت:چته کل شرکتو گذاشت رونيکه زدم خود کامران جاخورد ورفت ب یداد با
  سرت

  گفتم:مهساحوصله ندارم  یکردم رو صندل خودموپرت

  شده ی_خوب بگوچ

   نيوبوک هم خبر دار کيواز ج ديکيشما دوتا چقدر بهم نزد رميندونه من م یبهت نگفته؟!هرک یچيمهران ه یعني_

  _آره بهم گفته...

  هيسواالت چ ني_پس ا

  _دلت از مهرانم پره ها

اعث ب دياتفاق هم شا نيوسط گناه کارمنم ا نيشوهردادم هوا برش نداره ا گفتميازاول م ی_اتفاقا از خودم ناراحتم کاشک
اگه بابات اصرار داره تو شرکت من کارکنه  گهيبفرستمش شهر د تونميشه منو فراموش کنه بهش بگو اگه خواست م

  کنميم شيخوب معرف یجا هياگه نه 

 رونيب کردرفتميم تميعطرش اذ یاتاق وباال آوردم بو يیسمت دستشو دميحالم بد شد دو هويزده شد ومهران اومد  در

  ؟یکار داشت یعطرت حالمو بد کرد....چ ديگفتم: ببخش کردنيه ممنو نگا یبا نگران

  ؟ی_االن خوب

  بود؟ ی_بله خوبم کارتون چ

  اجرا ینبود بفرسته برا یمشکل یبدم بخون ناروي_بابام گفت ا

  ديمرخص نيندار یکار زي_بذار رو م

  .برگه هارو برداشتم وشروع کردم به خوندنشون.زورفتنيها رو گذاشت رو م برگه
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  مهران

  

  اتاقم کارت دارم مي:برمهساگفت

  ؟یدوست دار وارويسرش رفتم اتاق مهسادرو بستم گفت:چقدر ش پشت

  ؟ی_چ

  _سوالم واضح بود

  دونمي_چه م

داشتم باهاش حرف  شه؟االنيم تيبه خاطرت داره اذ یفهمينشه م تياذ یازش دورش ديبا ی_مهران اگه دوستش دار
همدان تو شرکت  رهيبگ یبرات انتقال یگيکردم...امشب به بابا م دوارياز خودم ناراحتم که مهرانو ام گفتيم زدميم
  شد؟ تيحال یکارکن وايش گهيد

  ازش دورشم تونمي_مهسا آخه نم

  یکنيکارم نجايباشه که ا یروز نيآخر دوارميبرو به کارت برس ام یديکه گفتم رو انجام م ني_مهران هم

 زنگ ميوسرمو کالفه بردم تو موهام گوش یورفتم اتاق خودم ونشستم رو صندل رونياز اتاقش اومدم ب تيباعصبان

 رونيپرت کردم اونور.ساعت هفت از شرکت اومدم ب ويجواب ندادم وگوش رونيب ميبر خواستيبود حتما م مايخورد ن

بابارو  یباورنکردن یحرفو بازکرد وبه بهانه ا رخونه سرشام مهسا س ميرفته بود بامهسا اومد رونيزودتر ب وايش
  حرف بزنه منتقلم کنه همدان. وايکرد باش یراض

  

  وايش

  

  خورميآوردگفتم:نم وهيکه نصرت م دميديم ونيزيتلو داشتم

  ديبخور نارويا ديبا ديبراتون خوبه شما باردار دي:خانم بخورنصرت

  یبر یتونيم گميخواستم بهت م یزينکن حاملم....چ یادآوريتوروخدا نصرت بهم  ی_وا

  کار داره جواب دادم:بله یبود ده شب چ یمحمد یزنگ خورد آقا ميهارو گذاشت ورفت.گوش وهيم

  یاري_سالم خانم 

  نيوقت شب زنگ زد نيا یمحمد یآقا رهي_سالم خ
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سا مه یفردا بگم ول خواستميهمدان م دي...مهسا باهام صحبت کردگفت بهتون بگم مهرانو بفرستانهي رهيخ دونمي_نم
  دياصرار کردامشب بگم که فردا برگه انتقالو بد

  ندارم با رفتنشون یمشکل رنيبرگه روازم بگ انيب دي_فردا بگ

  مزاحمتون شدم دي_ممنون بازم ببخش

  _اشکال نداره خدافظ

  _خدافظ

کارو  نيشبونه بخوادا ردمکيفکرنم یول گهيد یبهم بگه مهرانو بفرستم جا رهيبه مهسا بگم رومخ باباش م دونستميم
  .دميوررفتم وخواب ميباگوش کمي دميبه نفع دوتامونه.رفتم اتاقم رو تخت درازکش یدور نيا یناراحت شدم ول کميکنه.

  وايش

  یکنيم یچه غلط نجايروخودم گفتم:ا دميرفت عقب پتو رو کش ديزدم خودشم ترس غيکامران ج افهيق دنيبا د دارشدميب

  انهيحالت خوبه  نمياومدم بب یومدي_دادگاه ن

  یزنگ بزن یتونساي_تلفن هست م

  ؟یداري...نگهش مگسيد زيچ هيزنم  دني_د

  و؟ي_چ

  _بچمونو

  رميگيبچه رو نم هيجون  فيتِو کث ی_به خاطرگندکار

  دستت کن نوي_پس ا

خودم پاتو قلم  یايب گهيدفعه د رونياز خونم گمشو ب یتلخ کرد مويکامران که زندگ کنميبرات تلخ م وي_زندگ
  ....گمشووووووکنميم

  رمي_باشه باشه م

انه رفتم صبح دميبلندشدم لباس پوش ختياعصابمو بهم ر یاستارت صبحگاه نميورفت.ا یگذاشت رو عسل انگشترو
  خوردم ورفتم شرکت.

 یچه غلط نجايشد گفتم:ا داشيهم ندادم خواستم برم اتاقم که کامران پ ینداشتم جواب سالم کس ويکس چيه حوصله
  یکنيم

  _خانمم...
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  روني_خفه شو کامران خفه شو...گمشو از شرکتم ب

  ...واي_ش

  حراست ديزنگ بزن انين نجايا شونيمگه نگفتم ا ی_خانم نادر

قط موندن با تو به طور دائم ف یگفتم:کامران فکرنکن طالق نگرفتم به معن دميبرم که دستمو گرفت دستمو کش خواستم
  جلوم سبز نشو اديهم بچه ب یتا وقت اديب ايبچه به دن نيکه ا هيتا وقت

  من... واياومد گفت:ش حراست

  روني:از شرکتم گمشو برو بدادزدم

رو  یرفتم اتاقم مهسا هم دنبالم اومد گفت:چته کل شرکتو گذاشت رونيکه زدم خود کامران جاخورد ورفت ب یداد با
  سرت

  گفتم:مهساحوصله ندارم  یکردم رو صندل خودموپرت

  شده ی_خوب بگوچ

   نيوبوک هم خبر دار کيواز ج ديکيشما دوتا چقدر بهم نزد رميندونه من م یبهت نگفته؟!هرک یچيمهران ه یعني_

  _آره بهم گفته...

  هيسواالت چ ني_پس ا

  _دلت از مهرانم پره ها

اعث ب دياتفاق هم شا نيوسط گناه کارمنم ا نيشوهردادم هوا برش نداره ا گفتميازاول م ی_اتفاقا از خودم ناراحتم کاشک
اگه بابات اصرار داره تو شرکت من کارکنه  گهيبفرستمش شهر د تونميشه منو فراموش کنه بهش بگو اگه خواست م

  کنميم شيخوب معرف یجا هياگه نه 

 رونيب کردرفتميم تميعطرش اذ یوباال آوردم بو اتاق يیسمت دستشو دميحالم بد شد دو هويزده شد ومهران اومد  در

  ؟یکار داشت یعطرت حالمو بد کرد....چ ديگفتم: ببخش کردنيمنو نگاه م یبا نگران

  ؟ی_االن خوب

  بود؟ ی_بله خوبم کارتون چ

  اجرا ینبود بفرسته برا یمشکل یبدم بخون ناروي_بابام گفت ا

  ديمرخص نيندار یکار زي_بذار رو م

  .برگه هارو برداشتم وشروع کردم به خوندنشون.زورفتنيها رو گذاشت رو م برگه
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  مهران

  

  اتاقم کارت دارم مي:برمهساگفت

  ؟یدوست دار وارويسرش رفتم اتاق مهسادرو بستم گفت:چقدر ش پشت

  ؟ی_چ

  _سوالم واضح بود

  دونمي_چه م

داشتم باهاش حرف  شه؟االنيم تيبه خاطرت داره اذ یفهمينشه م تياذ یازش دورش ديبا ی_مهران اگه دوستش دار
همدان تو شرکت  رهيبگ یبرات انتقال یگيکردم...امشب به بابا م دوارياز خودم ناراحتم که مهرانو ام گفتيم زدميم
  شد؟ تيحال یکارکن وايش گهيد

  ازش دورشم تونمي_مهسا آخه نم

  یکنيکارم نجايباشه که ا یروز نيآخر دوارميبرو به کارت برس ام یديکه گفتم رو انجام م ني_مهران هم

 زنگ ميوسرمو کالفه بردم تو موهام گوش یورفتم اتاق خودم ونشستم رو صندل رونياز اتاقش اومدم ب تيباعصبان

 رونيپرت کردم اونور.ساعت هفت از شرکت اومدم ب ويجواب ندادم وگوش رونيب ميبر خواستيبود حتما م مايخورد ن

بابارو  یباورنکردن یحرفو بازکرد وبه بهانه ا رخونه سرشام مهسا س ميرفته بود بامهسا اومد رونيزودتر ب وايش
  حرف بزنه منتقلم کنه همدان. وايکرد باش یراض

  

  وايش

  

  خورميآوردگفتم:نم وهيکه نصرت م دميديم ونيزيتلو داشتم

  ديبخور نارويا ديبا ديبراتون خوبه شما باردار دي:خانم بخورنصرت

  یبر یتونيم گميخواستم بهت م یزينکن حاملم....چ یادآوريتوروخدا نصرت بهم  ی_وا

  کار داره جواب دادم:بله یبود ده شب چ یمحمد یزنگ خورد آقا ميهارو گذاشت ورفت.گوش وهيم

  یاري_سالم خانم 
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  نيوقت شب زنگ زد نيا یمحمد یآقا رهي_سالم خ

سا مه یفردا بگم ول خواستميهمدان م ديباهام صحبت کردگفت بهتون بگم مهرانو بفرست...مهسا انهي رهيخ دونمي_نم
  دياصرار کردامشب بگم که فردا برگه انتقالو بد

  ندارم با رفتنشون یمشکل رنيبرگه روازم بگ انيب دي_فردا بگ

  مزاحمتون شدم دي_ممنون بازم ببخش

  _اشکال نداره خدافظ

  _خدافظ

کارو  نيشبونه بخوادا کردميفکرنم یول گهيد یبهم بگه مهرانو بفرستم جا رهيومخ باباش مبه مهسا بگم ر دونستميم
  .دميوررفتم وخواب ميباگوش کمي دميبه نفع دوتامونه.رفتم اتاقم رو تخت درازکش یدور نيا یناراحت شدم ول کميکنه.

  تو شرکت همدان بهم زنگ زد جواب دادم:بله ندمينما دارشدميب ميگوش یهشت با صدا ساعت

  شرکت ديايب ديمزاحمتون شدم با ديببخش یاري_سالم خانم 

  ؟یچ ی_برا

  ديباش دياومده خودتون حتما با شيشرکت پ یتوکارا یمشکل یکي_

  اميپرواز م ني_باشه با اول

رزرو کنه ومنو برسونه فرودگاه.توراه زنگ زدم شرکت  طيوبه عمو گفتم زنگ بزنه بل دميبلندشدم لباسامو پوش زود
 یاومد جلو سالم کردم گفتم:سالم...چ یمحمود یآقا ندميگرفتم رفتم شرکت نما یهمدان وتاکس دمي.ظهر رساميگفتم نم
  شرکت اميب نيشده گفت

  اتاقم بهتون بگم ديي_بفرما

 نخوريدارن از شرکت م یاديز یمهندسا پوال یبعض داديپرونده اونجا بود نشونم داد که نشون م یسر هياتاق  ميرفت
  ديگيم یگفت:قربان چ یمحمود

  برام اريمهندسا کارکردن آدرسشو درب نيکه ا يیحل شه...محل ها هيبمونم تا قض نجايا ديبا ی_چندوقت

برداشت تلفن  شناختيبود وهمدان رو م یاز راننده هام همدان یکيدرآوردم زنگ زدم محمد  مويگفت رفت گوش چشم
  گفت:بله خانم

 ايب رفتميم شهيکه هم یهتل رميهمدان م اريواون بنزمو بردار ب ري_سالم برو خونم از خدمتکارم چمدون لباسمو بگ
  اونجا
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ک که چرو يیکردم اس ام اس دادم نسترن:سالم نسترن برو اتاقم چندتا مانتو ولباس برام بذار توچمدون اون جنسا قطع
 یدوهفته ا یکيبهش بده  عيفقط سر رهيگيبنز رو م چيچمدون وسوئ اديبه اسم محمد م يیآقا هيرو بردار  شنينم

  همدانم لباس به اندازه بذار

آدرسارو داد آژانس گرفتم رفتم هتل.ساعت ده بود محمد  یمنتظر موندم محمود یبراش تا آخر ساعت کار فرستادم
  .دميباش.رفتم تو اتاقمو دوش گرفتم خواب نجايآورد بهش گفتم فردا هشت صبح ا لمويوسا

  دييبفرما یاريجواب داد:سالم خانم  یمحمد یزنگ زدم به آقا صبح

انجام بدم اگه پسرتون  دياومده با شيپ یهمدانم مشکل یدوهفته ا یکيمزاحمتون شدم من  ديببخش یمحمد ی_سالم آقا
  تهران اميبگم اگرنه که منتظر بمونن ب یحضور نجايا اديب ديعجله داره بگ یانتقال یبرا

  نيهروقت کارتون تموم شد منتقلش کن ستين ی_نه عجله ا

  دستتون درد نکنه نيکن ليميشبا گزارش کارارو برام ا نيمراقب شرکت باش ستميمدت ن ني_توا

  چشم ی_به رو

  _خدانگهدار

  _خدافظ

اب حس شهيمسافرتم نم یرو کامرانم که برا شديشرکت شدم ورشکست م ريکه مد یسال نيمهران نبود همون اول یبابا
  کردچه برسه اداره شرکت.

که مهندس نوبهار  يیبه روستا دميشدم آدرس دادم به محمد واونم رفت.رس نيسوار ماش نييرفتم پا دميپوش لباسامو
گرفته به اسم شرکت همه رو نوشتم  یاديها پول ز چارهيب نينوبهار ازا دميفهم نيسراغ ساکن ميبامحمد رفت کرديکارم

هتل ازسردرد  دميوضع رو داشت.رس نيروستاهم هم یکي ونا ميامضا کردن.تا شب دوتا روستا رو رفت یودادم اهال
ن زنگ خورد کامرا ميسو استفاده کردن گوش ناميبخوابم از بس حرص خوردم شرکتو به امون خدا ول کردم ا تونستمينم

دوازده بار کامران زنگ زد آخر سرم خسته شد زنگ  رونيصورتمو شستم واومدم ب يیدستشو بود جواب ندادم رفتم
دارم مادر  کردميبود فراموش نم تياگه بارضا ديکارام گره خورده بود فراموش کردم باردارم شا زبسنزد.ا

 اليخ یزه یول ميدار یاديز یمادر خوب باشم که عاشق همسرمم وبچه ها هيبودکه  نيا اهاميتورو شهي...همشميم

ه جاش بچ نياالنم که با ا مهيرو زندگ شيسا یازدواج کنم تا وقت یا گهيبا کس د تونمينم یطانيش نيباطل با وجود همچ
  راحته.قرص سردردخوردم وکم کم خوابم برد. الشيمحکم شده خ

  

 شونيکيهم پول گرفتن و يیتاکردم سه نفرشون از مردم روس قيهست همدانم و درباره همه مهندسا تحق یهفته ا هي

مهندسارو آورد  ینشسته بودم ومحمود زيپشت م ی.تو اتاق محمودبشيشرکت بوده گذاشته تو ج یکه برا يیپوال
هم بدن شرکت خودم به  يیمردم روستا یحت بدندادم تمام پوالرو به شرکت  یهفته ا کيومدارکو نشون دادم وفرصت 

  مردم بدم.
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ازاتاقا رو به  یکينذاشتم بره خونه خودش و ميديوچون نصفه شب رس ميبا محمد سمت تهران راه افتاد بعدازشرکت
  نصرت گفتم بهش بده.

  

  تو شرکت همدان بهم زنگ زد جواب دادم:بله ندمينما دارشدميب ميگوش یهشت با صدا ساعت

  شرکت ديايب ديمزاحمتون شدم با ديببخش یاري_سالم خانم 

  ؟یچ ی_برا

  ديباش دياومده خودتون حتما با شيشرکت پ یتوکارا یمشکل یکي_

  اميپرواز م ني_باشه با اول

رزرو کنه ومنو برسونه فرودگاه.توراه زنگ زدم شرکت  طيوبه عمو گفتم زنگ بزنه بل دميبلندشدم لباسامو پوش زود
 یاومد جلو سالم کردم گفتم:سالم...چ یمحمود یآقا ندميگرفتم رفتم شرکت نما یهمدان وتاکس دمي.ظهر رساميگفتم نم
  شرکت اميب نيشده گفت

  اتاقم بهتون بگم ديي_بفرما

 نخوريدارن از شرکت م یاديز یمهندسا پوال یبعض داديپرونده اونجا بود نشونم داد که نشون م یسر هياتاق  ميرفت
  ديگيم یگفت:قربان چ یمحمود

  برام اريمهندسا کارکردن آدرسشو درب نيکه ا يیحل شه...محل ها هيبمونم تا قض نجايا ديبا ی_چندوقت

برداشت تلفن  شناختيبود وهمدان رو م یاز راننده هام همدان یکيدرآوردم زنگ زدم محمد  مويگفت رفت گوش چشم
  گفت:بله خانم

 ايب رفتميم شهيکه هم یهتل رميهمدان م اريواون بنزمو بردار ب ري_سالم برو خونم از خدمتکارم چمدون لباسمو بگ
  اونجا

ک که چرو يیکردم اس ام اس دادم نسترن:سالم نسترن برو اتاقم چندتا مانتو ولباس برام بذار توچمدون اون جنسا قطع
 یدوهفته ا یکيبهش بده  عيفقط سر رهيگيبنز رو م چيچمدون وسوئ اديبه اسم محمد م يیآقا هيرو بردار  شنينم

  همدانم لباس به اندازه بذار

آدرسارو داد آژانس گرفتم رفتم هتل.ساعت ده بود محمد  یمنتظر موندم محمود یبراش تا آخر ساعت کار فرستادم
  .دميباش.رفتم تو اتاقمو دوش گرفتم خواب نجايآورد بهش گفتم فردا هشت صبح ا لمويوسا

  دييبفرما یاريجواب داد:سالم خانم  یمحمد یزنگ زدم به آقا صبح

انجام بدم اگه پسرتون  دياومده با شيپ یهمدانم مشکل یدوهفته ا یکيمزاحمتون شدم من  ديببخش یمحمد ی_سالم آقا
  تهران اميبگم اگرنه که منتظر بمونن ب یحضور نجايا اديب ديعجله داره بگ یانتقال یبرا
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  نيهروقت کارتون تموم شد منتقلش کن ستين ی_نه عجله ا

  دستتون درد نکنه نيکن ليميشبا گزارش کارارو برام ا نيمراقب شرکت باش ستميمدت ن ني_توا

  چشم ی_به رو

  _خدانگهدار

  _خدافظ

اب حس شهيمسافرتم نم یرو کامرانم که برا شديشرکت شدم ورشکست م ريکه مد یسال نيمهران نبود همون اول یبابا
  کردچه برسه اداره شرکت.

که مهندس نوبهار  يیبه روستا دميشدم آدرس دادم به محمد واونم رفت.رس نيسوار ماش نييرفتم پا دميپوش لباسامو
گرفته به اسم شرکت همه رو نوشتم  یاديها پول ز چارهيب نينوبهار ازا دميفهم نيسراغ ساکن ميبامحمد رفت کرديکارم

هتل ازسردرد  دميوضع رو داشت.رس نيروستاهم هم یکي ونا ميامضا کردن.تا شب دوتا روستا رو رفت یودادم اهال
ن زنگ خورد کامرا ميسو استفاده کردن گوش ناميبخوابم از بس حرص خوردم شرکتو به امون خدا ول کردم ا تونستمينم

دوازده بار کامران زنگ زد آخر سرم خسته شد زنگ  رونيصورتمو شستم واومدم ب يیبود جواب ندادم رفتم دستشو
دارم مادر  کردميبود فراموش نم تياگه بارضا ديبود فراموش کردم باردارم شا کارام گره خورده زبسنزد.ا

 اليخ یزه یول ميدار یاديز یمادر خوب باشم که عاشق همسرمم وبچه ها هيبودکه  نيا اهاميتورو شهي...همشميم

ه جاش بچ نياالنم که با ا مهيرو زندگ شيسا یازدواج کنم تا وقت یا گهيبا کس د تونمينم یطانيش نيباطل با وجود همچ
  راحته.قرص سردردخوردم وکم کم خوابم برد. الشيمحکم شده خ

  

 شونيکيهم پول گرفتن و يیکردم سه نفرشون از مردم روستا قيهست همدانم و درباره همه مهندسا تحق یهفته ا هي

مهندسارو آورد  ینشسته بودم ومحمود زيپشت م ی.تو اتاق محمودبشيشرکت بوده گذاشته تو ج یکه برا يیپوال
هم بدن شرکت خودم به  يیمردم روستا یحت بدندادم تمام پوالرو به شرکت  یهفته ا کيومدارکو نشون دادم وفرصت 

  مردم بدم.

ازاتاقا رو به  یکينذاشتم بره خونه خودش و ميديوچون نصفه شب رس ميبا محمد سمت تهران راه افتاد بعدازشرکت
  هش بده.نصرت گفتم ب

  

  ماه بعد... چهار
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رفت  شيهستم.مهران هم سه ماه پ یبچه نه حس بد کال نسبت بهش خنث نيدارم به ا یاومده باال نه حس خوب شکمم
 رميسه روز م یهمونم رو اعصابمه....هفته ا یول شهيهمدان تو شرکت مشغول به کار شد...کامران هم کمتر مزاحمم م

بچم پسره اونم سره  گهيبخوابم نصرت م خواديخونه همش دلم م گردميوبرم مونميشرکت اونم تا سه بعداز ظهرم
 تونهيبچه م نيا وونسيها نمونده همون کامرانه د یارياز نسل  یپسرباشه بهتره کس ومديپسرش همش خوابش م

  ها باشه. یاريادامه دهنده 

  زنگ خوردمحدثه زنگ زد جواب دادم:بله مينشسته بودم گوش ونيزيتلو جلو

  _سالم چاقالو

  نشونت بدم يیچاقالو هي اديب ايبذار بچه به دن ی_خودت

  ابلفضل قبرمو بکنم اي_

  رسميقشنگ حسابتو م یبزنمت ول اديگفتم:دلم نم دميخند

  کنم تتياذ تونميم گهي_حاال تاپنج ماه د

  یشعوري_ازبس ب

  رونيب ميبر یتونياز قربون صدقت...م ی:مرسدگفتيخند

  ميکباب بخور ميکردم بر_اتفاقا هوس کباب 

  یکن یرانندگ یتونيتوکه نم ی_باشه...راست

  ارهيم برهي_راننده رو واسه دکور استخدام نکردم که اون م

  _آهان

  کنميلهت م یبگ یزيچ ی_امشب مهمون من

  ی_چشم مادِر بروسل

  دنبالت خدافظ اميگفتم:هفت م دميخند

  _خدافظ

  ؟یمارو ببر یکشيزحمت م رونيب ميبر ميخوايعمو امشب بادوستم م ديصدا زدم اومد گفتم:ببخش عمورو

  ساعت چند؟ برمتونيتنهات نذارم....م فمهي_وظ

  ميفتيهفت راه ب یکاي_نزد
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  یدار ی_باشه کار

  ني_نه راحت باش

 ميهم نکردم با عمو رفت یاديز شيبه هفت آرا قهيدق ستيتاحاضر شم شد ب دميبلندشدم لباسامو پوش شيش ساعت
 اديتک زدم ب ميديرس قهيدنبال محدثه.ساعت هفت ده دق ميوآدرس رو به عمو گفتم رفت مياموه شد یوسوار ب نگيپارک

  ورزشکاره ها ني.سوارشد به عمو ومن سالم کرد درگوشم گفت:رانندت همچنييپا

  هست گاردمميکردم گفتم:باد یا خنده

  کشنشيم هياسي_اوهو انگارشخص س

  بدتره ستيترور_اون کامران از ده تا 

محدثه  ميداد دسفارشيديمارو م ینشست دورتراز ما ول یا گهيزديرستوران عمورو م ميديرس ميراه ساکت بود کل
  دختر؟ ايگفت:بچت پسره 

  شهيمعلوم م گهي_هفته د

  یدوست دار ی_خودت چ

  شدم تيهمه سرش اذ نيحداقلش سالم باشه ا کنهينم ی_فرق

  ش؟يخواينم نهي_منظورت ا

  _نه

  _چرا؟

  خراب کرد به زورحامله شدم  ويبچه همه چ نيا یحاملم قرار بود فرداش از کامران جداشم ول دميفهم ی_وقت

  ؟یکارو نکرد نيچرا ا شيبنداز یتونستيم یدي_خوب تو که زودفهم

  کاروکنم نيا ومدي_دلم ن

  کرده تيوزندان یرشيمشخصه اس نيا یول هيتو وکامران چ نيب دونمي...نمديبدبخت دبهيارزي_م

  مردمياز عذاب وجدان م کردميکارکنم اگه سقطش م یچ ی_آره ول

  یشيدل رحم م نقدريا يیجاها هيتوچرا  دونمي_نم

 یاومد سمتم عمو متوجه شد با دستم عالمت دادم مشکل دميمحدثه رفت دستشو بشوره که مهراب رو د غذاروآوردن
  تنها یکنيکارم یچ نجاي...انيبش یبلندش خوادينم تتيوضع نينداره بلندشدم گفت:سالم با ا
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  دوستمم هست ستمي_تنها ن

  رهيپاقدمش خ شاVيبچت مبارک باشه ا ی_راست

  شاVي_ا

  شهيم یبچت چه شکل نميدوست دارم بب یخبرم نذار یاومد ب اي_به دن

  بهت گمي_باشه م

برم  گهيمن د زنهياخماش رفت توهم گفت:شوهرت زنگ م ديرو د یمهراب گوش زديبود کامران زنگ م زيروم ميگوش
  خدافظ

  _خدافظ

  کارت داشت ینفرت رو دارم تلفن رو قطع کردم محدثه اومدگفت:پسره چ نياز کامران متنفربود هنوزم ا شهيهم

  یسالم احوال پرس یچي_ه

  ی_کامران خبرداره باهاش در ارتباط

  نداره غذاتو بخوراز دهن افتاد. یربط چيبعدشم به اون ه ستين ميارتباط اديز ميزنيبار تو تلگرام حرف م هي ی_هفته ا

  خونه خودمون. ميخونشون وبرگشت مشيرسوند بعدازشام

  

 یشيبودم باحال م دهيند تويگفت:تاحاال تپل ميخونشون توهال نشست ميمهسا خونشون دعوتم کرده با عمو رفت امروز
  یشيم یدنياون موقع د یشيعحب چاق م یفکرکن تا نه ماهگ

  نمتيبي_خودتو مسخره کن ازدواج کن بچه دارشو اون موقع م

  بود؟ یزنگ خورد خدمتکارشون جواب داد مهسا گفت:ک فونيآ

  _آقا مهران

  ؟ی_مهران؟مطمن

  _بله خانم

  یتهران؟چرا بهم نگفت ادي:مگه قراربود امروز بگفتم

  اديخودمم خبرنداشتم م واجوني_ش
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 شهيمطمنم ناراحت م نهيمهران منو بب خواستميرفت سمت در نم نييداختم اونم سرشو انداخت پانگاه چپ ان هي بهش

سمت پله ها که  رفتيمهران اومده تو مهران داشت م دميفهم گفتيم يیمهسا که خوش آمدگو یبا صدا تميوضع دنيباد
 چهره خستش دنيشکسته با د یليچندماه خ نيتوا رهدا یبلندشده وچهره خسته ا شاشي...رميشد گهيچشم توچشم همد

  اومد.... یاما به نظرم طوالن ميشد رهيبهم خ ديچقدر طول کش دونميغم گرفت قلبمو،نم

  

  مهران

  

  

باال اومده ناراحت شدم  دميکردم بروز ندم بلندشد شکمشو که د یسع یهم جاخوردم هم خوشحال شدم ول وايش دنيباد
 اويکه با ش زدميقبل ازاومدنم زنگ م یعشقه ممنوعس ناراحت شدم کاشک هي نيافتادم که ا نيا ادهيواخمام رفت توهم 

  ونهخ اميمهمونت رفت بگو ب رونيب رميمزاحم شدم من م ديش.گفتم:ببخمينيهمو نب ميروبه رو نشم قرار گذاشته بود

  ديشما بمون ديخسته ا رفتميگفت:نه داشتم م وايش

  دوستام خدافظ شيپ رميم ام،االني_تعارف نکن راحت باش آخرشب م

:خب ماگفتين ميسفره خونه نشسته بود ميحال وهوام عوض شه.رفت کمي رونيب ميبر مايوزنگ زدم ن رونيزدم ب ازخونه
  ته موندش مونده؟ اياز کلت رفت  وايش یهوا یداداش چهارماه دوربود

دوباره ضربان قلبم رفت باال پاهام سست شد هنوزم دوستش دارم  دمشيامروز د ی_فکرکردم فراموش کردم ول
  بره نيعشق ازب نيفکرنکنم ا

 یوب دوشليآدم ناام هيومستبد نه  یرتيآدم شوخ وغ هي خواميپارسالمو م قيمن رف یعوض شد نقدري_داداش چرا ا
نه تنها  یول یعاشق دخترنشبودکه  نينشه ا کردميکه دربارت فکرم یزيرمق خودتو جمع کن مهران.... من تنهاچ

  شهيم تيخ تتيوضع گهيحامله هم هست د دمي...شنینشد تازه عاشق زن شوهردارشد کردميفکرم یاون

همدان  یول نمشيلحظه بب هي زدميچهارماه داشتم بال بال م نيتوا ستيعاشقشم دست خودم ن تونمينم ماي_ن
تا وق یخستم بعض یخستم از همه چ مايحالم بده...ن یليبده خ یلي...خیدردمو درک کن یستيتوعاشق ن ماي....نومدين

  زديبه سرم نم یاصال فکرعشق وعاشق کردميبادخترخالم ازدواج م کردمياگه به حرف مامانم گوش م کنميفکرم

  مطمنم نويا یکنيفراموش نم دونميم یازش کم کن کميکن  ی_حاال خودتو سرزنش نکن سع

  داغون ماي....داغونم نوايبه ش رسهيبازم تهش م کنميم ینم هرکارکارک یچ دونمينم ماين دونمي_نم

  یدستشو گذاشت رو شونم گفت: من همه جوره باهاتم داداشه خودم مايدستام ون نيشدمو سرمو بردم ب خم
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٨۴ 

 

  

  وايش

    

به عمو  گميد یکيازش متنفرم وعاشق  یدارم شوهردارم ول هيچه بدبخت نيا دونميمهران حالمو بدترکردنم دنيد
بودم با  دهيکه خر يیگال مونيسرقبر خانوادگ ميديشم.رس یبا مامان وبابام درد دل کنم خال کميقبرستون  ميساالرگفتم بر

ستم قبرمامان وبابا نش نيپخش کنه رفتم ب ميديخر يیها ینيريکمک عمو گذاشتم رو تک تک قبرشون وعمو رفت که ش
چون از  اديبچه بدم م نيبدبخت کنه شکمم اومده باال از ا تونهيگفتم:مامان حرفت درست بود کامران فقط منو م

دارم حملش  یول انهيکارم درسته  دونميبدبخت شدن خودم نگهش داشتم نم متيسقطش کنم به ق ومديکامرانه... دلم ن
مثل من بدبخت شه به خاطر  یکيچون ممکنه  شميان نشه وگرنه ازخودمم متنفرممثل کامر کنميکنم فقط دعا دعا ميم

بود  ینداشت اون شرکت همدان کاف یا دهيفا چيه یمنه ول ی...بابا به قولم عمل کردم شرکت کلش براشيخودخواه
ست فقط دو شهيم یتهش چ دونمينم گهيسرنوشتمه د نميکه مجبورشم با کامران ازدواج کنم ا دادميبهت قول نم یکاشک

 وامخيکه م یزيدسته خودم باشه وبه اون چ گميکنترل زند دينره...کمکم کن شيروال پ نيدارم تهش خوب باشه وبه هم

  برسم

  زنگ خورد مهراب بود جواب دادم:بله ميگوش

  ؟یچطور ی_سالم آبج

  ؟یتو خوب ی_مرس

  ؟يی...کجاگذرهي_شکرم

  _قبرستون

  !م؟يداشت یمکث گفت:آبج با

  ؟یکارداشت یقبرستون سر خاک خانوادمم....حاال ولکن کجام چ ی_جد

  از بچه ها یکيرستوران  مي_شب بر

   شناسمي_باشه فقط من نم

  دنبالت ساعت هشت خوبه؟ امي_م

  خدافظ نمتيبي_باشه هشت م

  _خدافظ

  خونه. ميرفت ميشد نيکردم به ساعت نگاه کردم ساعت پنج بود زنگ زدم عمو اومد وسوار ماش قطع
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 شهيمطمنم ناراحت م نهيمهران منو بب خواستميرفت سمت در نم نيينگاه چپ انداختم اونم سرشو انداخت پا هي بهش

سمت پله ها که  رفتيمهران اومده تو مهران داشت م دميفهم گفتيم يیمهسا که خوش آمدگو یبا صدا تميوضع دنيباد
 چهره خستش دنيشکسته با د یليچندماه خ نيتوا رهدا یبلندشده وچهره خسته ا شاشي...رميشد گهيچشم توچشم همد

  اومد.... یاما به نظرم طوالن ميشد رهيبهم خ ديچقدر طول کش دونميغم گرفت قلبمو،نم

  

  مهران

  

  

باال اومده ناراحت شدم  دميکردم بروز ندم بلندشد شکمشو که د یسع یهم جاخوردم هم خوشحال شدم ول وايش دنيباد
 اويکه با ش زدميقبل ازاومدنم زنگ م یعشقه ممنوعس ناراحت شدم کاشک هي نيافتادم که ا نيا ادهيواخمام رفت توهم 

  ونهخ اميمهمونت رفت بگو ب رونيب رميمزاحم شدم من م ديش.گفتم:ببخمينيهمو نب ميروبه رو نشم قرار گذاشته بود

  ديشما بمون ديخسته ا رفتميگفت:نه داشتم م وايش

  دوستام خدافظ شيپ رميم ام،االنيم_تعارف نکن راحت باش آخرشب 

:خب ماگفتين ميسفره خونه نشسته بود ميحال وهوام عوض شه.رفت کمي رونيب ميبر مايوزنگ زدم ن رونيزدم ب ازخونه
  ته موندش مونده؟ اياز کلت رفت  وايش یهوا یداداش چهارماه دوربود

دوباره ضربان قلبم رفت باال پاهام سست شد هنوزم دوستش دارم  دمشيامروز د ی_فکرکردم فراموش کردم ول
  بره نيعشق ازب نيفکرنکنم ا

 یوب دوشليآدم ناام هيومستبد نه  یرتيآدم شوخ وغ هي خواميپارسالمو م قيمن رف یعوض شد نقدري_داداش چرا ا
نه تنها  یول یبودکه عاشق دخترنش نينشه ا کردميکه دربارت فکرم یزيرمق خودتو جمع کن مهران.... من تنهاچ

  شهيم تيخ تتيوضع گهيحامله هم هست د دمي...شنینشد تازه عاشق زن شوهردارشد کردميفکرم یاون

همدان  یول نمشيلحظه بب هي زدميچهارماه داشتم بال بال م نيتوا ستيعاشقشم دست خودم ن تونمينم ماي_ن
تا وق یخستم بعض یخستم از همه چ مايحالم بده...ن یليبده خ یلي...خیدردمو درک کن یستيتوعاشق ن ماي....نومدين

  زديبه سرم نم یاصال فکرعشق وعاشق کردميبادخترخالم ازدواج م کردمياگه به حرف مامانم گوش م کنميفکرم

  مطمنم نويا یکنيفراموش نم دونميم یازش کم کن کميکن  ی_حاال خودتو سرزنش نکن سع

  داغون ماي....داغونم نوايبه ش رسهيبازم تهش م کنميم یکارکنم هرکار یچ دونمينم ماين دونمي_نم

  یدستشو گذاشت رو شونم گفت: من همه جوره باهاتم داداشه خودم مايدستام ون نيشدمو سرمو بردم ب خم
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  وايش

    

به عمو  گميد یکيازش متنفرم وعاشق  یدارم شوهردارم ول هيچه بدبخت نيا دونميمهران حالمو بدترکردنم دنيد
بودم با  دهيکه خر يیگال مونيسرقبر خانوادگ ميديشم.رس یبا مامان وبابام درد دل کنم خال کميقبرستون  ميساالرگفتم بر

ستم قبرمامان وبابا نش نيپخش کنه رفتم ب ميديخر يیها ینيريکمک عمو گذاشتم رو تک تک قبرشون وعمو رفت که ش
چون از  اديبچه بدم م نيبدبخت کنه شکمم اومده باال از ا تونهيگفتم:مامان حرفت درست بود کامران فقط منو م

دارم حملش  یول انهيکارم درسته  دونميبدبخت شدن خودم نگهش داشتم نم متيسقطش کنم به ق ومديکامرانه... دلم ن
مثل من بدبخت شه به خاطر  یکيچون ممکنه  شميان نشه وگرنه ازخودمم متنفرممثل کامر کنميکنم فقط دعا دعا ميم

بود  ینداشت اون شرکت همدان کاف یا دهيفا چيه یمنه ول ی...بابا به قولم عمل کردم شرکت کلش براشيخودخواه
ست فقط دو شهيم یتهش چ دونمينم گهيسرنوشتمه د نميکه مجبورشم با کامران ازدواج کنم ا دادميبهت قول نم یکاشک

 وامخيکه م یزيدسته خودم باشه وبه اون چ گميکنترل زند دينره...کمکم کن شيروال پ نيدارم تهش خوب باشه وبه هم

  برسم

  زنگ خورد مهراب بود جواب دادم:بله ميگوش

  ؟یچطور ی_سالم آبج

  ؟یتو خوب ی_مرس

  ؟يی...کجاگذرهي_شکرم

  _قبرستون

  !م؟يداشت یمکث گفت:آبج با

  ؟یکارداشت یقبرستون سر خاک خانوادمم....حاال ولکن کجام چ ی_جد

  از بچه ها یکيرستوران  مي_شب بر

   شناسمي_باشه فقط من نم

  دنبالت ساعت هشت خوبه؟ امي_م

  خدافظ نمتيبي_باشه هشت م

  _خدافظ

  خونه. ميرفت ميشد نيکردم به ساعت نگاه کردم ساعت پنج بود زنگ زدم عمو اومد وسوار ماش قطع



����-���	
 	�  

 

 

٨٧ 

 

  ادايهم بهت م یراه افتاد گفت: توپول یشدم بعدازاحوال پرس نيسوارماش نش،يهشت مهراب اومد دنبالم با ماش اعتس

  ن؟يگيچاق شدنم خارشده تو چشم همه که م ني_ا

  یخوشگل یالبته در هرصورت یباحال شد گميم ی:نه جددگفتيخند

  رونيب یبامن اومد دونهيکرد صداشو کم کردگفت:کامران م یپل آهنگ

  خبرنداره   ،نهیارياسمشو ن شهي_مهراب م

  اديچرا ازش بدت م واي....شیشيم یچرا عصبان دي_ببخش

  وقت ازم نپرس چيحدبدون ازدواجم اجباربوده ه ني_فقط تا هم

  _باشه

  بهم خوش گذشت مهراب منو رسوند خونه وبعدرفت. یليرستوران خ ميرفت

  هيرو دادبهم جواب دادم:چ یبعدکامران زنگ زد خونه نصرت گوش کمي

  _سالم خا....

  _حرفتو بزن

 گسيد یبگو بخندت واسه پسرا یواسه شوهرت حوصله ندار یحوصله دار گهيد یپسرا یبرا ی_آهان جنابال

  واسه من تتيعصبان

  !؟یکنيم بي_تومنو تعق

  بفهمم ديخودم با یگيبهم نم یچيکه ه یجنابال کنهيکار م یچ رهيبدونم زنم کجا م خوامي_آره م

 کننيمن یچرا....چون اونا شعور دارن آدمو مجبور به کار یدونينشستم رو کاناپه گفتم:م رونيدادم ب یبا کالفگ نفسمو

بکنه  خواديکه نم یبه زور طرفو مجبوربه کار کننيرفتار نم وونيح هيآدمو،مثل  کننيدرک م کننيآدمو ناراحت نم
  درست برعکس تو کننينم

  ...واي_ش

  کامران خفه شو_خفه شو 

  .مديقطع کردم سوار آسانسورشدم رفتم طبقه باال ورفتم اتاقم.لباسمو عوض کردم وصورتمو شستم وخواب ويگوش

مهران نوشته  دميورفت. بازش کردم از دست خط فهم زمينامه گذاشت رو م هيرفتم شرکت مهسا اومد اتاقم  فردا
من  وايش تونمينم نميبيم یبا خودم کلنجاررفتم فکرکردم تونستم فراموشت کنم ول یليچندماه خ نيتوا وايخوندمش:ش

  کنميم یبگ یفرصت بده هرکار هيمنو ببخش  کنميدوست دارم خواهش م یليخ
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زنگ  ميگوش نهيبب ادتوين یوقت کس هيخودمو گرفتم  یجلو یول رهيبگ ميبود تا گر یهمونم کاف یبود ول یکوتاه نامه
 دونميوبه جرم قتل گرفته بودنش نم یباررفتم کالنتر هيو کنهيم یشهر زندگ نييکه تو پا یخورد جاسم بود خالفکار

بهش گفته بودم درباره تصادف  کنهيدادم اونم از اون موقع در خدمتم کار م شويچجور شد دلم به رحم اومد پول د
  کنه جواب دادم:بله قيخانوادم تحق

  ار تموم شد_سالم خانم....ک

  جش؟ي_خب نت

  حالتون بدشه ترسميم ستيخوب ن جشي_نت

  نکن بگو وونمي_جاسم د

تا باالخره به حرف  ميگرفت دوينو نيمدت ا هيکرده بود  یراننده کامران دستکار ديبه اسم نو یکي ناروي_چشم...ماش
عموش مهم بود باهاش  یتا شما به خاطر شرکت که برا رنيدستورو داد تا همشون بم نياومد گفتش که کامران ا

  نيزد تشرکتو بده شما که شما بهش رودس خواستينم یول نيازدواج کن

  س؟ي_چطور قِِصر دررفته از پل

  شد  یچ ديانيدر جر گهيبه خونش تشنه بود خودتون که د ديکه نو دينو ی_انداخت گردن پسرعمو

  نکنه خدافظ_آره حبس عبده اون آدم...دستت درد 

  _خدافظ

حدسم درست بود کامران کشتتشون.به نامه نگاه کردم که تهش نوشته بود منتظر جوابتم قبل از زنگ زدن جاسم  پس
به خاطرم  یدوباره کس خواميفرصتو بدم ممکنه کامران بکشتش نم نياگه ا یفرصتو به مهران بدم ول نيخواستم ا

.مهسا اومد گفتم:مهسا داداشت تو اديبگه مهسا ب تمگف یآشغال وبه منش انداختم سطل زکردمير زيکشته شه نامه رو ر
ندارم  ی...کارگذرونميکامران وبچم م شيپ مويزندگ هينامه ازم جواب خواسته بهش بگو من فراموشت کردم وبق نيا
  یبر یتونيم

مهران مهم  یگفتم،سالمت یحرفا برام سخت بود ول نيا انياز چهرش کامل مشخص بود.ب نياز حرفام تعجب کرد ا مهسا
  تراز داشتنشه.

  

  مهسا
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شدن مهران  یاز عصبان نوشتيمثله خوده مهران رو نامه م وايحرفارو به مهران بگم حداقل ش نيا یچطور موندم
 ی...داشتدياومد گفت: ببخش وايدربازشد ش هويبگم. یخدا چطور یکالفه شدم وا رفتميوحشت دارم.تو اتاق همش راه م

  !؟یکرديم یرو ادهيپ

  ؟یداشت ی_هان نه کار

   یحرفا برات سخت باشه رو کاغذ نوشتم بهش بد ني_حدس زدم گفتن ا

  دي_خب خداروشکر عقلت رس

  درست حرف بزن رتمايمهسا مد ی_هو

  حواسم نبود دي_ببخش

  کردن تو اتاقت یرو ادهيکن عوض پ یدگيبهشون رس لتيميکه فرستادم به ا يیاليفا ی_راست

 وايخوب ش یهم نوشته ول یا گهيد یبست ورفت.پاکت رو با چسب بسته بود ونتونستم بازکنم احساس کردم حرفا درو

شکست خوردنشم از قصد  یبود حت ینجوريکاراش با هدف بوده از همون دوران مدرسه ا شهيهم کنهيکارم یچ دونهيم
 فمي.پاکتوگذاشتم تو کخوردمينم یتوسر نقدريا مهوشا داشت نيمنم ازا یبود که دشمنش نفهمه از کجا خورده کاشک

رض کرده فکرکنم ف یبشر چه فکر نيفرستاده موندم ا ليوچهارتا فا ستينگاه کردم ب لمويميروشن کردم ا تورويکامپ
کاراش...مهران ازاون ور  نيکرده با ا کونيَ ُکنفَ  مويخدا دوست ُخلمو شفا بده زندگ چرخميتو خونه ول م یکاريکرده ازب

باالخره همونم  یول کهيسال کوچ هيشانس ندارم که البته  خورميم یور....از کوچکتراز خودم توسر نياز ا وايش
بود:بچه فضول به پاکت دست  واياس ام اس اومد ش مينقشه.گوش یبازکردم وشروع کردم به بررس لويفا نيعذابه.اول

  گهيحواست باشه د کنميچکت م نياز دورب ايزنينم

 ناياس ام اس اومد دوباره بازکردم روم مينه.دوباره رفتم سراغ کارم. گوش گهيم وونسيد گميگرفت من م خندم

  ميبا بابابزرگ شام درست کرد ايشب زود ب یبودخوندم:سالم مامان

  :باشه دخترم نوشتم

  از وجودش باخبرشه... وايودوست ندارم ش مهييدارا نيارزشمندتر نايروم

  

  

  

  

  مهران
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گرم کردم تا  ونيزيجواب داده.سرمو به تلو یچ وايش یعني رميميدارم از استرس م اديهسا مم گهيد کميهشته  ساعت
  چرا؟ یکرد ريمهسا ساعت نه اومد بلندشدم گفتم:د

  بود کي_تراف

  _خوب جواب داد؟

  _اوال سالم دوما بله

  گفته  یچ نمي_خوب سالم...بده بب

زحمت  یخوديپاکت درآورد داد گرفتم رفتم اتاقم درو بستم وپاکت رو بازش کردم نوشته بود:نامتو خوندم ب هي فشيازک
همه  تيبرو دنبال زندگ کنميم یمن بچه کامران رو دارم وبه خاطربچم باهاش زندگ دميبهت نم یفرصت چيچون ه یداد
  گرفتم فراموشت کنم.خدافظ ميرو دستم منم تصم یختيرو ر یآب پاک شيتموم شد همونطورکه چهارماه پ یچ

نوشته باشه زنگ زدم بهش قطع کرد چندبار زنگ زدمو قطع کرد مطمن شدم خودش  وايش نارويا شدينم باورم
 دياش دميکشيعقب نم شينوشته کاغذو مچاله کردم وپرتش کردم وخودمو انداختم رو تخت؛اگه چهارماه پ نويا تيبارضا

ف ضع شهيکنن هم فتيخاک تو سره ضع هرانخاک توسرت م یعني ميبوديواالن باهم م گرفتيم طالق نداختيبچشو م
  اُرضه... یب کهيمرت ینکن یغلط نيهمچ یحقته تا تو باش یشيم مونيپش یچ نهيوع یدينشون م

  

  وايش

  

اتاقم وشروع .غذارو آوردن نهيصدمه بب خواميازدست بده نم دشويقطعش کردم بهتره ام یزنگ زد ول چندبارمهران
  که دهنم بود قورت دادم جواب دادم:بله يیکردم به خوردن محدثه زنگ زد غذا

  _سالم توپولوخانم

  صدام نکن ینجوريسالم مگه نگفتم ا کي_عل

  _خواستم حرصتو درآورم

  کلتو کندم اديب اي_بذاربچه به دن

  شرکت؟ یريفردا م وايباشه...ش ی_تونست

  _نه چطور؟

  ی_قرار بود استخدامم کن



����-���	
 	�  

 

 

٩١ 

 

  شرمندتم یخودم باهات مصاحبه کنم اگه رد ش اي_پس فردا ب

  واي_اِ ش

 هيقباشه مثل ب گهيد یکيوگرنه  رميکه آسون تر ازت بگ نهيبه خاطرا ايخودم هستم ب گميکه م نميمحدثه،ا گميم ی_جد
  سفت وسخته یليشرکت خ نيکنه،قوانيم یريسخت گ

  _خدا رحم کنه

  به نام نشده که یجزشرکتا خودي_ب

  خدافظ اميپس شد فردا م کنهيم ميفيخب چه تعر لي_خ

  _خدافظ

  .دميقطع کردم ودوباره مشغول خوردن شدم وبعدش خواب ويگوش

  

  ماه بعد کي

  دکترگفت پسره.توخونه نشسته بودم تلفنم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب دادم:بله یسونوگراف ميرفت صبح

  ن؟يشناسيم یمهراب نجف اي یاريبه اسم کامران  يیهستم شما آقا ی_سالم سروان خسروان

  افتاده؟ یبرادرم بودن...اتفاق یهم از دوستا یمهراب نجف یهمسرمه وآقا یاري_بله کامران 

  

  

نکردن دوهفتس شرکت نرفتم وتوانشو ندارم برم شرکت سپردم به مهسا  داشيپ یول بهيکامران تحت تعق چهارماهه
چهارماه با  نيازش ندارم،کل ا یرفت همدان وخبر شيمهران هم همون چهارماه پ دنيوپدرش گزارش کارارو بهم م

 یگوش قيمطلق داده همش تو اتاقم واز طر احتداشتم دکتر بهم استر یسخت یباردار نياسترس همراه بود به خاطرهم
که تو اتاقمه  یکرياسپ قياتاقم عمو ساالرهم اتاقش بغل اتاقمه واز طر ارنيغذاهم که م دميولب تاب کارامو انجام م

  .شهيخبردار م تمويوضع

 شتريساعت گذشت ودردم ب مين یول شهيدفعه دلم درد گرفت گفتم االن تموم م هيکه  خوندميمعمول داشتم کتاب م  طبق

  تحمل کنم تونمينم کنهيدرد م یليباال خودشو رسوند گفتم:نصرت دلم خ ايبه نصرت زنگ زدم ب شديم

  کنميگفت:خانم وقتشه،االن آقا ساالرو صدام جانيه با
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عمو ساالربغلم کرد برد  دميزدم نصرت کمکم کرد لباس پوش غيناخودآگاه از درد ج شديداشت م شتريرفت دردم ب ديدو
  .مارستانيب ميرفت عيسر یليوخ نيگذاشت توماش

ا رو قدم رو رفتم ت مارستانيتا وقتش بشه،کل ب کردميصبر م ديبود با یعيطب مانيچون زا دميچيپيدرد به خودم م از
ن بهم داد یانرژ هيبچه رو دادن بغلم انگار  یوقت رفتميداشتم از حال م گهياومد د ايبچه به دن   صبح یکايباالخره نزد

  لذت داشت. دنشيدردمو فراموش کردم د

  تنبل بلندشو برادرزادم کو؟ یبلندشدم گفت:پسرمون کو هو ايميک یبا صدا دميبخش زنان تا صبح خواب بردنم

  باشه خواديحالت خوابالو گفتم:بخش نوزادا کجا م همون

  مبارک دهي...قدم نورساريوزن عمو اومدن خواستم بلندشم زن عمو گفت:بخواب دخترم بخواب به خودت فشار ن عمو

  :مبارکه دخترمعمو

  ی:مرسگفتم

گفت: قربونش بره عمه چه خوشگلم هست...مثله  ايميک ردادميبهش ش رونيرو آوردن بغلش کردم عمو رفت ب بچه
  خودت بوره به کامران نرفته

  اخالقشم به اون نره شاVي:اگفتم

  عمو:مگه پسرم چشه زن

  اليگودز کهيمرد ستيلب گفتم:چش ن ريز

  ؟یگفت یچ دميگفت:نشن تيعصبان با

  ؟یذاريم یاز دعوا حرف انداخت:اسمشو چ یريجلوگ یبرا ايميک

  دربارش فکرنکردم دونمي:نمگفتم

  نداد؟ ی:کامران نظرايميک

  بده خواديم یچه نظر دمشيبعدشم اون گندو زد ند ميکه دعوا داشت ميباردار ی:اوالگفتم

  ديديبچم بود نََومو م یگفت:کاشک یعمو با ناراحت زن

  گه؟يد نهيبب یذاريم واي...شنهيبي:مايميک

  ذارميشد از دور م داشي:هروقت پگفتم

  داداشت گهيدر نظرت هست؟حدسم م ی:اسمايميک
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  ؟یگيم ی...زن عمو شما چستيفکرکردم گفتم:اسم شهابم بدن کمي

  ...خدافظ ايميک مياستراحت کن بر ميخستت نکن ميبر گهي....مادیدوني_هرجورصالح م

  از رو تخت بلندشدگفت:خدافظ مراقب خوشگل باش ايميک

  زدم گفتم:مراقبم خدافظ یلبخند

  زنگ خوردمهسا بودجواب دادم:بله ميرو دوباره بردن گوش بچه

  ی_سالم چطور

  ؟ی_سالم خوبم توچطور

  ه؟يجور هي...صدات چرا ی_مرس

  اومد اي_پسرم به دن

  اميبعداز شرکت ب یمارستاني....کدوم ب؟؟مبارکهیزدگفت:جد یکوتاه غيج

  خونم  ايب ريبگ ی_پس فردا مرخص

  امي_باشه پس با بابام م

  چشم_قدمش رو 

  ؟یذاريم ی_اسمشو چ

  _هنوز دربارش فکرنکردم 

  زمي_من برم به کارم برسم صدام کردن فعال خدافظ عز

  _خدافظ

  حد. نينه در ا یبچه دوست داره ول دونستميانقدر خوشحال شه البته م کردميفکرنم

  

شناسنامه بچه مونده ونگرفتم راستش اسمشم موندم  ستين یهست که خونه هستم چون از کامران خبر یروز نيسوم
تکون درختا منو  یبذارم.دم غروب بود رفتم تو باغ با بچه قدم بزنم گذاشتمش تو کالسکه ورفتم تو باغ.صدا یچ

بزنم دستشو گذاشت رو دهنم  غيکامران جلوم ظاهرشد از ترس خواستم ج دميترسوند خواستم برگردم سمت خونه که د
  کنم برم یخدافظ نميسر وصدا نکن اومدم پسرمو بب کنميمگفت:خواهش 

  ؟یبر یخوايبرداشت گفتم:مگه کجا م دستشو
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  شهيهم یاونورآب برا رمي_م

  کننيم داتي_کامران پ

  حله  یبرم اونجا همه چ کنني_نم

  ؟یريم ی_باچ

  فهمهينم یکس کنني_از مرز اعراق ردم م

بزرگ  دميول مق یباشم برات ول یخوب ینتونستم بابا ديبغلش کردگفت:قربونت برم پسرم...ببخش ديرو تو کالسکه د بچه
  مطمنم نيکوه پشتته از ا هيمامانت مثل  شتيپ اميب یشد

 یدنيشگناهم بخ دونميکردم البته م تتياذ یليخ وايکرد بهم نگاه کرد تو چشمش اشک جمع شدگفت:منو ببخش ش بوسش
  ؟یگذاشت یاسم بچه رو چ یبهت بگم.....راست ديهست با قيحقا یسر هي ستين

  ؟یگيم یتو چ یگفت اسم داداشت خوبه بذار ايمي_ ک

  ؟یذاريکه بگم م یاسم یعني_

  حداقل اسمشو انتخاب کن یني_توکه بزرگ شدنشو نمب

  _آرشام

  ذارمي_باشه آرشام م

  کرد ولبخند زد گفت:آرشامه باباش نگاهش

 وکالته بچست قبل از کشتن مهراب به هيکپ نيدرآورد داد بهم گفت:ا بشيکاغذاز ج هيکرد وگذاشت تو کالکسکه  بوسش

  یکار کن یچ گهيبهت م ليوک شي...برو پینگفته وگرنه االن شناسنامه گرفته بود نکهيمثل ا یدادم ول لميوک

  بهت بگم ديرو با قتايحق یسر هي وايبرگه رو گرفتم گفت:ش ازش

  _بگو

  مطمنم یدونيازدواج بامنو نم یمامانت برا ی_علت مخالفتا

دختر  گميمهسا رو م شيشناسيکه باتوسرآرشام کردم با دوست دخترم کردم م یکردم ادامه داد:من کار دييسرتا با
  خوندن  قهيمشخص شد بچه منه محبورا س یوقت ميحاملس کات کرده بود ديفهم یکارمنده شرکتت اون وقت یمحمد

کارو نکردم  نيبه خاطرتو ا یراحت شه ول الميکن خ تيگفت منو زنه قانون یگفت:چندبار نييانداخت پا شوسر
تقاص  نايروم خواميدخترمو داشته باش نم یهوا کنميخواهش م وايزدم...ش یچه گند یوقت بفهم چيه خواستمينم

  ؟یهواشو داشته باش یديبده قول م تمويجاهل
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  کنه؟يم یگفتم: االن کجا زندگ نمونيب یبزنم بعداز سکوت طوالن یحرف تونستميشوکه شدم نم یليکه زد خ يیحرفا از

  _خونه باباش 

  دم؟ي_پس چرا من ند

  فرستاده بوده يیجا نارويروم دي_شا

  دونم؟يکه نم یکرد یچه غلط گهيدادم گفتم:د رونيمحکم ب نفسمو

  گفت:خانوادت... نييدوباره انداخت پا سرشو

  دونم؟ينم یکرد یا گهيبشنوم...کاره د خوامينم دونميکامران ادامه نده جز به جز کاراتو درباره مرگشون م_خفه شو 

  بود ناي_هم

  ؟ی_چرا مهرابو کشت

 رهيشدنش به تو حقش بود بم کيوسواستفاده کردن ازش دوم به خاطر نزد ايمي_اوال به خاطر ابراز احساسش به ک

  اشيع کهيمرت

  سواستفاده کرده؟؟ ايمي_از ک

مدت  هيگفت منم بردمش مسافرت که   بهم تشويوضع ؛یاومد خونم باحال بد ايمياون کارو باهاش کرد ک ی_آره وقت
 تيبا رضا یول اسيميک یمقصراصل کنهيماجراها دورباشه مامان بابا خبرندارن بهشون نگو مطمنم بابام فکرم نيازا

  نبوده توهم به روش نزن یخودشم حت

  یکه آدم بکش یهست یرتيغ نقدريا دونستمي_نم

 مونيکرد خواستم زندگ وونميد یکرديم انتيخ یاواخرم بهم داشت نيبهت بگم ا یزيچ ايبدم  یريبه تو گ ومدي_دلم نم

  وايش یبخشيکار دستم داد....منو م تميمحکم شه که نشد عصبان

  وقت چي_ه

  دونستمي_م

  وا؟؟ي...شسهياومد گفت:پل ريآژ یصدا

  اومدن یچطور دونميتوبودم نم شيپ _من که

  بار نيآخر ی_برا
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داره  سيپل یبچش اومد ول دنيد یبار بود دلم براش سوخت برا نياوا یباغ برا یسمت در مخف ديکرد و دو بوسم
نم اال دميفهميراست ودروغ گفتنشو م شهيناموسش کرد.چشماش صادق بودهم یکه برا یبه خاطر کار کنهيم ريدستگ

  س؟يپل یزد گکامال راست گفت.دم خونه بودم نصرت کالسکه روبردگفتم:نصرت تو زن

  _نه آقا ساالر زنگ زدن

وبا جنازه کامران روبه رو شدم  رونيرفتم ب یمنو ترسوند بچه رو دادم به نصرت از در مخف کيشل یصدا زدميم حدس
زدم:کامران  غيج نميکه کامرانو نب ستاديزدم ودهنمو گرفتم وعقب عقب رفتم عمو ساالرهم اومد جلوم وا غيج

  ...کامرااااااان...

 یبلند شو کامران آرشامو ب کنميباال سرش نشستم تکونش دادم گفتم:کامران کامران بلند شو کامران خواهش م دميدو
  ااااااان....پدر نکن کامران تنهام نذار کامران....کامر

  اومد بغلم بلندم کردومنوبه زور برد تو خونه. عمو

 بشيکه غ یچندماه نيتو ا یوقت تنهام نذاشته بود حت چيه یول ومديازکامران بدم م شهيکردم هم هيرو مبل گر نشستم

 یلکرد و رميسال اس شيکردوش تميبا اخالقش اذ نکهيداشتم به اونا بگم باتمام ا یاگه کار فرستاديزده بود آدماشو م
مه پشت شهيکه هم یامروز کس یپشتم باشه بعداز خانوادم ول تهس یمطمن بودم کس نيازا شهيداشت هم یخوب یاخالقا

آرومم کنه به عمو ساالرگفتم:زنگ بزن  تونستينم یزيچ یکردن آرومم کنن ول یرو از دست دادم نصرت وعمو سع
  خونه تحت نظر بوده  ديبگ اديزنگ زده ب سيبه پل یکس نگو یخونه عموم بهشون بگو کامران مرده ول

اومدم  اتاق دازيخواب یدادم.وقت ريآرشام بلندشدم رفتم اتاقش بغلش کردم وبهش ش هيگر دنيگفت رفت با شن یا باشه
ال انگار ده س شترهياالن ب یول دميپدرم مرد د یحالشو وقت نيبدبود ا یليسه ساعت بعدپدر کامران اومدحالش خ رونيب
  رخورد؟يکامران ت یجطور یديروکاناپه گفت: د ميبه استقبالش رفتم ونشست رترشدهيپ

  ورهخيوتکون نم نشيقفسه س رخوردهيکه ت دميرفتم د رونيکه کامران رفت ب یاز همون در دميشن کيشل ی_نه صدا

  اومده بود؟ یچ یلرزون گفت:برا یوباصدا ديکش یآه

  نهيبگه وبچشو بب دونميکه نم يیزايچ یسر هي نکهيوا ی_خدافظ

  گفت؟ ناروي_روم

  !د؟يدوني_شما م

  ميدهن همه رو بست نذاشت بهت بگ یبهت بگم کامران جلو دمياز کامران ترس ی_آره ول

  دونستم؟يفقط من نم نيهمتون خبر داشت یعني_

  دونستني_برادرخواهراتم نم

  مشت کردم وفشاردادم گفت:کامران اسم پسرشو انتخاب کرد؟ دستمو
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  _آره اسمش آرشامه

  گذاشته....حاال کجاست؟ ی_اسم قشنگ

  نيواجب تر دار ی_خوابه االنم کارا

  ؟ی_چه کار

  شيقانون یکارا یبرا یکالنتر نيبر ديتعنه گفتم:فکرکنم کامران پسرتون بود با با

  مارو ببخش خواميفقط ازت م یحقم دار یاز دستم ناراحت دونميانجام بدم م رميبلندشدگفت:باشه م ديآه کش دوباره

 یچيوبه من ه دونستنيهمه م دميفهم یدوچندان شد وقت تميعصبان رونينزدم وازخونه رفت ب یحرف چيه
بود معصوم وپر از آرامش خدا  دهيخواب نيرينگفتن.بلندشدم رفتم اتاق آرشام وکنارش نشستم وبهش نگاه کردم چه ش

  کنه مثل پدرش نشه وپاک بمونه.

  

  

چون  رايشرکتو ب ريماهه اخ کي یگفتم کارا یگفتن رفتم اتاقم به منش تيهفته رفتم شرکت همه بهم تسل هي بعداز
 روزيمگفتم:ا زياومدم.پرونده هارو آورد گذاشت رو م ونيدرم هي گشميدوهفته د ومدمياصال شرکت نم شيتادوهفته پ

  هستن؟ یخانم محمد

  _بله

  شرکتن؟ ی_تاک

  _معموال تا ساعت هفت شرکتن

  امروز اومدن؟ یمحمد ی_آقا

  گرفتن یمرخص ستيحالشون خوب ن کمي ري_خ

  یبر یتوني_م

  برداشتم زنگ زدم جاسم جواب داد:جونم قربان مويگوش رونيب رفت

  ؟یکه گفتم چک کرد ی_رفت وآمددختر

کالس کاراته تا  رهيخونه بعدش م اديم شهيم ليمدرسه ساعت دوازده تعط رهيبامامانش م_بله ساعت هفت صبح 
  خونه گردهيساعت چهاراونجاست با راننده هم برم

  خدافظ ی_مرس



����-���	
 	�  

 

 

٩٨ 

 

  .دميکردم وبه کارام رس قطع

اتاقو قفل کردم وسمت خونه مهسا راه  رونيبرداشتم رفتم ب فمويبود بلند شدم ک مينگاه کردم ساعت چهارون ساعتو
راهم دادن رفتم داخل نشستم  شناختنيچون م ستين یمحمد یخدمه باز کردن گفتن که آقا دميساعت بعد رس کيافتادم.

ه درشت ومژ یصورتش وچشم ها یدگيکامران افتادم کش ادهي دنشيبودبا د بايدختر بچه اومد ز هيکردن. يیرايوازم پذ
  یکردم مامانم د؟فکريستياومد گفت:مامان امروز....اِ شما مامانم ن یپر پشتش به کامران رفته بود با خوشحال یها

  زدم گفتم:مامانت االن سره کاره  یلبخند

  ؟یهست ی_آها....شما ک

  وبابابزرگت رماماني_ مد

  دوستش داشت؟؟؟ يیکه دا ی_همون

برو اتاقت خانمو خسته  ناياز جواب دادن نجاتم دادگفت:روم یمحمد یبدونه که آقا کردميحرفش تعجب کردم فکرنم از
  نکن

   یمحمد یرفت اتاقش بلندشدم گفتم:سالم آقا نايروم

  نجا؟يا نيآورد فيشده تشر یوقته روز چ ني...ادينيبش ديي...بفرمانيخوب هست یاري_سالم خانم 

  گفتن حالتون خوب نبوده اومدم بهتون سر بزنم نيومدي_امروز ن

  چندسال خوب شناختمتون... نيتو ا نياومده باش ليدل نيفکرنکنم به ا ی...ولستين یزيسرماخوردم چ کمي_

  نميرو بب نايروم شتراومدميب یول ناي_راستش شماهم بود

  و؟ي_پس کامران بهت گفته بود همه چ

  گفت دمشيکه د یبار ني_آخر

  گهيرو به من نم يیزايچ هيچون هنوزه که هنوزه  ديباهاش حرف بزن دمهساروي_پس با

  خونه. اديبا حقوق رد کردم وپدرشم زنگ زد مهسا ب یمهسا مرخص یبرداشتم زنگ زدم شرکت برا ويگوش

نگفت من  یمحمد یدرباره کار باهام حرف زدپشت تلفن آقا یمحمد یمدت آقا نيادتوايمهسا ب ديطول کش یساعت دو
  نجا؟يا اميب یشوکه شد گفتم:توقع نداشت دنميخونه هستم مهسا باد

  ؟یافتاده اومد یگذاشت رو مبل گفت:اصال توقع نداشتم...اتفاق فشويک

  اومد:ماماااان...سالم نييزد وپا غيپله ج یاز باال نايروم

  کن باشه مامان؟ فيامروزتو تعر یبغل مهسا،مهسابوسش کردگفت:االن کاردارم شب کل ماجرا ديپر
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  ؟؟یبهم نگفت یچيوه یکرد ميرو ازم قا ناينگاهم کردگفتم:چرا روم ختهيگفت ورفت ومهسابا چهره بهم ر یا باشه

  ؟ینيبب نارويتا روم یزودترازمن اومد ني_پس واسه ا

  َهووش و بچه شوهرشو بشناسه دي_آره باالخره آدم با

  مياتاق صحبت کن مي_بر

  ؟یديرو تخت گفت:از کجا فهم مياتاق مهسا نشست ميبرداشت وباهم رفت فشويپدرش اشاره کردک به

 کتيمگه دوست فابر یکرد مياومد بهم گفت... چرا ازم قا یآرشام وخداحفظ دنيد یکه کامران برا یروز ني_آخر

تحمل کردم خواستم ولکن  یليسوال توذهنمه خ یچندهفته کل ني! مهسا تو ارم؟يازت بگ نارويروم یدينبودم؟!ترس
  بِده خورهيکه داره مغزمو م يیبچه تو داشته باشم....مهسا جوابه سواال یکامران قول گرفت هوا یماجرا شم ول

منوازت ترسوند....آره  شتريباردار بودم کامران ب ناروياون موقع هم که روم دميترسيازت م شهيکردگفت:هم بغض
 کهنيا یبرا ومديمهران تا سه سال خونه نم نيکه هست بدترشه...هم ینياز ا ميزندگ دميترس یدخترمو بکش دميترس

کارم موندم کامران شرط کرد  یپا یوبابا ول رانکتک هم خوردم از مه یدعوام کرد حت یکل نهينب نارويمنو روم
ا بودم که سر آتن دهيقبال هم د یکنيبهت نگم تا ساپورتم کنه بهم گفت اگه بهت بگم بدتراز مهران برخورد م چوقتيه
  که کرد ترسمو دوچندان کرد يیسره کارا یآورد یچ

رومو ...اون آتنا سگ صفت آبیا وونهيبلندکردم گفتم: تو د رون،سرمويونفسمو کالفه دادم ب ميشونيگذاشتم رو پ دستمو
چه برسه انجامش بدم حقش بود  کشميدربارم به دوستام وکامران گفته بود خودم از گفتنش خجالت م يیبرده بود حرفا

ام بر یومشکل دميمون نشدم گرچه با پرداخت پول اون سالو خريپش یمدرسه اخراجم کردن ول از نکهيکتک بخوره با ا
 شعوريب نقدريا یازت جداش کنم فکر کرد اي ارميسره اون بچه ب يیبال ايبزنمت  اميب یگيم ی...بعد تو چومدين شيپ

 یاز نظر زن رسم التويهم خ کردميازدواج نم کهيهم با اون مرت یگفتيزودترم نارويکارو کنم...اگه ا نيکه ا وونميوح
تو خطر  شيآب که زندگ ريکامران سرتو بکنه ز ی....نگفتیاحمقانه کرد یليکاره خ هي  کردميبودنش راحت م

  ؟؟یفکرکرد ناي...اصال به افتهين

  ؟یگفت یاشک جمع شد گفتم:بهش درباره پدرش چ توچشماش

  _گفتم ترکمون کرده

  کامران مرده؟ دونهي_پس نم

  _نه

  گهيتا مثال چهارسال د کنهيروبه روشه االن بچس بهترقبول م تايبا واقع دي_بهش بگو با

  ....یوصدف طاهر یبرش داشتم خوندم:مهران محمد یخواستم برم که چشمم افتاد به کارت دعوت عروس بلندشدم

  کامران مرده؟ دونهيدوچندان شد گفتم:م ميبود دلم غم گرفت ناراحت گهيرو نگاه کردم سه هفته د خيتار
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  دهي_نه خبرش هنوز بهش نرس

  دختره خوشبختش کرد ديدوباره هوا برش داره شا خوامي_بهش نگو نم

  ...نيکه باهم باش یبود یفرصت نيهمه مدت منتظر همچ ني:چرا نگم؟ازبلندشدگفتيروگذاشتم روم کارت

 یزيبه مهران چ ابيدر ناروي...تو رومرهيدامنشو بگ ميزندگ یحسن خواميخراب کنم...نم شويزندگ خوامي_نه مهسا نم
  نگه

 یرفتم اتاقم سرپرونده نشستم ول دميبه آرشام رس کميورفتم خونه. دميپالتوم رو ازخدمه گرفتم پوش رونيزدم ب ازاتاق
 شياز شرکت هم دوماه پ گنيبهش نم یزيخبر نداره تعجب نکردم مطمن بودم خانوادش چ نکهيمهران بود،ا شيفکرم پ

ر کلنجا یوبعدازکل دميخوردم سردرد گرفتم درازکش رص.از بس فکرکردم وحشنوهينم یزياومده وصددرصد چ رونيب
  .دميخواب

  زنگ خورد محدثه بودجواب دادم:بله ميبعدازظهرگوش شيآرشام رو بردم واکسن زد شرکت نرفتم ساعت ش امروز

  واي_سالم مامان ش

  یگفتم:سالم...چطور دميخند

  ؟ی_خوبم تو خوب

  _آره چه خبر

  یساله قراره منو استخدام کن کي یچي_ه

  داشتم فراموش کردم یرياواخر درگ نيا نقدريشرکت ا ايرفته بود فردا ب ادمي یوا ی_ا

  واي_ش

  _بله

  هيکنجکاو بودم خونت چه شکل شهي_هم

  نميگفت:زهرمار خوب دوست دارم خونتو بب دميخند

  خونه من ميشرکت بعدش بر اريب فيساعت چهارتشر_فردا 

  گهيد یکني_بوشه...استخدامم م

  نمي_حاال بب

  من رفتم خدافظ کنهي...مامانم صدام میزنيحرف م ینجوريا اديم نقدربدمي_ا
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  _خدافظ

وع شر ارنيکه گفتم از شرکت ب يی.ازجام بلندشدم رفتم اتاقم وپرونده هارميگيم یاز حرف زدن با محدثه انرژ شهيهم
  کردم به خوندن.

  

  

  شدم راه افتادم سمت شرکت. نيسوار ماش دميپوش یمشک یرسم لباس

اون  یاز اعماق وحودم سردادم چقدر دوست داشتم جا یمهرانه آه یرو نگاه کردم فردا عروس ميتو دفتر تقو نشستم
 هيمهران حقشه با مهيکامران تو زندگ هيسا شهيهم شهيمطمنم مهران بامن خوشبخت نم یعروس باشم کنار مهران ول

  :بلهرداشتمبچه.تلفن زنگ خورد ب هيبا  وهيزنه ب هيدخترازدواج کنه نه 

  اومده اديمصاحبه ب یکه قرار بود برا یخانم یاري:خانم یمنش

  تو ادي_بگوب

ون ها گفتم:ا یدلاز صن یکينشست رو  ميکرد یبعدمحدثه اومد تو اتاق بلندشدم سالم احوال پرس قهيکردم چنددق قطع
  که جلوته بردار  یبرگه ا

  نقشس هيکه  نيگفت:ا برداشت

ببر  فينه تشر نجايبده....ا ليتحو گهيساعت د ميتو کاغذ تا ن سيبرام بنو هيچ راداشيا ني_بله نقشه ساختمونه بب
  سيبنو نيبش یتو الب رونيب

  دوستتما  _اِ 

  ببر فيروال بگذره تشر ديبا هيمثل بق یکني_به عنوان کارمندم کارم

  زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب دادم: بله مي.گوشرونيگفت ورفت ب یشيا

  ؟يیتو واي_ش

  ديي_خودمم بفرما

  شد؟ تيحال رونيبکش ب ميپاتو از زندگ کهيزن ني_بب

  شما؟ دي_ببخش

  مهران هي_زن عقد

  ؟یصدف باش ديرو سرم شوکه شدم گفتم:پس تو با ختنيحرف انگارآب سرد ر نيگفتن ا با
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  ومدهيبه تو ن شي_فضول

دارم  یريندارم انقدر درگ یشما وشوهرتون کار یمن به زندگ یبهتون گفتن ول یوچ نيديشن یچ دونمي_خانم محترم نم
  کن یتوپت از هرجا پره سر اون خال یجنابال کنميفکر نم زايچ نيکه به ا

اون  ستيممکن ن یبه ذهنم اومد اسم دوم آتنا ،صدفه ول هوي زيگذاشتم رو م مويگوش وونسيکرد روم طرف د قطع
 وايش پرسهيکه بخواد با اون ازدواج کنه بعدشم اگه آتنا باشه که شمارمو داره ازم نم ستيباشه مهران انقدر احمق ن

 شيکي یول یپنج تا نوشت راديگفتم:خوبه از نه تا ا کردم ی.در زده شد ومحدثه اومد نشست ورقو داد نگاهانهيهستم 
 انجي...اون ورقارو بردار به سواال جواب بده اون فرمم پرکن بده بهم همجهينت نيدرسته خوب بازم خوبه ا ستين راديا

  بده سيبنو

  ینکرد رونمي_خوبه ب

  نابغه گميم رهيمد اتيبه ه نارويبهت کمک کردم همه ا کننينکنم فکرم روني_اگه ب

  ؟یستي_مگه صاحب شرکت تو ن

  کنه دييتا ديهم با رهيمد اتيمهندسارو ه ی_هستم ول

  _اووو چقدر سخته

  سيگفتم:غر نزن بنو دميخند

  نيگفتم مصاحبه دار یاريگفت:خانم  یزده شد ومهسا اومد منش در

  ؟یدار یکار ی...چدي_اشکال نداره بر

  م؟يتنها حرف بزن شهي_م

  رونيب یبر شهي_محدثه م

  گه؟يم یکه فقط من بشنوم گفت ورفت مهسا اومد نشست گفت:آتنا چ یجور یفحش هي

  ه؟ي_آتنا ک

  کنميکه باور نم یشناسي_نگو نم

  بود ميوهم دانشگاه یاونم هم مدرسه ا شناسميآتنا م هي_من 

  یشناسي_پس م

  یآدم حرف بزن نيع شهي_مهسا م

  گمي_بابا زنه مهرانو م
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  _خوب به من چه مربوطه؟

  تو شهيم ادياز اون جداشه ب یسراغ مهران وبهش گفت یرفت گهي_م

  که به شماها گفته بهم زنگ زده يیچرتا ني_پس واسه ا

  _زنگ زده؟

  شمارش نميروشن کردم شماره رو نشون دادم گفتم:ا مويگوش

  از خودش درآورده؟ یعنيگفت: یکردبه گوش نگاه

  کامران مرده؟ نينکنه به مهران گفت نمي...ببدونمي_چه م

  جوابمو گرفتم برم سراغ کارم _من

  نه؟...مهسا جوابمو بده اي نيبره گفتم:اجازه رفتن ندادم...گفت بلندشد

  وسکوت کرد. نييانداخت پا سرشو

  زدم:مهسا جوابمو بده داد

اونم گفت  هيبابات ک یدونيمگه م ديبهش گفت بابام مرده مهران هم ازش پرس ناياومد خونمون روم روزيگفت: د آروم
  ميهم ازمون ناراحت شد که چرا بهش نگفت یکامران مرده کل دياونم فهم نميقراره داداشمو بب شميآره زنشم اومد پ

   یکنيمهسا تو چرا بچتو کنترل نم یگفتم:وا یرو صندل نشستم

  خونه ميريم گهيوقت د هيبرو  زيزده شد ومحدثه اومد گفتم:اونارو بذار رو م در

.به مهسا گفتم:االن ستياالن حال واوضاع خودم خوب ن یناراحت شد ول دميو گذاشت رفت فهمنگفت ورقار یچيه
  گفته درباره ازدواجش؟ یمهران چ

  _کنسلش کرد

  ...برو سره کارت...نيکرد یدادم گفتم:قشنگ خراب کار رونيبستم ونفسمو ب چشمامو

بودپرستار  ايزنگ خورد پر مي.گوشرهياز مهران بگ شوييکم داشتم آتنا هم بخواد ازم انتقام جدا نوينزد ورفت.هم یحرف
  آرشام جواب دادم:بله

  _سالم خانم

  شده؟ شيزيشده بچم چ ی_سالم چ

  داره  ی_آوردمش دکتر گفتن زرد
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  مارستان؟ي_کدوم ب

  اومد ايکه به دن ی_همون

  اونجا امي_االن م

  .مارستانيبرداشتم زود راه افتادم وخودمو رسوندم ب فمويقطع کردم ک ويگوش

شده خدا  ینجورياتاق رو گرفتم وخودم موندم اعصابم صبح به خاطر مهران خورد شد االنم بچم ا هيگفتم بره  ارويپر
 داريزنگ خورد ب ميکه گرفته بودم.خوابم برده بودکه گوش یدادم ورفتم اتاق ري.به آرشام ششهيم یتا شب چ رکنهيبخ

  کار دارن جواب دادم:بله یب بامن چوقت ش نيبود ا ازدهيشدم ساعتو نگاه کردم 

  ؟؟ی_توزنه اون کامرانه کثافت

  دشما؟ي_ببخش

  _داداش مهراب

  ستي_مهراب که داداش ن

  ؟یتو زنش نميب رميرو بگ کهيزندان بودم نشدحاله اون مرت دمي_ده ماهه فهم

  ن؟يکاردار ی_بله چ

  مراقبه پسرت باش یچي_ه

 کردم عمو فياون مرد رو تعر یوحرفا ميقطع کرد حرفاش منو ترسوند زنگ زدم عمو ساالر اومد تواتاق نشست ويگوش

  .هيشه ک دايخونه باشه تا پ ديببر خونه با زاتويفردا با دکتر آرشام حرف بزن تجه چيگفت امشب که ه

مکافات تونستم آرشام رو باتمام  یدلشوره دارم.باکل هيجور هيوتو راهرو نشست.تا صبح خوابم نبرد حالم  رونيب رفت
  بدن. یکامران رو گفتم خونه نگهبان یکردم وآدما اديخونه رو ز ینايخونه بذارم.دروب زاتيتجه

ساعت عکس بفرسته اگه خواست بخوابه به  ميهرن اگفتميبه پر ستيراحت ن الميکارا بازم خ نيشرکت باتمام ا رفتم
مصاحبه اومدن  یکه برا یخانم دياومد تو گفت:ببخش یراحت شد درزده شد منش الميخ کمي دميخدمه بگه،عکسو د

  دشهييتا ناميکردن ا دييتا رهيمد اتيه

  _باشه بذار برو

  کنمايقبول نم یکردم زنگ زدم محدثه جواب داد: عذرخواه ینگاه هيورفت  زيگذاشت رو م ورقارو

  ستين یمشکل اين یايب یخواياال اگه نمح یکنم خواستم بگم استخدام ی_نخواستم عذرخواه

  اميب یقبول شدم؟باشه ک ی_جد
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   یبنديقرداد م ینادرمحمد یاگه خودم نبودم فقط باآقا اي_فردا ب

  _باشه

  گفتما ینره چ ادتي یايفردا م یگياگه اونم نبود م ینره فقط نادرمحمد ادتي_محدثه 

  ستميخنگ که ن گهيد  _باشه

   یباهاش اخراج ميقرداد ببنده اخراج شه جنابال گهياگه کس د یکنيروقبول م شنهادقلبمهي_ازاونجا که پ

  ؟یفردا نباش ديچرا شا ی...راستبندميقرداد م یبا توومحمد امي_باشه باشه باشه مخم رفت فردا م

  بمونم ششيپ ديگرفته توخونس شا ی_آرشام زرد

  ؟یچرا نگفت یوا ی_ا

  شهيکمه زودخوب م شيزرد یول دميتازه فهم روزي_د

  بود بگو بهم ی_باشه اگه کار

  خدافظ ی_مرس

  _خدافظ

  غلدراومد اسلحه گرفت گفت:بزن ب اياز عقب پشت صندل یکي دميد هويشدم تو اتوبان بودم که  نيسوار ماش نييپا رفتم

سوندبغلم که تو دربود آروم برداشتم از قسمت صندوق عقب خودشو ر يیچاقو ردميميداشتم داشتم از ترس م نگه
  ؟یهست یزدم رو دستش اسلحش افتاد پشت چاقورو گرفتم جلوش گفتم:ک شستينشست داشت م

  نييگمشو پا نمينگاهم کرد گفتم:ازماش باتعحب

  ؟يیتو وايهمون حالت تعجب نگاهم کردماسکشو درآوردگفت:ش با

  ؟یکنيکارم یمن چ نيگفتم:تو توماش نييتعجب کردم چاقوروآوردم پا دنشيباد

  ؟يیکامران تو_زن 

  ؟؟یکرد توبود ديکه منو تهد یاون نمي_بب

  ؟يیزنه اون کثافت تو دوستمي_هان؟؟آره من بودم..نم

  ؟ی_واقعا داداش مهراب

  کارو کرده؟ نيچرا شوهرت ا یدونيم واي...شميدياومد فهم یان ا ی_آره جواب د
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  وش ادهيپ نميناراحت شدم گفتم:ازماش رهيشدم بم نيباعث ا نکهيا ادهيصادق کامران  یچشما اداونيروزافتادم  اداوني

  یدونيبگو مطمنم م واي_ش

  نييگمشو پا نمياز ماش دي_وح

  گهيبگو د واي_ش

  ؟؟یديفهم یايدفعه بعد سر راهم ب دمتيم سيپل ليدوروبرم نگرد تحو نييگمشو پا ديزدم:وح داد

  ؟یکنيم ینجوريچرا ا دميسوال پرس هي واي_ش

مهراب با خواهرکامران کرد حاال  یول یباهام بکن یخواستيکه م یاون کار یفقط تو نتونست دي_چون توودادشت مثل هم
  برو عذابم نده ديشده... وح یچ یديفهم

رفتم گ ميتصم دميد دويخواستم بردارم اسلحه وح فمويشدبا سرعت راه افتادم سمت خونه ک ادهيوپ نييانداخت پا سرشو
تو  که تو داشبورد بود وگذاشتم زريفر یمشبم هيبدمش. دستکش دستم کردم اسلحه رو برداشتم گذاشتم تو یگوشمال هي
  هيزده بودجواب داد:چ نگز ديکه وح یبرداشتم زنگ زدم به شماره ا مويگوش فميک

  کار کنن یباهات چ دوننياونام م سيپل دميم یاومد انميشک کنم سمت اطراف ی_خواستم بگم تفنگت دستمه حت

  نگو ی_باشه باشه فقط تو به کس

مونجا آرشام وه شهيازم نپرسه رفتم پ ميمرخصن سوال هيکردم رفتم تو خونه به عمو گفتم فقط چهارنفربمونن بق قطع
  خوابم برد.

  از شرکت زنگ زدن یشدم گفت:خوابالو امروز شرکت جلسه دار دارينصرت ب یباصدا

  چشمامو مالوندم گفتم:مگه ساعت چنده؟ بادستم

  ن؟يخسته شد یليخ نيآپولو هواکرد روزي_ده...د

  کو؟ مي...گوشدونمي_نم

  فتونهيتو ک ديشا دونمي_نم

  _باشه تو برو

بلندشدم رفتم اتاق خودم اسلحه رو گذاشتم تو گاوصندوق بعدش زنگ زدم شرکت  دميبرداشتم که اسلحه رو د فمويک
اومد جلوم  یمحمد دميم. دوش گرفتم وصبحانه خوردم وسمت شرکت راه افتادم.ساعت دوازده رسجلسه رو عقب انداخت

  اون اتاق بغل مهسا رو انتخاب کردم براش کنهکار ادي...دوستتون استخدام شد از فردا میاريگفت:سالم خانم 

  بخونم نيقرداد رو بد شهي_دستتون درد نکنه اگه م
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  دييبفرما اديرو خوشتون ن یبند دي_امضاش نکردم گفتم شا

  رو گرفتم گفتم:ممنون...مهسا اومده؟ قرداد

  اديم ريد کمي_نه 

  افتاده؟ ی_اتفاق

  _نه

  سره کارتون ديبر نيتوني...مديستين یخوب ی_دروغگو

زنگ  نايشده نگران شدم به روم یچ دونمياتاقم زنگ زدم مهسا جواب نداد به خونشون زنگ زدم قطع کردن نم رفتم
  وايزدم جواب داد:سالم مامان ش

  ؟ی_سالم خانم...چطور

  ستمي_خوب ن

  شده؟ ی_چرا چ

  کرد هيچرا گر دونمياالنم مامانم نم ختهيدعواشون شده خونه بهم ر يیوزن دا يی_دا

  ؟يی_تو کجا

  نشستم يیراي_تو پذ

  باشه؟ شتيپ امي_جلسم تموم شه م

   اياي_باشه ب

  _چشم خدافظ

  _خدافظ

.جلسه رو زود تموم کردم وبا سرعت رفتم سمت خونه ستيبغض داشت مطمنم اصال اوضاع خونه خوب ن نايروم
 نيکه ا يی:مهسا توزديکه داشت سر مهسا داد م دميمهران رو شن یبودم صدا ستادهيمهساخدمه باز کردن دم در وا

 ايحرومزاده رو به دن نيا یکرد یغلط نيهمچ تيبه خودت بگه دوران دوست ستين یکي یديم لميچرت وپرتارو تحو
  واسه پولش گميمن م یبه گفته خودت عشق ول کهياون مرت هيسا ريز یرفت یآورد

ومسائل  یکن یشونه خال یحق ندار یباشه تو پدر اون بچه ا یگفت:حرف دهنتو بفهم مهران...هرچ هيبا گر مهسا
  یکن یمنوباخودت قاط

  داد زد:خفه شو مهسا خفه شو مهران
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  یزنيسر مامانم چرا داد م يیرفت جلو گفت:دا نايروم

  زر نزن... گهيمحکم بهش زدگفت:تو د یليس هي

 نياز ب تيحد مردونگ نيبغل کردم گفتم:به ا نارويبردم وهلش دادم وروم ورشيشدم سمتش  یحرکت مهران کفر نيا با
  یکنيبچه دست بلند م هيرفته رو 

  ...یدونيتو نم وايآروم گفت:ش یصدا با

 هيبا  یندار یحق چيه کنميبچه شوهرمه واونو مثل بچه خودم دوستش دارم وازش حفاظت م نايروم دونمي_اتفاقا م
 نيتو ا نيحق ندار نجاستيا نيا یرو جمع کن تا وقت نايخودتو روم لي... مهسا وسایبرخورد کن ینجوريا کيبچه کوچ

  هم ببر ناي...رومديکن یخونه زندگ

  کار کردم یچ دمينفهم وايرفت سمت اتاقش مهران گفت:ش نايبا روم یحرف چيه یب

 یآرزو ارميبه سرت ب يیبال یکرد یبفهمم کار یندار ینه به مهسا نه بچش کار دميباره بهت هشدار م ني_مهران آخر
  یمرگ کن

  ستيتو ن یحرفا ناي:اپوزخندزدگفت

  تو مخت فروکن نويا ستميکه دوست داشت ن يیواياون ش ستمين شيچندسال پ یواي_من اون ش

  ...زميعز واي_ش

وقع به اون م زميعز یبارم به من نگفت هيهمون صدف بود گفت:تو ايبه سمت صدا آتنا  ميدختر برگشت هي غيج یصدا با
  یموش نهيع نيا شهيکه مادره بچتم بعد پ یبا من یوبد رفتار کرد یسرم داد زد شهيهم زميعز یگيارزش م یب نيا

  ؟؟یتعجب گفتم:تو حامله ا با

  _با اجازتون بله

  یکرد یخال نايسمت مهران برگشتم گفتم:پس همونه حرصتو سر مهسا وروم به

  دميم حيبهت توض وايبازوهامو گرفت گفت:ش مهران

  منتظرم نييتو ندارم...مهسا من پا حيبه توض یازيدرآوردم از دستش گفتم:ن دستامو

  

 یمن شهيساک اومدن وسوار شدن گفتم: به بابات زنگ بزن چندروز پ هيبا  نايبعد مهسا وروم کميشدم  نيسوارماش
  نگران نشه

  برمتيآرشام نم شهيپ یکن هيگر یبخوا ینجوريگفتم:اگه ا دميد نارويروم نهيآ از
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  ؟؟یبريم کنمينم هيگر گهيپاک کردگفت:د اشکاشو

  آرشام شهيپ برميهستن م دهيخوب وفهم نقدريکه مثل تو ا يی_فقط دخترا

  دکتر یآقا ديگفتم:ببخش رونيب رفتيخونه دکترآرشام داشت م ميديرس

  یاري_سالم خانم 

  _سالم دکتر...پسرم چطوره؟

  شهيپس فردا کامال خوب م ی_تا فردا ال

  _ممنون خدانگهدار

  _خدانگهدار

  مگه پسرت چش شده؟ یچ یگفت:دکتر برا مهسا

  باشه آوردمش خونه مارستانيگرفته نذاشتم ب ی_زرد

  ی_چرا نگفت

  تو مينبود بگم بر ادميکارام گره خورده ومشکل دارم  نقدري_ا

که  ینموند ومزاحم خوابش نشد ورفت اتاق اديبود ز ضيچون مر یرفت اتاق آرشام ول ميمستق نايتو خونه وروم ميرفت
  گفتم براش آماده کنن.

.حدود ميشام بخور رونيب ميگفتم بر نايکن به مهسا ورومدادم شام درست ن اميبود به نصرت پ شيحدود ش ساعت
  رفتم اتاق مهسا نشسته بود رو تخت گفتم:مزاحمت که نشدم؟ ديکه رفت خواب نايخونه روم ميبرگشت ازدهيساعت 

  کردمينم ی_نه بابا کار

  نه اي یخبر دار دونميبهم گفت نم ليامروز وک یکرد یکار هيبغلش گفتم:کامران  نشستم

  ؟ی_چه کار

  ست؟ين یجعل یدستم بود دادم بهش خوند گفت:مطمن یا برگه

 يیتوبه تو، دميرو م ناينباشه حضانت روم ی...مهسا اگه هم جعلشهينفر که جعل بودنشو متوجه م هي شهيپ برمي_فردا م

  نه من یکه مادرش

  دنيحضانتشو به من نم یگفت:خودتم بخوا ديکش یآه

  _چرا؟؟
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ه هفته بعد ک هيحساس بود  ميباردار تيبودم اونم چون وضع رونيماه ب کيرفتم زندان فقط  کسالي_به لطف کامران 
  دميبچمو ند یاومد دوباره رفتم زندان تا دوماهگ ايبدن

  دونم؟؟ينم ناروي_چرا من ا

  یدونيشد که نم یکرد مثال رفتم مسافرت اونجور یزيبرنامه ر یجور هي_کامران 

  یبچت باش شيتا پ یکن یزندگ نجايا ی_پس مجبور

  ...واي_آخه ش

  بخوابم رمي_آخه نداره رو حرفم حرف نزن من م

  ؟؟یبرم که گفت:هنوز مهران رو دوست دار بلندشدم

دلمو لرزوند مشعل  وايبه آرشام سر زدم ورفتم اتاق خودم نشستم رو پاف.سوال ش رونينگفتم واز اتاق اومدم ب یچيه
اون زن وبچه داره  ینگفتم که دروغ نگم آره هنوزم مهران رو دوست دارم ول یزياون عشق رو دوباره روشن کرد چ

  دادم:بله جوابزنگ خوردجاسم بود  ميگوش اميکنار ب تونميوبا وجدانم نم

  ننم بودم نشد جواب بدم شيپ ی_سالم قربان زنگ زد

 اياصله  نهينفر که کارش جعله بب هي شهيببر پ دميبرگه بهت م هيدم خونم  ايصبح ب شي_اشکال نداره...فردا ش
  دميهرچقدر خواست بهش م ستينه...پولش مهم ن

  گه؟يچشم امر د ی_به رو

  ندارم ی_نه کار

  .دميبرفتم اتاق وخوا ديخواب یدادم وقت ريآرشام از جام بلندشدم ورفتم اتاقش ش هيبا گر دميقطع کردم ودراز کش ويگوش

ردم رو نگاه ک ميجاسم اومد برگه رو گرفت ورفت گوش شيوساعت ش ردادميآرشام وش شيشدم رفتم پ داريپنج ب ساعت
شرکت رو انجام بدم.ساعت نه مهسا اومد اتاقم سالم داد لبخند زدم گفتم:سالم  یکارا یسر هيورفتم سراغ لب تاب تا 

  ؟یچطور ريصبح بخ

  ؟یداريب ی...از کی_مرس

  به خاطر آرشام دارمي_هر روز از ساعت پنج ب

  یهست یفت:چقدر مامان مهربونزدگ لبخند

  نينجوري_همه مامانا ا

  ستميونشست رو تخت گفت:نه من ن ديکش یآه
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  یهست یمامانه خوب ميليخ هيچه حرف نيتاب رو بستم گفتم:ا لب

 شهيهم ینه ول اي دونهيم شويمعن دونميبود.... نم شيشونيمهر حروم زاده رو پ شهيشد هم تيبه خاطرم اذ ناي_روم

  بهش گفتن

  داده؟ یکار نيبه خودش اجازه همچ ی_ک

  ستي_مهم ن

  بابات؟ اي_مهران گفته 

  خلقم تنگ شه یجواب بده دوست ندارم اول صبح کنهيشد گفتم:مهسا سکوتت بدتر م ساکت

  وايبلند گفت:سالم مامان ش یاومد اتاق وبا صدا نايروم

  نميبغلم بب ايبازکردم گفتم:سالم خوشگل خانم ب دستامو

  ؟یبغلم بوسش کردم گفتم:داداشتو سر زد ديپر

  _نه 

  ميصبحانه بخور زياگه خوابه برو سر م ششيبهم بگو برم پ دارهياگه ب ني_برو بب

  _باشه

  یوپر انرژ طونهيورفت لبخند زدم گفتم:مثل کامران ش ديدو

   امياالن م زيزنگ خورد جاسم بود گفتم:برو سر م ميگوش

  گفت ورفت تلفن رو جواب دادم:بله یا باشه

  هست مياصله قانون یورقه که داد نيا ی_آبج

  بده  اري...ورقو بی_باشه مرس

  گفتم:خوشگل خانم آرشام خواب بود؟ نييکردم رفتم پا قطع

  _آره

  نده یکس چيبده به خودم نبودم هم به ه ميمستق اديبرگه برام م هيگفتم: ختيرينصرت داشت آب پرتقال م زيسر م نشستم

  :چشمنصرت

  ه؟يگفت:درباره چ مهسا
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  هي_کار

  .فتهياون برگه دست مهسا ب خواستيچرا دلم نم دونمينم

  ؟یشهرباز ميبر يیگفتم:چطوره امروز دوتا نايزنگ خورد مهران بود جواب ندادم به روم ميصبحونه گوش سر

  شد گفت:آرشامم هست؟ خوشحال

  کنهيم تشي_نه سروصدا اذ

  _باشه

تو شرکت بهشون  لهيفا یسر هيگفتم:مهسا تو برو شرکت  ميکردم چرا مامانش رو نگفت.صبحونه خورد تعجب
  کن حتما امروز تمومشون کن یدگيرس

 ديارنذ گهيد یعنوان اتاقا چيمهسا باشه به ه یگفت ورفت نصرت برگه رو آورد آروم گفتم:حواستون به کارا یا باشه
  منه نفهمه دستوره  نيبره بهونه جور کن

سم اس ام تو کشو وکمد گذاشتم.به جا اشويگرفتم واصلشو گذاشتم تو صندوق وکپ یرو گرفتم رفتم اتاقم وچندتا کپ برگه
  نظر داشته باشه. ريکنه وخانوادشم ز قياس دادم درباره مهسا تحق

  باهامون؟ اديمامانت ب یچرا نگفت نايگفتم:روم نيتو ماش رونيب ميرفت نايظهر با روم بعداز

  بگو گمينم یزيچ یقفل کردش گفتم: به کس یدست راستمو گذاشتم رو دستا نييانداخت پا سرشو

  _دوسش ندارم

  _چرا؟

  _منو دوست نداره

  یومهربون یخوشگل نيبه ا یباشه اونم دختر   بچشو دوست نداشته یمامان شهي_مگه م

  بهم گفته ويچشماش اشک جمع شد گفت:بابام همه چ تو

  ؟یديبغل گفتم:تو مگه باباتو د زدم

  مهربون تر گفت یهست ول يیدا ی_آره حرفاشم مثل حرفا

  گفت؟ ی_چ

  شد مامانت بهش بده وايش یکاغذم داد گفت وقت هيشدن تو شرکت تو منو نگه داشته  سي_به خاطر رئ

  _کاغذ کجاست؟
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  نجايگفت:ا نشيگذاشت رو س دستشو

  نمي_بب

 اون قدر دل دونميبود در آورد کاغذ ازش درآورد داد بهم گرفتم خوندم:سالم خانمم م کيکوج فيگردنبند داشت مثل ک هي

کنه ومهسا رو  یبا تو زندگ نايکه دادم حتما روم یوکالت   با اون خوامي...میرو االن دوستش دار نايروم یکه حت یرحم
نه اون فقط دنباله پوله باباشم سر ممکنه به بچه هام صدمه بز گرنهزندان و شيجاسم هست بنداز شهيکه پ یبا مدارک

...ازت رنيگيشرکتو ازت م کننيم یکيوگرنه دست به  یکن رونيب ديسکوت کرد به خاطره پول بود اونم با هيقض نيا
با  رشچقدر رفتا یديمطمنم فهم دونهيم ويکارارو بکن... اون مهران همه چ نيبه خاطر بچه هام ا کنميخواهش م

  ....دوست دارم عشقمیريکمک بگ یتوتيمهسا بد شده ازاون هم م

  من مامانت باشم؟ ینگاه کردم گفتم:دوست دار نايروم به

  گهيد ی_مامانم

  فقط من مامانت باشم مهسا نباشه نهي_منظورم ا

  مامانته وايتازه بابا کامران هم گفته فقط ش یکنيدعوا نم یزنيمنو نم یستيمثل اون ن ی_آره...تو مهربون

  کنهيمعلومه دعوات م ی_کاره بد کن

  کنهيمنو دعوا م شهي_اون هم

  ؟یشيناراحت نم یشهر باز ميبر گهيروز د هيکنه...اگه  تتياذ ذارمينم گهيناز کردم گفتم:د لپشو

  _نه

  رو سپردم به عمو ساالر. نايرو روشن کردم دور زدم سمت خونه روم نيماش

  زدم مهران جواب داد:بله زنگ

  م؟ينيهمو بب ی:امروز وقت دارگفتم

  _آره کجا؟

  ايب فرستمي_آدرسو م

  کردم. جيکردم وآدرس رو مس قطع

  یارياز کارکنام جواب داد:بله خانم  یکي دپوريکافه نشستم منتظرمهران.زنگ زدم وح تو

  نيبکن یمخف قاتيتحق خوامي....مدپوريوح ی_سالم آقا

  ديي_امر بفرما
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حرف  یکس چيباره به ه نيبهم بده درا   کارشون رو زير یکن همه  یودخترشو بررس یمحمد یآقا ی_سنوات کار
  گه؟يد یمتوجه شد زنميهم برگشت م یکه گرفت یوام یچکا یوگرنه بدون حقوق اخراج یزنينم

  هست؟ یا گهي_بله بله قربان کار د

  _نه فقط تا فردا شب آماده باشه خدافظ

  _خدافظ

 کمينداره.تو کافه منتظر بودم قهوه مو آوردن  یبچه هاست وشوخ یبحث زندگ یمتنفرم ول دکنميرو تهد یکس نکهيا از

 زيکه دوست دارم سالم کرد گل رو داد گرفتم وگذاشتم رو م یزينشده چ نييتز اديگل رز که ز هيبعدش مهران اومد با 
  ؟یمنتظر موند یلينشست گفت:خ

  ادي_نه ز

  با صدف... کمي دي_ببخش

  یايگفتم ب یا گهيد زهيچ ی....براستي_مهم ن

  یچ یرفت توهم گفت:برا چهرش

  _مهسا

  کرده؟ ی_کار

  نگه داشته؟ نارويروم یچ یکار کرده....برا یاز تو بپرسم که چ خوامي_م

  حرف بزنه اومدن ازش سفارش گرفتن سفارششو داد گفت:چطور؟ خواست

  انهيدرسته  نميبب خواميم دميشن يیزايچ هي_

 هريبرسه رو بگ نايبه روم ديکه با یسهام خواديم نايروم قيوگفت:از طر یکرد با ن یباز کميآوردن  ويدنشينوش
سهام بابا هم  شهينصف سهام شرکت م بايوتقر شهيم اديز یليکه خودش داره خ یوشرکت رو صاحب شه که با سهام

  گرفته

  کارو کرده؟ نيا ی!...ک؟ی_چ

  هست یماه کي_

  دونميمن چرا نم اد؟پسيبابات شرکت نم نهي_به خاطر هم

  گنينم یزيدوتا معلومه بهت چ نيبه ا ی_کاراتو سپرد
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که  يیاز جا یمنم گوش نکردم لعنت ستين یقو اديز تتيريمد گفتيبود کامران م نيپس به خاطر ا ختيبهم ر اعصابم
ات وگرنه بر یکن رونشياز شرکت ب دياقدام نکرده با نايسهام روم یضربه خوردم مهران گفت:تا برا کردميفکرشو نم
  شهيدردسر م

  باره باهاش حرف نزن نيتو اصال درا یدارم ول يیفکرا هي_

  کار کنم؟ ی_صدف رو چ

  _اون به من چه؟

  آروم سمت چپتو نگاه کن نهيبي_چون داره مارو م

 یخدام شاست ديکم داشتم گفتم:تو شرکتم با نوينشسته؛فقط هم ابونيکنار خ کمتيکه رو ن دمشيسرمو چرخوندم د آروم
  یشک نکنه کس

  _چرا؟

  شهيم یعاد زهيچ هي یکاريسراغم باالخره سه ماهه ب یکار اومد یبرا یگي_بهش م

  _آهان باشه

  بهم بگو خدافظ یديمهسا فهم یاز کارا یزي...اگه چرميشرکت من م اي_فردا ب

  _خدافظ

  برم گفت:گلت موند خواستم

شدم وراه افتادم سمت  نيسوار ماش رونيمهران شدم.از کافه اومدم ب تيگل نگاه کردم برش داشتم متوجه لبخند رضا به
  ارميب یزيخونه جاسم.زنگ خونشو زدم باز کرد رفتم داخل ازم استقبال کرد رفتم نشستم رو مبل گفت:چ

  کارت دارم ني_نه بش

  گفت:امر بفرما نشست

  نکنه یمن وشرکتم کار هيعلشد فقط مراقب کاراش باش  یکن اون منتف قي_گفته بودم درباره مهسا تحق

  ؟یشده آبج یزي_چ

رکنار ب استيمنو از ر تونهيسهام باباشم گرفته اگه به خواستش برسه م دهينقشه کش ناسيروم یکه برا یسهام ی_برا
  کنه 

  ه؟ي_خب نقشت چ

  مهسا  یندگيبه نما یآهن بخر ول اديکن وبه مقدار ز داينفر که تو کاره قاچاق آهن باشه پ هي_
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  _باشه

  ؟یکارو بکن پول که دار ني_هرچه زودتر ا

  _بله

  شه؟يانجام م ی...کیهرچقدر خرج کرد ميکني_بعدا حساب م

  آهنا دستته گهي_چندروز د

  کارارو زود انجام بده خدافظ رميم گهي_من د

  _به سالمت

  شرکت خودمم رفتم سمت شرکت. اديزنگ زدم مهسا ب رونيخونه اومدم ب از

 یميبرگه آورد خوندم وامضاشون کردم بعد از رفتنش مهسا اومد گفتم:خانم سل یسر هي ینشسته بودم منش توشرکت
  ن؟ياريبرام ب نيکه گفتم آماده کن یاون برگه ا شهيم

  نيگفت ورفت گفتم:بش یچشم

  رونيب یبر نايشرکت قرار بود با روم اميب یگفت يیهويشده  ینشست گفت:چ مهسا

  شهيبه سرم زد تا انجامش ندم فکرم مشغول م یفکر هي شبيد ی_آره ول

  ؟ی_چه کار

  بذارمت ديمحکم شدن جات تو شرکت مسئول خر یبرا خوامي_م

  ؟ی_جد

  امضاش کن  یاومد تو اتاق برگه رو داد ورفت برگه رو دادم به مهسا گفتم:اگر موافق یميسل

 گهيربع د هيباش  رونيرو گرفتم گفتم:ب. برگه کنهيرو رد نم یتيموقع نيامضاش کرد مطمن بودم همچ یخوشحال با

  خونه ميبر

رو صدا کردم  دپوريووح یميزدم سل شيرو نفهمه که دوماه پ خيبه برگه نگاه کردم خدا خدا کردم تار رونيب رفت
منگنه باشه تا سهاماش ازش گرفته  یال یخوايم ديرو شروع کن شيبرکنار یاومدن برگه رو دادم گفتم:از فردا کارا

هم  یباشه دستمزد خوب ادتوني ديکنيکار م یچ نميآهن بب ديخر یپرداخت پول برا دييبرگه تا نميا دپوريوح یشه...آقا
  ديبر ديتونيم ديريگيم

  خونه. ميبرداشتم با مهسا رفت فمويبستم وک المويفا رونيب رفتن
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  روز بعد سه

ود دراز گرمش شده بود ز یکت مينشست قيآالچ هيتو  دونيد کميبعد از  یپارک جنگل ميرفت رونيزدم ب یزود با کت صبح
که  یزيشده چ يیچقدر جنا کنميفکر م مي.به زندگقيآالچ یدادم به آهنا هيتک مکتينازش کردم ونشستم رو ن کمي ديکش
خانوادمو کشته،به زور ازدواج کردم،با نقشه کل شرکت  وهرمباشه؛ش یچه برسه واقع کردميفکرنم اهامميرو رو یحت

 یمادر بچه شوهرمه وبرا دميمثل خواهرمه فهم کردميکه فکرم یرو صاحب شدم، عشق ممنوعه دارم االنم که کس
شدم  ايپا ماف هيبراش پاپوش درست کنم بندازمش زندان  ندشونيبچه ها وآ یزندگ یومجبورم برا دهيثروتم نقشه کش

 ميگوش ميوراه افتاد ميشد نيهم دنبالم اومد سوار ماش ینگاه کردم ساعت نه بود بلندشدم وکت مويم!ساعت مچواسه خود
از جاش کنده شه جلوش  خواديم کنمياحساس م زنهيقلبم تند تند م زنهيزنگ خورد مهران بود هروقت بهم زنگ م

  جواب دادم:بله دميکش قينشون ندم نفس عم ینگه دارم وسست لمويسخته استا

  _سالم خانم

  ؟یکار دار یسالم چ کي_عل

  ؟یحرف زد ینجوري_باز ا

  قطع کنم یندار ی_کار

  شرکت؟ اميب یاستخدام شدن ک ی_باشه باشه قطع نکن....برا

  خدافظ دمي_بهت خبرشو م

  داريد دي_به ام

آدم  دينبا یقربون صدقشم برم...آره دوستش دارم ول یخب زن داره توقع دار هيپارس کرد گفتم:چ یکردم کت قطع
   ميماهم واسه خودمون محدوده دار نيمرزارو رد کنه چطور شما محدوده دار

 رفتيور م ینشستم مهسا داشت باگوش زيرفت اتاقش ومنم رفتم اتاقم ودوش گرفتم سر م یخونه کت ميديرس

  کو؟ نايگفتم:روم

  _ساالر برد مدرسه

  _آهان

  زنگ خورد جاسم زنگ زد جواب دادم:بله ميگوش

  رفت شرکتت روزيبرگه ها هم د یکه گفت یفرستادم به امضا همون یکه گفت یاون آدرس دميحله آهنارو خر ی_آبج

  _چه زود

  گهي_باالخره جاسم کله خرم د
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  خدافظ   گفتم:متوجه شدم یشتريب تيخندمو گرفتم وبا جد جلو

  _خدافظ

  شده؟ یزيگفت:چ مهسا

  بپرسم یاز جنابال دين بام نوي_ا

  ؟ی_وا چت شده اول صبح

  جمع کن یکه آب داد یببر شرکت دسته گل فتميبردار برو خونه بابات تشر لتوي_وسا

  ...یچت شده د واي_ش

  یريخونه م نياز ا گهيساعت د مي...تا نکنميم گهيبرخورد د هيکه گفتمو بکن وگرنه  ی_کار

  من ماست چقدر کره داره هي یبنيجاش بلندشد ورفت.تودلم گفتم:حاال مهسا خانم م از

  :مهسا رفت؟دمياز نصرت پرس دميدرو شن یرو خوردم صدا صبحانه

  _بله

  نبره با خودش ناروي_عموساالرو بفرست دنبالش روم

  _چشم

  زنگ خورد حسابدار شرکت بود جواب دادم:بله مياتاق گوش رفتم

  ديايافتاده هرچه زودتر ب یاتفاق هي یاري_خانم 

  شده؟ ی_چ

  کار کنم یچ دونميهم اومده نم مشيجر دهيقاچاق خر تيفيک یآهن ب یسر هي ی_خانم محمد

  فتمي_االن راه م

وترس توچهرش معلوم بود وداشت با  یکه نگران دميشرکت هم اونجا بود مهسا رو د ليرفتم شرکت وک دميپوش لباسمو
  .زديحرف م ليوک

  یاريگفت:سالم خانم  شميشرکت اومدپ ليوک

  شده تو راهشو بگو ی_سالم...پشت تلفن گفتن چ
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 ديريوخسارتتون رو بگ ديکن تيهم شکا یکي نيرو بد مهيوجر ديواز خسارتتون بگذر دينکن تيکه شما شکا یکي_
  پرداخت کنن یهم خوده خانم محمد مهيوجر

  کنميم تي_شکا

  _خانم...

  بگذرم تونمينم ستين یهفصد تومن کم پول کنميم تي_گفتم شکا

  دميم بشوي_باشه من ترت

  شمينکن بدبخت م تيشکا واياومد گفت:توروخدا ش مهسا

  بود منم خوب بلدم جوابتو بدم ني_جواب اعتمادم ا

  خبر ندارم برام پاپوش درست کردن نايمن اصال از ا نايبه جون روم واي_ش

  به فکر پرداخت خسارت باش کنميم تيبگو من شکا یخوايم ی_هرچ

اومد سمتم  دپوريوح رونياز اتاق رفتم ب رونينامه رو آورد امضا کردم رفت ب تيشکا ليبعد وک کمياتاقم و رفتم
  ....یاريگفت:خانم 

  شده؟ ی:چگفتم

  ...زهي...چی_خانم محمد

  داخل مي_بر

  ینگفت هيبود که جلو بق یاومد درو بست گفتم:چ دنبالم

  فرستادن  یدرباره خانم محمد ی_آقا جاسم مدارک

  _خب؟

  خوندم درباره دخترشونه ی_از رو کنجکاو

  س؟يرئ یرو گرفتم خوندم زنگ زدم جاسم جواب داد:گرفت برگه

  درسته؟؟ ی_مطمن

  گرفتم مارستاني_بله مطمنم از خوده ب

  اديرو بگو ب ليگفتم:وک یکردم نشستم رو صندل قطع
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  برگه رو بخون نياومد نشست گفتم:ا ليبعد وک قهيوچند دق رونيب رفت

  نه؟ اي دنيبهم م شويشوهرم بوده سرپرست نايگفتم:پدر روم خوند

ول پرداخت پ کميوبا  نيوکالت از آقا کامران داشته باش هيکه  نهيا انبرشيراه م یول کشهيطول م شيروال قانون کمي_
  حلش کرد

  ه؟يقانون ريپول بدم غ یگيم نکهي_پس ا

  هيگفت قانون شهي_م

 فتهيمهسا ب خواميبرو دنبال کاراش...هرچه زودتر م کنميکامران رو دارم هرچقدر الزمه پرداخت م هي_وکالت سرپرست

  رميزندان وسهاماشو بگ

.از جام بلند فهمميازش م ديجد زهيچ هيهر روز  دسيچيبشر پ نيا نقدريچرا ا ديکشيمغزم داشت سوت م رونيب رفت
 نايم: رومگفت مينشست ني.توماشیآماده کنه ببرمش شهرباز نارويرفتم خونه به نصرت گفتم روم رونيشدم از اتاق زدم ب

  ؟یدوست دار توييدا

  بداخالقه ی_آره دوستش دارم ول

  ؟یگيم نوي_چرا ا

  دوستم نداره کنهيدعوام م شهي_هم

  یشهرباز اديبگم اونم باهامون ب یخواي_م

  کنهيمن دعوات نم شهينگفت گفتم:پ یزيچ

  ادي_باشه ب

  .اميم فتميام اس دادم به مهران وزودجواب دادم االن راه م اس

 نايروم یدونستيگفتم:م ميستاديگوشه وا هيو ميکرد یباز لهيسوار وس نارويبعدازما مهران اومد روم قهيدق ستيب

  ست؟يخواهرزادت ن

  !؟!؟یبلندگفت:چ یتعجب وصدا با

   یزني_چرا داد م

  شه؟يم یچطور ؟آخهیگينم ی_جد

داده دسته مهسا ومهسا هم از  یعنينگه داشته  گهيد یکيچطور شده کامران بچه  دونميوسط نم ني_بچش سقط شده ا
  استفاده رو کرده  تينها تيموقع
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  ه؟ي_پس بچه ک

ال س هي نيتوا یهم ندارم دنبالش بگردم به اندازه کاف یعالقه ا هيک دونمينم گسيد یکيمامانش  ی_باباش کامرانه ول
  کامران خسته شدم کشش ندارم یاز کارا

  _حتما از دوست دخترشه

  زنگ خورد جواب دادم:بله ميگوش

  کردم دايپ نارويمامان روم دونميخبر دارم خوب وبدشو نم هي ی:آبججاسم

  ه؟ي_ک

گفته بهش  مارستانياز ب چوندهياومدن پ ايبچش مرده شوهرت بچشو همون روز بدن کنهيفکر م دونهي_خوده ننهه نم
  نامزده آقا مهران داداش مهسا خانمه یشناسيبگن بچش مرده...ننهه رو م

  !؟؟یگيم ی_جد

  _بله

  که درت آوردم يیهمونجا فرستمتيبفهمه م یکس یگينم یچکسيبه ه نويفاصله گرفتم گفتم:ا ازمهران

  گمينم یچيه یکنيم ی_باشه چرا قاط

  خته؟يشده چرا چهرت بهم ر یگرفت گفت:چ شويداده بود تک هيکردم رفتم سمت مهران،مهران که به نرده تک قطع

  هيخانوادگ ستين یزي_چ

  بکنم؟ تونميم ی_کار

  ششيپ ميبر اديداره م ناي_نه...روم

  ايمهران گفت:واقعا دوسش دار ميکرد گهيد لهيدوباره سوار وس نارويروم

  و؟ي_ک

 یستيمامانش ن نکهيخوش به حالش باا یکنينگاهش م یکنيکه به پسرت نگاه م یبهش اونجور گمينارومي_روم
  یدوستش دار نقدريا

  شهي_توهم نگاهت به بچت مثله نگاه من م

  ندارم ی_من بچه ا

  _فکر کنم زنت حاملس
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  چه برسه ازم بچه دارشه دميبارم باهاش نخواب هي یبگم بابا حت یبه چه زبون ستي_اون بچه من ن

  ه؟ي_پس از ک

  نکن چميسوال پ یکيتو  کنمي...فقط خواهش مگهيخره د هياز  دونميکرده گفت:نم یچهرش معلوم بود قاط از

زود  یآرشام موندم وبعدش رفتم اتاقم از خستگ شهيپ کميخونه. ميوبرگشت مياومد شام خورد ناينگفتم روم یزيچ گهيد
  خوابم برد.

  

 يیاادع نايروم یسرپرست یقرار شد کل سهامش رو بده وبرا رميپس بگ تمويشکا نکهيا یصحبت کردم برا ليوک با

 یچ نمينشدم بب ريگيکرد پ تيشکا یشدوازش به خاطر کالهبردار داشيپ يیآقا هياز کجا  دونمينم یشد ول نمينکنه وهم
  .کنميمهم بود که بچه ها رو درکمال آرامش بزرگ م نيا یشد ول

ها تو شرکتم که  رهيم ادتيمعرفت سر نزنم منو  یگفت:ب ميبغل کرد گروينشسته بودم که محدثه اومد همد توخونه
  نکبت یهست یکدوم گور ستيمعلوم ن بنمتينم

  بود سرم کالفه شدم  ختهيمشکل ر نقدري....اني_بش

  ا؟ي_چ

  کرده یآرشام خرابکار وايصدام کرد:مامان ش نايروم

  جا؟يخبره ا وا؟؟؟چهيبا تعجب گفت:مامان ش محدثه

  نيآرشامو بب ايبچه رو عوض کنم توهم ب یبرم جا گميگفتم:بهت م بلندشدم

  اتاق آرشام. ميمتعجب رفت افهيهمون ق با

  عوضش کن ايتوهم رفت گفت:اوه اوه ترکونده ها ب افشيتا بناگوش بازشدوبغلش کرد بعدق ششيآرشام ن دنيباد

  یذاريمارو تنها م زميعز نايگفتم:بده به من بچه رو...روم ندميخند

آرشام روگذاشتم رو تشک مخصوص عوض کردن پوشک وشلوارشو درآوردم و بردرم شستم  رونيرفت ب نايروم
  شده؟ یچ یدينم حينشسته بود گفت:خب توض یودوباره گذاشتم رو تشک محدثه رو صندل

  دختره کامرانه ناي_روم

  !؟؟ی_چ

  یکه شنفت ني_هم

  ه؟ي_مامانش ک
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   ستيبچه اونم ن دميفهم یمهسا باشه ول کردميفکرم شي_تا چندروز پ

  به مهسا داره؟ ی_خب کامران په ربط

بزرگ  نيا دهيکامران هم بچشو م فتهيبچش م یول شهيم شيا قهيزن س نميازش ا شهي_دوست دخترش بوده حامله م
مهسا هم که کامران واسه خودش درست کرده بود از سرش رفع شه  یکنه به همه هم گفتن بچه خودشونه که دردسر

  به خاطر پول قبول کرد

  تو بوده؟ رشدنقشهيدستگ نکهينکنه ا نمي_بب

  اديسرمهسا ب يیبال شهيمهران داغون م یهست بکنم کال ازش خالص شم ول یا گهي_کاره د

  ؟یديم لميزد آرشامو گذاشتم جاش گفتم:چرا لبخندژکوند تحو یلبخند هي

  بغلش کنم هي...عشق خالشو بده یچي_ه

  چته نميبگو بب یديعکس العمل نشون نم ینجوريا یخودياز تختش برداشتم دادم بغلش گفتم:ب آرشامو

  نيهم دميآراشمو د یريگيم یجد نقدريبابا چرا ا یچي_ه

  گهيبگو د هي_لبخندت معنادار بود تو فکرت چ

  چپ نزن بگو  یمثال داد به آرشام گفتم:خودتو کوچه عل هواسشو

  بابا یچيبابا کالفم کرده ه ی_ا

  یازش دورباش یکنيم یسع یول یمهرانو دوست دار یفکرکردم چقدر لج باز نيبه ا یچينگاه کردم گفت:ه بهش

  یگيچرت م یدار گهي_د

نشه  شيزيوقت چ هيکه  یفقط سهامتو گرفت یبه کارش ندار یکار یول تيمهسا رسما گندزده تو زندگ گميم ی_چه چرت
  یمهران ناراحت شه اعتراف کن دوستش دار

دوتا  نيدوستش هم داشته باشم ا ميرياضافه شده گ ناهمي_محدثه به اون بچه نگاه کن...اون بچه شوهرسابقمه روم
  کنم بهتره یبکنم وبال گردن مهران...ازش دور تونميبچه رو نم

  ديازهم دور ش خواديچرا م ديعاشق هم یتو دختر وقت وونهيآرشامو گذاشت تو تخت گفت:به خدا تو د بلندشد

  اونو ول کنه شهي_اون زن داره نم

 ینامزده فالن گنيفوقش م یشيجز خودت...ابله آتنا آدمه ناراحت اون م یخاک تو سرت که به فکره همه هست یعني_
  فتهينم یبوده اتفاق خاص

  آتنا زنشه؟! یدوني_تو از کجا م
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  دعوتم کرده بود یعروس ی_آتنا برا

  اومد گفت:سالم مادر برادرزاده گلم ايميشد وک درزده

  دورشد؟ نقدريکرد ازبغلش دراومدم گفتم:سالم...نسبتم چرا ا بغلم

  ؟یکنينم ی...معرفیجوري_هم

  خواهر کامران محدثه دوستم ايميک دي_ببخش

  نميبب ايگفت:عشق عمه....ب یغيج یرفت سمت آرشام با صدا ايميکردن ک یهم دست دادن واحوال پرس با

  يیدستشو رميگفت:م محدثه

  یخبر اومد یشده ب یچ ايميدرو بست گفتم:ک رونيب رفت

  نمي_اومدم برادرزادمو بب

  شده یچ گهينم نويسرخت ا یبرگردوندم گفتم:چشما صورتشو

  دهيگذاشت تو تخت نشست گفت:بابا داره به زور شوهرم م آرشامو

  ؟ی_به ک

  دي_وح

  شناسمهيکه من م یدي_نگو اون وح

  یدونيمنو مهرابو م هيهمونه...تو قض_اتفاقا 

  مکث گفتم:آره با

  یازدواج کن ديبا وح ديبا یشد ینطوريچون ا گهيم دهيفهم یچطور دونمي_بابام نم

  کمکم کن کنميخواهش م خوامشيازش متنفرم نم وايگفت:ش هيرگريز زد

  رميازدواجو بگ نيا یجلو دميقول م یبا اون آدم ازدواج کن ذارميکردم گفتم:تو خودتو ناراحت نکن نم بغلش

  داره به ازدواج؟ لياومد گفتم:اون تما رونيبغلم ب از

  نخواد شهي_سنگ مفت گنجشک مفت مگه م

  یحتبفهمه نارا یخودش بره کنار تو نگران نباش برو دست صورتتو بشور دوست ندارم کس کنميم یکار کنمي_حلش م

  نميياتاق گفتم:من پا يیدستشو رفت
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  یبرم مهمون دار گهيمن د وايومد گفت:شپله ها محدثه ا دم

  دخترعمومه بمون بابا ستيکه ن بهيغر ی_کجا بر

  اومدم بهت سر بزنم برم یکنيروز به صرف شام دعوتم م هي_نه 

  لتهي_هرجورم

  گفت:دوستت به خاطر من رفت؟ نيياومد پا ايميکردم ک   شيدم در همراه تا

  ني_نه اومده بود سربزنه بره....بش

  ؟یرو نگه دار نايروم یخوايم یجد یگفت:جد ايميک مينشست روکاناپه

  _آره

  بزرگ کنه تونهيم یکه دوستش نداره چطور یآخه آدم بچه شوهر تونستميمن بودم نم یدار ی_واقعا چه دل

  نمشيبي...اونو مثل دخترم می_به سادگ

  بمونم نجايامشب ا شهيم واي...شیدار ی_عجب دل بزرگ

  که نداره یمشکل رميم يیچرا نشه فقط شب جا زمي_آره عز

  _نه راحت باش

  آماده شم برم رميدوش بگ هيرو آماده کنه من برم  یخوايکه م یاتاق گمي_به نصرت م

 دمياس ام اس مهران رو د رونيدستم بود جاشو عوض کردم ورفتم دوش گرفتم اومدم ب دکهياتاقم اسلحه وح رفتم  

  زنگ بهم بزن هي ینوشته بود:زنگ زدم جواب نداد

 نيبره تظاهر کن خواديهرجا م ايمينصرت اومد اتاقم گفتم:ک دميانداختم اونور ولباسمو پوش يیاعتنا یبا ب ويگوش
  اميم روقتيخونه دوستم د رميکجا رفتم بگو م دياومد اتاقم بهم خبر بده پرس نيمتوجهش نشد

 کيگوشه باغ موندم. هي یاومدم داخل خونه ول یپارک کردم واز در پشت یرو بردم تو کوچه پشت نيماش رونيب رفتم
  بعد نصرت اس ام اس داد رفت اتاقتون رفتم تو خونه وآروم وارد اتاقم شدم. ميساعت ون

زد  غيگفت بلندشد برگشت سمتم ج یسرگاوصندوق بود ومتوجه حضورم نشد گاو صندوق رو بازکردو اَه ايميک
  ؟یگرديم یزيگفتم:دنبال چ

  ..مم...منواي...شیتته پته افتاد:ش به

  رسهيهم بگو به اون اسلحه نم ديبه اون وح روني_از خونم گمشو ب
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 ديمنو بچه هامو تهد یزندگ ديتونينم دينه تو نه خانوادت تو گوشتون فرو کن یايخونم نم گمي...درونيزدم:گمشو ب داد
  ...روني...برو بديکن

اومدن راهشون  ايميرفته به نصرت گفتم:اگه هرکدوم از اقوام شوهرم مخصوصا ک دميدرفهم یواز صدا رونيب ديدو
  حاال به هربهونه باشه حق ورود به خونمو ندارن  نيدينم

  کارواجب داره جواب دادم:بله ديگفتم شا یزنگ خورد مهران بود خواستم ردتماس بزنم ول ميگفت ورفت.گوش چشم

  شميپ یايب شهي...موايکه معلوم بود مسته گفت:ش يیصدا با

  ؟يیگقتم:تو کجا ینگران با

  ميرفتيم شهيکه هم یقيتو همون آالچ ی_پارک جنگل

  امي_ازجات تکون نخور االن م

شدم درو قفل کردم رفتم  ادهيپارک کرده بودم.خودمو رسوندم پارک پ رونيکه ب نيکردم وبا عجله رفتم سمت ماش قطع
بازکرده بود  رهنشويگوشه انداخته بود ودوتا دکمه اول پ هيکه کتشو درآورده بود  دميمهران رو د قيسمت آالچ

سته چشماش ب بايوتقر مکتيبد بود نشسته بود رو ن یليخ تشيبود وضع یداشت ولباساش خاک یا ختهيبهم ر یوموها
  یشد ینطوريشده چرا ا یگفتم:مهران چ یبا نگران ششيسمتش نشستم پ دميبود.نا خودآگاه دو

  خمارش نگاهم کردگفت:ُمرد یباچشما

  مرد؟...مهران جون به لب شدم بگو یشدگفتم:ک شتريب مينگران

نگرفتم امروز باباش زنگ زد گفت رگشو زده تا  یجد کشميبا صدف سره بچش دعوام شد گفت خودمو م شبي_د
  اون بچه... رميميدارم از عذاب وجدان م وايمرده....ش مارستانيبرسن ب

  بدم... یليمن خ وايازش گرفته شد... ش یکردوگفت:اون بچه به خاطرحماقت من حق زندگ هيگر

  تمابوده ح نيسرنوشت اون بچه ا یهست یآدمه خوب ميليخ یگفته تو بد ینکن ک تيکردم گفتم:مهران خودتو اذ بغلش

  ...کنميم تياذ انمويگفت:من اطراف هيباگر

شه به خاطربرآورده شدن توقعاتم همه کار کرد  دهيراه ها کش نيشدم به ابغلم درآوردگفت:مهسارو من باعث  خودشواز
لباس  یبرخورد کردم به جا ی...صدفو اونجورمارستانهيحرص دادم سکته کرده االن ب نقدرياالنم زندانه...بابامو ا
  ...توروهم که....کننيعروس کفن تنش م

  عذاب دادم.... شترازهمهيشدگفت:توروب شتريب شيگر

  وقت ناراحت نشدم چيازتو هم ه یوقت عذابم نداد چيگذاشتم رو لبش گفتم:تو ه انگشتمو

  من... ی_ول
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  مي...بلند شو بلند شو بریگيم یچ یدونينم ستيتو حالت خوب ن هي_کاف

  _کجا؟

  حال تنهات بذارم بلندشو نيبا ا تونميوقت شب نم ني_خونه من ا

تو  کردمش ورفتم کتشو برداشتم گذاشتم نيسوار ماش نيتونستم بلندش کنم وکشون کشون رسوندمش به ماش یسخت به
  وراه افتادم. نيماش

  مهران تعجب کردگفت: دخترم... دنيکمک با د اديخونه به عمو ساالر گفتم ب ميديرس

  اتاق مهمون نشياالن ببر گمي_عمو بهتون م

  ح؟يگفت: خب توض رونيمهمان اومد بنگفت کولش کردوبرد تو اتاق  یچيه

  راحتشه آوردمش الميخ نکهيا یمشروب خورده مست کرده نتونستم تنهاش بذارم برا یکرده از ناراحت ی_زنش خودکش

  باشه نيهم دوارمي_ام

باهاش رابطه داشته باشم آرشام االن بچه مهران بود  خواستميشدم گفتم:عمو از شما توقع نداشتم...من اگه م یعصبان
  نه کامران

  _دخت...

  قهوه درست کن ببر اتاق مهران هي...نصرت نيبگ یزيچ خوادي_نم

تو  ديپرتو جد هيبود باولبخند نگاهش کردم گفتم:وجودت  دهيآرشام رفتم خواب شياتاقم لباسمو عوض کردم پ رفتم
  پسره خوشگلم مهيزندگ

ذا کردم غ یباهاش باز کميرو سر نزدم رفتم اتاقش قهر کرده بود ی.چندروزه کترونيآروم بوس کردم ورفتم ب دستشو
خوابه درو بستم  دميرفتم در زدم وآروم درو باز کردم رفتم تو د ناي. دم اتاق رومرونيدادم بهش واز اتاقش اومدم ب

  ؟یداد رو وهگفتم:قه دمينصرت رو د نييرفتم طبقه پا رونياومدم ب

  ن؟يخواي_بله خانم شما هم م

  ري_نه برو استراحت کن شب بخ

  ري_شب بخ

  ؟یفنجون رو کنارگذاشت.گفتم:خوب دنميبا د خورديبعد رفتم تو داشت قهوه شو م کميسمت اتاق مهران در زدم و رفتم

  بد بشم شهيمگه م دنتي_با د

  یخوب دهينشون م تيزبون نيري_خب ش
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  نجايگفت:نرو بمون هم ديودستمو کش ديدو رونيبرم ب برگشتم

  یگيم یچ ستين تيحال ی_مهران ول کن دستمو...تو مست

  ...ولم نکنگميم یچ مهي_اتفاقا حال

  ميکنيبخواب فردا صحبت م ري...بگیخونم بمون اوردمتيولن کنم نم خواستمي_اگه م

  ...واي_ش

  ميکنيگفتم:خستم فردا صحبت م دميکش دستمو

 ون؛نفسريب ادياحساس کردم داره م زديقلبم تند تند م نميدادم دستمو گذاشتم رو س هيودرو بستم به در تک رونيب رفتم

  وسمت اتاقم رفتم. دميکش قيعم

 گهيد ششيبمونم پ کنهيعمو دربارم بد فکرم شينجوريهم یبمونم ول ششيداشتم پ ليرو تخت،راستش تما نشستم

  بخوابم...  ذاشتيم اليمگه فکروخ ی.سرمو گذاشتم رو بالشت ولالستيواو

  

  

  مهران

  

  

 یتعحب کردم گرمکن تنم بود ول دمياتاق دست وصورتمو شستم لباسامو د يیرفتم دستشو دارشدميب یبه سخت صبح
برداشتم شارژ نداشت رفتم  یاز رو عسل مويتنم بود شونه هامو انداختم باال رفتم تو اتاق گوش رهنيپ ادمهي شبيد
  ن؟يدار فونيشارژر آ ديخشبرخورد کردم گفتم:سالم بب یسال انيخانم م هياتاق با  رونيب

  نيخانمه از خانم بپرس وايمثله ش تونيگوش فهممينم ناروي_من ا

  دارن؟ي_ب

  رميازشون شارژر بگ رمي_بله تو اتاقشونن...من م

  بذارن شارژ نيبد مويگوش شهي_اگه م

  _باشه

  _ممنون
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 یياومد سمتم گفت:مهران تو گاردشهيگنده بود فکر کنم باد یليخ دميد یسال انيم یآقا هيدادم گرفت ورفت.  ويگوش
  پس؟

  _بله چطور؟

  واي_ساالر هستم محافظ وراننده ش

  _خوشبختم

  چرا با اون حالت آوردتت خونه دميدرست نفهم یگفت ول وايش يیزايچ هي شبيگفت:د ميداد دست

  مرده مارستانيکرده تا برسونن ب یگفتم:زنم حامله بود خودکش دميکش یآه

  گميم تي_تسل

  امرزهي_ممنون خدا رفتگان شمارو ب

  اديهم م وايش گهيد کميصبحونه  یبرا دياونوره بر ی_اتاق غذا خور

  کجاست؟ ناي_روم

  _مدرسه

  _آها ممنون

 شهي.همادهيدوسه نفر ز یبودن برا شدهيچ یزيکه نشون داده بود.عجب م یکردورفت منم رفتم سمت سالن پشتشو

  .کردينم رشيس دادنيکه تو دانشگاه م يیهمونه غذا نهيشاخش ا هيکنجکاو بودم  وايمجلل ش یدرباره زندگ

بهم لبخند زد ناخودآگاه  ايانگار دن وايش دنيوبه سمت صدا نگاه کردم با د رونيبازشدن در ازافکارم اومدم ب یصدا با
  یديم لميسالم عوض سالم لبخند ژکوند تحو کيگفت: عل یخنده ا هيلبخند زدم با 

  ريسالم صبح بخ دي:هان ببخشگفتم

  ؟ینيبش یخوايگفت:نم زيسر م نشست

  وبهش نگاه کردم... نشستم

  

  وايش

  

  ؟یکنينگام م ینجوريدارم ا یرادياز خجالت گفتم:ا شميکه آب م يیبود ازاون نگاه ها بيعج نگاهش
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  کنمي_نه فقط نگاهت م

  یرو صدا بذارم زنگ خورد بفهم دونستميرمزشو نم یاورديدرن لنتيتو اتاقم تو شارژه فقط از سا تي_گوش

  _رمزش اسمه توهست

  جنازه آتناست عيامروز تش یگفت شبيتو...صبحونتو بخور د یا وونهيکردم گفتم:د تعحب

  تنمه؟ نيچ نايا یبرم خونه لباسامو عوض کنم... راست ديرفت توهم گفت:آره با چهرش

از آدمام گفتم بره خونت گرمکن ولباس  یکيبه  یديبدجور خواب دميبردارم د موي_نصفه شب اومدم از اتاقت گوش
  برداشتم...لباستم همون آدمم عوض کرد بتيبا اجازه از ج دويکل ارهيبرات ب یمشک

  کجاست؟ شبميد ی_لباسا

  شهي_نصرت دادم بشوره تا شب خشک م

  ی_مرس

  یارينه هم نم کنميمنم تو مراسم شرکت م ی...راستکنمي_خواهش م

  _باهم؟

  ؟یدار ني_ماش

  _نه دسته آتنا بود

  ميباهم بر دي_پس با

  _آخه...

  ینکن ريصبحونتو بخور د ميري_گفتم باهم م

سمت اتاقش.بعداز غذا دادنش رفتم سر  دميدو کريآرشام از اسپ هيگر یصدا دنيمشغول خوردن شد با شن یحرف چيه یب
  شده؟ یگفتم:چ کنهينگاهم م یمهران با لبخند معنادار دميصبحونه د

  سمت بچت یديويزود د یديتا صدارو شن یهست ی_چه مامانه خوب

  خوش به حال آرشام دميند یوقت محبت مادر چيگفت:ه ديکش یآه

  زنگ خورد جواب دادم:بله ميبگم گوش یزيگرفت خواستم چ شيحال ناراحتش دلم آت دنيد از

 یبرا ديبگم فردا دادگاه دار خواستميم یاريگفت:سالم خانم  ليزوکيبلند شد رفت منم رفتم نشستم سر م مهران
  هيرواله قانون یول رسهيخانم البته حضانت کامال به شما م نايروم یسرپرست
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  نمتونيبيفردا صبح م ستين ی_باشه مشکل

به  پشتش بود کرديداشت تلفن صحبت م دميو اونجا دکردم ومشغول خوردن شدم.بعداز صبحانه رفتم اتاقم مهران ر قطع
بود با  ی...دخترخودت که معلوم نبود بچش از کرمي:به خودم مربوطه کجا مزديمن متوجه نشد اومدم پشت تلفن داد م

که براش  یمامان واحترام ی.... امروز فقط به خاطر رومنگردن  یندازيم ويحال قبول کردم باباش باشم همه چ نيا
  نه شما اميقائل بودم م

  برداشتم زنگ خورد مويگوش ،اومدمیاومد دمينفهم ديکرد برگشت سمتم چهرش قرمز شده بود گفت:ببخش قطع

  ؟یحرص خورد نقدريبود که ا ی_ک

  آتنا بود ی_بابا

  ميباهم بر امي_برو حاضر شو االن م

  _باشه

 یايدر هيمن  شيدرونش پ یطوفان یاياون در هيعصبان یمهران وقت شهيدرو بستم رفتم سراغ کمدم.هم رونيب رفت
کرد  یخنده ا دنميآورده بود با د مويدوست دارم نصرت اومد اتاقم گوش یليرفتارشو خ نيهم شهيصاف وآروم م

  دخترمو خوشحال کرده؟ یگفت:چ

  !؟ی_چ

  به خاطر اون پسره هستش یکه زد ی_اون لبخند قشنگ

  لباسمو عوض کنم برو به کارت برس خوامي_نصرت م

 یکمش یوروسر یداشت با کفش پاشنه بلندمشک يیطال یکه نوارا یمشک یزدورفت.مانتو مجلس یبار طنتيش خنده
زدم  ملير کميداشت برداشتم ولباسمو عوض کردم، یرمشکيزنج هيکه  یمشک یدست فيک هيبود و يیکه لبه هاش طال

 دميرو د نينسر نييده بود رفتم پايبه آرشام سر زدم خواب رونيورفتم ب دميرژ کمرنگ زدم وخط چشم کش هي

اونارو  دميخر شيکه هفته پ یباز ليشد جاشو عوض کن وغذاشو بده وسا داري...آرشام االن خوابه بنيگفتم:نسر
  کن دم دستش بذار  لياستر

قه ران رو کاناپه نشسته بود وبا حلمه يیرايبنزمو برداشتم ورفتم سمت پذ چيگرفت ورفت.سوئ کرويگفت واسپ یچشم
  م؟يصداش کردم گفتم:مهران بر کرديم یباز یدستش بود باز یا

  ميکتشو درست کرد وگفت:بر بلندشد

  نکن من... یگفت:تو رانندگ نگيسمت پارک ميرفت

  رونميخودم م ستيحالت خوب نتو خوادي_نم
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 دهيرس ريکه آتنا رو خاک کردن د یقطعه ا ميبهشت زهرا رفت ميرفت مي.مستقميوراه افتاد ميشد نينگفت سوار ماش یزيچ

  خاکش کرده بودن. ميبود

اش از ج دنميگفتم باد تيبرعکس دختروشوهرش رفتم سمتش تسل هيگرفت زن خوب شيحال بد مامانش دلم آت دنيد با
  بهت خبر داد ی...کیايکه آتنا باهات کرد ب يیبا اون کارا کردميفکرنم یدخترم اومد یبلندشدوبغلم کرد گفت: مرس

  _مهران

  نيخواستيم گروي_آتنا بهم گفته بود همد

  ميخب هرکدوم همسر داشت ی_بله ول

  ديايبهمم م ديباهم باش نيندار یکردگفت:االن مانع بغض

  نيبه ما نداشت فقط مهرانو دوست داشت هم یمانع نبود دخترتون کار چوقتيآتنا ه نينزن یحرف ني_خاله همچ

...تو یکنيم یچه غلط نجايشرف ا یآتنا بود گفت:دختره ب یبابا دميکه پشتم زده شد برگشتم سمت صدا که د یاديفر با
 یخاک دلت خنک نشده اومد ريز یبس نبود االنم که با معشوقت دخترمو کرد نيواون شوهرت دخترمو بدبخت کرد

  مرده یمطمن ش

   ديمحترم،احترام خودتون رو نگه دار ی:آقاگفتم

مهران  نياز ا ستياون بچت از شوهر نکبتت که مرده ن دونميمراسم دخترمن....من که م یاومد یآبرو پاشد یب هي_تو
  شرفه تو از احترام وآبرو حرف نزن یب

مهران رفت سمتش  هويه ک ديروم خواستم برم سمتش مامان آتنا دستمو کش ختنيحرفش انگار آب جوش ر نيا با
من  یزنيزر م یدونينم یزيخرفت چرا چ رهيپ کهيمهران داد زد:مرت نيکه افتاد زم یبهش زد جور یمحکم یليوس
  تو اون... ميچه برسه رابطه داشته باش ميدوست هم نبود یحت وايوش

 انيحرف بزنه ومنو مثل اطراف خواديدرباره بچه آتنا بگه داد زدم:مهران...بسه بذار هرچقدر م خواديم دونستميم

  خودش بدونه 

  آتنا گفت:ببند دهنتو دختره... یبابا دوباره

لگد بهش زد دستمو از دسته مادر آتنا درآوردم ورفتم جلو ومهران رو هلش دادم گفتم:مهران به خودت  هي مهران
  نزن رمردويمسلط باش پ

  خرفت کهيمرت کنهيبلغور م یچ یدار ینيبيگفت:نم مهران

  یاز کوره در بر ديبگه تو نبا مي_اون هرچ

  یمعشوقه دار یخودم متاسفم تورو به عنوان دامادم قبول کردم وقت یآتنا از جاش بلند شد گفت:برا یبابا
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زشته حداقل احترام آتنا رو  کنميفشار دادم گفتم:مهران خواهش م نشيخواست بره جلو دستمامو به قفسه س مهران
  نگه دار

وبرگشت سمتمون انگشترشو درآورد پرت کرد  رونيکرد رفت عقب وپشتشو کرد نفسشو محکم داد بصورتم نگاه  به
تو بدجور حساب یادامه بد وايبدون اگه به تهمت زندنت به ش یول شميجلوتون ظاهر نم گهيآتنا گفت: د یبابا یپا یجلو

  رسميم

  کنهي:آره خوب آدم از معشوقش دفاع مباباآتناگفت

ا آتنا نگه چندسالمو ب یودوست دتونيسف یاحترام مو ديکنيدراز م متونيگل شترازيپاتونو ب ديدار گهيدفعه من گفتم:د نيا
م نبوده اون بچه ه یزيمن ومهران تا االن چ ني...بديگيم اديبه دهنتون م یهرچ ستين تونيحال ینگفتم ول یزيداشتم چ

  نگران پدراون بچه نباش تو برو خودتو جمع کن که دخترتم لنگه خودت بود یبچه همسر سابقمه جنابال

عادت  ستين تيبهت نگفته احترام بزرگتر خال یزيچ یکس یبگ یهرچ یسي..آره خوب رئیزني_گنده تراز دهنت حرف م
  کارا نيبه ا یدار

  رو آب ختميدهنم بازشد پتتو ر یديد هويشما خودتو کنترل کن آبرو خودت نره  زايچ نينداره به ا ی_ربط

  یگيچرت وپرتارو م نيا یگرديبرم یرفتار کن یندادن با بزرگترت چطور اديزد:دختره هر** به تو  داد

هردوشون رو گرفتن  یآتنا جلو یآورد که مهران هلش داد عقب خواست بره سمتش که برادرا ورشي سمتم
  ميکه خوند ميآتنا فاتحه بخون یبرا ميفقط خواست ميبر هيگفتم:مهران....مهران...کاف

ا آتن یکردبه سمت بابا نييانگشت اشاره شو باال پا رونيب ديآتنا خودشو کش یبرادرا یمن نگاه کرد واز دستا به
  دميبهت م یدرس حساب هي یزرارو بزن نيا یبخوا یبد یسر یول یسر نيگفت:پسرات بودن ا

  ميدورش نجايگفت:زودتراز ا ميسوار شد نيسمت ماش ميگرفت ورفت دستمو

 شويکي دميخر یرفتم دوتا آب معدن کمتيرو ن مي.نشستميذاشتياونجا قرار م شهيکه هم یپارک ميروشن کردم رفت نويماش

  یآروم ش کميدادم مهران گفتم:بخور 

 نيوهت کهيبهت اون مرت یومديتو نم یخورد ودرشو بست گذاشت کنارش گفت: کاشک کميوتشکر کرد بازکرد  گرفت
  کردينم

  ننک رشيخودتو درگ ديديچشم م نيمنو به ا شهيکه آتنا بهش گفته بود هم يیاون به خاطر چرت وپرتا رينگ ی_جد

  _آخه...

  گذاشتم رو شونش گفتم:فکرشو نکن دستمو

  ؟یکار کن یچ یدار ميدستم نگاه کرد دستمو از شونش برداشتم گفتم:خب االن تصم به

  کنم بعدشم دنبال کار بگردم یکنم زندگ دايجارو پ هي دياول با دونمي_نم
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  ؟یندار یزندگ ی_مگه جا

 تونميم ناييما نييپول دارم پا کمي  که آتنا انداخته ته دره نمميگرفتن ماش شي_خونم به اسم مهسا بود که به خاطر بده

  خونه اجاره کنم هي

  ؟یري_خونه بابات چرا نم

  _قطع رابطم باهاش

  خونه بابات... مي_بر

  کنم یسقف زندگ هي ريز خوامي_باهاش نم

...کارم که قرار بود تو یخونه بخر یتا وقت یکنيم یخونه من زندگ یکنيجمع م لتويوسا ميري_بذار حرفمو بزنم....م
  من هست نيهم ماش نيماش یشرکت من کار کن

  _آخه...

  مي_آخه نداره بلندشو بر

  رسوندم خونه باباش. ميشد نيبلندشد سوار ماش یحرف چيه یب

نگفتم ساکاشو گذاشت صندوق عقب سوار شد   یزيچ یمعلوم بود دعواش شده ول افشياز ق نييساعت بعد اومد پا مين
مدت مهمونمون هستن تا خونه  هيبرد اتاقش به نصرت گفتم:آقا مهران  لويوسا ميدي.رسميراه افتادم تا خونه ساکت بود
  اومده؟ نايم...رونيبخرن باهاش خوب رفتار کن

  _بله اتاقشه

  وايگفت:سالم مامان ش یبا خوشحال دنميدر زدم و وارد شدم.سر درساش بود با د نايدم اتاق روم رفتم

  نميبغلم بب ايباز کردم گفتم:سالم عسلم ب دستامو

  یکاراکرد یامروز چ نميگفتم:خب بب ميرو تختش نشست ميبغلم بعد درو بستم رفت ديپر

امروز باهاش دوست شدم اسمش  ميداشت ديجد یهمکالس هي ميگرفت ادي ديدرس جد یاضيگرفتم بعد ر ستيب کتموي_د
  اومده دوست باشم باهاش؟ رازياز ش مينيشيخوشگله وبا ادب بغل هم م تاستيب

  یچرا نباش هيدختره خوب ینيبي_اگه م

  وايمامان ش یکردگفت:مرس بوسم

  ؟ی_ناهار خورد

  بهم داد نيناهار مفصل خاله نستر هي_آره 
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  تييدا شيپ ميبعد بر سي_نوش جونت....مشقاتو بنو

  ؟؟يی_دا

  دخترم؟ یکه ندار یخونه بخره....مشکل یتا وقت کنهيم یزندگ شموني_آره پ

  دوست دارم مويي_نه دا

  _حاال برو سر درست

د داشتم آور وهيرو روشن کردم نصرت برام م ونيزيرفتم اتاقم لباسمو عوض کردم.رفتم تو حال نشستم تلو رونيب رفتم
  ؟یخوريمهران اومد نشست رو کاناپه روبه روم گفتم:م کندميپوست م

  برد باال گفت:نه نوش جونت دستشو

  ؟یگفتم:باز چرا پَکر شدميناراحت بود ناراحت م نکهيا از

  یچي_ه

  _مهران بگو چته

  شهيم مي_بهت حسود

  دارم؟ ی_چرا؟مگه چ

به  یمرفه دار یزندگ یکنيم یدگيبهش مثل بچه خودت رس یول ستيکه بچت ن یدختر یکه عاشقش یدار ی_پسر
  یديهم رس یخواست یهرچ

  بهش برسم تونميهست که نم یزيچ هي دمينرس ی_به همه چ

  هست؟ ی_چ

  يیاومد گفت:سالم دا نايبگم که روم یچ موندم

 خواستمشيبودم مهران بود وباتمام وجودم م دهيکه بهش نرس یزيجوابشو بدم چون چ خواستميراحت شدم نم شيآخ

به خودم اومدم  نايروم ینه.با صدا ايهست خوشبختش کنم  اقتشياونجور که ل تونميشک وشبهه دارم که م یول
  ؟یموافقه توچ يیم؟دايبخور تزايپ ميامشب بر وايگفت:مامان ش

  مي_باشه بر

  م؟يبري_آخ جوووون...آرشامم م

  رونيب ميبرياونم با خودمون م گهيچندماه د هي_نه 
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  _باشه

  رونيب مي_حاال برو درساتو بخون تا شب بر

  مورد عالقت لن کوروزه؟ نياتاقش نشستم گفتم:هنوزم ماش رفت

  _آره چطور؟

  هنوز سوار نشدم اونو بردار سوار شو یاومدن آرشام گرفتم ول ايدارم قبل از به دن یلن کوروز مشک هي_

  برام هياديز واي_آخه ش

  یبخر یتونياالن نم دونميرو خوب بردار م نگيپارک یناياز ماش یکي_

  شرط هيبه  ی_باشه ول

  _هوم؟

  ی_پولشو بهت بدم قسط

  هيچه شرط گهيد ني_ا

  کنمايرد نکن قبول نم واي_ش

فردا باهم  يیکه همدان داشتم انتقال دادم تهران راحت برم سر بزنم مسئول اونجا یشرکت یخب باشه...راست لي_خ
  بهت جاشو نشون بدم  ميريم

  _باشه

 وقت رفتنه دميفهم نايکردم متوجه گذر زمان نشدم با اومدن روم یبود باهاش باز دارشدهيشدم رفتم اتاق آرشام ب بلند

 ميبه مهران گفتم بر نييکردم رفتم پا شيآرا کميآرشامو گذاشتم تو تختش ورفتم اتاق خودم لباسامو عوض کردم و
  کارت دارم گنيپارک

  انتخاب کن یخوايگفتم:هرکدومو م نييپا ميتکون دادورفت یسر

  _االن؟

  مارو امشب یتو ببر خوامي_پ ن فردا...م

که  یورانرست ميرفت ميسوار شد يیرو دادم بهش وسه تا چيباال سوئ مينگاه کردوسانتافه رو انتخاب کردرفت نايماش به
خوابش برده بود مهران بغلش کرد برد اتاقش  نيتوماش نايخونه روم ميبرگشت ازدهيمهران مورد نظرش بود.ساعت 

کردم ورفتم اتاقم زود  یباهاش باز کمي یکت شيرفتم پ دبو دهيآرشام خواب شيکردم رفتم پخوابوند.لباسامو عوض 
  خوابم برد. 
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 یواگذار ايانجام کارا به جز فروش  یشرکت و وکالت دادم به مهران برا ميرفت رونيب ميساعت نه از خونه زد صبح
  .دميوبه کارام رس گمي.بعد از اون رفتم شرکت دکردميم دييتا ديسهام شرکت که اونو خودم با

 نگياومدن م یخانم هي یاريخانم  ديکه استخدام کردم اومد اتاقم گفت: ببخش یديجد یبه کارام گرم بود که منش سرم
  هست با شما کار دارن یمحمد شونيليفام

  دميباش بهت خبر م روني_ب

  یزنگ زدم جاسم جواب داد:بله آبج رونيب رفت

  چرا از زندان آزادشده یمهسا محمد نيبب یوفت دار قهي_جاسم پنج دق

  چشم ی_به رو

جا  دنشيتو.ازد اديومنتظر بود من بگم ب رفتيرو رژه م ینگاه کردم خوده مهسا بود داشت الب نيکردم از دورب قطع
م ه ناروگرفتميهم روم ترسونهيمنو م شتريب نيباهام بکنه ا ینکنه کار رونيب ادياز زندان ب کردميخوردم فکر نم

کنه باباشم که سکته کرده اونم فکرکنم از من  داشيکه سرش کاله گذاشته بود پ یاموالشو بعدشم واسته شدم مرد
  برداشتم ويوگوش مديکش ی.جاسم زنگ زد به تلفن نگاه کردم ونفسدونهيم

  شد؟ یدادم:چ جواب

  نگران نباش ستين یخاص زهيگرفته چ یهفته مرخص هي_

  _باشه

  تو  اديگفتم:بگو ب یکردم تلفن رو برداشتم به منش قطع

رو جمع کردم گذاشتم تو کشو مهسا اومد تو نگاهش کردم سنش باالتر رفته بود  زيرو م یکردم وبرگه ها قطع
  نيانگار،گفتم:بش

  نجا؟يا یداشت اومد یخاص ليگفتم:دل نشست

  کردم یبهت بد یليبطلبم خ تي_اومدم حالل

  یريميم یانگار دور از جون دار یگيم ني_همچ

  ببشتر فرصت ندارم گهيماه د کيدارم  یمغز مي_تومور بدخ

  ...یدرمان یمي_با ش

  ؟یبخشيکرد....منو م شيکار شهينم یديفهم ريد یلي_دکتر گفت خ
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د از دستم افتا یکه بهم دادن شوکه شدم گوش یزنگ خورد از خبر ميبگم که گوش یزيخواستم چ نييانداختم پا سرمو
  !؟وا؟يشده ش یگفت:چ یمهسا با نگران

 شيبرام نما یبعد اومد یختيمرضتو به مهران ر ومدهيکه به خودم اومدم گفتم:ن کمي دميکشيکوتاه با صدا م ینفسا
  یکنيم یباز

 بابام بعد اومدم شياول رفتم پ دنشيهنوز نرفتم د رونيمهران خبر نداره اومدم ب ؟اصالیگيم یچ وايتعجب گفت:ش با

  شده؟ یتو....مهران چ شهيپ

  شده باشه یدست کار نيممکنه ماش یعني یبيتصادف بد داشته اونم به طرز عج هيکردم گفتم: بغض

  ؟؟؟؟ی_چ

  یگورتو کند یکار دست داشته باش نيبه حالت تو ا ی_وا

  اميمنم ب شهيرداشتم گفت:مب فمويک

  یزنيکلمه هم حرف نم هيتو راه  یوگفتم:باشه ول رونينفسمو دادم ب ستادميوا

 عيعمل رو امضا کرد وسر تيرفتم مهسا برگه رضا مارستانيبا سرعت سمت ب ميشد نيسوار ماش رونيب مياتاق رفت از
بچه ها با اومدن ساالر سمت  شيبرم پ ديبا مارستانيب اديساالر رو گفتم ب ديوارد عمل شدن.عملش ساعت ها طول کش

دادم وجاشو عوض کردم خوابوندمش ورفتم اتاقم که  ريش شآرشام به شيبود رفتم پ دهيخواب نايخونه راه افتادم.روم
مهرانو از دست بدم  خوامي.خدا نمومدنيتوقف م یکرده بودن وب داياشکام راه خودشونو پ برديخوابم نم یبخوابم ول
  کمکش کن. کنميخواهش م

  شده؟ یعمو ساالر بود،جواب دادم:چ دميپر ميبودم با زنگ گوش دهيکش دراز

  ژستيو یبوده االن مراقبت ها تي_عملش با موفق

  _خداروشکر مهسا کجاست؟

  کجا رفت دونميسالمتش رفت نم دني_بعداز شن

  وارد اتاق مهران نشه فقط دکتر بره ی_مراقب باش هرکس

  _باشه

  برديبازم خوابم نم یول دميکردم ودراز کش قطع
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  مهسا

  

  

م بمون مارستانيچرا نخواستم ب دونمينم یخوشحال شدم ول یليبوده خ تيخبرکه مهران عملش با موفق نيا دنيازشن
  امروز؟ یديد واروينشست بغلم گفت:شبابام بمونم.تو اتاقم نشسته بودم که بابام اومد تو اتاقم  شيرفتم پ

  _آره

  شد؟ یخودشو جمع جور کرد گفت:خوب چ یجا خورد ول انگار

  ببنمش رميمن که گفتم م وايش دنيرفتم د ی_چرا جا خورد

  جا نخوردم که یچي_ه

  ...ی_ول

  ش؟يديشد د ی_چ

د به شب ش یول مارستانيب ميرفت گهيزنگ خورد گفتن مهران تصادف کرده د شيگوش ميکرديصحبت م مي_تازه داشت
   اومد گاردشيخاطر بچه هاش رفت باد

  گفت:االن...االن مهران چطوره؟ ديپر رنگش

  االن ژسيو ی_عملش خوب بوده مراقبت ها

  ؟یشد یعصبان یبود گفتم:از چ تيصورتش قرمز بود که نشون از عصبان کمي

   یچي_ه

دم ش داريوصبح زود ب دميکنه.به زور خواب یاره قاطحق د گهيخوب پسرشه د یاز رفتارش تعجب کردم ول رونيب رفت
هم گفتن  سايمهران گفتن وضعتش خوبه پل یگفت که دکترا وايصبحانه خوردم وزنگ زدم ش نييرفتم پا

مهندس  هيکه وارده ممکنه  فرهن هيکاره  دهياحتمال م وايشده بوده خوده ش یدستکار نيماش کيدروليتمرمزه
 دميبابامو پشت تلفن شن یصدا يیرايگفت داداشم بهتره خوشحالم کرد از جام بلندشدم رفتم پذ نکهيباشه.ا

که مطمن  یکرديم یدستکار نويماش هي کهي....مرتکرديکار م یدسته مهران چ وايش ني...آخه ماش؟ی:مطمنگفتيم
  وتو دونميوگرنه من م ادين يیپسرم بال ه...خفه شو فقط دعا کن سردارهيبرم یبود

  ؟يینجايکرد سمتم برگشت گفت:تو ا قطع

  که دوتا بچه داره یزن هيبا  یکارو بکن نيا ی_بابا چطورتونست
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  ميصبحانه بخور مي_بر

  یکارو کرد ني_بابا جوابه منو بده چرا ا

کرد برادرتم ازمون دور کرد  کارمونيبنداز...تورو انداخت زندان تمام اموالتو گرفت از کار ب تمونينگاه به وضع هي_
  بدمش یحساب یگوش مال هيبود  ازيگرفت ن ناهميروم

به فکر احساسات پسرت  یستيدارن ن وارويتو به فکر اون دوتابچه که فقط ش یهست یتو چطور آدم فهممي_بابا نم
انم راست ...ماميیحرفا نيتراز ا ثينه به توهم نرفتم تو خب یرفتم به تو رفتم ول یبه ک فهمميعاشقشه...تازه م یستين
  یهست یمرد به دردنخور گفتيم

برداشتم از خونه  لموي.ازجام بلندشدم رفتم اتاقم وساومديبه صورتم زد افتام از درد داشت اشکم درم یمحکم یليس با
  هيتصادف کاره ک دونميگفتم:من م ششونيرفتم پ زديحرف م سيداشت با پل وايش مارستانيرفتم سمت ب رونيزدم ب

  ه؟يباتعجب نگاهم کردگفت:کاره ک وايش

  _بابام

  ؟؟؟؟ی_چ

  برداشته نويمهران ماش یول اديسرت ب يیکرده که تو بال یتورو دست کار ني_ماش

  د؟يمطمن یگفت:خانم محمد سيپل

  زدينفرکه دستورو داده بود حرف م هيبا  دمي_بله امروز شن

  

  وايش

  

  

بخواد بکنه از شرکت زنگ زدن امروز جلسه داشتم  یکار نيهمچ یمحمد یآقا شهيباورم نم یبردن کالنتر مهسارو
  شدم راه افتادم سمت شرکت. نيفراموش کرده بودم سوارماش

  شرکت تموم شد زنگ زدم عمو جواب داد: بله دخترم کيبحث با شر یکسل کننده بعداز کل جلسه

  شده؟ ی_سالم عمو...خبر

 یندار يیجا واي...ششمهيگفت پدرشو بازداشت کردن االن مهسا پ دونستيم یمهساهم هرچ هي_مهران همونجور
  اد؟يخونمون ب
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  روبه روشه نايبا روم خواميخودم...نم نهي_نه ببرش هتل با هز

  ؟یايم ی....کلتهي_باشه هرجور م

  اميداره شب م یامروز وقت دندونپزشک نايخونه روم رمي_م

  خدافظ نمتيبي_باشه م

  _خداحافظ

 ميديشب رس یکاينزد ديکارش طول کش یسمت دندونپزشک ميرو آماده کردم ورفت نايکردم رفتم سمت خونه روم قطع
بلندشد سالم کردم جواب سالممو داد  دنمينشسته بود با د یعمو روصندل مارستانيگذاشتم رفتم ب نارويخونه روم

  گفتم:مهساکو؟

  یراومدي_بردمش هتل...د

  ...مهران در چه حاله؟ديکش ناطولي_کاره روم

  شينيتو بب یباهاش حرف بزن بذاره بر یخواينکرده دکترش هنوز نرفته م ی_فرق

  باهاش صحبت کنم مي_باشه بر

  دينيبش ديياتاق دکتر بلندشد گفت:سالم بفرما رفتم

  ؟یاريخانم  نيداشت یکردم ونشستم دکترگفت:امر سالم

  نميرو بب یمحمد یآقا یعنيمهران  شهيبدونم م خواستمي_م

  تو کماست... شونيا یاري_خانم 

 یيکه تو کماست توانا یجا خوندم کس هي ادهيز ميبوده اطالعات پزشک ی...من رشتم تو مدرسه تجربدونميم دونمي_م
  رو داره طيدرک مح

  شون؟يبا ا نيدار یشما چه نسبت ی_بله درسته ول

  ميدوست دار گرويهمد ميبگم گفتم:قرار بود ازدواج کن یچ موندم

  نياريب فيکوتاه...تشر یباشه ول ديگيکه م هينجوريتکون داد گفت:اگه ا یسر

 یکه مهران بستر يیکرد رفتم جا مييوراهنما دميشدم ودنبال دکتر رفتم پرستار بهم لباس مخصوص داد پوش خوشحال
  بود.

ه تو ک يیکردن لوله ها شيکه جراح دشيکه بهش وصل بود واون سره تراش يیلنگايگرفت اون ش شيدلم آت دنشيد با
از معشوقش ببنه.رفتم کنارش  تونهينفر م هيهست که  یصحنه ا نيخون فرو کرده بودن بدتر انيجر یسرش برا
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 یخبره تصادفو دادن خودمو باختم ول یوقت یبوسش کردم گفتم:نامرد منو ترسوند نييدستشو گرفتم وسرمو آوردم پا
 نيپوست کلفت تر از ا شهينم تيزيداشتم چ مانيخوشحالم کرد راستش ا یليبوده خ تيگفتن عملت با موفق

فرصتو بدم پس الزمه که  نيا خواميفرصت بدم من م هيبهت  یکامران مرد گفت یوقت ادتهي...مهران يیحرفا
  سه روز مثل مرغ پرکنده بودم... نيتو ا ارميدوام نم تو ی...مهران من دوست دارم بیبرگرد

  ترکم نکن برگرد مهران برگرد.. کنميبوس کردم گفتم:خواهش م دستشو

  رونيب دياياومد گفت:ب پرستار

  اميم گهيد قهيدق هي:باشه گفتم

  دوست دارم مهرانم یليخم شدم سمت گوشش وآروم گفتم:خ رونيرفت ب پرستار

 متياذ تشياون وضع دنيمهران هم خوشحالم کرد هم د دنيشد د ريواشکام سراز رونيبوس کردم ورفتم ب شويشونيپ
  شد؟ یبلند شد گفت:چ دنميعمو با د روني.لباسمو عوض کردم صورتمو شستم رفتم بکرديم

  با مهران حرف زدم... یچي_ه

  زنگ خورد نصرت بود جواب دادم:بله تلفنم

  نجايا ايخونه زود ب کينزد مارستانيآوردمش ب ديتب کرده با سع نايخانم روم واي_ش

  امي_باشه االن م

  شد بهم خبر بده یبرم هرچ ديتب کرده با نايقطع کردم گفتم:عمو روم مويگوش

 دمينصرت رو د مارستانيب دميکردم. رس یرانندگ مارستانيوبا سرعت به سمت ب نيسمت ماش دميجواب نشدم دو منتظر

  گفتم:نصرت بچم چش شده؟

  شب بمونه ممکنه دوباره تب کنه هي ديبا یول نييتبشو آوردن پا ستين شيزي_چ

  _چطور شد؟

شه ب شيزيچ دميترس ومدين نييکردم قرص هم دادم تبش پا شيتب داره پاشو دميگرممه د گفتياومد همش م ی_از وقت
  االن تو اتاقشه نييتبشو آوردن پا نيخداروشکر دکترگفت به موقع آورد نجايآوردم ا

  نمشيبب مي_بر

  ؟یشد یچ یوبغلش کردم گفتم:مامان نگرانم کرد یانداختم رو صندل فمويوک دميلبخندزد دو دنمياتاقش با د ميرفت

  دکترا بهم آمپول زدن خوب شدم ستياالن گرمم ن یاز مدرسه اومدم همش گرمم بود ول دونمي_نم

  که؟ یدي_نترس
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  مي_آمپول مگه ترس داره من قو

  گفتم:قربون دختر شجاعم برم دميکردم لپشو کش یا خنده

موندم.کم کم خوابش برد منم لب تابم  نايروم شهيرو فرستادم خونه وخودم پ دياصرار نصرت وسع یبلندشدم با کل ازجام
و باشم.ساعت داريتنها راه بود ب نميا دارباشهيب ديکه همراهم بود روشن کردم کارامو انجام دادم چون دکتر گفت همراه با

به پشت  دميکه تو اتاق بود دراز کش یخاموش کردم روکاناپه ا رولب تاب  سوختينگاه کردم چهار بود چشمام م
  نشه. قيخوابم عم اديکه ز دميخواب

زنگ  نرويصورتمو شستم واز اتاق رفتم ب يیبود رفتم دستشو شيش یکاينگاه کردم ساعت نزد مويشدم گوش داريب  
  جواب داد:بله يیخوابالو یزدم عمو با صدا

  ن؟؟ي_خواب بود

  مارستانيخونه به نصرت گفتم امروز بمونه ب_آره...اومدم 

  ديخوب بخواب دونستمينم دي_ببخش

  _خدافظ

  کردم زنگ زدم نصرت جواب داد:بله قطع

  _سالم نصرت...مهران در چه حاله؟

  هوشهيهنوز ب یحرکت داشته ول نکهيمثل ا شبي_د

  ؟یامروز بهم بدن گفتم:مطمن شديبود که م یخبر نيبهتر

  چطوره؟ نايگفت...روم دميپرس رونياز اتاقش اومد بخانمه که  هي_آره از 

  ؟یندار یاالن خوابه فکر کنم امروز مرخص شه...کار افتدهين ی_اتفاق

  _نه خدافظ

  _خدافظ

م کرد شيآرا کميدرآوردمو  فمياز ک شمويبهم دادن رفتم داخل اتاق لوازم آرا ارويخبر انگار دن نيا دنيکردم.باشن قطع
  سرده؟ ايشد بگه گرمه  داريب شبيبودم که پرستار اومد گفت:د فميسره ک

  االن خواب بوده ني_نه تا هم

  کننيامروز مرخصش م ستين ی_پس مشکل

  _ممنون
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ودم با اون ب یساعت کيآرشام  شيخونه رفتم پ ميرو انجام دادم رفت صيترخ یشد.کارا داريب نايگذشت روم یساعت هي
به خواب داشتم دوسه روزه درست  ازيزنگ زدم شرکت تمام جلسه هامو کنسل کردم ن رونيبعد رفتم حموم اومدم ب

  .م.ولو شدم رو تخت وبا فکر مهران به خواب رفتدمينخواب یحساب

  

م بر داشت یزنگ نخوره به سخت ميگوش نيخونم ا یبار وقت هيآرزو به دل موندم  دارشدميتلفنم ب یبا صدا   بعدازظهر
  شماره ناشناس بود جواب دادم:بله

  ؟یاري واي_خانم ش

  _بله خودم هستم

چه  ميخبر بد ميشما بوده با شما تماس گرفت یدادن برا نجايرزرو ا یکه برا یفوت کردن شماره ا ی_خانم مهسا محمد
  باهاشون؟ نيداشت ینسبت

  _دوست چندسالم بودن

  هتل نيايب ليوسا ليوتحو هيتسو یکارا یبرا ی...بردنشون سردخونه ولگميم تي_تسل

  _باشه خدافظ

  _خدانگهدار

از جام بلند شدم دست وصورتمو شستم لباسمو  رهيوسط بم نيکم داشتم که مهسا ا نويبود هم یکننده ا خبرشوکه
  ؟یرينصرت گفت:کجا م ارهيب نمويماش چيگفتم سوئ ديبه سع نييپا ميعوض کردم رفت

  مهسا فوت شده_از هتل بهم زنگ زدن گفتن 

  چرا؟ یوا یزد به صورتش گفت:ا دستشو

  داشت ميبوده تومور بدخ شيضيبه خاطره مر ديشا دونمي_نم

  یبگ نايبه روم یخوايم یدختره جوون..چطور یوا ی_ا

  بهش بگم یچطور دونمينم یتو بگ شهي...مدونمي_نم

 یبود از تفنگ نيمرده که به پشت رو زم هيرو ستادهيوا دميبه سمت باغ رفتم سمت صداش د دميدو یپارس کت یباصدا
فتم گ یدستکش درآوردم اسلحه رو برداشتم به کت فمياومده از ک یکاره خالف هياي یدزد یطرف برا دميکه اونجا بود فهم

  نجا؟يا یاومد  یچ یبره اونور به مرده گفتم:برا

 یزنحرف ب یتونيم نکهيلت پار کردنت هم ا یراحت کردنت هم سگم هست برا ینگفت گفتم:هم تفنگ دستمه برا یزيچ
  ؟یکنينشه کدومو انتخاب م تيچيوه
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  به حسابش برس ینگفت گفتم:کت یزيچ بازم

  بره اونور نيفقط بگو ا گميجمع کرد دستشو آورد باال گفت:باشه باشه م پاهاشو

  ...حاال حرف بزننجايا ايب ی_کت

  فرستاده ی_منو نادر محمد

  ؟یچه کار ی_برا

  دميبهت م یرو بکش پوله خوب وايگفت ش _کشتن تو

  یخوريرو حالت رکورد گذاشته بودم قطع کردم گفتم:از جات تکون نم مويگوش

 يیانيدادم ازدورب ليدادم اسلحه هم تحو سيکه ضبط کردم رو به پل يیبعد اومدن صدا کميوگزارش دادم. سيزدم پل زنگ

تا  یوکالنتر تيشکا یکردن.کارا ريردم اون مرد هم دستگک تيوشکا دنيضبط شده رو د ريدرختا بود تصاو نيکه ب
 کشهي.مغزم داره سوت میاتاق کارم نشستم رو صندل رفتمنشد برم هتل رفتم تو خونه بعداز شام  گهيد ديشب طول کش

ساعت سه رفتم تو رخت خوابم چون  دميخسته شدم.نقشه هامو کش اديآرامش ندارم مشکل رو مشکل م ميچرا تو زندگ
  خسته بودم زود خوابم برد.

کردم  دادم ساعتو نگاه ريبرداشتم رفتم اتاقش بغلش کردم وبهش ش مويوگوش کرويشدم اسپ داريآرشام ب هيگر یصدا با
 ديخشبب به توهم کم شده ميدگيساعت هفت بود به چهره معصوم آرشام نگاه کردم لبخند زدم گفتم:به خاطر مشکالتم رس

  پسرم

  جواب داد:بله مارستانيرفت ب شبيکنارم بود برش داشتم زنگ زدم به عمو که د ميبوس کردم گوش دستشو

  ري_سالم عمو شبح بخ

   ري_سالم دخترم صبح توهم بخ

  _چه خبر؟

  نشون نداده یعکس العمل گهيکرد همونه د روزيکه د ی_همون حرکت

  _باشه...خدافظ

  _خدافظ

 یشد جاشو عوض کردم گذاشتم تو تختش ورفتم اتاقم دوش گرفتم رفتم تو اتاق غذاخور ريکردم.آرشام هم س قطع
  مدرسس؟ نايگفتم:روم ختيريم وهينشستم نصرت داشت آبم

  بردش مدرسه دي_آره سع
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حساب کردم و  هيشدم رفتم سمت هتل مدارکمو نشون دادم تصو نيسوار ماش رونيخوردم از خونه زدم ب صبحانمو
انجام شده قرار شد فردا دفنش کنن زنگ زدم جاسم  یمهسا رو گرفتم راه افتادم سمت سردخونه روال قانون ليوسا

 تانمارسيساعت هشت رفتم ب ديکارام طول کش بزود انجام بده رفتم شرکت.تا ش زارويچ نيقبرو ا یبهش سپردم کارا

اونجا بودم وتودلم باهاش حرف زدم راه افتادم سمت  یساعت کي مشديد شهيدکترش نبود نذاشتن برم داخل از پشت ش
از مشکالتم خارج شدم بعداز خوابوندشون رفتم اتاق خودم به جاسم  یبابچه ها سرگرم شدم چندساعت یخونه.با باز

  :بلهدادزنگ زدم جواب 

  ؟یکه گفتم امروز انجام داد ی_کار

  قبرش کجاست دميبهت نشون م مينيبي_حله فردا دم غسال خونه همو م

  فردا آزادشه؟ شهي_باباش نم

  اديب شهيمامور م هي_با 

  نمتيبيفردا م انيب گميهم م ديداشته باش ممکنه از دست ماموره فرار کنه عمو ساالر وسع ی_آمادگ

  _خدافظ

  کردم ورفتم تو رخت خواب. قطع

  

ببرن  نخواستيپدرشو م نشياز آشناهاشم فقط باباش بود بعداز تدف ميبود فقط پنج نفر بود یاز آدم یمهسا خال نيتدف
  ازت دارم یخواهش هي وايبهم گفت:ش

  ديي_بفرما

  منومهسارو بگو  ی_مهران بهوش اومد بزار حالش خوب شد ماجرا

  دوست ندارم ناراحتش کنم گفتمينم نميگفتي_شما نم

م تو اشتباه کرد یبدبخت نکنم ول الميشماهارو گرفتم واون کامرانو انداختم توجونت که پسرمو به خ ی_منو ببخش جلو
  یخانوادش نگرانش شترازيب

  ن؟يمنو مهرانو شمابه کامران گفت هي_پس دوست

مرگ  بعداز یکارا یول هيعشقه پوچ نيکرديشوهر داشتم فکر م نيکردگفتم:حق دار نييباال پا دييبه عالمت تا سرشو
  ن؟يکارو کرد نيکردم چرا باهام ا ايبراتون مه یطيمن که همه جور شرا کنميکامران رو درک نم

 عاشقته نقدريکامران ا نکهيبه ا یکه دار یتيموقع ماتيبه کارات تصم کرديبهت حسادت م شهي_طمع مهسا...مهسا هم

منو ببخش  ميفرو رفت شتريب ميقدردست وپا زدوشوهر توهست...طمع اون بچه هممون رو انداخت تو باتالق که هرچ
  کنم یبابات خوب نگه دار یدخترم نتونستم از امانت
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  نينداشت قاتشويل یول دونستميگفتم:شمارو مثل پدرم م نييانداخت پا سرشو

که بهم بال وپر داد رو قبول کنم قصد  یکس دونستميکه مثل پدرم م یکردم مامور هم اونو برد برام سخت بود کس پشتمو
سخته.عمو ساالر اومد  یليجونمو کرد به اموالم چشم دوخت مجبورم کرد چشمامو رو تمام محبتاش ببندم سخته خ

  ميبر ايسمتم گفت:دخترم ب

  خونه اميم ريد مارستانيب رميکار دارم بعدش م يیمن جا ديبرگدوندم سمتش گفتم:شما با جاسم بر صورتمو

  رفتن. يیگفت وسه تا باشه

رد مامان مهسام م پرسهيم ینگاه کنم وقت نايروم یتورو یچطور کنميفکرم نيمهسا نشستم گفتم:دارم به ا باالسرقبر
که  یبه مهران بگم خواهر یچطور دونميدل اون دخترو بشکونم...نم تونميم یچطور دونميومنم مجبورم بگم آره نم

نم به کنه م یبهم حسود ستين یباهاش کل کل کنم کس ستين یکس ستين دوست چندسالم ستين گهيد یعاشقش بود
 معرفت قرار یب یناراحت کرد ارويلي...مهسا با رفتنت خستين گهيخواهرامو پرکرد د یکه جا یبخندم کس شيحسود

  چرا... یچرا زود رفت یمن ومهران ش یقراد بود ساقدوش عروس ميباهم عروس کن نارويبود روم

 کردم ورفتم سوار ی.بلند شدم خدافظموينيب یکياشکمو پاک کردم با  یکيدوتا دستمال درآوردم با رشديسراز اشکام

آژانس گرفتم  مارستانيامضا که الزم بود رو ازم گرفتن وبعدش رفتم ب یسر هيشدم راه افتادم سمت شرکت  نيماش
شستم تا رفتم ن ضهيگفت باال سره مر دميپرستار پرس زدکتر مهران تو اتاقش نبود ا شينصرتو فرستادم خونه.رفتم پ

  .اديب

  نيبد یمژدگون یاريزدگفت:سالم خانم  یبعد دکتر اومد لبخند کمي

  _مهران بهوش اومده؟

   گهي_بله کامال هم بهوشه همشم اسم شمارو م

  نمش؟يبب تونميتابناگوش بازشد گفتم:م شميشدم ن خوشحال

 ششيپ ديتونياون موقع همش م شهيمنتقل م ژهيو ینرمال باشه فردا از بخش مراقبتها طشيکوتاه...اگه شرا یلي_خ
  ديباش

  ممنون دکتر یلي_خ

اشک توچشمام جمع شد  یلبخند زد از خوشحال دنميرفتم تو مهران با د دميسمت اتاقش لباس مخصوص پوش دميدو
  ايکرديولم م یداشت یشوخ یبغلش کردم گفتم:شوخ

  رميتورو نخورم نم یبرداشت گفت:تا حلوا ماسکشو

  ارميسرت م يیچه بال یفکر کن مرخص ش نيبه ا ايکنياستفاده م تتيزدم به بازوش گفتم:خوب از موقع آروم

  بگذرونه ريشروع شد خدا به خ داتيابلفضل از االن تهد اي_
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  _کچل

  _کچل؟چرا کچل؟

  تو مغزت یداشت یزيخونر دني_نصفه سرتو تراش

  شميمنگال م نيع شميکچل م دنيخنديرفتم همه م یاالن خنده داره سرباز افمي_پس ق

  عشقم ی_منگله خودم

  زميعز بنمتيبه سرفه افتاد ماسکو گذاشتم براش پرستار اومد گفت وقت تمومه گفتم:فردا م ديخند

انگار  شتيخوشحال کننده است عشقت برگرده پ یليخ رونيداد بعدش اومدم ب لميبوس کردم واونم لبخند تحو شويشونيپ
راحت سرمو گذاشتم رو  اليخوشحال شد رفتم خونه با خ یلي.زنگ زدم نصرت خبرو دادم خکننيم قيبهت تزر ديام یکل

  .دميبالشت وخواب

  

 دميوشپ یمشک یوروسر یکفش پاشنه بلند مشک هيو ديشلوار سف ديمانتو سف هيپاشدم دوش گرفتم  یبا انرژ صبح

م:خب گفت رهيمد اتيه زيدوره م ميکه قراره مهران ادارش کنه نشست یشدم رفتم شرکت جلسه داشتم شرکت نيسوار ماش
  وقتم کمه ميجلسه رو شروع کن

 یفقط همون روز شونيا یول نيمنصوب کرد نجايا رهيرو به عنوان مد یمهران محمد یشما آقا یاري:خانم یميند یآقا
  باشه تيمسئول یب نقدريا دينبا ريمد هيکه باشما بودن اومدن 

و ر یآدم نيچرا همچ زارويچ نيا ديدونيم ديموافقم شما که چندساله تو شرکت مشغول کار شوني:منم با ایسيرئ خانم
  نيبهشون داد یمقام نيوهمچ نيفقط به خاطر عالقتون بهم بهشون اعتماد کرد نيانتخاب کرد

منصوب کردم درضمن  رهيمد اتيه تيريکه به مد دميهم درشون د تيقابل نينبوده ا زايچ ني:به خاطر عالقه واگفتم
  انيب توننيدارن موقتا نم یمشکل نيپذر تيمسئول شونيا

ه تو شرکت نداشت کيبخش کوچ هي یحت تيريتو مد یتجربه ا چيه شونيرو خوندم ا شونيکار قهي:من سایميکر یآقا
شرکت به  هي یادار یاز پس کارا یمهندس که کارش کال تو ساختمون بوده چطور هيبودن  يیوفقط به مهندس اجرا

   اديبرم یبزرگ نيا

  ن؟ي:شما منو قبول دارگفتم

  ديما هست ريشما چندساله مد یاريخانم  هيچه حرف ني:ایميکر یآقا

 دينگران نباش تيريبابت مد دميم اديهم بهشون  يیزايچ اشييعالوه بر توانا دميم یمنصب ی:خب پس من به کسگفتم
  گميکه ندونن من بهشون م یزيهرچ

  کردن هم جزوشه؟ یخال تي:مسئولیسيرئ خانم
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  ومدنيدارن که ن یمشکل شوني...اتنيمسئول یب ديبگ ديدار ديتاک نقدريچرا ا یسي:خانم رئگفتم

  یريپذ تيمسئول ديگيم نيشما به ا  ومدنين یخبر چيوه ليدل چيهفتس بدون ه کياز  شتريصداشو برد باال گفت:ب کمي

 یبه آقا ديريگيم راديا نقدريمخالفت کردم ا استتونيچون با درخواست ر ديکنيمخالفت م ديفقط شما دار ی:خانم رئسگفتم
  یمحمد

  داره ی_چه ربط

 ديريگيهستن شما به طور مداوم باهام تماس م تيريمن تو مد ندهينما یمحمد یکه گفتم آقا ی_ربط داره شما از زمان
 هيآورادي...الزم به کنميم رونيواز شرکت ب رميگيسهامتون رو م نيادامه بد تونيالک یها رادي...اگر به انيکنيم هيوگال

  که مجبورشم از مقامتون کنار بذارمتون نينکن یشده کار مومکه بهتون دادم قرض بوده زمانش هم ت یکه سهام

  کجان؟ یمحمد یگفت:خب االن آقا ینگفت آقا نجف یزيشده بود چ یعصبان

  سره کارشون گردنيبرم ندهيآ یحالشون بهتره هفته ها یتصادف کردن ول شي_هفته پ

  مارستانن؟ي:کدوم بیميکر یآقا

 ديمطرح کردن ندار یبرا یا گهي...اگر مسئله دهيکاف ديکن یکه تو شرکت باهاش همکار نيهم ستيبه مالقات ن یازي_ن
  کار دارم گهيجلسه رو تموم کنم شرکت د

  _نه

  اتاقم ديايب ینجف ی...آقادي_پس ختم جلسه خسته نباش

  هم پشتم اومد. یجام بلند شدم رفتم اتاقم نجف از

رد مامان مهسام م پرسهيم ینگاه کنم وقت نايروم یتورو یچطور کنميفکرم نيمهسا نشستم گفتم:دارم به ا باالسرقبر
که  یبه مهران بگم خواهر یچطور دونميدل اون دخترو بشکونم...نم تونميم یچطور دونميومنم مجبورم بگم آره نم

نم به کنه م یبهم حسود ستين یباهاش کل کل کنم کس ستين یکس ستيدوست چندسالم ن ستين گهيد یعاشقش بود
 معرفت قرار یب یناراحت کرد ارويلي...مهسا با رفتنت خستين گهيخواهرامو پرکرد د یکه جا یبخندم کس شيحسود

  چرا... یچرا زود رفت یمن ومهران ش یقراد بود ساقدوش عروس ميباهم عروس کن نارويبود روم

 کردم ورفتم سوار ی.بلند شدم خدافظموينيب یکياشکمو پاک کردم با  یکيدوتا دستمال درآوردم با رشديسراز اشکام

آژانس گرفتم  مارستانيامضا که الزم بود رو ازم گرفتن وبعدش رفتم ب یسر هيشدم راه افتادم سمت شرکت  نيماش
شستم تا رفتم ن ضهيگفت باال سره مر دميپرستار پرس زدکتر مهران تو اتاقش نبود ا شينصرتو فرستادم خونه.رفتم پ

  .اديب

  نيبد یمژدگون یاريزدگفت:سالم خانم  یبعد دکتر اومد لبخند کمي

  _مهران بهوش اومده؟
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   گهيکامال هم بهوشه همشم اسم شمارو م_بله 

  نمش؟يبب تونميتابناگوش بازشد گفتم:م شميشدم ن خوشحال

 ششيپ ديتونياون موقع همش م شهيمنتقل م ژهيو ینرمال باشه فردا از بخش مراقبتها طشيکوتاه...اگه شرا یلي_خ
  ديباش

  ممنون دکتر یلي_خ

اشک توچشمام جمع شد  یلبخند زد از خوشحال دنميرفتم تو مهران با د دميسمت اتاقش لباس مخصوص پوش دميدو
  ايکرديولم م یداشت یشوخ یبغلش کردم گفتم:شوخ

  رميتورو نخورم نم یبرداشت گفت:تا حلوا ماسکشو

  ارميسرت م يیچه بال یفکر کن مرخص ش نيبه ا ايکنياستفاده م تتيزدم به بازوش گفتم:خوب از موقع آروم

  بگذرونه ريشروع شد خدا به خ داتيابلفضل از االن تهد اي_

  _کچل

  _کچل؟چرا کچل؟

  تو مغزت یداشت یزيخونر دني_نصفه سرتو تراش

  شميمنگال م نيع شميکچل م دنيخنديرفتم همه م یاالن خنده داره سرباز افمي_پس ق

  عشقم ی_منگله خودم

  زميعز بنمتيبه سرفه افتاد ماسکو گذاشتم براش پرستار اومد گفت وقت تمومه گفتم:فردا م ديخند

انگار  شتيخوشحال کننده است عشقت برگرده پ یليخ رونيداد بعدش اومدم ب لميبوس کردم واونم لبخند تحو شويشونيپ
راحت سرمو گذاشتم رو  اليخوشحال شد رفتم خونه با خ یلي.زنگ زدم نصرت خبرو دادم خکننيم قيبهت تزر ديام یکل

  .دميبالشت وخواب

  

 دميوشپ یمشک یوروسر یکفش پاشنه بلند مشک هيو ديشلوار سف ديمانتو سف هيپاشدم دوش گرفتم  یبا انرژ صبح

م:خب گفت رهيمد اتيه زيدوره م ميکه قراره مهران ادارش کنه نشست یشدم رفتم شرکت جلسه داشتم شرکت نيسوار ماش
  وقتم کمه ميجلسه رو شروع کن

 یفقط همون روز شونيا یول نيمنصوب کرد نجايا رهيرو به عنوان مد یمهران محمد یشما آقا یاري:خانم یميند یآقا
  باشه تيمسئول یب نقدريا دينبا ريمد هيکه باشما بودن اومدن 
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و ر یآدم نيچرا همچ زارويچ نيا ديدونيم ديموافقم شما که چندساله تو شرکت مشغول کار شوني:منم با ایسيرئ خانم
  نيبهشون داد یمقام نيوهمچ نيفقط به خاطر عالقتون بهم بهشون اعتماد کرد نيانتخاب کرد

منصوب کردم درضمن  رهيمد اتيه تيريکه به مد دميهم درشون د تيقابل نينبوده ا زايچ ني:به خاطر عالقه واگفتم
  انيب توننيدارن موقتا نم یمشکل نيپذر تيمسئول شونيا

ه تو شرکت نداشت کيبخش کوچ هي یحت تيريتو مد یتجربه ا چيه شونيرو خوندم ا شونيکار قهي:من سایميکر یآقا
شرکت به  هي یادار یاز پس کارا یمهندس که کارش کال تو ساختمون بوده چطور هيبودن  يیوفقط به مهندس اجرا

   اديبرم یبزرگ نيا

  ن؟ي:شما منو قبول دارگفتم

  ديما هست ريشما چندساله مد یاريخانم  هيچه حرف ني:ایميکر یآقا

 دينگران نباش تيريبابت مد دميم اديهم بهشون  يیزايچ اشييعالوه بر توانا دميم یمنصب ی:خب پس من به کسگفتم
  گميکه ندونن من بهشون م یزيهرچ

  کردن هم جزوشه؟ یخال تي:مسئولیسيرئ خانم

  ومدنيدارن که ن یمشکل شوني...اتنيمسئول یب ديبگ ديدار ديتاک نقدريچرا ا یسي:خانم رئگفتم

  یريپذ تيمسئول ديگيم نيشما به ا  ومدنين یخبر چيوه ليدل چيهفتس بدون ه کياز  شتريصداشو برد باال گفت:ب کمي

 یبه آقا ديريگيم راديا نقدريمخالفت کردم ا استتونيچون با درخواست ر ديکنيمخالفت م ديفقط شما دار ی:خانم رئسگفتم
  یمحمد

  داره ی_چه ربط

 ديريگيهستن شما به طور مداوم باهام تماس م تيريمن تو مد ندهينما یمحمد یکه گفتم آقا ی_ربط داره شما از زمان
 هيآورادي...الزم به کنميم رونيواز شرکت ب رميگيسهامتون رو م نيادامه بد تونيالک یها رادي...اگر به انيکنيم هيوگال

  که مجبورشم از مقامتون کنار بذارمتون نينکن یشده کار مومکه بهتون دادم قرض بوده زمانش هم ت یکه سهام

  کجان؟ یمحمد یگفت:خب االن آقا ینگفت آقا نجف یزيشده بود چ یعصبان

  سره کارشون گردنيبرم ندهيآ یحالشون بهتره هفته ها یتصادف کردن ول شي_هفته پ

  مارستانن؟ي:کدوم بیميکر یآقا

 ديمطرح کردن ندار یبرا یا گهي...اگر مسئله دهيکاف ديکن یکه تو شرکت باهاش همکار نيهم ستيبه مالقات ن یازي_ن
  کار دارم گهيجلسه رو تموم کنم شرکت د

  _نه
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  اتاقم ديايب ینجف ی...آقادي_پس ختم جلسه خسته نباش

  هم پشتم اومد. یجام بلند شدم رفتم اتاقم نجف از

  نيداشت یگفت:امر نهينشستم اشاره کردم بش زميم پشت

 یگيديفعال بهش رس دياز معدنامون هست چون مهندس معدن هست یکيمربوط به  ناياز کشوم درآوردم گفتم:ا پرونده
  ديکه ندار یکنم مشکل الزم رو استخدام یتا شرکت جمع وجورشه ومهندسا ديکن

  _نه

  ديبر ديتوني...مديريگي_حقوقش هم جداگانه م

کالفه شدم فقط چون با  یسيرئ یآوردن سوار شدم.از حرفا نمويماش نييجمع کردم رفتم پا لمويرفت وسا بلندشد
 یلهمش و رهيرو اعصابم م رهيگيم یلياسرائ یبن یرادايا کنهيبکنم مخالفت م خواميم یمخالفت کردم هرکار استشير
شرکت اولم اونجا هم جلسه داشتم تا  دميبگذره.رس تونهيسهام پر ارزش رو ازش نم هيفکرنکنم دهنشو باز کنه  گهيد
ببنمش.گل  تونميراه افتادم.امروز بردنش بخش راحت م مارستانيرفتم خونه ناهار خوردم وسمت ب ديطول کش کمي

که  یبلند نشه ونشستم رو کاناپه ا یمشب ینار در گذاشتم که با صداک لويبود وسا دهيرفتم اتاقش خواب دميوکمپوت خر
لبخند زد بلند شدم رفتم سمتش بغلش کردم لپمو بوس کرد  دنميشد با د داريشد تا منتظر شدم ب یبود سه ساعت اقتو ات

  تتياز موقع یکنيگفتم:خوب سو استفاده م ديخند دميخجالت کش

  قاي_آره دق

باز کردم وبهش دادم  شويکيوکمپوت رو برداشتم وهرکدومو گذاشتم تو جاشون کمپوت گرم رو دوست داشت  گل
  یشکل خوب شه آخر هفته مرخص نيگفتم:با دکترت حرف زدم اگه حالت به هم

  هينحوريا تيگيدي_تو خونم رس

  _بزنمشا بچه پرو

  بود آره؟شده  یتصادف کردم ترمزنگرفت دستکار یبعد گفت:وقت کمي ديخند

  گفتم:آره نييانداختم پا سرمو

  کرده؟ ی_مشخص شد ک

  ميزنيحرف م زايچ ني_حاال بعدا درباره ا

  آره؟ یگي_بابام کرده که نم

کارو کنه اون روزم داشتم  نيا خواستينگفتم خواستم از جام بلند شم دستمو گرفت گفت:خبر داشتم بابام م یزيج
  خراب رو برداشتم  نيهمون ماش تيکه از خوش شانس رميبگ قشوي رفتميم
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  یبهم نگفت یزي_چرا چ

  درست کنه یمزاحمت تيتو زندگ خوامينم کنميم تيحتما شکا اديب سي_نخواستم ناراحتت کنم...االنم پل

  _مهران...

مهسا هم  یبرا ستيبرام نبوده ون یوقت پدر خوب چيه شميبا اون آدم خوب نم گهيمن د یاصرار کن ميهرچ واي_ش
 هيکه  ومديوقت سمت شرکتت نم چياون نبود مهسا ه یکايخراب کرده اگه تحر کهيمرت نياونو هم یخوب نبوده زندگ

مهسا چه خبر فکر کنم االن برگشته  ی...راسترهيبگ نارويچه برسه بخواد سهام روم یبا کامران نفهم شويوقت قض
  زندان

بهش بگم  تونميم یچطور  دوست داشت یليگرفت مهران با تمام ماجراهاش با خواهرش اونو خ شيگفت دلم آت نويا
 واي...ش؟یشده چرا ساکت یچ واينگم مهران دستمو گرفت گفت:ش یزيچ نييدهن بازکنه منو بکشه پا نيزم یکاشک

  بگو... زميعز

  نگرانش نگاه کردم گفتم:مهسا....مهسا فوت کرده یچشما به

  ؟؟یگينم یکه تودستش بود رها کرد تو چشماش اشک جمع شد گفت:جد دستم

  گميم ی_متاسفانه جد

  شده؟ ی_چطور

  شد...پدرت هم اون لو داد ینحوريعروق...تو هتل بود ا ی_گرفتگ

  مرد؟؟؟تنهاشدم؟؟؟ مي_آبج

  _مهران...

  تنها باشم خواميتنهام بذار امروز م واي_ش

تو سالن  رونيبرداشتم رفتم ب فموينزدم ک یرو ناراحت نکنه حرف یا باشه کستنه کنهيم یوناراحته سع یعصبان یوقت
زنگ خورد  مي.گوشیرو بگ یبد یخبر نيدادم.چقدر سخته همچ رونيدادم ونفسمو ب هيتک وارينشستم وسرمو به د

  شماره ناشناس بود جواب ندادم.

  

  خونه؟؟ یتعجب کردگفت:تو هنوز نرفت دنميده بود که رفتم تو اتاق مهران با د ساعت

  تنها بذارمت ینجوريا تونمي_مگه م

  نرفتم؟ یديبستم رفتم تو گفتم:حاال از کجا فهم درو
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  یهمونه چهرتم معلومه خواب بعر از ظهر نداشت پتي_ت

  هوش...االن حالت چطوره؟ زيگفتم:قربونت برم ت دميخند

  نجايا نيبش اي_خوبم تنها بودن بهم کمک کرد...ب

  باهام یخوب شد یليرو تخت نشستم گفت:تصادفه کارسازبوده خ کنارش

  بودم؟ ی_مگه قبال چطور

  یکنياالن م یکردي_ابراز عالقه نم

خوابم  یدرست حساب یبود هوشيمدت هم که ب نيحالم بد شد توا ی_اون موقع که بهم زنگ زدن گفتن تصادف کرد
  دوست دارم کردميکه فکر م یزيچ شترازيب دمينگرانت بودم تازه فهم بردينم

  من بودم هان؟ یديکه بهش نرس یزي_پس اون چ

بوس کردگفت:تنها بودنت کنارم بهم توان تحمل مشکالتو  مويشونيجلو پ ديکردم منو کش دييتکون دادن سرم تا با
  شم؟يمرخصم م ی...کدهيم

  نجايا ی_دکترت گفت فعال مهمون

  آره؟ ختهياوضاع شرکت بهم ر گهي_حدسم م

  رهيمد اتيه یاز اعضا یکي_چه جورم...دعوام شد با 

  کردن یخانممو چرا عصبان رميگيازشون م یحال هيگفت:مرخص شم  ديخند

  یش یرتيغ خوادي_حاال نم

  ؟یديگفت:امشبو بهم قرض م ديکشوند بغل تخت دستشو رو تخت کوب خودشو

  دميم موي_بده

  .دميکنارش دراز کش لبخندزدمو

  ...مهران بلندشوزميبود صداش کردم:مهران...مهران...عز یعاد رينفساش بلند شدم نفساش غ یبا صدا صبح

اتاق به پرستار خبر دادم دکترا که اومدن از اتاق  رونياز جام بلندشدم رفتم ب عيسر ديشنيبود انگار صدامو نم جيگ
.کل راهرو رو گنيبهم نم یزيچ پرسميم ميشده هرچ یدهنم چ موديدستگاه آوردن قلبم داشت م یسر هيکردن و رونميب

  شده؟ ی:دکترچگفتمسمتش  دميدو رونياز دکترا اومد ب یکي یراه رفتم وقت

  وي یس یآ مشيکنيمنتقل م ی_االن خوبه ول
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  د؟يگيم یا گهيد زهيخوبه چرا امروز چ تشيوضع ديبهم گفت روزي_شما که د

ه ک شاVيبه خدا باشه ا دتونيکنه ام کشيتحر یشوکه عصب هي_بهتون گفتم هنوز کامال خوب نشدن هرلحظه ممکنه 
  ادينم شيپ یمشکل

 خواستميمهران هم نم یشرکت از طرف رفتميم ديبا خواستنيکه داده بودن م یزنگ خورد از بانک بود پوله وام تلفنم

 ندهيکه اومد با سرعت رفتم سمت شرکت رفتم تو دفترم نما ني.نسراديب نينبود زنگ زدم نسر یچاره ا یول کنم ول

  ن؟يخوايپولو م نيچرا االن ا ستيپرداخت ن تهوق گهيبانک هم پشت سرم اومد نشستم گفتم: مگه سه هفته د

  ميوپولمونو از دست بد ميرو بکن سکير نيا ميتونيروبه روهست ماهم نم یشرکتتون با بحران مال ميدي_متاسفانه شن

  م؟يتاحاال شده ما قسطامونو پرداخت نکن یشرف ی_آقا

  ..یول ري_خ

  ديشما نگرانش نباش شهيدفعه هم به موقع پرداخت م ني_ا

  ديکن هيهفته پول رو تسو ني_متاسفم تا آخر ا

ت به شرک یفشار نيهمچ کنميپرداخت کنم خواهش م یباره چطور کي ونيلي...هفصدمزندايم یشمام حرف یشرف ی_آقا
  ديوارد نکن

  ميتوجه کن دي_منافع خودمون هم با

وال پ یپرداخت کنم همه  یپول نيهمچ ستيدوتا قسطو بدم امکانش ن گسيسره قسط سوم که سه هفته د دي_حداقل بذار
  ديبکن یمذاکره ا هي کنميتو کاره خواهش م

  شهيم یچ نميبب دي_بذار

افه اض نميکم داشتم که خدارو شکر ا نويدوتا دستام هم ني.سرمو بردم برونيبرداشت زنگ زد واز اتاق رفت ب تلفنشو
 هيوتس گهياومدم گفت:حداکثر تا سه هفته د رونيازافکارم ب یشرف ی.با اومدن آقاستنيشد مشکالته من تموم بشو ن

  ديکن

  خوبه ممنون نمي_هم

  خدانگهدار فتهيعقب ن دوارمي_ام

  وگفتم:خدانگهدار بلندشدم

  .اديشرکت رو بگه ب یگفتم مسول مال یرفتنش تلفنو برداشتم به منش بعداز

 یتا بعدازظهر تو شرکت کار کردم رفتم خونه حمام کردم لباسمو عوض کردم با بچه هام باز شدميم وونهيداشتم د واقعا
تازه بدستش  از دستش بدم خوامينم داديعذابم م دنشيبود ود هوشي.مهران بمارستانيرفتم ب دنيخواب یکردم ووقت
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 مارستانيشاپ ب یتو کاف ميورفت شمي.عمو ساالر اومد پرمعذابو ندا نيکارو،نکن توان تحمل ا نيآوردم خدا نکن ا

  شده بگو دخترم یبودمت چ دهيسردرُگرم ند نقدريعمو گفت:تاحاال ا مينشست

داره بانک داره بهم  یوضعه شرکتم بحران مال ني...مهران اکنهيگفتم:عمو حجم مشکالت داره لهم م دميکش یآه
برسم...خسته شدم عمو توانم  کنميخود دارن بهشون وقت نم یپولشو زودتراز موعد بدم بچه هام که جا ارهيفشارم

  شهيداره تموم م

بچه هات استثناست  نيدخترت ب نيا گفتميبه اولفضل م شهيصبروتحملت باالبوده هم شهيحرفو نزن تو هم ني_ا
  که برهيم نيحرفات تصوراتمو از ب نيتره...ا تيصبورتر وباهوش تروبا درا

  زودتر تموم شه خواميخارج از توانمه خسته شدم فقط م ناي_آخه عمو ا

بشه بهت  یزيهستم چ نجايبه خدا باشه...االنم برو خونه استراحت کن من ا دتيخوب تو ام انيپا هيبا  شهي_تموم م
  گميم

  _عمو..

  _دخترم حرف گوش کن...اصال با بچه هات فردا برو گردش

  فکر کنم زايچ نيبه ا تونمياوضاع نابسمان شرکت درست شه اون موقع م ختهيشرکت بهم ر تونمي_نه نم

بچه هات  ندهيخونه رو شرکتت تمرکز کن که آ برتتيم نجاستي..مسعود ایامشب دوراز خونه باش ذارمي_به هرحال نم
  رکتهش نيتو ا

  شد خدافظ یزيچ ی_باشه...خبرم کن

  _باشه خدافظ

بود بردمش اتاقم وکنارخودم خوابوندمش،بغل آرشام  داريدادم مسعود ومنو رسوند خونه رفتم اتاق آرشام ب چويسوئ
  .هيهمون جاذبه حس مادر نيا داديبهم م یآرامش خاص

  

  

مامانت هروقت  یذازيکه نم زميپسر سحر خ یگفتم:قربونت برم مامان يیخواب آلو یشدم با صدا داريآرشام ب یباصدا
  خونس بخوابه 

 مکيو یکت شيصبح بود رفتم پدادم بردم اتافش خوابوندمش وبعدش اومدم اتاقم ساعتو نگاه کردم هفت ريش بهش
وز امر وايفت:مامان شآماده بود که بره گ نايروم يیرايرفتم پذ دميکردم ورفتم دوش گرفتم لباسمو پوش یباهاش باز
  گه؟؟يد یايم اسيجلسه اول

  _ساعت چنده؟



����-���	
 	�  

 

 

١۵٧ 

 

  _ده

  اميب کنميم ی_سع

الن ا واتيناراحت شده رفتم جلوش خم شدم چونشو گرفتم گفتم:دختر خوشگلم مامان ش دميفهم زونشيلب ولوچه آو از
م ...قربون دختر خوشگلاميوقتم آزاد بود ب دميقول م یخستم کرده ول کميشده  یکه اونجور تمييشده دا اديکاراش ز کمي

  برم

  یهست یمامان بد یليخ یآرشام شهيپ نمتيبيهم م یوقت نمتيبيدوهفتس نم یرسيبه شرکتت م شهي_هم

از دلش  کميبرم مدرسش تا  ديناراحت شدم دلشو شکوندم هرجورشده امروز با یليرفت.خ ديگفت ودو نويا
  مدرسش؟ یري.نصرت اومد گفت:مارميدرب

  دخترم ازم دلخور باشه خواميحتما برم نم کنميم موي_سع

 ليا وکب شبيسخته د يیبحرانا نيکردن کل خانواده تو همچ تيريدخترم مد دميرو کاناپه نصرت گفت:بهت حق م نشستم
  خرابه کميشرکتت  یوضع مال دميفهم یزديحرف م

  کنميم دايبراش پ یراه هي ی_آره متاسفانه ول

  یخودتو بباز ديفقط نبا یتونيخدا م دي_به ام

  خواميم نويفشارا از روم برداشته شده باشه هم نيبازکردم تمام ا یچشمامو ببندم ووقت خوامي_نصرت فقط م

  کن برو صبحونتو بخور تيري...االنم معدتو مدیکن تيرياگه خوب مد شهي_اونم م

  وبعداز صبحانه رفتم اتاقم زنگ زدم عمو ساالر زيکردم رفتم سر م یکوتاه خنده

  شده؟ ی:سالم عمو خبره تازه اگفتم

  نرماله نگران نباش تشمي_بهوش اومده وضع

  فعال خدافظ یداد یخوشحالم خبره خوب یلي_خ

بود  ميکارامو انجام دادم ساعتو نگاه کردم نه ون یسر هي.رفتم سره لب تابمو اميگفتم که نم   کردم زنگ زدم شرکت قطع
 دميرس ی.وقتنايبرداشتم وراه افتادم سمت مدرسه روم   مويوبنز مشک نگيرفتم تو پارک دميپوش یرسم یلباس مشک

 شونيباز نيتا جلسه مونده بود رفتم سمتش کنار زم بعر کيساعتو نگاه کردم  کرديم یداشت باز نايمدرسه،روم

سمتم بغلش کردم  ديدو یوبا خوشحال وايجا خورد داد زد:مامان ش دنميوصداش کردم برگشت سمتم با د ستادميوا
  یاين کردميگفت:فکر م

  کارام نذارم  تيدخترمو تو اولو شهيزانو نشستم گفتم:مگه م رو

  پس نهيا واتيگفت:مامان ش شمونيبزرگتر بود اومد پ نايدختر بچه که از اندامش مشخص بود که از روم هي



����-���	
 	�  

 

 

١۵٨ 

 

  بگو کنهيم تتيگفتم:اذ نايدر گوش روم رفت توهم آروم نايروم صورت

  ارميرو ب گهيد یکي یباز یاينم ناينه تکون داد دختره گفت:روم یبه معن سرشو

  ؟یديبود اونو بهم نشون م تاياسمش ب یداشت یدوست هي ناي:رومگفتم

  داره نکيع نيکه نشسته رو زم یدست اشاره کرد:اون با

  بکن توي_باشه تو برو باز

  خانم تايگفتم:ب تايچرا حرف اون دختره لبخندشو محو کردرفتم سمت ب دمينفهم

  نگاه کرد گفت:بله بهم

  داشتم یسوال هيازت  ناميروم وائهيرو زانوهام گفتم:مامان ش نشستم

  دي...بپرسديچقدر خوشگل وجون دييشما واي_مامان ش

  از همه بزرگتره چمشاش سبزه  کلشيزدم گفتم:اون دختره که ه یلبخند

  ؟یگي_سارا رو م

  دهيکفششم سف دونمي_اسمشو نم

  _همونه ساراس

  کنه؟يم تيرو اذ ناي_خوب همون سارا خانم...روم

  هست؟ ی:بگو دخترم مشکلکردگفتميِمن م ِمن

 شيوجلو همه ضا کنهيم تشياذ یليومامانش زندانه خ یستيتو مدرسه پخش شد که مامانش ن نکهي_آره به خاطر ا
  کنهيم

  ستم؟يگفته مامانش ن نويا ی_ک

  ما گفته ی_مامان خودش به مامانا

  ؟یديبگم انجام م یکار هي_

  ؟یديتکون دادگفتم:مامانشو بعداز جلسه بهم نشون م سرشو

  _باشه

  خانم خوشگل من رفتم سر جلسه خدافظ ی_مرس
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  _خدافظ

  .شهيم تياذ نايحل کنم وگرنه روم ديمسئله رو با نيشد امروز اومدم ا خوب

  ؟یديگفتم:مامان سارارو د ششيبود رفتم پ ستادهيدم پله ها وا تايب رونيتموم شد رفتم ب جلسه

  .....اِ مامانمومدهي_نه هنوز ن

  هستن وايخانم مامان ش نيکه بغلم بود بغل کرد بعد گفت:مامان ا یخانم

  دستشو درازکردگفت:خوشبختم فاطمه هستم مادرش

  نيدادم گفتم:همچن دست

  نيجوون باش نقدريا کردمي_فکر نم

  _چطور؟

  وشوهرتون فوت شده  ني***مال شماست ودوتا بچه داری_آخه دخترم گفته بود شرکتا

  کردنيم تيرياز ده ساله دسته منه قبلش پدرو برادرام مد شتريشرکت هم ب ناسي_پسرم چندماهشه کوچکتراز روم

  چندسالتونه؟ دي_ببخش

  وهشت سالمه ستي_ب

  هيعال تيهمه موفق نيسن ا ني_به زنم به تخته با ا

  _ممنون نظر لطفتونه

  اديمامان سارا داره م واي:خاله شتاگفتيب

  ن؟يکار دار یبا مامان اون بچه چ ديگفت:ببخش فاطمه

  کوبتشونيم نايگفته ساراهم همش تو سر روم يیزايچ هي نايدرباره روم دمي_شن

  ششيپ ميباهم بر کنهيم تيهمه رو اذ ستين ی_دخترش بچه خوب

  _باشه

چند لحظه  یخانم ساسان ديبود گفتم: ببخش یساسان شيمادرسارا که فامل شيپ ميرفت سرکالسش ومن وفاطمه رفت تايب
  رميوقتتون رو بگ شهيم

  ديچهره مغرور گفت:وقت ندارم ببخش هي با
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  هستم یاري واي:شگفتم

  ؟؟يیوايگفت:تو ش ستاديوا

  داره؟ ی_بله مشکل

  _نه

  باشه درسته؟ ديبا یساسان_فکرکنم همسرتون جواد 

  شده؟ یزي_َب...بله...چ

  ن؟ياز همسرتون گرفت ستيبچه خودم ن نايروم نکهي_پس خبره ا

  _بله

به  یزيبشنوم درباره مادرش چ یدفعه بعد ديبه دخترتون منتقل نکن ديدونيدرباره مادره اون بچه نم یزي_لطفا چ
  توهم رهيگفته کالهمون م نايروم

  باشم.... ی_من ک

 که وقتتونو گرفته بود ی...حاال به کارنيهم ازش شاک هيبق دينظر کن ديدخترتون تجد تي_حرفامو زدم...لطفاتو ترب

  ديبر ديتونيم

  نيزم یمغرورو خوابوند کهيزن نيکردوزود رفت فاطمه گفت:خوشم اومد پوزه ا یخدافظ ینگران با

  بود؟ یخنده دار زهيگفت:چ دميخند

  روسنمتونياگه نه من م نيدار ني...ماشیچي_نه ه

  رمي_نه با اتوبوس م

  هست نيماش دييمن بذارم بفرما شهي_مگه م

  مي_خونمون فکرکنم ازتون دوره پونک

  رسونمي_اتفاقا اونجا کار دارم شمام م

نشده.رسوندمش خونش ورفتم  نايماش نجوري.ازنگاهاش متوجه شدم تاحاال سواره اميشد نيگفت وسواره ماش یا باشه
ودرباره پروژه با مهندس پروژه صحبت کردم.بعداز ظهر رفتم  ميساختيم ميکه داشت يیار ساختمونا یکيسمت 

وبرگشتم خونه وبه بچه هام  دمشيد شهيش پشتاجازه مالقات ندادن واز  یمهران بهترشده بود ول تيوضع مارستانيب
  .دميرس
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  دينيبش ديي.داخل اومد گفتم: بفرمااديشرکتو بگه ب یگفتم مسول مال یدفترم نشسته بودم به منش تو

  ن؟يدار یگفت:کاره مهم نشست

 یساختمون مسکون یواحد ها خواميبحران م نيرفع ا یروبه روشده وبرا یشرکت با مشکل مال ديدوني_همونجورکه م
 هيسوت ديبا دوتا از بانکا با ندهيتا ماه آ یول شهيتموم م گهيتا چهار ماه د ديفروش کن شيپ سازنيم يیکه مهندس رضا

ارو به ک نيا خواميبفروشم پس م یزيچ خوامينم یسر نيا یول مکرد هيتسو ناميرو با فروش دوتااز زم یکنم...قسد قبل
  عيوسر نيانجام بد یخوب

  کنميم موي_سع

کسته شرکت ورش هي یمال ريمد ديدونيهمونجورم که م ديکه توش کار کن مونهينم یوگرنه شرکت ديبتون دينه با ی_سع
  رونيب ديبر ديتوني... مديبتون ديپس با دنيکار نم يیوهرجا ستين یرزومه خوب

  اومدن باهاتون کار دارن یآقا هي دياومد گفت:ببخش یمنش یمال ريرفتن مد بعداز

  ه؟ي_ک

  التونهيگفتن از فام دونمي_نم

  تو ادي_بگو ب

 یرفح تونستمياز دستم افتاد نم یاون شخص خشکم زد...گوش دنيکه با د دادمياس ام اس اومد داشتم جوابشو م ميگوش
  ممکن بود اون...اون...نه... ريبزنم غ

  

  مهران

  

نداده نصرت  یجواب یاس ام اس دادم ول وايبه ش شميمرخص م گهيگفتن سه روز د دنيخواب مارستانيدوماه تو ب بعداز
  یشونيشده پسرم پر یاومد گفت:چ

  هنوز جوابمو نداده واي_ش

هم تلفنش زنگ  شهياز هم شتريب زنهيحرف نم اديخودشم ز ختسيشرکت  دوسه هفتس بهم ر یکارا نکهي_مثل ا
  جواب بده دهيحتما سرش شلوغه ند شهيم یعصبان ميهرسر خورهيم
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  زنهيچرا دلم شور م دونمي...نمدوارمي_ام

  زنهيشور م ی_الک

  آمادس؟ یگفتم:آقا ساالر همه چ یساالر اومد داخل بعداز احوال پرس آقا

  زوده کمي یکنيفکر نم ی_بله آمادس ول

  ديآمادس به منم بگ ی:چنصرت

  ازدواج بده شنهاديپ وايمرخص شد به ش نجاياز ا خواديساالر:مهران م آقا

شرکتش تحت فشاره ازدواج هم  یبه خاطر کارا واي...شستياالن وقتش خوب ن یول یکنيم ی:پسرم کاره خوبنصرت
  کنهيفشارو چندبرابر م نيبخواد بکنه ا

  کنميپس تا کاراش حل شه صبر م کنميقبول م ديگيمکث گفتم:باشه شما م با

  چندماهه بعدش واسه خودته پسره عاشق هينگران نباش بابا  شهيم زونيساالر گفت:چه لباشم آو آقا

  برام سخته همش دلهره دارم از دستش بدم شيزدم گفتم:دور یلبخند

  رهياونو ازت بگ ستين یکس یدلهره دار یخودي_ب

  هينجوريکه ا شاVي_ا

ب چرا جوا زميگفتم:عز ريگ غاميبوق خورد جواب نداد رفت رو پ یليجواب نداده زنگ زدم خ واينگاه کردم ش ميگوش به
  ريفرصت باهام تماس بگ نيتو اول شميدارم نگران م یدينم

داره کاراش چند برابره حق داره جواب نده  یموقعه شرکته االنم که مشکل مال نيخوب ا داديبار نبود جواب نم نياول
  چرا. دونميدلهره داشتم نم یول

هست  یتمومش کردم پشتشو نگاه کردم نوشته بود"عشق حس خونميم یسيکتاب رمان انگل ميسيزبان انگل تيتقو یبرا
 ريکه از آن س یاما امان از آن روز یشوينم ريهرگز از آن س یخواهيم شترين را بآ یرو شيپرو که هرچه پ

  خواهد شد...پس آن را جرعه جرعه بنوش" یروزمرگ تيمعنا ندارد وزندگ تيبرا یعشق چيه گري...دیشو

  افتاده.... یشد نکنه اتفاق شتريب ميبازم جواب نداد نگران وايبود.زنگ زدم ش رگذاريوتاث بايز یلينظرم خ به

  

  وايش
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  چالت کردن دميخودم د ؟؟منی. گفتم:تو...تو...چطور زنده ادميديداشتم خواب م انگار

گرفتن پول وساپورت شدن  یخودم فرستادم در ازا هياونو جا ادتهيکه  زوينرفتم کامب روني_من اصال از باغت ب
  کار شد نيبه ا یخانوادش راض

 تيشکا دنيبهم خبر دادن وپرس نويرو جواب دادم که زنده بودن ا یکي کرديداشت کالفم م خورديمدام زنگ م ميگوش
  ؟ینبود نايتو دورب یکنم؟؟؟ جواب نه دادم قطع کردم نشستم گفتم:چطور تيبچم شکا یسواله از بابا نميدارم آخه ا

  ستيکه خودم گفتم برن نصب کنن رو ندونم کجاها هست کجاها ن يینايدورب شهي_مگه م

  ؟ی_چرا برگشت

  نيخانوادم باشم هم شهيپ خواستمي_م

  یخراب کن مويزندگ ی_فقط خواست

وله گ شهيبه تو نگفته...هم یول دهيوقته انجام م یليخ تشوي...محض اطالعت بگم تو شرکت فعالیگي_مهران جونتو م
  خانمم یخورياحساساتتو م

  ؟یدونياز کجا م نوي_ا

  خوان؟يبانکا وامو پس م يیهويچرا  یفکر کرد چيگفت:ه زميم یصندل نيتر کيرو نزد نشست

 قياز طر دونميکه م نميا دهيبه فنا م تويخواسته ناخواسته داره زندگ شونهينه تکون دادم گفت:کاره ا یبه معن سرمو
  کرديقبال هم برام کار م دميفهم یسيخانم رئ

  ؟یکار کرد یگفتم:زنده بودنتو چ ميشونيودستمو گذاشتم رو پ یدادم به دسته صندل هيتک دستمو

  ارميمشکل رو مشکالت ب خواستميبودم حل شده که اومدم نم رشيهست درگ ی_سه ماه

  نفس راحت بکشم نه؟ تونمي_کال از دستت نم

 چارتيبکن ب یقيتحق هيمهران  یدرباره کارا کنميم شنهاديخانمم تازه اون بچه هاهم اثباتشه...پ کنمي_گفتم که ولت نم

  نکنه

  برداشتم زنگ زدم جاسم جواب داد:بله قربان مويگوش

  تمامه کاراشو برام درآر دميشرکت جد ريدارم برات...چهار ماهه اخ یقي_کاره تحق

  ؟ی_چشم تا ک

  _هرچه زودتر بهتر

  نميبچه هامو بب خواميکردم گفت:م قطع
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  یصبر کن ديبا اديب جي_تا نتا

  _آخه...

  _کامران گفتم نه

  ؟یاقدام کرد تيمسکون یفروش واحدا یبرا ینشو...راست یعصبان_باشه قبول فقط تو 

  _آره

باالخره  کنمينه هم قبول نم ندازمشيرو قلتک م کميخنگه من  کمي یموريت نيا یزودتر بفروش کنمي_من کمکت م
  یسهاممو بد یشوهرتم ومجبور

  یايسمت بچه هاهم نم روني_برو ب

  اومد زنگ بزن جيگفت:شمارمه نتا زميکاغذ گذاشت رو م هي

  شدم. یاالتيخ کنميکامران زندس...هنوزم فکرم شهي.باورم نمرونيب رفت

  

  

از  شيشد؛سا دايشده بودم کامران سر وکلش پ کيکه به مهران نزد یخوابم نبرد دوباره زمان الياز فکر وخ شبيد
صبحانه بودن جاسم همون لحظه  زيهمه سر م نيي.از جام بلندشدم دوش گرفتم رفتم پاميهم شهير خيکال ب رهينم ميزندگ

  بهت دمگفتم اول وقت ب یکه خواست یزي...بفرما چیاومد گفت:آبج

  نکرده؟ یدست کار یکس یکامران درست بود گفتم:جاسم مطمن یحرفا یشدم همه  رشيربع درگ هيهارو گرفتم  برگه

  _بله مطمنه مطمنم

  ...صبحونه بخوری_باشه مرس

  خونم خدافظ رمي_نه م

  _خدافظ

  شده دخترم؟ یزيعمو گفت:چ یبدست رفتم تو اتاق غذاخور وندهپر

  ستين یزي_چ

  شهيگفت:آقا مهران داره مرخص م یذوق هيبا  نصرت

  اديداره م يیگفت:آخ جون دا نايروم
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  فوت شده تيومادره واقع ستيمامان مهسات ن تيمادره واقع ستين تيياون دا نايگفتم:روم یلحن جد با

  یگينم يیهم بهش دا گهيد ستين تييقبال هم گفتم مهران دا نوياز طرز رفتارم تعجب کردن ادامه دادم:ا همه

  ديآروم گفت:چشم ببخش نييانداخت پا سرشو

  چه طرزه برخورد با بچس نيگفت:دخترم ا نصرت

   اديخونه ب نياونجا حق نداره تو ا ديببر لشميوسا ديمهران آماده کن یخونه برا هيتوجه به حرفه نصرت گفتم:عمو  یب

  ازش سر زده؟ يیشده خطا یگفت:دخترم چ نصرت

  اونه مي_آره عامل مشکالت مال

  ازدواج... یکنيحل م شاVيا گهي_خب دخترم فقط پوله د

  باشم یا گهيبا کسه د تونميتمومه...من شوهر دارم نم ی_همه چ

  گفت:دخترم کامران که مرده یلبخند هيبا  عمو

  برداشتم زنگ زدم گفتم:زندس ويگوش

  یتو گلوش،کامران جواب داد:بله خانم ديپر غذا

  ینيبچه هارو بب یايب یتونيم دميد جوي_نتا

  _درو باز کن اومدم

  باز کرد عمو گفت:چطور ممکنه؟ نيدر به صدا دراومد نسر زنگ

  دينيبي_م

  گفت:بابام زندس؟؟ نايروم

  _آره دخترم زندس

  بازد:با غيج یبلند شد با خوشحال یاز صندل نايشد همه با تعجب به سمتش برگشتن روم دهيتو چارچوب در د کامران

مرده برگشته  کرديکه فکر م یسال پدر کيبود بعد از  یصحنه فوق العاده ا کنميبغله کامران اعتراف م ديپر
  بابا؟ یگفت:مرده بود نايبود.روم ريوصف ناپذ شيخوشحال

  کنه که نتونست خودم اومدم داميپ   واتيمامان ش خواستميشده بودم م ميمدت قا هيزد گفت:نه  یلبخند کامران

  مدرسه برتتيبرو آماده شو امروز بابا م شهيم رتيمامان د نايبغلش کرد؛گفتم:روم دوباره
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  شرکت کارت دارم ميريشد ورفت گفتم:بعدش م خوشحال

  واسه خودم؟ رميبگ یبازم خونه مجرد اي گهيد کنميم یزندگ نجايبه بعد ا نيچشم خانمم...فقط از ا ی_به رو

  از اتاقا رو بردار واسه خودت یکي_

  يی_بازم جدا

  ؟یدار ني...ماشهيادياز سرت ز نمي_هم

  _آره

  لباس بپوشم رمي_من م

لن  نيسواره ماش ميرفت دميپرو هستش. لباسمو پوش یليکارو کنم خ نيا ديبا یول اديخشک برخورد کنم بدم م نکهيازا
   ميسمت شرکت دومم تو راه بود ميرفت ميرسوند ناروي.رومميکامران شد یکورزه مشک

 ی...راستیو دوتا بچه رو بزرگ کرد یهمه مشکلو تحمل کرد نيا یهست یزن توانمند کنميگفت:اعتراف م کامران
  ؟یريگيواسه آرشام تولد م

  _آره

  دميم حشويمن هستم خودم توض یگي_پس چه بهتر اونجا م

  ؟یتو نکشت یاثبات کرد ی_مهراب رو چطور

 واينذاشت برم تو رفت کارشو خودش کرد...ش زيکه خواستم برم سراغش کامب یکرد...اونشب زي_چون من نکشتم کامب

آدمه احمق  هيزن وبچمو بدم دسته  خوامينم یول خورهيحالت ازم بهم م دونميدلم برات تنگ شده بود...م یليخ
  گشتميوکالهبردار وگرنه برنم

وز بخرم چون من هن گهيد دونهي اي یدست چپمو گرفت وبوس کرد گفت:حلقتو هنوز دار مينگفتم پشت چراغ بود یزيچ
  دارمش

  یبخر ستيچپشو آورد باال گفتم:دارم الزم ن دست

  ی_خوشحالم قبولم کرد

  ندارم نيجز ا ی_چاره ا

مهران  تيهرنوع فعال کنهيمهران کامران کار م یرو جمع کرده بودم واعالم کردم جا رهيمد ئتيداخل شرکت ه ميرفت
خونه کامران گفت:فکرشم  ميگشتيبرم ميدادم.داشت بيمهران ترت هينامه هم عل تيشکا هيرو با شرکت قطع کردم و

  یکن تياز مهران شکا کردمينم
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  تاوان بده ديکرد با ني_از پشت خنجر زد به عالقم توه

  ؟یکنيشوهرتو قبول م یعني_

  _آره

  ؟یدار یا وا،نقشهي_رفتارت مشکوکه ش

  کنه دايشرکتم نجات پ خوامي_فعال فقط م

  مهرانو... نکهيا ی_اون با من ول

به صالح اون  کردميوقته تموم شده بهش فرصت دادم خودشو ثابت کنه من باهاش ازدواج نم یلي_کامران اون برام خ
  تکرار نکن گهيتمومه د نجايگند زد...بحثمون هم یاون به همه چ یوبچه هام بود ول

  _باشه

  .دميخونه زود رفتم اتاقم قرص خوردم وخواب ميديرس

  

  

  

  یزنيم غيعقب گفت:چته چرا ج ديپر ديزدم ونشستم خودشم ترس غيوج دميچهره کامران ترس دنيد با

  یدرست ش یخواينم یعادت مضخرفتو دار نيرو دور خودم جمع کردم گفتم:هنوز ا پتو

  دلم واست تنگ شد يیهوي_خب 

  عوض کنملباسمو روني...برو بیا وونهي_د

 وايهم از شروع صبحت ش نيبه خودم نگاه کردم گفتم: ا نهيورفت.از جام بلندشدم رفتم توالت تو آ نييانداخت پا سرشو

  یکنيامروزو تموم م یچطور نميخانم...بب

  وصورتمو شستم ولباسمو عوض کردم رفتم تو هال نصرت گفت:سالم خانم دست

  رفت مدرسه؟ ناي_سالم...روم

  _بله آقا کامران برد مدرسه

  _صبحونه آمادس؟
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  جمع نکردم زوي_بله م

  _باشه برو به کارت برس

 یبيعج زهيچ هي:چکامران آرشامو بغل کرده اومد نشست گفت دميشروع کردم به خوردن غذا که د یاتاق غذاخور رفتم
  ؟یديد

  شي...نندازستين یزي_نه چ

 خالص تيکار یروز از فشارها هي شهيتوهم خوب م یبرا کين کيپ ميرو کردم دهنم گفت:آخره هفته با بچه ها بر لقمه

  مهرانو یها یخراب کار کنميشوهرت هست نگرانه شرکت نباش مشکالشو حل م گهي،دیشيم

  ؟یانجام داد ی_کار

ه فروش شيالبته االن فقط پوله پ ميبد ميتونيفروش بره سه تا قسطو م گهيفروش رفت دو واحد د روزي_سه واحد د
  بود یسه واحد کاف نيوگرنه هم

  ره؟يم شيشرکت چطور پ ی_کارا

  خانمم یکشيکار م یازم دار یکل ومدهياصالحات انجام بدم..ن ديبا روهايتو ن کمي رهيم شيپ ضي_کج دارمر

 یکن حد ومرزتو بدون یسع زنميجام بلند شدم آرشامو گرفتم گفتم:کامران فقط به خاطر بچه ها حرف طالق نم از
  مزت رو ندارم یب یها یحوصله شوخ

  یکنيم ینجوريا یازدواج کن کهيبودم گفت:چون نذاشتم با اون مرت یدر ورود دم

 انياول از همشونم خانوادم بعدشم روم یگند زد ميتو با کارات به کل زندگ ستيسمتش گفتم:فقط اون ن برگشتم
  تيبعد یها یوگندکار

 یخوايچرا نم ستميشده بلند شد گفت:من اون کامران سابق ن یمتوجه شدم عصبان زيمشت کردش رو م یدستا از
  به نفعته کنميم یهرکار یبفهم

  فقط راحتم بذار یکن یبه نفعم کار خوامي_نم

  تو دانشگات یکرد داي_راحتت گذاشتم معشوقه پ

  بدم ديبودم بهش ام ضيمر یزدي_کامران مضخرف نگو اگه خودتو به مردن نم

  یشد دواريام شتري_تو ب

  اومد گفت:خانم،آقا مهران اومدن نصرت

  اديجواب داد:بچه رو ببر بگو ب کامران
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  بعد مهران اومد گفت:سالم خا..... کميآرشامو گرفت ورفت  نصرت

 یتونيبا خانم مردم نم نيوهمچن ستيکامران حرفشو خورد کامران گفت:محض اطالت ناموسه مردم خانمت ن دنيد با
ا که ب یبه خاطر انتقام گرفتن خانوادت وبچه ا یاز قصد شرکتشو ورشکست کن یتونيونم یداشته باش یارتباط

 یآقا یکن ادهينقشتو پ یت نکنه ونتونوا قبوليوقت ش هيبچه تو بود که  یرقمه قبول نکرد چيمادرش مرد وه یخودکش
  زميبرادره عز یاريمهران 

  !؟!؟!؟یگفتم:چ غيبا ج ديحرفش برق از سرم پر از

ازدواج  ینادرمحمد یکه مادرش با آقا گهيمادره د هيبرادره من هست اما از  شونيا یدي_بله خانمم درست شن
 همه یول دونستيکاره بابام رو ننگ خاندانمون م نيچون ا رهيرو بگ مونيليبابات نذاشت فام یوشد مهران محمد   کرد

که بابات گرفته بود  یانتقام زندگ یبرا نميداداشه منه ا شونيا  دونستنيم کتيخانواده جز تو وبرادرخواهر کوچ
پسر عمو  هي یقرار نبود بفهم چوقتيوگرنه ه یباهاش باش ديکه نبا یجوره هم قبول نکرد چيشه ه کيخواست نزد

  یهم دار گهيد

  ؟؟یگيم یدار یگفتم:جد یرو صندل نشستم

...چون رسما هرجفتمون ؟یسهامو ازم گرفت یوقت یخواست از من جداش ؟چرای_به نظرت چرا خواست ورشکست ش
  ميشديندار م یچيه

شلوارش و رو کرد به مهران گفت:آقا  بيبود تو قلبم.کامران دستشو کرد تو ج یريت گفتيکه کامران م یتک کلمات تک
و وارس  یخانوادم واگه نبودم به خاطره پسر بودنش اون سوگول یمنو نداره چون من سوگول دنهيمهران چشم د

  شه بشونينس یمحمد یليشد وباعث شد فام یاري یليگرفتن فام یتو هم نداره چون بابات جلو دنيبود؛چشم د

  گه؟ي.گفتم: مه...مهران...کا...کامران درست مکردين رو نگاه ممهران نگاه کردم با نفرت کامرا به

چهره وبا  نينگاه کردواون نگاه نفرت بارش به مهران جاشو داد به ا کنهيکه انگار داره منو مسخره م افهيق هي با
تم بهت گف یرفتيم رستانيکه دب یزمان یجاش راستش بهت عالقه داشتم حت هيپوزخندگفت:جزبه جزءش درسته جز 

  همه.... یمنو جلو یول

ه با ک سميخاندان رو بنو نيا انيتو پا قيگرفتم از طر ميمنم تصم یکرد عيضا نيا یکامران اشاره کرد وادامه داد:حت به
  راهم هموار شد یکه تو نشونم داد یچراغ سبز

...هه واقعا هم ؟؟یکار کرد یکردم وتو چ داي..من بهت عالقه پیوونيح هيزدم داد زدم:تو  یليجام بلندشدم وبهش س از
من باور نکردم  یول یزود باور گفتيکامران م شهيهم یخوريوزود گول م یساده ا گفتيشهاب بهم م شهياحمقم هم

ا که مهس يیجا فرستمتيم یبه خدا قسم جلوم ظاهرش رونيب واحمق به تمام معنا هستم....از خونم گمش هي نميبياالن م
  ...گمشو...گمشودهيخواب

 نيبود رفت دوباره نشستم کامران دستمو گرفت گفت: خانمم اعصابتو به خاطره ا شيترس قاط کميهمون پوزخند که  با
  بچه ها تمرکز کن ندهيآ یخورد نکن ارزش نداره...تو رو
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از چشمام  حرفش فرق کرد انگار یتمرکز کن ول مونيرو زندگ گفتيم نجوروقتايتو ا شهيحرفش تعجب کردم هم از
  باهام؟ یدار یشرکت کار رميخودمونم هست...من م یبچه ها زندگ یخوند گفت:زندگ

تو شرکت امروز  یندار یکاره مهم کنميشد خودم خبرت م یزينه تکون دادم گفت:امروز نرو شرکت چ یبه معن سرمو
  فکر نکن ميچيفقط استراحت کن به ه

از جام بلندش شدم رفتم تو اتاقم دراز  یبوس کرد ورفت.به سخت مويشونيتکون دادم بلند شد پ دييبه نشونه تا سرمو
  کنم زنگ زدم جاسم جواب داد:بله هيمهرانو تنب خواستميوم سوختيم شتريفکرکردم دلم ب یرو تخت هر چ دميکش

  ؟يی_سالم کجا

  بَروبچ شهي_پ

  یبذار یرد نکهيبدون ا یبد یمال وگوشيکي خوامي_ م

  ؟ی_ک

  شهيم یدورش کن که عال نجايکه از ا یاگه تونست ی_مهران محمد

  بفرستمش اونور؟ یعني_ 

  بفرست که اونجا هم پرونده براش درست شه یقاچاق یفهميزودم م ادي_خوشم م

  ؟یکارو باهاش بکن نيا یخوايکار کرده که م ی_ شما خودتو نگران نکن اونش به عهده من فقط چ

   مي_سو استفاده کرده از سادگ

  راحت التيخ کنميکارامو شروع م _باشه من

  _خدافظ

  _خدافظ

  آرشام رفتم اتاقش. هيگر دنيشن یآرومم کرد با صدا کمي نيا

  

  کامران
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 یاز کارا ديبا ارهيسرش ب يیبال ترسميم یخوشحالم ول شهيمهران م اليخيومطمنم ب ديفهم زويهمه چ وايش نکهيا از
  باخبرشم.چراغ سبزشد راه افتادم. وايش

 داديبهم م یخاطر هراطالعات نيبه هم شناختيبود منو م نجايا هيميقد یمال ري.مدیمال ريمد شهيپ یشرکت اصل رفتم

  پرداخت اقساط چقدر کمه؟ ینشستم گفتم:برا

  ونيليم ستي_دو

  نگفتن؟ یزيبانکا که چ شهي_ تا فردا درست م

  ديکن هي_ نه گفتن تا چهارشنبه تسو

  ديحساب شرکت کاراشو بکن زميريپولو م...ممنون شهيم هي_زودترم تسو

 یت برا.توراه برگشديبا من بود.تا عصر کارم طول کش تشيکه مسول یورفتم شرکت رونيکردم رفتم ب یخدافظ   بلندشدم
 نويورفتم سمت خونه.ماش دميهم خر ینيريدم،شيعروسک خر ناهميروم یدوست داره؛برا یليگل خ دميگل خر وايش

ن بغلم نشستم رو پام گفتم:بابارو بوس ک ديدو دنميد بانشسته بود  وايکنار ش نايبردم تو خونه روم لويپارک کردم وسا
  خوب گرفتم بهت بدم زهيچ هي

 یسمر ميبخر نايگفتم از ا وايدوستش دارم اتفاقا داشتم به مامان ش یليبوس کرد عروسکو دادم گفت:آخ جون خ لپمو
  بابا

  دخترم کنمي_خواهش م

وب دارم خبره خ هيگلو گرفتم جلوش گرفت وتشکر کرد گفتم: وايش شهينصرت گرفت رفتم م فمويرفت اتاقش.ک ديدو
  برات

  هست؟ ی_چ

  شهيم هي_فردا قسط بانک تسو

  حلش کنم یمونده بودم چطور یاگه نبود یمرس هيزدگفت:خبره خوب یکمرنگ لبخند

  در دسرس شهيبغلش گفتم:امداد کامران هم نشستم

  یخوشحال باش شهيدوست دارم هم برميخنده هات لذت م دم،ازيباره خندتو د نيکه برگشتم اول یگفتم:از روز ديخند

  نرو نيجام بلند شدم دستمو گرفت گفت:بش از

  خداخواسته نشستم از
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  وايش

  

 همه دوستم داره شترازيکامران ب گفتميته دلم م شهيوقت به عشقت شک نکردم هم چيچهره گشاده نشست گفتم:ه با

  ...یول

  ؟یچ ی_ول

  شديم ميباعث دلسرد تيزور یکال کارا مويبه زور ازدواج کرد نکهي_ا

  دمينکنم مردونه قول م ینخوا یتا کار دمي_قول م

  یوقت بد قول نبود چيراحت شد،ه المي_خ

  خانمم یزدگفت:مرس یمهربون لبخند

  که نشون داد خوشحال کرد. یزيچ شترازيبود ومطمنم کامرانو ب یکرد ورفت سمت اتاقش.حرفام قلببوس  لپمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پانزده سال احساس کردم  نيبهتربوده.تو ا ميقبل یوهر روزم نسبت به روزا گذرهيسال از برگشتن کامران م پانزده
  .دهيم یآدم حس سرزندگ هي یخوبنيبه ا یشوهر عاشق وبچه ها هيهستم داشتن  شهيخوشبخت تراز هم

 ايسال بعداز آرشام دوقلو دختر وپسر به دن کي.کنهيم یخارج از کشور زندگ دمينشد فقط فهم داشيوقت پ چيه مهران
  .ومدين شيپ گهيد یمشکل چيوه رهيم شيخوب پ یليشرکتا هم خ ی.کارامياسمشونو گذاشت نيوآرت سودايآوردم آ
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نفسم در  ميبکشن از بس دود خوانياومدن کامران گفت:بچه هات منو م نيتراس نشسته بودم کامران وآرشام وآرت تو
  ادينم

  مايکرد یفوتبال باز کميگفت:حاال  طنتيبا ش آرشام

  بابا یرشدي:اعتراف کن پنيآرت

  راحت بدوه ذارهيبابام جوونه فقط اون شکمش نم ميلي:خسودايآ

  ن؟يخنديم یهم با نامزدش اومدن تو جمع گفت:به چ نايروم ميديخند یهمگ

  راحت بدوه ذارهينم سوداي:شکم بابا که به قول آآرشام

  .ميشد وهيمشغول خوردن م یوهمگ زيزد وهمراه احسان نشست دور م یلبخند

  

هم  نايدکتر شه روم خواديعالئقش مثله منه م سودايآ یمثل من وکامران عمران بخونن ول خوانيم نيوآرت آرشام
  قرار شد درسشون تموم شد ازدواج کنن. خونهيم کيژنت یمهندس

 یکرديفکرم یکامران نشست بغلم گفت: به چ یبه خودم اومدم دستمو گذاشتم رو دستا ديچيکه دورم پ يیدستا با
  خانمم؟

  چقدر خوشبختم انشاV بچه هامونم خوشبخت شن نکهي_ به ا

  شنيخوشبخت م دميخوشبخت نشن بهت قول م ذارمي_مگه من م

  زميبهت اعتماد دارم عز شهيزدم گفتم: هم لبخند

  ن؟يکنيکار م یعاشق چ یاومدگفت: کفترا نايگذاشتم رو شونش روم سرمو

  با مامانت خلوت کنم قهيدو دق نياگه گذاشت ميشمال اومد هيگفت:  کامران

  گفت:باالخره شماله وخلوت کردناش یوبا لحن خاص ديخند

  گفت:بزنمشا... زشديخ مين کامران

  کننيرميبچه ها منو پ ني.کامران گفت:االيداخل و ديزد ودو یکوتاه غيج نايروم

  بذار بزنن کنهيحرفا شادشون م ني_ولشون کن هم

  زد ودم گوشم گفت:عاشقتم یمهربون لبخند
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  تو؟ یايبوس کردوبلند شد گفت:نم لپمو

  تو برو اميم گهيد کمي_

سرش  يیمهرانو دوست داشتم واون بهم نارو زد بال نکهيگفت ورفت.اگه کامران نبود ممکن بود به خاطر ا یا باشه
  .اليخوبه.از جام بلند شدم رفتم داخل و ميزندگ نکهيباشه مهم ا یهرچ ارم؛حااليسر خودم ب يیبال اي ارميب

  

  

 کميهم  نميرو بب ديکه هم طلوع خورش ايهمه خوابن بلندشدم لباسمو پوشدم رفتم لب در کنهيداره طلوع م ديخورش تازه

 یکه خاطرات خوب وبد يیبو هيبرام اومد  يیآشنا یبو هيدم،يکش قينشستم روش ونفس عم دميد مکتين هيهوا بخورم.
  روبه روم ايب يینجايا دونميبرام زنده کردگفتم: م

  نجام؟يا یدينشست گفت:از کجا فهم بغلم

  یزني_هنوزم همون عطرو م

کناره چشمش چروک افتاده بود  کميو شيشونيشکسته شده بود،رو پ یليزد به چهرش نگاه کردم خ یلبخند
  معلومه کامران برات کم نذاشته یگفت:هنوزم همونجور سرحال

  شتهينگاهات همون نگاه پونزده سال پ یول یشکسته شد یلي_توهم خ

  تو هستم وونهيهمونه هنوزم همون عاشق ود تممي_شخص

  کنهيساده هستم که راحت حرفاتو قبول م یوايهنوزم همون ش یگفتم:تو عاشقه من؟؟مهران فکر کرد دميخند

به  کنميم یزندگ نجايکه ازت فاصله گرفتم واومدم ا نميدوست داشتم ا ینکردم ول یکم بد یقبول نکن ی_حق دار
که تو گذشته بهت  یها یبود که مطمن بودم کامران با تمام بد نيبه خاطر ا ستين دميکامران ترس ايکه از تو  نيخاطرا

که مثال ازت فاصله گرفته بود رو خودش کار کرده بود  یسال هيتورو خوشبخت کنه وتو اون  تونهيکرد بازم عاشقته وم
 دميديم فتادميکه پدرت باهام کرد م یکار ادهي یدوست داشتم خوشحالت کنم ول شهيکرده بود....من هم رييتغ یليو خ

  انتقامم بشم اليخيب تونستمينم

عشقشو  یکه آرزوم بوده نرسم ول یزي...کامران تمام خانوادمو گرفت باعث شد به چکنهينم حي_حرفت کاراتو توج
از فرصتش استفاده کرد برعکسه تو که فقط به فکر انتقامت  یگرفتم بهش فرصت بدم اونم به خوب ميقبول کردم وتصم

 گشتيبه خودت برم یکرديم یکنه البته هرکار یکه باهات همکار یکرد ديهم با جون مهسا تهد یمحمد یحت یبود

 دميهمف یالبته وقت ديجزاشو کش چارهيب یسر تو بود واون محمد ريکه ز گهيد یکارا یليشرکت،زنت،تصادف وخ یکارا

 یکه ازت دارم همونجورکه گم وگور شد ی...خواهشکنهياالنم تو شرکتم کار م رونيدادم اومد ب تيکاره تو بود رضا
  ...خدافظزهيآرامشم بهم بر خواميگم وگورشو نم جوراالنم همون
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 یوقت هم با کس چيدوست دارم ه شهيبدون هم یول شميدوباره گم وگور م یخوايجام بلند شدم برم گفت:باشه تو م از
  کنميجز تو ازدواج نم

  مونده ی...االن ازت فقط حس نفرت باقیليحرفا خ نيواسه ا رهيد یليزدم گفتم:خ یپوزخند

 کنه ناراحتت یبد خلق خوامينم یديفقط به کامران نگو منو د هيبرام کاف یکه فراموشم نکرد نيهم ميهمونم راض_به 

  کنه

  بگم ...خدافظ خواستمينم یگفتي_تو هم نم

  فراموش نکن عشقم...خدافظ تا ابد نويعاشقتم ا وايکردم ورفتم که داد زد:ش پشتمو

و ت شهيکه هم یکردم وعشق یوبرگشتم بهش نگاه کردم وتو دلم با اون نگاه مهربون خدافظ ستادميلحظه ا هي سرجام
  راه افتادم. اليسپردم وبا سرعت سمت و ايدلم بهش داشتم به در

  

  انيپا                                                                                        

  

  یصبا کاظم سندهينو

  منتظر نظراتتون هستم تونياز همراه ممنون

تلگرام
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