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 ي طومارنبینوشته ز|دمعکوسیرمان د
 

 خوابش ي چک چک آب فکر نکند و ادامه ي کرد به صدای سرش فشار داد و سعي را محکم روبالش
  ی ها در کنار هم قرار نمشد،صحنهی اما  نمندیرا بب

 
 مت  به سدادی جهت مریی تا ببوسدش ناگهان تغشدی مکی نزدانی که به کنی همگرفتن
  … ماندی می کارِ باقمهی نشیای بست و روی آب را محکم مرفتی مییدستشو

 چه بوسمشی می واقعگهی با خود فکر کرد د" گذاشتانی کدنی بوسری را باز کرد و از خشی هاچشم
  يازین

 ! لبش نشست ي روي فکر احمقانه اش لبخنداز
 خوانده انی فرستاده را کشبی که دیغامی پندی رفت تا ببنستاگرامی را برداشت به ای خوشحال گوشبا
  نه ؟ای
  بار مکالمه اشان را خواند نی هزارمي چت رفت و و براي هنوز خوانده نشده بود به ابتداغامیپ

  بکنه ؟دی باکاری به شما چادی بخواد بی کسدیشا_
 ي فقط برا خنده دار بودامشی نبود و پی فرستاده بودا اصالشروع خوبي فکرچی بدون هشبی را دامیپ

  داده امینشان دادن شجاعتش به خودش بود که پ
 

  .بود
  بالفافصه بعد آمد خشک شده بودانی جواب کیوقت
 ادی ماد،ی بخواد بیکس_

  نوشته بود عیسر
 ! خب ؟ادی بيچجور_

 رابطه را نیماه ها شروع ا.  صفحه شده بود رهی انگشت شصتش را به دهان برده و با استرس خناخن
  ساخته الوگی خودش ديصور کرده بود برادر سرش ت

 
  بود
 . مکالمه حاال نبودهی شبچکدامیه ... انی کيبرا
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  رکتی داادیم... مثه شما-
 . زدهیدل به در. اول را بهتر داده بودامیکاش پ.  متوجه منظورش نشده بود انیک.  را گاز گرفتلبش

 :  نوشت 
 ؟ شه اومد ی مي به خودتون چجوررکتی اومدم دامن
 
.  شد ی بهتر مشی در زندگزی همه چشدی وارد رابطه مانیاگر با ک.  هنوز خوانده نشده بودامیپ
 . شدی اش مي روح و تکراری بی وارد زندگجانیه

 و تنها شی روزهانی ايآرزو! اش ي الکچری و زندگانی با کیشروع زندگ.  کردند ی حتما ازدواج مبعد
 . شبانه اش بوديایرو
 که اطرافش بودند همسطح ی آمد دخترانی را داشت زورش مشیبود که آرزو یطی در شاانیک

 خودش بودند 
   !دی دی را حق خودش می و آن زندگانیک

 امروز خبر کردی روزش را بد شروع مدی کند ،نبايری اشک جلوگزشی را گشاد کرد تا از رچشمانش
  دیشنی می خوبيها
 
  وگذاشتندی و حتما قرار مدادی جواب مانیک

 ... 
 غر رفتی میی که به سمت دستشونطوری بلند شد و همدی مخش دوي چک چک آب روي صدادوباره

  نویتو رو خداا ا:زد 
 

  تو رو خداااادی ببندمحکم
 
 شهی را باز کرد چشم چرخاند به دنبال شخچالی آمد به سمت آشپزخانه رفت در رونی بیی دستشواز

 ا با  شکالت صبحانه نفسش رشهی شدنینوتال با د
 

  فوت کرد حرص
 . گرفت ی کرد و عوضش شکالت صبحانه می گفت نوتال پدرش نامش را فراموش می ار مهر
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  کف آشپزخانه نشست و شروع بخوردن کرد ری را برداشت با جعبه پننان
 
 . کرده بود کشیصبح ال.  ام افتاد ی با کپشن جانی کي صبحانه زی مادی
 
   دیلند خند کرد و بسهی صبحانه خودش  مقابا
  ؟ی الکی الکي خندی میبه چ:  به خنده اش رفت يچشم غره ا. وارد آشپزخانه شدبایز

  ؟ شهی می چستای عکس از سفره صبحونه ام بذارم اهی اگه کنمی فکر منیدارم به ا : دی خندبازم
 
  برات آورد بخوری خواستی ام که می چشه مگه؟شکالت_
 
 دیدراز کش.  برداشت وبه سمت کاناپه رفت نی زميا از رو اش ری جواب دادن شدو گوشالی خیب

  گذاشت و به لی با موبای،آهنگ
 

  داشت را نگاه کند انی از کنستاگرامی که به واسطه ایی رفت تا بازم هم عکس هايگالر
 
  پسر پولدار پر کرده بود نی ماه بود که تمام فکرش را ا7

  خارجه اش با دختران مختلف عکس ي ها و مسافرت های که هر روز از مهمانيپسر
 
  توجه بودی گذاشت و به کامنت ها بیم

  ها را نگاه کرد عکس
 

 ی ،آهزانندی عکسها از سر گردنش آوی اند و در بعضستادهی برهنه کنارش امهی نی را که با بدندختران
  دیکش

 ساناز ي داشت ؟ صدااو چه. بودندی ،از همه نظر عالی سکسیی هاکلی برنزه و هی بلوند ، بدنيموها
 در 

 دور و برش مو بلوند و شهی اون هميخاك توو سرت پگاه که اعتماد به نفس ندار:  پخش شد سرش
 برنزه 
  االن بوده
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 شهی قدم بردار تو بخدا مهی ؟ ی کنکی عکساشو اليخوای می ،تا کگهی اونا خسته شده داز
!  

  واقعا شدی کرد کاش مزمزمه
 

  من بود بار هم خدا باهی کاش
 
 
 
 
  چک کرد ،تلگرام گپ زدنستاگرامیآهنگ گوش کرد ،ا. شب هر طور بود خودش را سرگرم کرد تا
.  

  ام دادیباز پ.  بودامدهی نانی از کیهنوز جواب .دی حدودا دو شب بود که در رختخواب دراز کشساعت
  

  ؟ییکجا_
  ؟ي دیچرا جواب نم_
 

 ...شد حرف ؟انگار ده ساله دوست پسرمه ییآخه کجا: از ارسال خنده اش گرفت بعد
  جر و بحث با خودش بود که جواب آمد در
 
  به خودم؟_
 

  جواب داد عیسر
 
  گهیبله د_
 
  ؟ی چیعنی_
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بدون دادن جواب به تلگرام رفت ساناز .  ؟ مغزش قفل کرده بود گفتیحاال چه م.  فکر کردیکم
  بودنیآنال

  
  را بالفاصله نوشت نای نوشت ساناز و تمام چتش با کعیسر
 
 
  بگم ؟ی کنم ؟ چکاریحاال چ-
 
  ؟ هی به تو چافتنی راه دست ینیبگو -
 
  زشته یلینه نه خ-
 
  درسته برو بگو دونمیبگو من م-
 

 چه ؟ اصال گفتی ؟ اگر نمدیخندی مدی چه ؟ اصال شاکردی بالکش مانی و کگفتیاگر م. داشت دیترد
 جواب 

 
  رفتیتش م از دسانی باز هم کداد؟ینم
 
تا لود شدن عکس کامنت ها را خواند که  !! دیپست جد. زد انی کجی به پيسر. برگشت نستاگرامی ابه

 تولد
 

 . گذاشته بود پس حاال تولد بودشی پقهیعکس را دو دق.گفتندی مکی دوستش را تبر
 

 ي  شانهي دستش روکی به لب داشت وبای زي لبخندی در کت و شلوار مشکانیک. لود شد عکس
 دوستش

 
 !خوش به حال دوستت: از ذهنش گذشت .السی گکی گرشی بود و در دست د
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  رفت و جوابش را فرستاد رکتی دابه
 

  ؟هی به تو چدنی راه رسیعنی   
 

  برگشت جواب آمده بود ی رفت تا کمتر انتظار بکشد وقتیی داشت به دستشوچهی دلپاحساس
 
  ؟شهی روت نمي بدي خوای میعنی_
 

 اما فورا ردی گرفت جواب ندهد اما باز هم نتوانست خواست از ساناز کمک بگمی،تصم شد خشک
  مانیپش
 

 کردندی گرفته مطمئنا بعدا مسخره اش می چه جوابگفتی که زد بس بود اگر مي گندنی همشد
 خودش .

 
  داد جواب

 
  ؟اتنی همه مثه دور و بريخاك تو سرت فکر کرد_
 

  آمدقهی دق5 بعد از جواب
 
_hadaf hamine dige 
 
 

 از اول هم اشتباه کرد که به دیفهمی پسر از عالقه چه منی نداشت اصال ای چه فکر کرد پاسخهر
 چوقتی هگری آمد درکتشیدا
 

 گذاشت و چشمانش ی زد آهنگي را خاموش کرد و هندزفرینت گوش .کردی نمکی را الشی عکس ها
 .را بست 
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 گذاشته باشد اما ی باز هم پستدی رفت تا شانستاگرامیه اب.  بود داری صبح بود که هنوز ب4 ساعت
  دوستانش جیبه پ. نبود یپست

 
 که پست یبه ساعت.  اش پست گذاشته بودیمی دوست صمرضایعل.  آنها گذاشته باشنددی زد شايسر

 . گذاشته شده بود نگاه کرد
 
  ! شی ساعت پمین

 
 . نبودنیو اصال حواسش به دورب بود دنی به تن داشت و درحال خنددی شرت سفی تانیک
 

 ي رمان خوانده بود که همه دخترهانهمهی ، اخواستی پسر را منیواقعا ا !خواستشیم.  کرد بغض
  پولداري به پسرریفق
 

  بودند دهی رس
 
  بوداهاشی اصال مرد روخواستی پسر را منی باز هم اکردیاگر به پول هم فکر نم. دیرسی مدی هم بااو
 .  

  تو رو خدا بشهایخدا: دی چشمش سر خورد نالياشک از گوشه . بلند شد  اذان يصدا
 

****** 
 
 مادرش ي و حاال با صداکردی درد میعیسرش به طرز فج.  را باز کرد شی مادرش چشم هاي صدابا
  شدی مشتری درد بنیا

 
را از هر  دنیخواب . دیخوابی مشتری را بست سرش را به بالش فشار داد،کاش بشیدوباره چشم ها. 
  دوست داشت شتری بيزیچ
 
  خالصه شده بودي مجازيای اش در دنیزندگ ! نستاگرامی اای تلگرام بود ای يداری مواقع بدر
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 ....  
عشق . خواستی مجانی اما حاال خسته بود دلش هکردی و فالور و کامنت ذوق مکی با هر اللیاوا

  دو نفرهي ،عکس هایواقع
 

 شته حسش نکرده که تا به حال ندايزی هر چ
 

 هارا يری درگنی االن ادی شاشدی نمی راضپلمی کاش درسش را ادامه داده بود و به دکردی فکر میگاه
 نداشت

  
  مادرش بلند شدي در اتاق خواب بازهم صداکی حوصله از جا برخاست نزدی و بدی کشیپوف
:  

  رونی بای رو مرتب کن اول بعدا بتختت
 

 که تو جم کنمی نترس فرار نمکنمیاول پاشم دست و صورتمو بشورم جم مبذار :  را باال برد شیصدا
 یکن
 
  .دی رفت و در را محکم کوبیی دستشوبه
 

****** 
 

 کرده ي جم بود از بعدازظهر که تنديالهای از سریکی ي شب بود با مادرش درحال تماشا8 ساعت
 بود تا االن از کنار

 
 را زده بود و ي مجازيای و دنی گوشدی بود که قادیدر ز مادرش تکان نخورده بود عذاب وجدانش آنق

  ازیی دلجویدر پ
 

  مادرش بود 
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 را تشی عصباندیدست خودش نبود با .شدی ممانی و فورا پشکردی مي بود تندنطوری همشهیهم
  بر سرای کردی می خالشهیهم
 

 . آمدی که به سراغش مي نفرنی اولای ی مقصر اصل
 
  رفت ادمی شد لمی ؟ سرم گرم فیکنی درست ميزی چهی شام تو يپگاه برا-

 . فراهم شده بود برخواست به آشپزخانه رفت ی آشتي که برایتی از موقعخوشحال
  

  آژانسه ؟ ای ادیبابا امشب م_
 ادی نه م_
 
 برود ی اگر سمت گوشدانستی اش بزند اما می به گوشي سرشدی مدام وسوسه مي آشپزنی حدر
  نیاول
 

 شام را گذاشت.  شد ی گوشالیخیب. است نستاگرامی ا رفتن بهحرکتش
.  

 .دی چگری آورد و بار درونی بنتهای را از کابظروف
 
 . که بود خودش را مشغول کرد ی به هر سخت10 ساعت تا

 خنداندی پدر و مادرش را مزدی خنده دار مي که آمد هر سه باهم شام خوردند ،مدام حرف هاپدرش
  که کردی وانمود مدیخندیخودش هم همراهشان م

 
 .کردی که نبود وانمود ميزیبه هر چ...  است یراض.. خوشبخت است...  است خوشحال

  نبود؟ی راضشی آنها چه بود که او از زندگریتقص
 پدربدبختش چه بود که کارمند بازنشسته بود و حاال تمام وقت در آژانس در گرما و سرما کار ریتقص

  باشد ؟ ی تا دخترش راضکردیم
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 بود اما هر بار که پگاه لباس دهی خودش لباس نخري سال بود برا3 پدرش چه بود که ریتقص
 .دیشنی جز چشم نمي کلمه اخواستیم

 داشته باشد خواهدی تا پگاه بتواند آنچه مدیخری خودش کم مي براشهی مادرش چه بود که همریتقص
 . باشد ی، تا پگاه راض

  خواستی توان پدرو مادرش مشتری بیلی ،خخواستی مشتری نبود بی او راضاما
 خواستی وسط شهر را نمي متر70 ي خانه

  خواستی را نمکباری دو ماه ي هادنی خرلباس
  را داشته باشد نی بهترزی کند از همه چدی هر روز خرخواستیدلش م ! خواستی مشتریب

  برود ی دست جمعي هامسافرت
  ها بشود نی ماشنی بهترسوار
 اش را بخورند  ی حسرت زندگهمه
  چه کم داشت ؟ گری دي از دختر هااصال

 بدتر از خودشان ي خارجشان همراه با پسري سوخته که هر روز از مسافرت هااهی سي الغر هاهمان
  گذاشتندیعکس م

  آنها داشته باشند و او نداشته باشد ؟چرا
  ...گرفتیحقش را م.... حقش بود  ... خواستی ماوهم

***** 
 

 ي رفت هوانستاگرامینت را روشن کرد و به ا.  را برداشتی نصفه شب بود که گوش1  حدوداساعت
 . گرم شده بود و از گرما متنفر بود بهشتیاواخر ارد

 که به صورتش یباد خنک.  شد و پنجره کنار تخت را باز کرد زی خمی تخت گذاشت ني را رویگوش
 ز پنجره را باز گذاشت و درا. خورد لبخند به لبش آورد 

 
  .دیکش
 ! تپش قلب گرفترکتی در داامی پدنی محض دبه

  داشت انی از کامی شد دو پرکتی وارد دافورا
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  شدی نمباورش
 ... ها را باز کرد امی لرزان پی با دستدیشنی ضربان قلبش را ميصدا

 
- man dishab mast bodam 
 
-sry 
 
 را داده بود ؟ به ی اوکیعنی! دو تا آن هم .  جواب داده بود انیک.  تا مردنش نمانده بود يزیچ

  ؟ دی رسشیآرزو
 . کرد پی شروع به تای خوشحالبا
 
 
-alan ke mast nisti ? 
 

  آمدعی سرجواب
 
- na  
 

 هم گری استرس هم گرفته بود تمرکز نداشت که فکر کند ددی چه بگودانستی نمکردی چه فکر مهر
 بهتر  زی چچیاصال ه .دی ساناز را بگوي حرفهاخواستینم
 
  داشت که جوابش را بدهد ؟ یلی را داده بود وگرنه چه دلی که اوکانیک.  صداقت نبوداز
  خودش خواند ي براگری بار دکی را که نوشت قبل از ارسال امیپ
 
- man kheyli azat khosham miad.alan 7 mahe ke behet fekr mikonam,vali 

midonam nemishe ba  
 

ham bashim chon donyaye man az to kheyli doore ama mishe faqart doste 
mamulit basham ? 
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Mese dostaye pesaret  
Mishe lotfan ? 

 
  شد رهی کرد و با دلهره به صفحه چت خارسال

 . استرس داشت ی به طرز وحشتناکندیشوی چند نفر در دلش رخت مکردی گاحساس
  آمد امیپ
- bache kojai?  
 

 داد  فکر پاسخ بدون
 
-tehran  
 

 انی انقالب که جواب کسدی آمد بنوگفتی محله را مدی االن بادی بر سرش کوبی از ارسال دو دستبعد
 آمد 

 
-kojash khob ? 
 
-enqelab  
 
 قرار نیامشب اول.  تمام شد باالخره موفق شد زیهمه چ. زد ی بشکنی را که ارسال کرد از خوشامیپ

 اول .  هم پس فردادی فردا ،شاي برادی شاگذشتیرا م
 
  چاندی به ساناز خبر بدهد بعد باهم نقشه بکشند که چطور مادرش را بپدیبا
 : را باز کرد امی خندان پی آمد با لبدی جدامیپ
 
-akhe hijore be ham nemikhorim 
 

  دی سرش کوبي محکم رونی سنگی را جمع کرد مانند توپشیاهای تمام روی کسانگار
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 .  حس شده بودیب.  بود که اشک در چشمانش جمع شد انقدر دردناكضربه
  آمد امی پباز
 
-ama ok dele kesio nmishkanam . 
 

 .  کرد پی را گرفته بود تادشی دي اشک جلوهی که الیبا چشمان. زد يپوزخند
 
- lotf kardi  
 

  نوشت گری ارسال پاك کرد بار دبدون
 
-oho to ki hasti 
 
 کردی اش حس منهی قفسه سي را روینیهنوز سنگ .شدی نمنهمی انه
  نوشت باز
 
- khodkhahe avazi  
 

 !!کردی دلش را خنک نمی حرفچیه.کردی آرامش نمزی چچیه!!! شدینم .دی اشک چکقطره
 سمت دی گذاشت و به پهلو چرخي را کناریگوش. را بست نستاگرامیا.  را بدون ارسال پاك کردامیپ

 به ... به آسمان ... نگاهش را به باال دوخت... پنجره 
 

  ی خدا مرسیمرس: زمزمه کرد .... خدا
 ی انگار کستواستی اما نمکردی هق هق مدیکشی داد مخواستی آمدند دلش می منیی ها آرام پااشک
  را گرفته بود شیرویتمام ن

 . را نابود کرده بوداهاشی روي به خواب رفته بود به طرز بدشیای ماه هر شب با رو7 که یکس
  کردی احساس سرما مدیوزیهمچنان م باد
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 ؟ پس االن چه شکاندی را نمی چه گفته بود ؟ دل کسانی کیراست. دی سرش کشي را برداشت روپتو
 کرده بود دلش را هزار تکه کرده بود غرورش را له 

 
 .به هق هق افتاد ...  بودکرده

**** 
 
  کرد بعد آرام شد هی وقفه گری ساعت بمین

 آورد رونی آب بی فرو برد کموانی برداشت دستش را داخل لی آب را از پاتختوانی جا بلند شد ، لاز
  بهتر شده بود ی حاال کندی صورتش کشيرو

  رفت نستاگرامی را برداشت به ایگوش
  : نوشت

 
-Merc 
 

  را کنار گذاشت یگوش.  زد يلبخند
  ؟رندیگی مهم مماتی تصمهی خوانده بود دخترها بعد از گرکجا

 
 

**** 
 

 . نبسته است شبی آمد پنجره را از دادشی دیتابی به چشم ممی مستقآفتاب
 باز کردن پلک یی توانای حتتوانستی بلند شود پنجره را ببند و بعد باز بخوابد اما نمخواستی مدلش

 .  را هم نداشت شیها
 . شدشتری دهانش گذاشت ، فشار داد اما درد بي دستش را رودیچی در دهانش پيدرد

درد هر لحظه طاقت .کردی نمدای اما پگشتی مواری دي را باز کرد کالفه به دنبال ساعت روشچشمان
 دهانش را باز کرد مادرش را صدا کند اما .شدیفرسا م
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درد آرام .  شد دستش را سمت چپ صورت فشار داد زی خمین. خارج نشدیی صدافی ضعي ناله اجز
  گریدتا به حال دندان درد نگرفته بود بار  .شدینم
 

 زبانش را ي رويزیافتادن چ. شدی خارج نمیی را باز کرد پدرش را صدا کند اما جز ناله صدادهانش
  دهانش گرفت آب دهانش يحس کرد دستش را جلو

 
 با نباریدرد ا.  اش حبس شد نهینفس در س.  کف دستش افتاددی دندان سفکی.  تف کرد رونی برا

  نی زميرو شروع شد دندان از دستش يشتریفشار ب
 

  از صورتش در حال فلج شدن بود یمی انگار ندادی صورتش گذاشت محکم فشار مي دستش را روافتاد
 .دی از خواب پردهی کشی با فشار به بدن برگشت با هژنی اکسناگهان

 . نبود ي محض بود نفسش هنوز منظم نشده بود از درد دندان خبریکی در تاراتاق
 احساس سرما یعی بود اما به طرز فجدهی به گردن چسبشیوها بود مسی بدنش از عرق ختمام

  را برداشت ی شد پنجره را بست گوشزی خمین. کردیم
 

 که ی کرد باز هم بخوابد و به خوابیچشمانش را بست و سع. بود قهی دق3:30 به ساعت کرد ینگاه
 .  فکر نکند دهید
 

****** 
 
  خدااااا رجی ارجی خداااا ايوا-
 مادر را يصدا. راه برود توانستی از شدت ترس نمدیدلخراش مادرش از خواب پر غی جي صدابا
  جیگ . کندی و پدرش را صدا مزندی مغی که مدام جدیشنیم
 

  . دیشنی را هم ميگری شخص دياز جا برخاست حاال صدا . بود
 تادصدا به هق هق اف... به فکر اون طفل معصوم باش، زن داداش ...  زن داداش آروم باش -
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 و با زدی مغی به سمت سالن برداشت ، مادرش هنوز جی بود در را باز کرد قدمی عمو مرتضي صدانیا
  دیکشیچنگ به صورتش م

  . کردی مهی دهانش بود و گري دستش روواری چسبانده بود به دیشانی پی مرتضعمو
  متوجه آمدنش نشدند چکدامیه

 ! مامان :  صدا زد آرام
 ؟ می کنکاری ؟ ما بدون تو چی کجاااا رفترجیا : دی کشادینش افتاد باز فر مادر که به چشمانگاه

  ؟ شیخدااااااااا چرا برد
  رفت شی از زانوهاحس

 یی را جایپدرش کجا رفته بود؟ خدا مگر کس.  شدرهی خشی زانو زد و به صحنه روبه رونی زميرو
  هنوز خواب دی به اطرافش نگاه کرد شایجی ؟با گبردیم
 

  !شبیثل د مباشد
!  نشده بود داری شود هنوز خواب بود ، بداری تا بزدی محکم تر مدیبا!  صورتش ضربه زد نه ي روآرام

 !  ضربه زد گری ؟ بار دشدی نمداریباز هم ضربه زد ،چرا ب
 

 در ی آمد ضربه ها را پی نمیی صداچی ها قطع شده بود هغی جي صدازد،ی با دو دستش ضربه محاال
  فقط زندی صورتش ميبود کجا مهم نزدی میپ
 
 . شود داری بخواستیم

 داری خواب تلخ بنی از ادیبا .... شدی مداری بدی بادادی اما اجازه نمردی دستانش را بگکردی تالش میکس
 ...شدیم
 

**** 
 
 . االنمیکنی معییفردا تش:  بود دهی عمو لرزيصدا...  اونجا انی آقاجون مردم دارن مي خونه میریم
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 اما پگاه ساکت کردی و پدرش را صدا مکردی مهی داد مادرش هنوز گرهی تکنی ماششهیبه ش را سرش
  نیبه ماش . ختی ری قطره اشک هم نمکی یحت. بود 

 
  مردم نبود ؟نی انی شهر بنی در اای دننی پدرش در ایعنی نگاه کرد شدندی که از کنارشان رد مها

 ي روشانیشان بود نگاه کرد دو دختر بودند که شال ها که کنارینیبه ماش .ستادندی چراغ قرمز اپشت
  فی را تعريزی افتاده بود و با خنده چشانیشانه ها

 
 دی شاای آنها پدر داشتند ؟ حتما االن پدرشان سر کار بود یعنی. با حسرت نگاهشان کرد  . کردندیم

  اصال ساعت چند بود ؟ یراست. هم در خانه بود 
 

 . را برنداشته ی اصال گوشادشافتادی ناوردی برونی اش را بیرد تا گوش مانتو ببی را در جدستش
 در ذهنش 8 هم دی شا7 ای بود 7:30 پس حتما ساعت رفتی میکی آسمان نگاه کرد هوا رو به تاربه

  به راه افتاد نیمشغول حدس زدن ساعت بود که ماش
 

شما :  آمد ی مرونی بقی عمی که انگار از ته چاهیی مادرش شکسته شد صداي با صدانی ماشسکوت
  ؟دیدی فهمیک

  2ساعت :  آرام لب باز کرد شیعمو
  هم باهاش بوده ؟ی کس_
  ...گشتهی برمسی داشته از سرونکهینه خودش بوده مثه ا+ 

...  درست کنم ي براش قورمه سبزخواستمیم... امروز :  گفت دهی بردهی افتاد با برهی به گرمادرش
  ...گردهیمظهر بر... گفت ... گفت
 محکم ی دستکردی احساس متوانستی کند اما نمهی کرد اوهم گریسع.  افتاد هی به گرشیعمو
 آرام در  .ستادی انیمقابل خانه آقاجان ماش. را گرفتهشیگلو

 
 و او پشت سر مادرش آرام قدم رفتی شد مادرش به سمت خانه گادهی را باز کرد و پنیماش
  غی جيادرش که داخل شد صدام. در خانه باز بود  .داشتیبرم
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 ...  اورا دوست داشت ي پدرش صداشدی مدهی عبدالباسط از خانه شنيصدا... افتی شدت ها
 بدد گوشه زی مي را درآورد قدم به داخل خانه گذاشته عکس پدرش روشی در خم شد کفش هادمه
 .  زده بودند اهی عکس را ربان سي

 رهیپگاه عمه ات بم: کردی و مرتب تکرار مدیوشش کش در آغی به لبخند پدرش بود که کسنگاهش
 ... برات 

  دیکشی مادی فرنگونهی عمه ساکتش بود که اشناختی صدا را منیا
  شد شتری عمه و مادرش و مادربزرگش بي هاادیفر
  ...شناختی که بودند نگاه کرد اکثرشان را می کسانبه

 بود ی خالنجایا.زدند به اتاق خواب رفت  در آغوش هر کدامشان رفت و آنها زار نکهی از ابعد
 زدی اعصابش را بهم برشی هاهی نبود تا با گریچکسیه

  شد رهی اتاق نشست به ساعت مقابلش خگوشه
  شب بود 9 ساعت

 تا ساعت دیخوابی ساعت مکی گذاشت نی زمي رودی کشرونی بالش بکی سمت کمد اتاق رفت به
  را يخره باز مسنی آمد و تمام ای بشود بعد پدرش م10
 
  ....دیخوابی ساعت مکی االن فقط کردی مفی تعرشی خنده برابا
 

******* 
 

 نشسته بود ترانه کنارش نشسته و دستش را گرفته ی عمو مرتضنیدر ماش.  صبح بود 7:30 ساعت
 بود در کنار ترانه مادرش بود 

 .اه افتاد  سوار شد و به سمت بهشت زهرا به ریعمو مرتض.  جلو نشسته بود زنعمو
  کرده بود دارشی شام بي برای شده بود کس10 بود ساعت امدهی نشبی دپدر
 و شب را دهی هم از شهرستان رسي عده اندیای مهمانها شام خورده و رفته بودند تا صبح بي اعده

 آنجا مانده بودند 
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 پدرش دی بکشغیکند ج هیالتماس کرده بود پگاه گر.  به زور اورا به طبقه باال خانه خودشان بردترانه
  کند اما عمو يرا صدا کرده از او خواسته بود کار

 
  .دیای کند که پگاه به حرف بي نتوانسته بود کارشی اشکهاشی هم با حرف هایمرتض
  کردی فقط فکر مختیری بود به سقف اتاق زل زده بود اشک نمداری صبح ب7 شب را تا تمام

  داشت اشتباه باشد ؟ امکان
 ف نکرده باشد ؟ امکان داشت ؟ تصادپدرش

  شدند ادهی پنی و از ماشستادی غسالخانه اکی نزنیماش
  ها آمده بودند باهم به راه افتادندلی فامهمه

  آمد ی مغی جي غسالخانه غوغا بود از هر طرف صدادر
 سالت بود لباس 26 تو یعل : دیکشی مغی جی زندیچی پي خانواده اادی فري خوانده شد و صدایاسم

  ی برات علرهی خواهرت بمی علي تنت نکرديدوماد
 را گرفته شی بود دو زن بازوی خونشی را چرخاند به زن نگاه کرد تمام صورتش از چنگ هاسرش

  از زی که عزییجا . بردنشی غسالخانه ميبودند و به انتها
 

  .گرفتندی ملی رفته اشان را تحودست
 چند قهی چند دقدانستینم.  خواب بود کیمانند  زیهمه چ . کردی اش حس منهی در قفسه سيدرد

 ساعت منتظر ماندند که ناگهان نام پدرش خوانده شد 
  یلی اسماعرجیخانواده مرحوم ا_

 خشک شده بود شیپاها .دندی سالن دوي و به انتهادندی کشغی ، عمه اش مادربزرگش جمادرش
  به صاحب دی دستش را گرفت و همراه خودش کشیکس
 

 .کردی مهیرد ترانه بود که گر نگاه کدست
 افتاده بود چند زن در تالش بودند مادرش را نی زميمادرش رو. مردها بلند شد ي دستهاي روپدرش

  بلند کنند دستش را از دست ترانه نی زمياز رو
 



 21 

.  انداخت و به کمک زن عمو بلندش کرد شی بازوری دست زدی به سمت مادرش دودی کشرونیب
  يت چپ سالن رفتند پدرش را روهمراه مادرش به سم

 
  خواندند تی و نماز مستادندی افی به ردلی فامي گذاشتند مردهاسکو
 ي روگری از نماز پدر بار دبعد

  قرار گرفت و به سمت قطعه مورد نظر به راه افتادنددستها
  بود ی خالي مملو از قبرها315 قطعه

  بود دهی ندنگونهی ا را به اطراف چرخاند تا به حال بهشت زهرا رانگاهش
  بردند ی قبر خالکی پدرش را بلند کردند و به سمت دندیوی مردها جلو دستادی اآمبوالنس

  حلقه زده بودند تی گذاشتند جمعنی زمي قبر روکنار
  کردی بود نگاه مستادهی اتی از جمعدور
  نیب باباتو بای پگاه جان بایب:  گفت هی جلو آمد دستش را گرفت با گری مرتضعمو
 باور کند پدرش خواهدی نمندی ببخواهدی نمدی دهان باز کند بگوای بکشد رونی کرد دستش را بیسع

 مرده 
  صحنه دردناکتر هم بود ؟نی از اشدی مدهی کشنی زمي رورفتی نمراه

 هی پدرش گذاشته بود و گرنهی سي را کنار زد نگاهش به مادرش افتاد سرش را روتی جمععمو
 پدرش بود . خودش بود . درش نگاه کرد به صورت پ .کردیم
 

 خی شانه پدرش گذاشت ي بود دستش را رودی سفشی بود لب هادیصورتش سف. بود دهی آرام خوابکه
  آرام شدی کفن هم حس مي از رویبود سرما حت

 
 لب ی به سختشدی مداری بدیشنی را مشی اگر صدادی شاکردی نمی شود پدر حرکتداری داد تا بتکانش
 بابا : د باز کر

 مردها آمدند پدر را بلند کردند تا دورون قبدگر دی صورت پدر کشي جلو آمد پارچه را روآقاجان
 بگذارند 

 بابا ... بابا پاشو ... بابا :دی کشغی تمام توان جبا
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  را گرفتندشی دو زن محکم دستهادی سمت قبر دوبه
  آمد رونی ماند بقهی داخل قبر رفت چند دقی مرتضعمو
 بابا جون ...بابا ... دیتورو خدا ولم کن:  زد ادی فرشدیرد خودش را از دستان زنها آزاد کند اما نم کیسع

 هی هنوز گرکردی و التماس مدیکشی مغیپگاه هنوز ج.  را برداشت درون خاك ها فرو کرد لی بیمرتض
  نباری ادی ترسدی دشی را که دست عمولیب. نکرده بود

 
  زی عمو رو بابام خاك نرزیو رو خدا رو بابام خاك نرعمو ت : دی کشغی وحشت جبا
 .  خودش را آزاد کند کردی شد هنوز تقال مختهی خاك که رنیاول

  . ختیری سرش مي از پشت خاك رویکس
  چشمانش پدرش را خاك کردند يجلو
 میتی. .. رفته بود گریپدرش د...  کردند شی زانو افتاد دستها رهاي شد روختهی خاك که رلی بنیآخر

 ...شده بود
 

  شد ی که رفت شهر خالپدرم
 

  پدر
 

 !!  ؟؟ي تو چند نفر بودمگر
 
: 

 
 
 زده غیامروز ج.  داده بود هی کنارش تکواریسرش را به د.  آقاجان نشسته بودي پله خانه نی اوليرو

  رفتن پدرش ي کرده بود اما نتوانسته بود جلوهیبود گر
 
مهمانها شروع به غذا خوردن .  بهشت زهرا رفته بودندکیر آفتاب نزد به تااليبعد از خاکسپار.ردی بگرا

  لبخند ی حتزدندی باهم حرف میکرده بودند گاه
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 ستی که پدرش ندیفهمی نمی کسیعنی مانند گذشته بود انگار، زی لبانشان همه چي بود رودهی دهم
 ؟ که رفته ؟ زن عمو اصرار کرده بود غذا بخورد اما 

 
 نگاه دنی گذاشته و تا هنگام رفتن سرش را بلند نکرده بود از دزی ميرش را روس . توانستینم
  دلسوزند کردندی فکر مدی که شایی متنفر بود نگاه هاشانیها
 
 .  هستند شی عذاب برانی روز بدترنی لحظه در انی که در ادانستندی نماما
.  زور قرص خواب خوابانده بودند بودند مادرش را بهدهی تمام طول راه ساکت بود به خانه که رسدر

  کرده و گفته بودند روز یمهمانها تک به تک خداحافظ
 

 باور روزید.  اش را حس کرده بودیی شده بود انگار نبود پدر و تنهایخانه که خال.  خواهند آمد سوم
  داشت به برگشتن پدرش اما دی امروزینکرده بود د

 
 . پله نشسته بودنی اوليد و روبه بالکن رفته بو.  تمام شده بود امروز

 آقاجان قبل تر ي بود رنگا رنگ از گلهاي و مقابلشان باغچه اکردندی وصل ماطی پله بالکن را به حسه
  کردی گلها ذوق مدنی آمد چقدر از دی منجایکه به ا

 
 .  پله ها نشسته بود ي خروارها خاك بود و او زنده روریپدرش االن ز. نداشت ی حسچی امروز هاما
.  کنار پدرش بود شتریکاش ب. دیخوابی مرتری گذشته افتاد که پدرش بود کاش شبها دي شبهاادی به

  که چقدر دوستش دارد کاش دستانش گفتیکاش م
 
 کباری شدند ؟چرا تا پدرش بود فیچرا االن کاش ها رد.  افتادهیبغضش شکست و به گر . دیبوسی مرا

 چرا درد از  نباشد ؟ي روزدیفکر نکرده بود که شا
 

 اطی هق هقش در حي ؟ صداکردی چرا هنوز قلبش درد مشد؟ی آرام نمهی با گرزی دادن عزدست
  بوددهیچیپ
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 اش نهیسرش را به س.  حرف کنارش نشست ي بالکن باز شد آقاجان به سمتش آمد بدون کلمه ادر
  نهیخودش را به س . دادی بابا را ميبو. چسباند 

 
 ...ابامب : دی فشرد ونالآقاجان
 آغوش بود نی چقدر محتاج ادادی نمي دلدارزدی نمی حرفچی هد،ی سرش کشي دست روآقاجان

  فقط اجازه بدهد دی نگوتی ندهد تسلي که دلداریآغوش
 

 ....  پدرش را بدهدي که بوی کند آغوشهیگر
***** 

به بهشت .ده بودند را قبول کررجیهمه رفتن ا.کردندی مهیهمه آرام گر.  آرامتر بودزی سوم همه چروز
 باز به خانه .زهرا رفتند و بعد به تاالر و بعد مسجد

 
 سرش را تکان ستادی ای همراه مادرش منباری اگفتندی متی تسلرفتندی آمدند و میمهمانها م . آمدند

 تا صبح  . شدی و باز شب مکردی تشکر می گاهدادیم
 
  . کردی ماند و فکر می به سقف مرهیخ
 

**** 
روز هفتم مهمانها به خانه آمدند ناهار خوردند و بعد بهشت زهرا رفتند آنجا باز  .دیم رس هفتم هروز
  همه نباری کردند و به خانه بازگشتند و اهیگر
 

عمه ناخوش بود و عمو آرش .  کرده و رفته بودند عمو و زنعمو و ترانه طبقه باال رفتن یخداحافظ
 ا سرم  برده بود تمارستانیشوهر عمه اش اورا به ب

 
 مادرش در اتاق خواب بود .بزند
 . خواندی بزرگ نماز ممادر

 .از کنار آقاجان بلند شد به اتاق رفت .  زد شی شب بود که مادر صدا8 ساعت
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 بله مامان ؟_
  گفت دیپوشی همانطور که لباس ممادر

  خونه میبرو لباساتو بپوش بر_
 را نداشت ی کسگری درفتندین بود خانه که م آقاجانجای ، خانه ؟ بدون پدر ؟ ادی لرزشی و پادست

 .  پدرش را داشت ي بونجایا
  ؟ می چرا بر_
  میینجای هفته اس اهی ؟ میچرا نر_
  می بمونشتری نداره بیخب اشکال_

 _:  شروع به صحبت کرد می نگاهش کرد انگار ترس را خواند که دستش را گرفت و با لحن مالمادر
  می خونمون امروز نرمیگرد بردیپگاه جان ما بالخره با

 
 که هر ماه نی هممی دوششون باشي بار رومیتونی نممی باشنجای امیتونیتا آخر عمر نم! میری مفردا

  خرجمون بدن به اندازه ي برای پولهی بهمون خوانیم
 

 بغض اجازه ادامه دادن... مادر پدر داشتم االن هی باشم اگه نجای اشتری بخوامی شرمندم کرده نمیکاف
  دسته دی کشقیرا نداد حرفش را قطع کرد نفس عم

 
 نجای ای هرچمی رو دارگهیمنو تو االن فقط همد.. پاشو مامان جان :  را فشار داد و ادامه داد پگاه
 . خونه خودمونمی بردی باشهی رفتن سخت تر ممیبمون

  بود دهی لرز دلشمی را دارگری مادرش گفت فقط همدی اما وقتخواستی هم دلش رفتن را نمهنوز
 و در مقابل تمام اصرارها مادرش دندی را پوششانیلباسها.  مادرش را هم از دست بدهد خواستینم
 آقاجان با !! خونه خودم راحتم : جمله گفت کی
 

از عمو و زنعمو . کرده بودهی کرده بود و مادر بزرگ در آغوشش گری خداحافظنی غمگیچشمان
  .  کرده و به خانه برگشتندیخداحافظ
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 ي نصفه روی آبوانیل.  بود ختهی ررونیلباس ها از کمد ب. کرده بودند شی همانطور بود که رهاخانه
  را برداشت به آشپزخانه رفت و داخل وانیل. بودنیزم
 

اوهم وارد اتاق شد و شروع به . مادرش در اتاق درحال عوض کردن لباس بود .  گذاشت ییظرفشو
 . لباس کرد ضیتعو
  درست کنم ؟يورخی میشام چ_
  چند روز شکسته شدهنی چقدر در ادی سمت مادرش چرخبه

  بود
  شام با آقاجون خوردم یچیه_

  . رفتی نمنیی پاشی از گلويزی هفته بود که چکی نخورده بود زی چچیه! گفته بود دروغ
  بخوابم رمی مادیمسکن خوردم خوابم م_
  خوابمیباشه منم م_

 شد پنجره را باز زیمتین. ت برق را خاموش کرد به سمت تخت رفت  که رفت در اتاق را بسمادرش
  . دی پدرش خواند و بعد دراز کشي برايفاتحه ا.کرد 

 
نت را روشن کرد به .  اس ام اس از ساناز داشت 9 تماس از دست رفته و 5.  اش را برداشت یگوش

 ساناز و .  شدن ری ام ها سرازیمحض وصل شدن پ
 

وارد .  کرده بودندتیکه در گروه ها آشنا شده بودند همه از نبودنش شکا ي دوست مجازنیچند
  لی که به دلییصفحه چت ساناز شد بعد خواندن فحش ها

 
 :  نثارش کرده بود نوشت نبودنش

 ستیحالم خوب ن. بابام فوت کرده. سالم _
اره نت را خاموش بعد دوب.  همه دوستانش فرستادي کرد و برای کپامی پي را ارسال کرد از روامیپ

  ی گذاشت ،چشمانش را بست سعي را کناریکرد گوش
 

 . بخوابدکرد
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___________________________ 
 
  مگه ؟ذارهی مامانت م_
 
  گمی کن حاال من بهش مدای تو پ_
 
 هنوز چهلم بابات يخوایتازه پدرت فوت شده االن مامانت حساس ترم شده بعد م. اول مطمئن شو _
  ذره صبر کن بنظرم پگاه هیکار ؟؟؟  سري برومدهین

 
 بودنش نی آنالدنیبا د.  را باز کردهیصفحه چتش با مهد.  دادن جواب صفحه چت را بست بدون

 . شروع به نوشتن کرد عیسر
  ؟ هی مهد_
 . خوردکی فورد دو تامیپ

  ؟ زمی عزی جون دلم ؟ خوب_
 امشب خودش به نی آمد همادشی.  از فوت پدرش خبر داشت یعنی نی مهربان شده بود و اهیمهد

  و مادرش را روز سوم هیهمه گفته بود البته که مهد
 

  .دهی در مسجد دپدرش
  ؟ ي کار سراغ دار_
  ؟ ی کي برا_
  من يبرا_
  چرا ؟_
  چرا ؟ی چ_
  ؟ی کار کنيخوایچرا م_
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 و ساناز هی مهدیعنی.  چشم غره رفت ی چشمانش را باز و بسته کرد و از پشت گوشتی عصبانبا
  دی سر کار برود؟ حتما بادی پدرش مرده ؟بادندیفهمینم
 

  آوردند تا بفهمندی اش را به زبان میبدبخت
  ينجوریهم_
  به مامانم بگم؟يخوایم. خودم که سراغ ندارم _
 که در طبقه پنجم ی زندانستندی چه کاره است در واقع در ساختمان همه مهی مادر مهددانستیم

  روز مردان مختلف در خانه اش رفت ساکن است در طول
 
 .... همدیشا . سوختی دختر و پسرش مي دلشان برادی شاگفتی نميزی چی آمد دارند اما کسو
 نی از ماشيزی برداشتن چي برای وقتنگی روز در پارککی. سال بود که به ساختمانشان آمده بودند3
  کی به الستهی بود تکدهی را دهی رفته بود مهدنییپا
 
 جلو رفته ي دلدارتی به نکندی مهی گذاشته گرشانی را بغل گرفته سر روشی داده زانو هانیماش کی

 بعدتر ها .  شکل گرفت نشانی بیبود و بعد دوست
 

 چشمانش را باز نکرده که آنها به اتاق دی آی به خانه مي خواب بوده که مادرش با مردهی مهددیفهم
  به بروند به محض رفتنشان شال و کاله کرده

 
 اما کشدی ها خجالت مهی چطور از همسادیدی می وقتسوختی مهی مهديدلش برا.  آمده بود نگیپارک

  هی بود که هم او و هم مهدنیقسمت دردآور ماجرا ا
 
 کم بود ي و دختر کنکوریرستانی پسر دبکیمگر خرج  . کندی را منکاری مادرش از اجبار ادانستندیم

  و مرده و زنده کردیم ی زندگزی؟ پدرشان که در تبر
 

  آدم پدرش بود که با وجود زن و دو بچه نی نامردترهی مهم نبود به قول مهدشی براآنها
  کرده بو اهی را سشانی شده و زندگادی اعتگرفتار



 29 

 از او هم هی مهددی کشیآه!  را بدون ارسال، پاك کردامیپ...  مامانت اگه کار سراغ داشت که خودش_
 ب داد جوا. بدبخت تر بود

 . شد بهم بگو ياگه خبر. به دوستات بسپار ! نه نگو _
 :  از ساناز آمد دی جدامی بود که پپی در حال تاهیمهد

  می باهم بگردارمی مرمیگی فردا روزنامه م_
  باشه _

  هم آمد هی مهدجواب
  ی باشه آج_

 الیمگر فکر و خ.  بودهدی بود و هنوز نخوابقهی دق3:40 به ساعت انداخت ینگاه.  را خاموش کرد نت
  ي را کناریدادند؟گوشی هم مدنی براب خوابیمجال

 
  .گذاشت

 مادرش خواستیدلش نم. گرفتندی از آقاجان نمانهی و ماهرفتی بعد سرکار مکردی مدای فردا کار پکاش
  دای کار پدیخودش با. سر کار برود ایشرمنده باشد 

 
  . کردیم

 ينکند ناشکر!  افتاده بود ي بود و حاال به چه روزییاهایو در چه رشی پيشبها.  سقف زل زد به
 .  پدر داغ دلش را تازه کرد ادی او پدر را گرفته بود ؟ يها
 

 ...  و تور کردنش بود اما حاال انیحداقل تمام دغدغه اش ک.  که پدر بود خوشبخت بود ی زمانچقدر
  بابایرفتیکاش نم:  شد آرام زمزمه کرد ری سرازشی از چشم هااشک

 یدرد ب.  وار در خودش مچاله شد نیزانوها را باال آورد جن. دیبه پهلو چرخ.  اش شدت گرفت هیگر
 !!! چقدر سخت بود يپدر

 
 

________________________________ 
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به ساناز زنگ . را بدست آوردتشی هم نتوانست رضاهی با گری نداد حتتی به کارکردنش رضامادرش
 در اتاقش ماند و با سکوتش قهر .  کردزد و قرار را کنسل

 
 کرد و قسمش داد که درکش هی مادرش به اتاقش آمد گریسرانجام بعد از دو روز وقت.  اعالم کرد را

  کند يکند ،که همراهش باشد اجازه بدهد او مادر
 

 . آمد ،کوتاه
 نکرد ی و پگاه اعتراض کرددای زنانه کار پيدی روز بعد مادرش در تول8.  کار کردنش بسته شد يماجرا

 ! کندياجازه داد مادرش ،مادر
 مادرش ای پدر ي اگر روزکردی فکر مشهیهم. داشتانی جری و زندگرفتندی آمدند و می ها مروز

  نقطه نی اما حاال که در اشدی تمام مشی براینباشند زندگ
 
 . بلند شدن بدهد و مجالستدی بای کسي رحم تر از آن است که برای بی زندگدیدی بود مستادهیا

نه حال . خواندی ،چند رمان دانلود کرده بود آنها را مدیکشی مکرد،جاروی مي طول روز تنها بود،آشپزدر
  ي کردنهاکی چت کردن داشت نه اليو هوا

 
 .نستاگرامیا

 بود که ی کند زمانهی گرتوانستی که میتنها زمان. رفتندی آنها به آنجا می آمد گاهی آقاجان میگاه
  آقاجان در آغوشش نشستندی پله مي آقاجان روهمراه

 
 آقاجان نهیسرش را که به س.دهدی پدرش را ميانگار اوهم حس کرده بود چقدر بو. گرفتیم
  شدی مدهی سرش کشي دست نوازش که روچسباندیم
 

با مرگ پدرش کنار آمده بود اما .شدی غصه تمام نمشدی اما درد تمام نمشدندی روان مشیاشکها
  داغ از دست دادن پدر سرد دیخشکیکش نمچشمه اش

 
 ...گرفتیقلبش آرام نم.شدینم
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 دندیترانه و پگاه خرماهارا در ظرف چ.حلوا درست کرد. گرفتی چهلم پدرش هم آمد مادر مرخصروز
 سرخاك که .و به سمت بهشت زهرا به راه افتادند

 
 تمام قبر شی با دستهاختی سنگ قبر ري کردند اما پگاه گالب روهی همه شروع به گردندیرس

  ختی سنگ ري که آورده بودند پر پر کرد روییراشست گلها
 
. کردی مهی زل زد مادرش گراهی زانو گذاشت به سنگ سي چانه را رودی کششی را در آغوشیزانوها. 

  هیعمو گر. کردی مهیآقاجان گر. کردی مهیعمه گر
 
  کردندی مهیهمه گر.کردیم

. گذاشتندی سر سفره نمشی برایبشقاب.  آمد یشبها نم.  که پدر نبود روز40.  روز گذشته بود 40
  سنگ بود نی اری بود زدهی خوابنجای بود انجایپدرش ا

 
 .  افتاد هی مانده بود ؟ بغضش شکست به گری از پدرش باقيزی چاصال

 !شدی پدر را برگرداند ؟ نمچوقتی هشدی نمیعنی
مادر دستش  . کردندی طلب صبر مگذاشتندی مشیه ها شانيمردم دست رو.  شدند شری بشی هاهیگر

  برود پدرش خواستیاما نم. را گرفت بلندش کرد 
 

 ...پدرش تنها شد ...  شد که برود تا لحظه آخر نگاهش به قبر بود ی راضیبه سخت...  بود تنها
 .  از تاالر همراه مادرش به خانه خودشان برگشتندبعد

 . ندیای به خانه اشان مهی با مهدگریداد گفت هفته د امی شب بود که ساناز پ10 ساعت
 

******* 
 

به سمت در رفت و آن را .  در آبچکان گذاشت دی ظرف را آب کشنی خانه که به صدا آمد آخرزنگ
 ساناز داخل آمد . ساناز را به داخل دعوت کرد. باز کرد 
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  :دی بود پرسریفشش درگ کي کرد همانطور که با بند هاشی شروع به باز کردن بند کفش هاو
 
  ؟ستی مامانت خونه ن_
 
  نه سرکاره _
 

  : دی که فارغ شده بود در آغوشش کششی از باز کردن بند کفش هاساناز
 
  دلم برات تنگ شده بود توله سگ_
 

 يساناز دستش را رو.  شدند رهی گرد بهم خی کلمه خارج شد هر دو با چشماننی آخرنکهی از ابعد
 دهانش گرفت 

 
  .دی غلط کردم پگاه بخدا عادت کردم همش گفتم ببخشي وا_
 

 . دهی که از دهانش پردانستیم.  رنگش داد ی را به لبخند بشی کم بهتش رفت و جاکم
 
  کووش ؟ هی ،مهدنی نداره برو بشی اشکال_
 

 :  جواب داد نشستی کاناپه مي همانطور که روساناز
 
  نیی پاامی تک بنداز بيدی به من گفت رس_
 
  خوب ؟ ی انداخت_
 
  ؟ یچ_
 
 !  تک _
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 . اضافه کرد نی غمگیبعد بالحن.  آها آره _
  ي پگاه چقدر الغر شدرمی بمیاله_
 :  زد و گفت ي جوابش لبخنددر
  ارمیمنم شربت ب.  برو توو اتاقم لباستو عوض کن _

  برخاست و به آشپزخانه رفت تا شربت ها را آماده کند در همان حال گفت پگاه
  ياوردی مونتونمی ساناز کاش قل_

 . آمد رونی از اتاق بساناز
  ی اه چرا زودتر نگفت_
  نبود ادمی_

  ارهی داره بزنگم بهی مهد_ ساناز
  ذارهی نه مامانش نم_ پگاه

 اوهوووو:  خنده زد زی زساناز
. د  مسخره اش کنی حتای چارهی به زن بدی بگويزی آمد چیخوشش نم . دی نخندی نگفت حتيزیچ

  فروختی نداشت تنش را مي کاری به کسچارهیزن ب
 
 .  نباشند گرانی دختر و پسرش محتاج دتا

  .دی هم رسهیمهد. ها که آمده شدند زنگ هم به صدا در آمدشربت
 

 توجه به او ی و ساناز نشسته بود و آنها بهی مهدنیپگاه ب.  مبل نشسته بودندي از ناهار هر سه روبعد
 .ود  بیسرشان گرم گوش

  من تنها نباشم شمی پدی ممنون که اومدیلی خ_ کالفه گفت یی صدابا
 .  اما سرش را هم بلند نکرددی بلند خندي با صدساناز
 .  را کنار گذاشت و دست دور گردنش انداختی گوشهیمهد
  !ي عشقم چرا ساکت شد_ هیمهد

  گمشو بابا _ خنده دستش را باز کرد با
  ؟یپگاه چرا برام کامنت نذاشت_:  گفت ی عصبییبا صدا سرش را بلند کرد و ساناز
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  نرفتم نستای وقته ایلی خ_ پگاه
  .ذارمی کامنتم مکنمی مکی الرنی االن خودم مي غلط کرد_ اش را برداشت ی گوشساناز
  ؟؟ي منو بلدیآخه تو پسورد گوش_: را از ساناز گرفت یپگاه گوش . دی خندهیمهد

 در امی پ1 که باز شد نستاگرامیا.  را باز کرد نستاگرامی را روشن کرد و ا پسورد را وارد کرد نتخودش
  توجه بگذرد که ساناز ی گرفت بمیتصم. دی درکتیدا
 

  . ي دارامی اول پرکتی عه برو دا_:  را کنارش گذاشت سرش
  دی کشغی جانی نام کدنیساناز با د. بود انی از کامیپ.  شد رکتی وارد داناچار

  انهی کنکهی کثافت ا_
 . هم سرش را از سمت راست چسباند هیمهد

 ؟ي ام داده بودی گفته ؟ اصال مگه بهش پیچ_
  ؟ کنهی خواهش موی ، چکنمینوشته خواهش م ... گمی آره بابا حاال بهت م_: جواب داد ساناز

 : را به ساناز داد ی حوصله گوشیب
 . ر کرد  خودت بخون بعد با دست هر دو را از خودش دوای ب_ پگاه

  دی اونور خفم کرددی اه گمش_
 و بلند شد به سمت پنجره سالن دی کشی بودند پوفانی در حال خواندن چتش با کالیخی آن دو باما

 !دیباریباران م. رفت آن را باز کرد 
کاش .  مانده بود با غصه به آسمان نگاه کردی ساعت باق4 بعداز ظهر بود تا آمدن مادرش 4 ساعت

  ؟کردی وگرنه مادرش چه م8 تا ساعت دیایبباران بند 
  به خود آمد هی مهدي صدابا

 ثه.... اه چقدر د_ هیمهد
  مبل بلند شد و شروع به راه رفتن کرد ي با حرص از روهیمهد.  نشست شی سمتشان رفت و سرجابه

ه  فکر کردی آشغال الشي بهش پسره ین.. بری عرضه ات پگاه عرضه نداشتیخاك بر سر ب_ هیمهد
  بهم جورهیه: دهانش را کج و کوله کرد هیچه خر

 
 ..  که ی بدبختی الکلهی تو خورمی معلومه من به تو نمیگفتی بهش ممیخورینم
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 کارو نی بهترمیریگی زده بعدا حالشو مي زرهی هی مهدالیخیب:  را کنارش گذاشت و گفت ی گوشساناز
  یکرد پگاه که گفت مرس

  . ارمی بی بستدیسی وامی حرف نزن بابا درباره اشالیخی ب_ پگاه
  گفتشانی چهره هادنیبا د.  ناراحت بود و ساناز ساکت هی ها را که آورد هنوز مهدیبستن

 را یدستش را دراز کرد گوش. کنمی بابا ؟؟ بره گمشه بابا اصال االن بالکش مدی شدينجوری چرا ا_
 .بردارد
 . را زودتر برداشت ی گوشساناز
 ال که پسره پا داده  خر نشو حا_ ساناز

  کجا پا داده ؟_ تعجب گفتبا
 گفت خواسته بگه که من شاخم وگرنه اگه بهش ي بود که اونجورشیی اون از رو پررونی بب_ ساناز

 ... چرا جوابتو داد و يخوردینم
  دی با حرص وسط حرفش پرهیمهد
  کنه شیجواب داد که ضا_هیمهد

  ! شنگهی پسره منی اشترهیفتتون بمن تجربه ام از ج:  با آرامش گفت ساناز
  باهاش ندارم ي کارگهی به درك من د_ پگاه
 در دست ی را پس زد و بستنهیساناز دست مهد.  گفت یی بلند باالکی شستن را بلند کرد و الهیمهد

  مقابلشان نشست نی زميرو
  رکتی دايری جواب نداد ميذاری براش کامنت ميریاالن م . دیجفتتون گوه خورد_

  ساناز ؟ یگی می چ_ با تعجب گفت هیمهد
  توشه حالم بهم خورد ی دهنتو ببند بستنهی اه مهد_ ساناز
 ساناز ادامه داد. دی دهان بازش خنددنی نگاه کرد با دهی به مهدپگاه

 که ي به زري جواب داده حاال کاررکتی اومده دااروی ؟ دی واقعا خرشنگهی پسره منی بخدا اگمی م_
  با دو تا ینی ؟ ی چینی جواب داده ی وقتیزده ندارم ول

 
 شهی فابم مشهی عاشق مقرار

  ی بشالیخی حاال با دو تا جمله بي ماه خودتو عالف نکرد7
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 شدن حوصله ری درست بود اما حوصله نداشت حوصله تحقشیحرف ها.  سرش را تکان داد پگاه
  مرگ پدر ی را نداشت به اندازه کافدنیانتظار کش

 
 . مخالفت کرد .  بود  کردهخوردش

 ! ارزه ی نم_ پگاه
 سی ارزه بذار پا بده بعد دهنشو سروی مشتری ارزه بخدا تازه االن بی م_ مطمئن گفت ی با لحنساناز
 کن
 ی ام بدهد انگار ساناز از نگاهش خواند که گوشی باز پرفتی دو دل شده بود دست و دلش نمپگاه

  کامنت  نگو منيزی عاغا تو چ_:رابرداشت و گفت 
 
  ذارمیم

  آشغاالس ول کن سانازنی بابا پسره از ا_ هیمهد
  رو به پگاه گفت هی توجه به مهدی بساناز

  پگاه ؟ هی پسوردت چ_
  تا صفر 4 _:  آرام گفت پگاه
  نبود نی پسوردت ای تو اگه عقل داشت_:  و گفت دی سر پگاه کوبي کوسن را برداشت محکم روهیمهد

 .  کرد و با لبخند نگاهشان کرد پی تايزیساناز چ . دندیر سه خند جمله هنی گفتن ابا
  شد ؟ ی چ_ هیمهد

 ! کامنت گذاشتم یچی ه_ ساناز
  بود پستش ؟ی ؟ اصال چی نوشتی چ_ پگاه

  سی خودش بود نوشتم نا_ ساناز
  دادو گفت نی اش را چینی بهیمهد

 عووووق_
  شروع خوبه ي برانی هم_ با حرص گفت ساناز
  خونهی بابا اصال فکر کنم کامنتا رو نمدهی جواب نم_ پگاه

  رکتشی دامیری جواب نداد م_ ساناز
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  ؟ي تور کردينجوری ارمی بخدا امیشی مزونی آوبی ساناز عج_ هیمهد
  کردم ،فی ماه فقط کامنت گذاشتم از لب و دهنش تعر3 اوووه اونو که _ ساناز

  ادامه دادکردی را نگاه می که گوشهمانطور
  ..نجای مخ زد اشهی راحت تر منی توو الییخدا_

  :دی کشغی جی را قطع کرد با خوشحالحرفش
 جواب داد پگاه _

 : همزمان گفتند هی و مهدپگاه
  ؟ی چ_

 !ی نوشته مرس_: جواب داد ی با خوشحالساناز
 ....  که باز شدی میعنید،ی پگاه لرزقلب
 را از دست ساناز یگوش.  شودی از خودراض مسخره دست پسرگذاشتی به خود آمد نه باز نمفورا
  دیکش

  عاغا ولش کن الیخی ب_ پگاه
  چپ چپ نگاهش کرد ساناز
  التماسا يای فقط بعدا نی هر جور راحتی اوک_ ساناز
  گفتزدی که خنده در آن موج میی با صداهیمهد

  ساناز گردنت چرا کبوده ؟ _
  گردنش گذاشت ي وحشت زده دست روساناز

  ؟ سی ضایلی؟ خ کجاست _
 .  کند ی تا گردنش را بررسدی منتظر جواب بماند به سمت اتاق خواب دونکهی ابدون
همانطور که ظرف هارا جمع . شده و بحث تمام شده برخاست الیخی ساناز بنکهی از ای راضپگاه

  گفت کردیم
  ؟ هی وحشری مگه ام_

  حتما خشن دوست داره _ با خنده گفت هیمهد
 نگاهش نگران بود .ساناز به سالن آمد .ان به آشپزخانه رفت  خنده کنپگاه

  بچه ها بنظرتون موهامو باز بذارم معلومه؟_
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 ؟ي بودششی پیمگه ک.  نه فکر نکنم _ هیمهد
  شبی د_ ساناز
 شش؟ی پي شبم موند_پگاه .  مبل تک نفره نشست ي به سالن آمد و روپگاه

 آره_ساناز
  ؟يچوندی پي چجور_ هیمهد

  نامی گفتم خونه پگاه ا_ ساناز
 نشسته هی مهدي مقابل پانی زمي کوسن کنارش را برداشت و به سمت ساناز که روتی با عصبانپگاه

 .بود پرت کرد
  ي کردخودی بیلی تو خ_پگاه

  کوسن را گرفت و با خنده گفت ساناز
  ی لو نرفت که حاال وحش_

  ساناز ي واقعا خر_ هیمهد
 نام؟یچرا ؟گفتم خونه پگاه ا_ نگاهش کرد الیخی بساناز
 رهی مکنهی ول مرتتیگی بهت دست بزنه ؟ بخدا نميذاری خونه پسره ميری میشی چرا پام_ هیمهد

 رهی مکنهی باور کن نذارم دست بزنه هم ول م_ دی خندساناز
 .  رابطه سکس الزم بود ؟ سوالش را به زبان آورد کی حفظ يواقعا برا. خنده اش گرفت پگاه

 اهل سکس دنیدیمن با چند نفر دوست بودم تا م . شهی آره واقعا الزمه وگرنه طرف سرد م_ ساناز
  کردنی کات مستمین

 ازدواج اشونی رابطه رو حفظ کرد االن همه فاحشه ها با مشترهی شدی اگه با سکس م_ هیمهد
  کردنیم

 .  نگفت يزی تکان داد اما چدیی سرش را به نشانه تاپگاه
 هی ده تاشونن که موافق دی صد تا پسر شانی واقعا بی ولهی مهدیزنی حرفا منی ا االن از_ ساناز
 .  سادن یدوست
 .هی من نجابتم برام مهمتر از هر رابطه ای ول_ هیمهد

  دونمی من سکس نداشتنو حفظ نجابت نمییخدا.  باشهی از نجابت چفتی داره تعری بستگ_ ساناز
  ؟ی نداشتای پس چرا با اون قبل_ پگاه
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 دی دوست دارم بهش کشش دارم حاال بذار شما عاشق بشروی امی چون دوسشون نداشتم ول_ساناز
 ... ی عشق لعنتنی اصال ادیفهمیم

  دی وسط حرفش پرهیمهد
  من که گفتم بازم نحابتم مهمتره _ هیمهد

  و آخش را درآورددی کوبهی مهدي ران پاي محکم روساناز
  .یرسی به حرف من مي رابطه شدهی وارد یفا بزن وقت حرنی االن از ابیخانوم نج_ساناز
  بهم میرسی می اوک_ هیمهد
  به ساناز کرد و گفت ی نگاهی با بدجنسپگاه

  گردنتو نهی ساناز فک کن داداشت بب_
 . به ساعت کرد و با عجله بلند شد ی بعد نگاهامی نمرونی بابا از اتاق بنهیبی نم_ ساناز
 ها بچه گهی من برم د_ ساناز
 . بابا نی کجا؟ بش_ پگاه

 . سمت اتاق رفت هی ساناز
 . دنبالم ادی قرار بری قربونت ام_ ساناز
 دیای تنها انتظار بکشد تا مادرش بخواستی هم قصد رفتن کرد اما اجازه نداد نمهیمهد.  که رفت ساناز

 . بودی جز خودش در خانه بود حس خوبی کسنکهیا
 
 .  نماندشتری کرد و بی کنارش ماند و بعد از آمدن مادرش خداحافظهی مهددیای که مادرش بی زمانتا

 جسمش خسته باشد روحش نکهی از چهره اش مشخص بود نه فقط ایخستگ.  خسته بود مادرش
  مثل گذشته نبود کم حرف شده گرید. هم خسته بود 

 
 گری دیحت. رفتی و صبح زود سرکار مدیخوابی بعد از خوردن شام مگشتی از سرکار که بازمبود
  یی چاکی . دی کشی آهکردی جم را هم نگاه نمي هاالیسر
 
 ی که همکارش بودند بی از زناندی حرف زد از محل کارش پرسی مادرش برد کنارش نشست کميبرا

  تلنبار ي حرف هاالیخی بدی مادرش را که دیحوصلگ
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حال شستن ظرف ها بود  در یبعد از شام وقت. سفره را انداخت تا شام بخورند .  دلش شد شده
  . خوابدیمادرش گفت که م

. دی تخت دراز کشيمثل هر شب پنجره را باز کرد و رو.  شب بود 11 به اتاقش رفت ساعت یوقت
  يسر.  نداشتیامی را برداشت به تلگرام رفت اما پیگوش

 
 .  را که ساناز نوشته بود خواندی و کامنتدی را دانیپست آخر ک. زدنستاگرامی ابه
_nice  

 جواب ی جواب او را داده بود حتانی نفر هم کامنت گذاشته بودند اما کنی بود که بعد از او چندجالب
  که زودتر از کامنت گذاشته بودند را هم یکسان

 
 چند روز فراموش نکرده بود نی به او توجه کرده بود او را بعد انکهی بود ایحس خوب.  بود نداده

  حق با ساناز باشد ؟ شدیم یعنی.  لذت بخش بودشیبرا
 
  به حرف ساناز اعتماد کند ؟ توانستی دوست شوند ؟چقدر مانی با کشدیم
 . جواب داده بودانی بود که کی کامنتنی اولنیا.  گرفت نی کامنت ها اسکري رواز
 
 
 

 کردی پگاه شام را آماده مرفتی و بعد از آمدن مادرش مماندی آمد کنارش می منیی پاهی مهدروزها
  رفتیپگاه به اتاق م .دیخوابی بعد مادرش مخوردندیغذا م

 
 . کردی پر مي اش را با دوستان مجازیی و تنهادیچرخی مي مجازيای صبح در دن4 تا و

 . و ساناز به خانه اشان آمدند گذشته بود هی که مهدی هفته از زماندو
  داد امی شب بود ساناز پ12 ساعت

  پگاه ؟_
  بله ؟_
  ؟ ي ارهکای فرداشب چ_
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  فردا چند شنبه بود؟یراست.  فردا فکر کرد به
  فردا چن شنبه اس ؟ _
  پنجشنبه _

.  بود انی و تا شب مادرش گرخواندندی قرآن مدادندی مراتیخ . رفتندی با مادرش سر خاك محتما
 . شدی تازه مگریانگار با هربار سرخاك رفتن داغ مدر بار د

 !کاری،بیچی ه_ داد جواب
  ؟رونی بمی شام بر_

  نه که فکر کرد از خانه ماندن و چت کردن بهتر بود دی بگوخواست
 دمیبه مامانم بگم خبر م_
  االن بگو _

 صورتش گذاشته بود فکر ي بود و دستش را رودهی را گذاشت و به سالن رفت مادرش دراز کشیگوش
  نکند به دارشی بهتر است بدهیکرد که حاال که خواب

 
  پگاه ؟هیچ : دی مادرش را شنيگشت که صدا اتاق خواب برسمت

  ؟ يداری عه ب_ برگشت
  آره _ آرام جواب داد مادرش

  ؟رونیمن فردا شام برم ب_ پگاه
  ؟یبا ک_

  هیساناز و مهد_ پگاه
  ؟دی بردیخوایکجا م_

  میری دور نمي جای ولدونمی نم_ پگاه
 باشه برو _
  نرم ؟يخوای م_ گفت ی ناراحتبا
 ن برو  نه مامان جا_

  .رفتینم. ماندی مادرش تنها مرفتیاگر م. نشاندشی آرام و مهربان مادرش بغض در گلولحن
  رمی نه نم_ همان بغض گفت با
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  پگاه ؟يچرا بغض کرد_ نشست مادرش
چرا بدبخت بودند ؟ چرا خدا پدرش را گرفته بود؟ .  حرف مادرش بغضش شکست نی گفتن ابا

  بلند يبا صدا. انو نشست زي بود روستادهی که اییهمانجا
 

 نکن هی پگاه جان گر_ لرزان گفت یی با صدادی مادرش کنارش آمد در آغوشش کشکردی مهیگر
 ... پگاه ...
 مامان چرا بابا _ شده بود گفت دهی بردهی برهی که از شدت گریی با صدازدی آغوش مادرش زار مدر

  کنم مامان کاری ؟ حاال من چی کنکاریرفت ؟ حاال تو چ
 
  ؟ می کنکاری ما چ؟

.  بود نیبابات قسمتش ا! من که هستم مامان جان ستی پگاه بابات ن_ لرزان گفت یی با صدامادرش
 باباتم . ي تو رو دارم توام منو دارستمیمن تنها ن

 
 شهی تو بابات ناراحت مي هاهی نکن با گرهی خداست گرشی خوبه پجاش
  پگاه را گرفت سرش را باال آورد چانه

  بابات ناراحت بشه ؟ غصه بخوره ؟يوست دارد_
  نه _دی نالپگاه

 .  نکنهیپس گر_
مادر .  کندنی مادرش را غمگنی از اشتری بخواستی نمدی را پاك کرد صورتش را بوسشی هااشک

  حاال پاشو برو قرارتو بذار نیآفر_دی اش را بوسیشانیپ
  سر خاكمی خونه برمونمینه م_ گفت ی ناراحتبا
 به حرفم ترمی راضينجوری خوش بگذرون من ارونی برو با دوستات بمیری هفته نمنیا سرخاك _

 گوش بده 
 باشه _

 آمد که ادشی آمد ی مامی هنوز روشن بود و پی رفت گوشي که برخاست او هم به اتاق خوامادرش
  ي هاامیشروع به خواندن پ. نت را خاموش نکرده است 
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 .  کردساناز
  شد ؟ یچ_
 
  ؟ یگفت_
 
  ؟يهوووووو_
 
  ؟يدی جواب نمیخونی چرا میعوض_
 
 پگااااااه _
 
 تف بهت برو گمشو_
 

 . کردپی به تاشروع
 
  امیم_
 

 :  از اون موقه ؟ي مرده بود_ ساناز
 
  ؟گهی دادی هم مهیمهد!رفتم از مامانم اجازه گرفتم _
 

 آره_ساناز
 
  ؟میریکجا م_
 

 فشم _ساناز
 
  ؟می تا اونجا بري دوره بابا چجور_
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 آژانس _ساناز
 
  آژانس که می بددی پولمونو بايهمه _
 

 :مهمون من_ساناز
 
 :  ؟ي کرددایگنج پ_
 

 کنمی مفی تعرایحاال ب_ساناز
 
 االن بگو _
 

  بخوابم االن خوامی مگمیفردا م_ساناز
 
 :یاوک_
 

 . از ارسال نت را خاموش کرد و شروع به خواندن ادامه رمانش کرد بعد
 
 

________________________________ 
 

  ساناز هی عاليعجب جا_ هیمهد
 

 : گفت داشتی همانطور که منو را برمساناز
  ونی بعد قلمی ،اول شام بخورارمتونی بد نميمن که جا_

  می برمی همون شامو بخورشهی مرینه د_ پگاه
  ضدحال نشو می حال کنمی اومدي تو غلط کرد_ دی کوبشی بازوي محکم روساناز
  دستت بشکنه _ گذاشته بود گفت شی بازويمانطور که دستش را رو هپگاه
  دستاش هرز شد یلی خ_ در ادامه حرف ساناز گفت هیمهد
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 .  آمد غذا را سفارش دادند شخدمتی همان زمان پدی خندساناز
 شد مانی باز پشکندی االن چه میعنی مادرش افتاد ادی.  که مقابلش بود نگاه کردي به رودخانه اپگاه

 کاش خانه مانده بود قبل از رفتن هر چه . که آمده 
 

 اصرار کرده دای شدهی هم ساناز و مهدگری نداده بود از طرف دتی بود مادرش به ناندنش رضاگفته
  به خود آمد هی مهديبا صدا. بودند
  ؟ ي پول از کجا آوردیی ساناز خدا_ هیمهد

  دی خودش را جلو کشجانی و با هدی خندساناز
  شمارشو گرفتم بره ي شده مجبورشیری سدمی پسره افتاده بود دنبالم سر کوچه دهی روزی د_ ساناز
  ؟ ي مجبور_ پگاه

  نتشی دمه در سروش ببادی بدمی بود ترسشیری سیلی خي بخدا مجبور_ ساناز
 خب _ هیمهد

  ام داد ی شب پگهی دیچی ه_ ساناز
  ام داد ؟ ی پي چطوری مگه تو شمارشو نگرفت_ هیمهد

  انداختم سی مینی احمق شمارشو گرفتم _ با حرص نگاهش کرد ساناز
  گفت ي ادهی خب کشپگاه

 باهام خوامی ام داد اول مودبانه حرف زد که آره من عاشقت شدمو می آقا شب پگهی دیچی ه_ ساناز
  لطفا و دی ام ندی شروورا منم گفتم نه پنی از امویباش
 
  .دمی اگتومن بهت م500 یدوست شو ماه با من ای شرف برگشت گفت بی بنایا

  تومنه آشغال500 ی اون شبیگفتی م_ جشمانش را گرد کرد هیمهد
  دندی هم خندهی بلند به خنده افتاد ساناز و مهدي با صداپگاه

 ی اونم گفت اوکي بهم بدي پول دارهی دستم خالکمی فقط ی منم گفتم اوکدی حاال گوش کن_ ساناز
  بالکش کردم ختی که رشماره حساب دادم پولو

  بابا ختی أأأأ پشمام ر_ هیمهد
  ؟ي مگه پشم داریی ا_ صورتش را جمع کرد پگاه
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  اصطالحه هی نی خفه ا_ با خنده گفت هی به خنده افتاد مهدساناز
  نکنه ؟ داتی حاال از شماره حساب پ_ رو به ساناز کرد پگاه

  که ستی پوال برا اونا پول ننیو داده بعدم ا ؟ خودش پولگردهی نه بابا مگه دنبال شر م_ ساناز
  بودا ي عجب خری ول_ خنده ادامه داد با

 . دندی بلند خندي سه با صداهر
 . دادندونی سکوت شام خوردند بعد سفارش قلدر
  کرد دنی نفر شروع به کشنی را که آوردند پگاه اولونیقل

  ؟ شدی چانی کی راست_ هیمهد
  یچی ه_ پگاه

  ؟ ی نرفترکتی ؟دایچی هی چینی _ ساناز
  بدهد ابرو باال انداخت رونی دود را حلقه حلقه بکردی می همانطور که سعپگاه

 .  بلند کرد ختنی دستش را به عالمت خاك برسرش رساناز
  بگم خب ؟ ی برم چ_ دی خندپگاه
  . ردی را بگونی دستش را دراز کرد تا قلهیمهد
 ن سرنخو بده من  ولش کزنهی زر مادی ساناز ز_ هیمهد
 گهی به جهنم پگاه چند روز دگهی واقعا د_ساناز .  را در دستش گذاشتونی و شلنگ قلدی خندپگاه
  ی زار بزنيای نوشت رل نوشیتوو ب
  به درك _اوردی خود ني کرد به روی اما سعدی دلش لرزپگاه

 . نگاهش کرد رهی خساناز
  ها ؟ _ پگاه

 شنوه  خدا از دلت بزمی عزیجی ه_ ساناز
  می بکش برای شد ب10 ساعت انی کالیخیب_ هیمهد

  دنبالمون ادی مری ام_ ساناز
  هی که راننده شخصستی دوست پسر ن_دی خندپگاه

  بود ينجوری همانی االن کی توام عرضه داشت_ ساناز
 . کردیی ندادو شروع به چای جوابپگاه
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 . آمد ری ساعت بعد اممین
تک پسر و .  جذاب و مردانه داشت يدبلند و چهار شانه بود چهره ا بود پسر قدهی را قبال دری ام

 .  مهربان دایپولدار بود و شد
  راه افتادند 11 سفارش دادند و ساعت ونی قلگری نشستد بار دی که آمد کمریام
مقابل .  را عوض کرد شیبدون سرو صدا به اتاق رفت لباس ها. مادرش خواب بود  . دی خانه که رسبه
  را همه نی بود ابایز.  شد رهی به خود خستادی انهیآ
 

.  بخواهد شتری باشد و بی ناراضطشی باعث شده بود که از شراییبای زنی همدی شاگفتندی مانشیاطراف
  واقعا دوستش نداشت ؟ چکسیچرا ه
 در دلش داشت که حسرت بود حسادت نبود فقط حسرت ی بود حسدهی را دری که ساناز و امامشب

  باشد که او را دوست ی کسخواستی مدلش. بود 
 

  . ردی دستش را بگی باشد با عشق نگاهش کند رفت و آمدش را چک کند هنگام رانندگداشته
 رفت رکتی به دای آنیمی بود با تصمگرانی کردن دکی در حال النستاگرامی در ای ساعت بعد وقتکی

  نوشت انی کيو برا
 
_migam alan doostim ? 
 
  بعد جواب آمد قهی دق10 . ارسال کرد و
 
_Are 
 
 
  کرد پیتا.  جواب خوشحال شد دنی دبا
 
_che khob 
 

  آمد جواب
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_:blush: 
 
 ای که باور کند روزدی حرف مشتری بزدی حرف مانی کخواستیدلش م.  شد ی عصبانیموجی ادنی داز
 حرف ساناز را به خاطر آورد که گفته بود  . ستین

 
 : کردپیتا عیسر . ردی اش را بگشماره

 
_shomarato midi be doostet? 
 
_ mage doostamo didam ?  
 

 شده کی حاال که نزددی چه بگودانستینم .نتشی خواسته ببانی کشدی باورش نمزدی تند تند مقلبش
  ساناز دی گرفت به ساناز بگومیتصم . دیترسیبود م

 
 نی تلگرام که رفت ساناز آنالبه.دی مواقع چه بگونی در ادانستی بود حتما مشتری اش بتجربه
  منظور دیاصال شا. گرفت خودش جواب بدهدمیتصم.نبود

 
 . قرار نبودانیک
 
_Yani chi ?  
 

  آمدجواب
 .  
 
_09121.... 
  آمد ي ام بعدیپ
 
_ shomaram  
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 انیک. زدیقلبش تند تند م. حتما خواب بود .  بود ای مثل روزیهمه چ . کردی اعتماد نمشی چشم هابه
  تمام تنش کردیاره داده بود ؟ احساس گرما مشم
 

 دهی خدا دنباری برد به آسمان نگاه کرد به خدا لبخند زد ارونیسرش ب. پنجره را باز کرد.  بود داغ
  را برداشت ی برگشت گوششی سرجایبا خوشحال.بودش

 
. 

 قبل قهی دقکی  را نگاه کردنشیلست س.  کرد به تلگرام رفت ویشماره را س.  ندادانی به کیجواب
  بزند ی باز حرفخواستی ننوشت نميزیچ.  بودهنیآنال

 
 ی خوب باقزی همه چخواستیامشب دلش م.  سقوط کند شیاهای بدهد و باز از ارتفاع روی جوابانیک

 .بماند
. با لبخند به سقف نگاه کرد .آهنگ مورد عالقه اش را گذاشت .  زديهندزفر.  را خاموش کرد نت

  اش بودی زندگ شبنیامشب بهتر
 !خواهمت یم
 

  که شبِ خسته، چنان
 

 ...! راخواب
________________________________ 

 
بالبخند سالم کرد و با  . ونیزی تلوي شد بعد از ظهر بود و مادرش در حال تماشاداری خواب که باز

 با . با لبخند صورتش را شست . لبخند جواب گرفت 
 

 داشت که تا به حال تجربه اش ی خاصجانیذوق و ه. اهارش را خورد با لبخند ن.  مسواك زد لبخند
  آورد کلمه ی را که بخاطر مشبید. نکرده بود 

 
  . زدیرا ، قلبش تند م ! شمارمه
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 جورهی ؟ همان که گفته بود هدادی را نمی کامنتچی شماره داده بود ؟ همان که جواب هانی کواقعا
  داشت ؟ با پرسش  راانی ؟ االن شماره کمیخوریبهم نم

 
 را برداشت و لست یگوش.بشقابش را که شست به اتاق رفت .  لبش نشست ي پهن روي لبخندآخر

  14 ساعت دشی بازدنیآخر.  را نگاه کردانی کنیس
 

فورا .  کرده بود ی را مخفدشیبازد. وارد صفحه چتش با ساناز شد .  حتما االن خواب است بوده
 نوشت 

 
  ؟ي کردی رو مخفتدی بازدنی چرا آخر_
 .  خورد کی ام دو تی پامی محض ارسال پبه
 

  نمی آنالشهی بدونه من همی کسخوامی نم_ ساناز
 

  ینی که آنالدمی من فهميدی که تو جواب مينجوری ا_ پگاه
 

  یستی تو که آدم ن_ ساناز
 

 .  کرد پی زد و تايلبخند
 
  گمی نمنتی توهنی به خاطر ای بهت بگم وليزی چهی خواستم ی اوک_
 

 :زمی به درك عز_ ساناز
 
  گمی بخدا نم_
 

 :يخوری نگو عشقم چرا قسم م_ ساناز
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  ی اوک_
 

 کرد سالم و پیچند بار تا. بود نیآنال.  را نگاه کردانی کلی پروفاگریبار د. چت با ساناز را بست صفحه
  انی افتاد که کادشیبعد بدون ارسال پاك کرد 

 
 را بلندتر کرده بود آنقدر بلند که از نشانی بواری حرف دنی انگار اخورندی بهم نمجورهی بود هگفته

  شدن کیدلش نزد . دیترسی شدن مکی نزدشتریب
 
چرا .  را باز کرد نگاه کرد لی پروفايعکس ها.  شدن ریتحق.  از خورد شدن دیترسی اما مخواستیم
 !  که دلش را شکانده بود ي ؟ پسرخواستی پسر را منیا

 
 به همان دختر گشتی که داشت برمی باز هم به رابطه قبلدی تنها شده بود و اصال شایه تازگ بيپسر

  یکه در تمام مسافرت ها همراهش بود در تمام مهمان
 
 انی بار که کنیاول.  داشتی سکسیکلی نداشت اما هییباینامش مهتاب بود قد بلند نبود و چهره ز .ها

 کنارش عکس دوست دخترش را گذاشت ساناز هم 
 

 از پشت سر بغلش کرده بود انی بود و کستادهی انهی را تنش کرده بود مقابل آانی کراهنیدختر پ .بود
  عکس ی عکس ناراحت شده بود حتدنیچقدر با د. 
 
 . ساناز بود .  آمد رونی از فکر بامی پکیبا آمدن .  هم نکرده بودکی الرا
 

  بگو _ ساناز
 
  ؟ ی چ_
 

  ی بگیخواستی همون که م_ ساناز
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 :: به درك ؟ی مگه نگفت_
 

  ::ي بود که تو فرشته انی ایستی تو آدم ننکهی من منظورم از ازمی عز_ ساناز
 
 !يد.. ر_
 

 : نه هنوز_ ساناز
 

 پی اما حوصله تادی بگوی کسي را براشبی دانی جرعتری هر چه سرخواستی اش گرفت دلش مخنده
 کردن نداشت 

 .برات  زنگ بزن خونمون بگم هی _
 

 .جواب داد. ساناز بود .  زنگ خوردلشی موباامی از خوانده شدن پبعد
 
  خونمون ؟ ي چرا زنگ نزد_
 

  ؟ی من خوبم تو خوبی مرسزمیسالم عز_ ساناز
 . خنده اش گرفت پگاه

 
  خجالت بکش دنی خندي زهرمار به جا_ ساناز

 
  ستی خوب نمی نقاش_ پگاه

 
  شده ؟ی چنمی بگو بب حاالدمی مادی بهت دمتی د_ ساناز

 
 ... بگم آخهي چطوردونمی نم_ پگاه

 .دی حرفش پرنی بساناز
  خوبه یگی مي که دارينجوری هم_ ساناز
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  دقه هی ساکت شو گمی دارم م_ پگاه
بعد از تمام شدن صحبتش ساناز .  کرد فی را تعرشبی دي ماجرادی از ساناز نشنیی صدانکهی از ابعد

 . دیاه خندپگ .دی کشغی جیاز خوشحال
  ومدهی نمی خوبه خواستگار_ پگاه

 
  فقط تو به حرف من گوش بدهادی بخدا مادی م_ جواب داد جانی با همان هساناز
  اوهو _ با خنده پگاه

  ام بده سالم ی پگاه شب بهش پ_ توجه گفت ی بساناز
  آخه سالم بدم فقط ؟ _ پگاه

  حرفا فقط پگاه نی و از ایگو خوب آره اول تو سالم بده اون جواب داد بعد ب_ ساناز
  ها ؟ _ پگاه

  نگو باشه؟يزی چي اگه ناراحتم شدی گفت حتی هر چ_ساناز
  باشه _ دی کشی آهپگاه

  اوال چقدر آشغال بود ؟ادتهی روی بخدا امشهی درست م_ ساناز
  کردی نمسهی خودشو با تو مقاتی موقعچوقتی ساناز هکردی می محلی به تو بری ام_ پگاه

 .  باهام ومدی نمرونی بدادی جواب نمدادمی ام می پگهی جور خورد شدن بود دهی باالخره اونم _انازس
  . دی دوباره آه کشپگاه

  ام بده خبرشو بده بهم ی برو پنقدی زهرمار آه نکش ا_ ساناز
  ؟ستی شب بگم بهتر ن_ پگاه

  نه بابا االن بگو _ ساناز
 .  هنوز دو دل بود پگاه

  ؟ شهیری چه سهگی آخه نم_
  ام بده زبون نفهم ی برو گمشو پشیری بگه سدی خودش شماره رو داده چرا باگهی نه نه نم_ ساناز
 بلند ي نگاه کردو بعد با صدای تا خواست جواب بدهد ساناز قطع کرد با تعجب به صفحه گوشپگاه
  دیخند

 . کرد پیبا استرس تا.  بود نی هنوز آنالانیک.  تلگرام رفت به
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_salam  
 
  که نوشته شده بود یی شد به جارهیبا لبخند به صفحه چت خ. خورد کی تامی بعد پقهی دقدو
 

Kian is typing... 
 
 .  آمدامیپ
 
_slm 

 . نوشت عیسر
 
_khobi ?  
 
 . خورد کی را که ارسال کرد فورا تامیپ
 
_merc. to khobi ?  
 

 . دیشنی ضربان قلبش را ميصدا
 
_merc. shenakhti ? 
 
_Are  
 

 ستیکی و تلگرامش نستاگرامی الی آمد که عکس پروفاادشی که خواست بپرسد از کجا نیهم
 نوشت .  بوده ادشی انی کنکهیخوشحال از ا

 
_che khob! fekr kardam mno yadet rafte . 
 
 
_ Eshtebah fekr kardi:wink: 
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 زدی متند تند.  باشد دهی دويادی قلبش گذاشت انگار مسافت زي رودست

 
 

 بزند ی حرفانی بدهد کامی پدیترسیمدام م. که جواب بدهد دی به ذهنش نرسيزی چه فکر کرد چهر
  با نباریا.  شودزانی آوای خراب شود و زیو همه چ

 
 کرده است و ی که انقالب را شوخدیبگو . دی بهتر بود دروغ بگودیاصال شا . داشتی قدم برماطیاحت

  یه بعد بخاطر آورد حتاصال تا به حال انقالب نرفت
 

نه . دارد ؟ فورا سرش را تکان داد پلمی فقط دنکهی اگفت؟ی چه مانی پس به کستی هم ندانشجو
  باز تفاوتشان را به رخ انی دارد کپلمی که دگفتیهرگز نم

 
 ی را عاشق کند کمانی کی فکر کرد بهتر بود تا وقتیکم . دادی شدن نمکی اصال اجازه نزددیکشیم

  نیا.  زد يلبخند . گفتی را متی بعدا واقعدیودروغ بگ
 

 انی ککردی بود را اجرا مدهی کششی هاهی که شب قبل از فوت پدر بعد از گريهمان نقشه ا.  بود بهتر
 .گفتی را مقتی و بعد حقکردیرا عاشق م

امروز .  کرد شیاهای نثار خودش و افکار و روي ادهی را عاشق کند ؟ اه کشانی کتوانستی چطور ماما
  را در یگوش.جمعه بود بهتر بود مادرش را تنها نگذارد 

 
 : کردشیصدا. مادرش در آشپزخانه بود .  گذاشت و خودش به سالن رفتاتاق

  مامان_
  امدی نیجواب

 مامان _
  کرد شی بلند تر و کالفه صدانباریا

  مامااااان _
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  باشد جواب داد دهی را شنشی انگار که تازه صدامادرش
  مامان ؟  جان_

 هم شی غرولند هاي برایحاال دلش حت. مادرش چقدر مظلوم و تنها شده بود . را گرفت شی گلوبغض
  ي برای حتشی حرف هايدلش برا. تنگ شده بود 

 
کنارش . بودازیمادرش درحال خرد کردن پ. به آشپزخانه رفت . گفتن هاش هم تنگ شده بود زهرمار

  و دید کردن کش پگاه دست از خردنیرفت مادر با د
 
  ؟شدهی چ_ سمتش برگشت با تعجب گفت به

همانطور که صورتش را غرق . بدهد دستانش را دور گردن مادرش حلقه کرد ی جوابنکهی بدون اپگاه
 کردی مدام تکرار مکردیبوسه م

  یلی دوست دارم خیلی دوست دارم مامان جون مامان خوشگلم خ_
 منم دوست _مادرش با خنده گفت .دانستی نمد؟یادرش خندبعد از چند ماه م.  بخنده افتادمادر

  !ي دوستم داردمیفهم ... ي پگاه خفم کرديدارم وا
 .مادرش دستانش را گرفت .  جدا شد پگاه

  شامو تو درست کن ای دوست بنقدری حاال که منو ا_
 .  چشمانش گرد شد پگاه

  ؟؟؟؟ ی چگهی د_
 ه داد با همان خنده ادامدی به لحنش خندمادرش

  می باهم بخوراری بیی بعدشم دو تا چا_
 لبان پگاه نقش بسته ي که روي لبخنددی جمله با خنده آشپزخانه را ترك کرد و ندنی از گفتن ابعد
 .بود
 دیفردا با .دی مادرش خواب12ساعت .  نگاه کردند لمیف. برد و باهم خوردندییچا.  درست کردشام

  را انی کنیلست س. پگاه به تلگرام رفت . رفتیسرکار م
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به تلگرام .  نگذاشته بود دی رفت پست جدنستاگرامیبه ا.  نفرستیامی پچی بود اما هنی کرد آنالچک
  گریبعد از آن بار د. به چند کانال سر زد. برگشت 

 
 پسر ؟ به ای دختر ؟ کرد؟بای چت می با چه کسیعنی.  بود نیهنوز آنال.  را چک کرد انی کلیپروفا

  تا حاال 12 از ساعت یعنی. بود2ساعت  .ساعت کرد
 

. نت را خاموش کرد .دی کشي ؟پوف کالفه اخوابدی میپس ک.  استنی بوده و هنوز هم آنالنیآنال
  شروع شی هایابافیرو. آهنگ پخش شد .  زد يهندزفر

 
  . شد

***** 
 که انجام يا کار هفته تنهکی نیدر تمام ا. گذشتی داده بود مامی پانی که به کي هفته از روزکی

 امشب .  بودانی کلیداده بود چک کردن هزار باره پروفا
 

 بعد از ظهر عمو 5 با مادرش دارد ساعت یآقاجان گفته بود کار مهم.  بود به خانه آقاجان بروندقرار
 .  به دنبالشان آمد یمرتض

 .  زده نشدی حرف خاصی طول راه جز احوالپرسدر
مادربزرگ .  و همسرش ،زنعمو و ترانه تعجب کرد موی عمه مردنیز دا . دندی خانه آقاجان که رسبه

 . استرس گرفت . نگفته بود همه امشب دعوتند 
 

  . ستی ربط با حرف آقاجان نی آمدن عمه و عمو بکردی ماحساس
 .  همه نشستند ی و احوال پرسی از روبوسبعد

 . آورد ي بزرگ چامادر
 .ا مخاطب قرار داد  مادرش رخوردی مي همنطور که چاآقاجان

  جان ؟ بای کارت چطوره ز_
  خوبه آقاجون _ بایز

  کنهی نمتتونی ساعتاش اذ_ آقاجان
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  من سرگرم کارم پگاهم خونه اس یتی نه چه اذ_ بایز
. کردی نگاه مشی باباجان؟ با تعجب به آقاجان و سوال هاشهی هميگردی ساعت چند برم_ آقاجان

  و آمد مادرش را آقاجان از همه بهتر ساعات رفت
 
  که انگار خبر ندارد ؟ کردی برخورد مي حاال چرا جوردانستیم
  شب 8 _ بایز

من با بچه  . یشی متی اذي همش داري بچه تا اونموقه تنهاست باباجان توام که سرکارنی ا_ آقاجان
  جا به جا ی که مرتضنهی بهتر امیدی دمیها فکر کرد

 
  راحته المونی هم ما خستی هم پگاه تنها نينطوری انجای ادیای شما بنجای از ابشه

با ....  ما پر از خاطرات ي شده اون خونه هم برای ماشاهللا خانومستی آقاجون پگاه که بچه ن_ بایز
  .رجهی ا_بغض ادامه داد 

 دخترم داره افسرده نی اکنهی متتونی خاطرات اذنی همی دخترم ولدونمی م_ با آرامش گفت آقاجان
  .شهیم
  از لطفتون ی آقاجون مرسمیمونی نه ما همون خونه م_ بایز

 المونی باشه خکی آقاجونمه پگاه نزدفهی جان وظبای زستی لطف ن_ شروع به صحبت کردمی مرعمه
  ی ازدواج کني روزهیراحت تره باالخره شمام قرار 

 
  پگاهم به ما عادت کنه بهتر

 ي حرف هادنی شنبا
  کندی که هرگز ازدواج نمدیتا جوابش را بدهد تا بگو چشم به دهان مادرش دوخت عمه

  جان می زوده مرماتی تصمنی اي فعال برا_ بایز
 هیادامه حرف را نداده به گر ... کنمی خواهش م_ ادامه داددهی لرزیی با صداومدهی نرجی سال اهنوز
 افتاد 
  بعدا میذاریما چشم م امیگی به صالحه جفتتون مگمی ميزی زن داداش ما اگه چ_ گفت ی مرتضعمو
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 کلمه مانند پتک کی فقط دیشنی را نمشانیصداها. عمو و عمه شروع به آرام کردن مادرش کردند زن
 !!!فعال . شدی مدهیبر سرش کوب

 ؟ کردی بعد از سال پدرش ازدواج میعنی !!!! امدهیگفت سال ن!!!  گفت فعال چوقتی نگفت همادرش
  ادیزده بود ؟  ی حرفنی چنیاصال آقاجان به چه حق

 
 امکان داشت به سرنوشت او دچار شود ؟ یعنی داشت ي در دوران مدرسه افتاد که ناپدردوستش

  و ساعت نشستی آخر ممکتیهمان دختر افسرده که ن
 
 کند وهر ی با آنها زندگخواستی نمشی خواب بود همان دختر که ناپدردادی که معلم درس مییها

  که ین همکالس ؟ هماکردیشب با مادرش دعوا م
 

.  را گرفت شی بغض گلوسوخت؟ی پگاه مي االن دلش برای ؟ چه کسسوختی مشی دلش براشهیهم
  ؟شدی تمام نمشی هایچرا بدبخت

________________________________ 
 

هم از مادرش دلخور بود هم .  در دلش وجود داشت يحس بد. شب غصه داشت و ناراحت بود تمام
 به خانه که برگشتند . را داشت ترس از دست دادنش 

 
 را برداشت وارد تلگرام شد دلش یگوش.  به اتاق رفت ی حرفچی اوهم بدون هدی خوابمادرش

  دی کشیآه.  نبودنیساناز آنال.  صحبت کندی با کسخواستیم
 

  کرد پیتا. بود 12:30به ساعت نگاه کرد !  بود نی را نگاه کرد آنالانی کلیپروفا
 
_ Salam  
 

 کرد بخوابد اما ینت را خاموش کرد و سع.  شدالیخیب. خوانده نشدامی منتظر ماند اما پقهی دقچند
  کرد یهر چه سع. پهلو به آن پهلو شد نیتنها از ا
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با ذوق باز کرد .  در تلگرام وجود داشتیامینت را روشن کرد پ. را برداشتیباز گوش.  بخوابدنتوانست
 . بود انیک. 
 
_Salam .khobi ? 
 
 از قهی دق40 بعد یعنی قبل جواب داده بود قهی دقکی.  ارسال شده بود نگاه کردامی که پی ساعتبه

  جواب ندهد تا خواستیدلش م.  داده بودامی که پیزمان
 

. شدی ممانی او بود که پشنی که مهم نبود در آخر اانی کي برادادی اگر جواب نمشدی کند اما نمیتالف
 :اب داد جو. باشدالیخیبهتر بود ب

_ merc . To khobi ? 
 
_ Mnm merc  
 

  انی کدادی افتاد که هنوز نمادشی ناگهان
 .ندیشی مکجا

 
_ Rasti to bache kojai ? 
 

  آمد جواب
_Farmanieh 
 

.  انداختهی دلش ساي رويدیناام. خورندی بهم نمجورهیه.  گفته بودنی هميپس برا.  زد يپوزخند
  هم دنداشت یلبته حرفا. ندهدامی پگری گرفت دمیتصم

 
 . را باز کردامیپ. آمدامیبه محض بستن تلگرام پ. بزندکه
 
_Daneshjuei ? 
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 نیا! نه .خورندی که بهم نمدیفهمی مانی نه حتما باز کگفتی ؟ اگر مگفتی مدیچه با. نگاه کرد امی پبه
 : نوشت .کردی نمشتریفاصله را ب

_Are  
 . ارسال کرد و
_chi mikhoni ?  

 .کر کرد فیکم
_Vekalat  
 

  . دی کشیجواب که آمد نفس راحت.  نپرسد کدام دانشگاه نباری کرد ادعا
 
_kheyli khobe. Movafaq bashi 
 

  داد جواب
_Merc. To chi ?  
 
_ mage nemidoni ?  
 

 .  اش گرفت خنده
_chera. Architect 
 
 .  جواب دادانیک
_Dige chi midoni ?  
 
_inke taze singel shodi  
 
 
_7 mah kam nist ke  
 
_baaaalee 
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 . لبخند جواب دادبا
 
_Eeeem mano follow nemikoni? 
 
_ chera.mikonm  
 

 ی از حد بشیب.  صورتش قرمز شده کردیجمله اش دو پهلو نبود ؟ احساس م.  را گاز گرفتلبش
 . جنبه بود خنده اش گرفت 

_merc dostam 
 
_khahesh mikonam 
 

 کردیهر چه فکر م.  در ذهنش نبود ي جمله اچی جواب بدهد باز حرف بزنند اما هخواستی مدلش
 .  گرفت جواب ندهدمی آمد تصمی به ذهنش نميزیچ
 
 .  شروع خوب بود يبرا.  به نظر برسدزانی آوخواستینم
 

********** 
 

هلم پدرش  ماه از چ3 .گذشتی مانی از چت کردنش با کمیدو ماه و ن . دی ماه هم از راه رسمهر
  که دلش از مادرش شکست ی از شبمیدو ماه و ن. گذشتیم
 
در خانه .  متفاوت بود ي که کرده بود گرفتن عکس هاي کارنیشتری بمی دو ماه و ننیدر ا. گذشتیم

 و بعد ...در پارك...ابانیدر خ... نیدر ماش... 
 

 شیعکس ها.  فالو شده بود انیحاال توسط ک . گذاشتی منستاگرامی در اکردی را انتخاب منشانیبهتر
 برعکس پگاه . گذاشتیاما کامنت نم. کردی مکیرا ال
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 تشکر کی با یموجی اکیهر چند با . شدی و کامنتش حواب داده مکردی مکی الگذاشتی مکامنت
  .دادیساده اما جواب م

پدر و مادر . مانداز مادرش اجازه گرفته بود که شب را هم آنجا ب. قرار بود به خانه ساناز برود امروز
 .ساناز در خانه نبودند و ساناز تنها بود

 سال نی انگار چنددادیمحکم فشارش م. دی باز شد ساناز در آغوشش کششی در به رونکهی محض ابه
  شیخنده اش گرفت هفته پ. بود که از هم دور بودند 

 
 کردند بعد به یوال پرس نشستند احیکم. ساناز که جدا شد وارد خانه شد . بودند دهی را دگریهمد

 از اتاق که . اتاق ساناز رفت تا لباسش را عوض کند
 
 گذاشته بود و خودش در با ي به همراه قورینی و نبات در سوانی آورده بود دولونی آمد ساناز قلرونیب

 .  بود ریضبط درگ
  يدی چی عجب بساط_ گفت نشستی همانطور که مپگاه

  می گفتم نئشه کن_ دی خندساناز
  ونیآره با قل_ دی خندپگاه

 دی خندساناز
  دوساعته ؟یکنی می چه غلطي حاال دار_ پگاه

 .ادی خوشت میلی قشنگه بذارم برات خیلی که خگردمی آهنگ مهی دارم دنبال _ ساناز
 آهنگ دود در دنیبا شن.  بلند پخش شد ي کرده بود که آهنگ با صداونی قلدنی شروع به کشپگاه
 .ه سرفه افتاد کرد و بری گشیگلو
  از سفريای تا بقرارمی تو بدنی ديبرا
 
  خبری و حلقه بر در بزنم که اومدم بامیب

 
  ی تا که باور کننتی سي تا سر بذارم روامیم
 

  ثمری بی زندگگهی تو دی برام برهی گنفس
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 که اشک در دیآنقدر خند.دی بلند خنديبا صدا . دیرقصی مي مقابلش به طرز مسخره اساناز
 ساناز جلو آمد دستانش را گرفت بلندش . انش جمع شد چشم

 
 . با هم همراه شدندکرد

 
 . ذغال گذاشتندگریبار د. ذغال خاموش شده بود .  نشستند ی که وقتدی و خنددندی رقصآنقدر

  نشدي خبرانی از ک_ بودند که ساناز گفت ونی قلدی حال کشدر
  که بهت گفتمهکنی مکی فقط همون فالو کرد و الیچی نه ه_ پگاه

  بودند ی خوشش اومده عکسات عال_ ساناز
  ؟ی مطمئن_ با ذوق گفت پگاه

  افهی هم قي دارکلی داشتن تو هم هکلی فقط همیدی آره بخدا دوست دختراشو مگه ند_ ساناز
 یگیآره راست م_ پگاه

 دیی تانوهیه ا نيشدی مدی سرخ و سفنیی پاینداختی سرتو مدی االن تو با_ نگاهش کرد ظی با غساناز
  یکن

  هیاون موقه خواستگار_ دی خندپگاه
  بشه شوهرت ادی بانی فک کن کي وا_ ساناز
 .  انداخت نی زمي خودش را روی به شوخپگاه

 کنمی ساناز اصال فکر مي جدی ول_ دیپگاه بلند شد خودش هم خند .دی بلند خندي با صداساناز
  شمی موونهید

 بوست کنه بغلت کنه حرفش را نصفه گذاشت با نکهیا.  فکر کن هگی ديزای اوه اوه به چ_ ساناز
 :  گفت دهی بردهی برشی خنده هانی بدی بلند خنديصدا

 
 ... بود ... قرمز شده... صورتت ....  پگاهيوا

 .  صورتش گذاشت داغ داغ بودي دست روپگاه
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 قلبش وفتد؟ی اتفاق بییزهای چنیواقعا امکان داشت که همچ.  گفت دیخندی به ساناز که ميزهرمار
 .  شد نستاگرامی را برداشت وارد ایگوش.تند تند زد

 
 .ساناز را صدا کرد.  چشمانش گرد شدانی پست کدنیبا د. داشت دی پست جدانیک

  .نی پستشو ببای ب_ پگاه
  ؟؟نمی گذاشته ؟؟ ببیچ_. جلو آمدساناز

 : عکس نوشته شده بودي عکس گذاشته بود که روهی
 

 م کامنت بذاره مامانعروس
 

 پگاه باتوئه کامنت بذار_ . دی عکس خنددنی با دساناز
 بدون خواندن کامنتها به تلگرام رفت . کامنت گذاشته بودند50.  کامنت ها را نگاه کردپگاه

 . نوشت شیبرا
_ Man aroose mamanet besham? 
 
 . بلند به خنده افتادندي را که ارسال کرد با ساناز با صداامیپ
 
 

 .  بودند انی گذاشته بودند و با ذوق منتظر جواب کنشانی را بیشگو
  گفتمی کردما کاش نمی عجب غلط_ پگاه

 ی خوب گفتیلی نه اتفاقا خ_ ساناز
 .  به خنده افتادو

  دهی اه چرا جواب نم_ پگاه
  ته صف ی تو رفتدهی رو مهی داره جواب بق_ گفت ی با بدجنسساناز
  را برداشتیو گوش.  جواب داد يتلگرامشو که ندارن وا ذارنی کامنت مهی بق_ پگاه

  نمی منم ببسای ؟ وای چ_ساناز
  فرستاده بود یموجیفقط ا.  نگاه کرد امی به پپگاه
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 .دیساناز خند.  را به سمت ساناز گرفت یگوش
  خوااامی خوب مهی بگو چ_ ساناز
 .  چشمانش را گرد کرد پگاه
  يخوای خفه شووو خودت م_ پگاه
  من که دارم _ دی خندنازسا

  دمی ولش کن جوابشو نم_ پگاه
  ؟ هی اه مثل بچه ها خب بگو چ_ ساناز
 .  کرد پی تاپگاه

_chie ? 
 .  خورد کی فورا تامیپ
 
_ Shohar doost dari ? 
 
 .  را بلند خواندامیپ

  هییی شوهر چزمی بگو تو رو دوست دارم عز_ساناز
  بگمنوی نه زشته ا_پگاه

 : کرد پی تاخودش
_ Na be andazei ke to zan doost dari.  
 . ساناز خشک شد .  ساناز که خواند يبرا.  فرستاد و

 خاك توو سرت عمرا اگه جوابتو بده اه_ ساناز
 
 . جواب آمداما
 
_mamanam aroos doost dare:joy: 
 

  . دندیباهم خند.  را خواندامی پساناز
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  خنده ارسال کردیموجی اچند
 ا که فرستاد رجواب
  شهی همش که چت نمي قرار بذاردی باشهی نمينجوری پگاه ا_ گفتساناز
  . گهی نميزی خودش چی وقت_ پگاه

  تو بگو گهی نميزی اون چي عرضه ای توام ب_ ساناز
  نی منو ببای بی بگم چ_ پگاه

  واضح نگو نقدری اينجوری ا_ ساناز
 . رونی بمی برایم ب من هنوز باهاش حرفم نزدم بعدبگشهی نم_ پگاه

  صداتو بشنوم خوادی خب بگو دلم م_ ساناز
  مردد نگاهش کرد پگاه
  بگم ؟ _ پگاه

  آره بگو _ ساناز
  االن بگم ؟_ پگاه

  آره االن که جواب داده بگو _ساناز
 :نوشت .  بود امدهی نیامی را نگاه کرد پیگوش

 
_Doost daram sedato beshnavam.  
 
  انی کي و صدا بودسی وي بعدامیپ
 

 انیک_ هم صداتو بشنومنمی دوست دارم هم خودتو ببمنم
 

 . شدیباورش نم.  بودانی کي مردانه ،صداي صدانیا.  قلبش گذاشت ي دست رودی را که شنصدا
  را گوش سی بار که و20بعد از . بار گوش کرد20 را سیو
 

 .  جواب را فرستادکرد
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  ؟نمتی ببی ک_
 

 .جواب آمد . دندیشنی را مگری همدي بار بود صدانیاول .زدی مشی در گلوقلبش
 
_Farda 
 
 ی خداحافظعیساناز سر.  بود برگشت اشاره کرد قطع کند ری سمت ساناز که درحال صحبت با امبه

 . کرد 
  گفت ؟ی ؟ چشدی چته ؟ چ_ ساناز
  مینی فردا همو ببگهی م_ با استرس گفت پگاه

  بگو باشه_ساناز
  کنم آخه ؟ کاری مامانمو چ_ پگاه

  یمونی ما مي بگو فردام خونه _ساناز
 ؟یزنگ بزنه چ_پگاه

  جواب نده خب _ ساناز
  بپوشم ی لباس چ_ پگاه

  هاا دهی پريری بگافهی بگو باشه قدمی من دارم خنگ بهت م_ چپ چپ نگاهش کرد ساناز
  باشه _ پگاه

 بود و قرار داریتمام شب ب.دا صحبت کردند فردا قرار گذاشتند تمام روز با ساناز درباره قرار فريبرا
  چشمانش بسته نکهیشب قبل از ا.کردیفردا را تصور م

 
 . باشد ی عالزی دعا کرد که فردا همه چشود

________________________________ 
 
 عصری ولابانی رستوران در خکی محل قرار را گفت انیک. استرسش آغاز شد . شدندداری خواب که باز

  بود اما ساناز گفت دهیام رستوران را نشنن.بود 
 
 . را درست کندشی کند و موهاشیساناز کمکش کرد تا ارا.بعد از ناهار به تکاپو افتادند.شناسدیم
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 اونجا دی با8 ساعت ي وا_ ساعت با استرس گفت دنی شده بود با د6 را که کرد ساعت شیکارها
 باشم 
  ؟ ي به مامانت زنگ زدمیرسی م_فت  گدادی همانطور که شلوار به پگاه مساناز
  آره ساناز من حالت تهوع دارم _ پگاه

  روش ياری اونجا باال بي تو رو خدا پگاه نر_ دی خندساناز
  رمیمی دارم استرس مگمی ميبخدا جد_ خنده اش گرفت پگاه

  نمی شلوارد ببهیعی اشکال نداره طب_ساناز
  بپوشم رونی برو ب_ پگاه

 از شلوار زاپ دار خوشش چوقتیه. زاپ دار بودنی جکی دی خارج شد شلوار را پوش که از اتاقساناز
  دی قرار بانی اولي آمد اما ساناز گفته بود براینم
 

 مشخص شی از زانویمی تخت نشست با نشستن ني باشد و بهتر است به ساناز اعتماد کند رونیبهتر
  .شدیم

  ساناز پام معلومه _ پگاه
 نوی اشهی من روم نم_پگاه دست به دکمه شلوار برد . کوچولوئه کهی تهیاوه _مد  به اتاق آسانارگز

  اون خوشگلتره پوشمیبپوشم شلوار خودمو م
  ياری توو دهنتا درش بزنمی پگاه به قرآن م_ دستش را گرفت ساناز
  جلف شده پمی ت_ دی کشی پوفپگاه

 هی که دنبال سادگیی از اون پسراانی کی بزنپی تينجوری ادی ؟ باادی خوشش بيخوای مگه نم_ ساناز
  بفهم ستین

 ی بلند و مشکيموها.  سرش درست کرد ي ساناز شال را رودیمانتو را پوش! شلوار را عوض نکرد پگاه
  رنگ یرژ کالباس.  پخش کرد شیاش را دور شانه ها

 
  . دی کشغی جدنشیساناز با د. آماده شده بود . دی کششی لبهاي رورا

 ی خوشگلنقدی که ايریاه بم پگ_ساناز
  ؟ ادی ساناز ؟ خوشش میگی مي جد_ با استرس نگاهش کرد پگاه
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 ادی غلط کرده خوشش ن_ ساناز
.  که حرکت کرد نیماش.  از خانه خارج شدندنی ماشدنی و بعداز رسدی لباسش را پوشساناز

 مدام .  داشتيدیحالت تهوع شد.  شد شتریاسترسش ب
 

 گرد  برگفتی در سرش مییصدا
  را بزندانی قرار و کدی برگردد که قگذاشتی دلش نماما
خواست .  تر از رستوران پارك کردنیی پانیماش. دندی به رستوران مورد نظر رس8 مانده به قهی دقده
  شود اما ساناز گفت صبر کند ساناز به رستوران ادهیپ
 

 .  آنجا بود بعد پگاه برودانی اگر کبرود
 با یهمه دختران.  نگاه کردشدندی رد منی که از کنار ماشیی استرس به دخترها شد باادهی که پساناز
 فکر کرد  . دی کششیدست به موها. بلوند بودنديموها

 
  ساده نبود ؟یلی بلوند بود خشی موهاکاش
 .  خوب برگزار شود زیدعا کرد همه چ.  و به آسمان نگاه کرد دی کشیقی عمنفس
 بود که ساناز گفت 8:10.  منتظر ماندندنی در ماشیکم . امدهی ن هنوزانی گفت کدی که رسساناز
  کرده خیدستانش . لرزندی مشی پاهاکردیاحساس م. برود

 
 .  که به ظاهر محکم بود به سمت رستوران رفت یی شد و با قدم هاادهی پنیاز ماش. بود

رستوران کنار پنجره  ي انتهازی مکی پشت انیک. گشت انی رستوران شد و با چشم به دنبال کوارد
 به .  بودلشینشسته بود و در حال کار کردن با موبا

 
 گذاشت و زی مي را روی گوشدنشی سرش را باال آورد با دانی که شد ککینزد.  رفت سمتش

 .برخاست 
با .  را تا ارنج تا کرده بودشی هانی بود آستدهی پوشي کمرنگ با شلوار سورمه ای مردانه آبراهنیپ
 . از قلبش سر خورديزیس کرد چ احسادنشید

  .شدی را داشت که سوار سرسره می زمانحس
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 سالم کرد و انیک. ستادی اانی و مقابل کدی را جلو کشیصندل . لرزدی دستانش مکردی ماحساس
 برعکس دستان خودش . دست داد . دستش را جلو آورد 

 
 .  داغ بودند انی کدستان

  کرده ؟خیستت چرا  شما ؟دی خوب_ لبخند زد انیک. نشستند
 !برعکس دست تو _ فرم بدهد پگاهشی کرد به لب های سعپگاه

  من تب عشق دارم _ دی صدا دار خندانیک
 .  توجه باشدی مسخره ات کروه بگفتی که میی کرد به صدای و سعدی خندپگاه
 .  را عوض کرد بحث
  شلوغ بود یلی خابونای خدی معطل شددی ببخش_ پگاه

  ؟ يجا اومد مگه از ک_ انیک
 شهی آها آره از سمت تو دور م_ آمد گفت ادشی که پگاه خواست جواب بدهد انگار که نیهم

  منو را برداشت و انیک . ردیگارسون آمد تا سفارششان را بگ
 
 . نگرفت .  را بلد نباشد یی که نکند نام غذادی ترسردی که خواست منو را بگنیهم.  سمتش گرفت به

 ودت سفارش بده  منم خي برا_ پگاه
  خودش سفارش بده ی که هر کشهیآخه نم_ انیک

  رستوران خبر ندارمنی اتیفی من که از ک_ پگاه
  ي بخوري من بخورم مجبوری باشه پس هر چ_ انیک

  از خودت بگو کمی خب _ گفت انیبعد از سفارش غذا و رفتن گارسون ک.  نگفت يزی زد و چلبخند
 بگم  بگم ؟ تو بپرس من ی چ_ پگاه

  ؟ي چند تا خواهر برادر دار_ انیک
  یچیه_ پگاه

  پس ي دونه اهی یکی عه _ لبخند زد انیک
  ستمی نوونهی خل و دی اره ول_ با لبخند پگاه

  . دی صدادار خندانیک
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  ؟ی تو چ_ پگاه
  من دو تا خواهر دارم _ انیک

  هم سن ؟ _ پگاه
  نه اونا بزرگترن _ انیک

 .  تکان داد دیی سرش را به نشانه تاانی کی هستي پسر و ته تغار پس تک_ لبخند زد پگاه
 که خنده دار زدی میی حرف هاانی غذا خوردن کنی را که آوردند شروع به خوردن کردند در حغذا

  اش هی انداخت استرس اولیبودند و پگاه را به خنده م
 
 . کردی و صحبت مدیخندی رفته بود و راحت منی باز
 دوستمه _ پگاه لبخند زد و گفت رهی زنگ خورد که جواب نداد و در مقابل نگاه خانی کلی موباکباری

  زنمیبعدا بهش زنگ م
 قدم انیهمراه ک.  صورتحساب را پرداخت و باهم خارج شدند انی از خوردن شام بلند شدند کبعد
 .  اتفاق افتادانی با کشی هانی اوليهمه  . داشتیبرم
 
 . رودی امروز کنارش راه مدادی را هم نمشیها جواب کامنت ی که حتیانیک

 .  باز کرد شی را برانی در ماشانی و در کمال تعجب کستادندی رنگ ای مشکي آئودکی کنار
  خوادی خنک مزی چهی ؟ دلم می بخوریدنی نوشهی می بری موافق_ گفت انی که به راه افتاد کنیماش
خدا را شکر کرد مادرش . چقدر زود گذشته بود  به ساعت نگاه کرد ساعت ده و ربع بود زمان پگاه

  رفتی هم که به خانه ساناز منجای هم زنگ نزده از اکباری
 

  . انی با کی همراهي داشت برای مشکلپس
  باشه _
  ؟ يخوای داغ مزی چهی فک کنم ی تو ول_ انیک

  گهی نه د_ دی خندپگاه
  ؟ یستی سرد نگهی االن د_ انیک

  نه _ پگاه
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  ی عال چه_ انیک
 .  گاز دادشتری بو
 .  در حال خوردن آب انار بودندنی ساعت بعد در ماشمین

 .  گوش کرد شیپگاه به حرف ها.  زنگ خورد و جواب داد انی کیگوش
 خدافظ ....آره ... دیخند ...امینم...دینه شما بر.. آره کار دارم  .... دیخند .. میی بله ؟ جا_ انیک

 که با یدوباره همان حس.  کرد یپگاه نگاه کرد و نگاهشان باهم تالق را که قطع کرد به لیموبا
  نییسرش را پا. به پگاه دست داده بود سراغش آمد دنشید
 

  . دهی متوجه شد که خجالت کشانیانگار ک . انداخت
 . زنگ زد جواب ندادم می بود توو رستورانم بودرضای دوستم عل_ انیک

  دونمی م_ حواس گفت ی بپگاه
  ؟ یدونی از کجا م_ نایک

 .  حواسش جمع شد پگاه
  ؟ وی چ_ پگاه

 .  به خنده افتادانیک
  ستااای حواست به من ن_ انیک

  دمی حرفتو نفهمنی چرا هست فقط ا_ هول شد پگاه
 .  حرفش را جمع کندعی کرد سریسع

  شده رمی آخه د_ پگاه
  حواسم به ساعت نبود اصال دی آخ ببخش_ انیک

  کنمی م خواهش_ پگاه
  بده قی ادرستو دق_ انیک

  هی کافی کنادمی آژانس پهی دمه ی منو برسونخوادی نم_ پگاه
  . دی اخمش ترسدنیبا د.  با اخم نگاهش کرد انیک

  شهی مرتی آخه د_ پگاه
  من ي واجب تره براي االن رسوندن تو از هر کارشهی نمرمی د_ انیک
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  ی مرس_ زد ي لبخندپگاه
 . د هم لبخند زانیک

دخورها از .  بودانیدر کنار ک.  بودیحس خوب.  با سرعت راندانی آدرس خانه ساناز را داد و کپگاه
  هر چه کردندی با حسرت نگاهش مي کناري هانیماش

 
به . کردی نگاه مانی کمرخیبه ن. دندیدوی مشی رويشتری نگاه ها با حسرت بشدندی مکترینزد

  نفس قیعطرش را عم. به نگاهش که رو به جلو بودشیدستها
 

  .دیکش
 ــــدمـعـکـــــوسی درمـــان

 دخترك دانستی نگاهش را احساس کرد با لبخند مهربان نگاهش کرد انگار مینی سنگانی بار کچند
  چقدر در راه بودند دینفهم . کندی مریدر ابرها س

 
ش آمد که مقابل  به خودیوقت. گذاشته شد نی در ماشییچه آهنگ ها.  را نگاهش کرد انی کچقدر

 . ستادندیخانه ساناز ا
 .  سرش را خم کرد پالك را نگاه کرد انیک
  پالك چند ؟ ی گفت_ انیک

  نجاستی درسته هم_ پگاه
  مادر پدرت ؟ دارنی ب_ انیک

  نجای استی خونه خودمون ن_ پگاه
  با تعجب نگاهش کرد انیک
  پس ؟ هی خونه ک_ انیک

  دوستم _ پگاه
  ؟ یمونی منجای شب ا_ انیک

  ي به زحمت افتادمی رسوندنجای که تا ای بله ؛مرس_ پگاه
 . با اخم نگاهش کرد انیک
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  خب تشکر نکنم ؟ _ دی خندپگاه
  .ارمتی بنجای بود تا افمی نه من وظ_ نگاهش کرد انیک

  . دی خجالت کشانی کمی از نگاه مستقپگاه
 گهی من برم د_ پگاه

 . ستش را تدر دستش گذاشت پگاه د.  دستش را جلو آورد انیک
  بود برام ی خوبیلی شب خ_ زل زد و گفت شی همانطور که دستش را گرفته بود به جشم هاانیک

  لب باز کرد ی به سختستادهی انهی قلبش در سکردی احساس مپگاه
  منم ي برا_ پگاه

.  شد ادهی پنی کردند از ماشیخداحافظ.  به دستش وارد کرد و دستش را رها کرد ی فشار کمانیک
 .  بودستادهی هنوز اانیک

در را که بست به در .  نگاه کرد لبخند زد وارد خانه شد انیبه ک. ساناز در را باز کرد.  در را زد زنگ
 پله ها را تند تند باال  . زدی داد قلبش محکم مهیتک
 

 . بود ستادهی ايساناز مقابل در ورود . رفت
  دی اشک ترسدنیساناز با د.  جمع شدند شیها اشک در چشم دی ساناز را دنکهیهم

  شد پگاه ؟ ی چ_ ساناز
 . ساناز پگاه را از خودش جدا کرد در را بست. را در آغوش ساناز انداخت خودش

  به درك ولش کن اصال بهش فک نکن _ ساناز
  بود سانازی عال_ دی خندپگاه

  زد غی جی با خوشحالساناز
  دمی ترسینکی چرا خودتو لوس میعوض_ ساناز
  بهم نگفت ي بدزی چچی اصالخودشو برام نگرفت هشهی آخه باورم نم_ دی خندپگاه

  دستتو گرفت ؟_ ساناز
  داد کی فشار کوچهی االن دستمو گرفت ی ولمی فقط دست داد_ با ذوق پگاه

  تمومه چشات کار خودشو کرد گهی دولی ا_ ساناز
  . دی بلند خندی با خوشحالپگاه
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 ی گفت که تو پررو نشينجوری انستای توو انی ؟من که بهت گفتم ای الکيدی چقد ترسيدی د_ ساناز
 وگرنه خوشش اومده بود 

  بهم زدی ساناز همش لبخند م_ پگاه
 . صورتش گذاشت ي رودست
  شهی باورم نمي وا_ پگاه

 کرد اما هر فی ساناز تعري صحبت کردند رفتارش را صدباربراانی که هوا روشن شود درباره کی زمانتا
 ساناز گفت .امدی نیامی ماند پانی از کامیچه منتظر پ

 
 بود و به داری ساناز هم بدنیبعد از خواب . وفتدی است و اجازه دهد کم کم رابطه اشان جا بیعیطب
  خوشش را ي رویزندگ . کردی که گذرانده بود فکر میشب
 

 . داده بودنشان
************ 

 
بعد از خوردن ناهار مادرش زنگ زد و گفت شب حتما به خانه . شد داری ساناز از خواب بي صدابا

  به خانه 8 گرفت می بعدازظهر بود تصم4ساعت .برگردد
 

 . بدهدامی پانی نداده بود و هنوز منتظر بود کیامی پچی هشبی از دانیک . برود
  نگفت یچی ه_ پگاه

 ؟ی ک_ ساناز
  گهی دانی ک_ پگاه

  شگردشه _ ساناز
  ؟ی چیعنی _ پگاه

 دهی نمامی بهت پی ولی تو منتظرشدونهی خوب بوده مهربون بوده مشبی دکنهی مصتیداره حر_ ساناز
  به چشمت خاص باشه االن منتظره تو شتریکه ب

 
  دهی تو نده صبر کن اون می ولي بدامیپ
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  دمی باشه نم_ پگاه
  قول بده _ ساناز
  دمی قول م_ پگاه

  کامل بگو _ ساناز
  دمی که نمدمیقول م_ نگاهش کرد تی عصبان باپگاه

 .  بگو گموی که من مینی نه ا_ با خنده ساناز
  . دی کشی کالفه شد پوفپگاه

 دم....ی نمانی به کدمی بگو قول م_ساناز
 پگاه هم دی بلند خنديساناز با صدا. کنترل را برداشت و سمتش پرت کرد .  چشمانش گرد شدپگاه

 . به خنده افتاد 
  منحرف شعوری زهرمار ب_ پگاه

 مشغول نای فکرتو با ای گذشتدهی مامی پزنهی از مرحله زنگ مگهی بخدا تو االن دگمی راست م_ ساناز
  بعد ازت ي فاب شدانی فکر کن با کنینکن به ا

 
  ؟یکنی مکاری خواست چيزی چنیهمچ
  نه _ باخنده پگاه

  یکنی براش غش مي دارينجوری ؟ تو که االن اي ازش بگذریتونیم . ي غلط کرد_ ساناز
  بگذرم تونمی نه نم_ پگاه

  پس چرت نگو _ با خنده نگاهش کرد ساناز
  وقتام شالمو بوس کنه ای فقط نگام کنه بعضرهی دستمم نگی حتخواستی دلم می ول_ پگاه

  ي پگاه رمان نخون جنبه ندار_ ساناز
 . دی خندپگاه

 ازت ی چون ماه اول دوستيشدی دوست مانی با کدی نبایخواستی ميزی چنی تو اگه همچ_ ساناز
  خوادینخواد ماه دوم م

به حرف ساناز فکر . حتما االن قرمز شده بود .  درونش داغ شد کردیاحساس م . دی خجالت کشپگاه
  ؟ انی با کیعنی دیکشی خجالت مشتری بکردیم
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  ها ؟ _ ساناز
  ها ؟ ی چ_ پگاه

  بهش؟ یگی میچ_ ساناز
  نمدوی نم_ پگاه

  ؟ی باهاش باشخوادی دلت نمي مگه دوستش ندار_ ساناز
  ؟ رنی مکننی ولش مخورهی پسرا تا دستشون به طرف مدمی چرا اما شن_ پگاه

 نی بخوادم بمونه به ارهی می هم نکني نرفتن نداره اون اگه بخواد بره تو کارای به رفتن ی ربط_ ساناز
 اش  باهاش بي نداره تو اگه دوسش داری ربطزایچ
 

 کنهی فرق مهی قضیکنی فکر منایاما اگه به گناه و ا .استی حس دننیبهتر
 هی نی چون استی گناه نگمی داره من می نبودن به اعتقاد خودت بستگای نه بابا گناه بودن _پگاه
  می اگه بخوامی بهش جواب بددی که باازهی نهی اس زهیغر
 

  ؟ برهی شدن ما لذت متیره از اذ که مارو دوست دایی خدامیشی متی اذمی کنسرکوبش
 قبول ایلی حرف منو تو رو خنی داره ای معلومه که نه اما بهقول خودت به اعتقاد ادم بستگ_ ساناز

  مامانش خرابه اما افکارش نکهی با اهی مهدنیندارن هم
 

 که یی حرفادهی چرا ؟ چون مامانشو دیدونیم.  اگه آدم با عشقش بخوابه خرابه کنهی اس فکر مبسته
  خوادی چون نمدهی رو شنزننیپشت سر مامانش م

 
 خره فرق مامانشو که در نقدری اوفتادهی اون باشه در واقع فرق سکس و عشق براش خوب جا نمثله

  رو با من خوابهی می حسچیروز با صد نفر بدون ه
 
  .دمی جواب مازمی از رو عشق به نری امشی پرمی بار مهی ی که ماهیبا من . دونهینم
 ساناز را دوست داشت هیمهد. ناراحت شد  . کندی چه فکر درباره اش مهی مهددانستی ساناز منکهی ااز

  مثل مادرش یکیاما بارها به پگاه گفته بود که او هم 
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 . ردیگی مادرش پول می منتهاست
 .  ساناز خودتو ناراحت نکن الیخی ب_ پگاه

 که از رو ي دخترهی مردم هست ناراحتم که نی که بیلط باور غنی از استمی ناراحت نهیاز مهد_ ساناز
  ي رو با زن فاحشه اخوابهی با عشقش مرهیعشق م

 
 گنی پسر بخوابه مهی که با ي به دخترنکهیاز ا.  ناراحتم کننی میکی خوابهی در روز با صد نفر مکه

  که ی نجابت سکس نداشتن ؟ کسفیواقعا تعر .بینانج
 

 می شده اما همه قای مدلنی اای درصد دوست70االن . قب افتاده اس عیلی خکنهی مي فکرنیهمچ
  دستمونم بهم نخوردهگنی می الککننیم

 .  که اکثر خانوادها و جامعه باورش دارنيزی ساناز چنهی نجابت همی سنتفی تعر_ پگاه
انواده گفته  خای کرده نیی که جامعه تعی توو قالب سنتدیچرا آدم با. من باورشونو قبول ندارم_ ساناز

 بمونه ؟
 که خودش کنهی رو مي نخواد مثه تو مثه من کارمونهی بخواد می کسستی در کار نيدی با_ پگاه

  با یاالن توو خانواده ما از نظر مامانم دوست. قبول داره 
 

 باور غلط هی ی وقتگردهی خانواده برمشهی به رنیا . دهیسر و گوشش جنب . بهی دختر نانجینی پسرم
  نوی جسارت ایکی و دهی چرخنشونی نسل بنسل به

 
 مثه یی دختراشهی اش مجهی رو قبول کنه نتگرانی باور دنکهی برسه نه اجهی که خودش به نتنداشته

  مثل مادرش نکهی که از ترس اهیمهد. و شهرزاد هیمهد
 

  ؟ سوم توو کالسمون بود ادتهیشهرزادم که  . دهیدور پسرا رو خط کش !!!! بی نانجنشه
 . سرش را تکان داد انازس

 هم نکرده ي کارچارهی گفت رفته خونه دوست پسرش حاال بحی کرد زنگ تفری غلطهی بدبخت _ پگاه
  خدا ي بچه ها نشستن گفتن گناه کردنقدریبودنا ا
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 نوی از اونور مامانش هر روز ابخشتتینم
 رو که يش پسر نجنبه آخرگهی ساله که سرو گوشش د60 50 چارتا زن شی کالس قرآن پبرد

  کرد و غصه خورد آخرم هیعاشقش بود ول کرد چقدر گر
 

  کرد فقط شانس آورد نمرد یخودکش
 . دی کشی پوفساناز
  اعصابم خورد شد _ ساناز
 نکردن مستقل بودن آزاد بتی نجابت رو دروغ نگفتن غنکهی ايجامعه ما به جا! گهی دقتهی حق_ پگاه

  توو سکس  کردهفشی کنه تعرفیبودن دخترا تعر
 

  و نداشتن
  حرفش را ادامه داد ساناز
 ی آدم کنترلهی چشم گفتن کال لی بزرگترا گفتن بدون دلی ، هر چدنی سر و گوش نجنب_ ساناز

 ..... اه!!
  مارو به کجا رسوند انی بحث کنی بب_ پگاه

م مشخص  واقعا از حرفا_ ؟ پگاه خنده اش گرفت یکنی مکاری آخرش چی انداختادمی عه _ ساناز
 . نبود
  چرا کامال مشخص بود_دی خندساناز

هنوز .  کردو به خانه شان برگشت ی پگاه خداحافظ7ساعت . نگاه کردند لمی بعد فدی دو خندهر
 . نبود انی از کيخبر

 
________________________________ 

 
 بود امروز هم شنبه 7:30 .به ساعت نگاه کرد . مادرش در آشپزخانه بود.  را باز کرد و وارد خانه شددر

  بود ؟ دهیبود مادرش زود نرس
  چه خبرته؟ می ترسوند_ قلبش گذاشت و گفت ي سالم کرد مادرش برگشت دست روي بلندي صدابا

  ؟يدی که ترسيکردی مکاری چ_ پگاه
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  کردمی که کشتمو داشتم چال می آدمیچی ه_
 .  چشم غره رفت و

 باهم ارمی لباسامو در بسای وا_ گفت رفتیتاق خوابش م خنده اش گرفت همانطور که سمت اپگاه
  میچالش کن

 را برداشت و یگوش.  کاناپه نشستي را عوض کردو به سالن آمد روشیلباس ها.  جواب نداد مادرش
  30 دشی بازدنیآخر.  را نگاه کرد انی کلیپروفا

 
 خانه دیپرسی که مدین شکشی مادرش را نزديصدا.  دادرونینفسش را با حرص ب.  بودشی پقهیدق

  را همانطور قفل کردو جواب یساناز چطور بود فورا گوش
 

 یچی ه_ داد
  ؟ دی کردکاریچ_

  می حرف زد_پگاه
  ؟ دی گفتیچ_

  ؟ یزنی می تو با دوستات چه حرفپرسمی مامان مگه من م_ چشمانش را درشت کرد پگاه
  که بگههی تو بپرس ک_ دی خندمادرش

  ؟ي کردکاری تو چ_ پگاه
  خانوم نی نگشی رفتم پیچی ه_

  ؟ چرا ؟ هیمامان مهد_ پگاه
  دلش گرفته بود _

  ؟ گفتی می ؟ چی چي برا_ پگاه
 که من بگم یگیمگه تو حرف دوستات رو به من م_ از پگاه چشمانش را درشت کرد دی به تقلمادرش

 ؟؟
 نگاه ونیزیبه صفحه تلو.  جم کرد الی سردنیمادرش کنترل را برداشت و شروع به د . دی خندپگاه
  پدر دی بگوخواستی و مادرش مکردی مهیدختر گر. کرد 
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 نفر 3 2 ادی بای بچه به دنهی هی توو ترک_خنده اش گرفت و با همان خنده گفت  . ستی اش کیواقع
  باباشدن کننیفکر م

  مودب باش پگاه _
  گردنی همش دنباله باباهاشون مهی چگهی دگمی خب راست م_ پگاه
 .  برگشتشیبعد از خوردن اب سرجا. ختی آب روانی لکی شد به آشپزخانه رفت و بلند
  مامان ؟ _ پگاه

  بله _ بود گفت ونیزی همانطور که چشمش به تلومادرش
  ؟ هی چکنندی که بعد از شوهرشون ازدواج میی نظرت راجب زنا_ پگاه

 . بدون حرف نگاهش کرد هی چند ثانمادرش
  ندارم ي نظر_

  کارشون درسته بنظرت ؟ _ هپگا
  ننداز کهی درست بگو تی بگيخوای می هر چ_

  پرسمی بگم دارم نظرتو مخوامی نميزی من چ_ پگاه
 آره کارشون درسته _

  خوبه یلی خوبه خ_ پگاه
 پگاه پوزخند زد.  نگاهش کردمادرش

  نگاه نکن پوزخندم نزن ينجوری ا_
  کنم ؟ دست بزنم ؟ کاری چ_ پگاه

  رفتانیوز ازدواج نکردم پگاه که ا من هن_
 .  حرف مادرش را قطع کرد ی عصبانپگاه
  ياری اسم ازدواجو بشهی واقعا چطور روت م_ پگاه

  یزنی حرف می با کي ادب داشته باش پگاه بفهم دار_
 .  شدن نداد با بغض جواب داد ي چشمانش پر از اشک شد اما اجازه جارپگاه
  ماهه مرده 4 من ي بابایفهمی می تو چ_ پگاه

  ازدواج کنم ؟خوامیمن مگه گفتم االن م_
  ازدواج کن االن نه که خواستگارات پاشنه درو کندنای نه تو رو خدا ب_ پگاه
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  خفه شو پگاه _
به .  کند هی گرخواستی دلش نمدادی داشت بزند اما بغض اجازه نميادی زي بلند شد حرف هاپگاه

  پشت در نشست  .دیاتاقش رفت و در را محکم کوب
 

 مادرها بعد از مرگ شوهرشان ي همه یعنی.  شدني جارشیاشکها. گذاشت شی زانوي را روسرش
  هیگر.  ؟کاش پدرش زنده بود کردندیبه ازدواج فکر م

 
.  زنگ نزده بودانیک. نرود رونی بشی ناله هاي دهان گذاشت صداي شدت گرفت دستش را رواش

  اش هیگر. مرده بودپدرش . مادرش در فکر ازدواج بود
 

  خورهی داره زنگ متی پگاه گوش_ دی مادرش را شنيصدا.  شددتریشد
 .  نداد حتما ساناز بودتیاهم
  ؟ يشنوی پگاه م_

 .  نداد جواب
  االنخوامی گفتم می دختر من کنی شدم از دست ای خدا من چه بدبختي ا_

 .  حرفش را نصفه گذاشت ناگهان
  پگاه ؟هی کانی ک_

 پگاه ی بود و گوشستادهی کاناپه ايمادرش جلو. با وحشت بلند شد در اتاق را باز کرد.شک شد  خپگاه
 مادرش  . دی کشرونی را بیگوش. در دستش بود

 
 گفت

  اومدم جواب بدم قطع کرد _
 برگشت به اتاقش برود مادر دستش را گرفت .  در دلش خدا را شکر کردپگاه

  ؟ هی ک_
 . خت  دروغ ساکی در ذهنش عیسر

 وشی سانی شمارشو داد من کگهی ،دانهی کشیلی اومده بود خونشون فامروزی دوست سانازه د_ پگاه
 . کردم 
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 .  باور کرد مادرش
 سفره رو بنداز _

  خودت بخور خورمی من نم_ پگاه
 يخوری شام مخودی ب_ گفت رفتی همانطور که به آشپزخانه ممادرش

.  بدتر ممکن نبود نیاز ا.  زنگ زده بود جواب نداده بود انیک.  مبل پرت کرد ي را روی حرص گوشبا
 حاال چه . داشتیکاش مادرش دست از سرش برم

 
 سفره را نکهی بعد از ادیاصال طعم غذا را نفهم.  بود ری؟ تمام ذهنش درگ .دادی مانی به کدی بایجواب

  انیشماره ک. به اتاق رفت و وارد بالکن شد . جمع کرد
 
 .  کرده بودخیدستش .  و ضربان قلبش بودانی کنی بيانگار رابطه ا . زدی تند مقلبش.  گرفترا

 .  جواب دادانی سه بوق کبعد
  جانم _ انیک

  سالم _ پگاه
  ؟ ی خوبزمی سالم عز_ انیک

 .  دستش فشردي را محکم تویگوش
  جواب ندادم ي زنگ زددی ببخشی مرس_ پگاه

  بود ؟ شتی پی نداره کسی اشکال_ انیک
  آره_ پگاه

  ؟ یرونی ب_ انیک
  نه خونم چطور ؟ _ پگاه

  ادی منی ماشي آخه احساس کردم صدا_ انیک
  توو بالکنم _ پگاه

  سردت نشه _ انیک
  خی کمهوا
  شدی بود اما سردش نمنک
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  نه خوبه هوا _ پگاه
  خونتون؟ ی رفتی چه خبر ؟ ک_ انیک

  که االن زنگ زدم دی ببخشیراست.8 ساعت _ پگاه
  چرا ببخشم ؟ _ دی مردانه خندانیک

  وقته ری آخه د_ پگاه
  نکن ی معذرت خواهنقدرمی بودم اداری منم بمهی تازه ساعت ده و ن_ انیک

  که شهی نم_دی با ناز خندپگاه
 کشهی خجالت نمنقدی آدم از دوست پسرش که اشهی چرا م_ انیک

  نگفت يزی گفته بود دوست پسر ؟ چانیک. زدی کرد قلبش نماحساس
  پگاه ؟ _ انیک

  بله ؟ _پگاه  . مردیقطعا امشب م.  دهانش را قورت داد اب
 .دی جانم ؟ و خندیگفتی مدی االن با_ انیک

 . دی هم خندپگاه
  ؟می باهم باش_ انیک

  اوهوم _ پگاه
 . دی خندانیک
 بگو بله ؟ !!  اوهوم نه_ انیک

  بله_ دی بلند خندي با صداپگاه
 

********* 
 

همه . شدیخودش هم باورش نم . شدی باورش نمهیمهد . دی کشغی جی از خوشحالدی شنی وقتساناز
  با بای آنشب تقريبعد از دعوا. مثل خواب بودزیچ
 

 صحبت انی و شبها هم با کخواندیمادرش که سرکار بود رمان م. کردندیصحبت نم.  قهر بود مادرش
  . تگذشی که بله را داده می هفته از شبکی . کردندیم
 



 86 

 8ساعت . اقاجان زنگ زد دعوتشان کرد به خانه شان بروند اما رد کرد .  بود ي عادشانی هاصحبت
 خودش را در آشپزخانه . مادرش از سرکار برگشت 

 
 .  کرد ی لبری نشان داد و فقط سالم زمشغول
  .خورمی سفره ننداز نم_ لباس به سالن آمدو به پگاه گفت ضی بعد از تعومادرش

  چرا ؟ _ پگاه
  خورمینم_.  بغض کرد مادرش

  ؟ شدهی چرا ؟چ_ تعجب کرد پگاه
  تو که من شام نخورم ؟ يمهمه مگه برا_

  وااا _ پگاه
 مهمه برات ؟.  واا نداره _

  مهمه چرا مهم نباشه ؟ _ پگاه
 راحته یکنی ؟ فکر ممی پگاه ؟ که من مادر بدی ثابت کنوی که چیزنی هفته اس با من حرف نم1 _
  من برم از صب تا شب ی کردن ؟ تا کی زندگينجوریا

 
 هیزی ؟جهیکنی ؟ تو ازدواج نمي ؟ من به درك خودت دل نداری کنم تو توو خونه پخت و پز کنکار
  ؟ من چشمم به دسته عموت باشه؟ االن يخواینم
 

  به ما چه گنی منای فردا همداغن
  کنمی من ازدواج نم_ پگاه

  يریبگ سرو سامون خوامی من م_
 عمومم دراز يدستت رو جلو. ننداز گردن من .  خودت ؟ تعارف نکن راستشو بگوای من _ پگاه

 . ی دراز کنیتونی شوهر ننم مي بعد دستت رو جلویکنینم
 .  صحبت نکرده بودنطوریتابه حال پگاه ا.  با ناباور نگاهش کردمادرش

 بگو من عرضه کار کردن ندارم ؟یتونیم فقط تو نکننی می زن دارن بدون شوهر زندگنهمهیا_ پگاه
  شوهرم باالسرم باشه هی توو خونه نمی بشخوادیدلم م
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 یگرانی بزرگت کردن وابسته به دينجوری استای خودت نزیتقص
  گمی من به خاطر تو م_ لرزان گفت یی با صدامادرش

 ی اون نباشنویحتاج ا میسی باش رو پاهات وانی به فکر ای من باشي هیزی به فکر جهخوادی نم_ پگاه
  باال ياری ني باش ناپدرنی به فکر ا_ . دی لرزشیصدا

 
  سرمن

مادرش را تنها گذاشت و به اتاقش .  برگرداندشانی را سر جالیوسا.  بزند ی حرفگری دنکهی بدون ابعد
  پدرش را ي هوايگری از هر زمان دشتریدلش ب.رفت 

 
 ي پدرش برايدلش تنگ شده بود برا . خواستیرا مدلش پدرش  .کردیمادرش را درك نم.  بودکرده
  خوب بود تنها مشکلش تداشتن شی که زندگییروزها

 
 . از دست داددی باشهی بدست آوردن هميانگار برا .ستی پدرش نی را دارد ولانی بود اما االن کانیک
 

 .  داد امی پانی بود که ک1 ساعت
 
_kooshi ?  

 .  جواب دادفورا
_injam  
 
_ Khobi azizam ?  
 
_Na ziad  
 
_Chera? 
 
_Delam baraye babam tang shode ?  
 
_mage kojast ?  
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 .  نگفته است پدرش فوت شدهانی افتاد که به کادشی
_fot shode  
 
_motasefam.khoda biamorzatesh: 
 
_merC 
 
_gerye nakon  
 
_nemikonam  
 
_mituni biay birun ? 
 

 .  کرد تعجب
_Alan ?  
 
_Are .  
 
_ Na mamanam nemizare  
 
_ nemitoni bepichoni  
 
_na mifahme . Karam dari ?  
 
_ Delam nemikhad vaqti narahti tanha bashi  
 

 .  ام را دو بار خواندیپ.  قلبش گذاشت ي رودست
_narahat nistam alan  
 
_motmaen basham ?  
 
_Are .  
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_Farda miam donbalet sham berim berun ejaze bgir .  
 

با ذوق لبخند .کردی می هر طور شده مادرش را راضدی ؟ باردی دعوا چطور اجازه بگنی کرد بعد از افکر
  فرستاد بعد از یاوک. دیدی را مانی بار دوم کيبرا. زد 
 

وز که هر ر . کردی بود و به قرار فردا فکر مداری اما پگاه بدی گفت خوابری شب بخانی چت کردن کیکم
  و عالقه اش شدی مکی نزدانی به کشتری بگذشتیم
 
وابسته تر  . شدی هم عاشقتر می معمولي زنگ زدن های معمولییبا همان چت ها. شدی مشتریب
 . شدی مدواری امشتریب . ساختی مای روشتریب. شدیم

 .  اش را از دست ندهد ی بماند نرود دلخوششی براانی دعا کرد کشب
.  کردشی خودش آرانباریا. بعد آماده شد . دوش گرفت . غذا خورد. شدداریاب ب از ظهر از خوبعد
  شانی را پرشیموها.  کرده بودشیبای کم بود اما زششیارا
 
 آدرس خانه اشان را داده بود دی آی اصرار کرده بود که خودش دنبالش مانیک . ختی شانه اش ريرو
  زنگ زد و پالك را دی سر کوچه که رسانیک. 
 
 را حالت یبعد از ارسال گوش !امیشب م.  با ساناز رونیمن رفتم ب_.  اس به مادرش دادکی. دیرسپ

 . پرواز گذاشت و از خانه خارج شد
 از ی کسدیترسی و هم مانی وجود کلیهم به دل. استرس داشت .  مقابل در خانه منتظرش بودانیک

  نی مخصوصا ماشندی ها کنار هم آنها را ببهیهمسا
 
 . کردی جلب توجه میکه به اندازه کاف انیک

 . حرکت کردی که بعد از سالم و احوالپرسدی موضوع را فهمنی هم اانی کانگار
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 کرد ی و پگاه سعدی پرسشی از درس هاانیک. دندی زدند تا به رستوران رسی معمولي هاحرف
 بعد از . بود مانی که گفته بود پشیاز دروغ . چاندشیبپ
 

 دستش را انی کنباری تفاوت که انی باهم از رستوران خارج شدند با اشیعه پ شام مانند دفخوردن
  انی کشنهادی که شدند در مقابل پنیسوار ماش. گرفت 

 
 دستش در دست ریدر طول مس.  به خانه برود دی دور دور کنند مخالفت کرد و گفت باابانی در خکه
  .کردی بود و با انگشت شست نوازش مانیک

  حتما ای گرفتم بی دورهمگهی هفته د_ گفت انیک . ستادندیه ا خانه کمقابل
  .امی اگه بتونم م_ پگاه

  ای اگه بتونم نه حتما ب_ به دستش وارد کردی فشار کوچکانیک
  اجازه نده دی اخه مامانم شا_ پگاه

  ای دوستم اصال با دوستت بي خونه رمی بگو م_ انیک
 ! گهیمن برم د.  باشه _ ناچار گفت پگاه
  . دیخند.  محکم گرفته بود انی بکشد اما کرونی کرد دستش را بیسع

  بشم ادهی پخوامیم_پگاه
  بشو _ لبخند زد انیک

  دستمو ول کن _ پگاه
 .  را باال انداخت شی ابروهاانیک

  نتمونیبی بخدا مامانم م_ دی خندپگاه
 .  مقابل هم بود شانیاصورت ه . دیدست پگاه را کش.  را باال انداخت شی باز ابروهاانیک

 . پگاه آب دهانش را قورت داد.  را به چشم پگاه دوخت شی هاچشم
 گوشه لبش نشست و آرام انی کيلب ها. پگاه آرام چشمانش را بست .  سرش را جلو آورد انیک

 . دیبوس
 .  که رفت دستش را رها کرد عقب

 . حاال برو _ انیک
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 . شدادهی را باز کرد و پنیدر ماش. کردی لرزان خداحافظي خجالت کشبد با صداپگاه
 
  در باال رفتم از

  ها را باز کردم پله
  خوابم را خواندم و لباس
  را بستم می دعاي هادکمه
  را خاموش کردم و مالفه
  دمی سرم کشي خواب را روچراغ

  زی همه چد،ی که مرا بوسشبیاز د ... آخ
 ...! کرده امی قاطرا
 
 
 
 ا

________________________________ 
 

پنجره خودشان . ساختمانشان نگاه کرديسرش را باال گرفت و به پنجره ها .ستادی ااطی در حپشت
 باالتر را نگاه کرد ناگهان  . دی کشیبسته بود نفس راحت

 
 بود دهی دهی بودش و مادر مهددهی بوسانیک. بودشان دهید. کردی نگاهش مهیمادر مهد.  شدخشک
 . به طرف راهرو رفت  .شدیتر نم بدنی از ایبدشانش

 
 نکهی را که در قفل انداخت قبل از ادیکل. شب بود10.  ساعتش را نگاه کرددی کشرونی را بیگوش

 مادرش با . دیخودش را عقب کش.  در باز شدچاندیبپ
 

 که داخل خانه شد در با نیهم.  کرد و وارد شد ی لبری بود سالم زستادهی مقابلش ای برزخچهره
  را شی های توجه کتونی شد بدهی کوبیوحشتناک يصدا
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  ؟ي کجا بود_ دی دو رگه شده از خشم پرسيمادرش با صدا. پا درآورداز
  رونی ب_ پگاه

  خونه ؟ ي شب اومد10 که ساعت ي بودي کدوم گور_
 يدر اتاق را بست و دست به سمت دکمه ها. را خارج کرد و به سمت اتاقش به راه افتادشی هاکفش

 .  شددهی کوبواریدر محکم باز شد و به د. و برد مانت
 

 .  دستش را به کمر زد کی.  فرستادرونی را با حرص بنفسش
  لباسمو عوض کنم ؟ خوامی مهی چه وضنی ا_ پگاه

 ؟ي خاموش کردتوی و گوشرونی بی رفتی بگنکهی بدون ای چي برا_
  شارژش تموم شد ممی گوشرونمی اطالع دادم که ب_ پگاه

  شارژش تموم شده نمی بب بده_
  . رفتی می به دورهمدی دعوا کنند هفته بعد باخواستی کرد بحث را تمام کند فعال نمی سعپگاه
  ي اجازه نددمی ترس_ پگاه

  ی به مادرت دروغ گفتي کردخودی ب_
  ردی خودش را بگي نتوانست جلوپگاه
  رفتارت کن که مجبور نشم دروغ بگم يجور_ پگاه

  ؟ می اون وقت مادر خوبی دلت خواست بکنی رفتار کنم؟ اجازه بدم هر غلطدی باي چجور_
  خوامی باشه مامان من معذرت م_ پگاه
 .  مادر هم از بحث خسته بودانگار

  ؟ دی کجا رفت_
 ومدنی ننای هنوز مامانش امی شام خوردمی رستوران رفتهی _ پگاه

  چرا بهش زنگ زدم جواب نداد ؟ _
 م  من بهش گفت_ پگاه

 .  رفتییرایلباسش را عوض کرد و به پذ. چشم غره رفت و از اتاق خارج شد مادرش
  ؟ يدی با ساناز اومدم تا دمه در ند_ پگاه

  باال ؟ ومدی نه چرا ن_
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  ومدنی که گفتم هنوز ننای عمش مامانش اي خونه رفتی داشت م_ پگاه
 آها_

  امی خونشون جمعه مرمی پنجشنبه مگهیآخر هفته د_ پگاه
 .  جواب ندادمادرش

  برم ؟ _ پگاه
  به من چه مربوطه يای ميری مگهی اجازه ات دسته خودته د_

  قول دادم ی الکامی نمگمی خونه به ساناز ممونمی مرمی خب نمیکنی مينجوری چرا ا_ پگاه
 .  با قهر به اتاق رفت و

 .  بود نایک. داشتامی پکیدر تلگرام .  را برداشت یگوش . دی تخت دراز کشيرو
 
_khabidi ?  
 

 . کردپی تاعیسر
  

_Na . Residi ?  
 
_Are 
 
_che zood 
 
_khalvat bod  
 
_ohoom 
 
_kheyli khob bod emshab  
 
_Are :heart: 
 
_makhsusan akharesh:kissing_closed_eyes: 
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 الت عشق لذت خججانیه . کردی را تجربه میاحساس خوب.  بعد خنده اش گرفتدی خجالت کشاول
 .  
 )  خجالتیموجیا (_
 

 .  ام دادی بود که ساناز پپی در حال تاانیک . گفتی ميزیکاش چ.  شدمانی را که فرستاد پشجواب
  ؟ي بودانی کشی زنگ زد پنقدی کرد اسی جواب مامانتو ندم ؟ سروی گفتی چي برا_ ساناز

 
  آره _ کرد پی تاتند

 
 .  آمدانی کجواب

 
_Ey jooooonm alan khejalat keshidi? 
 

  ساناز هم آمدجواب
 . 

  نوشتانی کيبرا. ؟ جواب ساناز را نداد دی کجا بود_ ساناز
 . _ohoom:see_no_evil : 

  ام دادی باز پساناز
 .  

  ؟ يدی جواب نمیخونی تف بهت م_ ساناز
 

  بهت گمی نوشت بعدا معیسر
 

  آمدانی کجواب
 .  
_Delam mikhad  
 

 . آمد ي ام بعدیپ.کردی در صورتش احساس مدی شدي شده گرما صورتش سرخکردی ماحساس
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_kheyli paki ...kheyli  
 
_khobe ya bad?  
 
_khobe man dost daram . Hese khobie Khejalat keshidanet pak bodanet 

inke man avalinam barat .  
 

 حس نیخاطر هم هست بمان بی اگر حس خوبسدی بنوخواستیدلش م.  پر از اشک شد چشمانش
 .فقط نوشت .  نکن اما ننوشت میرها
 
_merc  
 

 . دی آهنگ گوش کرد و بعد خوابی کمدی خوابانی کنکهی از ابعد
 ی رفتن و دور همرونی بانیبه ساناز زنگ زد و جر.  شد طبق معمول مادرش نبودداری که ببعدازظهر

  زندیساناز گفت حتما به مادرش زنگ م.  کردفیرا تعر
 
 .دی آی اما خودش نمردیگی آمدنش اجازه مي براو

 .  گرفت تا دل مادرش را بدست آورد تا اجازه رفتنش را بدهدمیتصم.  را مرتب کرد خانه
 . حرف زدند ی زنگ زد و کمانی قبل از آمدن مادرش کشب

 لمیبا مادرش ف.  غذا را آماده کردیی آورد بعد خوردن چاییپگاه چا.  بودنی که آمد سرسنگمادرش
 .  رد و بدل نشد نشانی بی حرفچینگاه کرد اما ه

 در اتاق کینزد.  گرفت برخاست تا به اتاق خوابش برود دنی به خوابمی مادرش تصمی وقتلمی از فبعد
  . دی مادرش را شنيصدا

  پنج شنبه برو خونه ساناز _
 .  تفاوت نشون داد ی را بخودش

  امروز بهش گفتم رمی نم_ پگاه
  کرد هی اما زنگ زد گري برخواستمیم منم ندونمی م_
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  بودیساناز چه مارمولک.  خنده اش گرفت پگاه
  ؟ هیچرا گر_ پگاه

 بره خونه خودشون توام ای اونجا دی باای کردن باباشم گفته ي خونه عمش باهاش بد رفتارنکهی مثه ا_
  ی باشششیپ

  برو مواظبش باش نذار غصه بخوره _ و ادامه داد دی کشیآه
  که از شدتییا صدبا

 . گفت و به اتاق رفتی لرزان شده بود  چشمخنده
  .دی آی می ام داد و گفت حتما به دورهمی پانی بعد به کدی تشکر کرد و خندی ام داد کلی ساناز پبه

****** 
.  کوچکش را هم انداخت فیک. رنگش را برداشتیشلوار عسل.  کوتاهش را در کوله انداخت زیشوم

  و به گفته شدی شروع م6 یدورهم. ود امروز پنجشنبه ب
 
 . به سمت خانه ساناز به راه افتاد.  شب ادامه داشت 12 تا انیک

 .  در را زد و ساناز باز کردزنگ
 . شروع به آماده شدن کرد ری و امانی صحبت درباره کی از سالم و کمبعد
  اونجا کشمی من خجالت ميومدی ساناز کاش توام م_ پگاه

  خجالت نداره که ستی مگه نانی ک_ ساناز
  مرگ پگاه ای خب توام ب_ پگاه

  ذارهی نمری ام_ ساناز
 بهش نگو بخاطر من _پگاه

 .  اش را مظلوم کرد افهیق
 .  التماس کن گهی ذره دهی _ ساناز
  برو گمشواصال نامرد _ پگاه

  . دی خندساناز
  میرتی که غیدونی مینی اونجا فقط بغل من بشدی بای ولامی م_ ساناز
  چشم چشم _ دی خندپگاه
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 . داده بود را به راننده دادند انی که کیبه آژانس زنگ زدند و آدرس. آماده شدندهردو
 .  استرس داشت نی ماشدرون
  ساناز من خوب شدم ؟دوستاشم هستنا_ پگاه

  خوشگلهیلی خزتی شومي شدی آره عال_ ساناز
  ذره معلومه هی کوتاهه شکمم ی ول_ پگاه

  خورتتی امشب مانی ک_ خوشگلش کرده سرش را کنار گوشش برد نی معلوم باشه اتفاقا هم_ ساناز
  دی خندپگاه

  ای حی خفه شم ؟ خوشت اومد بی چرا نگفت_ گرد شده نگاهش کرد ي با چشم هاساناز
 .  گرفت شی از بازویشگونی نو

 .  هولش دادپگاه
  بخدا ی هستی وحشیلی اه ساناز خ_پگاه

 . چشم نازك کرد  پشت ساناز
  .دندی ساعت در راه بودند و بعد رس1 بایتقر
 
 
 بود که گفت لی دلنی به همدی کشیاه.  باشد ی حد عالنی در اکردیفکر نم.  خانه تعجب کرددنی دبا

  ؟ شدی جمله فراموش نمنیچرا ا. خورندیبهم نم
 

 يصدا. دند در باز شود زنگ در را زدند و منتظر مان.  فروکش کرد کبارهی جانشی ذوق و هتمام
 .  آمدی هم مرونیآهنگ تا ب

  چته ؟ _ ساناز
  ومدمی کاش نمیچی ه_ پگاه

  چرا ؟ _ تعجب کرد ساناز
 . مقابلش ظاهر شد انی جواب ساناز را بدهد در باز شد و کنکهی از اقبل

کرده بود و  تا آرنج تا شهی را مثل همشی هانیآست.  رنگ ی بود با شلوار مشکدهی پوشدی سفراهنیپ
 سالم کرد و از مقابلشان .  بود دهیچی اونتوس پيبو
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 . رفت تا وارد شوندکنار
  نی خوش اومدیلی خ_ انیک

  ممنون ی مرس_ ساناز
 .  دستش را جلو آورد با ساناز دست دادانیک

  کنهی پگاه بود معرففهی من سانازم البته وظ_ ساناز
 کرد و خدمتکار مانتو زانیمانتو پگاه را خودش آو.  کرد واردی دست پگاه را گرفت و فشار کوچکانیک

 دست پگاه را گرفت و به سالن رفتند . ساناز را گرفت 
 
 . 

 به انیتوسط ک.  تعجب کردزی مي شده رودهی چي دختران و پسران و مشروب هادنی با دپگاه
  بایپگاه خنده اش گرفته بود تقر.  شد یدوستانش معرف

 
  . شناختی را مهمه

 کوتاه بود و زشیشوم.  بودنددهی بلند داشتن و تاپ و دامن پوشي اکثرا الغر و برنزه و موهاختراد
 نگاه پسران را  . دادی نشان مباتریاندامش را صدبرابر ز

 
 . کردی خودش احساس ميرو
  مبل نشستن ساناز کنارش نشست سرش را کنار گوشش آورد يرو

  . رمیگی مییمونه که سه تا خودي های مثه دورهمي قبول دار_ ساناز
ساناز . کردی با لبخند نگاهش مانیک. گرفت انیسرش را که به سمت ک.  زد ی لبخند تلخپگاه

 . برداشت وهی هم اما پگاه آبمانیمشروب برداشت ک
 پسران ي انداخت و از سوی که ساناز میی هاکهی و تی دست جمعي به صحبت های مهمانشتریب

  قماش بودند و کی همه از بایتقر.  گذشت گرفتیجواب م
 

  . میخوری بهم نمجورهی در مقابل چشمانش بود هانی کي مدام جمله کردی نمی احساس راحتپگاه
 کردی به پگاه نگاه مي داشت جورییبای که چهره زي دختردادی عذابش منی دختران نگاه نوشانی مدر

 . رفته بود نیکه اعتماد به نفس نداشته اش هم از ب
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 نگاه کرد که انیبه ک. تفاوت ها را برداردنی اتواندی که نمدانستیم.  تفاوت ناراحت بود مهنهی ااز
  دیفهمیاگر م. کنارش نشسته بود و دستش را گرفته بود 

 
راست گفته اند ترس از دست .  ؟ چشمانش سوخت رفتی ؟ مکردی گفته دانشجو است چکار مدروغ

  دستش را  کردی سعبردی منیدادن لذت داشتن را از ب
 

 .  رها نکرد و به سمتش برگشت انی بکشد اما کرونی بانی از دستان کآرام
  ؟ ی ؟چرا ناراحتي شديزی چ_ انیک

 کنهی سرم درد میچی ه_ کرد لبخند بزند ی سعپگاه
  باال توو اتاق می بريخوای م_ انیک

  مونهی نه ساناز تنها م_ پگاه
بلند شد . هست رضای علمونهی تنها نم_ بود رضای با عل به ساناز اشاره کرد که در حال صحبتانیک
  باال می پاشو برستادیا

 دای که با پوستش تماس پانیدست ک.  کمرش گذاشت ي دستش را روانیک.  ناچار بلند شد پگاه
 وارد  .دیخودش را جلو کش.  از تنش گذشت یکرد برق

 
.  بود زانی آوانی کي عکس هاشی هاواری دي بود که روی هم آمد اتاق خواب بزرگانی که شدند کاتاق

 . اتاق خودش بود 
 قورت یآب دهانش را به سخت.  تر شد نیبغض سنگ.  اتاق نگاه کرد از خانه شان هم بزرگتر بود به

  جلو رفت و یحالیبا ب.  گفت که دراز بکشد انیک. داد
 
   را نوازش کردشیموها. زانو نشست ي مقابلش روانی کدی تخت دراز کشيرو
 اشک از گوشه چشمش انی کی مهرباندنی دکتر ؟ با دمی بريخوای مزم؟ی حالت خوبه عز_ انیک

  پگاه چرا _ تعجب کرد دی اشک را که دانیک.  شد يجار
 

  گفته ؟ يزی چی شده ؟کسيزی ؟ چیکنی مهیگر
  .ادی بی به ساناز بگشهی م_پگاه . هم کنارش رو تخت نشست انیک.  نشست پگاه
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 . دمی من انجام مي داري کار_ انیک
  .می برادی بگو بشهی اگه م_ پگاه

  ؟ دی کجا بر_ انیک
  خونمون _.  بلند شد پگاه

  شده ؟ ی ؟ چياری درمي چرا مسخره باز_ ستادی هم اانیک
.  در نشست و در بسته شد ي روانیدست ک. در را باز کرد .  جواب نداد به سمت در اتاق رفت پگاه

  بود و دستش هنوز ستادهیش ا مقابلانیک. برگشت 
 
  و در مانده بودانی کنی در بود بيرو

  من اشتباه کردم _ پگاه
  ؟ یگی چرا شر می چه اشتباه_ انیک

  میخوری بهم نمجورهی حق با تو بود منو تو ه_ پگاه
  را باال انداخت شی ابروکی انیک
  گفته ؟ يزی چی کس_ انیک

  ؟ هی کی کسیاست گفت تو رگمی من دارم م_ پوزخند زد پگاه
  شناختمتی من اونموقه نم_ انیک

  خوامی نمدمی من اشتباه کردم من تفاوتا رو ندانی کی اتفاقا درست گفت_ پگاه
 از دستت بدم اشک از چشمش خوامی نم_ زل زد انی به کی را گرفت با چشمان اشکشی گلوبغض
 ....  گرفت من دوستت دارم امانیی شد سرش پايجار

 که در را نگه داشته بود یدست. قفل شد شی در لب هاانی کيلب ها.  در گلو ماند شی هاحرف
  موها ي الگریدست د. کمرش را گرفت به خود چسباند 

 
فشار دست  . بوسدی که چشمانش را بسته و مکردی را نگاه مانی نکرده بود کیپگاه هنوز حرکت . رفت

 د دستانش را باال آور. بخودش آمد. شد شتری بانیک
 

  انداانی گردن کدور
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 . کرد ی را بست و همراهشی چشم هاخت
 ی تک به تک اتفاق ماهاشی رويهمه .  بود دهیعشق به اوجش رس . شدی مدهی و بوسدیبوسیم

 افتادند
 
 نیی سرش را پاندی برنگشت ساناز را ببی ساناز از هم جدا شدن حتدهی گفتن ترسدی ببخشي صدابا

  گفت و در را بست به دیساناز ببخش. گرفته بود 
 
 .  اجازه صحبت کردن ندادچکدامیه

  . دی خندانی از بسته شدن در کبعد
  وقت بود در رو باز کرده بود یلی فکر کنم خ_ انیک

 .  شدشتری که افتاد خجالتش بانینگاهش به ک.  سرش را باال آوردپگاه
  نیی من برم پا_ پگاه

هر دو بهم نگاه . صورتش گذاشت سرش را باال اورد  را دو طرفشیدستها. ستادی مقابلش اانیک
  . کردندیم
 باهاتم حس ی بگم عاشقت شدم اما وقتامی ماه بهی اصال مسخره اس توو ستمی من عاشقت ن_ انیک

  دارم یخوب
 . پگاه جمع شد ي در چشم هااشک

  !!!ي منو از دست بدستی تو قرار ن_ انیک
 انی کنهیسرش که به س.دی و در آغوشش کشدی را بوس اشیشانی پانیک.  لبخند لرزان زدپگاه
  انیعاشقش بود ک.  رفتننی غصه ها ، تفاوت ها از بدیچسب

 
  کرد؟ی را خراب مزی همه چدی قرار نبود برود چرا بایوقت. آرزو بود نی بزرگترشیبرا
 زد و يند لبخکردی با حرص نگاهش منینوش .کردیساناز با لبخند نگاهش م.  که برگشتند نیی پابه

  یب.  کرد یسع.  را چرخاندشی با حرص رونینوش
 

 . شام خوردند بعد از شام کنار ساناز نشست . باشد توجه
  ذارمی تنهات می هدی بهت ساناز؟ ببخشگذرهیخوش م_ پگاه
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  گذرهی خوش مشتری واال به تو ب_ دی خندساناز
  رمیمی مجانیدارم از ه_ دستش را گرفتپگاه

  . دی خندشتری بساناز
  مگه ؟ ی زهرمار مست_ دستش را فشار داد پگاه

 ي کردخی ينجوریا....يداد... لبهیفقط ...  آخه _ گفت دهی بردهی بردیخندی همانطور که مساناز
  بکشم غی جخوادی برم دلم مستی ساناز گفت من قرار نيوا_ . دی هم خندپگاه

  خوشحالم برات پگاه _ با لبخند نگاهش کرد ساناز
 کنارش انی زمان کنیدر هم . دیه نگاه مهربان ساناز لبخند زد جلو رفت و گونه اش را بوس بپگاه

 . نشست 
  خوامیمنم م_ انیک

  ؟ دی نخواستیمگه باال به اندازه کاف_ دیساناز خند . دی خجالت کشپگاه
 . کشتیساناز را م.  به سرفه افتاد پگاه

 . ت پگاه را گرفت و کنار دوستانش برد  نداد فقط دسی و جوابدی بلند خندي با صداانیک
***** 

 نی مانده بودند که نوشانی از دوستان کيهنوز تعداد.  بود که ساناز و پگاه قصد رفتن کردن1 ساعت
 .  بود نشانیهم ب

 می برارمی از باال بچویی سوسای وا_ بلند شد و رو به پگاه گفت دی که ساناز و پگاه را آماده دانیک
  .میری خودمون مستیالزم ن_گرفت  دستش را پگاه

 امی االن مدی ؟صبر کندی شبه اونوقت خودتو بر1ساعت _ اخم کرد انیک
  دنبالمون ادی دوست من م_ آمد نشانی بساناز

  دوستتون ؟ _ انیک
  االنم دمه در دی آره باور کن_ ساناز
 ر؟یام_ به ساناز نگاه کرد پگاه

 .  سرش را تکان دادساناز
  توو ادی بخب بگو_ انیک

  دی و خندهینه راستش من بهش نگفتم اومدم االن عصبان_ ساناز
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 . کردی ناراحت شده بود کاش به ساناز اصرار نمریحتما ام.  متوجه اوضاع بد شدپگاه
  ارمی من پگاه رو خودم مدی شما بر_ انیک

  نه پگاه باهام باشه بهتره _ ساناز
 ساناز تنها برود اگر او بود خواستیصرار کرد اما پگاه دلش نم اگری چند بار دانیک.  کرددیی هم تاپگاه

  کردند دلش در خانه یخداحافظ . کردی متی رعاریام
 
 . داده بودانی قول را کنی که اولیی بوسه رخ داده بود جانی که اولیی ماند درجاانیک

پگاه . ناز را ندادساناز سالم کرد جواب سا.  انداخت رونی را بگارشی سری که شدند امنی ماشسوار
  که فکر يزیاوضاع از چ. سالم کرد جواب پگاه را داد 

 
 .  خراب تر بود کردیم

 . پگاه سکوت را شکست .  به راه افتاد هر سه سکوت کرده بودند نیماش
  ؟ ری ام_ پگاه

 جانم ؟ _.  ضبط را کم کرد ریام
 ! من بود ری تقص_ پگاه

 .  پوزخند زد ریام
 اه  پگالیخی ب_ ساناز

 .  نگاهش کردتی با عصبانریام
  گهی دالیخی ؟ خب بهی چ_ ساناز

  ادی صدات در نمیرسی که می کن تا وقتی ساناز سع_ ریام
  چرا مگه اللم ؟ _ دی خندساناز

  یی پررویلیخ_ ریام
  ی کردم که پرروعم ؟ با دوستم اومدم دورهمکاری چ_ ساناز

  ی رفتیگ به من بنکهی بدون اي کردخودی تو ب_ ریام
  ؟یذاشتی مگفتمی م_ ساناز

  . ذاشتمی مگه عقب موندم نذارم ؟آره م_ نگاهش کرد ي با ناباورریام
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  گمی دفعه بعد بهت می باشه مرس_ لبخند زد ساناز
 است یمعلوم بود واقعا عصبان.  با سرعت گاز دادریام.  خنده اش گرفت واقعا از ساناز پررو تر نبودپگاه

 . 
 . ؟آخرش که بهت گفتم یکنی مينجوریاالن چرا ا ری ام_ ساناز

 .  جوابش را ندادریام
 . کرد شی را گرفت و با ناز صداشی بازوساناز

 ریام.  گرفت شی از بازویشگونی جواب نداد باحرص نری کرد امشی صداگریچند بار د.  جواب ندادریام
 .کردی نگاهش هم نکرد فقط جلو را نگاه میحت

 اطر من اومد  بخدا بخری ام_ پگاه
  چرا پنهان کرد ؟گمیمن م . ستی نرفتن نایپگاه جان اصال بحث رفتن _ ریام

  ي تو نذاردی ترس_ پگاه
 .  به ساناز نگاه کرد که مظلوم شده بودریام
 خوادی برو من دلم نمگفتمی و مذاشتمی هم بودم به خواسته اش احترام می اگه ناراضی من حت_ ریام

  ينم بشه از االن پنهان کار که قرار خانوم خویکس
 
  رهی بگادی رو

 .  نگاه کردری به اميبا ناباور.  سرش را بلند کردساناز
  خانوم خونت ؟ _ ساناز

 .  خنده اش را گرفتيپگاه جلو.  جواب ندادریام
  ؟ ری خانوم خونت ام_ ساناز

 .به سمت ساناز برگشت .  خلوت نگه داشتابانی خکی در ریام
 اره _ ریام

 . دی کشغی نگاهش کرد بعد به پگاه نگاه کرد جي با ناباورازسان
  آخ جون _ ساناز

  . دیبوسیصورتش را م.  انداخت ری را دور گردن امدستانش
 .  کندشی کرد جدایرسعیام.  و پگاه به خنده افتادند ریام
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  هاانهی ساناز پگاه توو ماش_ریام
  پگاه دی ببخشییی وا_ عقب رفت ساناز

 خانوم خانه اش بودن بخواهد ي هم او را براانیپگاه آرزو کرد کاش ک .دندی بلند خنديدا سه با صهر
. 

 
 و ساناز را تنها گذاشت ریام.  شدادهی را از ساناز گرفت پدی تشکر کرد و کلریاز ام . دندی در که رسدمه

 .  مبل خانه نشست نی اوليرو. وارد خانه که شد . 
 

 انگار پدرش کشدی خجالت مکردی بود احساس میرش بگ گراند گوشعکس پد.  آورد رونی را بیگوش
 .  رفت عکس را عوض کرد ي به گالردهیفهم

 
 جواب داد.  افتادانی بود که صفحه روشن شد و نام کرهی خیبه گوش.  داشت ي حس بهترينجوریا

  سالم _ پگاه
  ؟يدی رسزمی سالم عز_ انیک

  آره _ پگاه
  دعوا که نشد ؟_ انیک

  شد ي نه اتفاقا خواستگار_ دیخند پگاه
  جدا ؟ _ متعجبانیک

 آره _ پگاه
  یرفتی پس کاش نم_ انیک

 .  سکوت کرد پگاه
  ي امشب برخواستی اصال دلم نم_ انیک

 .  سکوت کردپگاه
 پگاه ؟ _ انیک

  بله ؟ _ پگاه
  ایکشی کمتر خجالت میشمی پ_ دی خندانیک
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  رمیگیار م اره توو عمل انجام شده قر_ دی خندپگاه
 را ی جنبه نبود فقط لحظاتیب.  گفت تمام تنش داغ شدي ادهی و جون کشدی بلند خندي با صداانیک

 .  بودامدهی نشی پشی که تا به حال براکردیتجربه م
  کنم ی من برم خدافظرهی دوستم داره مزمی عز_ انیک

در را باز .  بود که ساناز آمدشیا لباس هدنیدر حال پوش.  به اتاق ساناز رفت انی با کی از خدافظبعد
 . ساناز هنوز ذوق داشت نگاهش درخشان بود .کرد 
  ؟ ی از خوشحاليری ؟ نمهی چ_ پگاه

  رمیمی دارم مکنمی پگاه بخدا احساس مي وا_ ساناز
  دی خندپگاه

  ؟ شهی آخه؟ مگه ممیمگه دار.  گفت خانوم خونمم ی اصال هنگ کردم وقت_ ساناز
  هم شده برو لباساتو عوض کن می هم دار_ پگاه

 .  اتاق خواب رفت بعد برگشت پگاه را در آغوش گرفت یکی تا نزدساناز
  با خودت ي که منو بردی پگاه مرسی مرس_ساناز
 . هردو کنار هم نشستند و شروع به صحبت کردند.  را عوض کردشی ساناز لباس هانکهی از ابعد

 ه؟گی نگفت ديزی پگاه مامانت چیراست_ساناز
  شوهر کنه خوادی مي جدي جدی نه ول_ پگاه

  گفته ی الکدیشا_ با غصه نگاهش کردساناز
  شوهر کنم ؟ خوامی مگهی می الکیکدوم آدم عاقل_ پوزخند زد پگاه

  ادی نمرشی که شوهر گشاهللای ناراحت نباش حاال ا_ ساناز
 ! بهتر نبود نیدعا از ا . دی خندپگاه

********* 
 .  کنار آمد هی هنگام مادر مهدنیدر هم.  و منتظر آمدنش شد ستادی آسانسور امقابل
 سالم _ پگاه

  خوبه؟؟مادرتیسالم خوب_
  یمرس_پگاه
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 گفتی بود اگر به مادرش مدهی بودش آنها را ددهی بوسانیانشب که ک.  صحبت کند خواستی نمدلش
  . شدی خراب مزیهمه چ

 .  سکوت را شکست هیمادر مهد.  بودنشانیکوت ب سهی ثان1.  هر دو سوار شدند دی که رسآسانسور
  ؟دونهیمادرت م_

 .آب دهانش را قورت داد .دهی رنگ از صورتش پرکردیاحساس م.  اش حبس شد نهی در سنفس
  ؟ وی چ_ پگاه

  . ي که دوست پسر دارنی هم_
 . شد مانی گرفت انکار کند اما پشمی تصماول
  نه _ پگاه

 .  نرفت رونیب ي برای تالشستادی اآسانسور
  ؟ دیگی بهش م_ کرد و در همان حال گفت کی دستش را به در آسانسور نزدفقط

 خودت بگو _
 دیگوی نمای دیگوی مستی چمشی دورنشان نبود که بفهمد تصمی حسچی در چشمانش افتاد هنگاهش

 ؟ 
 ذاشتی نمچوقتی هشد؟ی چه مگفتیاگر به مادرش م.  رفت رونی سست بي را باز کرد و با قدم هادر
  و حتما شدی گرفته مشی هايآزاد . ندی را ببانیک
 
 در حال زی که بفهمد حاال که همه چگذاشتینم . دیفهمی مدیمادرش نبا!نه  . شدی سرزنش میکل

 زنگ خانه را . خراب شود گذاشتیدرست شدن بود نم
 

 .فشرد
 ــــدمـعـکـــــوسی درمـــان
 مادرش داد در دل عذاب لی دروغ تحويتعداد.  چه کردند در خانهنکهی و ادی از ساناز پرسمادرش

  رکاری که تقصکردیوجدان داشت اما خودش را قانع م
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 نیبهتر. دی را بگوانی کانی راحت جرالی با او دوست نبود که االن با خچوقتی مادرش است هخود
  هی به مهددیبا.  کردن بودیکار دروغ گفتن و مخف

 
 يادیراه ز. دی کشیپوف. کردی دردغ دانشجو بودنش را جمع مدیبا. د  که با مادرش صحبت کنگفتیم

 . داشت 
 

________________________________ 
 
 

 دادی اما درد اجازه نمندی بشخواستیدلش م . کردی را در دلش جمع کرد تمام تنش درد مشیپاها
  ی احساس تشنگکردی در دلش احساس ميدیدرد شد.

 
 گذاشت بلند شد به نی زميدستش را رو .دیچیت داد مزه خون در دهانش پ آب دهانش را قورکردیم

  ی صندلچی بود هیخال.  که در آن بود نگاه کردییجا
 

 نی زمي که روییبا پاها.  بود ي جاري روشی پاهانی نگاه کرد خون از بشی نداشت به پاهاوجود
  داد هی تکواریبه د. به گوشه اتاق رفتشدی مدهیکش
 

.  هم نداشتدنی کشادی فري نای بکشد اما حتادی فرخواستیدلش م.دیا در آغوش کش رشیزانوها
  را بست آرزو شی گذاشت چشم هاشی زانويسرش را رو

 
 ! بود نی همشیتنها آرزو.  باشد شی روز زندگنی امروز آخرکرد

________________________________ 
 

از مادرش اجازه گرفت و باال .  باال دیای بستی ام داد مادرش خانه نی پهی شب بود که مهد12 ساعت
  داحل رفت بعد عیسر.  باز کرد هیدر را زد مهد. رفت 

 
 !  استرس گرفتم ي ام دادی شده ؟ از بعد از ظهر که پی چ_ گفت هی مهدی سالم و احوالپرساز
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 محمد کو ؟ _.  به اتاق نگاه کرد پگاه
 ه ؟  شدی چنمی خونه دوستشه بگو ببستشی ن_ هیمهد
  ادهی پانی کنی اونشب داشتم از ماش_ دی کشیقی نفس عمپگاه
  ؟ ی ؟ چرا نگفتی عه قرارم باهاش گذاشت_ وسط حرفش آمد هیمهد
 داشت انی که کی وقتقای دقدی دانی کنیمامانت ننو توو ماش!!  حاال گوش بده گهی وقت نشد د_ پگاه

  کردیبوسم م
 روغ نگو  د_ با چشمان گرد شده نگاهش کرد هیمهد
  دتمی بخدا مامانت د_ پگاه
 . بوست کرد انی ک_ هیمهد
  آره بابا دو بار _ دی خندپگاه
  .شهی باورم نم_ هیمهد
 . به مامانم بگه خوادی مامانت منی بب_ پگاه
  خودش گفت ؟ _ هیمهد
  کشتمی مامانم بفهمه مکردمی به مامانم گفت خودت بگو داشتم سکته مدیگی آره گفتم م_ پگاه
  نگه گمی نگران نباش من م_ هیمهد
  راحت ؟ المی خ_ بلند شد پگاه
  بابا نی ؟ بشي راحت حاال چرا بلند شدالتی آره خ_ هیمهد
  حتما نیی پاای اخم و تخم کرد اجازه داد تو پاشو بی نه برم مامانم کل_ پگاه
  درس دارمامی نه من نم_ هیمهد
 .  گرفت  دستش راهی کرد دمه در مهدی خداحافظپگاه
  ؟دی نداریی عکس دو تای راست_هیمهد

 رمیگیحاال بعدا م!!  نه _ پگاه 
  دی باورم شد و خنددی باهم شانمتونی برام بفرست ببی گرفت_ هیمهد
 .  باشه حتما _ لبخند زد پگاه

 . دی خوابانی خانه برگشت و بعد از چت با کبه
 *** 
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با آمدن سال نو .  بود نینو بودند اما پگاه غمگ اسفند ماه بود و همه در جنب و جوش سال اواخر
  رفتن رونی کردن و بدی دلش خریافسرده شده بود حت

 
.  آمد ی به چشم ميگری از هر زمان دشتری بود و نبود پدرش بکی سال نو نزدخواستی نمهم
  سالگرد پدرش بود ؛درست در ماه نی ماه هم اولبهشتیارد
 

 سالگرد ترس از دنیبا رس. ستدی به سالگرد پدرش زمان باندی قبل از رسخواستیدلش م. تولدش
 .  بود افتهیازدواج کردن مادرش شدت 

مدام از درس و دانشگاه گله .  بودندرونی هر هفته ببای و تقرگذشتی مانی اش با کی ماه از دوست6
  دانشگاه را سر داده بود اما با یی و زمزمه رهاکردیم
 

  .شدی رو به رو مانی کدی شدمخالفت
 ی بانیمادرش هنوز از رابطه اش با ک.  از پگاه نزد ی به قولش عمل کرده بود و مادرش حرفهیمهد

  را به زی گرفت همه چمی بار تصمنیاطالع بود چند
 

 سرزنش انی کي و مطمئنا بعد از گفتن ماجراستی مادرش روشن فکر ندانستی اما مدی بگومادرش
  که مادرش سر یاکثرا زمان. شده بود مانی پششودیم
 

 شی زندگي ماه به اندازه تمام سالها6 نیدر ا.گشتی و قبل از آمدن مادرش برمرفتی مرونی بود بکار
  اما بودن گرفتی عذاب وجدان میدروغ گفته بود گاه

 
 نی که بهترکردی لذت داشت که فورا خودش را قانع مشی خوب آنقدر براي و روزهادنی ،خندانی کبا

 ست کار دروغ گفتن ا
  انی کدهدی باهم بودن را مشنهادی حتما پی ماه دوم دوستانی حرف ساناز که گفته بود کبرخالف

 . ختم شده بودی معمولي به همان بوسه و بغل گرفتن هاشانی و تماس بدنزدی نمی حرفچیه
 . رفته بود که دوست داشتشی همانطور پزی ماه همه چ6 نی ادر
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. انگار او هم دل و دماغ نداشت .  شب بود و مادرش در خانه بود8ساعت .  را برداشت نگاه کرد یگوش
  صحبت کند انی با کخواستیوارد تلگرام شد دلش م

 
 دردش را انی ککردی اما احساس مکندی بارها گفته بود درکش مانی کنکهی شد با امانی پشاما
  چون پدرش داشت و فهمدیکمبود پدر را نم . فهمدینم
 

عکس .  رفت عکس پدرش را باز کردي را برداشت به گالریگوش. ز دست نداده بود  او پدرش را امانند
 دلش پدرش را .  اش گرفت هی گردیرا که د

 
 . و نه عشق انی نه کشدی پر نمزی چچینبود پدر با ه . خواستیم
 
 

ه  نداشت واقعا حوصلدهی کند فامانشی کرد پشیهر چه سع.  شد دی خری به اجبار مادرش راهباالخره
  در خواستی کردن نداشت اصال دلش نمدیخر
 
 بار نی اوليبرا.  آمدن و شادن دی که با پدرانشان به خرندی مغازه ها قدم بگذارد و مردم را ببای ابانیخ

  سال دنی بود از رسزاری کردن بدی از خریدر زندگ
 
 . بود زاری بنو

 به خانه شان بروند لیبل از سال تحوآقاجان زنگ زد و گفت حتما ق.  به خانه برگشتن دی از خربعد
 دلش آنجا . تا کنار هم باشند مادرش هم قبول کرد 

 
 صحبت کرده بود انگار پگاه سربار ي بار جورنیآخر.  بود ری از آقاجان دلگخواستی را هم نمرفتن

  نکهیاز ا. اش شده یمادرش است و مانع خوشبخت
 
 آقاجان به ي که تمام حرف هادانستی خوب میلی بود البته خی عصبانگرفتندی ممی تصمشانیبرا

  دوست ادی را زیعمو مرتض.  است یدستور عمو مرتض
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 چند بار دلش کردی به او نداشت دخالت می ربطچی که هی در همه مسائلشهی چرا که همنداشت
  بار نی اولدیترسیخواسته بود جوابش را بدهد اما از او م

 
 در حال کتک خوردن بود و همه ی دست عمو مرتضریکه ترانه ز ترس در دلش افتاده بود نی ایزمان

  پدرش آمد و عمو نکهیساکت نظاره گر بودند تا ا
 

 ي را جلوی صحنه بود تا آن زمان کتک خوردن کسنی پگاه وحشتناك تري را جدا کرد برایمرتض
  بودند ستادهی همه کنار انکهی بود و بدتر ادهیچشمش ند

 
 چوقتی او بلند نکرده بود و هي هم دست روکباری یپدرش حت.  بودندتی اهمی ترانه بيادهای به فرو

  ادیبا . به مادرش هم اجازه نداده بود که کتکش بزند 
 

 همراه پدر و مادرش کباری آمد ادشی ؟ کردی از غصه شد چرا به نبودش عادت نمزی باز دلش لبرپدر
  بود ي خاکسپاريبه بهشت زهرا رفته بودند قطعه کنار

 
 بود پدرشان مرده به زن که نگاه کرده دهی کنم فهمکاری بابا من بدون تو چدیکشی مغی مدام جیزن

  گفته ی سن زن تعجب کرده بود و به شوخدنیبود با د
 

  کنه ؟ کاری چدونهی سنش بدون باباش نمنی با ابود
 را درك نکرده آن موقع حرف پدرش.  سخته ی گفته بود از دست دادن پدرو مادر توو هر سنپدرش

  به ی که پدرش درست گفته ربطدیفهمیبود اما حاال م
 

باخود فکر کرد پدر و .  مادرش را ندارد ای از دست دادن پدر ی آمادگی کسچی و سال ندارد هسن
 .مادرها حق مردن ندارند 

 سال خواستی بود دلش مگری دو ساعت دلیسال تحو.  بعدازظهر به خانه آقاجان رفتند 3 ساعت
  سر خاك پدرش باشند اما آقاجان گفته بود لیحوت
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 .  نداده بود تیو هر چقدر پگاه به مادرش التماس کرده بود مادرش اهم!!!! ندارد شگون
 . خانه را زدند ترانه در را باز کرد زنگ

مادرش داخل رفت پگاه خم . شدی مدهی از خانه شنيادی زي سر و صدادندی را در آغوش کشگریکدی
  را باز کند در همان حال به ترانه شیفش هاشد بند ک

 
  شلوغه ؟ نقدری اومدن ؟ چرا اای ک_ گفت
  تر بردکی آقاجونن سرش را نزديالی فام_ ترانه

  ؟ يدی برادر آقاجونو دي نوه _
  اووووه نه چطور ؟ _دی خندپگاه
  ؟ يدی عه توو ختم ند_ ترانه
  نه حواسم نبود چطور مگه ؟ _پگاه
 ...  چه یدونینم ي وا_ ترانه

 .  حرف ترانه نصفه ماند و داخل رفتند ندی آی که گفت چرا داخل نمی عمو مرتضي صدابا
 مبل ي با همه رویبعد از رو بوس. عمو و عمه پدرش همراه با فرزندانشان آمده بودند .  شلوغ بود خانه

  را شانی انداخت نگاه هانیینشست و سرش را پا
 

 . حم در نگاهشان بود  از حد ترشی نداشت بدوست
 .  کنارش نشست ترانه
  ي چقدر خوشگل شد_ ترانه

  ی مرس_ زد لبخند
  ما ؟ ي باال خونه می بريخوای شلوغه منجای ا_ ترانه
  ؟ستی زشت ن_ پگاه
  میای ملی سال تحومیری نه م_ ترانه
 باال روندی منکهیه ا بود تا پنج وقت داشتند بلند شدند و به بهانمی به ساعت نگاه کرد سه و نپگاه

 دمه در پگاه کفشش را . لباس عوض کنند خارج شدند 
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 دی ترانه را از پشت سرش شني پله گذاشت تا بندش را ببندد صداي را روشی پادیپوش
  ي بندکفشتو ببندخوادی پگاه خونمون طبقه باالستااااا نم_ ترانه
 . برم مغازه خوامی م_ پگاه

 که ناهمیا!! دمشی بود ؟ ندی کی نوه برادر آقاجون که گفتی راست_  پله گذاشتي را روگرشی ديپا
 .  تووشون نبودیبودن پسر درست حساب

 که اخم داشت ي پسر قدبلنددنیبا د.  را برگرداندشی سالم تند ترانه کمرش را صاف کرد رويباصدا
  لرزان سالم کرد پسر سرش را فقط تکان يبا صدا. 
 

 گفت دیخندی فرستاد رو به ترانه که مرونیدر را که بست پگاه نفسش را ب در زد و وارد خانه شد داد
  همون که گفتم _ ؟ ترانه گهی بود دی کنی ا_

  کرد خی خدا دستام ي چقدر ترسناك بود وا_ پگاه
  با جذبه اس یلی کجاش ترسناك بود خ_دی خندترانه
  ؟ يخوای نميزی مغازه تو چرمیمن م !!ی کنفیمگه تو ازش تعر_ پگاه
  .امی منم م_ ترانه

 . ترانه به مغازه رفتند همراه
 مستقل شده ی سالگ20 سال دارد از 28 استی طول را ترانه مدام از پسر حرف زد گفت نامش برددر

  با وجود بزرگتر شی برادرهانکهیو از کارش گفت از ا
 

نسبت به پسر داشت از  که ي ترانه حس بدي اما با تمام حرف هاخورندی بدون اجازه او آب نمبودن
 . نرفت نیب

________________________________ 
 

. همه در سالن در حال صحبت کردن بودند . شدن سال گذشته بود دی ساعت از جدکی.  بود 6ساعت
  زنگ انی با ترانه باال بروند و به کخواستیدلش م
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ا به خاطر آنها آمدند او مدام باال  اما مادرش اجازه نداد و گفته بود زشت است حاال که مهمانهبزند
  تماس از دست رفته از 3 اش نگاه کرد یبه گوش. باشد 

 
 حواسش به او نبود بلند شد چکسی تماس گرفت به اطرافش نگاه کرد هانی کگریبار د.  داشت انیک

  رفتیو به بالکن رفت همانطور که به سمت پله ها م
 

 .  دادجواب
  سالم سال نو مبارك_

  چه عجب _.  دلخور بود انی کيصدا
  رفتاطی و به حدی پله بود پوشي ترانه را که روي هاکالج

 . بخدا نتونستم جواب بدم دی ببخش_
  چرا ؟ _ انیک
  دی خونه آقاجونمم همه بودن ببخش_
  ی اوک_ انیک

  سال نوت مبارك _ پگاه
  نی همچن_ انیک

  ؟ یزنی حرف مي جورهی چرا _ پگاه
  ؟ ي چجور_انیک

  و به گلها نگاه کرد ستادی باغچه امقابل
  يریگی مافهی ق_
  ؟ ینیبی مافممی مگه ق_ انیک

  زنمی حدس م_ دی خندپگاه
  گمی مکی نفر من باشم که سال نو رو بهت تبرنی اولخواستی دلم م_ انیک

  جواب بدمتونستمی اما درکم کن واقعا نمنطوری منم هم_ پگاه
  ؟رونی بمی بريای بیتونیفردا م. ره  ندای اشکالزمیباشه عز_ انیک

  ؟ دی عيری نمییتو جا . دمی بهت خبر مدونمی نم_ پگاه
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  ای با دوستام برم آنتالدی شا_ انیک
  پسرن ؟ _ پگاه

  .دی آره و خند_ انیک
  ؟ يخندی می به چ_ پگاه

  یچی ه_ انیک
  بگو _ پگاه

  گمی من نم آخه اگه دختر باشن کهي ساده انقدری انکهی به ا_ انیک
  ؟یگی عه نم_ پگاه

  گمی نه نم_ دی خندانیک
  ؟ ي نداري باشه کار_ پگاه

  شد باز تکرار کردی پگاه عصباندی بلند خندي با صداانیک
  ؟ي نداري کار_
  چرا _ انیک

  بگو _ پگاه
  دوست دارم _ انیک

 .  لبش نشست ي رویقیلبخند عم. گفت که دوستش دارد انی کباالخره
 نم  م_ پگاه

  ؟ ی منم چ_ انیک
 یلی خادی زیلی خانی منم دوست دارم ک_ پگاه

  جانم ي ا_ انیک
با . بار بود که دوست داشتنش را به لب آورده بود با لبخند برگشت رو به بالکن نی اولزدی تند مقلبش

 .  لبش خشک شد ي لبخند رودی که ديصحنه ا
 
 . در دستش خشک شده بود یشبا گو.  نتواست جوابش را بدهدی زد حتشی صداانیک
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 گوشه لبش گاریس.  که چهره اش را ترسناك تر کرده بود قی عمی بود با اخمستادهی در بالکن اایبرد
  شلوارش کرده بود بیبود و دو دستش را در ج

 
  ؟ يشدی پگاه ؟ چ_ زد شی دوباره صداانیک. کردی به پگاه نگاه ممیمستق

  زنمی بعدا زنگ منجامی ا_ جواب داد ارام
  اومد؟ ی کس_ انیک

  آره _ پگاه
  انداخت و رفت نیی نرده بالکن خاموش کرد و پاي را از کنار لبش برداشت روگاری سایبرد

  خدافظ زمی باشه عز_ انیک
  خدافظ _ پگاه
 .  بود ستادهی اای که بردییبه جا.  بود رهی به بالکن خهنوز
 را گوش کرده شی بود و حرف هاستادهی ایچه حقبه .  هم بود ی عالوه بر احساس ترس عصبانحاال

  در ی چه خاکدی بگوی عمو مرتضایبود ؟اگر به آقاجان 
 

  ؟ زدی برسرش
 ي به رورفی و بعد داخل مشدی آرام مدیبا.  پله دوم نشست ي بالکن رفت و روي طرف پله هابه

  کردی برخورد مي آورد و عادیخودش نم
  . کردی انکار مزدی می حرفاگر
مرد .  از خانوم ها در آشپزخانه بودنديمادرش و تعداد.  آرام شد به خانه رفتی نشست وقتیقیادق
 به دنبال ترانه چشم . کردندی جمع باهم صحبت ميها
 

 در حال کار لشی مبل تک نفره گوشه سالن نشسته بود و با موباي افتاد رواینگاهش به برد. چرخاند
  ي مانند موهاشی مدل موهاستادینگاهش ا. کردن بود 

 
 رنگ که چهره اش ی پر مشکيسبزه بود با ابروها. و قدش بلند ی عضالنکلشیه.  بود اما پرتر انیک

 به .  اخم داشت شهیانگار هم. را خشن کرده بودند 
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 یعنیباز فکر کرد  . شدی مشخص نمشی بود رنگ چشم هانیی پاای نگاه کرد نگاه بردشی هاچشم
  از خجالت و یدوست دارم؟حس گفتم انی که به کدهیشن
 

 بود که چشم ها باال آمدند ای بردي چشم هاي به سراغش آمد هنوز نگاهش روتی و عصبانترس
  يچشم ها.  رنگ قفل شدینگاهش در دو چشم مشک

 
 دهی ندیاهی سنی به ایی پگاه سرش را بگرداند تا به حال چشم هاگذاشتی داشتند که نمي اجاذبه

 .  کنار گوشش به خود آمد يا سرفه يبا صدا. بود 
 

 بست يبا حرص چشمانش را لحظه ا .دیخندی مانهی را برگرداند ترانه کنارش نشسته بود و موذسرش
 . برود ایو آرزو کرد هرچه زودتر برد

________________________________ 
.  ترانه باال رفتندهمراه.  را گرفت ی به مادرش اصرار کرد که اجازه رفتن را به خانه عمومرتضانقدر

  مبل يرو. دی کشیترانه که در را باز کرد نفس راحت
 

  . نشست
  .می راحت شدشی اخ_ ترانه
  .نیی آره مردم پا_ پگاه
 می جون دور شدای شد از بردفی حی ول_ ترانه
  نگاهش کرد ضی با غپگاه
  ؟ هی چ_ دی خندترانه
  ادی ازش بدم م_ پگاه
  کن شوهرت بشه  باحاله که فکیلی خ_ ترانه
  مونی خودت فکر کن م_ کوسن مبل سمتش پرت کرد پگاه
  کشمی نفس راحت مهی سال از دست بابام 18 حداقل بعد شهی خوب میلی خي وا_ دی خندترانه
  بابات که خوبه_ پگاه
  .نی خوب بودنش رو ببای باشه اونوقت بلشی حرف بزتم که برخالف مهی هی فقط کافیلی آره خ_ ترانه
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  ؟ زنهی کتکت م_ گاهپ
  آره _ ترانه
  ادی بدم م_ دی آه کشپگاه
  منم _ ترانه
  ؟ من باباتو گفتما ی از چ_ پگاه
 . منم همونو گفتم دونمی م_ دی خندترانه
  کشهی بفهمه جفتمونو م_ خنده اش گرفت پگاه
  از دستش شدمی راحت ممردی من مي بابارجی عمو اي کاش جا_ ترانه
  نگو ينطوری ا_ پگاه
  خوندمی کنکور مي برادی من االن با؟ینیبی نمموی چرا نگم ؟ وضع زندگ_ بغض کردترانه

 شده اش نذاشت لی فسدی بخاطر عقاشی شاگرد زرنگ مدرسه بودم ؟ اما بخاطر خودخواهیدونیم
  آدم پدره ؟ نیاسمه ا. کنکور ثبت نام کنم 

 .  کنارش رفت بغلش کرد ترانه بغضش شکستپگاه
 يچون زنده است و پدر!  اما من چون بابام زنده اس ی چون بابات مرده بدبختیکنی تو فکر م_ ترانه

  آرزو هامو ازم گرفت ي همه کنهینم
 .  بزند توانستی نمی حرفیچی بدهد اما هي دلدارخواستیدلش م.  بغض کرد پگاه
چون توو .عمو نبود.. ..اگه...اگه ..کشتی کتکم زد ؟ داشت منو مي چطورشی دو سال پادتهی _ ترانه

 ....  پسره مزاحمم شد پسره رو زد منو هیراهه مدرسه 
 

  دوستام کتک زد يجلو
 .  کندی نگفت اجازه داد ترانه خودش را خاليزیچ. زار زد باز

 نکنم ی منه ؟ من چون دخترم زندگرهی اونجا پسره مگه تقصگهی برم دانشگاه مخوامی مگمی م_ ترانه
  درس بخونم خوامیشگاه م برم دانخوامی؟ من م

 
 بابام دراز ي لباس دستشو جلوهی ي خور که براي بدبخت و توو سرنقدری مثل مامانم بشم اخوامینم
  کنهیم
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 .  برداشت و به دستش داد دستمال
 فهمهی شوهر کن آخه نمگهی به جونم مامانم موفتهی با کمربند مدمی هر دفعه جوابشو بد م_ ترانه

  همه نیبا ا.  توو چاه وفتمیاج کنم ماالن توو چالم ازدو
 

 بازم دمی به خواسته هام رسنکهی بشم فقط بخاطر منافعمه از کجا معلوم بعد از ای برم زن هر کعقده
  ترسمی از ازدواجم میبخوامش ؟که ولش نکنم ؟ حت

  ي عاشق شدي ازدواج کرددی شا_ پگاه
  ی نه از رو بدبختينجوریه ا عاشق بشم ازدواج کنم نخوامی من م_ پوزخند زد ترانه
 .  سکوت کرد ترانه هم پگاه
 شهی همشناختیترانه را م. برگشت یی ترانه برخاست به آشپزخانه رفت و با دو چاقهی از چند دقبعد
  ساعت می اما نکردی مهی گرشدی بود ناراحت منطوریهم
 

 . کردی حفظ م ظاهرش راشهی ماند همی نمی در چهره اش باقی از ناراحتي آثارچی هبعد
  ؟ يکردی نگاه مي چرا اونطورای به بردی راست_ نشست ترانه
  ؟ي چطور_ پگاه
 . سرفه کردم نهی بابام ببدمی ترسکردی توو چشماش اونم داشت نگات مي زوم کرده بود_ ترانه
  نگاهم بهش افتاد بعد سرشو باال آورد _ پگاه
  چه خوشگله ؟ يدی د_ ترانه
  اش فهای مردونه اس ق_ پگاه
  ؟ ي زنونه دوست دار_ دی خندترانه
  باهاش حرف بزنه ترسهی خشنه آدم مگهی دیلی نه آخه خ_ دی خندپگاه
  جذبه دارهگهی خوبه دنشی هم_ ترانه
  ی حاال عاشقش نش_ چشمک زد پگاه
 ی سال ازم بزرگتره من گفتم تو مخشو بزن10 نه بابا _ ترانه
  .کنمی عوض نمنی با اانویک ي تار موهی اه بره گمشه من _ پگاه
  نامرد ؟ هی کانی ک_ دی کشي بلندی هترانه
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 کردن کرد همه فی شروع به تعرجانیبا ه.  به ترانه نگفته است انی آمد از کادشی به خنده افتاد پگاه
  را انی با کشی را از اول گفت و بعد عکس هازیچ
 

 .  را هم انی کی تکيعکس ها. داد نشان
 به پگاه دست راستت رو سرم  خویلی خ_ ترانه
 .ساناز تماس گرفت.  کند فی را تعردنشی داطی و در حای بردانی که خواست جرنیهم . دی خندپگاه

  سالم _
  سالمو زهرمار _ساناز
 . سال نو مبارك _ دی خندپگاه

  ؟ي گفتم چرا نخوندکی ام دادم تبری صدبار پ_ساناز
  خب نت نداشتم _ پگاه

  نوت نبارك سال.  باشه_ ساناز
  خدا شفات بده ساناز _ دی خندپگاه

  ؟ ي نداري کاردهی هر وقت تو رو شفا داد منم م_ساناز
  ؟ ی بگنوی همي زنگ زد_ پگاه

  گهی آره د_ ساناز
  باتوام به مامانم حواست باشه گمی مرونی برم بخوامی ساناز من فردا م_ پگاه

  باشه حواسم هست فعال خدافظ _ساناز
 دافظ  خ_ پگاه
 ام ها را خواند و شروع به چت با ی تماس را قطع کرد نت را روشن کرد وارد تلگرام شد پنکهی از ابعد

 . کردانیک
 ــــدمـعـکـــــوسی درمـــان

_Farda miam  
 
_ salam azizam  
 

 خنده اش گرفت . نکرده بود سالم
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_miam donbalet 
 
_salam:see_no_evil::joy:bashe  
 
_Shabam ejaze bgir bmoni  

 دی جه بگودانستینم . خواستی ميزی چنی همچانی بار بود کنیاول. تعجب کرد امی از خواندن پبعد
  امیپ. گشتی و به دنبال جواب مکردی ام نگاه میبه پ.

 
 .دی رسيبعد
_ nemikhai ?  
 
_ mamanam nemizare akhe 
 
_bego khone dosteti age bekhai  

Mishe  
 

 . و بعد نوشت  فکر کردیکم
 
_bashe  
 . نگفت يزی داد و گفت که حواسش باشد اما به ترانه چامیبه ساناز پ.  کردی بعد خداحافظو

 که به خانه برگشتند به مادرش گفت و به شرط آن که با آقاجان به مسافرت شمال بروند شب
  دانستیموقع خواب استرس داشت م. داد تیمادرش رضا

 
 . شب هم بماندخواستی نمانی خواهد افتاد وگرنه کنشانی بی حتما اتفاقکه

****** 
به .  رها نکرده بودشی موهاشی پيبرخالف دفعه ها.  بعدازظهر آماده شده از خانه خارج شد 6 ساعت

  گفته بود سرکوچه منتظرش باشد چون انیک
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 دی دنیرماش را دانی کدیسر کوچه که رس.  بود ادی زنتشی در خانه بود و احتمال آنکه ببمادرش
  به انیک.سوار شد .  به سراغش آمد جانیاسترس و ه

 
 دستش را رها انی دستش را جلو برد پگاه دست داد کانیسالم کردند ک.  بوددهی چرخسمتش

 سال نو  . دی پگاه هم بوسدیجلو آمد گونه اش را بوس.نکرد
 
  به راه افتادانیک.  گفتندکی تبرگری بار درا
  ؟ دیری شما کجا مدی ع_ انیک

  ؟يری شد؟ حتما میتو قرارت اوک.  شمال_ پگاه
  نرم ؟ _ نگاهش کرد انیک

  .دمی پرسينجوری نه بابا برو هم_ پگاه
 .  دستش را گرفت انیک
  نی با نوشیشناسی و دو تا از بچه ها که تو نمرضای منو عل_ انیک

  مگه ؟ ادی اونم م_ پگاه
  اس اونهی پاشهی آره هم_ انیک

 متفاوت است دشانی عقادانستی مگه خانواده ندارد اما سکوت کرد چون مدیخواست بگو دلش پگاه
  يبودند اما حس بد!!! روشن فکرنیحتما خانواده نوش

 
 . کنارش است انی کنکهیمهم االن بود و ا.  ندهدتی کرد اهمی دلش به وجود آمد که سعدر
 ابانی که چند خيخانه ا.  آمده بودند انیکبه خانه خود .  خانه پارك کردنگی را در پارکنی ماشانیک

  قبل با ساناز آمده بودند ي که دفعه ياز خانه ا
 
 .  تر بود نییپا

 .  خانه مرتب تعجب کرد دنی خوش آمد گفت با دانیک.  خانه که شدند وارد
  .ی شلخته باشکردی فکر م_ پگاه

  ي درست فکر کرد_ دی خندانیک
  زهی تمیلی خونه ات که خ_ پگاه
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  کنهزی تمادی بیکی گفتم ي چون تو اومد_ انیک
  چقدر مهمم _ دی خندپگاه

  ؟ ی مگه شک داشت_ نگاهش کرد انیک
  آره _ پگاه

  به بعد نداشته باشنی از ا_ انیک
  باشه _ لبخند زد پگاه

 .  به آشپزخانه رفت پگاه هم انیک
  بود نگاه کرد ستادهی آورد به پگاه که ارونی را باز کرد و شربت بخچالی در انیک
  لباستو عوض کن راحت باش هی برو توو اتاقم دوم_ انیک

  يخوای کمک نم_ پگاه
  زمیری آماده اس فقط من شربتا رو مزی همه چزمی نه عز_ انیک

شال را از سرش برداشت . اتاق شد نیوارد دوم.  شده بود دهی چزی همه چزی ميرو.  به اتاق رفت پگاه
  نهیبه آ.  بود دهی مانتو تاپ پوشری زمانتو را درآورد. 
 

 .  رفت رونی زد و بنهی به دختر درون آي بود لبخندی کرد از چهره اش راضنگاه
 تشکر کرد .  شربت را به دستش دادانیک.  مبل نشسته بود کنارش نشست ي روانیک
 ؟یمونی می خونه کی به مامانت گفت_ انیک

  ساناز _ پگاه
 برگشت در دستش یوقت. بعد برخاست به اتاق خواب رفت .  تکان داددییا سرش را به نشانه تانیک

 . پگاه نگاهش کرد.  کوچک بوديجعبه ا
 .  لبخند زدو کنارش نشست انیک

  ؟ هی چنیا_ پگاه
  دستش را گرفت و جعبه را باز کرد انیک
  زمی عزتهیدیع_ انیک

  بود ییبای و زفیدستبند ظر.  بست شی دستبند را براانی تشکر کرد و کپگاه
  نگرفتم يزی تو چي من براي خجالتم دادی واقعا مرس_ پگاه
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  بده مویدی خب االن ع_ انیک
 . دی را بوسانی جلو رفت گونه کدی خندپگاه

  سی که جوراب بود خسنی ا_ انیک
 .دی بلند خندپگاه

 
 انیک.ناپه نشستند کايرو.  گذاشت تا نگاه کنندلمی فانیک.  از شام که هردو باهم درست کردندبعد

  گذاشت و دستش را گرفت و شی پاهايسرش را رو
 

 که انیک.  هر دو سکوت کرده بودند دندیدی ملمی که فی نگاه کردن شدند در تمام مدتلمی فمشغول
 .  مسواك زدن رفت پگاه استرسش شدت گرفت يبرا
 
 افتد دروغ بود ی نمی اتفاقگفتیاگر م. قرار بود شب کنارش بخوابد.  پسر آمده بود هی بار خانه نیاول

  امشب متفاوت دانستی میخودش بهتر از هر کس
 

 . بود خواهد
هوا هنوز . به سمت پنجره رفت و آنرا باز کرد . اتاق شد چراغ را خاموش بود آباژور را روشن کرد وارد

  برج به ياز باال . کردیسرد بود اما احساس سرما نم
 
 نصفه شب کی ساعت انی روز ازپنجره اتاق خواب خانه ککی تو ندگفتی مي نگاه کرد اگر روزنییپا
  ی و حسابخواندشانی موانهی دیکنی را نگاه مرونیب

 
 ندیگوی منکهی اردی در آنجا قرار بگکردی فکر نمچوقتی که هیی اما حاال آنجا بود جاکردی ممسخرشان

  شهی دروغ است هموفتدی فکر نکن اتفاق ميزیبه چ
 

 وفتندی اتفاق ممیا را نکرده فکرش
 .  اش چسباندنهیسرش را به س.  دور کمرش حلقه شدند انی کي هادست

  ؟ یکنی نگاه می به چ_ ارام گفت انیک
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 یچی ه_ پگاه
 دستش را دور کمرش انداخت و پگاه کی. وبرش گرداند صورتشان مقابل هم بوددی سرش را بوسانیک

   پگاه راي کش موگریبا دست د. را به خود چسباند
 
  دی سرش کشاز
  چوقتی موهاتو نبند ه_ انیک

  باشه _ پگاه
چشمانش را بست و لب .  پر از احساس يبوسه ا.دشی نگاهش کرد سرش را جلو برد و بوسانیک

  انی کنهی سي دستش را روکی.  را تکان دادشیها
 

انده  عقب رانی کيبا قدم ها. فشرده شد شتری را پشت گردنش برد کمرش بگرشی دست دگذاشت
  تنش حس ي را روانی تخت افتادند تن کيرو. شد

 
 را باال برد و تاپ از شی تاپ را گرفت پگاه دست هاي لبه هاانیک.  تر شدنددیبوسه ها شد.کردیم

 ... گردنش فرو رفت ي در انحناانیسر ک.سرش رد شد 
 
کرده بود را  که يعمق کار.  نفس نفس زنان سرش را کنار سرش گذاشت انی کی ساعت بعد وقتکی

  دلش ریدرد ز. دی خودش را کنار کشیکم . دیفهم
 
 چرا دانستی بود در تمام رابطه لذت برده بود اما نمی عالزیهمه چ.  نشستشی بغض در گلودیچیپ

  ی حتتوانستی که نمیحس.  حس شده نیگرفتار ا
 

 .... ... مخلوط از عذاب وجدان ، خجالت ی آن بگذارد حسي روینام
 و به خود چسباندش دیچی دور کمرش پانیدست ک. بغضش را قورت داددی سرش کشيو را رمالفه

  گردنش نشست چشم ي روانی گرم کينفس ها.
 
  میدوست دارم زندگ:  شد در گوشش زمزمه کرد دهی اش بوسهیشق.  را بستشیها
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 ... شددهی گوشش بوسریز
امشب از . خواستیش قول ماندن مدل . .کردی دوستت دارم االن ارامش نمخواستی مگری دی حرفدلش

  که خواستی می اش گذشته بود و حرفییتنها دارا
 

.  برگشتانی صبر کرد و بعد به سمت کقهی چند دقدی نشنانی از کیی صداگری کند اما ددلگرمش
  بود ؟بدون گفتن دهی خوابیعنی را بسته بود شیچشم ها

 
 دیبا .شدی مداریحتما ب.  دوختانیا به کنگاه منتظرش ر.دی سرنیی ؟اشک از چشمانش پای حرفچیه

  حس بد دور شود فردا بتواند به خانه نی ازدی میحرف
 

 خجالت بکشد از اعتمادش سوءاستفاده کرده بدون نکهی مادرش نگاه کند بدون اشی در چشم هابرود
  دهانش گذاشت اگر مادرش يدست رو... نکهیا

 
نگاهش را به پنجره دوخت هنوز باز  . دی چرخانیک داشت که بدهد ؟ پشت به ی ؟ چه جوابدیفهمیم

  بود و احساس انیدر کنار ک.  آمد یبود و باد م
 

 هق هقش بلند ي دهانش فشار داد تا صدايدستش را رو. از قبل شتری بیلی خکردی مییتنها
  ساعت را دو ساعت به ای به خانه برود خواستیدلش م.نشود

 
 . شده بودمانی پشي زودنی برگرداند به همعقب

 **** 
 ي و مرتب مقابلش رودهی لباس پوشانیک.  را باز کردشی دستش نشست چشم هاي که روي بوسه ابا

  انی کدنیبا د.کردیزانو نشسته و با لبخند نگاهش م
 

 سالم :  صاف نشست عیسر
  ساعت چنده _پگاه.  خندان سالم گفت و کنارش نشست انیک
  بعد از ظهر 5 _ انیک
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  شدم داری بشی منم دو ساعت پ_ دی نگاهش خنددنی با دانیک. گرد شد چشمانش پگاه
. دی سرش کشي مالفه را دوباره رودی کشغی بدن برهنه اش جدنی انداخت با دنیی سرش را پاپگاه

  ي برشهی م_ دیپگاه با خجالت نال. دی بلند خندانیک
 
 رونیب

  زمی آره عز_ تکان خورد تخت
 رو به رو انی با کخواستیاصال دلش نم. فه را از سر کنار زد و نشست  مالدی در اتاق را که شنيصدا

  ي مالفه را روعیپگاه سر. در باز شد دی کشیپوف. شود 
 

 يخوایخواستم بگم اگه م :دی را شنانی خندان کيصدا. را صدا کرد انی نام کی عصباندی کشسرش
  ضعف ي غذا خوردنکهی بذار بعد از ايریدوش بگ

 
 . یکنیم

مقال  .دی را از کنار تخت برداشت پوشرشیلباس ز.  مالفه را کنار زد و از بلند شدانی از رفتن کبعد
  اش نهی سي باالي ارهی دايمتوجه کبود.ستادی انهییآ
 

 : دی را شنانی کيصدا. نباشد با وسواس گردنش را نگاه کردي کرد تا ردی بدنش را وارسي هی بقشد
  کردخی غذا زمیعز
  اومدم _
 نی را از زمشیخم شدلباس ها .ستی ني گردنش ردي نگاه کرد و خدارا شکر کرد رونهی به آگری دبار

 بعد از شستن دست و .  رفت رونی و بدیبرداشت پوش
 

 لبخند زد و دنشی با دانیک.  شده احساس ضعف کرددهی چزی مدنیبا د.  به آشپزخانه رفت صورتش
  .دی کشرونی نشستنش بي را برایصندل

 گرفته شد با خنده شی لقمه که مقابل لبهادی را مقابلش کشگری جي هاخی سانیز نشستن ک ابعد
  خورمیگفت خودم م

  ؟ ي درد ندار_ دی سرش را جلو برد گونه اش را بوسانیک
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  نه _ آرام زمزمه کرد دی کشخجالت
  مطمئن باشم ؟ _ انیک

به . جمع کرد و اجازه نداد کمکش کند رازی مانیک. زده نشدی غذا حرفانیتا پا.  را تکان داد سرش
  دنیبا شن.اتاق خواب رفت و با مادرش تماس گرفت 

 
  ؟یسالم مامان خوب:  نشست شی مادرش بغض در گلويصدا

  ؟ساناز خوبه ؟ ی تو خوبزمی آره عز_
 ؟یکنی مکاریآره تو چ_
  کنمی نگاه ملمی مامان جان فیچی ه_
  امی م10باشه من ساعت _
  خطرناکه ایای نادهی پای با آژانس ب_
 ؟ي نداريکار.باشه _
 . مواظب خودت باش _
 خدافظ_
 .  زد هی گرری صورتش گذاشت و زيدست رو.  تخت نشست ي بغض روبا

 ؟یکنی مهی شده پگاه ؟ چرا گریچ : دی تعجب کرد نگران پرسدنشی بادانی اتاق باز شد کدر
صورتش جدا کرد نگاه گنگ و نگرانش را به  را از شی مقابلش نشست دست هاانیک. جواب نداد پگاه

  شده شی شده ؟مامانت طوریچ:  دوخت شیچشم ها
 
  ؟
  نه _
  ؟ یکنی مهیپس چرا گر : انیک
  بفهمه ترسمی م_دینال
 خواستمی نمشبیمن د: دی سرش را باال کشدی چانه اش را چسبانیدست ک. انداخت نیی سرش را پاو

  االن دی شاونمدیم: را بهم فشرد شیلب ها.... که 
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  ستمی نمونی پشی برم ولشی حد پنی تا اخواستمی شب بود نمنی من بهتري براشبی اما دیمونیپش
بعد از :  نگاه کردشی در چشم هادی اش را بوسیشانی را کنار صورتش گذاشت جلو رفت پدستش

  تا اون موقعم با کنمی میتموم شدن درست رابطمونو رسم
 

  نکنتی خودتو اذانی بفهمه جان کيزی چستی هم قرار نی کسمیشناسی رو بهتر مگهی همدمیهم
 سم؟...در:  آب دهانش را قورت دادپگاه

 .  باشهدی بالی ؟ خانومه من وکی بله پس چ_ انیک
  نگاه کرد انی به کی خانه فشرده شد سوالزنگ

 .  سر کوچه اس از اتاق خارج شديِ برخاست و با گفتن سوپرانیک
 انی کي که از حرف هایتمام حس خوب.  پاك کردشی را از گونه هاشی اشک هاادستی انهی آمقابل

  ی حتشی هایداشت دود شد به هوا رفت عمر خوشبخت
 
 دروغ گفته گفتی مانیچطور به ک. شد رهی خنهی درون آدهیبا بغض به دختر ترس.دیرسی ساعت نمبه

 کرد؟ی دروغ را جمع منی؟ چطور ا
________________________________ 

 بار صدم ي راه برگشت براانیدستش دراز شد زنگ را بزند م.  پا و آن پا شد نی استادی در خانه ادمه
  داشت ي داد حس بدهی به در تکیبغض کرد با کالفگ

 
 از دیکشی خجالت میبیبه طرز عج.  برطرف نشده بود شی و حرف هاانی کي با محبت های حتکه

  مردم ير چشمان همه د. تمام مردم گرفته تا مادرش 
 

 . دانندی مردم شهر مي از تخت بدون لباس مچاله شده انگار همه ي که در گوشه ادیدی را مخودش
  حد سخت نی رابطه تا انی اولکردی فکر نمچوقتیه
 

  ... الشی در خشهی همباشد
اختمان شد  کرد وارد سی عذر خواههیاز همسا.  باز شدن در به عقب پرت شد و افکارش نصفه ماندبا
 .  منظر آسانسور بماند از پله ها باال رفت نکهیبدون ا. 
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 خم شد و مشغول اوردی سرش را باال بنکهی کرد بدون ای باز شد سالمشی را فشرد درکه به روزنگ
 . باز کردن بند کفشش شد 

  توواری ،کفشاتو بي سالم چه زود اومد_
 . ها را در دست گرفت وارد خانه شد یکتون

  گهی داومدم_
 شی خوب پزی همه چنجایتا ا.  فرستادرونی داد نفسش را بهی اتاقش شد در را بست به در تکوارد

  اورد اسم رونی بدی مانتو لرزبی در جیگوش. رفته بود 
 
بعد  .دی کشرونی را از تن بشی تخت پرت کرد و مانتوي بدون جواب روشدی خاموش و روشن مانیک

 مارش در حال .گشت از عوض کردن لباس به سالن بر
 

 .  خوردن بودییچا
 . آرام شودی آب خورد تا کموانی لکی آشپزخانه رفت به
  آقاجون زنگ زد _
 .  گذاشت نکی را داخل سوانیل

  گفت ؟ یخب چ_
  خونه ساناز ؟ ي بری اجازه گرفتي که نرفته چجورادتی شمال میری پس فردا م_

 را داشت و انیرا قبول کرد شوق رفتن به خانه ک شرط یوقت!! فراموش کرده بود  . دی کشیپوف
  تنها بودن دلش ی شرط مهم نبود اما حاال کمشیبرا
 
  . خواستیم
  ادمهی نه _
 توو اتاقت ؟ یچپی می چرا ه_ مادرش بلند شد ي آمد به سمت اتاقش رفت صدارونی آشپزخانه باز
  نی من بششی پنجای اای کمم بهی

 .  تخت نشست يرو
  ادی خوابم م_
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  ؟ ی شد وضع زندگنمی ایرونی بای ی خوابای سرت توو گوشه ای په وضعشه پگاه ؟ نی ا_
 .  نداد یجواب . دی تخت دراز کشيرو
  ؟ي با توام ؟ کر_
  نه _
  گم؟ی می چيشنوی م_
  آره _

 .  در چارچوب در ظاهر شد مادرش
  به خودت بده ی تکونهی پاشو يشنوی اگه م_

   .دی به مادرش چرخپشت
   دمی شدم تکون مداری بادی حاال خوابم م_
  پاشو نخواب پگاه تازه ساعت نه شبه _

  ادی خوابم م_ زمزمه کرد ارام
  مگه ؟ يدی نخوابشبی د_

بکارتش را از دست داده بود بعد از . شده بودیکی پسر کیبا .  بود دهینه نخواب.  را بست شی هاچشم
  بود دهیواب توجه خی بانی شده بود کمانیرابطه پش

 
درس نخوانده بود !  کنند بعد از اتمام درسشی گفته بود رابطه اشان را رسمانی که شده بود کداریب

  کنکور به احتمال ي بود ثبت نام براپلمیمدرکش د
 
 .  تمام شده بودادیز

  باشه بخواب _ دی کشی آهمادرش
 دارد اما اجیو به همدم احت تنهاست دانستی مادرش سوخت ميدلش برا.  را بست و خارج شد در

  فکر خواستی مییامشب دلش تنها. امشب وقتش نبود 
 

 و هم خواستشی شده بود هم مری متغانیحسش به ک.  بزرگ شده بودشبی انگار از دخواستی مکردن
 ! نه 
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 حس نی از ادی صحبت کنند تا شای باشد کمنیدعا کرد ساناز آنال. را روشن کرد وارد تلگرام شد نت
  ساناز دی بازدنی آخردنیرف خالص شود با دمزخ

 
 !  بودهنی آنالشبی ددی کشیپوف
 .  آمد دی ام جدی شد که پرهی به صفحه چتشان خی ناراحتبا
_chera zang mizanam javab nemidi ?  
 :  کرد پیتا.  بود انیک
_ kar dashtam  

 .  امد عی سرجواب
_ khobi ?  
 
  کردپیتا!  خوبم دادی ؟ و جواب می خوبدیپرسی بار هزارم بود که مي برانی بعدازظهر تا به حال ااز
_na khob nistam.metarsam tanham bezari...kheyli mitarsam.halamo 

nemifahmam... 
 

 : ارسال پاك کرد نوشتبدون
_khobam mikham bekhabam. 

 .  کردارسال
_alan ? 
 
_ Are 

 انی را در مانی اگر با خود کدی شادی حس و حالش بگو شده ازيزی چدی پرسانی گرفت اگر کمیتصم
 . بهتر بودگذاشتیم
 
_bashe azizam.khob bekhabi:kissing_heart: 
 

 که دیفهمی واقعا نم؟یخوابی ساعت منی چرا در ادی نپرسیحت.دی نفهمانی نشست،کشی در گلوبغض
  ؟ کاش ستی ؟ مثل قبل نستیحالش خوب ن
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 انی کشیایدر رو.  رابطه آنطور نبود که توقع داشته نی که اولدیند بگو با مادرش صحبت کتوانستیم
  از همه خجالت دی خودش نبادهیخوابی مدینبا
 
 شدی هم نمی نامی حتدیفهمی را نملشی و بدتر از همه حس و حال خودش بود که دلدهیکشیم

  که با ساناز زده بودند یی گذاشت تمام حرف هاشیبرا
 

 تر نیبغض سنگ. بد بود سخت بود تلخ بود تیود رابطه بدون تعهد بدون محرم اتفاق افتاده بعکسش
 .شد
 را کنار گذاشت از جا برخاست و به ی دهانش را قورت داد بدون جواب نت را خاموش کرد گوشآب

 بدون .در را باز کرد و داخل رفت . سمت حمام رفت
 

 شد ارام ي جارشی آمدند به اشک هاونری کرد لباس از تن دوش آب را باز کرد قطرات آب که بخارج
 چند  . دیچیهق هقش در حمام پ. نشست نی زميرو
 

 ده؟ی شاهد شکستن دخترها بوده ؟ چند دوش همراهشان بارحمام
 کرد گفته بود شی مادر آمد صداکباری فقط ختیچقدر اشک ر. چند ساعت در حمام ماند دانستینم

 حتش  بود که رادهی کشایدر حمام را باز کند فر
 

 شی بدون خشک کردن موهادی را پوششیلباس ها. از حمام خارج شد . و بعد مادر رفته بود بگذارد
  ی اشکشی شد چشم هارهیبه سقف خ . دیدراز کش

 
 را برداشت نت را یگوش.  سبک شده بودیبی به طرز عجی بود ولنی سرش سنگسوختندی و منداشتند

 کنکور  ثبت نام _ نوشت هی مهديروشن کرد و برا
 

  شده ؟ تموم
  نه چطور؟ _ آمد عی سرجواب
  .دی سرش کشي جواب نت را خاموش کرد مالفه را روبدون
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________________________________ 
 نفسش را زدی لب غر مری را باز کرد درحال جمع کردن اتاقش بود و زشی مادرش چشم هاي صدابا

  .دیکالفه رها کرد به پهلو چرخ
 ای بزرگ بشه خداخوادی می کنی رو زمنجای همختهیه نتونسته حولشو برداره لباساشو راز حموم اومد_
  بفهمه خوادی میک
 نی زمي شد که خم شده لباس هارا از رورهی به مادرش خی تخت نشست و با کالفگي روتی عصبانبا

 .  و چشمش به پگاه افتاد ستادی مادرش اکردیجمع م
  صبحونه بخور ایاشو برو دست و صورتت رو بشور ب به من ؟ پي زل زدينجوری اهی چ_
  بخوابم ؟ ی نذاشتی چي من کوفت بخورم بهتره تا صبحونه برا_
  صبحه 10 ساعت ی بخوابیخواستی مگهیچقدر د_
 .  باال برد شتری را بشی ساعت صدادنی شنبا
خدا برو  تو رو دمی نصفه شب خواب2 بشه مامان؟ من ساعت ی که چي کردداری صبح منو ب10_
  بخوابم خوامی مرونیب

 چشمانش را نبسته بود که مالفه دی سرش کشي مالفه را روشهی و به عادت همدی دراز کششیسرجا
  مادرش بلند ي شد و به دنبالش صدادهیاز سرش کش

 
 شد
  االی پاشو یخوابی به جاش شب زود ميدی خوابیپاشو بسته هر چ_
  شب زود بخوابم مالفمو بده خوامینم_
 .  شد لی تبدغی به جنباری مادرش ايداص
  میپاشو پگاه کار دار_
  خدا يا_

 .  و بلند شددی کشی کس نداشت آهچی از هیامی پچی را از کنار متکا برداشت هی گوشنشست
**** 
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 بودند قرار بود به خانه آقاجان بروند و بعد لشانی بعد از ظهر بود و درحال جمع کردن وسا5 ساعت
  به در بماند تا به زدهی شوند و تا س شمالی راهیهمگ

 
 جمله از زبان نی ادنیچقدر با شن.  سالگرد را داشته باشند ي براي عزاداریی توانای عمو مرتضقول

  سرش يزی چی بود واقعا عمو مرتضدهیمادرش خند
 
 ای دنيکجا.  سرش بکوبد ي و توردی جمله را قاب بگنی اخواستی ؟ دلش مدادی که نظر هم مشدیم

  ي بازسازهی تا روحرفتندی مسافرت ميقبل از عزادار
 

 نکاری با اخواستی در مقابل اقوام است حتما میی خودنمای توجه عمو مرتضشتری بدانستی مکنند؟
 با . برادرش را داردمیتی ي است و هوای خوبي عمودیبگو
 

  ی بردار باز غر نزنيخوای میهر چ_. مادرش به خود آمديصدا
 .باشه _

  . دی تخت دراز کشيرو مادرش
  شد ری دگهی زودباش د_
  دنبالمون نجای همانی برن اصال بگو موقع رفتن بخوانی تازه ساعت پنجه االن که نم_
 خوانی اونجا کمک ممی االن مهمون دارن برشهینم_
  مسافرت؟میری ممی چرا دارگهیوا مهمون دارن د_

 یکنی جمع ملتویت بزنم تا وسا چرهی ساکت شو من قهی دقهی_ دی به پهلو چرخمادرش
 اول جواب منو بده بعد چرت بزن _

  . امدی نیجواب
 مامان ؟_

 لطف خداوند به مادرش بود که هر کی نی خرو پف که بلند شد خنده اش گرفت به نظرش ايصدا
  الی بدون فکر و خدیخوابی مبستیوقت چشمانش را م

 
 .  برعکس پگاهو
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 را برداشت ی داشت برداشته بود گوشاجی که احتيزی هر چ. را چک کرد لشی وساگری بار دکی
  7 دنیبا د.  کند داری به ساعت بندازد و مادرش را بینگاه

 
 را وارد انی سالن رفت شماره کي پاسخ تعجب کرد از اتاق خارج شد در را بست و به انتهای بتماس

 .کرد
 جانم ؟ _

 د؟یکوبی قلبش تند مشی صدادنیاشت با شن دانی که از کي را حبس کرد چرا با وجود دلخورنفسش
 ؟یسالم ؟خوب_
  ام دادم ی شما ؟ صد بار زنگ زدم پییسالم کجا_
 .کار داشتم _
  تاحاال هنوز تموم نشده ؟شبی که از دي داريچه کار_
  کردمی جمع ملموی مسافرت وسامیری ممیدار_
 یک_
 امروز _
 ؟یگی به من ميچرا االن دار_

  شمال می برمیخوای خوبه ؟من که بهت گفتم م حالت_ گرد شد چشمانش
 ی اوکطمی منم فردا بلنمتی ببامی امروز بخواستمی می چرا زودتر نگفتقشوی زمانشو دقنهی منظورم ا_

  ای آنتالمیریشد با بچه ها م
 .  زمزمه کردی اوهوم آرامپگاه

 پگاه؟_
 بله؟_

  نه ؟می از مرز بله گذشتکردمیفکر م_ کالفه شد انی کيصدا
  بله گمی من عادتمه به همه م_دی خندپگاه

  ي با احساس تر جواب بدکنمی صدات مخوادی دلم مستمیمن همه ن_
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 اووووف _ دی بلند خندي با صداانیک. به زبان آوردي ادهی برد و جانم کشنیی را پاشی صداپگاه
  ينطوری تو همکنمی خوبه من تا شب صدات مينجوریا

 
  جانم بگو
  تا شب حواست بهم باشهدنی جان شنيبرا خوبه مگه _ پگاه

  . دی هم به گوش نرسشی نفس هاي صدای ساکت شد حتانیک
  ؟ انیالو ؟ ک_
  بود ؟یمنظورت چ . نجامیا_
  نداشتم يمنظور_
  ؟ ستی من حواسم به تو ن_
 يبرا. کندی صحبت می پگاه اشاره کرد با چه کسدنی آمد با درونی اتاق خواب باز شد مادرش بدر

 سانازه _ بشنود بلند گفت انی کنکهیا
 سالم بهش برسون _

 ؟ي نداري کارگهی درسونهی مامانم سالم مساناز
 ی حرف بزنی که بتونیی قطع نکن برو جا_
  نطوریباشه توام هم_
 قطع نکن پگاه _
 کار دارم ساناز _

 گهی دارمی اسمتو نمی قطع کن_.  نشاندشی بغض در گلوانی کی عصبيصدا
  سای وا_ لرزان شده بود زمزمه کرد  کهیی صدابا

 .  تا بتواند صحبت کند دی کشیقی اتاق خواب شد نفس عموارد
  ؟ ياریاسم منو نم_
  ؟ ستی بود ؟من حواسم به تو نیمنظورت از اون حرف چ_ انیک
 را شی حالم بده صداشبی ديدیفهمی اگه بود مستی واضح بود تو حواست به من نیلیمنظورم خ_
  بعد از دی نبايدیفهمی اگه حواست بود م. آوردنییپا
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  مهم نی البته وقتی بهم بخوابی را قورت داد پشتتو کنبغضش
  حواستم بهم نباشه هیعی طبستمی
  ... یپگاه اشتباه م_ دی حرفش دوانی مانیک

 اسمتم ی گی روز از باهم بودنمون نگذشته مهی هنوز ی وقتکنمی نه اشتباه نم_ را قطع کرد حرفش
  . کنمی اشتباه نمینی رماینم

 ي جارشی نشست اشک هانی زميرو.  دادانی بدهد به تماس پاانی اجازه صحبت به کنکهی ابدون
  مزاحم که ي اشک هانیشدند از ضعفش متنفر بود از ا

 
 انی و نام کشدی خاموش و روشن میصفحه گوش.  به نظر برسد متنفر بود ي قوگذاشتندینم

 داد  نیتی اهمکردی مییخودنما
 ادی آژانس بزنمیپاشو لباستو بپوش پگاه دارم زنگ م_.دی مادرش را شنيصدا

 باشه_
 .گرفتی تماس مانی در که خارج شدند هنوز کاز
 

**** 
 .  به سمت پگاه برگشت ی در خانه را بست با خوشحالترانه
  شمااالادی جونم داره مای خوشحالم بردیلی خيوا_ ترانه
 ای بود مهمانها خانواده برددهی که امده بودند و فهمشی سه ساعت پ با حرص نگاهش کرد ازپگاه

 هنوز حرکت .  در حال انفجار بود تیهستند از عصبان
 

 نوروز التی در تمام تعطدی را فراموش نکرده بود هنوز نگاهش را فراموش نکرده بود حاال باای بردزشت
  . کردیهم تحملش م

 خفه شو ترانه _
  دمه درنااانیی پامی بردار برلتوی حرص وسايپاشو به جا_ . دیخند بلند ي با صداترانه
 خونه االن مجبور دمیتمرگی کردم شرطه مامانمو قبول کردم می خدا من چه غلطي ا_ دی نالپگاه

  .دادمی جهنم خودمم به فاك نمامینبودم ب
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  ؟یرفت. ...فاك... به  ...يجد ... يوا_ گفت دهی بردهیبر.  ترانه به هوا برخاستقهقه
 خفه شو ترانه _ دی کشغی سرش و جي کوسن را پرت کرد روپگاه
 اشک دنشی که به اتاق رفت چمدانشان را برداشت و از اتاق خارج شد ترانه با ددیخندی هنوز مترانه

  ؟یکنی عه لباستو عوض نم_ را پاك کرد شیها
  عوض کنم قهی هر دقاوردمی صد تا مانتو که نری نخ_

 نزن منو بابا باشه _ ترانه
 که دستش به سمت روشن نی برداشت همزی مي را از رویگوش.  چرخاندظی نگاهش را با غپگاه

  را به حالت پرواز ی افتاد گوشادشیکردن نت رفت به 
 

 بار ها دستش دانستی است فقط می مربوط به چه ساعتانی تماس کنی آخردانستینم . گذاشته
  ییهم از حرف ها رفت که جواب بدهد اما نتوانست شیپ
 

 . دلخور بود انی بود هم از کمانی گفته بود پشکه
 ستادهی آمدن ترانه از جابرخاست و همراه هم خارج شدند مقابل ساختمان همه منتظرشان ارونی ببا

 . سمتشان آمد یبودند عمو مرتض
  دی بشای بردنیپگاه جان با ترانه سوار ماش_

  امیم عمو من باخودتون _ اعتراض کرد پگاه
 اعتماد دارم ایبه برد_ دی ترانه ام باهاته سرش را جلو کشانی بای با بردمیپگاه جان جوونا رو گفت_
  راحتالتیخ
  اخه من معذبم دونمیم_
  برو عموجان یستیمعذب ن_

  می برای جونه من لج نکن ب_ترانه در گوشش پچ پچ کرد .  را با حرص فوت کرد نفسش
  گهی زاده هاشم هستن دخوهر

 ای کرد دالرام و دنی سوار شد سالم ارامی رفت وقتای بردنی به سمت ماشی ناراضي قدم هابا
  فقط ای جوابش را دادن و بردیی با خوشروای برديخواهرزاده ها

 



 141 

 . حرکت کرد نی را تکان داد بعد از سوار شدن ترانه ماشسرش
  دالرامو ترانه نشسته خودش را تکان داد نی بنکهی از اناراحت
 جات ناراحته پگاه جون ؟ _ دالرام
  زمی نه عز_ زد ی زورکيلبخند
 سمت شهی فوت کرد نگاهش را به رو به رو دوخت باز کالفه نگاهش را به شی را با کالفگنفسش

 دالرام پرت کرد در دلش به ترانه فحش داد که وسط 
 

 بم و مردانه ي صدا؟یی شد دای چ_ بلند شد ای دني توقف کرد صداابانی کنار خنیماش . ننشست
 دالرام جاتو با پگاه عوض _ دی بار شننی اولي را براایبرد
 

  کن
.  به حرکت افتاد به خود آمد نی جابه جا شدند و ماشی شد وقتادهی پجی در را باز کرد پگاه گدالرام

 شعور .  شده بود بشی نصای از جانب بردنی توهنیدوم
 

  بزند؟ شی پگاه خانوم صدانداشت
 ی احترامی و بای پخش شد بردنی خواننده مورد عالقه اش در ماشي روشن شد و صدانیاش مضبط

  از خاطرش رفت شیها
  . دی پر کشانی نگاه کرد ذهنش به سمت کگذشتندی ها که از کنارش منی و ماشابانی خبه
  ؟کردی چطور تحمل مانی چند روز را بدون کنی بود ؟ اادشی االن کجا بود ؟ به یعنی
 

______________________________ 
 شب نکهی شلوغ تر بود با اکردندی که فکر ميزیجاده از چ. شب بود و هنوز در جاده بودند11 ساعت

  نمانند اما جاده کیحرکت کرده بودند که در تراف
 

 .  بود ینی سنگایی تقرکی ترافچلوس
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 روشن کرده و يگاری سایبرد. کردیر م کای بود و با گوشداری بای بودند اما دندهی و دالرام خوابترانه
  گاری که سیی از پسرهاشهیکنار لبش گذاشته بود هم

 
 دی کشرونی بفی را از کیگوش. دیکشی نمگاری سانی متنفر بود و چقدر خوشحال بود که کدندیکشیم

  صفحه يانگشتش رو.  شد رهی به صفحه خدیبا ترد
 

 . امده رو بخواند و بعد دوباره خاموش کند امیود پ از حالت پرواز خارج شکباری گرفت می تصمدیلغز
 امی صفحه ضربه بزند پي رودیترسی می کرده بود حتخیدستانش .  آمدند يگری پس از دیکی ها امیپ

  خواستی را بخواند دلش مامیباز شود متن پ
 
  اجارهی حس دلتنگي حس کنجکاوشدی ها را پاك کند اما نمامی بدون خواندن همه پتوانستیم

 .  ها را باز کردامیبعد از کشمش با خودش پ. دادندینم
 
  شدند فی کرده بود ردلنتی را سای که گوشی ها از زمانامیپ
 
_Javab bede  
 
_Pegah  
 
_Bia tele  
 
 
_Ba toam?? 
 
 
_Javab bede pegah 
 
_ gushito khamush mikoni ???  
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_Harfto mizani qat mikoni javabmo nemidi bedam gushito khamush 
mikoni ?  

 
_Bashe pegah bashe  
 
_ Roshan kon  
 
  بود یکی ها هم متن شان امی پي هیبق

 گرفت می که تصمنیهم.  ها را ر تلگرام هم فرستاده بودامی پنی را روشن کرد وارد تلگرام شد همنت
  آمد امینت را خاموش کند پ

_pegah ? 
 
  کرد پی تاانی اما جواب نداد کدی را دامیپ
 
_onlini javab mano nemidi ? 
 

  . نوشت
_bale?  

 . آمدری دجواب
_ man mazerat mikham. Nemidonestam hasasi bavar kon nemidonestam 

 . راه افتادنی باز شد ماشراه
 
_Pegah jan bebakhshid bavar kon baraye man mohemi . Kheyli mohemi 
 

 تمام انی کيدوستش داشته باشد ؟احمق بود اگر تمام حرف ها نشست حق نداشت شی در گلوبغض
  ها را فراموش کرد ؟يدلخور

 
_pegah jane man javab bede daram divoone misham 

  . نوشت
_bakhshidam  
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 عالمت دنی به آنتن نگاه کرد با دشدیچند بار نت را خاموش روشن کرد ارسال نم.  ارسال نشد امیپ
  منتظر انیک.  فرستادرونیفه بضربدر نفسش را کال

 
 ...  شانس نیلعنت به ا. بود

 را ی گوشدی بود خودش را جلو کشی آنتن پر شود هنوز خالدی سرش گرفت تا شاي را باالیگوش
 .سمته راستش گرفت

 . ستی جاده آنتن ني تو_
 لبخند  بادی به سمتش چرخایدن.  برگشت شی گرفت و سرجانیی دستش را پاای بردي صدادنی شنبا

  االن آنتن منم رفتم _گفت
  دفعه قطع شد هی منتظر جوابم بود زدمی من داشتم با دوستم حرف م_ دادحی توضپگاه

  ؟یی اره دامیرسی اشکال نداره االن مزمی عزی آخ_ ایدن
  نه _
 نی کال ا_ دی پگاه جون ؟ به سمت پگاه چرخي جلویکنی معی عه چرا منو ضا_ دی با صدا خندایدن
  کردنه عی ما تخصصش ضاییدا

 .  نگفت يزی زد و چی رنگی لبخند بپگاه
  ؟یی دانشجوی راست_ دوباره پگاه را مخاطب قرار داد ایدن

  نه _ پگاه
  هنوز ؟ یخونی درس م_ ایدن

  نه _ پگاه
  نپرسم نقدری که منم ای از نه بگشتری بشهی نم_ دی خندایدن

  دارم شرکت کنم مینکور شرکت نکردم اما امسال تصم درسم دو ساله تموم شده ک_ لبخند زد پگاه
  ی موفق باشزمی خوبه عزیلی خ_ ایدن

  ممنون _ پگاه
خدا را شکر کرد .  کنترل ضبط برداشت و مشغول آهنگ عوض کردن شد دی نپرسيگری سوال دایدن

  نگاه گری را بار دی گوشدی نپرسيگری سوال دایکه دن
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 هم گذاشت ي شانه دالرام گذاشت چشمانش را رويسرش را رو دی کشی هنوز آنتن نداشت آهکرد
 . بخوابد رسندی که می کرد تا زمانیسع

____________________________ 
 ي باز بود و ترانه رونی به اطراف نگاه کرد در ماشیجی ترانه چشمانش را باز کرد با گي صدابا

 . صورتش خم شده بود 
  بخاطر ما معطل شدن ای همه رفتن توو پگاه آقا برد_ترانه
 . کندی می که عذرخواهدی ترانه را شني را هم نبست و صدانی در ماشی شد حتادهی را کنار زد پترانه
  ی مي شد باد سرداطی را باز کرد وارد حالیدر و

 
 چی به اطراف نگاه کند وارد خانه شد به دنبال مادرش چشم چرخاند جز مردها هنکهی بدون ادیوزد

  اتاق شد نی نبود باال رفت و وارد دومنییکس طبقه پا
 

آرام سالم کرد بعد از جواب دادن به سواالتشان در مورد .  بودند شانی لباس هاضی در حال تعوهمه
  برو توو _ مادرش جلو آمد ن،یراحت بودنش در ماش

 
  شلوغه نجای اتاق لباساتو عوض کن مامان جان ااون

  ه؟ی کيالی ونجای ارمی باشه م_ را جلو برد سرش
  ماله آقاعموعه فکر کنم دونمی نم_

  ؟ هی آقا عمو ک_ اش گرفت خنده
  اری آقا شهرگهی برادر آقاجون د_ چشم غره رفت مادرش

 .  گفت و از اتاق خارج شد در را که بست با ترانه روبه رو شد یییآها
 ؟ی رفتنیی پای مثل گاو سرتو انداختی واسه چ_ ترانه

 .  رفت ترانه دنبالش راه افتاد ي سمت اتاق کنار را نداد بهجوابش
  چشم و رو بودی ربع منظره توعه بهی چارهی کنم بی مجبور شدم ازش عذرخواه_ ترانه
 .  مانتو کرد ي اتاق شدن در را بست و شروع به باز کردن دکمه هاوارد
  ؟ي الل شد_ ترانه
  ؟ هیچ_ پگاه



 146 

 موند ؟  که منتظرت ي چرا تشکر نکردگمی م_ ترانه
  .دی کشرونی را بزشی سمت چمدانش رفت و شومبه
  تو بشه بد شد حاال ؟بی افتخار نصنیگذاشتم ا_

 ي روي گرفت کبودنییسرش را پا . کردی تر را نگاه منیی پایی را به ترانه دوخت اما ترانه جانگاهش
  پشتش را به ترانه کرد عی سردی اش را کع دنهیس
 

 را برداشت از اتاق ی پرتش لعنت فرستاد دکمه ها رو تند بست گوش و به حواسدی را پوشزیشوم
  فرستاد احساس رونیخارج شد در را که بست نفسش را ب

 
 بود و خدا رو شکر کرد که ترانه دهی صورتش سرخ شده خنده دار بود اما از ترانه خجالت کشکردیم

  ی رفت آقاجان و عمو مرتضنییاز پله ها پا. نزدیحرف
 

 ي در سالن نشسته بودند و بحث اقتصاددانستی که نامش را نمای و پدر دالرام و دناریو شهر عمهمراه
  را برداشت با یگوشه سالن نشست گوش . کردندیم
 
 .  داشت قطع بوداجی که به آنتن احتی زمانقای دقدی کشی بودن آنتن اهی خالدنید
 . با لبخند نگاهش کرد ای آمد به سمتش رفت دننیی که پاایدن

  ؟ ي جان شما آنتن دارای دن_ پگاه
  دهی آنتن نمنجای ارانسلی آنتن ندارم فکر کنم ادمی االن دزمی نه عز_ جمع شدای دنلبخند

  ؟ ی شده پگاه ؟چرا ناراحتیچ_ ستادی آمد کنارشان انیی هم پاترانه
  می آنتن ندار_ جواب داد ایدن

 خوابنی همه دارن ممی جاهامون رو بندازدیای ب باباالیخی شده بی اوه حاال گفتم چ_ دی خندترانه
  امی مخورمی آب مرمی من می اوک_ ایدن
  کردی نگاه می سالت رفت پگاه هنوز با غصه به گوشگری به سمت دو

  گهی دمی برای ب_ دستش را گرفت ترانه
**** 
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 ایرام و بعد دن سمت چپش ترانه بود در کنار ترانه دالدی انداخته بودند دراز کششی که برایی جاسر
 سمت راستش هم تخت قرار داشت که مادربزرگش 

 
 نت را ی آنتن با خوشحالدنی را نگاه کرد با دی گوشدی سرش کشيپتو را رو.  بود دهی خوابشیرو

  را خواند انی کي هاامیپ. روشن کرد و وارد تلگرام شد 
_ pegah ?  
 
_ nemibakhashi ?  
 
_Chikar konam ? 
 
_Chera rafti ? 
 
_pegah jan? 
 
 امیپ.  بودشی ساعت پکی نگاه کرد مربوط به دشی بازدنی بودند به آخرنی غمگي هایموجی اهی بقو

  شد به افتی دريدی جدامیپ.  را ارسال کرددمتیبخش
 

 پتو بود ری و ترانه را نگاه کرد اوهم زدی فرستنده نگاه کرد ترانه بود با تعجب پتو را از سرش کشنام
  را باز امی قورت داد به حالت قبل برگشت پخنده اش را

 
  . کرد

  پگاه ؟گمی م_
 ؟یگی میچ_ دادجواب

 ؟ي کردزی تو چ_
 ي گرفت جواب ندهد اما به نظرش بچه بازمی ابتدا تصمدی فهمزی را که خواند منظورش را از چمتن
 .بود 

 
  ای نگی به کسی آره ول_
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  جان من ؟ _
  آره _ اش گرفت خنده

 اگه بابام ؟ی ؟ اگه زنعمو بفهمه چی کنکاری چيخوای ؟ حاال میستی دختر نگهی تو دیعنی پگاه ي وا_
  ي جرات کردي پگاه چجورکشتنتی ميبفهمه ؟ وا

 
 ؟
 که کرده از نظر آنها ي کاردانستی که داشت ميترس در دلش نشست با خانواده ا.  شد رهی خامی پبه

  ؟ شدی چه مدندیفهمی اگر مستیقابل بخشش ن
 
 .  آمد يگری دامیپ

  ؟ تی خواستگارادی م_
 نی اجازه داد تا اانی فقط حرف زده بود اصال چرا اعتماد کرد چرا به کای و امدی مانی ؟ واقعا کامدیم

  فکر زی چچی برود ؟ چرا در آن لحظه به هشیحد پ
 

 . نکرد
  ترانه دونمینم_
 يخوای تو مي جاکنمیارم سکته م من د؟ي و خودتو بدبخت کردیدونی ؟خاك توو سرت نمیدونینم_
  چرا نرفته ؟ شی ؟ کبودی کنکاریچ

 بکنم ؟ تونمی کار می که شده االن چي ؟ کاري دست از سرم بردارشهی ترانه م_ گرفت حرصش
  میکنی میگفت رابطه رو رسم

 ی آخه از کجا مطمئنی کني کارنی اصال ازت توقع نداشتم تو همچگمیپگاه من به خاطر خودت م_
  ؟ادیم

 هم ي را کنارش گذاشت چشمانش را روی جواب ترانه را بدهد از تلگرام خارج شد و گوشنکهی ابدون
  انی که کی خسته بود زمانالیگذاشت از فکر و خ

 
 ...انی بود و حاال تمام ترسش از دست دادن کانی تمام فکرش بدست آوردن کنبود

**** 
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 .  نشست سالم کرد شیام در اتاق بودند سرجا شد فقط ترانه و دالرداری صبح از خواب ب9 ساعت
 ؟يدی خوب خوابری صبحت بخزمی سالم عز_ دالرام
  بشم داری ساعت بنی بخوابم اصال عادت ندارم اتونستمی مشتری آره فقط کاش ب_ زد لبخند
 میداری صبح ب8 شهی ما هم همی بر عکس منزمی عزی آخ_ دالرام

 به ترانه نکهی کرد از اتاق خارج شد بدون اشیادرش صدا که خواست جواب دالرام را بدهد منیهم
  بدهد مشغول جمع کردن رختخوابش شد ترانه تیاهم

 
  پگاه ؟ _ کرد شیصدا

 . گذاشتشی گذاشت و بالش را رويپگاه ؟ پتو را جمع کرد کنار_.  نداد جواب
  بفهمه ی کسترسمی چقدر دوست دارم فقط میدونی مگمی ميزی بخدا من نگرانتم اگه چدیببخش_
  اشک در چشمانش متعحب شد دنی با ددی سمت ترانه چرخبه
  بابا الیخی ؟ بیکنی مهیعه ترانه چرا گر_

  تو بخدا ي اوونهی د_ بگو بخدا ناراحت نشدم خنده اش گرفت _ دستش را گرفت ترانه
  ادیم درم ننغی جي االن صدامی برای که آدم دوست داشته باشه بي نداراقتی ل_ دی هم خندترانه

  امی تو برو من م_
  ای باشه فقط زود ب_ به سمت در رفت ترانه
  داده بود امی پانی را برداشت کی از رفتن ترانه گوشبعد
_Doret begardam man  
 

 را ی فرستاد گوشرونیتمام تنش داغ شد با ذوق لبش را گاز گرفت نفسش را ب .دی تند کوبقلبش
  يهمه .باه کرده بود  قلبش چسباند به درك که اشتيرو
 

  ...دی ارزی مانی به داشتن کای دناشتباهات
 

 زنگ زد اما جواب نداد از ساعت پروازش هم انی به ککباری شده بود دهی چزی از اتاق خارج شد میوقت
  نداشت فکر کرد حتما سرگرم جمع کردن یاطالع
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 .  بوده و متوجه تماس نشدهلشیوسا
 شدند اما همه کارها را لی و ترانه مسئول جمع کردن وساایدالرام و دن از خوردن صبحانه همراه بعد

  انجام داد و فقط اسم آنها در کمک به ییخودش تنها
 

.  روز بودند ي ادامه ي براختنیبزرگترها در سالن مشغول صحبت و برنامه ر!! خانه ثبت شد امور
  نتی گذاشت و به کابنکی را داخل سي چاي هاوانیل

 
 هنوز با دالرامو زدندی نشسته و حرف مالیخی به سه نفرشان انداخت که بی داد نگاههی تککنی سکنار

  دی بگومای مستقتوانستی داشت نمیسی رودرواایدن
 

 بر پدر ترانه فرستاد و ی لعنتگرفتندی آنها به خودشان مگفتی به ترانه هم مستمی کلفت باباتون نمن
  بشورد بعد  مانده را همی استکان باق6 5برگشت تا 

 
 شد آنقدر در فکر دهی گوشش شنیکی دالرام از نزدي صدادی را که آب کشوانی لنیآخر. کردی میتالف

 بود که متوجه آمدنش نشده بود 
 به جاش تا زمی اشکال نداره عز_لبخند زد . ي کارا را تو کردي پگاه جان شرمنده همه ي وا_ دالرام

  دیشب همه کارا رو شما بکن
  می ماهم برایباشه بچه ها رفتن آماده بشن ب_ دید خندالرام

 . حضور داشتندهی آشپزخانه که خارج شد مادرش هنوز داخل سالن بود و جز خودش و دخترها بقاز
 دی کرده بود از ترانه پرسری که ذهنش را درگی سوالدندیپوشی اتاق که شد فقط دخترها لباس موارد

 هنوز نشسته  می مگه ؟ ما اومدانی نمنای مامان ا_
 

 .بودند
  میری ما خودمون مگهی نه د_ ایدن
  ؟ میری میی تا4 _

 خودشونم دهی که بابام گفت منو تو رو اجازه نممی بریی توهااااا قرار شد چارتای پگاه خواب_ ترانه
  رتمونی مبای شد که آقا بردنی اانیگفتن خسته راهن نم
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 او هم ي براتواندی مکردی فکر میچرا عمو مرتض شد ی حرف ترانه عصاندیبا شن. زد يزی چشمک رو
  به او داشت که با جه ی اصال چه ربطردی بگمیتصم

 
 و ستادی پله مانده پاگرد اکی رفت نیی ؟بدون دادن جواب از اتاق خارج شد به طبقه پاروندی میکس

 مادرش مشغول صحبت . نگاهش را دور سالن چرخاند 
 
 ی کمکردی اظهار نظر میبود زنعمو هم کنارشان نشسته بود و گاه ) ایمادر دالرام و دن (تاخانومی ببا

 آن طرف تر مادربزرگ و زنعمو نشسته بودند صحبت 
 
به سمت !  سالن را نگاه کرد نبود گری بار دکی ای سالن همه مردها بودند جز بردگری سمته دکردندیم

  شی و صداستادی دورتر ایمادرش رفت کم
 

 مامان_کرد
 ن جان ؟ جانم ماما_

  يای لحظه بهی شهی م_ زد کردی که نگاهش متای به بيلبخند
  جانم ؟ _ بلند شد مادرش
 من با ی گفتی چي برا_ را گرفت به سمت آشپزخانه کشاند وارد آشپزخانه شدند در را بست دستش

  ؟ رونی برم بای پسره بردنیا
 اون بنده خدا رونی بمی برمیخوایا م دادن مری ؟دخترا گي مگه تو تنها قراره بر_ متعجب شد مادرش

  دادی وگرنه عموت اجازه نمبرمتونیهم گفت من م
 
 دیبر

  کنه نه من استی رتونهی بچه خودش مي برای عمو مرتض_ را با حرص فوت کرد نفسش
  فعال که اجازه ما افتاده دسته اون _ دی کشی آهمادرش

رو نده مامان خانوم از االن هوا برش داره فکر  بهش خودی ب_ را باال برد شی را گرد کرد صداچشمانش
  اری بنییصداتو پا_ کنه استی من ري براتونهیکنه م
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 شنونی مپگاه
  من صدامو ببرم باال شمی مجبور مي تو عرضه نداری وقت_
 اشاره کرد بفرما برو رونی ؟ با دست به بي خوب خودتو نشون بده من عرضه ندارم تو دارنی آفر_

  تو نمیبرو بب.  من يودش ببر باال نه جلو خيصداتو جلو
 

  نه ای ي دارعرضه
 مسافرت بود نی به اطافش نگاه کرد ایچارگی ماند با بی رفت داخل آشپزخانه باقرونی از آشپزخانه بو

  بکند؟ فی تکلنیی تعشی برای عمو مرتضنکهی؟ ا
 
  دل مادرش را بشکند ؟نکهیا

 لی بار مادرش آمد که دلکی رفتن نشد و در اتاق ماند رونی به بی چه دختر ها اصرار کردند راضهر
 . نرفتنش را بپرسد سردرد را بهانه کرد 

  داد امی پانی تلگرام شد به کوارد
_salam .  

 .  تماس گرفت انی کامی از خوانده شدن پبعد
 سالم _
  ؟ ی خوبزمی سالم عز_انیک
  ؟ ی تو خوبیمرس_
 خوبم  منم ی تو خوب باشستمی بد ن_ انیک

  اش گرفت چقدرهم حالش خوب بود خنده
  بدون من ؟ گذرهی خوش م_ انیک

  نه اصال _ دیخند
  جاااااااان ي ا_ انیک
  مسافرت ؟يری می تو ک_

  کنسل شد زمی عزرمی من نم_ ناراحت شد انی کيصدا
  شد ؟ی چي کرده بودی که اوکطتمیچراااا ؟ بل_
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  بابام نذاشت _ انیک
  چرا ؟؟_ کرد تعجب

 گهی ددهی نشون مي خودهی بار هی چند وقت _ انیک
 دی باهم باشدی عخواستهی حتما دلش م_
 عی دوستام ضاي منو جلوخواستی فقط میشناسی نه بابا تو که بابامو نم_ کرد ی خنده پر حرصانیک

  ری تقصیدونیکنه بگه هنوز اجازم دستشه البته م
 

 خودمه
  بهشون ؟ی گفتيزیچ_
 اگه گهی خودمه درهی راحت بهم دستور بده تقصتونهی اونه مي برازمیهمه چ نکهی نه هم_ انیک
  راحت بهم نقدری اذاشتمی نمرهی امکاناتمو بگدمیترسینم
 

  بدهدستور
  تعجب کرد انی کي حرف هادنی شناز
 ؟ چرا امکانتش را دادی هنوز خرجش را پدرش میعنی سالش بود درسش را هم تمام کرده 25 انیک

  نکرده بود ؟خودش فراهم
  ؟يری چرا خودت سرکار نمانی ک_ بهتر بپرسد ی کرد سوالش را کمیسع
 صدتومنم ی کال حقوقش ماهرمی روز مهی خودشم بعدم در هفته شی اما خوب پرمی سرکار م_ انیک
  ری تو فکرتو درگزمی عزالشیخیاصال ب. دیخند.شهینم
 

  که نرفتمستمی من ناراحت ننکن
 از هر دیدی اما حاال مستادهی خودش اي پاي است که روي پسرانی ککردی م هم تعجب کرد فکرباز

 .لحاظ وابسته به پدرش بود 
  ؟دیگردی برمیک_ انیبله ک_ آمد رونی از فکر بانی پگاه گفتن کي صدابا
 . و در دلش ادامه داد هر وقت امر کنن بهمون . ستی معلوم ندونمینم_
  من دلم تنگته _انیک
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 !منم :  از حس خواستن شد ارام زمزمه کردزی تنش لبرتمام
  ؟ یمنم چ_ انیک
  منم دلم تنگ شده برات _
  ایپس زود ب_ انیک
  میای بدر مزدهی باشه تا س_
  بدر ؟؟چه خبره ؟؟ زدهی تا س؟؟؟؟ی چ_ داد زدبای تقرانیک
  داده ری عموم گ_
  ؟دی خب شما برگرد_ انیک

 بزند ی حرفانی کدیترسی متوانستی برگردد اما نموانندتی که چرا نمدی بگوانی به کخواستی مدلش
  بشودشانی باز متوجه تفاوت هاایکه دلش بشکند

 ؟ي نداري کارخوابمی مکمیمن .امی زود بکنمی میباشه سع_
  نی مواظب خودت باش خواب منم فقط ببزمینه عز_ انیک

 چشم _ دیخند
 بوسم بده _ انیک
 خدافظ_
  خوامیمن بوس م_ انیک
  دوست ندارم ينجوریآخه من ا_ دینش پر دهااز
  در خدمتم ی که دوست داشتي هر جوري جااااااااان اومديا_دی بلند خندي با صداانیک

 ..نکهی دوست ندارم نه انی همي براينجوری اهی لوس بازنهیمنظورم ا_ شدهول
  کنمی جبران می نده برسحی توضزمی عزدمیمن منظورتو فهم_ حرفش را قطع کردانیک
  انیبخدا منظورم اون نبود ک_ گفتي لحن مظلومانه ااب

 زکمی اخه تو عزي چقدر ساده اذارمی دارم سربه سرت مدمی منظورت رو فهم_ دی خندانی کدوباره
  شمیبرو بخواب مزاحمت نم

 .  از ترانه آمد یامی پشی از قطع تماس برابعد
 .يومدیخاك برسرت ن_

 بخوابد کرد ی نداد چشمانش را بست و سعیجواب
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 را ثابت نگه داشت حدس شی داخل شد پلک های خوابش نبرده بود که در اتاق باز شد کسهنوز
  دی بسته شدن در اتاق را که شني مادرش باشد صدازدیم
 

 توو اون اتاق حرف میخوابه آقاجون بر_ آرام مادرش از پشت اتاق آمد يصدا. را باز کرد چشمانش
  میبزن
از جا برخاست خودش را به در اتاق خواب رساند . دیب از سرش پر جمله مادرش خوادنی شنبا

  دهی باز شدن در اتاق شنيگوشش را به در چسباند صدا
 

 در اتاق را نبسته اند ارام در را نکهی خوشحال از اامدی بسته شدن در ني کرد صدازی گوشش را تشد
  نجای شد از ايباز کرد از اتاق خارج شد وارد اتاق کنار

 
 یدونیخودت م_دی و آرام آقاجان را شنفی ضعيصدا .دیشنی را مشانی صداواری دکی ياصله  فبا

  نبود تا سال هم صبر ازی نیباباجان قبال هم گفتم حت
 
 ي برادی شاي نبودچوقتی هي تو قسمت پسر من نبوددی کشی اون بنده خدا هم منتظره آهیکن
  یاحساس کرد کس. حرفش را ادامه نداد  .... نمیهم
 

  منتظر بود ؟ یچه کس . دهدی را در چنگ گرفته و فشار مقلبش
 و به ستادیدر چهارچوب در اتاق ا.  آقاجان قطع شدي گفتن آرام مادرش آمد و بعد صداسی هيصدا
  یی صداچی نرسد هی ها چشم دوخت کسرپلهیمس
 
 ؟ کردیچکار م .ستادی افی نثار در کرد و بالتکلی در بسته لعنتدنی آمد ارام از اتاق خارج شد با دینم

  در را که لمس رهیبه سمت اتاق رفت دستش دسگ
 

 را شانی حرف هادادی اجازه می تا کشدی با ترسش رو به رو مدی باشهی همي براکباری شد مانی پشکرد
  شودی که متوجه می کسنی بزنند و آخرییتنها
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راه رفته را برگشت مقابل در  .دیفهمی باشد ؟ اگر قرار بود مادرش ازدواج کند بهتر بود حاال مخودش
  در را باز کرد در مقابل دی کشیقی نفس عمستادیاتاق ا

 
 .  متعجب آقاجان و مادرش وارد اتاق شد و در را بست نگاه

_______________________________ 
 که از یی تمام صداهانی را شناخت از بشی گوش سپرد صداشدی که زده میی هاغی جي صدابه

  را شناخت شی آمدند صدای قسمت حنجره منی ترییاانته
 

 باشد که اسمش را صدا یجانی بي اگر ناله های حتشناختی صدا را منی اگذشتی سال هم که مهزار
  آمده بود ری دی فقط کمدی آی مدانستیم. زندیم
 

...  جا ببرنی ا منو ازنجامی من اایب:  بزند کهادی فرخواستی دلش مکردی که تمام بدنش درد مری دآنقدر
  هم لبش درد کی با هر بار ناله کوچتوانستیاما نم

 
 گذاشت و صبر کرد تا شی زانوي خون را پاك کرد سرش را رودی لبش کشيدستش را رو . گرفتیم
  در اتاق باز شد سرش را دی در قفل چرخدیکل .دیایب

 
 دی چانه اش لرزدنشی گرفت با دباال

*************** 
 نزد که متوجه شوند ی گرفت حرفمیآب دهانش را قورت داد تصم.  شد رهیاجان خ آقي چشم هابه

 با لبخند . ستادهی و فال گوش ادهی را شنشانیحرف ها
 

  ؟ دی دادلی باال تنها جلسه تشکدی اومدی چرا وسط مهمون_ تخت نشست ي رفت روجلو
  .ي دنباله تو خواب بودمی اومد باباجان اومدم با عروسم اختالت کنم اولهی جلسه چ_ دی خندآقاجان

  ؟ و به مادرش نگاه کردنجای ادی که اومددی داشتی آره خوابم برد حاال چه حرف_ پگاه
  ؟ ی نرفترونی چرا با بچه ها ب_ آقاجان
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 رجی ای پگاه لج کرد موند خونه از وقترونی آقاجون همه رفتن بینیبی م_ رو به آقاجان گفت مادرش
 لجباز شده آقاجون رفته پگاه امرزیخداب

  درسته پگاه ؟ _ اخم به مادرش نگاه کرد و جواب نداد آقاجان دستش را فشرد با
  نبود کهينجوری قبال اکنهی هم می ادبی بکنهی نمي فقط لجباز_ پگاه جواب داد ي به جامادرش
 ي هی برعکس شده بود انگار مقصر خودش شده بود آمده بود تا درباره قضزی شد همه چیعصبان
  ی اصلهی گرفت بحث را به قضمی بحث کند تصميمهمتر

 
  ؟ی شوهر کنيخوای منی همي برا_ بکشاند
  شوهر کنم ؟ خوامی من م_ سرخ شد تی مادرش از عصبانچهره

 توو مسافرت ی اصال چرا شما وسط مهمون_برگشت سمت آقاجان که ساکت بود _ آره _ زد پوزخند
  خواستگارتو دی توو اتاق که بهش بگدیاریمامانمو م

 
  ؟ دیکنی دخالت منقدری که منتظره ؟ چرا اهیک.  نکن منتظرتهرد

  چه طرز حرف زدنه نی پگاه خجالت بکش ا_ هشدار داد مادرش
  کنمی من ادب ندارم دارم ثابتش می مگه نگفت_

  شد و نگاهش را برنداشت رهی به مادرش خی نگاهش کرد پگاه با گستاختی با عصبانمادرش
  میکنی باباجان منو پگاه باهم صحبت منیی باال تو برو پامی زشته از اون موقع اومد_ آقاجان
 دیکنی چرا بزرگش مستی نيزی چی وقتیآخه آقاجون په صحبت_ اعتراض کرد مادرش
  امی من االن منیی تو برو پادونمی م_ سرش را تکان دادآقاجان
 هم گذاشت و ي چشمانش را رونانیه اطم به آقاجان نگاه کرد آقاجان به نشانگری بار دمادرش

 بعد از رفتنش آقاجان شروع به .مادرش از اتاق خارج شد
 

  دوست داشتم رجوی من چقدر ایدونی پگاه باباجان خودت م_ کردصحبت
 سالش بگذره دیکردی صبر مدی منو دوست داشتي نه آقاجون شما اگه بابا_ دی حرف آقاجان پروسط

   شوهر کندیبعد به زنش بگ
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 نی که من همچانی جرنی بوده ای چیدونی تو نم_ هم فشار داد و باز کرد ي چشمانش را روآقاجان
  زدم یحرف

  به من ؟دیگی نمیچی بدونم چرا هدی خب بگ_
 ی دخالتچی من هدیدونی بعد تو و مادرت مگمی بهت مزوی تهران همه چمی بهت برگردگمی م_ آقاجان

  باشه باباجان ؟ کنمینم
  ؟ دیدی کششی بحثو پنی چرا االن ادیاره تهران بگ اگه قر_

  نجای اادی بخواستی چون اون بنده خدا م_ آقاجان
  ؟ دیشناسی مگه که شما مهی ک_ را گرفت شی گلوبغض

 نجای اخوامی دستش را فشرد حرف آقاجونتو گوش کن من بدتونو نمگمی تهران بهت ممی رفت_ آقاجان
  ستیدرست ن

 نشست و بعد از ی کمدی نپرسيزی چگری تکان داد و ددییرش را به نشانه تا نداست سيگری دچاره
 .  بود برگشت ارشانی که در اختیاتاق خارج شد به اتاق

 
 تمام سرش پر دی آقاجان بگودادی که احتمال میی و فکر کرد به تمام حرف هادی تخت دراز کشيرو

  که جوابشان را بعد از رفتن به ییاز سوال بود سوال ها
 

  .گرفتی متهران
*** 
  .دی تکانش داد چشمانش را باز کرد و ترانه را مقابلش دیدست
  یخوابی خرس گنده چقدر مگهی پاشو د_ ترانه
  نبود و ترانه هنوز لباس تنش بود ی را کنار زد بلند شد در اتاق جز خودش و ترانه کسپتو

  ؟ دی االن برگشت_ پگاه
  شهی ساعت مهی_ ترانه
  ساعت چنده ؟ _ دی کشهازی خمپگاه
  هفت _ ترانه
  دمی اه چقدر خواب_ پگاه
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 .  وارد شدند ای اتاق باز شد دالرامو دندر
  سالم کرد یشگی با لبخند همایدن

  پگاه جون يومدی شد نفی چقدر ح_ دالرام
  نداد ی لبخند زد و جوابپگاه

  رونی بمی قراره بری همگگهی ساعت دهی اشکال نداره _ایدن
 من برم صورتمو بشورم .  خوبه_ پگاه

به سمت تخت رفت و . شد انی کیی در گذاشت متوجه نبود دستبند اهدارهی دستگي را که رودستش
  تخت ری نکرد خم شد زشیدایاطرافش را نگاه کرد پ

 
  ؟ يگردی میدنباله چ_ دی ترانه را شنيصدا. نگاه کرد را

  ستی دستبندم ن_ ستادی شد ابلند
 بود ؟ دستت _ ترانه
  ستشی آره ن_ پگاه

  ؟ ي نگاه کردنویی پا_ایدن
  نرفتم قبلشم بود نیی پادی شما رفتی از وقت_ پگاه

  ؟ ی چییدستشو_ اطراف را نگاه کرد دالرام
 فکر ی به بار رفتم اتاق بغلدمیآها فهم_ آمد ادشیناگهان اتفاق ظهر _... جا نرفچی نه بابا ه_ پگاه

 کنم همونجا افتاده 
  ؟ کاری چی اونجا رفت_ ترانه
  دنباله مامانم بود _ پگاه

 بود رفت ستادهی که در آن فال گوش اي زد اتاق خارج شد و به سمت اتاق کناري اجباريلبخند
  گرفت و نیی در بزند در را باز کرد سرش پانکهیبدون ا

 
افتاده باشد  بود از دستش ستادهی در اتاق فال گوش اکی نزدی وقتزدی را نگاه کرد حدس منیزم

  را پشت گوشش زد زانی آويامانبود خم شد تکه مو
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 فقط حوله ی درحالای برددنی با دستادی صاف ادی کشی چرخاند کالفه پوفنی زمي را رونگاهش
 چند .  تنه اش را پوشانده بود خشک شدنیی پایکوچک

 
  به صورتش نگاهیثان
  ؟يگردی میدنبال چ:  سکوت را شکست ای کرد برده

 که وارد اتاق شده بود ی از زمانینی چطور متوجه نشده نبود دی خشکش کشي لب هاي را روشزبان
  وارد ی وضع اگر کسنی نگاهش کرده بود با همایبرد
 

 که از شدت یی داد با صداتی خودش را به عصباني تعجب جاداد؟ی میحی چه توضشدی ماتاق
  شعوری ب_ گفت دیلرزی متیعصبان

 بندازد در اتاق را باز کرد خارج شد به سرعت به سمت ای به صورت بردگرید ی نگاهنکهی بدون او
  رونیتوالت رفت در را که بست نفس حبس شده اش را ب

 
  بود امادهی نگاه کرد رنگ از صورتش پرنهی به آفرستاد

 . کرده بود عی را ضاای خوشحالم بود باالخره بردی نبود حتمانی پشاصال
________________________________ 

 بود با ی تخت نشسته بود و سرگرم گوشي اتاق را باز کرد همه جز ترانه خارج شده بودند ترانه رودر
 بسته شدن در سر بلند کرد 

  دوساعته ؟ ي مرد_ ترانه
  ترانه ستشی ن_ دی کشیآه

  اتاقو بگردم رمی می ؟مگه نگفتی کجا رفت_ ستادی اترانه
  رفتم نبود _ دیکش ابرو در هم ای برديادآوری با

  باش لطفا لتی به بعد مراقب هم وسانی از اای ب_ دستش را به سمتش دراز کرد ترانه
  تعجب به دستبندش کف دست ترانه نگاه کرد و بعد به ترانه با

  بابا گهی بردار د_ ترانه
  ؟ي کردداشیاز کجا پ_ را برداشت دستبند

  داد ای دن_ شد ی تخت نشست دوباره سرگرم گوشي روترانه
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  اون از کجا آورد ؟ _ پگاه
 اونم رفت بعد اومد دستبندو داد حاال دستت کن زودم لباس ی تو که از اتاق رفتدونمی نم_ ترانه

  نیی پامیبپوش بر
  مگه چشه لباسم ؟ _ لباسش نگاه کرد به

  ؟ رونی بيای شام بيخوای منای با ا_ چشمانش را گرد کرد ترانه
  گهی دمیموندی بابا خب توو خونه مي ا_رد  نفسش را فوت کپگاه
 االنم زورت يومدی نرونی ؟بعد ازظهرم که بی که خوابشبی چته تو ؟ از دمااای بگردمی اومد_ ترانه

 يای بادیم
 زده ای که به بردی حرفنی همای ؟ کردی ترانه درك مدهی بعدازظهر چه شنگفتی جواب نداد اگر مپگاه

 ده بود استرس به جانش  که زی حرفيادآوریبود ؟ با 
 

  ؟ اصال چرا گفته بود؟کردی را نگاه مای ؟ چطور بردرفتی منیی پاییبا چه رو . افتاد
 ترانه ؟_ را صدا زد ترانه
  ؟ هی چ_ بردارد جواب داد ی نگاهش را از گوشنکهی بدون اترانه
  منو نگاه کن _ پگاه
 . حواسم بهته ،بگو _ سرش را تکان داد ترانه

  به من نگاه کن بگم _ت  گرفحرصش
 شنومی میعنی شنومی مگمی می وقتوونهی بگو خب د_ سرش را باال گرفت ترانه
  کردم ي کارهی من _ پگاه
  بابا دونمیاونو که م_ دی خندترانه
  ؟يدی از کجا فهم_ با تعجب نگاهش کرد پگاه
  کبود بود نتی بعدم رو سی خودت گفتای اوونهی د_ ترانه
  کهگمی نمنوی اشعوری بنیی پااری صداتو ب_رداشت به طرفش پرت کرد  شانه را بپگاه
  بگو دی باشه ببخش_ برداشت شی پاهاي شانه را از روترانه
  شعوری گفتم بای به برد_ دی کشقی نفس عمپگاه
  دروغ نگو _ با چشمان گرد شده نگاهش کرد ترانه
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 . بخدا گفتم _گفت  دیباری از آن میچارگی که بیی استرس گرفت با صدادوباره
  ؟ی چرا گفت_ ترانه
 يگردی می دفه گفت دنبال چهی توو اتاقه ی کسدمی ندگشتمی رفتم توو اتاق دنبال دستبندم م_ پگاه

  حوله داشت رو پاهاش بسته بود هی فقط دمشید
 

  شعوری دفعه گفتم بهی من
 شد و با تشر ریچشمانش سراز که از اشک از دی کرد آنقدر خنددنی بلند شروع به خندي با صداترانه

 پگاه ساکت 
 دیبود خب و دوباره خند... توریتقص ....یگفت... آخه چرا _ ترانه
 می کنکاری بگو چي بخندنکهی اي به جا_ پگاه
 يدی هم ديزی پگاه چگمیم . دونمی نم_ خنده داشت جواب داد ي که هنوز از رگه هایی با صداترانه

 ؟ 
  ؟ ی چ_ پگاه
  گهی همون د_  چشمک زدترانه
  حوله داشت گمیاحمق م_ چشم غره رفت پگاه
  کرده بود تی حجابشم که رعاچارهی لخت باشه؟ بيدادی محی ؟ ترجشعوری بی گفتنی همي برا_ ترانه
 برو _ به سمت لباسش رفت تیپگاه با عصبان. کرد دنی حرفش دوباره شروع به خندانی از پابعد

  .کنمی م من که تو رو آدم حسابریگمشو تقص
  کن فی تعرای بخندمی نمگهی ددی باشه باشه ببخش_ بلند شد دستش را گرفت ترانه

  رونی کنم تموم شد بعدش از اتاق اومدم بفی تعرویچ_ دی کشرونی را بدستش
  به عمو بگه ترسمی م_ در حال بستن دکمه ها ادامه داد دی را برداشت پوشمانتو
 خدا یعنی_ فکر کرد ی بگه کمستی بچه که نگهی نه بابا نم_د  تکان دای سرش را به نشانه نفترانه

  گهیکنه نگه اگه هم گفت تو بگو دروغ م
 اگه گفته بود االن گهی نميزی بابا من مطمئنم چشهی نمیچی بگه ؟هخوادی می اصال بگه بابام چای
 رهی خودش حالتو بگدی فقط شامیدیفهمیم
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 رو تو بکن اونور شلوارمو عوض گفتمی کاش نمرهی بگ خودش حالموترسمی م_ را برداشت نشی جپگاه
 .کنم 
 اصال ایپگاه تو اصال دوروش ن_ تو و برگشت ي چقدر ناز دارشی ا_ پشت چشم نازك کرد ترانه

  نای وقت دعوا نشه اهی بابام که نی توو ماشمیریجفتمونم م
 
 دی کردن تو اصال شاوفتهی قبولش دارن میلیخ

 دی را پوششلوار
 موم شد برگرد ت_

  پسر مجردهی توو اتاق ی رفتي قصدی بگن تو کرم داشتدی اصال شا_ برگشت ترانه
 رزانی عهد قلقلک مي برو بابا انگار برا_ پگاه
 برم بهش بگم پگاه يخوای پگاه مگمی حاال مرزاسی بابا من خود قلقلک می اونا که نه ول_ ترانه

 ی شده که کال خالص بشمونی پشیلی خخوادیمعذرت م
  ن ن ن _ پگاه باال رفت يصدا
 ي بودیی ساعت دستشومی چرا نفهممیتازه م_ دی خندشتریب_ به خودت يدی آخه ر_ دی خندترانه

  هم نگفتيزیخوبه حاال بهت چ
  اصال نذاشتم جواب بده گفتم در رفتم _ خنده اش گرفت پگاه
 کاری خوشگال چگهی ددییو بد_ شد اواردی که ترانه خواست جواب بدهد در اتاق باز شد و دننیهم

  ؟دیکنیم
 دای که دستبندمو پی جون مرسای دنی راستمیومدی ممی داشت_ سرش انداخت ي شال را روپگاه
 دیکرد

  کنمی خواهش م_ لبخند زد ایدن
  اوردمی کجا بود ؟ آخه اصال درن_ پگاه

  داد بمیی واال دادونمی نم_ ایدن
  گفت بدمش بهت هم

  دی زود باشای دن_ آمد ای بردي بدهد صدایاست جواب که خونی خشک شد همپگاه
  بچه هامی بر_به سمت ترانه و پگاه برگشت  . ییچشم دا_ در اتاق را باز کرد ایدن
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 . شدند رهی و پگاه بهم خترانه
 

 و دی کشرونی را بی سالم کند به محض نشستن گوشنکهی شد بدون انی ترانه سوار ماشهمراه
 . خودش را سرگرم کرد 

 اضطرابش را نی ضبط هم روشن نبود و همی حتزدی حرف نمی سکوت مطلق بود کسنی ماشاخلد
  هی بزند در مقابل بقی حرفای برددیترسی مکردی مشتریب

 
 . شد ادهی پدی کشی در مقابل رستوران نفس راحتنیبا توقف ماش. کند عشیضا
 بود اما برخالف ای جانب برد اززی آمنی توهي تمام طول شب که در گردش بودند منتظر برخورددر

  نشان نداد مانند قبل ي رفتار بدچی هایانتظارش برد
 

 ...  تفاوت ی کرد همانطور ببرخورد
*** 

 را یشب خوب.  برگشته بودند 12ساعت .  شدنستاگرامی نشست و مشغول چک کردن اشی جادر
  ای کرده بود تمام مدت همراه ترانه ، دالرام و دنيسپر

 
 ي برايادی کرده بود به اتفاقات افتاده فکر نکند در هر صورت زمان زیشگذرانده بود سع و خودهیخند

  کرد کی را الانی کدیپست جد. غصه خوردن داشت
 

 همراه دوستش گذاشته بود کپشن را ی و حاال عکسرودی از دوستانش میکی گفته بود به تولد شب
 خواند 

 
Behtariinam....Zad roozet mobarak ....#my#bro 

 
 ؟یستی مگه توننشی ؟ بهترنمیاووووه بهتر_ ترانه کنار سرش قرار گرفت سر

  بعد بخون ری اجازه بگهی شعوری ب_ را کنار زد ترانه
  سی بود مگه خسی اوه چ_ ترانه
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  رفتفشی به سمت کو
  کجارفتن؟ نایدالرام ا_ را باال گرفت اتاق را نگاه کرد سرش
 مات رفتن مسواك بزنن االن جلو چشری صبت بخ_ ترانه
  نی خوبي دختراادی ازشون خوشم مدمیحواسم پرت شد نفهم_ لبخند زد پگاه
  نی باحالي اوهوم بچه ها_ ترانه
  دوست پسر ندارن ؟ _ گاه سرش کرد هی دستش را تکدی را کنار گذاشت دراز کشی گوشپگاه
  .دمی واال نپرسدونمی نم_ ترانه
  ؟يدی تو نپرس_ پگاه
 مگه من فضولم _ چشم نازك کرد  پشتترانه
 ی بدتر از اونيزی چهی _ دی خندپگاه
 هی بالش مقابلش را برداشت و به سمتش پرت کرد با خوردن بالش به صورتش دستش از تکترانه
 . بالش افتادي خارج شد و رویگاه
 .  قبل برگشت شنی و دالرام وارد شد پگاه به پوزای اتاق باز شد دندر

  ؟ ي دالرام دوست پسر دار_رام کرد  رو به دالترانه
  بسم اهللا _ گرد شده نگاهش کرد ي با چشم هادالرام
  ؟ی تو چ_ کرد ای رو به دنترانه

  چطور شده مگه ؟_ دی خندایدن
  گل کرد شی فضول_ پگاه

 دمی ترسدی دفعه پرسهی _ نشست دالرام
  دارم زمی آره عز_ به ترانه کرد رو
  من ندارم _ ایدن

  ؟ دی ؟کجا آشنا شدهی چنم؟اسمشی عکسشو بب_نار دالرام نشست کترانه
  . دندی بلند خندي با صداهرسه

  مگه من فضولم گهی بعد م_ پگاه
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 گهی دمی اشکال نداره دوست_ مشغول بود جواب دادی همانطور که به دنبال عکس با گوشدالرام
  ساله 2 سالشه 24 مهیاسمش محمدرضاس هم کالس

 
 . را به ترانه سپرد ی عکسش و گوشنمی اااای بمیباهم
  زمی باشه عزداری پا_ پگاه

  ؟ دی گلم شما چند وقته باهمی مرس_ دالرام
 _ شدرهی تعحب کرد با چشمان گرد شده نگاهش کرد ترانه هم سرش را بلند کرد و به دالرام خپگاه

 ؟یدونیتو از کجا م
 از رفتارش شبا تا گهی من خب مشخصه د بهدیکنی نگاه منی چرا همچي وا_ خنده اش گرفت دالرام

  توو فکر رهی وقتا میصب  در حال چت کردنه بعض
 

  هی که منتظره چشمش به گوشی رو لبش همشم مثه آدمادی لبخند مهی اخرش
  گهی دفهممی م_ زد چشمک

  فهمهی زنعمو هم مگهی پگاه چند وقت دعتی خاك بر سر ضا_ دی خندترانه
 ستیامانم اندازه دالرام زرنگ ننه بابااا م_ دی خندپگاه

  ؟ دونهی مگه مامانت نم_ ایدن
  نه _ پگاه
  باش ی راضدمی قبل و بعدش رو هم دي فقط عکسازمی عزای ب_ را به طرف دالرام گرفت ی گوشترانه

  نبود ي بدزی اشکال نداره چ_ دی خنددالرام
  گهی دیکنی بدا رو حذف م_ ترانه

 گهی دنیتوام بب_گرفت  را به طرف پگاه ی گوشدالرام
 سرتر از پسر بود اری ساده بود اما دالرام بسي مردانه و ظاهرافهی به قي را گرفت پسری گوشپگاه

  را ی که ناراحت شود گوشدینظرش را بلند اعالم نکرد ترس
 

  دیای بهم م_ دالرام گرفت مقابل
 رم  بهتیلی ؟ من ازش خادی کجا به من م_ را درشت کرد شی چشمهادالرام
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 دی بلند خندي با صداپگاه
  روم نشد بگم بخدا _ پگاه
 . منم _ ترانه

  دی خودش راحت باشدونهی م_ ایدن
  نمی اره پگاه ماله تو رو بب_ دالرام

  ناهایا_ را نشان داد انی تلگرام کلی عکس پروفاپگاه
 . خوبه یلیی خ_ ایدن

  ؟ نمی هم ببگشوی دي عکسا_ دالرام
  نی آره بب_ پگاه
 دی جفتتون خوشگلیلی خنیای بهم میلی خ_ رامدال
  ؟ یگیچرا به مامانت نم_ ایدن

  ستی نی برخوردش منطق_ را گرفت ی گوشپگاه
 خوب برخورد کرد یلی بهش گفتم خی اما وقتکردمی فکر رو منی مامانم همي منم درباره _ دالرام

  راحت ترهالتیاتفاقا مامانت بدونه خ
 کرشون مثل هم  مادرا طرز في همه _ پگاه

  کنترلم کنه رهی بگموی بده گوشي بدیلی خجهی امکان داره بگم و نتستین
  بدتره یلی اونوقت برخوردش خی کنشی تا ابد مخفیتونی تو نمفهمهی باالخره می ول_ دالرام
 ی بهشون حرف دلتو بزنیتونی که نمترسوننی آدمو منقدری از مادراس ای بعضری بنظر من تقص_ ترانه

  یستی که نی کني بازوی نقش کسيمجبورهمش 
  ؟ تهی توو زندگی توام کس_ ایدن

 هم هستن که آدم گهی ديزای چیلی خستی کردن رابطه با جنس مخالف نی نه منظورم مخف_ ترانه
  تااا ری بگه حاال از نمره توو دوران مدرسه بگترسهیم
 

که درکش کنه که عالوه بر مادر بودن  به مادر داره ازی آدم نی مشترکت توو هر سنی توو زندگمشکل
  به شهی حرفا رو نمیدوستش هم باشه چون بعض
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  ی هم بگدوستت
 ينطوری کارشون درسته انی اکننی و فکر مخوانی و صالحمون رو مری باالخره اوناهم خزمی عز_ ایدن

 کننیاز بچشون محافظت م
  ستیبته عشق هم که کال دست خود ادم ن و الکنهی بکنه موی ادم اگه بخواد کاردوننی نمی ول_ ترانه

 سالته ستی تو بدهی نشون نمي به مامانت بگو پگاه باور کن برخورد بدی ول_ به پگاه نگاه کرد دالرام
  کردن اصال ی صحبت کن بذار بدونه مخفیمنطق

 
  ستی نخوب
  تونمی نم_ پگاه

  ؟یامسال شرکت کن کنکور يخوای می پگاه تو گفتی حاال راستددی ولش کننوی ا_ ایدن
  آره _ پگاه

 ؟يثبت نام کرد_ ایدن
  نه هنوز_پگاه

 ی ثبت نام کنگهی سال ددی ماهه بانیمهلت ثبت نام بهمن ماه بود االن فرورد !!!ی خسته نباش_ ایدن
  ي واي ا_ پگاه

 حاال تا رسدی کاش زودتر به فکرش مشدی نمشتری بنی از ای گذاشت بدبختیشانی پي را رودستش
  چاندیپی را مانیبعد چطور کسال 

  ی بخوني کامل وقت دارکسالی اشکال نداره به جاش ی ول_ گفت دی اش را دی که ناراحتایدن
  ؟ هی ات چرشته
  ی تجرب_ پگاه

  ی بخون که خانوم دکتر بشنقدری پس ا_ ایدن
 يبرا.  شده بود که حوصله حرف زدن هم نداشت ری فقط لبخند زد آنقدر ذهنش درگای پاسخ دندر

  که گفته بود لعنت ی بار به خودش بابت دروغنیهزارم
 

 فرستاد
 

________________________________ 
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 ترس از دست دادن بردی بود و خوابش نمداری هم گذاشته بود تا بخوابد اما هنوز بي را روچشمانش
 چشمانش را باز کرد به سقف .  بزرگ شده بود انیک
 
 هم فشار يچشمانش را محکم رو ... رهی می بفهمه دروغ گفتدی کشغی در سرش جیی شد صدارهیخ

 در سرش جنگ .داد دوباره باز کرد به سقف زل زد 
 

 انی بکارتش را هم از دست داده بود امکان داشت کی ؟ حاال که حترفتی مدیفهمی مانیاگر ک . بود
  دی بگوتواتستی جرات داشت مخواستیبرود ؟ دلش م

 
 شدن دست به دست هم داده عینمتوانست هم ترس از دست داد و هم ترس از ضا دروغ گفتم اما که

  را یگوش. به دهانش زده بودند نی سنگیبودند قفل
 

 ضربه زد با باز شدن صفحه چتشان شروع انی اسم کي نت را روشن کرد وارد تلگرام شد روبرداشت
 در حال خواندن .  کرد ی قبلي ام هایبه خواندن پ

 
 ...  شد نگیپی تازی اانیک بود که چت

 . کرد پی با عمق وجودش زد و تايلبخند
 
_Dashtam axe pfeto negah mikardam is typing shodi ...:heart: 
 

 دی رسانی کامی با ارسال کردنش پهمزمان
 
_ Chera khabari azat nist ? Mese inke kheili bedone man dare behet khosh 

migzare 
 
 . آمد  همي بعدامیپ

_azizam :heart: 
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  کرد پیتا
_To tavalod bodi khob goftam mozahemet nesham  
 

  جواب آمد قهی از چند دقبعد
_ To hichvaqt hichvaqt hichvaqt mozaheme man nisti dg 

nashnavama:rage: 
 

  زد لبخند
_chashm:see_no_evil: 
 

Kian_afarin:kissing_heart: 
  آمد ي بعدامیب بدهد پ خواست جوانکهیهم
_zang bezanam ? Mitoni harf bezani ? 
 در اتاق صحبت کند از جا شدی نگاه کرد همه خواب بودند نمهی رختخوابش نشست و به بقدر

  کی شهیبرخاست و به سمت بالکن رفت خدا را شکر کرد هم
 

  دادی سر راهش قرار مبالکن
  را گرفت انی شمال سرد بود شماره کياما هوا ماه بود نی فروردنکهی بالکن شد با اوارد

  زمیسالم عز_ انیک
  ؟ی سالم خوب_
  باشدی هنوز مهمانانی حدس زد که کیقی بلند موسي صدادنی شنبا
  ؟ی تو خوبزمی قربونت عز_ انیک

  ؟ی هستی هنوز مهمونفهی ، چقدر صدات ضعی مرس_ پگاه
  برم تراسسای آره وا_ انیک

  آمد انی کي و بعد صدادی در بالکن که بسته شد را شنيد صدا منتظر مانقهی دقچند
 االن خوب شد _

  خونه ؟ ي بريخوای می آره ساعت دو نصفه شب شده هاا ک_ پگاه
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  االن ؟ ي شدیرتی غ_ دی خندانیک
  یشی خسته می بخوابي برگمی خودت مي نه برا_ هم خنده اش گرفت پگاه

  دی صدا دار خندانیک
  گهی خب برو خونه دانی عه ک_  را لوس کردخودش

  شمی پيای بیستی توام که تهران نرهی خونه حوصلم سر م_ انیک
  من اگه تهرانم بودم االن خونه خودمون بودم _ پگاه

  ضد حال نزن _ انیک
  گهی آخه االن ساعت دو شده دگمی مي جد_ دی خندپگاه

  بازم يموندی شب ميومدی مگهی نه د_ انیک
 .  گفت یفی اوهوم ضعپگاه

 پگاه؟_ انیک
 جانم ؟ _
  می با هم تنها باشگهی دخوادی دلت نمکنمی احساس م_ انیک

  گفتم االن ؟يزی چ_ پگاه
  درسته؟ خوادی دلت نمگمی می نگفتيزی چون چ_ انیک

 حرفش را نصفه رها کرد..  ندارم که دوباره شوی من آمادگ_ پگاه
 باشه زای چنی که فکرم فقط رو ادمی دختر نديده ا عقهی پگاه بنظرت من _ کالفه شد شی صداانیک

  باشه؟نی؟و منظورم از تنها شدنمون ا
  اون شب انداخت ادی بمون منو شمی شب پی فقط چون گفتهی چه حرفنینه ا_پگاه

 ی افتاد ولی اتفاق منی امیموندی بار که باهم تنها منی اولدی من اشتباه کردم نبايحق دار_انیک
  پگاه

  جانم ؟ _
 خونم صدبار به خودم قول يای بیخواستی که می دوست دارم که شبنقدریا. من دوست دارم _ انیک

  نکنم اما نشد نتونستم به جان مادرم يدادم که کار
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 هوس بوده همه ي که از روی فکر کنینی توو خلوتت بشترسمیاز اونشب همش م.  هوس نبود ي رواز
 ي سوال ببرری اونشبو زي

 ستی دست خودم ن_ه کرد  آرام زمزمپگاه
 که کردمی حواسمو جمع مدی من باي داری مختلفي بار بوده حس هانی اولزمی عزدونمی م_ انیک

  ي حق داری بگی تو هر چدمینکردم که مثه گاو خواب
 

 .رمیگی دستتو هم نمی حتي تا هر وقت که خودت بخوااالنم
 .  سکوت کرد پگاه

  ؟ی هست_ انیک
 آره _ پگاه

  ؟ی بگيخوای نميزیچ_ انیک
  نه _ حواس گفتی بپگاه

 واقعا  ...زمی عزی مرس_ دی بلند خندي با صداانیک
  کردمی حواسم نبود داشتم به حرفات فکر مدی ببخش_ هم خنده اش گرفت پگاه

  برم خونهوفتمی برو به درسکوت کامل به حرفام فکر کن منم دارم راه مزمی اشکال نداره عز_ انیک
 قب خودت باش باشه مرا_ پگاه

  چشم توام زود برگرد_ انیک
 

 تعجب کرد چطور نی نوشدنی تا از بالکن خارج بشود اما با ددی پگاه را که قطع کرد چرختماس
  زدیمتوجه آمدنش نشده بود چشمانش قرمز بود حدس م

 
  خورده باشد مشروب

  خوبه ؟ ؟حالتیکنی مکاری چنجای ا_ انیک
  دمیاتو شن حرفي همه _ دی لرزنی نوشيصدا
 شی صحبت های کسخواستی مست کرده اما اصال دلش نمدانستی کرد خودش را کنترل کند میسع

  نی نوشي کردي کار بد_با پگاه را بشنود 
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  ؟ ي دوستش دار_ را پر کرده بود نی چشمان نوشاشک
  ؟مشخص نبود ؟ ي حرفامو گوش نکردي مگه همه _ لبخند زد انیک

  داره که من ندارم ؟ که من نداشتم ؟ ی چ_ شد ری سرازنی از چشم نوشاشک
  منو تونی باز شروع نکن نوش_ دی کشی پوفانیک
 بشه ؟ ی که چیکشی مشی حرفارو پنی حاال امیخوردی تموم شد چون بهم نممی داشتي رابطه اهی

  تمومش کن گمی رابطه دهیاالن من توو 
  من هنوز دوست دارم یول_ جلو رفت دستش را گرفت نینوش

  نکنکی کوچنقدری خراب نکن خودتم امونوی دوست_ دی کشرونی دستش را بانیک
 ....ی دختر الشهیبه خاطر ... حاال ي دلت خواست با من کردي هر کار_ نینوش
 . چانه اش را گرفت انی بتواند حرفش را تمام کند دست کنکهی از اقبل

 يخودت دلت خواست سه ماه اومد کنمی دندوناتو خورد مزنمی می غلط اضافه کنگهی بار دهی_
  حاالم تموم شده ي عشق و حالتو کرديدیمن خواب*ریز
 
 نهی تار موشو با هزارتا عهی رو دوست دارم گهی دیکیتموم شد من _ فشرد شتری ؟فکش را بیفهمیم

  حواست به حرف زدنت باشهکنمیتو عوض نم
  باشد نشای کنی اکردی مقابلش نگاه کرد باور نمنی به مرد خشمگنینوش

 _ بلند شد نی لرزان نوشي خارج شود صدانکهی کرد و به سمت بالکن رفت قبل از اشی رهاانیک
 چون ..کردم چون ...يهر کار ... ي من هر کارانیک
 

 دهانش گذاشت تا از هق يدستش را رو... اما باشه یکنی ولم مي روزهی دونسمی داشتم نمدوست
  باشه _.مه داد که آرام شد ادای کند کميریهقش جلوگ

 
 روز هی خوامی فقط از خدا منمتی ببخوامی نمگهی دچوقتی باهات ندارم اصال هي کارچی هگهی دمن
 دل منو ...  که ينجوری دلت بشکنه همينجوریهم
 

  .يشکوند
 . از تراس خارج شد اوردی به زبان بي کلمه انکهی بدون اانیک
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 برخورد کند اما خودش نطوری انیبا نوش خواستی دلش نمدی صورتش کشي دست روتی عصبانبا

  که به پگاه نسبت داد تمام يباعث شده بود کلمه ا
 

 یامی پدی کشرونی بدی لرزبشی در جیگوش.  برده بود نی از بتی کنترل کردن عصباني را براتالشش
  کردی میی صفحه خودنماياز پگاه رو

 
_manam dooset daram...kheili  
 

 ی که به زندگی با تمام دخترانشی دختر را دوست دارد برانی مطمئن بود ا. قلبش را لرزاند یحس
 ... اش آمده بودند فرق داشت 

 
**** 

  دی آب را برداشت سر کشي را باز کرد بطرخچالی خانه را بست به آشپزخانه رفت در در
  ؟می نداروانی ل_ دی مادرش را شنيصدا
  تشنم بود یلی خ_  برگرداندشی را سرجاي قلپ را خورد بطرنیآخر

  سر راهتون ؟ی چرا آب نگرفت_
 دهی که داشت خجالت کشی فراوانی با وجود تشنگری بود در تمام مسای بردنی برگشت در ماشهنگام

  .اوردیبود به زبان ب
  روم نشد _
  مگه ؟ خواستی رو م_
  نمردم یحاال که از تشنگ_
 تخت پرت کرد ي کند خودش را رویان را خال چمدنکهیلباسش را عوض کرد بدون ا.  به اتاق رفت و
  دای در دلش جا پای بود دالرام و دنیمسافرت خوب. 
 

 .  در ارتباط باشندشتری را رد و بدل کرده بودند قرار بود بشانی بودند شماره هاکرده
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 نامش ي بار تماس گرفته بود رو5 انی از دست رفته نگاه کرد کي را برداشت به تماس هایگوش
 .زد و منتظر ماند تماس برقرار شود ضربه 

  جانم ؟ _ انیک
  سالم _ پگاه

  ؟زمی عزدیبرگشت!!! سالم پگاه خانوم _ انیک
  زنگ زده بود جواب ندادم االن متوجه شدم دی ببخشدمی رسشهی می ساعتمی نهی آره _ پگاه

  دیای بزدهمی همش نگران بودم سي امروز اومدنی اشکال نداره چه خوب شد هم_ انیک
  حاال چرا نگران ؟ ی مرس_ پگاه

  می منم دعوت کرده گفتم باهم برزدهمی گرفته سی از دوستام مهمونیکی _ انیک
  بود دهی نرفته بود و تنها عکسش را درفتی مانی که کیی های مکث کرد تا به حال به مهمانپگاه
  امی من نشهی م_ پگاه

 ..  آخه _ه  پگايای نه حتما م_ دی بگوشش رسي جدانی کجواب
 انی کگهی من برم دخترا بدزدنم ؟ اونوقت دخوادی دلت ميای حتما ماری آخه نداره بهونه ن_ انیک

  ! ایندار
 دهی دزدچوقتی هی واقعي افته مردهای نمی اتفاقچی تو اگه دلت با من باشه که ه_ دی خندپگاه

  خان انی کشنینم
 ستن؟ی بشن مرد ندهی اگه دزدینی _ دی خندانیک

  بله نامردن _ اهپگ
  خوبه ؟ شعورنی اصال ب_ انیک

  ؟ ي نداري کارزمی جمع کنم عزلمویمن برم وسا! هیعال_ دی خندپگاه
  یکنی احساسات خرجم منقدری ای ورشکسته نشی به من گفتزمی عزهی چه عجب پگاه _ انیک

  که گمی من همش می هستی عجب ادم_ پگاه
  ادینت که درنم ام که اره اما از زبوی توو پ_ انیک

  بهت گمی به بعد همش منی از ازمی چشم عز_ پگاه
  رونی بمی دنبالت برامی آماده باش ب7ساعت  .نی آفر_ انیک

  گهی دمینیبی رو مگهی کار دارم فردا همدیلی خانی کتونمی نم_ پگاه
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 دیم با به تهران من تپش قلب گرفتدهی که پات رسی من امروز دلم تنگ شده از وقتری نخ_ انیک
  آروم بشمنمتیبب

  ادم دروغگو ي اونجا_ دی خندپگاه
  آماده باش دمه درتونم 7 قبول ، _ انیک

  آماده بشم رسمی نم7 من تا 4 االن ساعت انی ک_ نگاه کرد واری دي به ساعت روپگاه
  می برگردمی شام بخوررونی بمی برای چادر بنداز سرت بهی که خوادی آماده شدن نم_ انیک

  ؟ گهی چشم امر د_ دیخند پگاه
 . عشقم ستی نیعرض_ انیک

  پس من برم کارامو بکنم ی اوک_ پگاه
  زمی برو عز_ انیک

 به سالن رفت به مادرش گفت با ساناز قرار دارد در مقابل تمام غر غر انی با کی از خداحافظبعد
  کرد و آنقدر التماس کرد تا اجازه گرفت یستادگی اشیها
 دی که بایی از داخل چمدان کرد و کارهاشی کردن لباس هایت شروع به خال اتاقش که برگشبه

 . کرد ستی در سرش لدادیانجام م
 

 کچلم امیباشه زود م_ جواب مادرش را داد دیپوشی را مشی که خم شده بود و کفش هاهمانطور
  يکرد
 یشی کچل نمقتچوی هي مو دارنقدرینترس مامان جان تو ا_ نکرد شانشی پري به موهای نگاهمادر
 ؟ي نداريمن رفتم کار!بگو ماشاهللا _ ستادی اصاف

  دی خلوتم نريابوناینه مواظب خودت باش زود برگرد از خ_
  رونی برمی بارمه دارم منی اوه انگار اول_ شد کالفه

  يری خلوته مابونای که خدی بارته توو عنی اما اوليری مرونی بستی بارت ننیاول_
  شد رمی باشه باشه خدافظ د_
  باال ؟ادی بیچرا نگفت_

  منتظره ها نیی مامان اون بدبخت پا_ شد کالفه
  برو مواظب خودت باش _
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 بار نی را اشی بار نگاه کرد موهانی آخري خودش را برانهیدر آ. گفت و سوار آسانسور شد ي اباشه
  به اهی سي اهیبدون لخت کردن دورش رها کرده بود سا

 
 چشمانش صدها ییرای پر پشت تر کرده بود گشهی را از همشی مژه هاملی زده بود و با رچشمانش

  يگری دشی اراچی از چشمانش هریبرابر شده بود غ
 

  .دیای هم خوشش بانی بود در دل دعا کن کدهی پسندشتری بشهی را از همششی بار آرانی بود انکرده
 ساختمان را نگاه يام پنجره ها برگشت تمنانی اطمي شد برااطیخارج شد وارد ح .ستادی اآسانسور

  مادرش پشت دنی با دنتشی نباشد تا ببیکرد که کس
 

 ضربه زد انی نام کي رودی کشرونی را بی گوششدی آه از نهادش بلند شد همانطور که خارج مپنجره
  ؟یی کجاانی الو ک_تماس برقرار شد 

   توو کوچتونچمیپی بود دارم مکی ترافزمی عزدیببخش. سالم _ انیک
  سای نه نه همون سر کوچه وا_ شد هول
  چرا؟ _ متعجب شد انی کيصدا

  گمی بهت مامیم_ گفت گرفتی که از خانه فاصله مهمانطور
  سادمی مارکت واپری هاي باشه من جلو_ انیک
 

  مامانم دمه پنجره بوديسالم وا_ نگاه کرد لبخند زد انی شد برگشت به کنی ماشسوار
  من از کوچتون خارج بشم رنگ و روت برگرده سایوا.سالم _زد  نگاهش کرد لبخند انیک
  دی کشی کوچه که خارج شدند نفس راحتاز
  راحت شد المی خشی اخیمرس_
 .تعجب کرد .  نگاهش کردي نگفت و فقط لحظه ايزی اما چانیک

 ؟یگی نميزی ؟ چرا چشدی چ_پگاه
  خلوت پارك کرد یابانی را در خنی ماشانیک

 دینگاه کرد خجالت کش رهی را خپگاه
  نگاه نکنينجوری ا_ گرفت ي شالش را به بازي هاگوشه
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 دو طرف صورتش انی سرش را باال برد نگاهش کرد دستان کدی خودش را به سمتش کشانیک
  بدون من مسافرت نرو باشه ؟ چوقتی هگهید_نشست 

  باشه _ ارام زمزمه کرد پگاه
 شی اش نشست دست هایشانی پي بوسه رونباریاما ا را بست شی شد پگاه پلک هاکی نزدانی کسر

  را باز شی گذاشت اما چشم هاانی کي دست هايرا رو
 

  .نکرد
 ي بوکردی به صورتش برخورد مانی کي نفس هادی بهم چسبشانی هایشانی جداشد و پانی کي هالب

 قلبش ارام در قفسه  .دیچیاونتوس در مشامش پ
 
  دیکوبی منهیس
  با من که نفسم بند نفسات شده؟ ي کردکاری چ_رد  ارام زمزمه کانیک

  دی دانی را باز کرد نگاهشان در هم قفل شد برق اشک را در چشمان کچشمانش
 شهی که به شی فاصله گرفت به شخصانی کدی کوبنی ماششهی به شی بزند کسی باز کرد حرفدهان

  زده بود نگاه کرد نیماش
  .دی مامور گشت رنگ از صورتش پردنی دبا
  . دی کشنیی را پانی ماششهی شانیک
  دییبفرما_

  انداخت نیی به پگاه انداخت که رنگ به صورتش نمانده بود پگاه سرش را پای نگاهمامور
  نی کارت ماشنمای ؟گواهنکاراستی اي جاابونی وسط خ_ را مخاطب قرار داد انی کمامور

 . به مدارك انداخت ي سرسری داد مامور نگاهلی مدارك را تحوانی را دراز کرد کدستش
 دستانش را مشت کرد دیدی را تمام شده مزی همه چشستنی نفر در دل پگاه رخت منی چندانگار

  کرد ی الکرستیشروع به خواندن آ
  د؟ی باهم داریچه نسبت_ کرد انی رو به کمامور

  . می نامزد_ انیک
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 چه طرز حرف زدنه نی ا_ را باز کرد نیماش در انی کد؟ی با اتاق خوابتون اشتباه گرفتابونای خ_ مامور
 خانومم

  به دنبالش راه افتادانی مامور جلوتر رفت و کدی را نشنشانی که بسته شد ادامه حرف هانی ماشدر
 ی به مامور گفت مرد سرش را به حالت نفيزی با خنده چانی ککردی وحشت حرکاتشان را دنبال مبا

  يزی چ شلوارش کردبی دست در جانیتکان داد ک
 
 هم به دنبالش بعد از انی گشت رفت کنی پولش باشد مرد به طرف ماشفی حدس زد کدی کشرونیب

  دستش را دراز کرد داخل انیسوار شدن مرد ک
 

 .  برگشت نی زد و به سمت ماشی حرفدی خنددی کشرونی و بعد بنیماش
محض سوار شدن  گشت حرکت کرد نفس حبس شده اش خارج شد به نی ماشانی کدنی از رسقبل

  _ انی رفتن ؟ کی گفتی شد ؟ چیچ_ دی پرسانیک
 
  دادم رفتن فقط اومدن ضدحال زدن به حسه ما ی پولهی

  ادی قلبم داره از جا در مي وا_ پگاه
 کوچه خلوت بود فکر ستادمیمی وادی من شد نباری تقشزمی شرمنده عز_ دستش را گرفت انیک
  ادی بی کسکردینم

 و شکر رفتن  حاال خدا ر_ پگاه
  آره بابا تا حاال صد بار منو گرفتن _ انیک

 البته مال _ کرد جمعش کندی که داده بود شد سعی وحشتناکی متوجه سوتانی سکوت کرد کپگاه
  شهی وقت پیلیخ

  الیخی ب_ سر تکان داد پگاه
  ؟می برخوادی کجا دلت م_ دستش را فشرد انیک

  ی هر جا که تو بگدونمی نم_ پگاه
  می که کجا بری تو بگخوادی من دلم م_ انیک

  جاست نی من بهتري برامی هر جا که باهم باشکنهی فرق نم_ پگاه
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  بزنم کنار دی من بایکنی مي دلبرينجوری جاااان خب ايا_ انیک
  کنمی من سکته مادی بی بار کسنینه تو رو خدا ا_ دی خندپگاه

  خدا نکنه _ انیک
 . را دوست دارد انی چقدر کدانستیط خدا مفق.  با لبخند نگاهش کرد پگاه

 .  آب انار را به سمتش گرفت وانی دستش را دراز کرد و لانیک
  ادته؟ی . می آب انار خوردمی قرارمون هم بعد شام رفتنی اول_ لبخند زد پگاه

  شده رمی دیگفتی ميآره توام همش هول بود_ انیک
  وفتمی بخور بعدش راه م_ انی کشهی مرمی ساعت چنده من دی راستي وا_ دی خندپگاه
  اااانی ک_ پگاه

  ؟ انی جان ک_ مهربان نگاهش کرد انیک
  ؟ي خوب بودنقدری اونشب چرا ا_ پگاه

  گهی مختو بزنم دخواستمی م_ انیک
  بگو ي نه جد_ دی بلند خندپگاه

  بودم که ومدهی دعوا نگمی دارم ميجد_ انیک
  چقدر من استرس داشتم يوا_ پگاه

  کرده بود خیدستات _ دی خندنایک
  ي بدیلی خي آره توام به روم اورد_ پگاه

  زهیخواستم خجالتت بر_ انیک
  ختی رمیگشتی برممی که داشتی موقع_ پگاه

  يخوردی منو می موقعه برگشت داشت_ انیک
  دروغ نگو من اصال نگات نکردم _ زد غی جپگاه

  يکردی نگاه می داشتی چشمری چرا ز_ انیک
  من روم باز شد ي از بس تو نگاه کرد_ هپگا

 من مجبور نیی پاینداختی تو همش سرتو م_ گفت کردی را روشن منی همانطور که ماشدی خندانیک
  نگاه کنم يبودم اونجور

  آخه دمیکشی خجالت م_دی خندپگاه
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 قربونت برم من _ دی برد و آرام بوسشی دستش را گرفت به سمت لب هاانیک
 ! بود یوب چه شب خ_ پگاه

  میکنی مفی بچه هامون تعرياره بعدا برا_ انیک
 بچه هامون ؟ _ دی خندپگاه

  پسر هی تا بچه سه تا دختر 4بله _ انیک
  ؟کاری چيخوای چهار تا موانهی دي وا_ پگاه

  رهی آبرومون ممی آشنا شدنستای توو امی به بچه هامون نگچوقتی پگاه هیبچه دوست دارم ول_ انیک
  .دی بلند خنديصدا دو با هر

**** 
 . جلوتر از خانه متوقف شد ی کمنیماش

  دنبالت امی فردا زودتر م_ انیک
  اونجا دنبالم ای بنای برم خونه ساناز ادی با_ پگاه

  اونجا چرا ؟ _ انیک
  کنهی مامانم شک مينجوری آماده بشم ا_ پگاه

 یشی خونه من اماده ممیری دنبالت مامی م_ انیک
  دنبالم ای ب4 باشه ساعت _ داد  را تکانسرش

  ی اوک_ انیک
  نتمونی نبی کسگهیمن برم د_ دی کشرونی بانی را از دست کدستش

  يموندی مشتریکاش ب_ ناراحت نگاهش کرد انیک
  امیفردا م_ لبخند زد پگاه

  برو ی اوک_ دی کشی آهانیک
 ...برم د_ش گرفت  شد خنده ادنشی مانع عقب کشانی کدی جلو رفت گونه اش را بوسپگاه

 کرد اما با شدت ی همراههی شد چند ثانری اسانی کي لب هاانی مشی در دهانش ماند لب هاحرف
  دی عقب کشانی کيگرفتن بوسه ها

  خودت ی نذاشتیقرار بود بهت دست نزدم ول_ خنده اش گرفت انیک
  ي اراده ایتو ب_ دی کوبشی ارام به بازوپگاه
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  گفتیو به شوخ اش را خاراند یشانی پانیک
  .ی فردا شب بمونری اجازه بگ_

  امیبرو بابا اصال نم_ گفت کردی را باز منی همانطور که در ماشدی خندپگاه
  نجامی ا4_ انیک

  خدافظ زمیباشه عز_ پگاه
  رمیبرو توو بعدش م_ انیک

 .  کرد به سمت خانه به راه افتاد در را باز کرد وارد شد ی خداحافظگری بار دپگاه
 خودش در را باز کرد مادرش يدهای در بزند با کلنکهی آسانسور نماند از پله ها باال رفت بدون انتظرم

  کاناپه نشسته بود در حال صحبت با يدر سالن رو
 

  زنمیمن بعدا زنگ م_ پگاه هول شد دنی بود با دتلفن
  امدی مادرش هنوز ميصدا.  گذاشت ی را درون جاکفششی خم شد کفش هاپگاه

 ... اشه ب_
 
  ... تونمیفعال نم_
 
 خدانگهدارت _

 سالم مامان جان خوش گذشت ؟_ را قطع کرد به پگاه کرد تلفن
  يزدی حرف می بدنبود با کیمرس.سالم _ پگاه

 با دوستم _
  کدوم دوستت؟ _پگاه

 برو لباستو عوض کن.  تویشناسینم_
 که ی ارتباط با شخصی ب تماس امشبگفتی می داشت به مادرش شک کرده بود حسي بداحساس

  همان ستی نکردیآقاجان درباره اش صحبت م
 

  ...خواستگار
  به مني زل زدينجوری چته همگهیبرو د_ مادرش به خود آمد ي صدابا
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  یچیه_ دی کششی لب هاي روربان
 انیفرستاده ک.  آمد امی پشی مانتو بود که برايدر حال باز کردن دکمه ها.  به طرف اتاقش رفت و
 .د متن را خواند بو
 
 رسماً بدبخت یعنی ،یکنی می نگذشته و احساس دلتنگدنشی دنی که هنوز دو ساعت از آخریوقت_

 .... رفتيشد
 

 . شد شی لباس هاضی تخت رها کرد مشغول تعوي را روی زد بدون جواب گوشی تلخلبخند
  قول دادم گمی میکنی متیچرا اذ_ را باال برد شیصدا

  را برداشت و مشغول خوردن شد ي چاوانیل توجه به پگاه بدون
 !! با توام مامان _ دی کشیقی بست نفس عمي را کفرشی پلک هاپگاه

  يری جوابتو دادم نه نم_ دی کوبینی سي را رووانیل
 ؟یکنی متیچرا اذ_ دی نالپگاه

  یرونی هر روز بیکشی ؟تو خجالت نمکنمی متیمن اذ_
 ؟يدی مری گنقدری ؟چرا اینیبی رو نمهگی دي دخترارونمی هر روز بیمن ک_پگاه
  مردم مادر پدر خودشونو دارن منم مادر توام يدخترا_ مادرش باال رفت يصدا
  یستی زندانبانم که نیمادرم_پگاه

  کردم ؟تی زندانیعنی رونی نرو بگمی منکهیا_
  قول دادم گمیم_پگاه

 ي بدون اجازه من قول دادي کردخودیب_
  تو رو خدا  حاال که قول دادم_پگاه

  نه _
  ذارمی بار بدون اجازه تو قرار منیمامان تو روخدا مرگ من بذار برم اخر_ پگاه

  ي خودسر شدیلی خستمی نی من راضی برو ول_ آرام شدی کممادرش
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به حمام رفت .  را برداشت خواستی که میی لباس هادی بدهد به سمت اتاق دویتی اهمنکهی ابدون
  میت نگاه کرد سه و ن گرفت به ساعيدوش مختصر

 
  زودتر آماده شود توانستی مگرفتی بود اگر مادرش وقتش را نمبعدازظهر

  خشک کند جمع کردنی را بدون اشیموها
 مادرش کنارش دی کشرونی بی را از جاکفششی خم شدن کفش هادی را پوششی رژ زد لباس هایکم

  ستادیا
  ؟يای میک_
  امی بریفکر کنم د_ اش را حفظ کرد ينسرد که باز شروع شد اما خودی دلش نالدر
 ای فردا بعدازظهر بيای بیوفتی نصفه شب راه بخوادیشب بمون خونشون نم_

  .دی کوبنهی به قفسه سجانی با هقلبش
 
  به راه افتاد انی کی را باز کرد سوار شد بعد از سالم و احوالپرسنی ماشدر

  ؟انیک_پگاه
  جانم ؟_ انیک

  مونمیمن شب م_ پگاه
 مسخره _کندی می برداشت کرد که شوخنطوری نگاهش کرد از خنده پگاه اانیک . دی خندو

  بخدا مامانم گفت شب بمون _دی خندشتری بپگاه
  به فکر دامادشه نقدری مادرزنم بشم اي من فدايوا_ انیک

 .  به خنده افتاد شتری بپگاه
  ؟ی مهمونمی اصال نرهیپگاه نظرت چ_ انیک

  دادیت به پگاه نم اجازه صحبخنده
  ذوق نکن جواب منو بده _ انیک

  امی آقا منو برگردون من نم_ پگاه
  شده امشب کارت دارم ری دیمونی پشي برا_ دی خندانیک
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 خنده نی بدی خندشتری بي پگاه قطع شد ترس در دلش نشست کبان متوجه شد و با صداخنده
  دیرنگش پر ... افشویق_ گفت دهی بردهیبر

 زهرمار _ زمزمه کرد  آرامپگاه
 ؟ي با من بود_ گرد شده نگاهش کرد ي قطع شد با چشمهاانی کخنده
 آره _ پگاه

 .  زد ی بدجنسشخندیو ن!گمی کن شب بهت مياشکال نداره االن زبون دراز_ دی خندانیک
 انی شدند به سمت آسانسور رفتن و منتظر آمدن شدن کادهی متوقف شد هر دو پنگی در پارکنیماش
  ي داری لحظات آخر حرفنی پگاه ا_ ستادیش اکنار

 
  ؟یبزن
  به خنده افتاد پگاه هم و

  هردو سوار شدند ستادی اآسانسور
  دی از وارد شدن شال را از سرش کشبعد

  ؟سهی موهات خ_ انیک
  خشکش نکردم يآره زود اومد_ پگاه

  کمد رفت  تخت نشاندش و خودش به سمتي دستش را گرفت به اتاق خواب برد روانیک
 ؟یکنی مکاریچ_ پگاه

  به پگاه نشان داددی کشرونی سشوار را بانیک
  موهات _

 بده خودم _ بلند شد پگاه
  نی بش_ شانه اش گذاشتي دست روانیک
 آخه رو تختت _
  اشکال نداره _ انیک

  شد شی پشت سرش قرار گرفت و مشغول خشک کردن موهاانی نشست کپگاه
 حرکت نی با ابردی را سشوار کند لذت مشی موهای کسنکهی از اشهی را بسته بود همشی هاچشم

  شده بود ری به دلش سرازی حس خوبانیک
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  زمیدستت دردنکنه عز_ که قطع شد برگشت سشوار
  توو سالن تو آماده شورمیمن م_ دی گونه اش را بوسانیک
 که يقط با بند ضربدر کمر برهنه بود و في از پشت تا روراهنی پدی پوشي رنگ بلندی مشکراهنیپ

  را باز شیموها.  شده بود دهیبه دامن متصل بود پوش
 

 شتری چشمانش را بیدگی کشدی کشيخط چشم بلند.  لباس را بپوشاند ی از برهنگی تا کمگذاشت
  چشمش رژ لب قرمز شیکرد بعد از کامل کردن آرا

 
 . از اتاق خارج شد .  زد به ساعت نگاه کرد ساعت شش بود یرنگ
 ... من آمادهانیک_
 ي بود حرف در دهانش ماند لبخند زد جلو رفت دست رودهی کاناپه خوابي که روانی کدنی دبا

 ان؟یک_ گذاشت شیبازو
  ؟ انیک_ نداد دوباره صدا زد جواب

  ساعت شش شده یشی آماده نم_ را باز کرد چشمانش
  پگاه کو ؟ دیببخش_ نگاهش کرد یجی نشست با گشی سرجاانیک

 پاشو برو آماده شو _ دیخند پگاه
 دوست دخترم کو ؟_ انیک

  گهی اه لوس نشو د_ پگاه
  می بری مهمونستی الزم نکنمی حاال که فکر مي خوشگل شدیلی خزمی عز_ ستادی و ادی خندانیک

 ..بو_ پگاه
 کرد اصال برو فی تعرشهی از شما دخترا نمي خوشگل تر شدي بوددونمیم_ حرفش را قطع کرد انیک

  ادیپگاه ببگو 
  ؟یگی مينجورینامرد مگه من زشت بودم که ا_ پگاه

 االن ي خوشگل بودیلی شما خزمی عزری نخ_ دور کمرش حلقه شد و به خود چسباندش انی کدست
 ي خوشگل خوشگل شدیلی از خشتری بیلیخ

  شد ؟ ی چيدیخودت فهم_ دی خندپگاه
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  گمی بهت ماالن حواسم پرته شب_ زد ی چشمکدی گونه اش را بوسانیک
  نجای ندارم اتی خونمون امنرمیمن بعدش م_ مبل نشست ي روپگاه

 داری شب بتونم بدمی تازه گرفتم خوابيعمرا بذارم بر_ گفت رفتی همانطور که به سمت اتاق مانیک
 باشم 
 .  شد انی کشتری کرد و سبب خنده بشی با حرص صداپگاه

**** 
 در راه بودند قهی نداشتند و فقط ده دقيادی فاصله زستادیا هی در فرمانییالی وي مقابل خانه انیماش
  بود که دهی پوشییبای نگاه کرد کت و شلوار زانیبه ک

 
  برازنده اش بود کامال
  خشک شد کی موزي و صداتی جمعدنی خانه که شدن لحظه از دوارد

 برگزار شود یی هایمان مهنی چنرانی در اکردی فکرش را هم نمدهی ها دلمی ها را در فی مهماننگونهیا
  به سالن رفتن با انی مانتو و شال همراه کلیبعد تحو

 
 اعتماد به نی دستش را محکم گرفته بود و همانی از مهمانها به سمتشان آمدند کی جمعورودشان

 نفسش را باال برده بود
  و از انها هم خوشششناختی نمی کس را جز همان دوستان دورهمچی در سالن چرخاند هچشم

  جمع را دوست نداشت آرزو کرد کاش نی آمد اصال اینم
 

  هم بود ساناز
 رفتن مشغول رقص تی صحبت با دوستش را تمام کرد دستش را گرفت و باهم وسط جمعانیک

  دیرقصی مبای مردانه و زدی را پسندانی کدنیشدند رقص
و دو به دو شروع  دندی هورا کشی ارام همه با خوش حالکی عوض شدن آهنگ و پخش شدن موزبا

 به رقص کردند 
 . دندی صفر شد بهم چسبنشانی قرار گرفت فاصله بشی پهلو هاي روانی کدستان
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 نبود ي خبرهی اولیبی نگذاشت از آن غرشی لحظه هم تنهاکی انی ننشستند کي زمان شام لحظه اتا
  شی تنهاي آوردن غذا لحظه اي براامیهنگام شام ک

 
 گذاشت فشی به ساعت انداخت و باز درون کی نگاهدی کشرونیرا ب ی گوشانی با رفتن کگذاشت

  دنشی کنارش بود با دنیسرش را که باال گرفت نوش
 

  هم جواب داد نی زد دستش را جلو برد سالم کرد نوشلبخند
  بود دهی کوتاه پوشیراهنی لباسش نگاه کرد مانند تمام دختران آنجا پبه

 ؟ينبود ی قبلی ؟ مهمونزمی عزیخوب_ نینوش
  بودم ؟مسافرتی تو خوبی مرس_ زد لبخند

  ؟ ادی بانی کي دلت اومد بذاري چجور_نینوش
 چطور ؟ _ کرد تعجب

  ؟يخوری مينجوری هم_ مشروب را جلو برد السی گنینوش
  ی نه مرس_ پگاه
  چطوره؟انی رابطتون با ک_ نینوش
  خوبه _ لبخند زد پگاه
  ؟ي دوستش دار_ نینوش

 معلومه _ بود خنده اش گرفت دهیه پرس کی سوال چرتاز
 چطور؟_ دی لبش کشي زبان روی کن وابسته نشی سعی هوم خوبه ول_نینوش
  یشی متی وابسته شد خودت اذدی کال به پسرا نبا_ نینوش
  بشم ؟ تیچرا اذ_ پگاه
 .. بره یخب وقت_ نینوش

  رهی نم_ را قطع کرد حرفش
 زدواج داده ؟  بهت قول ازمی عزیآخ_ دی بلند خندنینوش
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 الشی آمد خی که سمتش مانی کدنی با دزندی چه مي حرف ها را برانی ادیفهمی شده بود نمجیگ
  انی کگهیخب من برم د_ ستادی انیراحت شد نوش

 
  يزی چهی فقط اومد

 قوال داده بعد مثه زباله پرتشون نی از اایلی دل به قوالش نبند به خ_ گوشش برد کی دا نزدسرش
 کرد 
 مانده بود ترس در دلش نشست منظور رانی حرف از پگاه فاصله گرفت مبهوت و حنیاز گفتن ا بعد

  ستای کنارش اانی کدیفهمی را نمنی نوشيحرف ها
 

 شت؟ی بود پنی نوشزمی عزری بگ_ را مقابلش گرفت ظرف
  را به نشانه تکان داد ظرف را گرفت سرش

  یمرس_
  ؟ گفتی میچ_ نشستانیک
  ؟گفتی مدی بايزی چ_ مضطرب شده انی ککردید احساس م را نگاه کرانیک
  ادی خوشم ازش نمری باهاش گرم نگ_ انیک

 چرا؟_ پگاه
  ستی نی دختر خوب_انیک
 غذاتو بخور_ با سر به ظرف اشاره کرد و

 هم متوجه شد چند انی کی گرفته بود حتی مانده ساعات مهمانیباق.  خانه را باز کرد وارد شدنددر
  فضول به خواستی نگفت دلش نميزیاما چ دیبار پرس

 
  کاناپه نشست ي برسد رونظر

 بهت خوش گذشت ؟_ کنارش نشست انیک
  خوب بود یلی آره خ_ زدي اجبارلبخند

  شدن نی چشات غمگیول_ گونه اش گذاشت ي کنار زد دستش را روشی موهاانیک
  .یکنی اشتباه م_ زد لبخند
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 فته  بهت گيزی چنی نوشکنمی فکر م_ انیک
 اصال بهتر ای بهم گفته باشه ؟يزی چیترسیچرا م_ آورد نیی گونه اش پاي دستش را گرفت از روپگاه

  بهم بگه؟دی هست که بايزیبگم مگه چ
  چرت و پرت بگه خوامی حاال نممی مدت باهم بودهی _ دی کشیقی نفس عمانیک

  ؟دی دوست بود_ دی کشری تقلبش
 آره _ سرش را تکان داد انیک
  ؟یش داشتدوس_
  کردمیاگه دوسش داشتم که کات نم_ پوزخند زد انیک

  من برم لباسمو عوض کنم _ شد بلند
 به او هم قول انی را به خاطر اورد کنی نوشي لباس شد حرف هاضی اتاق را بست مشغول تعودر

 ازدواج داده بود ؟
چند ضربه به در . ود  حالش بهتر شی تخت نشست تا کمي را عوض کرد از اتاق خارج نشد رولباسش

  لباستو _ دی به گوشش رسانی کيخورد و صدا
 

  پگاه؟ي کردعوض
  به زبان آورد در اتاق باز شد ي اآره

 ؟ی نشستنجای چرا ا_ انیک
  کنهیسرم درد م_ پگاه

  ارمیدراز بکش برات قرص ب_ انیک
  شبشان را خراب کند اما دست خودش نبود خواستی دلش نمدی تخت دراز کشيرو
 آب به دستش سپرد بعد از خوردن قرص دوباره دراز وانی به اتاق برگشت قرص را همراه لانیک

  را از تن خارج کرد و راهنشی از جا برخاست پانی کدیکش
 

  را بست شی دستش که به کمربند رفت چشم هادی کشرونی را باز کرد شلوارکش را بکشو
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 ي سرش را رودی چرخدشیه سمت خود کش دور کمرش حلقه شد بانی گذشت دستان کقهی دقچند
  سکوت انی آرام کي برهنه اش گذاشت صداي نهیس
 

  کنم ی ازت مخفویزی چخوامینم . ی بشينطوری بودم که تو انی من نگفتم با نوش_ را شکست اتاق
  شینی ببگهی دخوادی دلم نم_ دی کشی اش با انگشت خطوط فرضنهی سي روپگاه

  نمی جز تو ببي اگهی اصال من غلط بکنم دختر دزمی عزنمیبی نم_ دی سرش را بوسانیک
  ترسمی من م_ کرد بغض

  آخه؟مگه من مردم ؟یترسی می از چ_ انیک
  ي تو برنکهیاز ا... یی از تنها_
  دوست دارم ؟یکنیچرا باور نم .ذارمی تنهات نمچوقتی پگاه هرمی نمچوقتیمن ه_ انیک

  گفت وابسته نشمنی نوش_ کرد  گذاشت نگاهشانی کنهی سي اش را روچانه
  گوه خورد زر مفت زده نی نوش_ انیک

 نهی سي اشک از چشمش رويقطره ا... ي اگه بر؟يری قول بده نم_ لرزان پگاه قلبش را فشرد يصدا
  رمیمیمن م ... دی چکانیک
 تنهات چوقتی هرمی نمچوقتی هزمی عزدمی قول م_ دی اش را بوسیشانی شد پزی خمی نانیک
 ...رمذاینم

***** 
 دنی شود برخاست به سالن رفت با دداری پگاه بنکهی قبل از ادی از خواب پرفونی زنگ آي صدابا

  گند به حال شبی دنیهم.  خشک شد ي اهی ثاننینوش
 

 چه کند دی بادانستی نمدیدست به چانه اش کش!!!  زده بود حاال آمده بود دمه در خانه اشپگاه
  که در ی کرده بود ترس پگاه را ارامی به سختشبید
 

 که داشت گفته بود ی حرف زده بود از تمام احساسشی بود و تمام شب برادهی پگاه بود را دچشمان
  گفته بود از روز شدی مشتری که روز به روز بیاز عشق
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 فونی گفته بود آنقدر گفته بود تا پگاه لبخند زده بود زنگ آشانی گفته بود از بچه هاندهی خوش ايها
  نبود دلش زیصبر کردن جا. باره برخاست دو
 
 ریتصو.  برد دکمه آف را فشرد فونی رو به رو شود دستش را به سمت آنی پگاه با نوشخواستینم

  از شهیهم . دی کشی که رفت نفس راحتنینوش
 

 کردی رابطه را تمام کند و آنها خواهش و التماس کنند فکر منکهی متنفر بود از ازانی آويدخترها
  دسته از دختر ها نباشد اما اشتباه کرده نی جزوه انیشنو
 

  به پگاه بزندی باز حرفنی نوشخواستی را ساکت کند اصال دلش نمنی بهتر بود هر چه زودتر نوشبود
 چهره دنی سمت توالت رفت بعد از شستن صورتش به اتاق رفت پگاه هنوز خواب بود با دبه

  صبحانه زینه رفت مبه آشپزخا. معصومش در خواب لبخند زد 
 

 به سمت پگاه رفت  .دی کند لباس پوشداری پگاه را بنکهی دوباره به اتاق برگشت بدون ادی چیمفصل
 پگاه ي پلک هادی بوسقی نشدن پگاه خم شد گونه اش را عمداری گونه اش را نوازش کرد با بارام
  را به تشی را گشود با نگاه به اتاق موقعشی چشم هادیلرز
 

  ری سالم صبح بخ_ زد انی به کبای زي شد لبخندزی خمیورد ن آخاطر
  ؟ يدیخوب خواب. ری دلم صبح توام بخزی سالم عز_ انیک

  یلیآره خ_ پگاه
  دهی چيزی آقاتون برات چه منی ببایب. خدا رو شکر _ انیک

  مگه ؟ ي شدداری بی ک_ پگاه
  شی ساعت پهی _ انیک

 فهی وظنای اي همه می دوران رفاقته ازدواج کنيکارا فقط برا نی بدون ای پاشو ول_ را گرفت دستش
  شهی تو مي

  امیچشم بذار برم دست و صورتمو بشورم م_ دی خندپگاه
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 _ بود نی از نوشامی پدی کشرونی بدی لرزبشی در جلی رفت موبازی که به توالت رفت به سمت مپگاه
  ی عوضيشعوری بیلیخ
 رمی مانی کبرمی آبروتو م_ آمد يگری دامیپ.  فرستاد رونی بتی را پاك کرد نفسش را با عصبانامیپ

  هی بخاطر ذارمی نمگمی به بابات ماتوی کثافت کاريهمه 
 
 ی کننکارویبا من ا... ج
 يپای بابام اتفاقا از ترشیبرو پ!  کردهتی مثه تو رو تربیزونیمامانته که آو...  ج_ کرد پی تاتی عصبانبا

  کنه دست از سر تیاض ردی شاادیمثه تو خوشش م
 

  ي بردارمن
 .  گذاشت بشی را در جی را ارسال کرد گوشامی در پي صدادنی شنبا

  نشستزی صورتش را خشک کرد پشت مپگاه
  دی ببخشي شدتی اذی کلشبمی ديدی چقدر زحمت کشانی کی مرسي وا_
  ادی بدش بینامرده هر ک... به من بده تای اذنی من بخواب از اشی پای تو هر شب ب_ انیک

  ي خوب بودیلی خشبید_ دی خندپگاه
  به هدف شومم برسمی نذاشتيچوندی آره خوب منو پ_ انیک

  ادب ی ب_ دی بلند خندي با صداپگاه
 .دی خندانیک

**** 
  رونی بمی دنبالت برامیفردا م_ به پگاه نگاه کردستادی خانه امقابل
  ذارهی نه مامانم نميوا_ پگاه

 ا ؟چر_ تعجب کرد انیک
 ي بررونی بشهی هر روز نمگهی م_
  ؟يمگه تو بچه ا_ انیک

 گرفت ادامه ندهد می تصمکندی است که مادرش کنترلش مبی عجانی کي برادانستی نداد میجواب
  شهی می چنمیحاال بب_
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  شهیدلم تنگ م_ دستش را گرفت انیک
  امی بکنمی میسع!منم _

  شد ادهی پنی کرد از ماشیخداحافظ
 هی در را باز کرد سرش را باال گرفت و با چهره خندان مهدی در خانه را باز کند شخصکهنی از اقبل

  شد اطی دست تکان داد وارد حانی کيمواجه شد برا
  ولگرد ؟ي کجا بود_هیمهد
 ؟يری کجا ميدار .شعوری بیخودت_ دیخند
  سانازشی پ_ هیمهد
  سالم برسون ی اوک_ پگاه
  ای توام ب_ هیمهد
  برگردم دی باگهی اونجام االن دشبی من به مامانم گفتم از د_دی خندپگاه
 . گفت یظی دستش را باال برد و خاك بر سرت غلشدی همانطور که خارج مهیمهد

 ــــدمـعـکـــــوسی درمـــان
  جانم _ دیچی در گوشش پرضای علي خوابالويصدا.  را گرفت رضای علشماره

   و بدهنی شماره خونه نوشرضایعل_ انیک
  ؟هی کنی نوش_ هنوز خوابالود بود رضای عليصدا

  دارشوی ب_ گفت و ادامه داد ي کش داراه
 ث ؟..ي چته د_ را صاف کرد شی صدارضایعل
  شماره اون نکبتو بده _ انیک
  ؟یزنی چرا زنگ نملشی ندارم به جون تو به موبا_ رضایعل
  کار دارم رتشی غی بي با خودش کار ندارم با بابا_ انیک
  ؟انی شده مگه کی چ_ رضایعل
  پگاه صب پاشده اومده دمه خونهشی کرده پي گوه خورشبیخانوم د... ج_ انیک
  باهاش؟ ي مگه کات نکرد_ رضایعل
  چه مرگش شده دونمی چرا بابا نم_ انیک
  زنمی من باهاش حرف م_ رضایعل
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  کنمی مشی کارهی خودم دمی فکر کنه من ترسخوامی نم_انیک
  بخوره ؟خوادی میال مثال چه گوه حا_رضایعل
 خبر داره اما نگرانم زی کاراتو حاال بابام که خودش از همه چگمی به بابات مرمی اس داده م_ انیک

  سقطو بره به پگاه بگه انیجر
  بگه برا گذشتته غمت نباشه داداش_ رضایعل
  بدونه خوامی نم_ انیک
  برات رمیگی شمارشو از بچه ها مسای وا_ رضایعل
  اری بری شماره باباشو گای شماره خونشون ای _ انیک
  راحت التی خ_ رضایعل
  بودنی را باز کرد باز هم نوشامی به تماسش خاتمه داد پدی جدامی پي صدابا
  یوفتی به پام بارمی به سرت میی چنان بالانی کنمیبی متویبدخت_

 دعوا وارد قی که از طرییبود دختر ها دهی دادی ها زامی پنی زد کم کم به خنده افتاد از اپوزخند
  افتند اگر پگاه را ی بعد خودشان به التماس مشدندیم
 
 دهی پگاه را دنی اما نوشکردی مشی جواب رهای بهی و مانند بقبردی هم را نمشی ابروی بود حتدهیند

  در جمع نیبود پگاه با او حرف زده بود و بدتر آن نوش
 

 ؟یتونیم!!ي بخوریتونینم .... _ کرد پی تاشی بود با همان خنده برادوستانش
  را نشناخته بودانیهنوز ک. را بر پدال گاز فشرد شی پرت کرد پای صندلي را روی از ارسال گوشبعد

 
************ 

 
 وارد خانه دی کشرونی را بدی را باز کرد دسته کلفشی نگرفت کی بار زنگ در را فشرد اما جوابچند

  ادی مادر تعجب کرد به دنبال  خانه بدوندنیشد با د
 

  چشم چرخاند اما نبود گذاشتی مشی زمانها مادرش برانجوری در اشهی که همیداشت
  را برداشت و شماره مادرش را گرفتتلفن
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 اجازه دهد جمله زن تمام شود تلفن را قطع کرد به نکهی بدون ا"... دستگاه مشترك مورد نظر خا"
  کرد شیلباس ها ضیاتاق خواب رفت شروع به تعو

 
 اما حاال نبود و تلفن همراهش دادی اطالع مرفتی هرجا که مشهی نگران شده بود مادرش همیکم

 خاموش بود 
 زی مي شده را رواهی کرد دستمال سزی دستمال مرطوب را برداشت صورتش را تمدی را پوششلوارکش

 پرت کرد دوباره تلفن را برداشت شماره مادرش را 
 

 لی دلی ترسش بدانستی بود مدهیترس.  خاموش بود با استرس پوست لبش را کند  اما هنوزگرفت
  از دیترسی کار داشته اما میی مادرش جادیاست و شا

 
 بعد از رفتن پدر ترس ازدست دادن مادر دیترسی مستی مادرش هم ندی بگودیای بی باز کسنکهیا

  دوانده بود پنجره را شهیترس از تنها شدن در تمام تنش ر
 

 ساعت کجا بود ؟با نی مادرش در ایعنی رفتی میکی را نگاه کرد هوا کم کم رو به تاررونی کرد بباز
  او شی پی است گاههی با مادر مهددیخودش فکر کرد شا

 
 فکر به نی نبود احتماال مادرش طبقه باال بود با اهی حاال هم مهدکردندی و باهم دردودل مرفتیم

  ي رودی کشرونی بيچادرسمت اتاق رفت از داخل کمد 
 

 ی را برنداشته بود حتدی انداخت و از خانه خارج شد با بسته شدن در آه از نهادش برخاست کلسرش
 .  هم داخل خانه مانده بود لشیموبا

 چادرش را درست کرد و زنگ در را ستادی آسانسور نشد از پله ها باال رفت مقابل خانه اشان امنتظر
  با نی در باز شد و نگی معطلقهیفشرد بعد از چند دق

 
  مقابلش ظاهر شدظی غلشیآرا
  ؟ دی سالم خاله خوب_
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  تو ای سالم ب_ نینگ
 .  از مقابل در کنار رفت و

  ؟ نجاستی بدونم مامانم اخواستمی می نه خاله مرس_ستادی اشیسرجا
  ؟ نجای اادی قرار بود بستی ننجای نه ا_ نینگ
 کردی نمی هم آن را مخفری چشمگشی آراید که حت شرهی روحش خی چشمان سرد و ببه
  ستی خونه ندمی من خونه نبودم االن اومدم ددونمی نم_
  ادی هر جا رفته باشه مستیبچه که ن_

  نگفته ؟ يزی خاموشه به شما چشی االنم گوشرفتی نمییبدون اطالع جا_ جواب داد نگران
  ... ادی تا مامانت بنجای اای بيخوای شارژش تموم شده مدی نه من خبر ندارم شا_ نینگ

 کرد و چشمانش خکوبی را مشی که پاهادی دي گرفت قبول کند داخل برود صحنه امی تصمنکهیهم
  شی شورت پاکی که تنها یپسر الغر اندام.. را گشاد

 
  مدرسه دارم ی دو ساعته منو کاشت_ کرد نی اعتنا به او رو به نگی آمد برونی از اتاق ببود
آب دهانش .دیچرخی منی پسر و نگنی برانی و حجی قدم فاصله گرفت نگاهش گکیعقب برد  را شیپا

  دیشنی که خودش هم نمییرا قورت داد با صدا
 

  خدافظ _ کرد زمزمه
 پله نشست دستش نی اخري رفت رونیی دستش را به نرده گرفت و پله ها را پايگری نگاه دبدون
  معده کردیتهوع داشت احساس م.  دهانش گرفت يجلو

 
 ای پسر چند ساله بود ؟ هفده رفتی بود از مقابل چشمانش کنار نمدهی که دي صحنه اسوزدی ماش

  ای چند سالش بود؟چهل نینگ!  هم کمتر دیهجده ؟شا
 

 !شتری هم بدی و دو ؟شاچهل
اندازه  نی نبود به افی اندازه کثنی بود به االشی بود انچه در خدهی اما ندفروشدی خودش را مدانستیم

  همسن ي با پسرتواندی زن مکی نبود چطور یقیحق
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 نی همکردی ساعت چند است احساس مدانستی نمی داد حتهی بخوابد ؟ سرش را به نرده تکفرزندش
 حاالست سرش منفجر شود

 دی به صورتش کشی داد دستصی چشمانش را باز کرد چهره مادرش را تشخی دستي تکان هابا
  نجایچرا ا_ دیوشس رس خش دار مادرش به گيصدا

 
  با خودت ؟ ي نبرده بوددی ؟ مگه کليدیخواب

  ؟ ي کجا بود_ پله بلند شدي رواز
  دوستم شی پ_ جواب داد گشتی مدی کرده بود و به دنبال کلفشی همانطور که سر در کمادرش

  چرا خاموش بود ؟ تی گوش_
  شارژم تموم شد_ دی را برداشت به سمت پگاه چرخدیکل
 ؟ي کردهی چرا گر_ قرمزش جا خورد ي چشم هاندی دبا

  کردم ی قاطادنی زنقدری خونه کدومه ؟ادی کل_ نداد جواب
 یی بوستادی در دستش قرار داد و کنارش ادی دستش را دراز کرد کلردی را بگدی رفت تا دسته کلجلو

  از چکدامی که متعلق به هیی ،بودیچیدر مشامش پ
 

  مادرش نبود ي هاعطر
  خودش هم نبود يلق به عطر ها متعیحت

 .  مردانه بود ي عطري بو ،بونیا
 اشتباه دیچپی بو در مشامش پگری لرزان در را باز کرد هنگام رد شدن مادرش بار دیی دست هابا

  نی مردانه بود اما چرا مادرش اي عطري بونینکرده بود ا
 
 کدام شی خاموش بود؟پلشیا موبا بود؟چرا چشمانش سرخ بود؟چرختهی ؟اصال چرا بهم ردادی را مبو

 دوستش بوده؟ 
  ...!!!!!نی مادرش هم مانند نگنکند

.......... 
________________________________ 
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 تمام ي حس بدخواستی پرت کرد دلش فکر کردن نمي اتاق را باز کرد وارد شد چادر را کناردر
  ي عطري بود بودهی که ديوجودش را گرفته بود صحنه ا

 
 هنوز نرفته بود تمام ذوق و شوقش را پرانده بود  که

 کدام دوستت هست نی ا؟اصالیدهی عطر مردانه مي بونی به سالن برود بپرسد چرا اخواستی مدلش
 .  اما خسته بود خواستی ؟دلش مشناسمیکه من نم

 
 روزی اگر پی دل مادرش به ماندن کنارش نبود حتی انداخت وقتی داشت اگر جنگ به راه می فرقچه

 .  بازنده بود شدیهم م
 روز مبدا کنار ي و بسته قرص آرامبخش را که برادی تختش دست کشری حس و حال خم شد زیب

  دی کشرونیگذاشته بود ب
 به جانبش بندازد ی نگاهنکهی لباس شد بدون اضی از توالت خارج شد به اتاق امد مشغول تعومادرش

 از اتاق خارج شد 
 هفته بخوابد آنقدر بخوابد کی خواستیدلش م.  کردیامش بسته قرص را خال اشپزخانه رفت با اربه

 تا بتواند همه مسائل را درك کند تا آرام شود آنقدر 
 

 قرص دنی کرد با دی آب خالوانی قرص ها را درو لختی آب ریوانیل. ردی بگمی که بتواند تصمارام
  شناور لبخند زد امشب فردا شب پس فردا و شب يها
 
 اتشی چسباند و تمام محتووانی لبش را به دهانه لکردی اش را در می تمام خستگدیخوابی مگری ديها

  را شست و به اتاق برگشت ی خالوانیل .دیرا سر کش
  بخوابم خوامی مادرش گفت غذا خوردم ميخوری می چدرجواب

داشت در حال  که از مادرش ي شد تمام باورری سرازشی اتاق که بسته شد اشک از گوشه چشم هادر
  هفته کی ؟ کردی بود چطور فراموش مختنیفرور

 
  توانست؟ی سال از فوت پدرش نگذشته بود چطور مکیهنوز .  بود ؟ ی کافواقعا
  ؟ دادی را دوست دارد ؟چرا ازارش می کسگفتی آمد خودش نمی چرا نماصال
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  کرد پی رفت تاانی با کنت را روشن کرد وارد تلگرام شد به صفحه چتش.  همراهش را برداشت تلفن
_man saram dard mikone qors khordam.daram mikhabam .shabet bekheyr  

 مقابلش زل زد واری ديدی و به سفدی بالش هل داد به راست چرخری را زی را خاموش کرد گوشنت
  ی و مدیکشی تخت دراز منی اي رويادی زيشب ها.

 
اما  !! يشوی خوشبخت مدادی ؟ بعد خودش جواب مشودی چه ماوردی را بدست بانی اگر کدیشیاند

  اش ی را داشت و خوشبخت نبود حاال در زندگانیحاال ک
 

 دی آمد شای پر کردنشان از دستش برنمي براي کارچی شده بود که هجادی اي تریقی عمي هاحفره
  نداشت دنی اما خسته بود حوصله جنگتوانستیهم م

 کردی قرار بود مادرش فراموشش کند میوقت ... انهی مثل امروز مخفترفی قرار بود مادرش برود میوقت
 ... مثل امروز پشت در خانه 

 بود مادرش هن برود نی قسمتش ادی شادی گرفت بپذرمیتصم ... ي داده بود و نه دلخورجهی دعوا نتنه
  ای آمد مانند پرستو ی کنار مدیبا!  بگذارد شیو تنها

 
 که هی آمد از مهدی نمادشی اسمش چه بود؟ی راستنشستی کالس مي همان دوستش که انتهامانند

  مادرش هم دادی نمتی اگه رضادیبدبخت تر نبود شا
 

 اما رفتی خبر مثل امروز می روز بکی اگر ای ؟کردی انوقت چطور تحمل مشدی منی نگمانند
  را مشی تصمشیقبل از بسته شدن چشم ها ... گشتیبرنم

 
 هر وقت خواست ازدواج کنه گمی شدم بهش مداری از خواب که ب_رار کرد  خودش تکي وار برازمزمه

  .ستی مهم نگهید
 . هم افتادند ي پلک ها خسته روو

پتو را از . اش گذاشت دستش سوخت یشانی پي دستش را روشدی فاصله هم احساس منی از همگرما
  ي از عرق بود دست روسی کنار زد بدنش خشیرو
 



 201 

  پگاه جان ؟ _ زد شیدوباره صدا.  عرق ترساندش  قطرات سرددی کشگردنش
  دیفهمی نميزی نامفهومش چي تر برد از زمزمه هاکی پگاه تکان خورد سرش را نزدي هالب
  نصفه صبح بود می به ساعت انداخت ساعت سه و نی را خبر کند نگاهی چه کسدانستینم

 خواب آلود مرد ي بوق صدانیاز چند خانه را گرفت بعد کی نزدی تلفنی را برداشت شماره تاکستلفن
  لرزان ی که از شدت اضطراب کمیی با صدادیرا شن

 
  خواستمی منی ماشهی سالم آقا _ بود گفت شده
  داره بفرستم؟ی معطلقهیسالم پنج دق_ دی کشي صدادارازهی خممرد

  نشه قهی از پنج دقشتری آقا فقط توروخدا بدیبفرست_
  ؟دیری چشم کجا م_ مرد

 "...." رستانمای ب_
  اونجاست گهی دقهی پنج دق_ مرد

 دی کشرونی و مانتو پگاه را بنی کرد به طرف اتاق رفت در کمد را باز کرد شلوار جیخداحافظ
 مسموم دی بود خوش باورانه فکر کرد شادهی حال ندنی تا به حال پگاه را در ادی لرزی مشی هادست
 ... شده 
 دیرسی زورش نمیی به تنهاشدی کرد بلندش کند اما نمی عوض کرد سعی را به سختشی هالباس

  در فونی زنگ آيکاش با اورژانس تماس گرفته بود صدا
 

 زیخیبه اتاق برگشت با زحمت پگاه را نم . ندی آی منیی را برداشت اطالع داد پای گوشدیچی پخانه
  کرد بلندش کند یکرد دست دور کمرش حلقه کرد سع

 
 می بردی پگاه پاشو مامان با_ نگهش دارد داری کرد بیاه باز شد سع حال پگی چشمان بي الحظه

  پگاه ؟مارستانیب
 نی بود االن در ارجی افتاد اگر اهی به گریچارگی هم افتادند با بي نگاهش کرد دوباره پلک ها روپگاه

  کمک توانستی میحال و روز نبودند حاال از چه کس
 
  ببرند نیی تا دخترش را پاردیبگ
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 در را باز دی تخت خواباند به طرف در دوي پگاه را روردی کمک بگنی از نگنکهی راه داشت اکی تنها
  کند دو طبقه را پا برهنه شی پای کفشنکهیکرد بدون ا

 
 در انی و گرسی خي با چشم هانی در خانه باز شد نگقهی زنگ خانه را فشرد بعد از چند دقدی دوباال

  شده ی چ_ب شد  متعجبای زتی وضعدیرا گشود با د
 
 ؟
  سوزهی توو تب ملرزهی پگاه حالش بده داره م_ جواب داد دیلرزی که میی صدابا
  نیی ببرمش پاتونمی نم_ افتاد هی گربه
 حرف چی بدون هکردی دستش را دراز کرد مانتو و شالش را برداشت همانطور که مانتو را تنش منینگ

  رفت نیی همراهش پایو سوال
  شانه اش قرار گرفت ي هم سوار شد سر پگاه رونی کردند نگنیرا سوار ماش کمک هم پگاه با

 .  بود ي هنوز از چشمانش جاراشک
  بچمو به تو سپردمای خدا_ دینال

________________________________ 
 رونی افتاد جان از تنش بی ها صد بار جان داد هر بار که چشمش به پگاه مشی جواب آزمادنی رستا
  ي پگاه بود براای دننی اش در ایتنها دلخوش رفتیم
 

  که عاشقش بود هم گذشته بود ي از مردی دخترش حتتنها
 از کردی را که در دستش بود مطالعه میی بود و برگه هاستادهی سر پگاه اي دکتر جوان که باالدنی دبا
  دی بلند شد و به طرفش دوی صندليرو

  زد یبخند مهربان لماری مادر نگران دختر بدنی با ددکتر
  خانوم دکتر ؟شدی چ_ زودتر به حرف آمد بایز

  نداره ی مشکلچی که هششی جواب آزما_ دکتر
  .دی کشی نفس راحتبایز

  ؟ نی امکان داره قرص خورده باشه شما خبر ندار_ ادامه داد دکتر
 ؟ی چه قرص_ متعجب شد بایز
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 آرامبخش _ دکتر
 ص ارامبخش نخوردهنه خانوم دکتر اصال تابحال قر_ بایز

  نبوده ؟کنار تختش ؟يزی توو اتاقش چ_ دکتر
  اصال حواسم نبود _ بایز

  که قرص خورده باشهادهی زیلی احتمالش خدی نگاه بکنهی خونه دی برگهی بار دهی _ دکتر
 . کند يری را به لبه تخت گرفت تا از افتادنش جلوگدستش

ا ترك کرد با رفتن دکتر سر بلند کرد به چهره پگاه  نخورده اتاق ريزی با گفتن انشاهللا که چدکتر
  کرده یدخترش قرص خورده بود ؟ خودکش.  شد رهیخ
 

  ؟کردی افتاد چه می می ؟ اگر اتفاقبود
 بلند بای زدنی نشسته بود با دمکتی روز ننی رفت نگمارستانی باطی سست به سمت حي قدم هابا

  گفت ؟ی شد ؟دکتر چی چ_شد به سمتش رفت 
 من برم خونه رو بگردم ... قرص خورده دی گفت شا_ لرزان جواب داد ییصدا با
  رمی من خودم مسای واششیپ...  حالت نی با ايای تو کجا ب_ نینگ

  را به دستش سپرد دی تعارف کند کلنکهی ابدون
  سرش خراب شد ي روای برگشت دنی با بسته قرص خالنی نگی ساعت بعد وقتمین

  رفته ؟ راه را اشتباهيکجا
  به نشانه تاسف تکان داد ي بسته قرص را گرفت نگاه کرد سردکتر

  خورده ؟ ی کدی نداریاطالع_ را مخاطب قرار دادبایز
  رفتم توو اتاقش خواب بود 8 فقط _ سر تکان داد ی به نشانه نفبایز

 دو یکی  بره فقط هرنی بخوابه اثر قرص از بدی خونه فقط بادشیمرخصه ببر_ سر تکان داد دکتر
  نشه قی خوابش عمدی کندارشی بکباریساعت 

  وفته؟ی نمی اتفاق_ دی نگران پرسبایز
  از هم ندارهنهی مشکل زمچی راحت جوونه هالتونی نه خ_ دکتر

 صبح 5 را انجام داد و به خانه که برگشتند ساعت صی ترخي کارهادی کشی رفتن دکتر نفس راحتبا
 بود 
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  از اتاق خارج شد دی اش را بابغض بوسیشانی را عوض کرد پشی هالباس
 دستت درد نکنه يدی زحمت کشیلیخ_ کنارش نشست ی کاناپه نشسته بود با شرمندگي رونینگ

  کنم کاری چدونستمی نمياگه تو نبود
 کرد ؟دعواتون نکاروی تموم شد اما پگاه چرا اریحاال که بخ_ دستان سردش گذاشت ي دست رونینگ

 شده بود؟
 خونه نبود امروزم که اومد رفت توو اتاقش گفت روزی ؟از دیی نه چه دعوا_ تکان داد  سرش رابایز
  خوابمیم

 کجا بود ؟_ سرش را تکان داد نینگ
  ساناز ي خونه _ بایز

 ؟ی مطمئن_ نینگ
  آره چطور مگه ؟ _ کرد تعجب

 اون شی پ کال ازای با اون دعوا کرده شهی توو زندگی کسي دوست پسردی شاگمی میچی ه_ نینگ
 اومده 

 باشه هنوز شی توو زندگی کسای نه امکان نداره پگاه عاشق شده باشه _ جواب داد نانی با اطمبایز
  بچس یلیخ
 خودش دی بچه باشه اما از ددی تو شاي سالشه براستیپگاه ب_ زد و از جا برخاستی لبخند تلخنینگ

 مراقبش باش . بزرگ شده 
 .  به سمت در راه افتاد و

  به سقف خانه زل زد دی را بدرقه کرد رختخوابش را پهن کرد دراز کشنی نگنکهیز ا ابعد
 به نی کرده بود ؟از ای پسر خودکشکی پگاه بخاطر یعنی پگاه باشد؟ی در زندگی داشت کسامکان
  کردی حواسش را جمع مشتری بدیبعد با

 و هر طور شده مانع دیفهمی مدی پگاه بود بای در زندگي اگر پسرکردی اش مراقبت میی از داراشتریب
 ...شدیادامه دادن رابطه اشان م

________________________________ 
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 نی را دراز کرد تلفن همراهش را برداشت هنوز چشمانش بسته بود و سردرد وحشتناکش ازبدستش
  را ی چشمش را باز کرد صفحه گوشکی.نرفته بود 

 
 .  از پگاه نبود یامی پچی کرد هنگاه
 ي تخت نشست شماره پگاه را وارد کرد منتظر برقراري روتی را هم باز کرد با عصبانگری دمچش

  لب زمزمه کردریز. تماس شد 
  ؟شبی از دیی کجا_

 تخت پرت کرد به سمت حمام رفت ي را رولی نداد موبایدوباره امتحان کرد باز هم جواب.  نداد جواب
 . 
 

 ******* 
 تنها دی آی اما تماس گرفته و اطالع داده بود که نمرفتی ميدی به تولدی ماه بود بانی فردپانزدهم

  ي که آورده بود صاحب کار زن مهربان و دلسوزیشانس
 

 .  داده بود ی مرخصیی با خوش روماراستی گفته بود دخترم بی وقتبود
 دو ای کی اتاق رفت به پگاه سر زد هنوز خواب بود صحبت دکتر را به خاطر آورد گفته بود هر به

 به .  نشود قی کنند تا خوابش عمدارشی بکباریساعت 
 

 را کنار ینی و باز به اتاق برگشت سختی را که درست کرده بود درون ظرف ری خانه رفت سوپآشپز
  یجی پگاه با گيتخت گذاشت پگاه را صدا زد چشم ها

 
  دخترم؟ ی پگاه ؟خوب_ شدند ،لبخند زد باز

 شو داری پگاه ؟ب_ گذاشت شی بازوي جلو رفت دستش را رودی کشی آه .دی جواب به پهلو چرخبدون
  ي بخوريزی چهی دیمامان جان با

 . زد شی صداگری بار دامدی نجواب
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 چرا مادرش دیفهمی بودند نمنی سنگشی بخوابد پلک هاخواستی حالش باز شدند دلش می بچشمان
  خوابش برده بود هنوز ی بخوابد به تازگگذاردینم
 
  کردی مشی بود که مادرش مدام صدادهیت هم نخواب ساعکی

 شود بالش پشتش قرار گرفت و به حالت زیمخی را گرفت کمکش کرد نشی بازوری مادر زدست
  نکهینشسته درامد قاشق که مقابل دهانش گرفته شد بدون ا

 
 بسته شی چشم هاگرفتی مقابلش قرار مي که قاشق بعدي دهانش را باز کرد در فاصله استی چبداند

  ی دستشدی مقی خوابش عمی و گاهزدیبود چرت م
 

  دادی متکانش
 متوجه شد تمام ی شد فقط زمانختهی داغ به دهانش ریعی چند بار دهانش را باز کرد و مادانستینم

  دی بالش قرار گرفت و دوباره خوابيشده که سرش رو
 
. 
 دی زنگ در را شني بود که صدادهیس را برداشت از اتاق خارج شد هنوز به آشپزخانه نرینی سبایز
  را به آشپزخانه برد و به سمت در رفت ینیس
  لبخند زد و با داخل دعوتش کرد هی مهددنی دبا

  شدم مامانم بهم گفت داریحالش بهتر شده خاله ؟ من تازه ب_ وارد شد هیمهد
  ؟یی چاای ارمی ؟شربت بيستادی چرا وانیبرو بش.  آره خوبه فقط خوابه _ بایز

  پگاه شی پرمی من مدی خاله زحمت نکشچکدومیه_ هیمهد
  من برم دی ببخشي وا_ به خاطر آورد يزی ناگهان چبعد

  ؟ي شد ؟ کجا بری چ_ تعجب کرد بایز
  رفت ادمی هول کردم نقدری بخرم اوهی برم کمپوت و آبم_ هیمهد

 برو می حرفا رو دارنیا با هم ا ؟مگه مهی چه حرفنی قربونت برم اخوادی نم_ زد ي لبخند خسته ابایز
  پگاه شیپ

 .  اجازه نداد برود به ناچار به اتاق پگاه رفت بای اصرار کرد اما زگری بار دهیمهد
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 اشک در چشمانش حلقه زد به اندازه خواهر نداشته اش دوستش داشت همدرد دهی پگاه خوابدنی دبا
  تخت ي روحالی اش بود حاال بیشگیو هم راز هم

 
  دانستی را نملشی دلهیبود قرص خورده بود و مهد افتاده
  بود دهی دعوا کرده باشند اما به خاطر آورد که پگاه را خوشحال دانی با کدی زد شاحدس

  کم بود یلی دعوا کرده باشند خنکهی احتمال اپس
  تخت نشست دست پگاه را در دست گرفت کنار

  شد رهی غصه به پگاه خبا
 .  گذاشت نی زمي را روینیری شربت و شي حاوینی وارد اتاق شد سبایز

  مزاحمتون شدمدی ببخشدیدی دستتون دردنکنه خاله چرا زحمت کش_ تعارف کرد هیمهد
 یمی صمیلی راستش با پگاه خي خوش حال شدم اومدیلی جان خهی حرفا نزن مهدنی از ا_ بایز

  ازت بپرسم خواستمی سوال مهی یهست
 باشد مادرش در خانه سفارش کرده بود حتما يزیپرسد چه چ بخواهدی که می سوالزدی محدس

  را در بای وگرنه خودش زدی پگاه را بگوی دوستانیجر
 

 با رودی از خانه مشهی همي به مادر پگاه بزند برای قسم خورد اگر حرفهی اما مهددهدی قرار مانیجر
  از نی نگدانستی اما مکردی را نمنکاری اچوقتی هنکهیا

 
 .  بود نی ساکت کردنش همي راه برانی بهترترسدی مترشی بيزی چچه

  دی بله خاله بپرس_ هیمهد
 پگاه به نکهی مطمئنم از ادی چقدر دوستش داردونمی مدی پگاه تو و ساناز هستي تنها دوستا_ بایز
  ي ناراحت شدیلی حال افتاده خنیا

  انداخت نیی سرش را پاهیمهد
  بدونم؟دی هست که من بايزی چ_ ادامه داد بایز

  دونمی منم مدیدونی شما می نه هر چ_ نگاه کرد بای زي را باال گرفت به چشم هاسرش
  بگن توننی هم دارند که به مادرشون نمی خصوصي بالخره دخترا با هم حرف ها_ بایز
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  دی که شما ندونستی نی حرفچی هدینه خاله باور کن_ هیمهد
  ؟ ستی پگاه نی توو زندگی کسیعنی _ بایز

  راحتالتونی نه خ_ جواب داد محکم
 نه فقط ای کارش درست بود دانستی انداخت نمنیی سرش را پاهی مهددی کشی نفس راحتبایز
  که ی راز پگاه را فاش کند حداقل تا زماندی که نبادانستیم
 
 پگاه شد لی بود متوجه موباشی که کنار پاي نوردنیبا د.  است ی مقصر حال پگاه چه کسدانستینم
  نفس انی نام کدنی برداشتنش خم شد اما با ديراب

 
  اش حبس شدنهی سدر

 شده بود حواسش به اطراف نبود اصال انگار در رهی نگاه کرد که به صورت پگاه خبای نشست به زصاف
  نبود ای دننیا

  سرفه کرد بای جلب توجه زي برادی گذاشت به سمت خودش کشی گوشي را روشیپا
 . تعارف کرد شربتش را بخورد هی شد دوباره به مهدهیه از پگاه گرفت متوجه مهد به خود امد نگابایز

 لممی موباشهی رفت به ساناز خبر بدم بفهمه ناراحت مادمی االن فقط خاله من خورمی چشم م_ هیمهد
  شهی بعد ناراحت بشه اگه مترسمیباال جا گذاشتم م

 
 ... 

  برات بهش زنگ بزنارمی تلفن خونه رو بسایاو_ برخاست بای حرفش تمام شود زنکهی از اقبل
  خاله ی مرس_ هیمهد

 را نگه داشت آنقدر نگه داشت لی برداشت دکمه کنارموباشی پاری را از زلی که اتاق خارج شد موبابایز
  رفت شی از روانی شد و نام کاهیتا صفحه س

  تخت هول دادری را زلی خم شد موبابای شدن زکی نزدبا
************ 

  بود لی به موبارهی خونیزی تلوي در حال پخش بود نگاهش به جایالی روشن بود سرونیزیتلو
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 نشده بود، تماس گرفته بود جواب نداده بود و بعد خاموش کرده بود از آن زمان نی آنالشبی از دپگاه
  تماس گری شب بود صدهابار د8تا حاال که ساعت 

 
 لی موبافونیبا به صدا درآمدن زنگ ا.  داده بود یبه نگران را شی جاي خبری از بتی بود عصبانگرفته
  دنی رفت با دفونی رها کرد به سمت آزی ميرا رو

 
 برگشت شی بماند سرجارضای منتظر آمدن علنکهی دکمه را فشرد در سالن را باز کرد بدون ارضایعل

  نام پگاه ضربه زد دعا ي را برداشت رولی موباگریبار د
 

  جواب بدهد ستی اگر قرار نیقل روشن باشد حت بار حدانی اکرد
 " باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"

 به رضای علي صدازی مي رولی شدن موبادهی کوبي پرت کرد همزمان با صدازی مي را رولیموبا
  يدی داداش چرا زحمت کش_ دیگوشش رس

  را نگاه کرد رضای برگشت علمتعجب
 نقدری اامی چند بار بگم من م؟یکنی ازم استقبال مينجوری اکشمی من خجالت میدونی نم_ رضایعل

  یسیمی دمه در وايایخودتو توو زحمت ننداز چرا م
 
 شم؟ی من شرمنده میگینم

  توو ای زر نزن ب_ زد ي حوصله ای بلبخند
  یختی شهر رو بهم رروزی ددمیشن_ خندان در را بست جلو آمد رضایعل

 ؟يدی از کجا شن_ زد لبخند
  ی سراغ باباش عربده کشی گفت رفتکردی مهیزنگ زده بود گر !نی نوش_ نشست رضایعل
 مودبانه گفتم من سه ماه با دخترتون رابطه داشتم حاال ولم یلینه بابا رفتم خ_ دی بلند خندي صدابا
  بارم کرد منم کل ي وري ذره درهی باباشم کنهینم
 

 ن؟ی نوشگفتی می حاال چدمی به فحش کشخاندانشو
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 که حالمو گفتی میلی جمله رو خهی اها فقط دیکشی مغی جاهام جی کرد بعضنتیفقط نفر_ رضایعل
 ی بکننکارویگرفت اصال ازت توقع نداشتم ا

  ؟ی چ_دی ابرو در هم کشانیک
 !! سه ماه با من کرد حاال رفت با بابام کرد انی ک_ دی کشغی را نازك کرد جشی صدارضایعل

  بود دهیچی خانه پي در فضاشانی خنده هاينفجر شدن صدا از گفتن جمله هردو مبعد
  ؟ي حاال واقعا با باباش کرد_ رضایعل
 .... رمردی مونده پنمی نه بابا هم_ انیک
 !ي جروندرمردوی با بابام کرد من گفتم پگفتی مزدی زار مي جورهی به جان تو _ قهقه زدرضایعل
  نفسسکاری چخوامی منوی نوشيابا بی تا تو هست_ گفت ی چشمک زد با لحن چندشانیک
  !کاری چيخوای تا پگاه هست منو م_ رضایعل
 که یی به جاقای مبل لم داده بود پرت کرد دقي که رورضای را برداشت به سمت علي وی تموتیر

  بلند شد دو رضاینشانه گرفته بود برخورد کرد آخ عل
 

  گرفت شی پاهانی را بدستش
 دیرکت ...انی توو دهنت ک_ رضایعل
  پگاه هم نه و زن داداش ی مودب باشریادبگی _ انیک
  دراورد یی با دهانش صدارضایعل
  بابات لیبی بکش به س_ گفت داشتی را برملشی همانطور که موباانیک
  تو يالیبی به سکشمی تو خوشگل تره ميالیبی س_ دی خندرضایعل
  رفت نی زن خنده اش از بي صدادنی با شندی هم خندانیک
  شد ؟ی چ_ حالتش شد ریی متوجه تغرضایعل
  خاموشه _ دی کشی پوفانیک
  ؟ ی ک_ رضایعل
  پگاه _ انیک
  شده حاال ؟یخب خاموش باشه چ_رضایعل
  خاموشه روزی از د_ انیک
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  حتما شارژ تموم کرده _ رضایعل
  چرت نگو _ انیک
  بود ؟یچ اسمش ی خب از دوستش بپرس همون بلونده که اومده بود دورهم_ رضایعل
 ساناز _ انیک
  بپرس نیآره از هم_ رضایعل
  شمارشو ندارم _ انیک
  ؟ ي هم ندارنستاشوی ا_ رضایعل
  پگاه کامنت گذاشته بودي برایآها راست...  نه _ انیک

  شد نستاگرامی اوارد
  کردمی متیی من راهنمايدیپرسی عقل نباشد جان در عذاب است همون اول م_ رضایعل

  ساناز شد رکتیرد دا نداد واجواب
  ؟ يدی ساعت نهه شبه شام نمانی ک_ رضایعل
  ارنی بردار زنگ بزن غذا بشویکی کارت هست خچالی رو _ بلند کرد ي سرش را لحظه اانیک
  کرد پی ساناز تاي جواب نداد براانی غر زد اما کی راه کمنی بلند شد به اشپزخانه رفت در برضایعل
_salam sanaz khanoom 

Man kianam. Pegah az dishab nistesh shoma khabari azash nadarid? 
Negaranam 

  کرده بود هی گفته بود چه شده فقط گرهی اتاق پگاه شد در را بست ظهر که مهدوارد
 انجا ی بود که اتفاقنی بوده تنها حدسشان اانی کي پگاه خانه دانستی خبر نداشت فقط مزی چچی هاز

  احتمالش را کم کرده بود هیمهدافتاده باشد بازهم 
 

  بود دهی پگاه را زمان برگشت خوشحال و خندان دچون
  ؟مامانت اجازه داد ؟ شدی چ_ از کنار پگاه بلند شد هیمهد

  هم استقبال کرد یلی که خاله فردا بتونه بره سرکار خمیمونی آره گفتم امشب م_ سر تکان داد ساناز
 جان؟رفتن؟ االن ک_ سرش را تکان داد هیمهد

  ا؟ی ک_ساناز
  خرگهی مامانت د_هیمهد
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  رفتن کجان یگی چرا م_ساناز
  ذارمیخاك توو سرت دارم احترام م_ به خنده افتادهیمهد

  زننی آها نه نرفته مامان توام اومده دارن باهم حرف م_ ساناز
  غصه خورد یلی خاله خچارهی خوبه ب_ هیمهد

 نزند ی گرفت حرفمی است تصمخبری بای داندی مادرش را مانی جرهی مهددانستی نزد نمی حرفساناز
 تا بعدا پگاه ناراحت شود 

 نی پگاه اکردمیفکرشم نم_ هم کنارش نشست و گفتهی داد مهدهی نشست به تخت تکنی زميرو
  پدرش ی وقتی پگاه ؟حت؟اونمیکارو بکنه اخه خودکش

 
  نکرد نکاروی شد هم افوت
 دن؟  کات کرانی با کدی شا_ ساناز
  اروم بگو مامانش شک کردهسیییه_ دهانش گذاشتي دست روهیمهد

  ؟ي ندادی که سوتيزی چيوا_ بردنیی را پاشی صداساناز
 خاموش وی گوششی به گوشزدی داشت زنگ مانیخرم مگه ؟ تازه ک_ چشمان را درشت کرد هیمهد

  تخت ریکردم انداختم ز
 ... ي کرديخوب کار_ ساناز
 .نمشیبی مينجوری ارهیگی دلم مداربشهیاه هر چه زودتر ب خدا کنه پگ_ هیمهد

 نت را روشن کرد به محض دی کشرونی ببشی را از جلشی داد و موبادتکانیی به نشانه تاي سرساناز
  توجه اش را نستاگرامی از ایامی پنترنتیوصل شدن به ا

 
 را خواند امیچت شد پ تعجب کرد وارد صفحه انی عکس کدنی شد با دنستاگرامیوارد ا.  کرد جلب

  ؟هیمهد_ کرد هیرو به مهد
  ها _ هیمهد

  فرستاده برام امی پانی ک_ساناز
  گفته؟ ی چ_ هیمهد
  نی ببای ب_ گرفت هی را به سمت مهدیگوش
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 . دعواش نشده  انی پس با ک_ را خواند امی پهیمهد
 یحت بوده که خودکش نارای دعوا کرده؟ از چی دعواش نشده پس با کانی با ک_ کالفه شدساناز

 کرده ؟ 
  دونمی نم_ هیمهد
  کرد داری گذاشت پگاه را بنی زمي را رویگوش
  دی چرخاند و بعد دوباره خوابهی ساناز و مهدنی چند بار منگ نگاهش را بپگاه

  دی کشرونی پگاه را بلی تخت موباری خم شد از زساناز
  ؟یکنی مکاری چ_ هیمهد

 بردارم بهش زنگ بزنم برو درو خوامی مانی شماره ک_ گفت کردیروشن م را لی همانطور که موباساناز
  ادی نی کسریبگ

  به سمت در رفت و پشت در نشست هیمهد
  مگه؟ ي پسوردشو دار_ هیمهد

  خدا کنه عوضش نکرده باشه ي اره چهارتا صفر بود اون سر_ ساناز
 پاسخ از ی بي ها وتماس هاامی پلی با سدی کشی شدن پسورد نفس راحتدیی را وارد کرد با تاپسورد

 _ گرفت هی را به سمت مهدلی مواجه شد موباانیک
 
  بدبخت چقدر زنگ زده نیبب

 تماس برقرار نکهی تخت فرستاد قبل از اری پگاه را خاموش کرد زلی را وارد کرد و موباانی کشماره
 . نرودرونی بسیشود وارد تراس شد تا صدا

 
 انی کي بوق صدانی جواب بدهد بعد از دومانی داد منتظر ماند کهیها تک تراس را بست و به نرده در

  جانم _ دیچیدر گوشش پ
  سالم _ساناز

  شما؟_ انیک
 .  سانازم _ جواب سالم بدهد دیفهمی کرد انگار نمبشی نصي چشم غره ای پشت گوشاز

  نشناختم دی شما؟ ببخشدی سالم خوب_ خارج شد هی اولی از خشکانی کيصدا
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  رو خوندم شمارتونم از پگاه گرفتم امتونی نداره راستش من االن پی اشکالکنمی خواهش م_ازسان
  روشنه ؟ شی مگه پگاه گوش_ انیک

  برداشتم اخه خونشونمشی نه من خودم از گوش_ هول شد ساناز
  شده ؟ ی چی بگقی دقشهی م_ انیک

 عواتون شده ؟ شما با پگاه د....  بگم يچطور....  اخه _ من من کرد ساناز
  نه _ انیک

  پگاه دلخور بشه؟ دی نکردي شما کارینی _ساناز
  شده ؟ ی چی بگشهی نه نکردم م_ انیک

  کرده ی پگاه خودکش_ نفس جمله را گفت کی هم گذاشت و با ي چشم روساناز
  ؟ی چ_ دهی کرد اشتباه شناحساس

  کرده ی پگاه خودکش_ تکرار کرد گری بار دساناز
 اش ادهی دمه در پروزی ؟ من خودم دشهی مگه م_ باال رفت شی صدادیگرفته ها از جا پر برق مانند

 االن کجاست ؟شما از ... کردم حالش خوب بود اصال 
 

  حالش خوبه ؟ _ دی صورتش کشيدست رو .... يوا .... دی ؟ شادیدونی مکجا
 آره بخدا حالش خوبه االن خوابه _ ساناز

  به دنبالش رضای علدی سمت اتاق خوابش دوبه
  ؟ مارستانی کدوم ب_ دی پرسکردی که کمد را باز مهمانطور

  بخوابه دی اوردنش خونه فقط باستی نمارستانی ب_ ساناز
  قرص خورده ؟ _ انیک

 آره _ ساناز
 شده جواب نداد دوباره به ساناز ی چدیپرسی که مدام مرضای به علدی کشرونی بشی را از پاشلوارکش

  ؟ ی خونشون_گفت 
 ...  پگاه خوابه اصالمدیآره من زنگ زدم نگران نباش_ ساناز
  اونجا امی من دارم م_ نداد حرفش را تمام کند اجازه
  نجای ادیای مامانش هست نمی خونشونگمی ؟ مدیای کجا مي وا_ دی کشغی جساناز



 215 

  امی من دارم م_ شلوار را بست دکما
 تخت پرت کرد مشغول ي را رولیاس را قطع کرد موبا اجازه حرف زدن به ساناز بدهد تمنکهی ابدون

 بستن کمربند شد 
  جفت کردم يدیی دونی شده بابا همچی چ_ رضایعل
 نی تا به حال به ادیشنی کوبش قلبش را مي را برداشتو مشغول بستن دکمه ها شد صداراهنشیپ

 حس گرفتار نشده بود 
 . کرده ی پگاه خودکش_ زمزمه کرد رلبیز

  دی نپرسيگریل د سوارضایعل
  خارج شدند رضای را برداشت همراه علی زنگ خورد جواب نداد گوشانی کلیموبا

 ***** 
 ی چ_ ساناز جلو آمد شانی چهره پردنی هنوز پشت در بود با دهی تراس را باز کرد خارج شد مهددر

  گفت؟ یشد ؟ چ
  دهی جواب نمي واي وادهی جواب نم_ با استرس دوباره شماره گرفتساناز
  شده خب ؟ ی چ_ هیمهد

 نجای اادی داره م_ ساناز
  ؟؟ کاری چادی منجای ا؟؟؟ی چ_ چشمانش گرد شدهیمهد

  نمشی ببامی گفت دارم مدونمی نم_ ساناز
  ؟؟؟؟؟ی چ_ را باال برد شی صداهیمهد

  باال ی بکشونناروی ایتونی منی برو بب_ را کنار گذاشت لی موباساناز
  ای بمی سرکار ما خونه ارهیش زنگ بزن بگو فردا مامانش مبه !! تونمی نم_ هیمهد

  آخه دهیجواب نم_ ساناز
  با استرس پوست لبش را کندهیمهد

 با تعجب به اطرافش نگاه کرد فکرش را رضای مقابل خانه پگاه توقف کرد و علنی ساعت بعد ماشمین
  دوست ی سطح مالنی با اي با دخترانی ککردیهم نم

 
  شودوانهی دشیبرا نطوری و اشود
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 ...یکی نی خودشان بودند اما اهی اکثرا مدل و در منطقشی دوست دختر هاتمام
  کنم ؟کاری واحد چندن چدونمی نم_ به خود آمد انی کي صدابا
  زنگ بزن به همون شماره دوستش_ رضایعل
  دی کشرونی را بلی کرد موبابی دست در جانیک

  بله ؟ _ دی به گوشش رسيگرید دختر ي صدانباری اهی از چند ثانبعد
 _ انی تا ارام شود کندی هر چه زود پگاه را ببخواستی نداشت فقط می سالم و احوال پرسحوصله

 واحد چندن ؟
  شما؟دی دمه در_ هیمهد

  آره واحد چندن ؟_ انیک
 دینکیفکر م . میششیمادرش و مادرمن مادرسانار و من پ! دهی پگاه االن خوبه خوابانیآقا ک_ هیمهد

  ی چنهیاومدن شما االن درسته؟ مادرش شما رو بب
 
 اما دشینی ببدیای مامانش سرکاره بدیای فردا بدی لطفا آروم بشدیای باال بدهی ؟اصال اجازه مگهیم

  دی االن به پگاه هم فکر کنکنمیخواهش م
 يله ا تا مرز جنون فاصگفتی اما چطور مدیگوی درست مدانستی گوش کرد مشی دقت به حرف هابا

  حاال نی تا همدهی فهمی از وقتگفتیندارد چطور م
 

 بار است نی اولگفتیچطور م...  اش؟ ی از زندگدی نپرسچوقتی چرا؟چرا هدهی از خودش پرسهزاربار
  اش نهی از سرونی بیی قلبش در جاکندیکه حس م

 
 ... تپدیم
 شو بشنوم  رو بده بهش صدای باشه حداقل گوش_ گفت ي اچارهی گرفته و بي صدابا

  که بخواد حرف بزنه شهی نمداری بخدا خوابه اصال ب_ هیمهد
  کلمه بگه کی حرف بزنه فقط ادی زخوامینم_ را با درد فشرد چشمانش

  شهی نمداریاخه ب_ هیمهد
 کنمیخواهش م...  بذار دمه گوششوی تو صداش کن گوش_ را مشت کرد دستش
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 ك ونیری تلوي تکان داد در سالن صدادیی به نشانه تا به ساناز نگاه کرد سرش رایچارگی با بهیمهد
  رونی صدا بنکهی امد احتمال ایحرف زدن مادر ها م

 
 ...  کم بود یلی خبرود
  پگاه ؟ _ را جلو گرفت ساناز پگاه را صدا زد لی جلو رفت موباهیمهد

 بلندش کرد یکم را گرفت شی حال باز شدند ساناز بازوی چشمان پگاه بشی صداگری نداد بار دجواب
  کند هیو خودش پشت پگاه نشست تا پگاه به اوتک

 
 باهات حرف بزنه خوادی زنگ زده مانی پگاه ک_ گوشش برد کی را نزدلی جلو رفت موباهی مهدوفتدین

 خب؟ 
  زنگ زده انی گوش بده کای ب_ گذاشت لی موباي دستش را گرفت روهیمهد.  نگاهشان کرد جی گپگاه
 ش قرار داد  گوشي را رولیموبا
 صحبت کند توانستی نمرضای شد در حضور علادهی را باز کرد پنی را در دستانش فشرد در ماشلیموبا
  پگاه _ زد شی شده صداداری متوجه شد پگاه بیوقت
 

  ؟ زمی ؟ عزجان
  ؟ پگاه ؟ یزنی خانومم ؟ حرف نم_ دی لرزشی آمد صدای نمیجواب
  پشت خطه انی شو جواب بده کردای پگاه نخواب ب_ دی را شنهی مهديصدا
  ؟ انی ک_ حال پگاه بلند شد ی بيصدا

 پر از اشک شدند شیچشم ها . فشاردی قلبش را در مشت گرفته و با تمام وجود می کرد کساحساس
  به روز ی آخه؟ چي شدیچ!! زمی ؟عزانی جان ک_
 

 ...شدی متیزی ؟اگه چي آوردخودت
بخدا همش خوابه فردا بهتر  .. دی خوابانی آقا ک_ امد هیمهد ي جمله را تمام کند صدانکهی از اقبل

  االن دشینی ببدیای فردا بشهی مداری کم کم بشهیم
 

  فعال خدافظ ادی داره ممامانش
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 متعلق به پگاه یکی که قطع شد به طرف ساختمان برگشت تمام پنجره ها را نگاه کرد کدام تماس
  بودن کنار يبرا...  آن خانهي برازدیبود ؟ دلش پر م

 
  دیاشک از چشمش چک.... پگاه

 ...  را روشن کرد نی ماشی سوالچی بدون هدنشی با درضای به راه افتاد علنی سمت ماشبه
 صبح انی کيامشب برا.... داشت اجی احتي به همدرديگری از هر زمان دشتری برادرش بامشب

 ....شدینم
 
 

  ي که شدعاشق
 ری بگادی خواندن هم ییالال

  عمرتي ماندهی باقي هاشب
  های سادگنی ابه

 ...! نخواهند شدصبح
 

 را هم عوض شی لباس هانکهی توان ایسرش در حال انفجار بود حت.  تخت پرت کردي را روخودش
  ی سال زندگ24 بار در طول نی اوليبکند نداشت برا

 
 .  گم کرده  از وجودش راي تکه اکردی احساس مشدی از خانواده اش نگران مری غی کسي برااش

 ماندن راهم رد کرده بود ي درخواستش برای حرف نزده بود در حترضای با علي راه کلمه انیب
  کرده ی هم فشرد پگاه چرا خودکشيچشمانش را محکم رو

 
  ؟ گری دي روز هاای آن روز افتاده بود ؟ ی ؟ چه اتفاقبود
 شدی می از خودش عصبانشتری بکردی فکر مشتری چه بهر

 12 اتاق نگاه کرد ساعت يواری نشست به ساعت دیمت کمربند برد بازش کرد و با کالفگ به سدست
  ي که صدای ساعت از زمان3 دادیشب را نشان م
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  و حاال دلتنگ بود گذشتی بود مدهی پگاه را شنحالیب
  بود اما حاال نبوددهی ماه هر روز و هر شب شن6 که یی صدادلتنگ

 آن ي کرد رودای که داشت پي از دست رفته اي تماس هانیز را از ب را برداشت شماره سانالیموبا
  شد زمان مانی تماس پشيضربه زد اما قبل از برقرار

 
  کرد پی بودنش تانی آنالدنی کرد به تلگرام رفت با دوی تماس گرفتن نبود شماره را سي برایمناسب

 
_ pegah khobe? 
 

  شد تا جواب برسد رهیبه صفحه چت خ را خورد کی تنی دومامی مقهی از چند دقبعد
 
_ khabe.negaran nabashid chand rooz dige khob mishe  
 

 بپرسد چرا پگاه نکهی که در ذهنش داشت مردد بود ای سوالدنی پرسي برادی دور دهانش کشیدست
  به شتری خودش از همه بی کرده آن هم وقتیخودکش

 
  دی آن پرسيد بجا سوال شالیخی بود مسخره بود بکی نزدپگاه

 
_Farda saat chand biam? 
 

  چند ساعت گذشت جواب آمد شی که براقهی از چند دقبعد
_ mamanesh 8 sobh mire ta 6 badazohr .shoma key mituni biay? 

  کرد پی تاعیسر
_8:30  
  بالفاصله در جواب آمد امی پدو
_Ok  
_vahede 10  
 

  آرام شده بودی حاال کمدی تخت دراز کشي رو را کنار گذاشتلی موباامی از پبعد
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**** 
 دانستی منکهی شده بود نگران بود با ادازی شد از صبح که برهی به پگاه غرق در خواب خگری دبار

  به رفتن سرکار نبود ی و ساناز مراقبش هستند راضهیمهد
 
  کرده بود از دست بدهددای زحمت پی شغل را که با کلنی همدیترسی ماما

 التونیخاله خ_ ستادی آمد مقابلش ارونی از آشپزخانه بهی زد مهدرونی و درمانده از اتاق بصلمستا
  صبحانه کنمی مدارشیراحت باشه بخدا مواظبم االنم ب

 
  بخوره دمیم
 خواستمیقربونت برم خاله شرمندم که زحمت دادم نم_ نثار چهره پاك و مهربانش کرد ي لبخندبایز

  شدمی وگرنه مزاحمت نم عموش بدوننایآقاجونش 
 
  ي درستم افتاداز

  زترهی پگاه باشم از خواهر برام عزشی من از خدامه که پهی چه حرفنی ا_ هیمهد
  جبران کنم تی توو عروسشاهللای ا_ بایز

  فمهی وظشمی خاله بخدا ناراحت مدیاری اصال اسم جبران ن_ هیمهد
  کردهی رو به مهدستادی در انی کرد ب در را بازدی را پوششی به سمت در رفت کفش هابایز
  نی بره بخوره زمجی وقت بلند نشه سرش گهی جان حواست باشه هی من رفتم فقط مهد_

  راحت التونی چشم خ_ گفت ی بخشنانی با لحن اطمهیمهد
  کرد از خانه خارج شد ی خداحافظبایز

 ه؟یچ_د  ساناز بلند شي صدادی به سمت توالت رفت چند ضربه به در کوبهیمهد
  می کار دارگهی درونی بای ب؟يریگی دوش مي دار_هیمهد

 دی کشرونی در را باز کرد سرش را بساناز
  خاله رفت ؟_

 آره _ همانطور که در حال جمع کردن رختخواب ها بود جواب داد هیمهد
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 گهی ساعت دمی نانی ک_ گفت هی ساعت رو به مهددنی رفت با دلشی آمد به سمت موبارونی بساناز
 ادیم

  می زود باش اتاق رو مرتب کندونمی م_ پتو را به سمت کمد برد هیمهد
  پگاه پگاه _ شانه اش گذاشت تکانش دادي بلند شد به سمت پگاه رفت دست روساناز
  بذار بخوابه می جمع کنناروی اایب_ هیمهد

 
 دی کششی را از رو از جمع کردن رختخواب ها و مرتب کردن خانه به طرف پگاه رفتند ساناز پتوبعد
 پگاه پاشو _ زدشیصدا
  بخوابه تا حالش خوب بشه دی با؟ي دارکارشی نکن ساناز چدارشیب_ هیمهد

 زشته ختهی بهم رينطوری امی لباسشو عوض کنه موهاشو شونه کندی باادی مانی باالخره االن ک_ساناز
  نتشیبب
 هم از ختهی بهم رينجوری اوال هم_ت  پگاه انداخي دوباره رودی طرف ساناز رفت پتو را دستش کشبه

  نه سرقرار سوما ادتی عادی دوما داره مادهیسرش ز
 
  خوابهی بعد مقهی بشه دو دقدارمی االن خوابه بنیا

  کن صبحانه بخورهدارشی نه حداقل بای بخوره دی بايزی چهی _ساناز
  کنمی مدارشی تا من باری سوپ براش گرم کردم برو ب_ هیمهد

 بذار بخوابه اونوقت خودش گهی مکنمی مدارشی من دارم ب_ راه غر زد نیتاق خارج شد ب از اساناز
  کنهی مدارشیب

  ادی بانی کنه که کشی که غذا بخوره نه آراکنمی مدارشی من ب_ از اتاق جوابش را دادهیمهد
 شی صدانای کدنی رفت با دفونی راه زنگ به صدا درآمد به سمت آنی جوابش را بدهد بنکهی از اقبل

 .  اومد انی ک_را باال برد 
 و

  دکمه را فشرد 
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 نوشته 10 آن عدد ي که روي رفت مقابل خانه ارونی در آسانسور را باز کرد بدی طبقه سوم رسبه
  دستش را دراز کرد تا به در ضربه بزند ستادیشده بود ا

 
  دیا پس کش در را آپارتمان را گشود دستش رهی از آن که دستش به در برسد مهدقبل
  توو دیی بفرمادی سالم خوش اومد_ هیمهد

  یسالم مرس_ انیک
  انی سالم آقاک_ به داخل گذاشت ساناز هم جلو آمدقدم
 سالم _ تکان داد يسر

 باز اتاق خواب ثابت ماند به سمت اتاق قدم برداشت مهی در ني در تمام خانه چرخ خورد و رونگاهش
  به هی مهديصدا فرش بگذارد يقبل از آنکه قدم رو

 
  کفشاتون _ دی رسگوشش

 لب گفت کفش ها را ری زي نگاه کرد شرمنده اشی و بعد به کفش هاهی به صورت مهدي الحظه
 درآورد و به سمت اتاق به راه افتاد 

 دی کندارشی بی هنوز خوابه ول_ جلوتر از او حرکت کرو در اتاق را باز کرد به پگاه اشاره زد ساناز
  هم بخوره يزیچ هی دیچون با
 را قرارشی تخت نشست چشمان بي شد لبه کی تکان داد آهسته و آرام نزددیی را به نشانه تاسرش

 به چشمان بسته او دوخت 
  و نامش را زمزمه کدو دی کنار کشرخشی او را از نمشانی پرسوانی نوك انگشتانش گبا

  زد شیر صدا بلند تي با صدانباری نشد اداری خورد اما بیفی تکان خفپگاه
 ری ماتش برد هنوز تحت تاثانی کدی و بعد ارام باز شدند سرش را چرخاند با ددندی پگاه لرزي هاپلک

  دانستی و منگ بود اما مجی خواب آور گيقرص ها
 

  است بی در خانه اشان عجانی کبودن
 ؟یکنی مکاری چنجای ا_ زمزمه کرد آرام
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 فکرش خط ي روانی کيبه خانه شان آمده بود صدا چطور انی وگرنه کدهی خواب ددی کرد شافکر
 دیقرمز کش

 ؟ی بشداری بيخوای نمنمتیاومدم بب_ انیک
 سالم ...  چرا _ شد زی خمین
  ری صبحت بخزدلمی سالم عز_ دی خندانیک

  آمده اند ی چه زماندانستی آنها هم ماتش برد نمدنی وارد اتاق شدند پگاه با دهی و مهدساناز
 قرص خورده و انی بعد از جدا شدن از کروزی بود دادشی شده بود فقط دارین ب االنی همانگار
  دهیخواب

  اصال مادرش کجا بود کنندی و ساناز چه مهی مهدای ؟دهی چرا آمده ؟ اصال چطور فهمانی کدانستینم
  مامانم کجاست ؟_ کردهی به سانازو مهدرو

 می ما اومدمارستانی بی ؟ رفتشدی چادی نمادتی ااای دو روزه خواب؟يدی سرکار خوب خواب_ ساناز
 ...دیمامانت فهم

  دی کوبشی با آرنج به پهلوهی حرفش را تمام کند مهدنکهی از اقبل
  شده داری اشکال نداره بجاش االن ب_ دست پگاه را گرفت انیک

  بود ؟ شدهی چ؟ي پگاه چرا قرص خورد_ دی دوباره وسط پرساناز
 االن دیفهمی دختر نمنی ایعنی نگاهشان کرد دی را در هم کششی اخم هادی به سمتش چرخانیک

  ؟ ستی سوالها ننی ادنیزمان پرس
 اجازه صحبت به نکهی شد دست ساناز را گرفت و بدون اانی و پراز اخم کی متوجه نگاه عصبانهیمهد

 .  بردرونیاو بدهد از اتاق ب
 ي پگاه رورهی نگاه خدنی با ددی چرخ برخاست در اتاق را بست و به سمت پگاهانی رفتن آنها کبا
  شی بازوي جلو رفت کنارش نشست دست رونیزم
 

  فکر نکن زی چچی گذشت به هری و بخي شدداری مهم االنه که ب_ مهربان گفت ی با لحنگذاشت
 اش قرار نهی سي سر پگاه رودی اورا به سمت خود کشدندی چکنی زمي رویکی یکی اشک قطرات

 اد دستش را نوازشگر خرمن گرفت و به هق هق افت
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  بزند اجازه داد پگاه آرام شود ی حرفنکهی کرد بدون اسوانشیگ
  گذاشت شی چشم هاي و دست رودی که به در خورد پگاه خودش را کنار کشیی ضربه هابا

 یکنی مهی چرا گر_ گذاشت رو به پگاه کرد نی زمي را روینی به دست وارد شد سینی سهیمهد
 قربونت برم ؟ 

  بهش؟ دی گفتيزی شما چ_ انداخت انی خصمانه به کیگاهن
  ؟دیدی شما فهميچطور .هی نه مهد_ جواب داد انی زودتر از کپگاه
  مامانت خبر داد _ هیمهد

 هم ان روز نحس را فراموش نکرده بود هنوز دنی با دو روز خوابی هم فشرد حتي را روشی هادندان
 .  استشمام کند  آن عطر تلخ و مردانه راي بوتوانستیم
 ي کجا؟دار_ مضطرب گفت ی با لحنشودی شد که بلند مانی تکان خوردن تخت نگاهش متوجه کبا
  ؟يریم
  ی پاهاتو دراز کنی بتونی پاشدم که راحت باشزمی نه عز_ لبخند زد انیک

  نی من پاشدم برو بشای ب_ از بلند شد پگاه
  انی آقا کدی راحت باش_هیمهد
 انی را گرفت دست کدشی تمام دیاهی قدم را که برداشت سنیت به راه افتاد دوم به سمت توالپگاه

  کرديریدور کمرش حلقه شد از افتادنش جلوگ
  رفت یاهی چشمام سيجلو_ زده زمزمه کرد خجالت

 به نفع من شد ...  بهتر _انیک
  لبش نشستي روی رنگی در گوشش لبخند بانی کزی آمطنتی زمزمه شبا
  برداشت تشکر کرد یی به دست وارد شد چایی چاهیدوباره لبه تخت نشست مهد رفتن پگاه با
  . رودی و ساناز مهی که به سمت مهددی بسته شدن در سربلند کرد و پگاه را دي صدابا

  توو اتاق دیای ؟بدی نشستنجای چرا ا_ و ساناز رفت هی به سمت مهدپگاه
  پشت چشم نازك کردی به شوخساناز

  باال می بريخوای اگه هم ممیشی مزاحمتون نم_
  زد اما جواب نداد شی افتاد سانارگز دستپاچه صداهی بلند به گري جمله ساناز با صدادنی شنبا
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 نشسته نی زمي پگاه که رودنی با ددی دورونی پگاه هراسان از از اتاق بي هی گري صدادنی با شنانیک
  و ساناز را کنار زد جلو رفت هی مهدکردی مهیو گر

 
  نگفت ساناز که يزی ؟ چزمی عزشدی چ_ کرد بلندش کند ی کرد سعی را گرفت سعدستش

 کردم کاریمگه من چ_ باالتر رفتشیصدا ...می کال بريخوای ممیشی مزاحمت نمگهی م_ زار زد پگاه
  گفتم ؟ی؟چ

  زمی کرده عزیشوخ_ زودتر از آن دو به خود آمد انی هر سه گرد شد کچشمان
 کردم باهات اصال غلط کردم یاره پگاه بخدا شوخ_ بزند ساناز به خودآمد ید که حرف ساناز اشاره زبه
  نکن هیگر

 بلند کرد آنقدر هر دو در گوشش زمزمه کردند که پگاه نی زمي پگاه را از روانی به کمک کهیمهد
 ارام شد 

  گرفتهی کنارش نشست ظرف را از مهدانی ظرف سوپ را برداشت به دستش داد کهیمهد
  کرد از اتاق خارج شد ی عذرخواههیهدم

  زمیبخور عز_ پگاه گرفت ي لب هاي در ظرف برد و جلوقاشق
 خودتم بخور _ پگاه

 قربونت برم من خوردم _ زد لبخند
  .خورمی بده خودم م_ دستش را جلو برد پگاه

  از دست من بخور _ انیک
  .ضمی مرکنمی فکر مينطوری ا_ دی سرش را عقب کشپگاه
 زد ظرف را به دستش سپرد نیحرف
 ظرف گرفت پگاه به اتاق برگشت کنار دی رسهی ببرد در آستانه در مهدرونی بلند شد تا ظرف را بپگاه

  گذاشت چشم انی شانه کي نشست سرش را روانیک
 
  را بست شیها
 ؟ی دراز بکشيخوای ؟مادی خوابت م_ گونه پگاه گذاشتي دستش را روانیک

 توام بخواب _ پگاه
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  کنهی مزی منو حلق اوادیاونوقت مامانت م_ دی خندانیک
  کنهی مخودیب_دی بهم فشرده اش غري دندان هانی ازبپگاه

 با یی است حدس زد دعواختهی بهم ری پگاه از لحاظ روحدانستی مدی نپرسيزی شد اما چمتعجب
 مادرش کرده باشد

  می بخوابایب_ دی دستش را کشپگاه
  نشستم شتی پدارمی تو بخواب من بزمی عز_شد  پگاه ي مانع افتادنش روانیک

  ؟ شدی چ_ دی نگاهش کرد چشمانش مملو از اشک شده بود متعجب پرسپگاه
  از من بدت اومده اره؟ _ پگاه

  پگاه؟یگی می چ_ درشت شد انی کچشمان
 رشی کردم خودمو درگی چقدر بدبخته اره ؟چه اشتباهیگی االن م_ دی گونه چکي پگاه رواشک

 کردم 
  داره ؟ ی ربط؟چهیگی مهی حرفا چنی ا_ انیک

 حق با تو میخوری منو تو به درد هم نم_ اشک را پاك کرد دی صورتش کشي با حرص دست روپگاه
  نمونی که بيزی هرچخورمیبود من اصال به دردت نم

 
  فراموش کن برو خونت بودو

  ؟یگی چرا پرت و پال م_ را باال برد شی صداانیک
  در اتاق را باز کردند  و سانازهیمهد
  ؟یزنی چرا سرم داد م_ دی بغضش ترکپگاه

  شده ؟ یچ_ ساناز
 . را کنترل کندتشی تا عصباندی کشیقی جواب نداد نفس عمانیک
  ؟دی تنهامون بذارشهیم_ سمت ساناز برگشتبه

  به پگاه انداخت و بعد از اتاق خارج شد ی نگاهکری مردد سرش را تکان داد بار دساناز
 که یی گذاشت با صداانی کرد دو دست را دو طرف صورت پگاه گری احساس راحتی رفتن آنها کماب
  آمدنش کرده بود نیی پاي برايشتری تالش بنباریا
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  ؟زدلمی گفتم عزی آخه؟ مگه من چنمتی بب_ گفت
 زمیبخواب عز_ ختی اش فرو رنهی قلب در سسشی خي چشم هادنی سرش را باال گرفت با دپگاه
  خوبه ؟خوابمی مشتی پمنم
  خوامینم_ با بغض زمزمه کرد پگاه
 اشتباه کردم ... صدامو باال بردم دی ببخش_ دی اش را بوسیشانی رفت پجلو
 دست دور دی ماند او هم دراز کشرهی خانی منتظر به کي با چشم هادی سر تکان داد دراز کشپگاه

  نهی سي سر پگاه رودیکمرش انداخت به سمت خود کش
 

  قرار گرفت نفس آه مانند خارج شد اش
 بود فکر رهی زد تا مانع خواب پگاه شود به تاق اتاق خی نمی به همان حال ماندند حرفقهی دقچند

  تمام شد ی پگاه گفت همه چی چرا امروز وقتکردیم
 

 ي دل بسته بود ؟ با صداي زودنی گرفتار شده بود ؟ به اي زودنی بست ؟ به اخی وجودش تمام
 ان؟یک_پگاه به خود آمد فیضع

  ؟انی جان ک_ انیک
  دیببخش_ پگاه

  ؟ویچ_ دی را بوسسرش
 داد زدم سرت _ پگاه
 اونو که من زدم _ دیخند
  ي کردم که داد زدتتی من اذ_ پگاه

  ي نکردتمی اذ_ انیک
  چرا حس بد دارم دونمیچرا چرت و پرت گفتم اصال نم_پگاه

  چرا بد؟_ انیک
  کنم هی گرخوادی همش دلم منمدوی نم_ دی لرزشیصدا

  گذرهی روزا هم منی اشهی حالت خوب مشهی درست م_ انیک
 شهی خراب می خوشبختم همه چکنمی هر بار حس مشهی درست نمیچی من هی توو زندگ_ پگاه
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  مشکل دارن شونی همه توو زندگزمی عزی تو خوشبخت_ دی سرش را بوسگری دبار
  ستنیاما مثل من تنها ن_ پگاه

  ؟می ؟ پس من چیی تو تنها_ دلخور شد انیک
 ؟ي دوستم دارانیک_ چاندی جواب نداد بحث را پپگاه

  دوست دارم زمیآره عز_ اوردی خودش ني بحث شد به روریی تغمتوجه
 چند تا ؟_پگاه

 ؟يخندی میبه چ_ دی ابرو درهم کشانی خنده کدنی سر بلند کرد با ددی لرزانی کنهیس
 جواب دوستت دارم چند تا نکهی به ا_ در آغوشش فشردشتریع کند او را ب کرد خنده اش را جمیسع

  ستین
 خب بگو چند تا _ لبخند زد پگاه

  چند تا دونمی نمادی زیلی خادی ز_ انیک
 ؟يری نمچوقتی هیعنی _ دوباره به حالت قبل برگشت پگاه

  رمی نه نم_ انیک
 ؟یکنی مکاری من دروغ گفتم چی مثال اگه بفهم_ پگاه

 ؟ی دروغ گفت_انیک
  مثال گمی م_ پگاه

  گمی بهت میحاال هر وقت دروغ گفت_ انیک
  االن بگو گمی م_ دی شکمش کوبي روپگاه

  داره ی که گفته باشی به دروغی بستگ_ دی خندانیک
 ؟ی چیعنی_ پگاه

  شمی بزرگ باشه از دستت ناراحت می که گفته باشی اگه دروغیعنی _انیک
 شدی دوستش داشت کنارش آمده بود اما نمانی دروغ گفتم حاال که ک مندی بگوخواستی مدلش

  دیترسی متوانستینم
  پگاه ؟_انیک

 بله ؟ _پگاه
  ؟ادی مامانت بنکهی تا قبل از ارونی بمی بريای مادی خوابت که نم_ انیک
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  ؟ي جد_ اش گذاشت نهی سي روچانه
  نییپا ای آماده شو بنی توو ماشرونی برمیمن م !ي جد_ زد لبخند

  ساعت بعد در جاده هراز بودند کی
  ؟میری ممی کجا دار_ کرد انی جاده با تعجب رو به کدنی دبا

 جون من بگو_ پگاه میری خوب مي جاهی _ زد دستش را گرفت لبخند
  می االن فقط چشماتو ببند تا برسینیبیعه قسم نده خودت م_ انیک
  دکمه پخش را فشردو

 ـوســــدمـعـکــــی درمـــان
  بود دهی بخواهد از همان ابتدا خوابنکهی را باز کرد بدون اشی چشم هاانی آرام کيباصدا

 م؟یدی رس_ نگاه کرد انی کبه
  زمیآره عز_ لبخند زدانیک

  میکجا اومد_پگاه
  ایکنی تا خودم نگم ول نمیعنی_دی خندانیک

  شدند ادهی را باز کرد هر دو پنی بپرسد در ماشيگری سوال دنکهی بدون ادندی لرزي به لبخندشیلبها
  امامزده هاشم ؟میاومد_ دی بود چرخستادهی که کنارش اانی امام امزاده ناباور به سمت کدنی دبا
  ی که آروم بشمی برییآره گفتم جا_انیک

 ...انیک_دی اش لرزچانه
  ؟يجانم؟دوست ندار_دی نگاهش کرد مضطرب پرسانیک

  بگمی چدونمیاصال نم .. يکرد ی کار خوبیلی خیچرا چرا مرس_ پگاه
 .  گذاشتند سالم دادند و به سمت پله ها به راه افتادند نهی سي امامزاده هر دو دست رومقابل

 
 از دو بار آن هم به اصرار مادرش تابحال ری شد غرهی کرد و به مردم خبشی دستش را در جکی

  حال ی جرا وقتدانستی بود اما نمامدهیامامزاده هاشم ن
 

 .  امامزاده هاشم بود دی ارام شدن هردو نفرشان به ذهنش رسي که برایی جانی اولدی را دپگاه
  دی رنگ چادر افتاد دلش لرزدی پگاه به خود آمد نگاهش که به چهره پاك پگاه در قاب سفي صدابا
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  دختر هانی نسل اکردی قبل تر ها فکر مدیدی مدی را با چادر سفي بار بود جز مادرش دخترنیاول
  ي اما حاال دختردندیخندی مرضایمنقرض شده و با عل

 
  بود دهی و دلش لرزکردی بود که چادر سر کرده بود نگاهش مستادهی امقابلش
  ي مثه فرشته ها شد_ چادر گرفت ي را از رودستش

  دروغ نگو زشت شدم _ انداخت نیی سرش را پادی خندپگاه
 چادرا نی دونه از همهی ي بگردينطوری ادی باگهیصال دا . نی از چشم من ببای ب_ را جلوتر برد سرش

  سرت باشه شهی همخرمیم
 دی کشرونی از کنارشان رد شد چپ چپ هر دو را نگاه کرد پگاه دستش را آرام بی زندی خندپگاه

 ؟یسیمیمن برم فقط کجا وا_
  سمیمی من وانجای هم_ انیک

  ساعت چنده ؟ _ پگاه
  12/30 _ را برگرداندمچش

  امی مگهی ساعت دهی من _ پگاه
  ای بی عجله نکن هر وقت خواست_ انیک
  کرد به سمت درب ورود رفت ی خداحافظانی کاز
 حی گرفتن ضري برای شلوغ معذب بود و حتي در مکان هاشهی همدی کشی نفس راحتی خلوتدنی دبا

 رفتی نمشیهم پ
 دستش را دراز کرد ان را  رفتحی نبود به سمت گوشه ضری رفت جز تعداد انگشت شمار کسجلو

  داشت اما يادی زي خواسته هادی لرزشیگرفت لب ها
 
  خواهدی مهی خورده و فقط دلش گرشی چرا قفل بر لب هاداستینم

  را گرفته بود گذاشت حی که ضری دستي را بست سرش را روچشمانش
 ای درایت فقط در نداشی حرفچی آمدند هنیی بدون اجازه پاي بعدي قطره هادی قطره اشک چکنیاول

 اشک داشت 
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 هق نی زن بي صدادی نفهميزی زمزمه کرد چشی برایی شانه اش را فشرد دعای هق هق افتاد کسبه
 هقش گم شده بود 

 ی نداشت از جا برخاست با دلی اشکگری به خودش آمد که دی چند ساعت زار زد فقط زماندانستینم
 .آرام خارج شد 

 
  خونه ؟میریاالن م_ دیپگاه پرس شدند قبل از حرکت نی ماشسوار

  میری بعد ممی پلور ناهارم بخورمیری مزمینه عز_ گفت دادی را مرضای علامی که جواب پهمانطور
 آخ جووون _دی کشغی جی با خوشحالپگاه

 ارتی زارمتی به بعد هر روز منی جاااااااااان از اي ا_ را کنار گذاشت مهربان نگاهش کرد لی موباانیک
  یخوشحال بش

  میای آره آره هر روز ب_ دی خندپگاه
  میای نه من که دعا کردم دفعه بعد با بچمون ب_ انیک
  گهی اوووه پس رفت تا ده سال د_ دی بلند خندي صدابا
  فردا خوبه ؟ میای با بچمون می هر وقت اراده کنگهیچرا ده سال د_ انیک

  ی ادبی بیلی اصال تو خ_ لبش را به دندان گرفت صاف نشست پگاه
  ي ساده ایلی اصال تو خ_ را درآورد شی دستش را گرفت با خنده اداانیک
 

******** 
 کرده ي اش را سپری روز زندگنی جدا شود بهترانی از کخواستی ساختمان نگاه کرد اصال دلش نمبه

  حکم شی که براگشتی برمیی به جادیبود و حاال با
 

  داشت اما مجبور بود قفس
  هر دو نگرانند دانستی تماس گرفته بود مانی ک بارها باساناز
  تکان داد وارد خانه شد شی نگاه کرد دست براانی به کگری را فشرد در باز شد بار دزنگ
  بودند سالم کرد وارد شد ستادهی و ساناز هر دو دمه آپارتمان اهی مهددی که رسباال

  خوش گذشت ؟ی سالم پگاه_ ساناز
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  حالت خوبه ؟_ساناز تعجب کرد  . دینداخت و به آغوشش کش نداد ست در گردنش اجواب
  سرت داد زدم دی ببخش_ دی ساناز را بوسگونه
  بلند به خنده افتاد ساناز هم ي با صداهیمهد

 خب خدا رو شکر _ دی ناراحت نشده اند خودش را کنار کشنکهی خنده اشان خوشحال از ادنی دبا
  دیناراحت نشد

  مقابلش نشستند هیمهد...اناپه نشست ساناز کنارش  کي وارد سالن شد روو
  ؟ هی چ_ کنجکاوشان نگاه کرد ي هاافهی قبه

  از صبح ؟ دی تموم شد ؟ کجا رفتي ماچ کردهی _ ساناز
  امامزده هاشم می رفت_ جواب داد جانی هبا

  خوش بحالتون حالت خوب شد ؟ي وا_ هیمهد
  آروم شدم یلی خ_ پگاه

 سوال بپرسم ؟ هی فقط پگاه االن که حالت خوبه دی باهم باششهی همشاهللای ا_  دستش را فشردساناز
  یشیناراحت نم

 ساناز نکهی حرف بزند قبل از ای با کسخواستیخودش هم دلش م.  بپرسد خواهندی چه مدانستیم
  نکردم بچه ها ی خودکش_ کرد فیبپرسد خودش تعر

 
  بخوابم خواستمی مفقط
 ؟ شده بود مگهی چ_ هیمهد

 اون روز که اومدم خونه _ کردی که هنوز باورش نميزی را مشت کرد سخت بود گفتن از چدستش
 مامانم خونه نبود 

 خب _ ساناز
  عطر مردونه هی ي بودادی میی بوهی بعد که اومد _پگاه

  شد رهی به پگاه خی دست مقابل دهانش گرفت با نگرانساناز
  ؟ی بهش گفت_ هیمهد
  ادی بذار امشب بگمی می نه نگفتم ول_ جواب داددیلرزی که میی با صداپگاه
  بره نی هست از بنتونی که بی نگو بهش اصال نگو نذار حرمت_ هیمهد
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  شددهی شنفونی زنگ آي پگاه جواب دهد صدانکهی از اقبل
************ 

  مقابلش چشم دوخت کی ضربه زد و به ترافرضای نام عليرو
  ؟يدی ؟ رسانی جونم ک_
  ؟ی تو رفتکمی نه توو تراف_ انیک
  هست اومدم ی ساعتمی نهی آره من _ رضایعل
  باشنااا اوردهی فقط دختر مختر نامی منم دارم می اوک_ انیک
  اوردنی ن_ دی خندرضایعل
  امی مگهی ساعت دمی نی اوک_ انیک
  تماس را قطع کرد ی بدون خداحافظو

  دی دستش را پس کشدی رس را به سمت پخش برد آهنگ مورد عالقه اش کهدستش
 ؟ ... آغوش تو اری ي کجاست ا_ نوشت شی را براتی بنی تلگرام شد اولوارد

 شی بغل پرت کرد و پای صندلي را ردی شد گوشکی ترافانی ها متوجه پانی ماشي هی راه افتادن بقبا
  پدال گاز فشرد يرا رو
  به راه افتاد ادهیاختمان پ جلوتر از ساختمان مورد نظر پارك کرد و تا سی را کمنیماش

  باز شد وارد خانه شد یکی قبل از آنکه زنگ را بفشارد در با تستادی ساختمان که امقابل
  دمه در ؟ دیختی ؟ همتون رشدهی چ_ بودند تعجب کرد ستادهی دوستانش که مقابل در ادنی دبا

  که یی اه تنها_ پارسا
  قرار بود چند نفر باشم ؟_ خانه شد وارد
  .ادی داره با چن تا داف مانی گفت کشرفی بيرضای علنی ا_ زد ادی فروشسر

  خوردی بود و مشروب مستادهی اي نگاه کرد که گوشه ارضای به علانیک
 دنبال دی بردی بابا خجالت بکشهی داف چ_ مبل نشست ي روانیک . دی برخورد نگاهشان هر دو خندبا

  یزن و زندگ
  سرفه افتاد  از شدت خنده بهدی خندرضایعل
  زهرمار _ دی توپانیک
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 حی لبخند ملادی از صبح اسم تو مرضای علنی اشدهی ناموسا چ_ چرخاند نشانی نگاهش را بسروش
  .زنهیم
 خله .... بابا یچی ه_ انیک
  زی منم بري برا_ اشاره کرد رضای به مشروب دست علو

  امروز کجا بوده ؟ انی کدیدونی بچه ها م_ گفت رفتی همان طور که به سمت بار مرضایعل
  بگو تا پاره ات کنم _ نگاهش کرد دکنانی تهدانیک

  ي تو گوه خورد_ از جا بلند شد پارسا
  کجا بوده ؟ _ سروش

  ارتی رفته امامزاده هاشم ز_رضایعل
  نه بابا ؟ تو رو موال؟ _ دی داد کشسروش

  به خنده افتادند رضای و علپارسا
  وثای بابا ددی گمشدی بر_فت  بلند شد به سمت در رانیک

  انی کارااای درني اه اه دخترباز_ ستادی پارسا مقابل در ادندی سه به سمتش دوهر
  دی بره مسجد ولش کنخوادی مهی حس و حالش معنونی آقا ا_ رضایعل

 به هر سه یکی فحش رکگشتی برمشی همانطور که سر جاانی کدی بلند خندي و سروش با صداپارسا
  شد شترشانی سبب خنده بنفر داد و

 و به زحمت کردندی نگاه مگری نگاه کرد هر سه سمت دشانی مبل نشسته به صورت هاي حرص روبا
  خنده اشان را گرفته بودند يجلو
 لبش نشست ي وارد تلگرام شد با خواندن جواب پگاه لبخند رودی کشرونی ببشی را از جلیموبا
  ي خنده يدا کند با صپی که انگشتش جلو رفت تانیهم
 

  سر بلند کرد بلندشان
 نی انهی عافتیق ... انی دهنتو ک_ گفت دهی بردهی خنده برنی تعحب نگاهشان کرد باالخره سروش ببا

 یزنی میدخترا شده بهشون حرف سکس
  جمله دوباره از خنده منفجر شد نی گفتن ابا

 ا کنارش گذاشت  ری جواب پگاه را بدهد گوشنکهی لبش نشست بدون اي روي محولبخند
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  با پگاه صحبت کند توانستی سه نفر نمنی از دست اامشب
  داداشمون عاشق شده دشی نکنتیاذ_ رضایعل
  ستیمم ن... تدی شر بگخوادی دلتون می هر چ_ از جا برخاست به سمت بار گوشه سالن رفت انیک

  بهت گفت ی تا چ3جون ما _ سروش
  به خودتون داره یهتون نزنم اما باز بستگ قول گرفت امشب دست ب_ زد شخندی نانیک
  ؟یزنی حرف مينجوری شرف جلو دختره هم ای ب_ رضایعل
  فقط مختص شماس اتی ادبنی نه ا_ دی خندانیک

  .ستی نادتونی برداشته بود باو ای عاشقپی ترنی با اون دختره هم بود از اانی ک_ پارسا
  کرده بود سی اون دختره که دهنه منو سروي واي وا_ رضایعل
  چرا ؟ _ برگشت شی سرجاانیک

  المصب نودوپنج بود _ با خنده گفتسروش
  دی سه خندهر
 موند شتی شب پي اخری توو مهموننکهی هفته باهاش بودم پارسا بعد از اهی اون که فقط _ انیک

 کاتش کردم 
  باشد دهی فهمانی ککردندی سه خشک شدند فکرش را هم نمهر
  ؟ دیکنی ؟نطق نمشدی چ_ دیان خند سکوتشدنی با دانیک

  مست بودم بخدا _ شرمنده گفت پارسا
 گور باباش خواستم بگم من عاشقش نبودم اما االن _ کوسن را به طرفش پرت کرد دی خندانیک

 هیرابطم جد
  سفارش بدمدیخوری می چالیخی آقاب_ بحث را عوض کرد سروش

 
*************** 

 ي به رونکهی شد وبدون ابشی لبخند پگاه را نگاه کرد اما باز اخم نص در اتاق را باز کرد بامادرش
  بچه ها براتون دی دوست داری چ_ دی پرساوردیخودش ب

 
  کنم ؟ درست
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 قربونت برم _ جواب داد عی اما سرهی انداخت سر بلند نکرد جوابش را بدهد مهدنیی سرش را پاپگاه
  دیخاله زحمت نکش

  دیشی خسته میلی خدی درست کنای الزاندین بخوا االگهی آره راست م_ ساناز
 االن ی چه زحمتزمی فدات بشم عز_ خنده پگاه جان گرفت رو به ساناز کرد دنی با ددی آرام خندپگاه

  کنمیبراتون درست م
  تو ي ذره شعور ندارهی واقعا _ در را بست رو به ساناز کرد هی از خروجش مهدبعد

 وس کردم  به تو جه خب ه_ دی خندساناز
  منم هوس کرده بودم ی گفتي خوب کرد_ پگاه
  پگاه رفتارت با مامانت اصال خوب نبود ؟ _ نشست هیمهد

 نقدری تو ای ولاوردی بال در می حالت خوب داشت از خوشحالدی اومد دچارهی بگهی راست م_ ساناز
  حالش گرفته شد يسرد برخورد

 ومدهی عه ؟ کار اون درسته هنوز سال بابام ن_د  مقاوت کنشی کرد در مقابل شکستن بغض گلویسع
  کنهی مکاری چستیمعلوم ن

  یکنی تو اشتباه مدی بپرس بعدا قضاوت کن بابل اصال شاي زبون که دار_ ساناز
  ؟یفهمی مدادی عطر مردونه مي بوگمی مکنمی اشتباه موی چ_ پگاه
 و  صداتشنوهی مسسسی ه_ انگشت اشاره اش را به لب چسباند هیمهد
  .ستمی بچه نستمی بشنوه بفهمه من خر نخوادی اتفاقا دلم م_ باال برد شتری را بشی صداپگاه
  باهاش صحبت کن نی بشمی ما زشته بذار ما بري پگاه جلو_ هیمهد

 .  تکان داددیی هم سرش را به نشانه تاساناز
  بود ستادهی خراب ای با حالبای طرف در زآن

 دهی بود از ساناز پرسدهی پرسهی را از مهدلشی پگاه خودش باشد دلی خودکشلی دلکردی را نمفکرش
  دانستیبود و به دنبال شخص سوم گشته بود اما نم

 
  خودش بوده ی اصلمقصر

 کرده بود ی را آنقدر مخفدی به دخترش بگوتوانستی که مي تمام شده اي درد پلک بست مسئله با
 . کردی اشتباه ميکه حاال پگاه در موردش فکرها
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بعد از رفتن " کانتر گذاشت با خودش فکر کرد ي را رووهی به سمت آشپزخانه راه افتاد ظرف مارام
  در موردم ذارمی نمگمی بهش موی و ساناز همه چهیمهد

 
  اشتباه کردمی فکر کنه بسه هرچاشتباه

  
******************* 

  را در قفل چرخاند وارد خانه شد دیکل
 . بود تنها روزنه نور آباژور کوچک گوشه سالن بود یکی در سکوت و تارخانه

 که ي شد که کنار پگاه و ساناز نمانده گفتنش تلخ بود اما خانه اشان را دوست نداشت خانه امانیپش
 .  نشسته بود لی تک تک وسايگرد گناه رو

ون  برگرداند نگاهش را درشیپارچ را سرجا . دی کرد سر کشی آب خالیوانی آشپزخانه رفت لبه
  چنگ زد شی بود بغض به گلوزی چرخاند همه چخچالی
 

 می بود کاش خونه نداشتی خالخچالی کاش " را بست فکر کرد خچالی لبش نشست در ي روپوزخند
  آب دهنش را به "اما االن مامانم خونه بود مثل قبال 

 
  فرستاد از آشپزخانه خارج شد نیی پازور

 2 ساعت دنی نگاهش به ساعت افتاد با ددی چرخدی در را شني تقه هاي راه اتاق خواب بود صداانیم
  " با تعجب باال رفتند فکر کرد شینصفه شب ابروها

 
  " پگاهن ای ساناز حتما

 پدرام ماتش هی چهره کردنی در نگاه کند در را باز کرد با دی از چشمنکهی طرف در رفت بدون ابه
 حمش  چند بار مزانشستندی مشانیواحد رو به رو.برد 

 
 شهی کرد مثل همیسع . خواهدی لبخند مسخره چه منی مقابل خانه اشان با ادانستی بود حاال نمشده

  ؟ دیی بفرما_مودب برخورد کند 
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 ی لباسچی انگار با وجود شال و مانتو هدی را نگاه کرد از طرز نگاه کردنش بر خود لرزشی سرتاپاپدرام
 به تن ندارد 

  کارت دارم _ پدرام
  ؟ نی کار داری چ_ با تعجب باال رفت شیو ابرکی

  گمی توو بهت مامی حاال بذار ب_ کرد ي تک خنده اپدرام
 کردی احساس خطر منی گرفت در را ببندد حاال که نه محمد بود نه نگمی حرف تصمنی ادنی شنبا

  اش نهی تخت سی در بسته شود دستنکهیقبل از ا
 

 پدرام که وارد خانه شد دنیا وحشت سر بلند کرد با د افتاد بنی زمي و به عقب پرت شد رونشست
  ؟ یکنی مکاری چ_خشک شد 

 آمد گفت ی سالن پرت کرد همانطور که جلو مي را به انتهادی در را قفل کرد دسته کلدی خندپدرام
  يبندی چرا در رو ممی توو حرف بزنامی بذار بگمی م_
 
  ؟
 .. گمشو بروي تو گوه خورد_ جا بلند شد از
 پدرام ثابت ماند حاال ي حرف در دهانش ماند نگاهش روي هی که به دهانش خورد بقي ضربه ابا

  نگاهش برگشته بود ترس به یدگیلبخند رفته بود در
 

  شدقی بدنش تزري سلول هاتمام
 و حرکاتش ستادهی پرت شده بود رفت پدرام با آرامش ادشی که دسته کلیی سالن جاي سمت انتهابه

  . ردکیرا دنبال م
 کی پدرام در دنی با دستادی را برداشت صاف ادی خم شد دسته کلدی آستانه در اتاق خواب رسبه

  نفسش حبس شد یقدم
 مثال _ گذاشت با همان لبخند مسخره گوشه لبش گفت شی قدم پکی قدم به عقب رفت پدرام کی

  مگه ؟ی کنرونی منو بی کنکاری که چيداری برمدیکل
 

  برش گردوند ی راضادی می هر ک کهستی ننی اکارتون
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  دمی مشترمیب...  پولت نمی ا_ کنارش گذاشت زی مي رودی کشرونی تراول بکی کرد بشی در جدست
  رونی برو ب_ لرزاندی بغض و ترس تمام وجودش را مدی لرزهی مهديصدا

  ؟يلرزی چرا م_ با لذت نگاهش کرد پدرام
 کرده بود با همان خی تمام بدنش از سرما نستتوای نمشدی کرد به خودش مسلط شود اما نمیسع

  غیج... بخدا _ جواب داددهی بردهی لرزان بريصدا
 
  کنمی متی ازت شکارمیم ...ي اومدیزورک...گمیم ....گمیم ...ادی تا بابات بکشمیم

 ی کنمی بکش ببغی ج_ رفت راهنشی دکمه پنی کرد دستش به سمت اولي خنده صدا دارپدرام
  غی جي هم صدای کسهی ما که خاليونه  خادی بخوادیم
 
  کمکت ؟ ادی میکنی رو بشنوه فکر متو

 زی چچی کند به سرش بکوبد اما هدای پيزی چدی رفت چشمانش در اتاق چرخي به دکمه بعددستش
 جز چند عروسک مسخره اش نبود نگاهش به قرآن 

 
 ... کمکم کن ای خدا_ دی کتابخانه ثابت ماند در دل ناليباال

  پدرام تمام وجودش را لرزاند يصدا
 ازتون نداره پس ی دلخوشچکسمیه. نی اکارهی تو و مامانت چدوننی ساختمون همه منی تووا_ پدرام

  می و داد نباش بذار کارمونو بکنغی به فکر جیالک
 
  پولتم که گذاشتم میبر

  دستش فشرد جلو رفت ي را تودی کلدسته
 کردی را بشنود کم است اما اگر در را باز مشیصدا ی کسنکهی احتمال ادانستی هم مخودش

  ساناز ای به گوش پگاه شی حداقل صداای برود نیی پاتوانستیم
 
 يری کجا م_ شد ری بتواند از اتاق خارج شود مچ دستش در دستان پدرام اسنکهی قبل از ادیرسیم

 آخه هرزه کوچولو ؟
  ای باهام راه بگمی نممگه
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 ولم کن _ دی کشغی قسمت حنجره جنی تریی نشست از انتهانی زمي رودشی سمت تخت کشبه
  یعوض
 دی دست پدرام کشي با ناخن رودیچی خون در دهانش پي به دهانش خورد مزه يگری محکم دضربه

  داد دستش را رها کرد دسته یکیپدرام فحش رک
 
 دی بلند شد به سمت در دوختی رشی را در پاهاشی مانده قوای را چنگ زد باقدیکل
 نی از زمشی دور کمرش حلقه شد پاهای را در قفل فرو کرد قبل از آنکه بتواند بچرخاند دستدیکل

  پدرام زودتر دی بکشغیفاصله گرفت دهانش را باز کرد ج
 

 ی حتشدی بکشد اما نمغی کرد جی دهانش نشست دست و پا زد سعي روگرشی زد دست دحدس
  شدند با  اتاق کهکی نزدردی دستش را گاز بگتوانستینم
 

  دهانش را رها کرد ي دو دست چارچوب در را گرفت تا مانع ورودشان شود پدرام لحظه اهر
 از شیدست ها.  نزد رونی بشی از گلویی صدافی خفي بکشد اما جز ناله هاغی را باز کرد جدهانش

  ي تخت پرت شد لبه يچارچوب در جدا شد و رو
 

 وزن پدرام نفسش ینیاز آنکه بتواند تکان بخورد از سنگ کرد بلند شود اما قبل ی را گرفت سعتخت
  شد ری تنش اسری زشیرفت دستها

 آمد مانند ی از دستش برنمي کارچی افتاد ههی بلند به گري با صدای شدت عجز و درماندگاز
  شده بود با تکان ری چنگال گرگ باشد اسری که اسیگنجشک

 
 سرش را به دست گرفت با يدستش را جلو برد موها دستش را ازاد کند کی پدرام خورد توانست که

  شد اما از دهی سر پدرام عقب کشدیتمام توانش کش
 
 با تمام وجود دی را فهمي حرکت بعددی کشرونی بلند نشد دست دراز کرد شال را از گردنش بشیرو
  سرش را تکان داد اجازه بسته شدن دی کشغیج
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 انداخت یدر دست راستش بود با دست چپ چنگ م که ي بدون توجه به درددادی را نمدهانش
  اش نهی زانو نشست درد تمام قفسه سيپدرام بلند شد رو

 
  کمکش در پشت شال خفه شد ي هاادی سرش متوقف شد فري فرا گرفت تکان هارا
 در حال باز کردن گرشی مهار کرده بود و دست دنهی قفسه سي دست هردو دستش را روکی با

 کمربند بود 
 به معجزه دی هنوز امدیکاوی هم افتادند با لجاجت بازشان کرد نگاهش تمام اتاق را مي روشیها پلک

 ..یی به رهادیداشت ام
 ... پدرام به سمت دکمه شلوارش رفت دست

 ي اتاق نشسته و قرآن خوانده بود برانی در ايادی زي کتابخانه دوخت شبهاي را به قرآن باالنگاهش
  نی دعا کرده حاال در هم نجابتشيپاك ماندنش برا

 
  و خدا تنها نظاره گر بود شدی مدهی حرمتش دراتاق

 در دلش روشن شد با قفل يدی رها شدند نور امشی دستهاي شد لحظه ادهی کشرونی برشی زلباس
  دیشدن دوباره دستها اشک از گوشه چشمش چک

 
  " کنمی صدات نمچوقتی هگهی د" را دوباره به قرآن دوخت نگاهش

 " ي امشب توام با من مرد" تنه اش را فلج کرد نیی دخول پادرد
 

************ 
 
 
 نشست نی زمي آرام رودی لرزفی بدنش خفختی سرش ريآب سرد رو. سرد را چرخاند رآبیش

  پدرام در سرش پخش ي صدادی را به آغوش کششیزانوها
 

  " ی کسی وسط زندگادی نگهی به مامانت بگو د" شد
  " یشی توام آخرش همکار مامانت م"کان داد  را ارام تخودش
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  تنه اش همچنان سوزش و درد داشت نیی از بس فشرده شده بود درد داشتند پاشی هانهیس
  دیکشی را روحش می اما درد اصلسوختی خفه اش مي هاادی حنجره اش از فرتمام

  شده بود ؟ ی جرم کدام گناه سالخبه
 شکسته اش لبخند زد ي ناخن هادنی کرد با دی دستش خالشامپو را برداشت کف.  جا برخاست از

  کرد شیشروع به چنگ زدن موها
 ي با وجود سوزش چشم هارا باز نگه داشت امشب همه بردی منیی آب کف ها را از سر به پاانیجر

  کردی تحمل مدیدرد ها را با
  شب دردها بود امشب
  . کردی تمام مدیامشب را قبل از طلوع خورش.  نداشت یصبح

  کرد ی تنش خالي بدن را برداشت روشامپو
  شد شی مهمان لب هاگری رنگ بار دی داشت زل زد لبخند بانی جرشی پاری که زي خونابه ابه
 .  از حمام خارج شد دیچی را بست حوله را برداشت دور تنش پرآبیش

 را نوازش کرد نهی شانه دستش را جلو برد دختر درون آي سرش را خم کرد روستادی انهی آمقابل
 . افتاد نیاشک از مژه ها به زم

 را برداشت به سمت کمد رفت در کمد را باز کرد شلوار و دی ست سفری کشو را باز کرد لباس زدر
  را برداشت دی سفراهنیپ

  دی را پوششی را از تن باز کرد لباس هاحوله
  دندیچکی مراهنشی پي اب از موها روقطرات

 رفتن به مقصد عجله دارد عجله ي که براي مانند مسافرکردی حس نميزیال چ بود اصتی اهمی باما
 !  افتاد قبل از طلوع ی هر چه زودتر به راه مدیداشت با

 نشست اول برگه نی زمي خودکار برداشت رودی کشرونی را بA4 برگه کی سمت کتابخانه رفت به
 خط زد ...نوشت به نام خدا 

  مامان ی کسی نرو وسط زندگچوقتی هنوشت
 ی نه در ذهنش و نه در دلش نبود تمام وجودش پر از خالی حرفچی ؟ اما هسدی فکر کرد چه بنوباز

 بود 
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 به اطرافش نگاه کرد گری بار ددی کشیقینفس عم.  گذاشت زی مي را برداشت به سالن رفت روکاغذ
 .  صبح بود به طرف در رفت 5چشمش به ساعت افتاد 

 
 که قاتلش یینگاهش به آپارتمان رو به رو افتاد به جا.  رفت رونیباز کرد ب پشت در بود در را دیکل

  بود نگاهش را از در خانه کند به دهیاحتماال در آن خواب
 

 .  نبودی پله ها رفت تا پشت بام راهطرف
  آمد ی مي باز بود باد سردمهی پشت بام تا ندر

  شد سرش را باال گرفت وارد
  بود شی گرگ و مهوا
  ستادی به پشت ادی نگاه کرد چرخنیی از باال به پاستادی آن اي کوتاه ساختمان رفت روواریرف د طبه

  شدی ترس کمتر مدیدی نماگر
 منو خدا یبخشی م" را عقب برد شی پای را بست کمشی دستش را از دو طرف باز کرد چشم هادو
  "؟

  "ببخش " را لمس کرد واری لبه دشی عقب رفت پاگری دیکم
  دیچی در دل آسمان پغی جيبعد در هوا معلق بود صدا قدم

  ساختمان سقوط کردکی از ارتفاع يدختر
 

******************* 
 شعوریب_ دی خم شده بود داد کششی ساناز که رودنی با ددی در دستش از خواب پري درددنیچی پبا

 چه خبرته ؟ 
توو ساختمونتون  ! ي مردای يدیواب خستی مرده شورتو ببرن معلوم ن_ دی خودش را عقب کشساناز

 فک کنم دعوا شد 
  سوزهی به تو چه برو اونور بخوابم چشمام م_ دی سرش کشي را روپتو

  نیی چه خبره مامانتم رفت پامینی پاشو پنجره رو باز کنم بب_ تکانش داد ساناز
  مامانم ؟ _ را کنار زد پتو
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  شدم داری من بدی آره درو کوب_ ساناز
 به خورهی می پنجره کوفتنی بابا من هنوز منگم بذار بخوابم بعدم اي ا_ نشست شی سر جای کالفگبا
 ...  که دعوا اطی توو حاطیح
  پنجره را باز کرد سر ساناز کنار سرش قرار گرفت دی مادرش خواب از سرش پرغی جي صدابا
ش و چند مرد با لباس  پودی چند مرد سفي ها در نقطه اهی معلوم نبود جز تجمع همسايزی باال چاز
  ی بود سعمیسی سبز که دست هر کدام بيها
 
  مردم را کنار بزنند کردندیم

  اوه چه خبره ؟ _ ساناز از کنار گوشش بلند شد يصدا
  زد ؟ غی مامانم چرا ج_ پگاه

  ؟ نیی پامی بريخوای مدهی حتما ترسدونمی نم_ ساناز
  دلشوره گرفتم _ پگاه

  شده ی چمینی ببنیی پامیر پاشو ب_ عقب رفت ساناز
  جابرخاست ساناز چادر نماز مادرش را سر کرد از

  رهی در منتتی ببری پف کرده و چادر نماز امي افهی قنی با ا_ دی خندپگاه
  هم دلش بخواد یلی خ_ پشت چشم نازك کرد ساناز
 ت  سرش انداخيشال را باز رو.  را ببندد شی دکمه هانکهی را تنش کرد بدون امانتو

  رفتند نیی ساناز به راه افتادند و به پاهمراه
 تا پسر باال دندی هر دو خود را کنار کشدندی ترسدیدوی که به سمت باال مي پسردنی راه پله با دوسط
 برود 
  باال سکته کردم رفتی پله هارو منی ؟ همچگهی بود دی کنی ا_ با تعجب نگاهش کرد ساناز
  گهی دنییو پا برننیشی فکر کنم باال م_ پگاه
 انداخته بود و عق نیی برخورد کردند سرش را پاشانی کنارهی همسای با خانوم رسولاطی در حکنار

  زدیم
  ؟ حالتون خوبه؟ی شده خانوم رسولی چ_ جلو رفت پگاه
  عق زد زن
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  اد؟ی بی بگم کسدیخوای م_ رفت جلو
 ساناز دهانش را غی جيبکند صدا يگری تکان داد خواست تعارف دستی دستش را به نشانه الزم نزن

  دی دواطیبا وحشت به طرف ح. بست 
  سست شد شی غرق در خون پاهااطی حدنی دبا

 چارهی ب"دیچی مردم در سرش پي صدازدی میهر کس حرف. دی سرگردان به دنبال ساناز چرخنگاهش
  جلو ی قدم" کنهيحتما مامانه مجبورش کرده کار

 
 " بردندی مرونی برانکارد گذاشته بي را روی شخص"اال آورده بي گندهی خودش دمی شا" گذاشت

  " دمی ازشون نشنیی واال ما که صداننیشیطبقه پنجم م
 

با " خدا به مادرش رحم کنه " دیکشی مغی افتاده بود و جنی زانو کنار در ساختمان به زمي روساناز
  آمبوالنس در ری آژي لرزان جلو رفت صدايقدم ها

 
 دیچی پسرش

 ارامش کند دکتر ارام توانستی کس نمچی هدیکشی مغی شد تمام مدت جي بسترمارستانی در بزسانا
  بود ي کرده بود و فعال بسترقی تزرشیبخش برا

 بخاطر دهمی بغض زودتر شکسته بود شانباری ازدی نشسته بود و زار ممارستانی بمکتی ني روپگاه
  هر دیای برونی که مادرش زده بود تا از بهت بي ادهیکش
 

 به خانه بروند نی همراه نگهی کنار ساناز مانده بود تا بقمارستانی که بود بغضش را شکانده بود در بچه
 . 
 بود فقط نگاه کرده بود در جواب تمام حرف ختهی اشک نري قطره ای با مرده نداشت حتی فرقنینگ
  فردا کالس داره هی و دکتر گفته بود مهدنی ماموريها
 
 ه بود  به خانه رفتو
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 حرف ها در سرش نی منتقل شده بود تمام ای به فردا موکول شده و به پزشک قانونهی مهديخاکسپر
  اما با هر ندیبی کابوس مکردی احساس مدیچیپیکه م

 
 کردی می اتفاق افتاده دهن کجشی باز و بسته کردن چشم هابار
 پرت کند ؟ قطره نییرا به پا طبقه خودش 5 چطور توانسته بود از هی شد مهدرهی شب خیکی تاربه

  شب ذاشتمی کاش نم" گونه سر خورد ياشک از رو
 
  " يبر
 . افتاد هی بار هزارم در طول روز به گري هر دو دست صورتش را پوشاند برابا

 ی شماره خانه سعدنی با ددی کشرونی برد تلفن را ببی دست در جدی لرزبی همراهش در جتلفن
  بله _رفت جواب داد کرد به خود مسلط شود نفس گ

 
 مامان؟

  ادی مامان جان؟ساناز بهتره ؟ برادرش داره می خوب_ دیچی لرزان مادرش در گوشش پيصدا
 ششی ؟ من هستم پادی می چيخوابه برا.خوبم _ پگاه

  دلشون اونجا مونده _
  چطوره ؟نیخاله نگ_ پگاه
 ته توو بغلش حولشو گرف ... ادی نمرونی بهیرفته توو اتاق مهد_دی لرزشیصدا

 شب؟ی کجا بوده د_
 بعد از خواستنی کرده بود مدای کار پ_ افتادهیبه گر_ خونه اجاره کرده زیبا محمد رفته بودن تبر_

  برن هیکنکور مهد
 ؟ي نداري باشه کار_ را فرو خوردبغضش

 باشه مامان ؟ .  مراقب خودت باش _
  باشه خدافظ _پگاه

 ی خبر داده بود که چه اتفاقانی به کشی ساعت پکیه افتاد  صفحي روانی را قطع کرد نام کتماس
  را برداشت لی موبارساندیافتاده گفته بود خودش را م
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 بله؟ _
  توو؟امی ؟بستی نشتی پی کسمارستانمی من دمه بزمی عز_دیچی پانی کيصدا

  امی م؟منیی تو کجاادی بخوادی برادر ساناز م_ زد رونی بمارستانی جا بلند شد و از محوطه باز
 مارستانمی دمه ب_انیک

 دمتی د_پگاه
 را دور گردنش حلقه کرد و با شی دست هادی چرخانی به سمت کی حرفچی شد بدون هنی ماشسوار
  تنها زدی نمی حرفچی هانی افتاد کهی بلند به گريصدا

 
  آغوشش گرفته بوددر

خودش را کنار ... گفت  میدی خندی حالش خوب بود کلشبید .... دمی من نددشی ساناز د_پگاه
  ... دی باهم باششاهللای گفت ا_ دیکش
  !شمی موونهی ؟ دارم دانی کرد کنکاروی چرا ا_ زد زار
  شنونده باشد توانستی دادن بلند نبود تنها مي دلدارچوقتی تنها دستش را گرفت هانیک

 شهی فردا خاکسپاری بردنش پزشک قانون_ پگاه
  ؟ی چي برای پزشک قانون_ دی پرسارام
  بره دی کرده بای گفتن چون خودکشدونمی نم_ دی دستمال به صورتش کشپگاه

  کرد ؟ی چرا خودکشایخدا... آرزو داشت ی امسال کنکور داشت کل_ نگاه کرد انی کبه
  نزد تنها دستش را فشرد ی حرفانیک
 مد  من برم برادر ساناز او_ دی کشرونی بانی برادر ساناز دستش را از دست کدنی دبا
  خونه برمتی م_ انیک

  مونمی جا منی نه هم_ پگاه
  مونمی منجای پس منم هم_ انیک

 برو خونه  .رونی بامی بگهی دتونمی تو برو من نم_ دستش را گرفت پگاه
  .ی حالت تنها باشنی با اخوامی نم_ انیک

 حالم خوبه ...  برو_ پگاه
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 تحت خواستی اصرار نکرد نمشتری ب اماستی حالش خوب ندانستیم.  با غم نگاهش کرد انیک
 فشارش بگذارد 

  به راه افتادمارستانی شد به سمت بادهی را باز کرد پنی ماشدر
 مقابلش ای نامش را صدا زد سرش را باال گرفت بردی به قسمت اورژانس برسد کسنکهی از اقبل

  بودستادهیا
 
  ؟یکنی مکاری چنجای ا_ دی پرسای حرف نگاهش کرد بردیب

 برود دراز بکشد یی هر چه زودتر جاخواستی دلش مستدی و تعادل نداشت تا بارفتی مجی گسرش
  متوحه ضعفش نشود ای کرد محکم صحبت کند بردیسع
 
 . شده ي دوستم حالش خوب نبود بستر_

 به گذاشتی نمی اما حسستی در نگاهش چدانستی چشمان نافذش را به پگاه دوخت نمایبرد
  بماند رهیچشمانش خ

 از خواستی را از خاطر برده بود فقط دلش مای دوخت در آن لحظه نفرتش از بردنی را به زمهشنگا
  تخت که سر راهش قرار گرفت نی اوليآنجا برود و رو

 
  سروش مجبور به ماندن شد دنی کند برود اما با رسی خواست خداحافظبخوابد
 ؟  ي ؟ کجا بودیخوب_ رو به پگاه گفت ستادی اای کنار بردسروش

  ؟ دیدوست پگاه هست.  حواسم نبود دی سالم ببخش_ نگاه کرد ای بردبه
  از آشناهامون هستن یکی ای نه آقا برد_ حال به حرف آمد ی بپگاه

  برادر دوستم هستن شونمی ا_ کرد ای به بردرو
 شما _ گفت فشردی را مای به سروش سالم کرد سروش دستش را جلو برد همانطور که دست بردایبرد

 دیدیچرا زحمت کش
  .دمی پگاه رو دی مشکل دوستم اومدم اتفاقي من برا_ تنها گفتایبرد

  لب گفتری زیدمی تکان داد و فهمي سرسروش
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 و ای بود چطور هنوز سرپاست به بردبی نخورده بود و عجیی غذاچی از صبح هکردی ضعف ماحساس
  اما خوردی تکان مشانیسروش نگاه کرد لب ها

 
 شد قبل از اهی به جلو برداشت ناگهان مقابل چشمانش سی قدمشنودی را نمشانیصدا چرا دانستینم

 وفتدی بنی زميآنکه رو
  هم افتادند ي روشی را گرفت پلک هاای برديبازو

 . دور کمرش حلقه شد ای برددست
**** 

 پگاه جلو  بازي چشم هادنی بود با دستادهی بود که کنار تخت اای بردری تصونی را باز کرد اولچشمانش
  ؟ی خوب_رفت 
  باز و بسته کرد دیی را به نشانه تاشی هاپلک

 ایدختر بلند قد و الغر اندام جلو آمد کنار برد.  کرد ریی نگاهش تغری در اتاق مسي وارد شدن دختربا
  حالت خوبه _ رو لبخند زد و رو به پگاه گفت ستادیا

 
  ؟ زمیعز

  بله _ خفه اش بلند شد يصدا
  کرده آخه؟نکاروی چرا اامرزتشی دوستت متاسفم خدا بي برايوا_فت دستش را گرفت  جلو ردختر
 . ختی چنگ زد اشک آرام از گوشه چشم فرو رشی به گلوبغض

  الهه رونی برو ب_ایبرد
  حواسم نبود دی ببخشدی ببخشيوا_ دهانش گرفتي دست جلودختر
  امی منم منی بشنیش برو توو ما_ را به سمتش گرفت چی سوئایبرد.  نداد جواب
  کرد و از اتاق خارج شد ی عذر خواهی با شرمندگگری بار ددختر

  ؟ي با من نداري کار_ جلو رفت ایبرد
  نه دستتون دردنکنه _پگاه
  خونه؟يری نم_ ایبرد

  نه _پگاه
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  همراهته ؟ تی گوش_ ایبرد
  سر تکان داد پگاه
  شمارتو بزن _ مقابل پگاه گرفت دی کشرونی کرد تلفن همراهش را ببشی دست در جایبرد

  اعتراض شماره را وارد کرد بدون
  دنبالت امی خونه بهم زنگ بزن مي بری خواست_ ایبرد

  ممنون سروش هست _ پگاه
 ! که بود ی هر مشکل_ خونه سرش را تکان داد ي بری اگه نبود اگه زودتر خواست_ایبرد

  لب زمزمه کرد ری زی درد نکنه آرامدستتون
  دوستت متاسفم ي برا_ به سمت در رفت قبل از خروجش برگشت رو به پگاه گفت لیبرد

 . از اتاق خارج شد و
: 

 را به حوله چسباند با تمام وجود ینی در آغوشش فشرد بشتریحوله را ب. بود رهی مقابلش خواری دبه
  چشمانش دیچی در مشامش پهی مهدي بودینفس کش

 
  با درد بست را
 .  بسته اش نقش بستيت پلک ها پشری تصونیاول

 زانو ي را گرفته بود سر روگرشی در دستش عرق کرده بود محمد دست دهی کوچک مهددست
  بدن هر دو خوردی که به در ميگذاشته بود با هر بار ضربه ا

 
 درو باز کن من ای بکشمتی به واهللا منی درو باز کن نگای ب_ بلند شد گری عربده محسن بار ددیلرزیم

  درو باز کن خورمی جم نمنجایااز 
 محسن هر سه نفرشان را کردی اگر در را باز مدانستی اش حبس بود منهی نفس در سدی به در کوبلگد

  ي که هر بار زمان خماري کارگرفتیبه باد کتک م
 

امروز بعد .  محمد را به قصد کشت زده بود شبید.  بود لی تحملش تکمتی ظرفنباری اما ادادی مانجام
  خروجش در را قفل کرده بود قسم خورده بود در از
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 به سمت دی کشرونی باز نکند حاال بعد از دوساعت با جنس برگشته بود دستش را از دست هردو برا
  و هی و به اتاق خواب رفت مهددی کشزیتلفن رفت از پر

 
  مادرشان شدند رهی به دنبالش وارد اتاق شدند با چشم خمحمد
 که یی دهان باز کرد با صدادیچی مرد در گوشش پيد سه عدد را وارد کرد صدا ززی را به پرتلفن

  محسن را لو داد دیلرزیم
  سر خورد ینی بغهی اشک از تي باز شدند قطره اچشمانش

 قبل از آزاد شدن رفتی هر چه زودتر مدی آن روز به دنبال خانه گشت باي را بردند فردامحسن
 ! محسن 

 .  دادخواست طالق بود ي کرد قدم بعددایوچک پ کي جنوب شهر خانه ادر
  شتری و محمد خوشحال بودند خودش بهیمهد

 رفته بودند االن فقط خودش بود و دو تا بچه که نی هر شب تمام شده بود ترس ها از بي هاکتک
  . کردی خوشبختشان مدیبا

د همه جا مدرك  درس نخوانده بوشدی تر مدی به دنبال کار گشت هر بار ناامي بعدي هاروز
  ی ناتمام مانده بود خسته که به خانه مالتشی تحصخواستندیم
 

  . کردی سکوت مهی نگاه منتظر محمد و مهددنی با دآمد
 ثابت بود دفتر گذشته مقابل چشمانش ورق واری از دي نقطه اي خودش مچاله شد نگاهش رودر
  خوردیم

 بچه ها خوشحال ي با شاددندیکشی هورا مددنیرقصی کرد هر سه جشن گرفتند مدای که کار پيروز
 . بود
 امور خانه خدمتکار گرفته ي بود پسرش براي مشغول به کار شد زن از کار افتاده ارزنی پکی خانه در

  آمد ی ساعت به خانه ممی هر روز نيبود و پرستار
 !  دو فرزندش جسمش در آنجا بود و روحش در خانه ي برای نداشت جز نگرانیمشکل
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 را سخت تر کرد تشیشروع شدن مدرسه وضع . دیپرسی حالشان را مگرفتی چند بار تماس ميرور
  کردی نبود هر روز دردسر درست میمحمد پسر آرام

 
 که بود تحمل ی اما با هر سختگذشتی تمام روزش به استرس و دلهره مگذاشتی را تنها مهیمهد
 . کرد
 فوت کرد کارش را از رزنی که پگذشتینش م سال از ازاد شدنشان از دست محسن و کار کرددو

 دست داد 
تو اگه " گفته بود هی زن همساروزی نکرده بود ددای کار پگذشتی ميکاری ماه از بکی بود زمستان

  معلومه يای آخرش بي نبودرونی از صبح بيسالم بود
 
 " ي اکارهیچ

 به جانش افتاده بود انگار انهیور مانند مي فکرروزی بود از همان ددهی را فهمشانی نگاه های معنحاال
  در ته ذهنش شهی بود که هميشنهادیحرف زن پ

 
 صادر شده بود تا در شی کرده بود سمتش نرود حاال با حرف زن اجازه برای کرده بود سعیمخف

 موردش فکر کند 
  مامان ؟ _ دی آرامش را شني وارد اتاق خواب شد ارام کنارش نشست صداهیمهد

  جانم ؟ _
  .... خورمیتخم مرغ نم... گهیمحمد م...  درست کنم ی شام چ_ن کرد  ممن
 فرو کرد کنار بشی را گرفت هوا سرد بود سردتر از قلبش دستش را در جمشیتصم.  جا بلند شد از
  بدون حرف سوار ستادی انی ماشنی اولستادی اابانیخ
 

  .شد
 افتاد در اتاق را باز کرد چند زن نیزم ي حوله از دستش رودی از جا پرهی مامان گفتن مهدي صدابا

  ي نشسته بود سر رويدر خانه بودند محمد گوشه ا
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 جلو آمد دستش را ی زندی چرخهینگاهش به دنبال مهد . خوردی تکان مشی گذاشته بود شانه هازانو
  هی مهد_ بود دستش را گرفت بایگرفت نگاهش کرد ز

 
  ؟ کجاست

  کجاست ؟ هی مهد_ت محمد رفت  انداخت به سمنیی سرش را پابایز
  کجاست؟ هیمهد_ زد ادیفر.  صورتش گذاشت ي دستش را رومحمد

  خدا بهت صبر بده _ جلو آمد یکس
  کجاست ؟ هی مهد_دی کشادی فرگری برگشت بار دهی سمت بقبه
  دخترم کجاست ؟ _ زد غیج
  کجاست ؟ هی مهد_ زانو افتاد يرو

  دخترم کجاست ای خدا_ زد زجه
 

 قطعه نباری نگاه کرد ای خالي به اطراف و قبرهارفتندی به سمت قطعه مورد نظر متی جمعاههمر
  به هی همراه مهدي شده بود روزهی مهدي ابدي خانه 319

 
 ی بی را به خاك بسپارند چرا زندگهی حاال آمده بودند مهدندی زهرا آمده بود تا پدرش را بببهشت

 رحم بود ؟
 . دیخندی در دست محمد نگاه کرد سرش را کج کرده بود و مهیس مهد به قاب عکستادندی امردم

 دست دلش را گرفت برد وسط خاطرات نشاند 
 

  را آغاز کرد شیسوگوار
 

  عشقم یچرا ساکت: دست دور گردنش انداخت هیمهد
  تو ی من هم زندگی پگاه هم زندگشهی درست مزیهمه چ:  لبخند زد هیمهد

  شد ي از چشمانش جاراشک
  سوزهی دلم به حالمون مرهیگی خونه بغض گلومو مرمیهربار که م : ختی اشک رهیدمه
  " هی مهديری خونه نمگهی د" زد لب
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 ال اله اال اهللا _ بلند شد تی جمعيصدا
  "دیمونی باهم مشهی همشاهللای ا" دستش را فشرد هیمهد

 "يکردی موندن خودت دعا مي کاش برايموندی کاش تو م" ختی ري اشک بعدي قطره
  زانو زد دستش به سمت کفن رفت هی را کنار قبر گذاشتند مادرش جلو رفت کنار مهدهیمهد

  ستادی را نداشت ساناز کنارش اهی مهددنی قدم فاصله گرفت توان دکی
  جاان هیمهد:  بلند شد نی نگادی فريصدا
  جااان هیمهد:  تر بلند
  را پوشاند هی جلو رفت صورت مهدیکس
  ؟؟ هی مهديدی چقدر درد کش_زد  ادی فرنینگ
 د؟ی صداتو نشنی کسيدی کشغی چقدر ج_ دی صورتش کشي چنگ روبا
 شدی مدهی شننی نگي هاادی فرنی هق هق ساناز بي زد صداهی گرری دست صورتش را پوشاند زبا
  "هی امشب مهدی مامان نترسشتی پامی منم م"

  ردکی مهی بلند گري زانو افتاده بود با صداي روساناز
 دهیچی در بهشت زهرا پشی هاادی فري بود صداجهی نتی داشت اما بنی در ارام کردن نگی سعمادرش

 بود
  .کردی را متاثر مي دردناك بود که هر شنونده اآنقدر

 ... بود مانند رفتنش بانهی غرهی مهديخاکسپار
 " زدی کرد لبخند م قبر نگاهي باالهی زانو نشست به عکس مهدي رفتن مردم به سمت قبر رفت روبا

  کاش یرفتی کاش نمهی شده مهدی چیگفتیکاش م
 
 شانه اش را ی کسدی گونه چکي اشک روي قطره " به سرت آورد یی نامرد چه بالهی که یگفتیم

  من _ بود ستادهیلمس کرد برگشت مادرش کنارش ا
 
  دنبالت نجای اامی سر به بابات بزنم خودم مهی رمیم
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 دکترا "ور شدن مادرش دستش را جلو برد خاك سرد را در مشت گرفت  را تکان داد با دسرش
  " ي کردی قلبستی انی زمیوفتی بنکهیگفتن قبل از ا

 
 که خودتو ي بوددهی اگه درد نکشدونهی نمی ولدهی مامانم گفت خداروشکر درد نکش" کرد نگاهش

  خرما مقابلش گرفت سرش را باال ی دست"یکشتینم
 

 ستمفری فاتحشو م_ گرفت
 قسمت بود گهی خونتون مامانم مي که چرا گذاشتم شب برکنمی همش خودمو لعنت م" دور شد مرد

  زانو ي سر رو" قسمتت تلخ بود؟نقدری چرا اهیاما مهد
 

 هنوز ؟ی باور کنم تو رفتي چطور؟یستی باور کنم تو ني من چطورهی مهد" افتادهی به گرگذاشت
  گهی تو دینی هست لمامونی فمهی توو گوشاماتیپ
 
  دی سرش چکي قطره باران رونی اول"؟ی رفتشهی همي براینی ؟ شمی پيای بيخواینم
 . شد دتری اش شدهیگر

  " ...هی مهديدی رو ندي بارون بهارنی امسال اول" بلند کرد رو به قاب عکس کرد سرش
 ادیتم سرخاکم ز نتونسشهی مدی پاشو پگاه جان پاشو مامان بارون گرفته داره شد_ کنارش آمد بایز

 نمیبش
 ری پدرامو دستگروزی د" دی کشسی قاب عکس خي را تکان داد دستمال برداشت جلو رفت روسرش

  مامور اومده بود از رونی برفتیکردن داشت از خونه م
 

کاش "لبخند زد " چنگات رو صورتش بود مامور دستشو گرفت ي جادتشی ها سوال بپرسه دهیهمسا
  کردی مهی بلند گريدا چطور با صيدیدی ميبود
 
  " اعتراف کرد ی ببرنش آگاهنکهی غلط کردم هه قبل از اگفتیم
  میای پگاه پاشو مامان جان فردا بازم م_
 " خدا تقاصتو گرفت هی خوشحال باش مهد" جابلند شد از
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 نگاه کرد حاال هی برگشت به قبر مهدگری مادرش به راه افتاد قبل از خروج از قطعه بار دهمراه
  امشب تنها بود بغض هی شده بود و مهدیبرستان خالق
 

  پگاه را صدا زد گری رفت بار دی تاکسکیمادرش به سمت .  را فشردشیگلو
  " هیخدافظ مهد" شد نی ماشسوار
 .  به سمت خانه به راه افتاد نیماش

 بود انگار  را گرفتههی رحم روزگار مهدی نبود دست بهی مهدگری داد دهی تکنی ماششهی را به شسرش
  بود و در ستادهی دور ناکردیمرگ آنقدر ها هم فکر م

 
 بردی با خود مگرفتی ميکردی دست هر کس که فکرش را نمزدی همه قدم مخانه

 ی پا مي دوباره رودی از دست داده بود حاال بازی دو عزی سالگستیدر ب.  را با درد بست چشمانش
  گری دزی دو عزي برادادی را ادامه می زندگستادیا

 ....  دست مادرش را ي روزدی شازندی مرگ در خانه اشان قدم مدانستی محاال
 ی به بعد هر چنی از ا" شانه گذاشت ي سر رودی را باز کرد خودش را به سمت مادرش کشچشمانش

  گهیطاقت نبود تو رو د.... ي تو بخوایهر چ...یتو بگ
 

 " ندارم
  .دی اش را بوسیشانی پبایز
 
 
 ي حرف هاری تمام ذهنش درگدیکشی گنگ مي شکلک هانی بخار گرفته ماششهی شي دست روبا

  بود دهی شنشبی که دییمادرش بود حرف ها
  کوچه اس خانوم؟ نی هم_
  دی نگه دارنجای بله هم_ به خود آمد ی راننده تاکسي صدابا

  شدهدی برم داخل کوچه ؟ بارون شددیخوای م_ راننده
  نه ممنون _

  شد ادهی پی از تاکسی بدون معطلنی همي را از قبل حساب کرده بود برای تاکسهی کراادستی اراننده
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  رو خلوت رفت ادهی سمت پبه
 از خانه خارج انی کي روز با وجود تمام اصرارهاستی بنی گذشته بود در اهی روز از فوت مهدستیب

  آمده بودانی کدنی دينشده بود و حاال خودش برا
 نداشت وگرنه االن شی خدا را شکر کرد که حوصله آراختیری صورتش مي باران روي هاقطره

  تنه محکم یکس . شدی شباهت به دلقک ها نمیصورتش ب
 
 شرمنده عجله داشتم دیببخش_ دختر بلند شد ی عذر خواهي شانه اش زد سرش را باال گرفت صدابه

  بودم دهیحواسم نبود تند اومدم شالمم جلو کش
 
 که نگرفت  دردتون ي وادمیند

 بود چشمانش مشخص نبود تنها رژ لب دهی را به چهره دختر دوخت شالش را آنقدر جلو کشنگاهش
  سن نکهی اما حدس زدن اشدی مدهیقرمز رنگش د

 
 _ زد کردی می وار هنوز عذرخواهی به دخترك که طوطی رنگی بود لبخند بي دارد کار ساده ایکم

 اشکال نداره 
 دی صورتش کشيدست رو.  بلند دور شدیید بوس فرستاد و با قدم ها را غنچه کرشی لبهادختر

  بود دوباره به راهش ادامه داد از ذهنش گذشت سیخ
 

  چند بود ؟ انی خانه کپالك
 خاموش بود وگرنه االن لشی دو روز بود که قهر کرده بود و موباانی را آه مانند خارج کرد کنفسش
  دیپرسی مزدیزنگ م

 . دی کشرونی را بلی کرد موبافی دست داخل کستادی اي همراهش لحظه ا زنگ تلفني صدابا
  پر بغضش ي جواب دادن مردد بود صدايبرا! مادرش بود 

 
 کننی قبول نمیی خاله و عمو و دای وقت" دیچی حرف زده بود در سرش پشی براشبی دیوقت

  تا ابد به کنهیسرپرستت بشن اونوقت دوست پدرت قبول م
 



 258 

 نگفتم نه نگفتم خوادی تو رو مرجی گفت ای بودم به آقاجونت وقتونیمنم مد ! یونی مدیگی مخودت
  گفته منتظرش بمونم نگفتم من رضا دوست یکس
 
  " بودمونشونی چون مددی شما بگی فقط گفتم هر چخوامی مرجویا

ه بود  کوچي انتهاانیخانه ک. را در دستش فشرد دو باره به راهش ادامه داد لی قطع شد موباتماس
  تو پنج سالت بود رضا " را آرام تر برداشت شیقدم ها

 
 تا باورش بشه نهی بهش گفته بود که ازدواج کرده اومده بود ببرجی اومد خونمون انگار ارجی با ابرگشت

  چند يدر خونه رو که باز کردم تو توو بغلم بود
 
 رجیرفت با اونطور رفتنش ا ی حرفچی فقط نگاه کرد به من به تو بعد گذاشت رفت بدون هقهیدق

  نزد ی حرفچوقتی وسط بوده اما هنی ايزی چهی که دیفهم
 
" 

 اجازه داد دیچی مضطرب و نگران مادرش در گوشش پي جواب داد صدانباری ادی در دستش لرزلیموبا
  بکند سرش داد شی خبر رفتنش دعوای بنیبابت ا

 
 ! حقش بود بزند
 !  حقش بود نهایادرش فکر کرده بود بدتر از ا هر چه خواسته بود راجب مالشی خدر

 انتی مادرش خکردی که فکر میی تمام روزهايبرا...پشت سر هم ...  بارنیچند...  کردی خواهعذر
 ....کردی فکر می حتکندیم
  االن کجاست ؟ دی پرسبایز

 از  که شمارشیی های دروغي براگفتی مدی که بای دروغي کرد برای عذرخواهگری دلش بار ددر
 دستش رفته بود 

 گرددی خانه ساناز پناه برد گفت فردا برمبازبه
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 رجی ای اونروز وقتي فردا" کوچه ده قدم مانده بود ي گذاشت تا انتهافی را قطع کرد در کلیموبا
  : دی زده خودش را شنخی ي صدا"سرکار بود اومد دمه در 

 
  " ؟ی دوستش داشتهنوز

 !  ده قدم تمام شده بود يزود نی برج مقابلش نگاه کرد به همبه
 به سمت آسانسور رفت دکمه کنار آسانسور را فشرد ندینشی م13 طبقه انی کدانستی برج شد موارد

  رضا گذشته من بود " ماند رهیبه فلش قرمز رنگ خ
 

شوهرمو دوست .  تکرارش کنم خواستمی فراموشش کنم اما تمومش کرده بودم نمتونستمی نمپگاه
  کس و کار من ي دوست داشتم تو همه مویداشتم زندگ

 
 ی همون روز وقتناروی سفره عقد نشستم رضا تموم شد اي که پاي رضا تموم شده بود روزي بودشده

  " بهش گفتم ریکه اومد گفت طالق بگ
 ي سال بعد براکی" کرد و فشرد دای را پ13 دکمه ها عدد نی در باز کرد وارد شد از بستادی اآساسور

  "تمون کرد  دعوشیعروس
 رفت زنگ انی بود؟ از آسانسور خارج شد به سمت واحد کدهی رسعی سرنقدری چطور استادی اآسانسور
  فوت رجی از کجا خبردار شد ادونمی نم"را فشرد 

 
 : دی لرزشیصدا ...دمشی بود بعد از چهلم دومدهی نرجی سراغ اچوقتی هگهی دشی بعد از عروسشده

 " کرد ؟ يازت خواستگار
  خانه نباشد ؟ انی زنگ را فشرد امکان داشت کگری دبار
 ساله داره اومد از گذشته گفت اما گفتم نه رفت 6 پسر هی ساله و 11 دختر هی از زنش جدا شده "

  گذشته بهش گفته ي درباره زویسراغ آقاجونت همه چ
 

 حرف بزنم  گفته بود که آقاجونت عذاب وجدان گرفته بودش گفت باهاشای چگهی ددونمی نمبود
  نی آخري رفتم که برايهمون روز که تو پشت در موند
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  " بگم بره بار
 دور کمرش بسته بود مقابل چشمش ي که تنها حوله ای با باالتنه برهنه در حالانی خانه باز شد کدر

  .دهی طور دنی اکباری را هم ای آمد بردادشیآمد 
 کاری چنجای پگاه ؟ ا_ دی را شنانی متعجب کيصدا

  ؟یکنیم
 ؟يناراحت شد .نمتی اومدم بب_ پگاه

  ي خبر اومدی چرا ناراحت بشم شوکه شدم بزمی نه عز_ انیک
 نقدری دنبالت ؟ چرا اامی خودم بیچرا نگفت ! ي خوش اومدیلی خزمی تو عزای ب_ را گرفت دستش

  ؟ي اومدی با چي شدسیخ
  خاموش بود تی گوش_ خانه شد وارد

 ی بگم ناراحت بشيزی چخواستمیاعصابم خورد بود خاموش کردم نم_د  نگاهش کري با دلخورانیک
  کرد بحث را عوض کند یسع

  ؟یکنی در باز مينجوری اشهی هم_ انداختانی کي به سرتاپاینگاه
 دور شی دست هادی چسبانی کنهی سرش به سدی دستش را گرفت به سمت خودش کشدی خندانیک

 رار کرد  حرفامو که بهش زدم اص". تنش حلقه شد 
 

 کنه گوش نداد ادهی اصرار کردم منو پی دنبالش هر چمی توو راه پسرش زنگ زد گفت بربرسونتم
  "رفت دنباله پسرش

  دست دو طرف صورتش گذاشت سرش را باال گرفتانیک
 دمتی چند روزه ندیدونیم ! یی تودمی دی از چشمکنمی کس در باز نمچی هي براينجوری نه ا_ انیک

 ر دلم تنگ شده بود؟ چقدیدونی؟ م
 ي لحظه ادادی لبش را قلقلک مانی داغ کي جلو آمد نفس هاانیسر ک. کنان تکان داد دیی را تاسرش

  بود گونه اش شی شدن لب هادنیکه منتظر بوس
 

  آخه ؟ي شدسی خنقدری من برم لباسمو بپوشم چرا ازمی عزنی برو بش_ شد دهیبوس
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رد عطرشو برداشت به خودش زد گفت خوش بوئه گفتم آره من عقب نشسته بودم بچه از توو داشبو"
  برام عطر زد که تو زنمی توام ميخاله گفت پس برا

 
دروغ ... نکردم انتی خمونی به تو به بابات به زندگچوقتیمن ه.. . افتاد هیبه گر... من ي کردفکر
  بعد از چهلم اومد سراغم وسوسه شدم ی بهت وقتگمینم
 

 رو نه شتری به خودم اومدم بي چقدر داغون شددمی فهمی وقتيون حرفا رو زد ای کنم اما وقتقبول
  " که گفتم موندميا

  کاناپه گذاشت و نشست ي سمت سالن رفت مانتو و شالش را تن خارج کنار روبه
  ؟يدی جواب نم_ دی از اتاق خواب به گوشش رسانی کيصدا

  ؟ وی چ_ دی پرسجیگ
  ؟يومدی با آژانس ن ؟ مگهگمی مي شدسی چرا خ_ انیک

  شدم ادهی آره سر کوچه پ_ پگاه
 ي در حال بستن دکمه هاانی جواب گذاشت از جا بلند شد به اتاق خواب رفت کی را بانی کي چرا

  پگاه سرش را باال گرفت جلو دنی بود با دراهنشیپ
 

  رفت
  ؟ شدی چ_ انیک

  یچی ه_ لب زد ارام
  رفت تنشان باهم مماس شد جلوتر

 رگ ي را روشی گذاشت سرش را باال برد بدون نگاه به صورتش لب هاانی کنهی سيرا رو دستش
  فشرده تر شد انیقطور گردنش چسباند حلقه دست ک

 
  را حس کرد انی چانه اش چسباند تند شدن تپش قلب کي را جدا کرد رولبش

را شکار کرد چشم  شی اجازه نداد خم شد لب هاانی بلند کرد تا لبش را ببوسد کشتری را بسرش
  را با لذت بست شیها
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 گردن ي روانی کرد لب کشتری حلقه کرد تماس بدنشان را بانی را باال برد دور گردن کدستانش
  ستادنی گردنش توان اي روانی کي لب هاينشست باز

 
  انداخت شی پاهاری متوجه سست شدنش شد دست زانی گرفت کشی پايرو
 مد  تخت فرود آي جدا شد رونی زماز

  پگاه ؟ ی مطمئن_ دی کنار گوشش را شنانی کزمزمه
 فکر کند امروز فقط ارامش یچی به هخواهدی مطمئن بود که امروز نميزی هر چشترازی بود بمطمئن

  تر از کی نزدخواستی را مانی امروز کخواستیم
 

 ....  مادرش ی زندگيبرا... خودشی زندگيبرا ...ردی بگمی تا تصمشهیهم
  مطمئنم_کرد  زمزمه آرام
 ... دوست دارم نفسم_ شد دهی گوشش بوسالله

 
 

 وارد انیدر اتاق باز شد ک. بلند خنده اش گرفت ي هانی آستدنی حوله را محکم بست با دي هابند
  چقدر _شد سرش را چرخاند با همان خنده گفت 

 
  خنده دار شدم یلیخ.  ات بزرگه حوله

  ادی بهت میلی خ_ لبخند زد انیک
  مسخره شدمیلی تو خي شدوونهی د_ دیبلند خند پگاه

 کی برد نزدنیی را دور شکم پگاه قفل کرد سرش را پاشی دست هاستادی جلو رفت پشتش اکبان
  شدم وونهی آره د_گوشش لب زد 

 بودنش در رابطه ی با وجود تمام ناشخواستی دختر را منی گوشش کاشت باز هم دلش اری زي ابوسه
  نبود زی چچی با هسهی قابل مقا کهبردی میچنال لذت

 
  تمام احساسات مردانه اش به قلقلک افتادنددی بو کشقی را عمگردنش

  ! دهی منو مي تنت بو_ گوشش زمزمه کرد در
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 .  حوله رفت ي به سمت بندهاانیدست ک.  چشمانش را بست پگاه
  ؟ یشی نمتی اذ_ گوشش پچ زد ریز

 نهی در آانی کی چشمانش را باز کرد نگاهش با نگاه شاک زنگ خانه مانع جواب دادن پگاه شديصدا
  _خنده اش را فرو خورد با لبخند گفت . برخورد کرد 

 
  درو باز کن برو
  لباستو نپوش _ گفت ي وخنده داري دستانش را جدا کرد به سمت در رفت با لحن جدانیک
 نی اولي فرستاد برارونیص ب نفسش را با حررضای علدنی نگاه کرد با دی سمت سالن رفت از چشمبه

  خوشحال نشده بود بلکه دلش دنشیبار نه تنها از د
 
 کرد به ی سعدی کشیقی حواله صورتش بکند با زنگ دوباره نفس عمی در را باز کند مشتخواستیم

  با دنشی با درضایاعصابش مسلط شود در را باز کرد عل
 

  کنارش زد وارد خانه شدتیعصبان
  شده ؟ ی چ_ گره خورده اش گفتي ابروهادنی با ددی چرخرضای سمت عل در را بست بهانیک
  ما ؟ می مگه قرار نداشتيدی جواب نملتمی موبای شرف دوساعته منو کاشتی ب_ رضایعل

  رفت ادمی آخ شرمنده _ دی کشیشانی به پیدست
  ! ترفی مادمی منم بودم _ نگاهش کرد تنها شلوارك به تن داشت متوجه اوضاع شد رضایعل
 نجاستی اوه هنوز ا_ نگاه کرد انی مبل بود به کي که روی مانتو و شالدنی به سمت کاناپه رفت با دو
 ؟
  آره _ انیک

 ناموسا يکردی عشق و حال منجای خودت ای منو کاشتی هستی عجب آدم_ باال رفت رضای عليصدا
  ؟یوفتی من نادی
  رضای خفه شو عل_ انیک
 !ست دخترت نفهمه  هست حاال ؟ دوی ک_ رضایعل
  مگه؟ هی ک_ آورد نیی را پاشی صدارضایعل. سر اشاره کرد خفه شود با
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 يدی ر_ دی شده اش غردی بهم کلي دندان هانی باز
 نکهی و لبه تخت نشسته بود بدون ادهی به اتاق رفت پگاه لباسش را پوشرضای بدون جواب به علو
  زمی عزرونی بای ب_ گفت اوردی خود بي به رويزیچ
 
  رضاستیعل

 در را بست انی گردنش لبش را به دندان گرفت کي قرمزدنی سرش را باال آورد نگاهش کرد با دپگاه
  شد؟ ی چ_جلو آمد 

  لباس بپوش _ پگاه
  چرا ؟ _ انیک

  عاغا گهیبپوش د...  شده زیچ.. گردنت _ انداخت نیی سرش را پاپگاه
  م؟ی شد ؟ بری اوک_ به پگاه نگاه کرد  به سمت کمد رفت لباسش را عوض کرددی خندانیک

 امیمن نم...  شده ی چدهی با اون حرفا که زد فهم_ دی انداخت و نالنیی خجالت زده سرش را پاپگاه
 خودت برو 

 زنهی می حرفهی عقل نداره رضای عل_ انیک
  امی برو تو من نم_ سرش را به نشانه نه تکان داد پگاه

 _ دوخته بود گفت ونیزی نشسته و چشم به صفحه تلوالیخی که برضای علرنی رفت با درونی بانیک
 رضای مثه سگ بزنمت علخوادی دلم میعنی

  حواله اش کردی کوفتانی تنش به خنده افتاد کي لباس هادنی نگاهش کرد با درضایعل
 در ياحساس بد . زدندی از دوستانشان حرف میکی آمد که درباره ی مانی و کرضای خنده عليصدا

  ی شده چه اتفاقرضامتوجهی علدانستیداشت مدلش 
 
 از دوست دختر یکی هم مانند رضای ؟ حتما از نظر علکردی نگاهش میی افتاده حاال با چه رونشانیب

  چطور ؟ نکند انی از نظر کیراست.  بود انی کي هایقبل
 

 اصال چرا دوستش داشت ؟ . کردی فکر را منی هماوهم
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 را لی زود تر وارد شد موباانی از برخاست تا به سالن برود کدیچی در سالن پلشی زنگ موبايصدا
  سانازه _مقابلش گرفت 

 صدا دنی را به گوشش چسباند با شنلی سبز را لمس کرد و موبادی کرد با نرمه انگشت سبابه کلتشکر
  شده ساناز؟ ی چ_گرفته ساناز متعجب شد 

  پگاه ؟ یی کجا_ دی ساناز ترکبغض
  انمی کي من خونه  شده ؟ی چ_ پگاه

  . ستادی کنارش اانیک
  شمی پای بستی خونمون من حالم خوب نای ب_ساناز
  شده ؟ ی بگو چامی االن مزمی باشه عز_ پگاه
  کات کردم ری با ام_ ساناز بلند تر شد هی گريصدا
  امی االن مزمی باشه عز_ پگاه

 کرده بشی دستش را هم در جکی شهی بود به عادت همستادهی هنوز منتظر اانی را قطع کرد کتماس
  کردی گره خورده نگاهش ميبود و با ابرو ها

  انی برم کدی من با_ پگاه
  ؟ ي بريخوای حاال بخاطر دوستت مي روز اومدستی بعد از ب_ دی به گوشش رسانی کي جديصدا
  نرم تونمی کات کرده نمری داره با اماجی آخه االن بهم احت_ پگاه

  آره ؟ي بریتونی دارم اما ماجی منم بهت احت_ پوزخند زد انیک
  داداش من رفتم انی ک_ آمد رضای عليصدا

 هر بار که شهی ساناز را تنها بگذارد همتوانستی هم فشرد نمي را روشی از اتاق خارج شد لب هاانیک
  جبران دیحالش خوب نبود ساناز امده بود حاال با

 
  رفت رونی شد و از اتاق بضاری در سالن متوجه رفتن علي با صداکردیم
 اصرار نکرده بود ي دخترچی ماندن هي خنک بخورد تا بحال برای آبوانی به آشپزخانه رفت تا لانیک

  ماندن کنارش ي دختر ها بودند که برانی اشهیهم
 

 ازشی جز وقت نکردی و او همه را رد مکردندی مالتماس
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 را درون ی خالوانیل . کردی التماس مدیترش با ماندن دوست دخي افتاده بود که براي به روزحاال
  پرت کردنکیس

 یعنی منفجر شود تی بود از عصبانکی مانتو و شال در تنش نزددنی وارد آشپزخانه شد با دپگاه
  دهی ناراحت شده ؟ باز لباس پوشانی مهم نبود کشیبرا
 

  ؟ بود
 . کرد نییشبکه ها را باال پا را برداشت موتی کاناپه نشست ري توجه از کنارش رد شد روبدون
 نطوری را اانی برود کدی بادی چطور بگودانستی پا و آن پا کرد نمنی ای بود کمستادی مردد اپگاه

  او چه بود ؟ االن ری بود اما تقصدهی و دلخور ندیعصبان
 

  هم حالش بد بود مجبور بود برود ساناز
 شب حالش رمی من م_کرد گفت  را صاف شی مبل کنارش نشست صداي رفت روانی سمت کبه

  امیبهتر شد م
  منظورته ؟ یتو ک.  شبه 8 االن ساعت _ تی نگاهش کرد با همان اخم با همان جدانیک

  امیفردا م... خب...  خب _ من کرد من
  ذارهی فردام مامانت نم_ پوزخند زد انیک

  امی مکنمی مشی راضي جورهی _ گذاشت شی پاي دستش را جلو برد روپگاه
  ؟یمونی می باششمی پخوامیمن االن م_ شمرده شمرده گفت انیک

  ؟یکنی چرا درك نمستی ساناز حالش خوب ن_ دی نالپگاه
  ساناز؟ شی پيری مای یمونی من مشی پ_ تکرار کرد انیک

  شتی پامی فردا م_پگاه
  می الزم نکرده پاشو بر_ کرد از جا بلند شد ي با حرص تک خنده اانیک

  رحم شده بود ؟ ی چرا بانیک.  نشست شی در گلوبغض
  ستی ساناز حالش خوب نگهی دمی پاشو بر_ به طرف در رفت انیک

از جا .  خوش باشد توانستی روز نمکی ی که حتی زندگنی هم فشرد لعنت به اي را روشی هاچشم
  از خانه خارج شدندانیبلند شد همراه ک
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 نی بود مقابل خانه ساناز ماشدهیچی پنیر ماش آهنگ دي حرف نزدند و تنها صداچکدامی راه هنیب
  شب حالش خوب _دی چرخانیمتوقف شد سماگت ک

 
  ؟ امی مشد

 ستی ساناز حالش خوب نشی بمون پستی الزم ن_ نگاهش کرد انیک
  ؟ یزنی حرف مينجوری چرا ا_پگاه

 . جواب نداد انیک
  کردمیم برخوردو ننی اچوقتی داشت من هاجی اگه دوست تو بهت احت_ پگاه

 حاال هر چقدر هم ذاشتمی بخاطر دوستم تو رو تنها نمچوقتی هچوقتی من ه_ نگاهش کرد انیک
  داشته باشه ازی بهم نخوادیم

  دوست برام مونده هی نی من هم_ دی از چشمش چکاشک
  می من االن عصبانمیزنی نکن برو بعدا حرف مهی گر_ هم فشرد ي را روشی چشم هاانیک

 یکنی خاموش متویما گوش بعدا حت_ پگاه
  کنمی خاموش نم_ انیک

  خونهي برينطوری اخوامی نم_ پگاه
  رضای علشی پرمی م_ انیک

  ؟ برم ؟ رونی بمی بریی چهارتای بگرضای توام به علارمی برم ساناز رو بيخوای م_ دستش را گرفت پگاه
 مینیبی رو مگهی بعدا همدخوادی نم_ دی کشرونی دستش را بانیک

ZeinaB(: 
 هی زار زار گرندی همانجا بشخواستی داشت دلش مشی شد بغض در گلوادهی پنی از ماشی ناراحتبا

  انی باز شد کیکی رو فشرد در با تفونیزنگ آ. کند 
 

 .  نگاهش کرد وارد خانه شد گری بود بار دستادهی مقابل در اهنوز
 

  . افتادهی بلند به گري در آغوشش گرفت و با صدادنشی با دساناز
  شده ساناز؟ یچ .... زمی عز_ پگاه
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  ساناز جدا شد و به حرف آمد هی ربع گرکی بعد از باالخره
  زد توو گوشم ری ام_ساناز
  شد مگه ؟ ی چرا اخه ؟ چ_ پگاه

  زد توو گوشم گهی دیکی با رمی گفتم مخوامتیگفتم برو گمشو نم... بهش گفتم  ...ی عوض_ ساناز
 ؟  بره ی گفتی چي برا_ پگاه

 تا شب اصال معلوم چرخهی زندم از صب ول مای من مردم گهی نمرونهی چند روزه با دوستاش ب_ساناز
  هی کدوم گورستین

  رو نقطه ضعفش ؟ يذاری خب چرا دست م_ شالش را از سرش برداشت پگاه
  رونهی همش بستی چند روزه نگمی اون نقطه ضعف داره من ندارم ؟ م_ ساناز
  حرفت بد بوده یگفتی بهش مي اونجوردی اما نبای ناراحت بشيدار حق دونمی م_ پگاه

 صاحبم ی بزنه توو گوشم ؟ من بدی بگم بای من هر چ_ دی صورتش کشي دستمال برداشت روساناز
 مگه ؟

 دعوا بکنند اغلب اوقات باهم خوب ای دست بلند کند و ری بود امدهی تا به حال نددی چه بگودانستینم
 . بودند 
 ری امي گور بابامینی ببلمی فهی ای برو لباستو عوض کن ب_کانش داد  تساناز

  مگه حالت خوب شد ؟ _ از تعجب گرد شد چشمانش
  ؟می بزنارمی بی برم بستنکردمی داشتم دق مي آره خوب شد اومد_ لبخند زد ساناز

 . که در دلش داشت لبخند زد ی وجود تمام ناراحتبا
 
 
 نصفه شب بود و میدو و ن.ن همراهش را برداشت ساعت را نگاه کرد  تلفدی تخت ساناز دراز کشيرو

  را کرده بود و شیفکر ها.  نبود ي خبرچی هانیاز ک
 

 .  خودش و مادرش گرفته بود ی زندگي برامیتصم
 کرده بود و گفته دیی را تاماتشی را کنار گذاشته بود ساناز تصمی ها را رها کرده بود خودخواهترس

  نام يوارد تلگرام شد رو . کندیر را م کانیبود بهتر
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  کرد پی ضربه زد و تاانیک
 
_Vaqti baraye avalin bar behet pm dadam va javabam ro dadi az khoshhal 

ruye pam band nbodm  
 

khodamo tu lebas sefid mididam to ro ham kenaram engar ke hame 
faseleha tamoom shode ama  

 
vaqti gofti mano to hichjure be ham nemikhorim tamame arezoo O 

royaham ru saram kharab shod  
 

taze fahmidam in faqat tu ketabast ke pesare pooldar asheqe dokhtare faqir 
mishe  

 .  تار شد دشید.  شد ری از گوشش سرازاشک
  کردی ترس راحت منیز ا خود را اگفتی مدی امشب بادی کششی چشم هاي دست روبا
_ina ro nemigam k fekr koni to moqaseri migam ke bedoni man hichvaqt 

nemikhastam behet doroq  
 

begam faqat khejalat keshidam  
Man daneshju nistam  

 ... شدی امشب تمام مانیک.  هق هقش بلند نشود ي دهانش گرفت تا صداي را جلودستش
_ midonam dg edame nemidi ... eshkali nadare man darket mikonam baray 

hichi ham khodeto  
 

moqaser nadoon man be khaste khodam bahat bodam... 
 
 . نوشت شیبرا.  نام مادرش ضربه زد ي ارسال کرد از صفحه چت خارج شد روشی را براامیپ

 . ابا ازدواج کن  مامان بعد از سالگرد بی که ازدواج کنمی من راض_
 ي دستش را رودی سرش کشي بالش فرستاد پتو را روری را خاموش کرد زلی را ارسال کرد موباامیپ

 .  افتادهیدهان گرفت و به گر
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 دخترش ندی باشد تا ببخواستیدلش م.... خواستی دلش پدرش را ميگری از هر زمان دشتری بامشب
 ...بزرگ شده 

 
 

  را خواندرضای علامی را پارك کرد پنیماش
 
_ daro baz kardam kooshi ?  

 در گذاشت در را هل داد وارد ي شد و به سمت خانه به راه افتاد دست روادهی پنی نداد از ماشجواب
  رضای علدی بزرگ را رد کرد به در سالن رساطیشد ح

 
  بهت دنی که بدجور رنمیبی مانی به آقا ک_ دی خنددنشی بود با دستادهی در اکنار

 اش نهی سي هم فشار داد بدون جواب با دست روي را روشی بلند به خنده افتاد دندان هاي با صداو
  در را بست رضایکنارش زد وارد خانه شد عل

  کوشن ؟نای مامانت ا_ انیک
  مسافرتن _ رضایعل
 سالن نشست مثل ي گوشه اي مبل تک نفره اي لب گفت به سمت مبلمان رفت روری زی اوهومانیک

  درجه از هم باز 180 ي هی را با زاوشی پاهاشهیهم
 

  کرد
  اوه چته سگرمه هات تو همه ؟ _ مبل مقابلش نشست رضایعل
  ؟يمشروب دار . یچی ه_ انیک
  گهی شده دتیزی مرض خو چ_ رضایعل

  با پگاه حرفمون شد_ فرستاد رونی را با صدا بنفسش
  که من اومدمدی چرا ؟ خوب بود_ زدشخندی نرضایعل
  همون چشم المصب تو بود _ انیک
  بذار حرفتون بشه ي اوه حاال تو که کارتو کرد_ دی خندرضایعل
 شعر نگو .... صد بار گفتم _ را باال برد شی صداانیک
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  يریگی چته حاال پاچه م_ تعجب کرد از جا برخاست رضایعل
 _بار گوشه سالن رفت  زی به سمت مرضای انگار من توو کفه سکسم علیزنی می جور حرفهی _ انیک

  گهی دنهیخب دوست داشتن و عالقه تهش هم
  چرت نگو _ کالفه سر تکان داد انیک
  اون کهي مگه ؟ من کال فک کردم دختر تاحاال بهت پا نداده دوسش دارگمی دروغ م_ رضایعل
کنم بعد  حرفمو تموم سای وا_ باال برد می نگاه کرد دو دستش را به نشانه تسلانی کی شاکافهی قبه

 بچسب به پاچم 
  حرف بزن چرت و پرت نگو_ انیک
 یحاال چه فرق . دی هستی داره از لحاظ سکسم که اوکهی بقای نی با نوشی چه فرقنی خب ا_ رضایعل

  فهممی من نمهیداره با بق
 هی کافدونمی خودم می تو بفهمستی الزم ن_ انیک
 قبل ي سپرد و خودش سر جاانیبه ک را یکی در دستش جلو آمد السی با دو گدی خندرضایعل

 برگشت
 بار اومد نی اول_ بدون اراده شروع به صحبت کرد دی نوشی کرد کمکی را به لبش نزدیدنی نوشانیک
  گفت ی چستی نادمی گفت ی چرت و پرتهی رکتیدا
 

 رفتم شدی چدونمی ام داد نمی پگمی جواب دادم چند بار ديکاری از سر بدمی عکساشو دجشی پرفتم
 ر قرار س
 مثه بچه ها لپاش کردمی ساده باشه نگاهش منقدری اکردمی فکرشم نم_ آن شب لبخند زد يادآوری با

  االنم نیهم .نیی پانداختی سرشو مشدیسرخ م
 
  ...می همه وقت که با همنی بعد از اهینجوریا

غلشون  بی ؟ چندتا دختر دور ما هستن که وقتنینجوری چند تا دختر هستن که ا_ دی نوشیکم
 من ... بغلش نکرده گهی دچکسی تاحاال هی مطمئنیکنیم
 



 272 

 فرق هی من با بقيپگاه نگاهشم برا... نجابت حاال تو دنبال فرق بگرد گمی منیبه ا ...ی پاکگمی منی ابه
  که مطمئنم منو به یتنها کس....پگاه مال منه ... داره 

 
 خوامشی که بخاطر خودش مهیتنها کس...خوادی خودم مخاطر

 فونی بدون جواب به سمت آرضای بلند شد علفونی زنگ آي ضرب باال رفت صداکی را یدنی نوشهیبق
  دوستانشان باز کرد يرفت در را برا

*** 
 شب نمانده بود و به خانه آمده بود رضای علي تخت پرت کرد با وجود تمام اصرار هاي را روخودش

  کی کنارش دی بالش گذاشت دست کشيسرش را رو
 
 پگاه ي را از کنارش برداشت عکس گرفت تا برای بود لبخند زد گوشي بالش کناري بلند رويمو

  بود به اندازه ی سر به سرش بگذارد قهر کافیبفرستد کم
 

 صفحه ي از پگاه روامی پکی را برداشت لیموبا.  ندهدامی تا حاال خودش را کنترل کرده بود تا پیکاف
  امی تلگرام شد پ واردردی عکس بگنکهیبود قبل از ا

 
 .  را باز کرد پگاه

 ....  را خواند امی بار پکی
 .... از اول خواند دوباره

 ...دمیفقط خجالت کش... شددهی جمله در سرش کوبکی
 ..... دمی خجالت کشفقط

  ؟ گفتی مدیچه با ...دیچرخی حروف مي روچشمانش
  ده؟ی دروغ گفته بود چون خجالت کشپگاه

  ؟ یا نگفت بعدش چر_ کرد پیتا
 ي جورهیباهاش ... من بوده ریتقص .... دهی خجالت کش"... را پاك کرد امی به خودش فرستاد پیلعنت

  " نشست شی سر جا" بگه دیبرخورد کردم که ترس
 



 273 

  " زدم چرا بعدش نگفت ي زرهی بعدش نگفت ؟ من اول چرا
  " دهی خجالت کش" دی کشادی در سرش فریکس

 " درك که دانشگاه نرفته مگه بخاطر دانشجو بودنش رفتم سمتش  به" دی کششی در موچنگ
  را برداشت شماره پگاه را وارد کرد به گوشش لیموبا

 
 ...چسباند

 ...دستگاه مشترك مورد نظر خاموش.. شددهیچی زن در گوشش پيصدا
  تمام شدن جمله اش را نداد تماس را قطع کرد اجازه
 ...دمیخجالت کش....دمیخجالت کش ...دیچی نحس در سرش پ بالش گذاشت دوباره جملهي را روسرش

  .....داشتی فاصله ها را برمنی تمام اکردی مقابل خانه ساناز با پگاه صحبت مرفتی مفردا
 بود آنقدر کی چشمانش را باز کرد نگاهش را دور اتاق چرخاند همه جا تاری استرس وحشتناکبا

  شد تا زی خمی ساعت هم معلوم نبود نی که حتکیتار
 

 خم شد دکمه شتری را کنارش گذاشته بود بلی موباندی کند حداقل ساعت را ببدای ساناز را پیگوش
  3:30 ساعت دنیوسط را فشرد صفحه روشن شد با د

 
  را خوانده ؟ امشی پانی االن کیعنی دی تنش لرزتمام
  ندیشویرخت م در دلش کردی احساس مدی برگرداند و دوباره دراز کششی را سر جالیموبا
 را روشن کند اما ی شد کاش جرات داشت گوشرهی خاهی را برداشت چند بار به صفحه سیگوش

  تواستینم
  که امکان گفته شدنشان بود یی از حرف هاانی از عکس العمل کدیترسیم

  از شدت سوزش اشک به چشمش آمد دی را با ناخن گرفت کشزانی پوست اودی لبش کشي رودست
  ... گفتیکاش از اول دروغ نم.. .گفتی نمکاش
 .... را روشن کرد لیموبا

 خورده کی دو تامیپ.. لبش گذاشت نت را روشن کرد وارد تلگرام شد ي شد انگشت روسی خلبش
 . بود اما جواب نداده بود 
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 لبش برداشت با زبان يانگشت را از رو . دی را کنارش گذاشت به پهلو چرخلی را خاموش کرد موبانت
  شد شتریسوزش لبش ب...کرد  سشیخ
 تموم شد پگاه ولت " دی کشغی در سرش جییچشمانش را با درد بست صدا....  زنگ نزده بود انیک
 " کنهیم
 
 
 .  شدداری دست ساناز از خواب بي تکان هابا
  شده ؟ ی چ_دی پرسیحالی تخت نشست به ساناز خوشحال نگاه کرد با بيرو

  می کردینمون بود اشت تا صبح دمه در خوری ام_ ساناز
  خوبه _ زد لبخند
  چه طرز خوشحال شدنه نی اشعوری ب_ دی کوبشی ران پاي روساناز
  گفتم انی به ک_ پگاه

  ي وا_ دهانش گذاشت ي دست روساناز
 خوند اما جوابمو نداد ... جواب نداد _ دی اشک مزاحم چکي قطره
 زنهیه بذار زمان بگذره حتما باهات حرف م شوکه شددی شا_ ناراحت جلو رفت دستش را فشردساناز

  دی مدت باهم بودنهمهی استی که نیالک
 توو هر شهی همانی ک_ گونه را پاك کرد ي اشک رودی کشرونی دست ساناز بری را از زدستش

  جواب نداد حتما تموم شبی ددادی جواب منو میطیشرا
 
  کنهیم

 ری با امی آشتی تمام خوشدیر آغوشش کش افتاد ساناز دهی دهانش گرفت به گري را جلودستش
 .  به زهر شده بود لیتبد
  ناهار دیای بچه ها ب_ سروش آمدي به در اتاق خورد و صداي اتقه

 دهی شد چه فامانی نگاه کرد دستش جلو رفت تا روشنش کند اما پشلشی هم جدا شدند به موبااز
  ردی تماس بگستی قرار نانی کدانستی میداشت وقت

 
 دهد  بامیپ
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 ... پر از غم از جا بلند شدی دلبا
 ی ساختمان تاکسيجلو.  کرد و از خانه آنها خارج شد ی بعد از ظهر با ساناز خداحافظ6 ساعت

  به اطرافش نگاه کند با نکهی بود بدون استادهیمنتظر ا
 

 با  در گذاشت قبل از آنکه در را باز کندرهی دستگي رفت دستش را رونی به سمت ماشنیی پايسر
  . دی خشکشی خون در رگ هاانی پگاه گفتن کيصدا

 
 رفت ، شی نگاه کرد اخم تمام چهره اش را پوشانده بود حس از پاهاانی را باال گرفت و به کسرش

  جلو آمد سرش را خم انی ول شد کرهیدستش از دستگ
 

  . دی کشرونی پولش را بفی عقب کرد کبی گفت و بعد دست در جيزی به راننده چکرد
 بهتر از امدنش بوده اصال انی سکوت کدیدیحاال م.  بوددهیترس.  دهان نداشته اش را قورت داد اب

  آمد ی نمرونیکاش از خانه ب
  رسونمتی خودم ممی برای ب_ ستادی مقابلش اانی اش حبس شد کنهی رفت نفس در سیتاکس
  برم خونه دی با_ را با زحمت از هم باز کرد شی را در دست فشرد لب هافی کبند

  سوار شو ای برسونمتی خودم م_ نگاهش کرد انیک
 ... باز کردشی را برانی در ماشانی رفت به ناچار به دنبالش راه افتاد کنی به سمت ماشو
  انی نه کزدی می سکوت بود نه او حرفنشانی شده بود بنی که سوار ماشی زماناز

 مانم منتظره  ما_ شدند باالخره به خود آمد عصری ولابانی خوارد
 يای مری بگو د_زدی موج مي دلخورتی از عصبانشتری به جانبش انداخت در چشمانش بی نگاهانیک

  خاموش کن تویبعدم گوش
 ...  که ي بلد_ زد پوزخند

 مقصر است دروغ گفته بود دانستیم.  شدرهی بزند به مقابلش خی حرفنکهی را قورت داد بدون ابغض
  و یی اعتنای حجم از بنیا. برخورد نبود نیاما حقش ا
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 خون از گوشه دی ناخنش را کشيپوست کوچک کناره .  تحمل کند توانستی را نمانی بودن کسرد
  زد و سوزش وحشتناکش آغاز شد رونیانگشتش ب

 
انگشتش را کف دست گذاشت و . عادت مزخرفش در مواقع استرس فرستاد نی به خودش با ایلعنت

  دستش نشست ي رو بزرگ و گرمیدست. مشت کرد 
 
  شد ؟ ی چ_

 از برخوردش ي دلخورای بود انی داد از لحن مهربان کانی را باز کرد انگشت را نشان کمشتش
  پوستشو کندم _دی لرزشیصدا

 خاموش کردنش از قضاوت لی از موبانکهی لرزان پگاه قلبش را لرزاند با ايصدا.  نگاهش کرد انیک
 رف زدن نداد از  حي فرصت برانکهی طرفه اش از اکی
 
 بود ی ساعت مقابل درخانه ساناز مانده دلخور و عصباننی چندنکهی را نگفت از اقتی ماه حق8 نکهیا

  اراده اش را از دست دی لرزان پگاه را که شنياما صدا
 

  . دی چسباند و بوسشی را به لب هایانگشت زخم . داد
 . قلبش نشانده بوديانگشت که نه رو ي شد انگار بوسه را روي حرکتش جارنی پگاه با ااشک

 گرده بود فرق انی کي که برایی هاهی گرهی با بقهی گرنیا.  کرد هی دست صورتش را پوشاند وگربا
  ی مهرباني دوست داشتن بود براي براهی گرنیداشت ا

 
 ...  بودانی از ماندن کنانی اطمي بود براانیک
  . دی داشت به سمت پگاه چرخ نگهي را گوشه انی اش ماشهی گري صدادنی شنبا

  ؟زمی عزیکنی مهی اخه چرا گرنمت؟ی بب_ صورتش برداشت ي را از رودستش
 روم توی تاحاال گوششبی باشمااا از دی االن من اومدم شاکنی بب_ حرف به خنده افتاد نی گفتن ابا

  سادمی دمه خونه دوستت وا1 از ساعت يخاموش کرد
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 برنجانتش فقط ایبد برخورد کرده اصال نرفته بود دل پگاه را بشکند  دانستیم.  شد شتری پگاه بهیگر
  تماس قهی هر پنج دقی معطل شده بود وقتادی زیوقت
 

 . زن سوهان اعصابش شده بود کنترلش را از دست داده بود ي و صداگرفته
ت  خنده داشي که رگه هایی اش نگه داشت با صداینی مقابل بدی صورتش کشي برداشت رودستمال

  فکر کنم چشمات می تا برسزمی کن عزنی ف_گفت 
 

  بشه سبز
 چانه اش برد سرش را باال آورد ری دست زدی کشی خنده اش نفس راحتدنیبا د.  به خنده افتادپگاه

  حل ی باهم همه چمیزنی خونه حرف ممیری االن م_
 
 خب؟ .ن  نکهی پس گروفتهی هم نمی اتفاقچیه.  خونه رسونمتی مبرمتی بعد من مشهیم

 . سرش را تکان دادپگاه
 
 

 . نیبرو بش_ نگاهش کرد با دست به مبل ها اشاره کرد انی کستادیوسط سالن ا.  خانه شدند وارد
  ارم؟ی بيخوری میچ

  یچی ه_ جواب داد نشستی رنگ می مبل مشکي که روهمانطور
 را به لب يگری د را به دست پگاه سپردیکی بزرگ برگشت وانی به آشپزخانه رفت با دو لانیک

  در وانی به پگاه نگاه کرد هنوز لدی نوشیچسباند کم
 

 ي را کرد جلو تر رفت رونکاری گذاشت پگاه هم ازی مي را رووانی نخورده بود لي بود و ذره ادستش
 مبل کنار پگاه نشست دستان سردش را گرفت سر پگاه 

 
 به چوقتی مطمئن بود هزدی که مییرف ها در ذهنش مرور کرد به تمام حگری آمد جمالت را بار دباال
  رابطه را شهی نداده بود همی دختر قول الکچیه
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 قول مردانه نی دختر قول مردانه بدهد اولکی بار به نی اولي براخواستی کرده بود ممشخص
 ....  را شیزندگ
 چرا رسمپی نم_ پگاه نگاه کرد و شروع به صحبت کرد اهی را از هم جدا کرد به چشمان سشی هالب

  ی گفتامتی رو توو پلشی چون خودت دلیدروغ گفت
 

 بار بد صحبت کردم من دست رو غرورت گذاشتم نیمن اول ... ی چون حق داشتکنمی نمسرزنشتتم
 ...من اشتباه کردم 

 ی گفتن دروغت مقصر ندونستمت چون مقصر اصلي بار هم براکی شبی از د_ پگاه را گرفت دست
  ی نگفتمی شدی که باهم اوکخودم بودم اما چرا بعد

 
  ؟؟ی به من به احساسم که راستشو بگی ماه هنوز اعتماد نداشت8 بعد از یعنی ؟ پگاه

 .  پگاه پر از اشک شد چشمام
  نکنهی گری حرف بزندی بای پگاه جان وقتزمی عز_ انیک

 ی ولم کندمی ترس_ خفه جواب داد یی با صدادی چشمش کشي رودست
 پگاه کردی صحبت ممی مالدی بادی صورتش کشي دست روتی درمواقع عصبانشهی به عادت همانیک

  شهی امروز رکردی ارامش مدی داشت بای حساسهیروح
 
 ی ؟از وقتیکنی فکرا منی چرا از ازدلمی ولت کنم اخه عزدی چرا با_ کندی مشهی همي ترس را برانیا

  ی جمله رو گفتنی ایتی تا حاال توو هر موقعمیکه باهم
 
  یترس رو داشت نیا

اصال برام مهم ... رابطمونو دوست دارم ... من تورو دوست دارم _ دو طرف صورتش چسبانددست
  چی من هیگفتی همون روز اگه میستی تو دانشجو نستین

 
 یژگی ونیهم.... اخالقت نیبا هم... دوست دارمينجوری همقایمن تورو دق ...زدمی نمیحرف
  ... طتتی شرانیهم...هات
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 شک نداشته نقدری نترس انقدریا ... رمی نمچوقتی من هگمی بار صدم ميبرا_ گفت ین محکم لحبا
 کنمیباش خواهش م

 ؟ی حاال چتی خواستگارامی درست تموم بشه می اخه گفت_ پگاه
 درست تموم نکهی اي حاال بجازمی عزامی م_ کنديری را به دندان گرفت تا از قهقهه اش جلوگلبش

  ينکور بد تا تو کمیذاریبشه م
  مهلت ثبت نام تموم شد گهی دی بخونم ولخواستمی م_ پگاه

  يدی کنکور مگهیمهلتش هم تموم شده باشه ساله د . پرسمی مرمی م_ دی اش را بوسیشانی پانیک
  .دی چسباند عطر تنش را نفس کشانی کنهی سرش را به سپگاه

 کنمی تو رو ول نمچوقتی ؟ من ه دروغ نگو بهم باشه پگاهچوقتی هگهی د_ دی سرش را بوسانیک
  که افتاد بهم بگو بذار یهر اتفاق... نترس یچیپس از ه...
 

 باشه؟...نذار از خودم شرمنده بشم ... گاهت باشم هی تکمن
 .. باشه _ زمزمه کرد ارام
 ...بدون دروغ....بدون ترس....  بود و پگاه انی فقط کحاال
 دست تکان داد با ذوق در را بست بدون انی کي برد برا خانه را فشرد وارد شد دستش را باالزنگ

  چوقتیه ...دی به سمت پله ها دواطینگاه به ح
 
 ... شدی پاك نماطی حنی درادهی پاشي تا آخر عمر خون هاندی را بباطی حنی اگری دتوانستینم
 .... ماندی مشهیهم

  خانه شد  مادرش سالم کرد وارددنی ضربه به در زد در خانه باز شد با دچند
  که يای ب6 سالم خوش گذشت ؟ قرار بود _ بایز

 . ساناز نذاشت _ دی کشرونی را بشی هاکفش
 از جانب ی منتظر حرفستادی در سالن ای تکان داد به آشپزخانه رفت کمي سربای سالن شد زوارد

  بایز. داده بود شبی که دیامیمادرش در رابطه با پ
 

  برو لباستو عوض کن ؟يسادی چرا اونجا وا_  در وسط خانه گفتدنشی با ددیچرخ
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  باشه _ پگاه
 را امی دلش گرم شد پانی کامی پدنی را برداشت با دلشی را عوض کرد موباشی اتاق شد لباس هاوارد

 باز کرد
 
_mamanet chizi nagoft behet? 
  نوشت شی لبخند برابا
_Na faqat goft chera damadamo nayavordi ?  
 
 دنی با فهمی قول ماندن داده بود اصال وقتانی بود اما خود کییپررو . دی خندزیسال کرد ر را ارامیپ

  .... ی چه خجالتی چه ترسگریدروغ هم نرفته بود د
 

  . دی در دستش لرزلیموبا. کنندی ازدواج مانی مطمئن بود با کحاال
 
_ Jooon ... Bargardam ?  
 

رفت وارد آشپرخانه شد مادرش در حال غذا درست کردن  خنده ارسال کرد و به سالن یموجی اچند
  يزی چ_ برگشت سمتشبایز.  دادهیبود به کانتر تک

 
  ؟يخوایم

 ؟ي رو خونداممیپ ....گمیم..زیچ... نه_ من کرد من
  شده ؟ یلبت چ_ شد قی نگاهش دقبایز

  پوستشو کندم زخم شد _ لبش گذاشت ي رودست
  ؟یچرا استرس داشت... به جون لبتوفتی صدبار گفتم ن_ چشم غره رفت بایز

  ؟ گمی مي رو خونداممی پ_ پگاه
  آره خوندم _ حوصله جواب داد ی ببایز

  خب _ پگاه
  خب؟ ی چ_ را باز کرد خچالی در بایز

  گوش بده قهی دقهی _پگاه
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  اری بازی برو از تراس پ_ و گوجه بود به پگاه نگاه کرد اری را بست در دستش چند خخچالی در
  زنمی دارم حرف م_ را درشت کرد چشمانش

  حرفتو بزن ای بعد باری برو ب_ بایز
  ؟ ارمی چند تا ب_ کوبان به تراس رفت از همانجا داد زد ي قدم هابا

  دونه هی _دی را شنبای زيصدا
  هی خب بگو نظرت چ_ سپرد بای را برداشت به آشپزخانه برگشت دست زازیپ
  ؟ی درمورد چ_ بایز

  شوهر کن گمی مامان مگهی خودتو نزن به اون راه د_ شدکالفه
  اسمش آقا پگاهه گهی شوهر دارم دهی _ خنده اش گرفت بایز

  بخدا می مامان من جد_ دی اراده خندی بپگاه
  می منم مادر جد_ بایز

  تاحاال شبی از دي چقدر خوشمزه شد_ کج کرد دهانش
 دی چینی سي و گوجه ها را رواری خبایز. انداخته بود کهی شد باز تمانی پشعی از گفتن جمله سربعد

 چاقو برداشت مشغول پوست گرفتن شد 
 ؟يدی مامان جوابمو نم_ دی تر پرسمی مالپگاه

  من جوابمو به اون آقا دادم_ نگاهش کرد بایز
 انی جردونستمی منم چون نمي بودم تو اون جوابو بخاطر من دادی خب من اونموقع ناراض_ پگاه

  اگه تو از روز اول به من ختمی بهم رياونطور هیچ
 
  شدمی من از دستت ناراحت نمیگفتیم
  مامان جان ؟کنهی می چه فرق_ دی کشی اهبایز

 اصال عذاب ي به خاطر من بگذري که دوستش داری از کسخوادی من دلم نمکنهی فرق م_ پگاه
 وجدان دارم 

  زمیگذشتم عز من به خاطر تو ن_ به چهره پگاه زد ي لبخندبایز
  دی بعد حرفاتونو بزننمشیبی پس باهاش قرار بذار بعد از سالگرد بابا منم م_ پگاه

  بهش فکر نکن نقدری تموم شده اهی پگاه جان اون قض_ بایز
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 بوده اونم از نتونی بيزی چنی همچدونستمی مامان بخدا من نم_ ستادی ابای جلو رفت کنار زپگاه
  من خودم عشقو درك مکردیگذشته وگرنه مخالفت نم

 
  ی جدا باشي که دوستش داری چقدر سخته از کسدونمی مکنمیم

 حواسش جمع جمله نشده بود بدون بای جمله زبانش را گاز گرفت شانس آورد که زنی از گفتن ابعد
  حرفش فکر کند ادمه داد ي روبای اجازه دهد زنکهیا

 
 ازدواج دی ؟ توام بای کنکاری تنها چيخوایتو م ازدواج کردم اونوقت گهی من سال دموی اصال اومد_
  که تاآخر ستی قرار نی ازدواج کني توام حق داریکن
 

  و مطمئنمهی فکر کردم االن همه حرفام جدیلی من خی تنها باشعمرت
  ...گفتیاز ازدواج م... لبش نشسته بود دخترش بزرگ شده بود ي نگاهش کرد لبخند روبایز

 باشه مامان؟ بعد از سالگرد بابا باهاش حرف بزن قرار بذار فقط _ اش گفت هری نگاه خدنی با دپگاه
  کنه ي تو رو از من خواستگارادی بدیبا

  میکنی دعوت ممی هم اگه خواستنارویآقاجون ا_ لب پگاه نشستي رولبخند
  شد ي جاربای زي از چشم هااشک
  شد مامان؟یچ_ تعجب کرد پگاه
  ی روز انقدر بزرگشهی کردمیر نم فک_دی را شنبای لرزان زيصدا

 حرف ها قلبش نیبه درك که در تمام گفتن ا. بغضش را فرو خورد . انداخت بای دور گردن زدست
  نیا...درد گرفته بود به درك که دلش سوخت بود

 
 ... را به مادرش بدهکار بود یخوشبخت

 
 
 ي را به گوشش چسباند صدالی شماره موبادنی چشمانش را باز کرد بدون دلی زنگ موباي صدابا
  صاف نشستدی را که شنانیک
  الو پگاه ؟ _ انیک
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  سالم _ دو رگه جواب دادي صدابا
  ؟ي خواب بودزمی سالم عز_ انیک

  آره ساعت چنده ؟ _ پگاه
  زوده یلی هنوز که خ_دی تخت افتاد نالي صبحه دوباره رو9ساعت  . یخوابی پاشو چقدر م_ انیک
  فردا سالگرد پدرته ؟ی مگه نگفتستیزود ن پاشو اصال _ انیک

  اوهوم_ پگاه
 ی هواشو داشته باششتری بدی که گرفته تو بایمی پس مامانتو تنها نذار االن با تصم_ انیک

  ؟ انی کگمای م_ از مو را پشت گوش زد ي تخت نشست تکه اي بلند شد رودوباره
  جانم _دی خندانیک

  ازدواج بکنه ؟ خوادیامانم م بهت گفتم مي تو ناراحت نشد_ پگاه
  به من داره ؟ ی چه ربط_ انیک

 مامانه دختره ازدواج کرد فهمنی مادی خوششون نمای آخه بعض_ هم فشرد ي را روشی لب هاپگاه
 ادی توام بدت بترسمیم

 مگه مادر تو به عنوان اد؟ی بدم بدی بای چي برازمی عز_دی را شنانی فرستادن نفس کرونی بيصدا
  ی نداره ؟ مگه قراره هر کسیق زندگ زن حکی
 

 گرفته و به می تصمهی شی زندگي از دست داد تا آخر عمرش تنها بمونه ؟ مامانت براشوهرشو
  مسائله فکر نکن نی هم به انقدری نداره ای ربطچی هچکسیه
 
 مطمئن باش پدرت هم ی که به مادرت احترام گذاشتي کارو کردنیتو بهتر. نداشته باش دی تردو

 خوشحاله 
  اوهوم _پگاه

 رشته وکالت ي پگاه چند تا دانشگاه ازاد بدون کنکور برای راست_ شدانی کي مخلوط صداجانیه
  ثبت نامي برامی براری فردا مدارکتو برهیگیدانشجو م

  دانشگاه آزاد ؟ _ و من کرد من
 . ی راحت باشمی کندای خونتون پکی نزدیکی می بگرددی بای ولزمی آره عز_ انیک
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 . دانشگاه ازاد بدهدهی شهرتواندی نمگفتی مانی بست حاال چطور به کیچارگی را با بچشمانش
  پگاه ؟ ي خوشحال نشد_ انیک

  ي برم سراسرخوادی آخه دلم می چرا ول_ پگاه
 .  باشه ي سراسرای نداره مدرکت ازاد ی فرقگهی االن دزمی عز_ انیک

  میزنی حاال بعدا حرف م_ را در مشتش فشرد مالفه
 ي خوشحال نشدکنمیاحساس م_ ناراحت شد انی کيصدا

  کنهی مامانم صدام مزمی برم عز_ دی کشیقی عمنفس
 . . مواظب خودت باش _ انیک

  خدافظ نطوری توام هم_ پگاه
 بهش ي کنم ؟ چجورکاری چ" هنوز در دستش بود لیموبا .دیلبش را به دندان کش.  قطع کرد لیموبا

  ي را روی گوش"دانشگاه آزاد بدم هی شهرتونمیبگم نم
 

به صورت . دی صورتش پاشي اب روی آب را باز کرد مشتریش... پرت کرد بلند شد به توالت رفت تخت
  چقدر فرق دارم با " شد رهی خنهی در آسشیخ
 
 همه گهی طرف دهی از کنمی هر جا رو درست م" دی آب پاشگری دی مشت"!!چقدر کمم !!!  تو يایدن
 " شهی خراب میچ
» 
 
 
 
 سال از نبود پدرش گذشته بود و امروز کی.  بود ستادهی پر از اشک کنار قبر پدرش اي چشم هابا

  و بعد گفتندی متی آمدند تسلیسالگرد بود مردم جلو م
 

 .  با دور شدن کنار قبر زانو زد ستادندی ای مدور
  ختندی سنگ قبر ري رو شده آزاده شدندی زندانياشک ها.  آمد شروع به خواندن کرد یمداح
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 مامان ازدواج خوامی ممی با آقا رضا قرار گذاشتگهی دي هفته " دی کشرجی نام اي را جلو برد رودستش
  " دادم که ازدواج کنهتی رضایعنیکنه 

 کنارش قرار ی کس" بابا هی خالیلی جات خ" را صدا کرد رجی قبر گذاشت و اي سر رومادربزرگ
  باش ی ازم راض" جدا نکرد هایگرفت نگاهش را از سنگ س

 
  " یخواستی نشدم که می اون" دهانش را باز کرد با بغض زمزمه کرد "... 

  انی بتونن بونی عقب آقامی پگاه جان پاشو ما بر_ دستش را گرفت ترانه
  جا بلند شد همراه ترانه از قبر فاصله گرفت از

  . ستادندی و آنها کنارش ا گفتند تشکر کردتی جلو آمدند هر دو تسلای و دندالرام
  شدندی کم همه آماده رفتن به خانه آقاجان مکم

  دیای تو و ترانه با ما ب_ دستش را گرفت دالرام
 .  بهتر استی از بودن کنار مرتضدانستندی بود هر دو می ترانه نگاه کرد او هم راضبه

  مامانم نذاره دیآخه شا_ هم فشرد ي را روشی هالب
  گمی بهش مرمی من م_ گفتعی سرایدن
 که ی شبي خاطره ای بردوی ام دبلی بدنی ها رفتند با دنی داد هر چهار نفر به سمت ماشتی رضابایز

 ستادی بود زنده شد معذب امارستانیدر ب
  شد ؟ ی چ_دالرام برگشت. 

  .می مزاحمتون نباشگمی میچی ه_ پگاه
 ه  تعارف نکن پگانقدری اه ا_دی دستش را کشدی خنددالرام

  .ستادندی رنگ ای مشکنی ماشکنار
 .. عقب هیدالرام جلو نشست بق.  را باز کردند هر چهار نفر سوار شدند نی ماشدر
 . بود ی خوبي بودی کشیقینفس عم. را پر کرده بود نی تمام اتاقک ماشای عطر تلخ برديبو

 ه؟ی چتیی اسم ادکلن دا_ دی پرسای اراده از دنبدون
  باهاشاااارهیگی دوش م_دی خندترانه

  نهی اتاقشم هم_ لبخند زددالرام
  تامفورد_ رو به پگاه کردایدن
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 کیهر چهار نفر با .  سوار شد ی سرتا پا مشکپی با تای باز شد و بردنی در ماشای از گفتن جمله دنبعد
  تنها سرش شهی مثل همایصدا بلند سالم گفتند برد

 
 انگار ادی زورش م" دوخت رونی داد نگاهش را بنیا چ اش رینیب.  آرام گفت ی تکان داد و سالمرا

  عنقو نیبدبخت دوست دخترش که ا...درست سالم کنه
 

 " کنهی متحمل
 را گارشی کرد پاکت سبشیدست در ج.  راه برگشت انهی رفت منی به سمت پخش ماشای برددست

  نی اش را چینی دوباره بگاری سدنی با ددی کشرونیب
 

  .دیدی مای داشته باشد را در بردتوانستی پسر مکی که یف مناتی تمام خصوصداد
 هی تکنی ماششهی ترانه و دالرام سرش را به شي گرفت بدون توجه به صحبت هاای را از بردنگاهش

 ... بزندهی هم به مهدي سرتوانستیکاش م .دیداد آه کش
 _ردنش انداخت و گفت  مهربان جلو آمد دست دور گي با لبخندنیری خانه را باز کرد وارد شد شدر

  معرفت یپسر ب
  کار داشتم به جان کوروش _ خم کرد ی را کمخودش

 يومدی بوده که نتی معرفتی از بی مطمئن شدم کار نداشتگهی د_ دی خودش را عقب کشنیریش
  کجاست ؟ _دی پرسرفتندی که به سمت سالن بزرگ و مجللشان مهمانطور

  توو اتاقشه _نیریش
  ادی بخوادی می امشب سعادت_ آورد نیی پای را کمشیصدا

  دتمی بابا من برم تا کوروش ندي ا_ستادی سرجا اانیک
  ي کردخودی تو ب_ دستش را گرفت نیریش
  امی مگهی شب دهی رمی به جان تو حوصلشونو ندارم م_دی جلو رفت گونه اش را بوسانیک
 تنها پسرش بود تمام جانش دیکشی اش پر مي ته تغاريدلش برا. نگاهش کرد ي با دلخورنیریش

  کوروش هم دوستش دانستی بود مانیبسته به جان ک
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 داشتند اما با بزرگتر ي کوچکتر بود رابطه بهترانیک. هر دو مانند هم بود ساختندی اما باهم نمدارد
  ی حساب بانککی تبدبل به انی کيشدنش کوروش برا

 
 خواستیول م که پیی خالصه شد در زمان هاانی تمام احترام کشد
  عجله ؟ نی کجا با اانی سالم آقا ک_ دی بتواند از سالن رد شود کوروش رسانی کنکهی از اقبل

 هی دیببخش.  سالم _ به لب نشاند و برگشت یلبخند زورک .دی کشیقی نفس عمستادی به ناچار اانیک
  اومدهشی برام پيکار

 شم  خانوادم باشی پدی به کارت زنگ بزن بگو امشب با_کوروش
 کردن یاز امر و نه . ستادیهمانجا ا.  را بست کوروش به سالن رفت انی دهان کدی باي رودشیتاک
  دیای پدرش متنفر بود اما مجبور بود کنار بيها
 
  ! ی پولی با بستی از اوامر کوروش مساویچی سرپدانستیم

 تخت رفت لبه ان وارد اتاقش شد به سمت.  فرستاد به طرف پله ها رفترونی را با حرص بنفسش
  رونی را باز کرد از تن براهنشی پينشست دکمه ها

 
هنوز چشمانش گرم نشده بود که در اتاق باز شد سرش را .  تخت پرت کرد ي و خودش را رودیکش

  با نیریش. مادرش صاف نشست دنیبلند کرد با د
 

  ؟يدی چرا خواب_ کنارش امد لبخند
 شن؟ی فرما مفیخوابم؟االن مگه تشر بتونمی نمهی چ_ جواب دادتی عصبانبا
  بخواب مامان جان ری بگی دلم تنگ شده بود ولی من باششی نه گفتم پ_ نیریش

 بود ناراحت کردنش را شی فرد زندگنیزتری عزنیریش.  بلند شود دستش را گرفت نکهی از اقبل
  به اعصابم دی بابا ردی ببخش_ خواستینم
   مودب باش مامان جان_ اخم کردنیریش

  جون نیری چشششم ش_ زد لبخند
 ؟يری سرکار چرا نم_ دی گونه اش کشي دست رونیریش
  ؟دهی هه بابا آمار منو م_ انیک
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 . بود ی عصبانششی دختره هم رفته بود پهی يری سرکار نميدی جوابشو نمگفتی مروزی د_نیریش
  بود ؟ ی اسمش چ_ دی در هم کشابرو

 . فکر کنم نی نوش_نیریش
  زونی آويره  دخت_ انیک
 ی رفتي بعد ولش کردرمتیگی می گفتي ؟ با دختره دوست شدانی کیکنی مينجوری چرا ا_نیریش
 گهی دیکیبا 
 تموم شد اون ول می نساختمیباهم دوست شد .رمتیگی گفتم مدمی من به گور بابام خند_ انیک
  کردینم
 ان؟یآره ک.  به بابات گفته بچه ازت سقط کرده _ نیریش
 کنه اصال اونو ی نه مامان دروغ گفته خواسته حرصشو خال_ داد و گفتنی به نوشیش دلش فحدر

 . عروستو نشونت بدم سایولش کن وا
  آخهيریگی تو مگه زن م_دی خندنیریش
  همه رو گذاشتم کنارگهی درمشی بگخوامی آره م_ انیک
  ؟یگی مي راست دار_ نگاهش کرد دواری امنیریش
  ...نشی ببساای آره به جون تو وا_ جواب دادگشتیدنبال عکس پگاه م ی همانطور که در گوشانیک

 چادر در سر دختر و دنی شد با درهی با ذوق به عکس خنیشر.  گرفت نیری را مقابل شلیموبا
  رفته _ دی کرد با تعجب پرسانی عکس رو به کشنیلوک
 

  امامزاده؟دیبود
 آره _ لبخند زدانیک

 انی کي نگاه پاك و معصوم برانی دختر با انی نشست انگار واقعا انیری شي لب هاي پر رنگ رولبخند
  کدام از دوست چی هانیتا به حال ک. بود يجد

 
 به می نگفته بود تصمنانی حرف نزده بود و با اطمچکدامشانی را نشان نداده بود راجب هشیدخترها

  يادآوریدر دل خدا را شکر کرد اما با . ازدواج دارد 
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 پدرش _دی بود پرسرهی کرد با لبخند به عکس خانیوش لبخندش رنگ باخت رو به ک کوري هاحرف
  اس؟کارهیچ
  فوت شده _ را از دستش گرفت لی موباانیک
  چطوره؟شونی خونشون کجاست ؟وضع مال_دی دوباره پرسنیریش
  .می باهم فرق داری از لحاظ سطح مال_ کالفه جواب دادانیک
 ...ذای نمانی کیناسشی باباتو م_ مضطرب گفتنیریش

  نداره ی ربطچی به کوروش ه_ حرفش را قطع کرد انی کلمه از دهانش خارج شود کنکهی از اقبل
  نداره ی ربطچی هچکسی به ه_ دوخت نیری را به چشمان شنگاهش

 ... بزند اما نتوانست ی نگاهش کرد دهانش را باز کرد حرفنیریش
 .... در راه بود طوفان

 
 
 
 ی و باال مرفتی منیی شد دست پااری هوشکردیم که عضالت شکمش را نوازش م نری حس دستبا

  چشمانش را باز کرد با بردیآمد حرارت بدنش را باال م
 
 ! درست حدس زده بود  . دی کالفه کشی ماندانا پووفدنید

  ؟ي شدداری ب_ زد ییبای چشمان بازش لبخند زدنی با دماندانا
  نه _زد ی جا بلند شد پوزخند پررنگاز

  کنمی مدارتی کنه نذاشتم گفتم خودم بدارتی بادی بخواستی مامانت م_ ماندانا
 !يکردی مدارشی بیآره خب داشت_ کرد منظور دار گفت نگاهش
  انی دلم برات تنگ شده بود ک_ کرد ي خنده لوندماندانا

  ! شدی حل ميکردی عوض مگتی دي جاهی با _ را برداشت لبش را کج کرد راهنشیپ
 انگشت اشاره اش را به ستادی اانی به هدف خورد از جا بلند شد مقابل کریت.  ماندانا قرمز شد صورت

  مقابلش تکان داد اما هر چه کرد دینشانه تهد
 

 .  بزند دستش را مشت کرد از اتاق خارج شد ی حرفنتوانست
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 . ماندانا بود قی که داد واقعا الی خروج ماندانا به خنده افتاد جواببا
 يرو.  تخت برداشت ي را از رولی موباگری شد با دست دشی دست مشغول بستن دکمه هاکی با

  را به لی رفت و نام پگاه را لمس کرد موبانیمخاطب
 

 . چسباند گوشش
 .  پگاه از بستن دکمه ها فارغ شد ي صدادنی با شنهمزمان

  سالم _ پگاه
  ؟ی خوبزمی سالم عز_ انیک

  تهی غم زندگنی اخرشاهللای ا_ دی کشیقی نفس عمستمی بد ن_دیچیشش پ گرفته پگاه در گويصدا
  خونتون ؟ی رفت؟یتو خوب . ی مرس_ پگاه

  آره االن خونمونم _ انیک
 ؟یمونی شب م_ پگاه

  خونه خودم رمی نه بعد از رفتن مهمونا م_ انیک
  مگه ؟ دی مهمون دار_ پگاه

  زمیآره عز_ انیک
  دختر دارن ؟_ پگاه

  ستی ني به حسوديازی روانش مشکل داره نکممی دختره ری البته پستیآره دختر ن_ دید خنانیک
  راحت شد المی خشی آخ_دی خندپگاه

  راحت نبود ؟التی خیعنی جاااااااااااااان _ انیک
 کنهی امشب نگات نمي دخترچی راحت شد که هالمی چرا اما خ_ پگاه

  دوست دارم _ نشست زمزمه کرد  حرکت ماندانا عذاب وجدان در دلشيادآوری از
  منم _پگاه

 ؟ی منم چ_ انیک
  منم دارم _ دی خندپگاه

 ...دی نه کامل با_ انیک
  وارد شدن مادرش جمله را نصفه کاره گذاشت با
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  .زنمی من بعدا بهت زنگ مزمی عز_ انیک
  باشه خدافظ _ دلخور شدپگاه

 شد ؟  ی چ_ مادرش نگاه کرد ی کرد و به چهره شاکیخداحافظ
 ؟ياری باباتو دربي صدايخوایم !! یی باالنی ؟ دوساعته ایکنی مکاری چ_ نیریش
  اومدم ی خواب بودم داشتم م_ انیک
 جان امشب احترام باباتو انی ک_ گفت انی به کی جلو رفت در اتاق را باز کرد با لحن ملتمسنیریش

  و دخترشم خوب برخورد کن نذار ینگه دار با سعادت
 

  کنه لجباهات
 . تکان داد و از اتاق خارج شددیی را به نشانه تاسرش

 
 

 و ی سعادتيدر مقابل حرف ها.  ماندانا عق نزند ي شب خودش را کنترل کرد تا مقابل عشوه هاتمام
 پدرش فقط لبخند زده بود اجازه داده بود پدرش 

 
نفس . رفتن کردند  شب بود که باالخره مهمان ها عزم 12ساعت . فخر وجودش را بفروشد یحساب
 .  فرستادرونی بهی دور از چشم بقیراحت

 .  کند با اکراه دستش را فشرد ی مقابل پدرش دست جلو آورد تا خداحافظماندانا
  بابا _ کنار پدرش نشست و گفت ی از رفتن سعادتبعد

 .  نگاهش کرد کوروش
  مقدار پول الرزم دارم هی من _ دادادامه

 هم فشرد تمام شب ي را روشیدندان ها.  سالن رفت ي به سمت پله ها بلند شد بدون جوابکوروش
  دخترك سبک را تحمل نکرده بود تا يعشوه ها

 
 به زنمی فردا صبح م_ بزند اما جواب کوروش زودتر آمد ی دهان باز کرد حرفردی جواب بگنطوریا

 حسابت 
  کوروش رنگ باختيعد با جمله بدی نکشی نشست انا طولشی لب هاي جابلند شد لبخند رواز



 292 

  ای راه بی با دختر سعادت_
 .  بماند از پله ها باال رفت انی آنکه منتظر جواب کبدون

 به پگاه نی و روشن کردن ماشچیی شد قبل چرخاندن سونیسوار ماش.  کرد ی خداحافظنیری شاز
  ثبت نام می دنبالت برامی فردا م_ دادامیپ

 . پرت کردی صندلي را رولیموبا
 

******* 
 مقابل همه اعالم خواستی و آب دهانش را قورت داد امشب مچاندی را درهم پشی استرس دست هابا

  ای بردنکهی دارد سرکار برود تا قبل از امیکند تصم
 

 به اصرار آقاجان ماند استرس وحشتناکش شروع شد ای بردی گفتن اما وقتي استرس نداشت برابماند
  دی بگويزی چی کسای مقابل بردخواستیدلش نم

 
 محبور بود از فردا شدی نباشد اما نمای تا بردگری دی بگذارد زمانخواستی خورد شود دلش مغرورش

  متوجه انی کنکهی قبل از اگشتی دنبال کار مدیبا
 

 .  بشود طشیشرا
مادرش به همراه زنعمو و مادربزرگ مقابل نشسته و حرف .  را دور تا دور سالن چرخاند نگاهش

  .زدندیم
 . بودندلمی في سالن نشسته در حال تماشاي باالی و عمو مرتضقاجانآ

 . استيسرش را نچرخاند تا بفهمد در حال انجام چه کار. سمت چپش نشسته بود ایبرد
 . بدون لرزش باشد شی کرد صدای صاف شود سعشی کرد تا صداي اسرفه

  بهتون بگم يزی چهی خواستمیآقاجون من م_
 را قطع کرده و به پگاه چشم دوختند نفر ونیزی تلوي نفر بودند که صدانیل اوی و عمو مرتضآقاجان

  رخ می در نی نگاهینی مادرش بود و بعد سنگيبعد
 

 ... صورتش چپ
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  باباجان ؟ی بگيخوای می چ_ با لبخند مهربان نگاهش کرد آقاجان
  برم سرکار خوامی م_ چاندی شالش را پگوشه

 دی کوبزی مي را محکم روونیزی تلوموتی ریرتض حرف از دهانش منی خارج شدن ابا
 ؟ي داری چرا باباجون ؟ مشکل_ آقاجان

 . مستقل بشم خوامی نه فقط م_ چاندی پشتری را بشال
 از گمید. یشی مستقل می ازدواج کنگهی بشه عمو ؟دو روز دی که چ_ بلند شد ی مرتضی شاکيصدا

  توو خونه تا ازدواج ینیشی حرفا نشنوم ازت منیا
 
  . یشی اونوقت مستقل میکن

 را فراموش کرد مثل ای شد استرس را فراموش کرد بردرهی خی را باال گرفت به چشمان مرتضسرش
  من دارم _ کنترلش را از دست دادتیتمام مواقع عصبان

 
 ! نه من دیری بگمی دخترتون تصمی زندگي برادی شما مختارکنمی آقاجون صحبت مبا

 من حرف ي توو رودی آقاجون چطور پرروش کردینی مب_آقاجان نگاه کرد  از جا بلند شد به یمرتض
  زنهیم

  سرکار ي برستیپگااه باباجان فعال الزم ن .ی مرتضنی بش_ دی را کشی دست مرتضآقاجان
 ... از فردا برم سرکار منخوامی من م_ی پناهی هم از ترس هم از بدی پگاه لرزچانه

 نی سالشه آقاجون منم خدا رو شکر زندم بچه من اگه االن توو اتسی پگاه ب_ حرف پگاه آمدنی ببایز
  زد از ادبش بود وگرنه به من مربوط یجمع حرف

 
  و خودش شهیم

 گهی زن داداش دو روز دشهی هر وقت من مردم بعدا به شما مربوط م_ زد ي پوزخند صدا داریمرتض
  دختر پس توو نی و امیمونی ما میکنیشما شوهر م

 
 خالت نکن  دتشیترب
  ي بچمو ول کنم که شما آقا باال سر شدستی من ازدواجم کنم قرار ن_ از جابلند شد بایز

 میزنی باهام حرف مدینی بشهی هم عصبانی مرتضنی شما بشبای ز_ برگشت بای به سمت زآقاجان
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  خونههی سال توو کی ی وقتیکنی پررو مناروی اي شما دارنی هم_ به سمت آقاجان برگشت یمرتض
  زننی ساز مهیبدون مرد بمونن معلومه هر کدوم 

 ازدواج کنه ربطش به خوادی برم سرکار مامانمم مخوامی من م_ جواب داد دیلرزی که میی با صداپگاه
  ؟يریگی ممی ما تصمی زندگي عمو؟ چرا براهیشما چ
 بعد از آقاجون یمن ي ندارم اما تو برادرزاده ي من با ازدواج مادرت کار_ را باال برد شی صدایمرتض

 اجازت دست منه 
 خود شما آقاجون _ گذاشت رمردی نقطه ضعف پي نشست برگشت سمت آقاجان دست روشیسرجا

  که یی جامی پگاه بره سرکار از کجا بدونيدیاجازه م
 
 جواب يخوای مای چطور اون دنوفتهی بی اتفاقهی ؟پس فردا هی مطمئنه ؟صاحب کارش ادم حسابرهیم
  و فرصت طلبه ی شهر مر از آدم عوضنی؟ا ي و بدرجیا

 
. 

  می کنسکی رمیتونی نمی باباجان تو دست ما امانتگهیعموت راست م_ نگاهش کرد آقاجان
 سر ای بردي به سمت اتاق قدم بردارد با صدانکهی از جا بلند شد قبل از ادی از چشمش چکاشک

  خشک شد شیجا
  من شی پادی پگاه بدی خانوم اگه اجازه بدبای ز_ ایبرد

 کردی نگاه مبای فقط به زای نگاه کرد اما بردای تعجب به بردبا
  شما؟شی پ_ بایز

  ادی بدی دارم اگه اجازه بداجی مطب احتي برای منشهی بله من به _ ایبرد
  بگم واال ی چ_ بایز

  .میستی نی انگار ما کسدی بگی همه چدی فعال که شما با_ با حرص گفت یمراض
 .  مبل نشست ي شدن در رودهیبا کوب.  حرف از جا بلند شد از خانه خارج شدنیا از گفتن بعد
  . ستی کردن نسکی به رازی عمو ندیشناسی منم که م_ رو به آقاجان کرد ایبرد
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 را رجی تنها بازمانده اخواستی گونه اش بود دلش نمي به پگاه نگاه کرد رد اشک هنوز روآقاجان
  ی کار کند مشکلای بود کنار برد قرارایبرنجاند حاال که برد

 
  . نداشت
  ؟ ای بردشی پي بري خودت دوست دار_ را به نشانه موافقت تکان داد و رو به پگاه کرد سرش
 زدی کار کردن را مدی قدی نه باگفتی ندارد اگر می حق انتخابدانستی نه اما مدی بگوخواستی مدلش

 .ود به مادرش نگاه کرد منتظر به پگاه چشم دوخته ب
 

 با رضا قرار گری هفته دگذاشتی نه باز مادرش را تحت فشار مگفتی از پگاه دفاع کرده بود اگر مامشب
  کند ی درست نبود بهانه تراشطی شرانیداشتند در ا

 
  .کردی را خراب مزی همه چدی که کار خودش به استقبالش آمده بود نباحاال
 . بله دوست دارم _ زمزمه کرد آرام

 
 

 . وارد کوچه شد مقابل خانه نگه داشت بایا اشاره دست ز بایبرد
 رفت قبل از آنکه باز رهی شد پگاه دستش به سمت دستگادهی پبای رد کرد زدیای تعارف زد داخل ببایز

  آدرس مطبو _ دیچی پنی در ماشای برديکند صدا
 

  ای فردا بفرستادمی مبرات
  ؟ امیس فردا ب پشهی م_ را به خاطر آورد من من کرد انی کامیپ

 ای بی هر وقت خواست_ سرش را تکان دادایبرد
 امشب ...آب دهانش را قورت داد... دستتون درد نکنه بابت _ در را فشردرهیدستگ

 .  من اونجا نبودم دی شای کنهی و گريای که کوتاه بنی اي به جای از حقت دفاع کنریادبگی _ ایبرد
 ستادنی دمه در منتظرش بود با ابایز.  شد ادهی پنید از ماش بدهد سرش را تکان دای جوابنکهی ابدون

 گفت؟ی میچ_ دیدر کنارش پرس
 مگه دکتره؟ .  آدرس مطبشو دادیچی ه_ پگاه
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  دندون پزشکه _ در را باز کرد وارد شدند بایز
  ادی اصال بهش نم_ نگاه کرد بای با تعجب به زپگاه

 ***** 
 انی داد چشمانش را بست کهی تکی صندلیرش را به پشت سانی نشست بدون نگاه به کنی ماشداخل
 منم . سالم پگاه خانومکیعل_ دی بلند خنديبا صدا

 
 خوبم
  ادی خوابم م_ دی نالپگاه

  ؟ ي مدارکت رو آورد_ دستش را گرفت به راه افتادانیک
  نه _ پگاه

 ؟ياوردی چرا ن_ با تعجب نگاهش کرد انیک
  .می برو خونت حرف بزن_ پگاه

  ی ثبت نام کنخواستمی امروز م_ نایک
  شهی نمری حاال د_ پگاه

  زد شی که شد پگاه هنوز خواب بود ارام صدانگی نزد به طرف خانه به راه افتاد وارد پارکی حرفانیک
  ؟ میدی رس_ چشمانش را باز کرد پگاه

  .می نه هنوز توو راه_ لبخند زد انیک
 انی شد رو به کادهی پنی شد از ماشانی کی متوجه شوخگنی پارکدنی به اطرافش نگاه کرد با دپگاه

  ي چقدر تو خوشمزه ا_گفت 
  ؟ی شک داشت_ چشمک زد انیک

 .  نداد ی و جوابدیخند
 کرد به پگاه تعارف زد پگاه رد کرد ی خنک خالی آبوانی به آشپزخانه رفت لانی خانه که شدند کوارد

  مقابلش انی بعد کقهی مبل نشست چند دقيرو
 
  ؟ياوردی مدارکت رو نی چي خب برا_ شستن

 . ثبت نام کنم تونمی چون فعال نم_ پگاه
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  ؟یتونی چرا نم_ انیک
 دی بهتر بگوای سخت بود گرفتی که درآن قرار میی هاتیچقدر موقع. گرفت ي شالش را به بازگوشه

  دوخت نی اش سخت بود نگاهس را به زمیچقدر زندگ
 

 ... اشهیه آزاد شهر چون دانشگا_ لب باز کرد ارام
  سر خورد نیی پشتش به پارهی سرد از تعرق

  ی فکر کنزای چنی به استی شما اصال الزم نزمی عز_ حرفش را قطع کرد انیک
  بدم شوی شهردی چرا الزمه باالخره با_ پگاه

  .کندی خورد مي چه غرورکندی می با گفتن هر جمله چه جاندانستی خدا مو
 ؟ زمی عزستمیمن مگه ن_ مبل کنارش نشست دستش را در دست گرفت ي از جا بلند شد روانیک

  دانشگاه آزاد دادم بهت شنهادیخودم پ
  ي من درس بخونم تو خرجشو بدستی قرار ن_ دی وسط حرفش پرپگاه

  وفتهی اتفاق بنی همقای چرا قراره دق_ انیک
  رمی نمينجوری من ا_ باز کرد دی کشیقی چسمانش را بست نفس عمپگاه

 ی زن من بشيخوای ؟ پس فردا مبمی پگاه ؟ مگه من غریگی چرا چرت م_ متعجب نگاهش کرد انیک
  فمهی کنم وظيمن هر کار

  ات فهی وظشهی هنوز که نشدم هر وقت زنت شدم م_ پگاه
 ی من گذاشتي بار پا توو خونه نی اولي که برای همون شبي اتفاقا زنم شد_ دی ابرو درهم کشانیک

  يزنم شد
  صبر کنم دی ماه باکی رو بدم فقط هی شهرتونمی برم سرکار خودم مخوامی م_ پگاه سرخ شدي هانهگو

  سرکار برود؟ خواستیپگاه م.  شروع به زدن کردانی کقهی شقي رونبض
  ؟ی با اجازه ک_ دهانش را باز کرد یعصبان
 مامانم... خب.... خب_ را نگاه کرد انی سرش را باال آورد با تعجب کپگاه

 مته .... پانیکال ک.....خوبه.... خوبه_ از جا بلند شد سرش را تکان داد انیک
  مودب باش _ دی کششی لب هاي خشک شد زبان روپگاه
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 را باز راهنشی کرد آرام باشد خودش را کنترل کند دگمه می سعدی صورتش کشي دست روانیک
  میبری مدارکتو ممیری فردا ميری سرکار نم_کرد 

 
  دمی رو هم هر ترم خودم مهی شهریکنیت نام م ثبدانشگاه

 دی مامانم خرج دانشگاه منو بدای تو خوامی مستقل بشم نمخوامی من مانی ک_ دلخور نگاهش کرد پگاه
  ی برم سرکار نگو مثه عمو مرتضدیمن باالخره با

 
  ازدواج کنم که مستقل بشم دی بایکنی مفکر

  .ستی سرکار اما االن زمانش نيست دارم بر دویلی اتفاقا من خ_ دست به کمر زد انیک
  شهی می پس زمانش ک_ستادی اپگاه

پگاه جان ازت ... سرکار ي بري دانشگاه نخواهی که به خاطر شهری درست تموم شد وقتی وقت_ انیک
  رو اعصابم ندوکنمیخواهش م

 از همه توقع شتری که بی با همه دعوا کردم که اجازه بدن برم سرکار حاال کسشبی من د_ پگاه
  یگی بعد مکنهی کنه از همه بدتر برخورد متمیداشتم حما

 
  اعصابم ندو ؟ رو
 ی و هم کار کنی هم درس بخونهی مگه دانشگاه الکی درست بخوندی تو با_ را فشرد یشانی دست پبا
  ؟ ی کندای کار پيخوای از اون کجا مری غیشی متیاذ
 

  نکن پگاهيلجباز
 شی دندون پزشک قراره من منشالمونی از فامیکی کردم دایکار پ_گرفت  جلو رفت دستش را پگاه

  دوننیبشم آقاجونو مامانمم م
  ی بشی منشي مونده برنی هم_ انیک

  جون من ریبهونه نگ_ هم فشردي را روشی لب هاپگاه
  زنه ؟_ آرام شده بودی نگاهش کرد کنانیک

  نه_ جواب داد انی شدن کی خوشحال از راضپگاه
 مرد
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  يالزم نکرده بر_ مبل نشست ي رودی کشرونی دستش را بانیک
  ستی ني بخدا آدم بدنای نکن من اجازه گرفتم از مامانم اتی اذانی ک_ مبل نشست ي روکنارش

  مجرده ؟ _ انیک
  نه زن و بچه داره _ اراده گفت بدون

  شرط هی به _ نگاهش کرد انیک
  ؟ی چ_ پگاه

 که یی مطبم فقط روزادمی رو هم من خودم مهی شهرمیکنیبت نام م دانشگاه ثمیری فردا م_ انیک
  وقت مهی به صورت نيری ميکالس ندار

  ي تو بدموی کنم شهرکاری چرمی مگهی پس د_ دلخور نگاهش کرد پگاه
  ی تا مستقل بشيری م_ جمله خودش را برگرداند انیک

 ای يری شرط منی با اای _ گرفت  کف دستش را مقابل صورتشانی بزند کی دهان باز کرد حرفپگاه
  بزن دشویق
 منتظر نگاهش کرد انیک. دادی جواب مدی کار کردن به همه باکی يبرا. نگاه کردانی به کیچارگی ببا

  لب ي تکان داد لبخند رودییسرش را به عالمت تا
 
 . نشست انیک
 
 
 
 . بودانیشتن ک دوست داظی شد تمام قلبش پر از حس غلرهی به سقف خدی تخت دراز کشيرو

  کرده بودند تمام روز در عشق حل شده بودند ي روز عشق بازتمام
 پر از ي همان زمزمه هاخواستی را مانی شده بود حاال شب ها هم دلش آغوش کشتری بیوابستگ

  از دهانش خارج شی نفس نفس زدن هاانیحرارت که م
 
  . شدیم
 را برداشته بود در مقابل انی امروز ادکلن ک .دی کشرونی ادکلن را بفشی کي جابلند شد از تواز

  ...شهی گفته بود دلم برات تنگ مانیتعجب ک
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 .  بود دهی امانش را بری دلتنگانی از کي دوري مثل تمام شب هاامشب
 . زد ینی بری زانی کي بعد بودیچی در سکوت اتاق پسی پي را فشرد صداانگشتش

 باشد ؟ کنارش نجای اانیمانش را باز کند ک چششدی مدی نفس کشقی عمقی را بست عمچشمانش
 باشد ؟

 حس نی بود که االن داشت ؟ عشق ای حالنیعشق هم.  گونه سر خورد ي اشک آرام روي قطره
 وحشتناك خواستن بود ؟ 

 . ضربه زد انی نام کي را برداشت رولشی دراز کرد موبادست
 م پگاه؟  جان_ از چشمش همزمان شد ي بعدي قطره دنی با چکانی کيصدا

 کرده بود ری گشی که در گلوی شده با همان بغض لعنتداری مشخص بود که از خواب بشی صدااز
  ؟ انی ک_ کرد شیصدا
  شده پگاه؟ يزی چزم؟ی جانم عز_ نگران شد انی کيصدا

  دلم برات تنگ شده _ لرزان زمزمه کرد ي صدابا
 بالت ؟  دنامیب ...میقربون دلت برم زندگ_ مهربان شد انی کيصدا

 مامانم خونه اس _ کرد زمزمه
  ی شب و روز بغل خودممیکنی تحمل کن بعد ازدواج مکمی_ دی کشی اهانیک

 ؟ي جد_ پگاه نشست ي لب هاي رولبخند
 زمی آره عز_ دی خندانیک

  دی سرش کشي مالفه را رودی دراز کشپگاه
 مان شد  درانی آرام بخش کي اش با صدایدرد دلتنگ. رفت نی نشکسته از ببغض

  ؟انی ک_ کرد زمزمه
  ؟انی جان ک_ انیک

  شهی خوب میلی خمی منو تو زن و شوهر بش_ پگاه
  شده بودند وانهیساعت سه نصفه شب هر دو د . دی بلند خندي با صداانیک

 ؟يخندی می به چ_ پگاه
  می االنم منو تو زن و شوهرنی همنکهی به ا_ انیک

  گمی رو نمي ن اونجورااانی عه ک_دیت نال گونه سرخ شده اش گذاشي دست روپگاه
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 ؟یگی رو مي چجور_ انیک
 دستت درد نکنه ی بگي سرکار من برات غذا درست کنم بعد از سرکار برگردي تو برنکهی ا_ پگاه

  ي شدبمی کردم تو نصیخانوم خوشگلم من چه کار خوب
  ری بگلی خودتو تحوشتری بکمی _ به خنده افتاد انیک

  ینیچی مزویبعد م...  گوش بده گهی خراب نکن داهامویرو ن انی ک_ پگاه
  من خستم پگاه تازه از سرکار اومدم _ دی وسط حرفش پرانیک

  بعد ارمی برات حوله بیکنی صدام ميریگی دوش ميری تو منمیچی مزوی باشه خودم م_ دی خندپگاه
 شام ي تو رو به جا توو حمومکشمتی مرمیگی بعد من دستتو م_ دی دوباره وسط حرفش پرانیک
 خورمیم

  خوبه دوست دارم _ لبش را گاز گرفت پگاه
 ؟ي دوست دار_ آورد نیی را پاشی صداانیک

بدون تو ....دی لرزشیصدا... با تو دوست دارم ویآره دوست دارم همه چ_ چشمانش را بست پگاه
  ...رمیمی می اگه تو نباشخوامی نمیچیه
  نکنااا هی گر_ را باال برد شی صدای کمانیک

 اهای رونی اي خراب بشه همه ترسمیم..... نشه ترسمی م_ پگاه
 روزا نی اي همه میشی بچه دار ممیکنی منو تو ازدواج مشهی خراب نمیچی هزمی نترس عز_ انیک
  گذرهیم

  ؟يدی قول م_ پگاه
 دمیقول م....زمی عزدمی قول م_ انیک
 
  تنهاییاتو بزار رو دوش منتو

 ه تو گوش من تو الالیى میشصداى
  شاهد شب و تب و تاب منىتو
  شب نارفیقى تو مهتاب منىتو

  لیلی مثل تو مجنون بودکدوم
  تویى ، تویى علت وجودمجنون
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  اون کوهى که باد به تو تکیه کردتو
  اسم تو تفسیر شده واژه مردبا

  قامت صالة اگه رو لبمهقد
  حرمت حضور تو بى واهمهبه
 

  داد و چشمانش را بست هی تکنی ماششهی را به شسرش
 کرده بود حاال هی هم نذاشته بود و تمام شب را گري چشم روي لحظه ای حتشبی از دانیبه لطف ک.

 .  گرفته بود يدیسردرد شد
  بکن يخوای که می حاال برو هر غلطستمی نی من راضدیچی در سرش پانی کادی فريصدا
 تنها انی کشدیباورش نم.  کرده بودهی گریزه کاف به انداشبی نزند دهی گرری را گاز گرفت تا زلبش

 .  بزند ادی سرکار رفتن دلش را بشکاند و سرش فريبرا
 شدند نی که سوار ماشی از زمانقای ثبت نام کردند دقنکهی ثبت نام رفتند و بعد از اي براشی روز پدو

  سرکار برود و اجازه ستی گفت الزم نانیتا برگردند ک
 
 شد ی بود که راضنی اش اجهیو روز بارها خواهش کرد درکش کند اما تنها نت دنی تمام ادهدینم
  هم گفت آقاجان ی کند وقتدای خودش کار پيگری ديجا
 
 .  شد ي بدتر از قبل کفرذاردینم
 انی را هم کهی اگر شهریحت. ندارد تا خرجش را بدهد ي االن پدرکندی درك نمانی چرا کدیفهمینم
  ؟ چند روز کردیرجش چه م مخاي هی بقي برادادیم
 
 مرد کی ي هی ساری و مادرش زکردندی به قرار مالقات با رضا نمانده بود بعد از آن هم ازدواج مگرید
  از مادرش پول توانستی آنوقت او چطور مرفتی مگرید
 
  ؟ ردیبگ

حظه که  هر لی وقتدیدی را مانی کی مالطی شرای وقتدی بگوانی حرف ها را به کنی اتوانستی مچطور
 .کردیدر کنارش بود احساس کم بودن م
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 بشود ای بردیدر دل آرزو کرد کاش پدرش زنده بود اگر بود حداقل مجبور نبود منش . دی کشیآه
  کند دای پي شغل بهترتوانستیم
 بشود آن ی منشخواستی بود که دلش نمنی همانی اصال تمام مشکل کشدی نمشانی هم دعواانی کبا

 ! مرد کی یهم منش
 ي روانی نام کدی کشرونی را بلی را باز کرد موبافی کپیز.  زنگ تلفن همراهش به خودآمد ي صدابا

  رفت تا شی انگشتش پشدیصفحه خاموش و روشن م
 

 آورد انگشت در جهت مخالف رفت و ادی را به انی کي و حرف هاشبی را برقرار کند اما دتماس
 . شد جکتیتماس ر

 آدرس را گری دکباری شد تا امهایوارد پ . دیرسی م6 قبل از دی ظهر بود و با بعد از5 ساعت نگاه کرد به
 .نگاه کند 

 درست صحبت اقتیانگار ل.  در وجودش شعله ور شد گری بار دای ها آتش نفرت از بردامی باز شدن پبا
 .کردن و احترام را نداشت 

 دیمن پگاهم گفته بود. الم س" خودش را خواند که در کمال ادب و احترام فرستاده شبی دامیپ
  " . دیفرستیآدرس مطب رو برام م

 آدرس یاول. پشت هم امی شب آمده بود دو پمهی ن1 ای بعدازظهر فرستاده بود و جواب برد6 را امیپ
  6تا " جمله کوتاه کی یمطبش در شمال شهر و دوم

 
  " ایب

 سالم کردن هم کی شعور یحت.بود عالم را نثارش کرده ي هاراهی تمام بد و بامی از خواندن پبعد
  نی تحملش کند؟ آن هم چندتوانستینداشت چطور م

 
 . روز انداخت نی که او را به ایلعنت به مرتض...ماه
 .  شد ادهی گفتن راننده به خود آمد تشکر کرد و پمیدی رسي صدابا
 ينگاهش را رو.  ستادی رو شد مقابل ساختمان بزرگ اادهی را بلند کرد از جوب گذشت وارد پشیپا

  در ای نام برددنی رنگ انداخت و با ددی سفيتابلو ها
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  تابلو سمت چپ پوزخند زد وارد ساختمان شدنیدوم
 
 ایاگر برد.  نگاه کرد خواندی انداخته بود و مجله منیی و مو بلوند که سرش را پای دماغ عملی منشبه

 د؟یای داشت چرا به او گفته بیمنش
 ش باشد ؟  کردنعی قصدش ضانکند
 تا رفتی که مي نگاهش کرد از پوزخنددهی در هم کشي سرش را باال گرفت با غرور و اخم هایمنش

  کرد دستش را دراز کرد يری جلوگندی لبش بشيرو
 
 .  را برداشت و شروع به ورق زدن کرد زی مي روي از مجله هایکی

  "؟یی کجا"زش کرد  بود باانی از کامی به صفحه نگاه کرد پدی در دستش لرزلیموبا
 گذاشت به زی مي از جا بلند شد مجله را رو7 ساعت دنی به ساعت انداخت با دی جواب نگاهي جابه

 . رفت ی منشزیسمت م
  از کارشون مونده ؟یلی خ_ به سمت دختر خم شد ستادی ازی مکنار

  دی صبر کندیفتم با بهتون که گ_ را نگاه کرد شی سرش را باال آورد با همان نگاه فاخر سرتاپادختر
  که من منتظرممهی ساعت و نکی _ هم فشرد ي را روشی لب هاپگاه
  !یستی همه منتظرن فقط شما ن_ که منتظر نشسته بودند اشاره زدماری با دست به دو بیمنش

 کار ستمی نمارشونی من ب_ را باال برد شی صدای کمستادی فوت کرد صاف ارونی را با حرص بنفسش
 اشون دارم  باهي اگهید

  داخل دی ببرفی تشردیتونی ممارایدر هر صورت بعد از ب_ سرش را تکان داد الیخی بدختر
 دیرسی شب هم به خانه نم10 بود که ساعت نطوری را پشت گوشش فرستاد اگر اشانی پري موي تکه

. 
  .دنی من اومدم حتما اجازه مدی شما بهشون بگ_ تر کرد می را آرام تر و لحنش را مالشیصدا
 دی مطمئن باشتنی توو اولوماراشونی ب_ یمنش
 دی ازشون بپرسدی بردیتوتی مامی ب6 خودشون به من گفتن که تا قبل از _ پگاه

  اسمت ؟ _ از جا بلند شد دی کشیقی نفس عمدختر
 پگاه _ لبخند خوشحالش را پشت لب ها نگه داشت پگاه
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  وارد شودتواندی مماریاطالع داد بعد از خروج ب آمد رونی بعد بقهی شد دو دقای وارد اتاق برددختر
  از جا بلند شد به طرف اتاق رفت ماری از خروج ببعد
 جذاب است اری بسکردی اعتراف مدیبا. تنش بود دی نشسته بود وهنوز روپوش سفزشی پشت مایبرد
  ...قی با آن اخم عمیحت
 .  نشست ی صندليجلو رفت رو.  اتاق را بست در

 ....  هم ایردب.  نکردسالم
 .  انداخت نیی سرش را پاای بردرهی نگاه خدنی نگاه کرد با دای را باال گرفت به بردسرش

 که گوشه شال را در دستش کردی نگاه مقی انقدر عمکردی داده بود و نگاهش مهی تکی به صندلایبرد
  . چاندیپ

 ! ای ب6 گفتم تا _ سکوت را شکست ایبرد
  امی نذاشت بتونیمنش اومدم _ را باال گرفت سرش

 برداشت خودکار کنار دستش را هم زی مي از روي سرش را تکان داد دست جلو برد برگه اایبرد
  کردو شروع به صحبت ادداشتی برگه ي رويزیبرداشت چ

 
 هیلی خارج از روابط فاميروابط کار !يای اون روزا تو جاش مستی روزا نی ستاره دانشجوعه بعض_کرد

 اومدن  ! یلیدکترم تو خانوم اسماع ي من آقانجایا
 

 .  نداره اما محل قرار نشه ي سرزدن بهت موردي برادوستات
  هم در کمال ادب و احتراممارای با برفتارت

  هست؟ی مشکل_ جا بلند شد به پگاه نگاه کرد از
 هست ؟ جوابش ی مشکلدیپرسی محکم و دو رگه اش حرف زده بود و حاال مي نفس با آن صداکی

 . باشد توانستی نميگری ديزیا جز نه چحتم
  نه _ شانه انداختي را روفشیک
 نگفته بود و خجالت يزی اما چزدی می حرفای حقوق هم بردي درباره خواستیدلش م.  بلند شد و

  شد دنی پرسالیخی تا خودش بپرسد بشدیمانع از آن م
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 . طرف در رفت به
  پگااه؟_فش کرد  متوقای بردي در را باز کند صدانکهی از اقبل

 بله ؟ _ از صدا زدنش برگشت پتعجب
  حقوقت چقدره؟ ی بدونيخوای نم_ شلوار کرد بی دستش را در جکی ایبرد

  چرا _ردی بود بهتر بود جوابش را بگدهی پرسای شد حاال که خود بردالیخی را بخجالت
  ؟يدی چرا نپرس_ ایبرد
 _ گفتای بزند اما با ادامه سکوت برديگریحرف د ای مکث کرد تا بردی بدهد کمی چه جوابدانستینم

  بپرسم ؟ تونمی حاال مدی نگفتيزیچون شما چ
 ! نه_ طرف کج شد کی به ای بردلب

 ! کردنش بود نه گفتن حقوقعی فقط ضاایانگار قصد برد. خوردکهی
 .  ماند ی منجای ادی شد فعال بامانی بزند اما پشی را باز کرد حرفدهانش

  ردی از جانب پگاه بود تا حالش را بگیظر نگاه کرد انگار او هم منتظر حرف منتي ای بردبه
 خدافظ  . دی هر طور راحت_ زد لبخند

  از اتاق خارج شدای بردي پوزخند پررنگ شده دنی بدون دو
 

 لی که برگشته بود چشمش به موبایاز زمان. چشم دوخت ي نشست وبه بخار برخاسته از چابای زکنار
  نشده بود ي خبرجی اما هردی تماس بگانیبود تا ک

 
 زندی زنگ مکردی بود فکر می عصبدادی نمامیحاال که پ.  همان بود که در مطب فرستاد امشی پنیآخر

  .... انی اما ککشدی ناز مدهدی مامیپ
  .دی کشیظی غلآه
  مامان ؟یکشی چرا آه م_ نگاهش کرد بایز

 تا ی روز دوستنی اولد؟ازی بگوانی دهان باز کند از کدشیم.  تار بود بای زری را باال گرفت تصوسرش
  با یاز فاصله طبقات.... امروز؟ از دختر نبودنشنیهم
 
 ....از.....انی کیالیخیاز ب...  که کرده بودياز قهر....شانیاز دعوا....انیک



 307 

 چون از عکس توانستی سبک شود اما نمی تا کمگفتی به مادرش مدی بود که بايادی زي هاحرف
  شانی مانع ادامه دوستگفتیاگر م. دیترسی مبایالعمل ز

 
 . را تحمل کندسکی رنی اتوانستینم . مردیآنوقت م . شدیم

  یچی ه_ زمزمه کرد ارام
 .  انداخت تا قطره اشک مزاحم نچکد نیی سرش را پاو
ج  ازدوايچون دار_ حلقه کرد وانی خوشحالم پگاه دستش را دور لیلی خ_ دستش را گرفت بایز
 ؟یکنیم
 .  لبخند زد و
  بشه لی وکخوادی ر ر چون دخترم مری نخ_ بایز

  نفهمه یفقط عمو مرتض_ پگاه
 تی به زندگی داره ؟ منو نفرستادن دانشگاه گفتن زنی بفهمه ؟ به اون چه ربط_ گفت ی شاکبایز

  حسرت دمی رو دي کرده الی عمر هر زن تحصهیبرس 
 

  ذارمیم نی تو تکرار من بشذارمی نمخوردم
  ترسمی بشه مخوادی که دلم میاز نشدن هر چ. مامان ترسمی م_ پگاه

 ي اهی شهري دانشگاه ثبت نام کردی چرا نشه مامان جان ؟ االن رفت_ دی سرش را در آغوش کشبایز
  تا آخر ادامه میای کمه از پسش برمیلیهم داره خ

 
  نشه ستی قرار نيدیم

 "ترسمیم. رو از دست بدم انی کترسمی م"دیل نالدر د .دی چکنیی اشک از چشمش پاقطره
++++ 

 
 مسخره که بود لمی هر چه فدنی نصفه شب خودش را با د2تا . رفت ی اتاق را بست به سمت گوشدر

  نرود اما حاال لیسرگرم کرده بود تا سمت موبا
 

 .  داده انی پانی بود کمطمئن
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 . را نگاه کرد لی موباصفحه
 ... نبودي رفته ا و تماس از دستامی پچیه

  " ام داده یحتما پ" را روشن کرد وارد تلگرام شدنت
 . در تلگرام نداشت یامی پچیه
 ... رفت انی نام کيرو

 ؟ با کردی چت میبا چه کس.  بود نی نصفه شب آنال2ساعت .  نداده بود امی بود و پنیآنال. بود نیآنال
 ..نصفه شب 2 ؟آن هم ساعت کردی چت میچه کس

 
  بودند که با آنها چت کند ؟ داری بشی از دوست هاکی ساعت کدام نی ااصال

 . لبش را به دندان گرفت پوست
 .  داده بود نه زنگ زده بود پس سرش گرم بود امی بعدازظهر نه پاز

  .دی اش لرزنهی در سقلب
ت دختر  نکند دوسای ؟ کنندی تلگرام داده حاال باهم چت ميدی رفته بعد آرکتشی به داي دخترنکند

  .دهدی داده اند جواب آنهارا مامی پمشی قديها
 تی که حاال از شدت عصبانیبا انگشت. را سوزاند شیاشک چشم ها. در دلش نشست ي بدحس

  کردپی تادیلرزیم
 
_Ba ki dari chat mikoni ?? 
 
 . چشم دوخت online به کلمه و

 . کردپیل سکته بود دوباره تا در حاتی نشد از شدت حرص و عصباننی سامی چه نگاه کرد پهر
_ pm mano nemikhooni ??? 
 
 . تکان داد ی راست را عصبيپا

 ... خورده بودکی تکی امیپ.... بود نیآنال
 رونی ؟ مهم تر از پگاه بود ؟ اشک از چشمش بکردی چت میبا چه کس... ساعت گذشته بودکی
 . کرد پی تاهیبا گر ..ختیر
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_be jahanam ke javab nemidi . 1 rooze jam por shod ?eshtebah az man bod 

harfato bavar  
 

kardam.yadam raft to ki hasti.dige ham mozahemet nemisham .khosh bash 
 
 . را ارسال کردامیپ

********** 
 

  . دی بلند خندي گذاشت با صدانی زمي را رودسته
  دمت گرم داداش _ دی شانه اش کوبي رورضایعل
  ی ستون_ برگشت رضای عل سمتبه

  امشب رو مودش نبودم _ پرت کرد انی کي پاي از جا بلند شد دسته خودش را روسروش
 بکش به _ گفت رفتی با دهانش درآورد سروش همانطور که سمت آشپزخانه میی صدارضایعل
  انی کيالیبیس
 . به خنده افتادندرضای و علانیک
  گهید د بوي بازیشی مي حاال چرا عقده ا_ انیک

 ي دهانش را رووانی آب را برداشت بدون استفاده از لي را باز کرد بطرخچالی جواب نداد در سروش
 . گذاشت يبطر

 . دادیکی فحش رکانیک
  بده توی گوش_ گفت انی رو به کرضای سروش جواب بدهد علنکهی از اقبل

  چرا ؟_ انیک
  ام بدم ی پخوامی با خط تو مشعر گفت بعدم بالکم کرده... ام داد ی پدهیسپ_ رضایعل
  نشه زونی آو_ انیک
 از ترسش رهی ام داده حالمو بگینه بابا شاشوعه به من پ_ تکان دادانی دستش را مقابل کرضایعل

  بش ادم بشه نمیبالك کرده بر
  ام بده ی کن اول بعد پیسنتلی رنی لست س_ برداشت زی مي را از رولی موباانیک
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  چرا _  را گرفتلی موبارضایعل
 نمی امشب با دوست دخترش دعوا کرده حاال االن انالرضای علیخل.... ك_ مبل نشست ي روسروش

  دهیبشه دختره جرش م
 . حرف سروش تکان داد دیی سرش را به نشانه تاانیک
  .انی مدلت چندش شده ک_ رضایعل

 عالف کرد نجایو ا ما رچوندی امشبم پی مهمون_ باال برد کی انگشت شصتش را به نشانه السروش
 االن من دوباره گشنمه 

 و بخور..ن..ي اای ب_ اشاره کرد شی با دست به وسط پاانیک
 می بخوريزی چهی می را گرفت پاشو برانی دادن شد سروش جلو آمد دست کامی سرگرم پرضایعل
 ي بخورارمی برات بتونمی نصفه شب فقط خانوم م2 _ از جا بلند شد انیک

  جا هست بازه هی آشنا میبر ای ب_ دی خندسروش
  رضای پاشو عل_ کرد رضای به علرو
  امی من نمدیشما بر_ در حال چت کردن بود ظی غلي با اخم هارضایعل
 ؟ي بخوردی بای که چیدونی گشنمه می بگمیای ن_ را برداشت نی ماشچی سوئانیک
  خورمی باشه م_ حواس سرش را تکان داد ی برضایعل
 رو رضای من شام علنیی برو پا_ رو به سروش کرد انیبلند به خنده افتادند ک ي و سروش با صداانیک

 بدم 
 پرت انی کوسن مبل را برداشت سمت کدیخندی شده بود همانطور که می که تازه متوجه سوترضایعل

  رونیکرد با خنده کوسن را گرفت در را باز کرد ب
 

  .رفت
 

+++++++++++++++++ 
 
 . انداخت ی ساعتش نگاهبه

  شد ادهیپ. را پارك کرد نی صبح بود سروش ماشقهی دق3:30
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 ندهد به امیاز صبح سر خود را گرم کرده بود تا پ.  آسانسور رفت دکمه کنار آسانسور فشرد طرف
  نی چرا حاال در ادانستیپگاه و موفق هم بود اما نم

 
 پگاه بگذارد حاال که سرکار  باي باز به سراغش آمده بود با خود فکر کرد فردا قراری شب دلتنگساعت

  که به محل کارش يرفته بود بهتر بود حس بد
 

 .کردندی می و دوباره آشتکردی را از خود دور مداشت
 . آسانسور همزمان شد دنی سروش کنارش با رسستادنیا

  خوش گذشت ؟_ بود لمی في در حال تماشارضایعل
 ؟ي عوض کردمی شبکه رو ما اومد_ کانتر گذاشتي را روچی سوئسروش

  خفه بابا _دی خندرضایعل
  بش؟يدی شد؟ ریچ_ در را بست انیک
  آره فقط فکر کنم آهش دامن تو رو گرفت _ رضایعل

  چطور؟_ برداشت زی مي را از رولشی مبل نشست دست دراز کرد موباي رفت روجلو
  داد امی پینی آنالدی کنم دوست دخترت فهمیسنتلی رفت رادمی _رضایعل

 ي باز کردي گوه خورد_گاهش کرد  نیعصبان
  به جون تو دستم خورد باز شد _ لبخند زد رضایعل

  گفت دختره ؟ی چ_ نگاهش کرد سروش
  کات کرد_دی خندرضایعل

  قهقهه زد سروش
 ...گری دختر است دانی اشکال نداره ک_ کردانی با خنده رو به کرضایعل

 ...دی صورتش کشيدست رو.. .. ها را خواند امیپ. هم فشرد ي را روشی هادندان
 شدی مدهی ها در سرش کوبجمله
 .... باشخوش

 .... يدی جهنم که جواب نمبه
 ....ی هستی رفت تو کادمی
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 .... از من بود حرفاتو باور کردماشتباه
 متوجه بد بودن رضایسروش و عل. حرف به اتاق خواب رفت ي را در دستش فشرد بدون کلمه الیموبا

 بهم انداختن  یاوضاع شدند نگاه
  کنه ی ولش کن رفت منت کش_ رضایعل
  نگاه کن بکش بکشه لموی ف_ کردادی را زشی را برداشت صداونیزی تلوموتیر

 نی ای عاشقگهی دکردی کرد حالشو مریخله خودشو درگ.... كانی ک_ تخمه برداشت ی مشتسروش
  بود یوسط چ

  تکان داددیی به نشانه تاي سررضایعل
 
 ... ها را خوانده بود امی پرضایعل. باز کرد تی را با همان عصبانراهنشی پيت دکمه ها اتاق را بسدر

 ....  بوددهی خندسروش
 ... هنوز اعتماد نکرده بود پگاه
 .....کردی اعتماد نمپگاه

 را به گوشش چسباند بعد از دو بوق تماس رد لیشماره پگاه را وارد کرد موبا. تخت نشست يرو
 ....شد

 ...اس گرفت باز هم تماس رد شد تمدوباره
  از پگاه امد امی پری تماس بگگری بار دنکهی از اقبل

_Chi mikhay ?  
 

  کرد پی تایعصبان
 
_ in sherovero chie baraye man ferestadi ?? 
 
+Khob kardam.doroq goftam mage? Ba ki chat mikardi ke hala yadet 

oftadm ?  
 

  دی صورتش کشي رودست
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_gushi daste man nabod  
 
 +bavar nemikonam  
 

  زدپوزخند
_gushi daste alireza bod.pmetam un khoond man hamin alan 

umadam.faqat motaasefam barat  
 

kheili bacho ahmaqi 
 

 دی کشرونیبه سمت کشو رفت شلوارکش را ب.  تخت پرت کرد ي را رویگوش
 را تشی همه شخصنطوری اامی بود حق نداشت با جواب ندادن به پی از حد از پگاه عصبانشی بامشب

  سوال ببرد ریز
 را پگاه شی گفته بود دوستش دارد گفته بود اعتماد کند گفته بود اما حاال جواب تمام حرف هابارها

 . صورتش تف کرده بود يرو
  داده بودگری دامی پکی را برداشت پگاه لی موبادی تخت دراز کشيرو
 
_bavar nemikonam  
 
  کردپی بود ؟ تای عذر خواهي به جانی شد اشتری بتشیعصبان.  را خواند امیپ

_bk 
 
 . کرد بخوابدی و سروش سعرضای علي بعد نت را خاموش کرد بدون توجه به سر صداو
 

******** 
  جواب را داده بود ؟نی ای عذرخواهيبه جا. تر شد دی اش شدهیگر. را خواند انی کامیپ
 يشعورررررری بیلی خ_رد  کپیتا

 .  نشد نی آنالانی کاما
 .  شد و نه زنگ زد نی هفته تمام نه آنالکی تنها آنشب بلکه نه
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 . هفته را زهرمار کرد کیتمام ... قهرنیاول.... دعوا نیاول
********* 

 .  شاپ گذاشت و به جلو هل داد ی کافي اشهی در شي رودست
  نگاه کرد زهایا پر کرده بود به م شاپ ری کافي آرام فضایکی موزيصدا

 سال 45 با ي کردن مرددای همه دختر و پسر جوان پنی انی بود اما در بدهی اش را تابحال ندچهره
 .... بوديکار ساده ا

 .... شاپ نشسته بود ی کافي جانی در دنج ترزی مکی پشت
 ...  محکم باشد به طرفش رفت کردی می که سعیی هاباقدم

 ...سالم کرد ... پگاه از جا بلند شد دنی سربلند کرد با دیصندل شدن دهی کشبا
 ... کرد ی لب سالمری را به نشانه تشکر تکان داد زسرش

 يموها... بودی چهره اش انکارنکردنتیجذاب...به چهره اش نگاه کرد . نشستند ی صندلي دو روهر
 لبخند ... مهربان یچشمان ....یجوگندم

 
 .... بود اما از پدرش سرتر بود يزیشت عاشقش باشد اعتراف غم انگمادرش حق دا....مانهیصم
 سکوت را بشکند اما نی او اخواستیدلش م... گذاشتزی مي تلفن همراهش را روشهی عادت همبه

 ... به شکستن سکوت نداشتندیلیانگار هر دو طرف تما
 دست مرد منو را از دختر  کنارشان آمد با لبخند منو را مقابلشان گرفت دستش دراز نشد امايدختر

 ....گرفته و به سمتش دراز شد 
  ستی نيازی ن_ زد ي اجبارلبخند

 ي برايخوای که خودت می هر چومدمی جاها ننجوریمن تاحاال ا. هست يازی چرا ن_ لبخند زد رضا
 جفتمون سفارش بده 

رد رو به دختر منتظر باز نک.منو را گرفت ....  زده ی دختر پر از تعجب بود مشخص بود چه حدسنگاه
 .. دو تا قهوه _کرد 
  حرفامون تلخ نباشه دوارمی ام_ کج کرد ی بود سرش را کمیلبخند رضا هنوز باق... رفتدختر
  تلخ حرف بزنم ومدمی ن_ آرام بود شیصدا
 ...  دلت رو بزن دخترم ي حرفاي همه _....قیدق... نگاهش کردرضا
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  دی جوونیلی خدیرم باش پدنکهی اي برا_ هنوز آرام بود شیصدا
  بود يزیدوست عز...  پدرت روامرزهی خداب_ زد ینی لبخند غمگرضا
  ؟دی کني بود که چهل روز بعد فوتش زنشو خواستگارزی براتون عزينقدریا_ گفت حیصر
 که ي روزادی کنم تا نی که سالها خودمو ازش مخفنقدریا_لبخند جمع شده بود..  نگاهش کرد رضا
 و بکنم  مرگش ريآرزو

  چرا ؟ _ سخت شد نگاهش
 .رضا تشکر کرد.. فنجان گذاشت کیمقابل هر کدام . برگشت گری بار ددختر

  به سکوت گذشت ی از رفتن دختر کمبعد
  باشه درسته پگاه جان ؟ دی سالت باستی ب_ سکوت را شکست رضا

 . به زبان آورد ی تکان داد بله آرامدیی را به نشانه تاسرش
  ؟ي عاشق شد_ نششتشی لب هاي روگری بار د مهربانلبخند

  بود که جواب دادلی دلنی به همدی شازدی موج می چشمان رضا صداقت و مهرباندر
  بله _

 !  جواب اون چرا رو از دل خودت بپرس _ فنجانش را برداشت رضا
 جواب... انداخت نیی را پاسرش
 ... بود روشن

 بود و ستادهی بغلم وارجیا... سالت بود 5 4 دمتیکه د بار نی اول_ گذاشت زی مي فنجان را رورضا
  غربت رو با ي بود که تمام سالهاستادهی ایجلوم زن

 
  ! ي آغوشش بودي بدست آوردنش تاب آورده بودم و تو تويآرزو

  د؟ی از من متنفر_ زد لبخند
 فکر کردم تو نی قدم زدم و به اابونیتمام اونشب توو خ.... ابدا... اصال _ محکم جواب داد رضا

  !ی بچه من باشیتونستیم
 من گهیبعد از اون من د... همون شب اما قبول نکرد ي هم با مادرت حرف زدم فرداگهی دکباری

 ....رضا نشدم ....نشدم
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 عالقه ي چشم روشهیم.... کرد ی زندگشهی شدم که خواست باور کنه بدون عشق هم ميمرد
  ي خواستگارنی که رفتم آخري خواستگارنیاول....بست

 
 ...یبعد عقد و عروس....شد

  کردخی _ زد به فنجان مقابل پگاه اشاره کرد يگری مهربان دلبخند
 .  فنجان را برداشت پگاه
 می رو تنها تر کردگهی همدمی به هم پناه بردیی فرار از تنهايجفتمون برا....مینساخت_ ادامه داد رضا

... 
  ندارن ؟یل بچه هاتون مشک_ انداخت نیی را پاسرش

  هم مشتاقن اریبس... ابدا_ رضا
اومدم تا بتونم باهاتون حرف ... که بزرگتر مادرم هستم ستی معنا ننی به انجامی من اگه االن ا_ پگاه

  ی بخوامینم. ي اگهیبزنم بدون وجود شخص د
 

  برداشت بشه یاحترام
  نکردم دخترم ی برداشتنی همچ_ رضا

 نشست اب شیبغض درگلو...من.. که دارم هیتنها کس... دوست دارم یلی من مادرم رو خ_ داد ادامه
  نیی بغض هم پادی فرو داد تا شایدهانش را به سخت

 
 اشک از يقطره ...ازتون خواهش کنم ..خوامیم... مادرم شما رو دوست داره مندونمی من م_برود

  دیریبا اومدنتون مادرمو از من نگ_دی چکنییچشمش پا
 کسو اندازه تو چی مادرت ه_ زده پگاه گذاشت خی ي دست هايدست رو. شد نی رضا غمگنگاه

  که تو رو از مادرت جدا کنم من ومدمیدوست نداره من ن
 

 ... وصل اومدم دخترمي خانواده بشم من براکی با اجازه تو با اجازه مادرت هممون اومدم
 

 ...دی رضا را دنانیر از اطم پي اشک ها بسته شدن پلک هاي را باال گرفت از پس پرده هاسرش
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 که دعوا کرده بودند یچهار روز از شب.  دلش گرفتانی نبودن کنی آنالدنیبا د.  تلگرام شد وارد
  ی فرستاد حتیامی نه زنگ زد و نه پانی کگذشتیم
 

 ... بوددهی را هم ندامشی پنیآخر
 عطرش در مشامش يبو.  سرش را باال گرفت به زن مقابلش دوختدی که شنیی قدم هاي صدابا
  کی کالم شکی انداخت در شی نگاهش را سرتاپادیچیپ
 

 زن به خود آمد و نگاهش را به صورت يبا صدا. هم بودبای زگرفتی اگر اخم چهره اش را فاکتور مبود
  هستم ساعت یمیسالم من عظ_پر از اخمش دوخت

 
  داشتم 5 وقت

 . سالم _ زد ی زورکلبخند
 .  رو فرستادم يماربعدی من بدی آوردفی تشرری متاسفانه دیمی عظخانوم

 د؟یدادی مي اگهی نوبت منو به کس ددی اومدم شما باری ساعت دمی من فقط ن_ شد زی زن تنگاه
  ذارمی مگهی وقت دکی من براتون _ حفظ کند شی لب هاي کرد لبخند را رویسع
  خوامی امروز منی همهی کارم اورژانسکنهی من دندونم درد م_ گذاشت زی مي دست روزن

 مبل نشسته و سرگرم کار با تلفن همراهش بود نگاه کرد دوباره ي که روي را جمع کرد به پسرلبخند
  اگه _به زن نگاه کرد با دست پسر را نشان داد 

 
  فرستمتونی مي نوبتشون رو بهتون بدن نفر بعدکننی قبول مشونیا

  کنهی بگو پرستوام قبول مای به برد_ سرش را کج کرد زن
  من بگم ؟_ را باال انداخت شی ابروي تاکی

  هست ؟ ي اگهی جز شما کس د_ پوزخند زدزن
 کردی میدر تمام دو روز که کارش در مطب شروع شده بود سع. از جا بلند شد دی کشي کالفه اپوف
  ادبانه اش هنوز پا برجا بود با یرفتار ب . ندی را نبایبرد
 
  .دادی سرش را تکان مکردیسالم سکوت نم تفاوت که در مقابل جواب نیا
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 صحبتش را ای پگاه بردي اکدفهیبا ورود .  گذاشت وارد شد رهی دستگي در بزند دست رونکهی ابدون
  دیقطع کرد و به سمت پگاه چرخ

 . آه از نهادش برآمد فراموش کرده بود در بزند ای برگشتن سر بردبا
 حرفش را بزند از اتاق خارج عی کرد سری شدن بود سع در حال آبمارشی وبای بردمی نگاه مستقریز

  رتری امروز وقت داشتند اما دیمی خانوم عظ_شود 
 

 ... گفتن که بهتونخوانی امروز وقت مي حتما برااومدن
  نداره امروز وقت بده ی مشکل_ دی حرفش پرانی مایبرد
  چشم _ جواب داد عیسر

 .  از اتاق خارج شد و
  را برداشت فشی روز هم تمام شد کنی سومدی کشیب نفس راحت از مطیمی خروج عظبا
 ای رفت در باز بود بردای سمت اتاق بردبه

 .  چشمانش را باز کرد ای به در زد بردي نشسته و چشمانش را بسته بود تقه ازی مپشت
  ...رمی من دارم م_ دیچی در مطب پشیصدا
  . دی خسته نباش_ مکث کرد و ادامه داد یکم

 هر وقت اجازه دادم وارد اتاق یزنی به بعد اول در منی از ا_ آمدای بردي برگردد صدانکهی ا ازقبل
  یشیم

  بود که در آن لحظه داشتی انداخت خجالت تنها حسنیی را پاسرش
  امروز حواسم نبود دی ببخش_
  فقط امروز؟_ اش حبس شد نهی نفس در سای بردي جمله بعدبا

 قی نبود و از آن اخم عمی بود برخالف تصورش عصبانرهی هنوز خایدنگاه بر.  را باال گرفت سرش
  رفته ادشی شمال از ي نبود با اتفاقات افتاده ماجرايخبر

 
 . سوالش مشخص بود فراموش نکرده نی رفته باشد اما با اادشی هم ای بردکردی و فکر مبود
 روز  بله فقط ام_ اوردی خودش ني کرد به روی دهانش را قورت داد سعآب
  شده رمی من ددی ببخش_ اضافه کرد عیسر
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 . بلند از مطب خارج شد ي بماند برگشت با قدم هاای منتظر جواب بردنکهی ابدون
 ..  نشست ای لب بردي محو رولبخند

  . دی بگوشی زندگي خاطره هانی از بدتري قرار بود روزاگر
 . خاطره ها بودنی از آن بدتریکی امشب قطعا
 گفت و کیاه به قاب عکس پدرش فرار کرد و با لبخند دست زد ازدواج مادرش را تبر که از نگیامشب

 .  شد رهی خهی بقی نشست به خوشحاليگوشه ا
 نشسته بود و با نشستی مرجی ااشهی که همی مبلي که پدرش نبود اما روي آمد بود مرديگری دمرد

  در آن مشهود بود به ی که برق خوشحالییچشم ها
 

 .... از همه دیدزدینگاهش را م. بود  رهی خمادرش
 ... مادرش از
 .... رضااز
 .... ترانهاز
 .  کندفای را جلب نکند تا نقشش را خوب ای غم در چهره اش توجه کسنی رد اتا

 شی بود اما براامدهیعمه هم ن. بود اما زن عمو و ترانه بهمراه آقاجان و مادربزرگ آمدند امدهی نیمرتض
  ی آمدند تا با نگاهی نمدامشانچکیمهم نبود کاش ه

 
 . اش بشوند و آه بکشند رهی خکباری هر چند دلسوز

 پدرش از مقابل چشمانش رد شد ي تمام شب صدها بار کاسه چشمانش پر از اشک شد خاطره ها در
  مادرش و یاما لبخند را ثابت نگه داشت خوشحال

 
  را خراب نکندهیبق
  که در سرش بود یمی فکر کردن به تصمي ماه براکی  ماه تا زمان عقد مادرش وقت داشتکی

  بود ی مرد خوبرضا
 فکر خواستی ماه مکی دو دلش کرده بود و حاال نی و آرمان فرزندان رضا هم مهربان بودند همرایالم

 ردی را بگی قطعمیکند و فکر کند تا تصم
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  گفت به اتاقش رفت ری شب بخدی از رفتن مهمان ها مادرش را بوسبعد
 نی باشد در تمام اانیآرزو کرد ک. قلبش تکان خورد دی جدامی پدنی همراهش را برداشت با دفنتل

 . آرزو در دلش بود نی انیشب غمگ
 . برآورده شدشی نام فرستاده نگاه کرد آرزوبه
 . را باز کرد امیپ
 
 .... دمه در خونتونم_
 
 
پنجره را باز کرد تا کمر . تخت رفت  ي چشمانش از تعجب گرد شد از جا بلند شد روامی خواندن پبا

  را شی مقابل خانه اشان چراغ هاینیخم شد ماش
 

 وونهید...وونهی د_ لبش نشست آرام زمزمه کرد ي لبخند رودی لرزنهیقلبش در قفسه س.  کردروشن
  را باز کرددی جدامیپ .دی در دستش لرزلیموبا

_man biam ya to miay? 
 )؟يای تو مای امیمن ب(
 

  کرد پی تاعیسر.  آمد نیی بست از تخت پاهپنجر
_ miam. Daro mizanam bia parking 
 )نگی پارکای بزنمیدرو م.امیم(

 دی کشرونی مانتو و شال را که دستش آمد بنی تخت انداخت در کمد را باز کرد اولي را رولیموبا
  گذاشت به بشی برداشت در جزی مي را از روشیکش مو

 
خدا را شکر کرد .  نگاه کرد نهی راه رفته را برگشت خودش را در آستادی راه انهای در اتاق رفت مسمت

  زی مي پاك نشده تنها رژ لبش رفته بود از روششیآرا
 
  .دی کششی لب هاي روی لب را برداشت کمرژ
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 نی قطعا اخوردی در قلبش تکان ميزیچ .دی زده اش خندجانی هافهی سرخ بودند با قشی هاگونه
 . بودای حس دننیبخش تر لذت جانیه

 دکمه را فشرد همزمان با دی دوفونی به سمت آدی کشی اتاق را باز کرد با نبود مادرش نفس راحتدر
  پگاه دنیباز شدن در مادرش از توالت خارج شد با د

 
  اونجا ؟ یکنی مکاری چ_ متعجب شد فونی آکنار
  رونی بیم رفت فکر کردیستی ندمی اومدم دیچی ه_ صحبت کند ي کرد عادیسع

  ؟يدی چرا لباس پوش_بایز
  ارمشی دمه پنجره بودم کش موم از دستم افتاد برم ب_ را ناراحت نشان داد خودش

 حواست کجاست اخه ؟ صدبار بهت گفتم _ سرش را به نشانه تاسف تکان داد به آشپزخانه رفتبایز
  پسر دارن حاال ییدمه پنجره نرو ساختمون روبه رو

 
  ؟یکنی مشونی پر موهاتميریم

  امیزود م_ گفتکردی را به پا کرد همانطور که در را باز مشیکالج ها.  جوابش را بدهد نکهی ابدون
  را که بست نفس حبس شده اش آزاد شددر
 را اعالم کرد نگی زن که پارکي آسناسور انداخت با صدانهی به خودش در آی بار نگاهنی آخريبرا

  دی پررونی در گذاشت بيدست رو
  آمد ی ماطی بود که از حیعفی اش نور ضیی بود تنها روشناکی تارنگیپارک

  نبود انی اطرافش نگاه کرد کبه
 دی را ندانی برداشت جلو رفت اما کقدم

  نبود ي هم خبرفی رفت از همان نور ضعنگی پارکي سمت انتهابه
 لی آمد موباادشی ناگهان ندی اطراف را ببی بکشد تا بتواند کمرونی را بلی کرد موبابشی در جدست
  دی کشرونی تخت جا گذاشته دستش را بيرا رو

 معلوم نبود يزی اطراف را نگاه کرد چگری دکباری.  و سکوت خوف در دلش انداخت نگی پارکیکیتار
  رفته اگر بود حتما تا االن انیبا خود فکر کرد ک
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  شدی ممشخص
 دی و چرخدی بلند کشنیر کمرش حلقه شد ه دوی برق برود دستيدهای تا از به سمت کلبرگشت

  قلبش را آرام انی آرام کي بکشد صداغیقبل از آنکه ج
 

  منم نترس _ کرد
 .... ترسوونهید_ گذاشت انی گردن کي را باال برد رودستش

 به دنی اجازه نفس کشنکهی نشست بدون اشی لبهاي روانی کي جمله در دهانش ماند لب هاادامه
 دیپگاه بدهد بوس

 را جواب داد شال از سرش شی را باال برد پس گردنش گذاشت با تمام وجود بوسه هاگرشی ددست
  لب ي افتاد اما لحظه اشی شانه هاي خورد روزیل

 
  جدا شد انی کي لب هاواری عقب رفت با برخورد پشتش به دانی کتی جدا نشد با هداشانیها
  دفعه آخرم بود قهر کردم _ گوشش زمزمه کردریز
  !دی چسبانی کیشانی اش به پیشانیپ.  نشست شی لب هاي روخندلب

 فضا را از نگی مشخص بود نور کم و سکوت پارکانی عادت کرده بود حاال چهره کیکی به تارچشمش
 ان خوف خارج کرده و عاشقانه کرده بود 

  نامرد _چشمانشان بهم دوخته شد ارام لب زد . 
  نامرد _ر کرد  نشست دوباره تکراانی لب کي رولبخند
 دست دور گردنش انی اشک از گونه اش سر خورد با عقب رفتن کي شد قطره دهی لبش بوسگوشه

  گردنش چسباند چند بار پشت ي روشیانداخت لب ها
 

 دی عطر تنش را نفس کشدی بوسهم
  دوست دارم یلیخ ....انی دوست دارم ک_ دست دور کمرش فشرده تر شد زمزمه کرد حلقه
  کردخکوبی را در جا مشانی هر دوبای پگاه گفتن زي صدادیای بانی جواب کنکهی از اقبل

 
  مامانمه ي جدا شد آرام و با ترس زمزمه کرد واانی وحشت از کبا

  نشده بود نگی آمد هنوز وارد پارکی ماطی بود از حفی زد صدا ضعشی صدابای زگری دبار
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 .ستادی مقابلش انگی به پارکبای قبل از ورود زدی دواطی اتالف وقت به سمت حبدون
  قدم عقب رفت کی بایز
  ؟نگی پارکیچرا رفت.  دوساعته ؟نگرانت شدم ییکجا_ نگاه کرد شی شانه هاي تعجب به شال روبا

  .دیرسی به ذهنش نمی دروغچی قفل کرده بود همغزش
ت  گونه اش دستش را گرفي رد اشک رودنی نگاهش را مشکوك به چهره اش دوخت با دبایز
  پگاه ؟یکنی مهی گرنجای اياومد_

  دلم گرفته بود نخواستم ناراحتت کنم کمی _ شدن دروغ گفت دای از پخوشحال
  من مهم ترهي تو براندهیآ ...زنمی بهم می نباشیبخدا پگاه تو راض_ سرش را کج کرد ایز

 ازدواج تو نداره  به ی دلمم ربطیگرفتگ . می بخدا من راض_ به طرف راه پله برددی را کشبای زدست
  ناراحت شدم ومدی نیعمو مرتض_ پله گذاشت نی اولي را روشیپا
 .  بودنی بهانه همنی که آورده بود احمقانه تري دلش به بهانه ادر
 خیدر دل خدا را شکر کرد خطر از ب . دی کشی کرد نفس راحتی که شروع به حرف زدن از مرتضبایز

 .ده بود گوشش عبور کرده بود و مادرش باور کر
  پرت کرد نی زمي به اتاقش رفت مانتو و شال را درآورد روکراستی خانه که شدند وارد

  نوشت انی کي را برداشت برالی تخت نشست موبايرو
_ hamechi okaye. 
  ) هی اوکیهمه چ(
 . بودن چقدر خوب بودیآشت.  لبش نشست ي صفحه لبخند روي روانی افتادن نام کبا

 سالم _ جواب داد عیسر
  میدیحال شما ؟چه عجب ما صداتون رو شن... سالم پگاه خانوم _دی خندانیک
 ؟يدی نشنشی پقهی چند دقیعنی _ دی خندزیر
  ی هم گفتی خوبیلی جمله خهی افتاد ادمی ی چرا راست_ انیک

  نمی گفتم ؟ بگو ببی چ_ دی تخت دراز کشيرو
  کنمی دفعه آخرمه که باهات قهر می گفت_ انیک

 دیخند بلند
  ؟ می چقدر منو تو بدشانسي پگاه دقت کرد_ ادامه داد انیک
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  چطور ؟_ پگاه
  توو لحظات عاشقانمون شهی مدهی رشهی هم_ انیک

  ادب ی عه ب_ لبش را گاز گرفت پگاه
 عاشقانه بگم بهت مامانت ي حرفای کلخواستمی تازه مگمی به جون تو راست م_دی پر صدا خندانیک

 اومد 
  ؟ االن بگو اشکال نداره ی بگیخواستی می چ_ پگاه

  گمی ممی بعد دعوا کردي سرذارمی مگهی نه د_انیک
 .دی خندو

 باشه همون موقع_ گفت ي با دلخورپگاه
 ؟ي نداري کاربگو

  چرا _ شدي جدانیک
  ؟ یچ_پگاه

 بودم بخاطر ادتی هفته اصال بهم خوش نگذشت همش کی نیا. دوست دارم خانوم زودرنجم _ انیک
  شمی که می عصبانخوامی هم که زدم معذرت میفحر
 

 دمی از دست مکنترلمو
  بد حرف زدم خوامی منم معذرت م_ زمزمه کرد ارام

 رونی بمی دنبالت برامی فردا م_ انیک
 فردا مطبم _ ناراحت جواب دادپگاه

  امی باشه پس فردا م_ انیک
  االن ؟یی باشه کجا_ پگاه

  دمه خونتونم هنوز _دی خندانیک
  عه من به حرف گرفتمت برو خونه _ پگاه

  دمی ام می پدمی باش رسداری ب_ انیک
  نگاه کرد ی تماس را قطع کرد با لبخند به صفحه گوشی گفت بعد از خداحافظی چشمپگاه

 .  کند لشی را بک گراند موباانی عکس کشدی خود آرزو کرد کاش مبا
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 باز شد با تعجب شتری بشیدو ابرو باال رفت چشم ها هر ای نام برددنی صفحه آمد با دي رودی جدامیپ
  را باز کردامیپ
 
_Farda nemikhad biay 
 )يای بخوادیفردا نم(
 

 پی تای با خوشحالشدی برآورده مکردی بود هر چه آرزو مشی امشب شب برآورده شدن آرزو هاانگار
 کرد 

 چشم . سالم _
 .کرد  را پاك شانی هاامی را ارسال کرد بعد تمام پامیپ
 

++++++++++ 
  با غصه به سقف زل زد دی در رختخوابش دراز کشبایز

 که شدت یی است بچه نبود لب هانگی در پارکی امشب حس کرده بود کسگفتی دروغ مدخترش
  . شناختی هنوز قرمز بودن را مدنیبوس
  .....شانی پريموها..... شانه ها ي روشال
  ....شناختی و وحشت پگاه را مترس

 دروغ پگاه را قبول لیامشب با کمال م... برمال نشود زی همه چنطوریبهانه دروغ را داد تا ا خودش
 قبول کرده بود چون .....کرده بود تا سکته نکند 

 
  .... دیبه پهلو چرخ..... کردی مدی باشد چه بانگی در پارکي اگر پسردانستینم

 زود دیشا... ؟ پگاه هنوز بچه بودکردیه م پگاه حرف بزند ؟ اصال نکند اشتباکردی صبر مدی باچقدر
  ریتصو... کرده بود هی واقعا گردیشا ... کردیقضاوت م

 
 . مقابل چشمانش پخش شدتیفیبا ک.... سرخ يلب ها ....دهیترس

  " بمونه یی شب جاذارمی نمگهید...  مراقبش بشم شتری بدی با" دی کششی چشم هاي رودست
  باشد توجهیب!  تا حاال چند شب خونه نبوده گفتیه درسرش م کیی کرد به صدای بست سعچشمانش
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  ....کندیپگاه اشتباه نم... داد پگاه بزرگ و عاقل است دی خودش امبه
 .دی ساعت هم نخوابکی ی بسته اش ثابت بود حتي پگاه پشت پلک هادهی ترسری صبح تصودهی سپتا
 
 
 
 را به حوله چسباند با تمام وجود ینیفشرد ب در آغوشش شتریحوله را ب. بود رهی مقابلش خواری دبه

  چشمانش دیچی در مشامش پهی مهدي بودینفس کش
 
 .  بسته اش نقش بستي پشت پلک هاری تصونی با درد بست اولرا

 زانو ي را گرفته بود سر روگرشی در دستش عرق کرده بود محمد دست دهی کوچک مهددست
  بدن هر دو خوردی که به در ميگذاشته بود با هر بار ضربه ا

 
 درو باز کن من ای بکشمتی به واهللا منی درو باز کن نگای ب_ بلند شد گری عربده محسن بار ددیلرزیم

  درو باز کن خورمی جم نمنجایاز ا
 محسن هر سه نفرشان را کردی اگر در را باز مدانستی اش حبس بود منهی نفس در سدی به در کوبلگد

  ير بار زمان خمار که هي کارگرفتیبه باد کتک م
 

امروز بعد .  محمد را به قصد کشت زده بود شبید.  بود لی تحملش تکمتی ظرفنباری اما ادادی مانجام
 از خروجش در را قفل کرده بود قسم خورده بود در 

 
 به سمت دی کشرونی باز نکند حاال بعد از دوساعت  با جنس برگشته بود دستش را از دست هردو برا

  هی و به اتاق خواب رفت مهددی کشزی پرتلفن رفت از
 
  مادرشان شدند رهی محمد به دنبالش وارد اتاق شدند با چشم خو

 که یی دهان باز کرد با صدادیچی مرد در گوشش پي زد سه عدد را وارد کرد صدازی را به پرتلفن
  محسن را لو داد دیلرزیم

  سر خورد ینی بغهی اشک از تي باز شدند قطره اچشمانش
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 قبل از آزاد شدن رفتی هر چه زودتر مدی آن روز به دنبال خانه گشت باي را بردند فردامحسن
 ! محسن 

 .  دادخواست طالق بود ي کرد قدم بعددای کوچک پي  جنوب شهر خانه ادر
  شتری و محمد خوشحال بودند خودش بهیمهد

خودش بود و دو تا بچه که  رفته بودند االن فقط نی هر شب تمام شده بود ترس ها از بي هاکتک
  . کردی خوشبختشان مدیبا

 درس نخوانده بود همه جا مدرك شدی تر مدی به دنبال کار گشت هر بار ناامي بعدي هاروز
  ی ناتمام مانده بود خسته که به خانه مالتشی تحصخواستندیم
 

  . کردی سکوت مهی نگاه منتظر محمد و مهددنی با دآمد
 ثابت بود دفتر گذشته مقابل چشمانش ورق واری از دي نقطه ايش رو خودش مچاله شد نگاهدر
  خوردیم

 بچه ها خوشحال ي با شاددندیکشی هورا مدندیرقصی کرد هر سه جشن گرفتند مدای که کار پيروز
 . بود
 امور خانه خدمتکار گرفته ي بود پسرش براي مشغول به کار شد زن از کار افتاده ارزنی پکی خانه در

  آمد ی ساعت به خانه ممی هر روز نيرستاربود و پ
 !  دو فرزندش جسمش در آنجا بود و روحش در خانه ي برای نداشت جز نگرانیمشکل

 را سخت تر کرد تشیشروع شدن مدرسه وضع . دیپرسی حالشان را مگرفتی چند بار تماس ميرور
  کردی نبود هر روز دردسر درست میمحمد پسر آرام

 
 که بود تحمل ی اما با هر سختگذشتی تمام روزش به استرس و دلهره ماشتگذی را تنها مهیمهد
 . کرد
 فوت کرد کارش را از رزنی که پگذشتی سال از ازاد شدنشان از دست محسن و کار کردنش مدو

 دست داد 
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تو اگه " گفته بود هی زن همساروزی نکرده بود ددای کار پگذشتی ميکاری ماه از بکی بود زمستان
  معلومه يای آخرش بي نبودرونی از صبح بيسالم بود

 
 " ي اکارهیچ

 به جانش افتاده بود انگار انهی مانند موري فکرروزی بود از همان ددهی را فهمشانی نگاه های معنحاال
  در ته ذهنش شهی بود که هميشنهادیحرف زن پ

 
 شده بود تا در  صادرشی کرده بود سمتش نرود حاال با حرف زن اجازه برای کرده بود سعیمخف

 موردش فکر کند 
  مامان ؟ _ دی آرامش را شني وارد اتاق خواب شد ارام کنارش نشست صداهیمهد

  جانم ؟ _
  .... خورمیتخم مرغ نم... گهیمحمد م...  درست کنم ی شام چ_ من کرد من
د کنار  فرو کربشی را گرفت هوا سرد بود سردتر از قلبش دستش را در جمشیتصم.  جا بلند شد از
  بدون حرف سوار ستادی انی ماشنی اولستادی اابانیخ
 

  .شد
 افتاد در اتاق را باز کرد چند زن نی زمي حوله از دستش رودی از جا پرهی مامان گفتن مهدي صدابا

  ي نشسته بود سر رويدر خانه بودند محمد گوشه ا
 

 جلو آمد دستش را ی زندی چرخهینگاهش به دنبال مهد . خوردی تکان مشی گذاشته بود شانه هازانو
  هی مهد_ بود دستش را گرفت بایگرفت نگاهش کرد ز

 
  ؟ کجاست

  کجاست ؟ هی مهد_ انداخت به سمت محمد رفت نیی سرش را پابایز
  کجاست؟ هیمهد_ زد ادیفر.  صورتش گذاشت ي دستش را رومحمد

  خدا بهت صبر بده _ جلو آمد یکس
  کجاست ؟ هی مهد_دی کشادیر فگری برگشت بار دهی سمت بقبه
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  دخترم کجاست ؟ _ زد غیج
  کجاست ؟ هی مهد_ زانو افتاد يرو

  دخترم کجاست ؟ای خدا_ زد زجه
 

 قطعه نباری نگاه کرد ای خالي به اطراف و قبرهارفتندی به سمت قطعه مورد نظر متی جمعهمراه
  به هی همراه مهدي شده بود روزهی مهدي ابدي خانه 319

 
 ی بی را به خاك بسپارند چرا زندگهی حاال آمده بودند مهدندیرا آمده بود تا پدرش را بب زهبهشت

 رحم بود ؟
 . دیخندی در دست محمد نگاه کرد سرش را کج کرده بود و مهی به قاب عکس مهدستادندی امردم

 دست دلش را گرفت برد وسط خاطرات نشاند 
 

  را آغاز کرد شیسوگوار
  عشقم یچرا ساکت:انداخت  دست دور گردنش هیمهد
  تو ی من هم زندگی پگاه هم زندگشهی درست مزیهمه چ:  لبخند زد هیمهد

  شد ي از چشمانش جاراشک
  سوزهی دلم به حالمون مرهیگی خونه بغض گلومو مرمیهربار که م : ختی اشک رهیمهد
  " هی مهديری خونه نمگهی د" زد لب

 ال اله اال اهللا _ بلند شد تی جمعيصدا
  "دیمونی باهم مشهی همشاهللای ا" دستش را فشرد هیمهد

 "يکردی موندن خودت دعا مي کاش برايموندی کاش تو م" ختی ري اشک بعدي قطره
  زانو زد دستش به سمت کفن رفت هی را کنار قبر گذاشتند مادرش جلو رفت کنار مهدهیمهد

   ستادیا را نداشت ساناز کنارش هی مهددنی قدم فاصله گرفت توان دکی
  جاان هیمهد:  بلند شد نی نگادی فريصدا
  جااان هیمهد:  تر بلند
  را پوشاند هی جلو رفت صورت مهدیکس
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  ؟؟ هی مهديدی چقدر درد کش_ زد ادی فرنینگ
 د؟ی صداتو نشنی کسيدی کشغی چقدر ج_ دی صورتش کشي چنگ روبا
 شدی مدهی شننی نگي هاادی فرنی هق هق ساناز بي زد صداهی گرری دست صورتش را پوشاند زبا
   "هی امشب مهدی مامان نترسشتی پامی منم م"

  کردی مهی بلند گري زانو افتاده بود با صداي روساناز
 دهیچی در بهشت زهرا پشی هاادی فري بود صداجهی نتی داشت اما بنی در ارام کردن نگی سعمادرش

 بود
  .ردکی را متاثر مي دردناك بود که  هر شنونده اآنقدر

 ... بود مانند رفتنش بانهی غرهی مهديخاکسپار
 " زدی قبر نگاه کرد لبخند مي باالهی زانو نشست به عکس مهدي رفتن مردم به سمت قبر رفت روبا

  کاش یرفتی کاش نمهی شده مهدی چیگفتیکاش م
 
را  شانه اش ی کسدی گونه چکي اشک روي قطره " به سرت آورد یی نامرد چه بالهی که یگفتیم

  من _ بود ستادهیلمس کرد برگشت مادرش کنارش ا
 
  دنبالت نجای اامی سر به بابات بزنم خودم مهی رمیم

 دکترا " را تکان داد با دور شدن مادرش دستش را جلو برد خاك سرد را در مشت گرفت سرش
  " ي کردی قلبستی انی زمیوفتی بنکهیگفتن قبل از ا

 
 که خودتو ي بوددهی اگه درد نکشدونهی نمی ولدهیر درد نکش مامانم گفت خداروشک" کرد نگاهش

  خرما مقابلش گرفت سرش را باال ی دست"یکشتینم
 

 فرستمی فاتحشو م_  گرفت
 قسمت بود گهی خونتون مامانم مي که چرا گذاشتم شب برکنمی همش خودمو لعنت م" دور شد مرد

  زانو ي سر رو" قسمتت تلخ بود؟نقدری چرا اهیاما مهد
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 هنوز ؟ی باور کنم تو رفتي چطور؟یستی باور کنم تو ني من چطورهی مهد" افتادهی به گرگذاشت
  گهی تو دینی هست لمامونی فمهی توو گوشاماتیپ
 
  دی سرش چکي قطره باران رونی اول"؟ی رفتشهی همي براینی ؟ شمی پيای بيخواینم
 . شد دتری اش شدهیگر

  " ...هی مهديدی رو ندي بارون بهارنیمسال اول ا" بلند کرد رو به قاب عکس کرد سرش
 ادی نتونستم سرخاکم زشهی مدی پاشو پگاه جان پاشو مامان بارون گرفته داره شد_ کنارش آمد بایز

 نمیبش
 ری پدرامو دستگروزی د" دی کشسی قاب عکس خي را تکان داد دستمال برداشت جلو رفت روسرش

 اومده بود از  مامور رونی برفتیکردن داشت از خونه م
 

کاش "لبخند زد " چنگات رو صورتش بود مامور دستشو گرفت ي جادتشی ها سوال بپرسه دهیهمسا
  کردی مهی بلند گري چطور با صدايدیدی ميبود
 
  " اعتراف کرد ی ببرنش آگاهنکهی غلط کردم هه قبل از اگفتیم
  میای پگاه پاشو مامان جان فردا بازم م_
 " خدا تقاصتو گرفت هیل باش مهد خوشحا" جابلند شد از

 نگاه کرد حاال هی برگشت به قبر مهدگری مادرش به راه افتاد قبل از خروج از قطعه بار دهمراه
  امشب تنها بود بغض هی شده بود و مهدیقبرستان خال

 
  پگاه را صدا زد گری رفت بار دی تاکسکیمادرش به سمت .  را فشردشیگلو

  " هیخدافظ مهد" شد نی ماشسوار
 .  به سمت خانه به راه افتاد نیماش

 را گرفته بود انگار هی رحم روزگار مهدی نبود دست بهی مهدگری داد دهی تکنی ماششهی را به شسرش
  بود و در ستادهی دور ناکردیمرگ آنقدر ها هم فکر م

 
 بردی با خود مگرفتی ميکردی دست هر کس  که فکرش را نمزدی همه قدم مخانه
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 ی پا مي دوباره رودی از دست داده بود حاال بازی دو عزی سالگستیدر ب.  با درد بست  راچشمانش
  گری دزی دو عزي برادادی را ادامه می زندگستادیا

 ....  دست مادرش را ي روزدی شازندی مرگ در خانه اشان قدم مدانستی محاال
 ی به بعد هر چنی از ا"  شانه گذاشتي سر رودی را باز کرد خودش را به سمت مادرش کشچشمانش

  گهیطاقت نبود تو رو د.... ي تو بخوایهر چ...یتو بگ
 

 " ندارم
  .دی اش را بوسیشانی پبایز
 ي حرف هاری تمام ذهنش درگدیکشی گنگ مي شکلک هانی بخار گرفته ماششهی شي دست روبا

  بود دهی شنشبی که دییمادرش بود حرف ها
  کوچه اس خانوم؟ نی هم_
  به خود آمدیننده تاکس راي صدابا
  دی نگه دارنجای بله هم_ 

  شدهدی برم داخل کوچه ؟ بارون شددیخوایم:  راننده
  نه ممنون _

  شد ادهی پی از تاکسی بدون معطلنی همي را از قبل حساب کرده بود برای تاکسهی کراستادی اراننده
  رو خلوت رفت ادهی سمت پبه
 از خانه خارج انی کي روز با وجود تمام اصرارهاستی بنیر ا گذشته بود دهی روز از فوت مهدستیب

  آمده بودانی کدنی دينشده بود و حاال خودش برا
 نداشت وگرنه االن شی  خدا را شکر کرد که حوصله آراختیری صورتش مي باران روي هاقطره

  تنه محکم یکس . شدی شباهت به دلقک ها نمیصورتش ب
 
 شرمنده عجله دیببخش_ دختر بلند شد ی عذر خواهيگرفت صدا شانه اش زد  سرش را باال به

  بودم دهیداشتم حواسم نبود تند اومدم شالمم جلو کش
 
  دردتون که نگرفت ي وادمیند
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 بود چشمانش مشخص نبود تنها رژ لب دهی را به چهره دختر دوخت شالش را آنقدر جلو کشنگاهش
  سن نکهی اما حدس زدن اشدی مدهیقرمز رنگش د

 
 _ زد کردی می وار هنوز عذرخواهی به دخترك که طوطی رنگی بود لبخند بي دارد کار ساده ایکم

 اشکال نداره 
 دی صورتش کشيدست رو.  بلند دور شدیی را غنچه کرد بوس فرستاد و با قدم هاشی لبهادختر

  بود دوباره به راهش ادامه داد از ذهنش گذشت سیخ
 

  چند بود ؟ انی خانه کپالك
 خاموش بود وگرنه االن لشی دو روز بود که قهر کرده بود و موباانی را آه مانند خارج کرد کشنفس

  دیپرسی مزدیزنگ م
 . دی کشرونی را بلی کرد موبافی دست داخل کستادی اي زنگ  تلفن همراهش لحظه اي صدابا

  پر بغضش ي جواب دادن مردد بود صدايبرا! مادرش بود 
 

 کننی قبول نمیی  خاله و عمو و دای وقت" دیچیده بود در سرش پ حرف زشی براشبی دیوقت
  تا ابد به کنهیسرپرستت بشن اونوقت دوست پدرت قبول م

 
 نگفتم نه نگفتم خوادی تو رو مرجی گفت ای بودم به آقاجونت وقتونیمنم مد ! یونی مدیگی مخودت

  گفته منتظرش بمونم نگفتم من رضا دوست یکس
 
  " بودمونشونی چون مددی شما بگیگفتم هر چ فقط خوامی مرجویا

 کوچه بود ي انتهاانیخانه ک. را در دستش فشرد دو باره به راهش ادامه داد لی قطع شد موباتماس
  تو پنج سالت بود رضا " را آرام تر برداشت شیقدم ها

 
 تا باورش بشه نهی بهش گفته بود که ازدواج کرده اومده بود ببرجی اومد خونمون انگار ارجی با ابرگشت

  چند يدر خونه رو که باز کردم تو توو بغلم بود
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 رجی رفت با اونطور رفتنش ای حرفچی فقط نگاه کرد به من به تو بعد گذاشت رفت بدون هقهیدق
  نزد ی حرفچوقتی وسط بوده اما هنی ايزی چهی که دیفهم

 
" 

 اجازه داد دیچی مادرش در گوشش پ مضطرب و نگراني جواب داد صدانباری ادی در دستش لرزلیموبا
  بکند سرش داد شی خبر رفتنش دعوای بنیبابت ا

 
 ! حقش بود بزند
 !  حقش بود نهای هر چه خواسته بود راجب مادرش فکر کرده بود بدتر از االشی خدر

 انتی مادرش خکردی که فکر میی تمام روزهايبرا...پشت سر هم ...  بارنیچند...  کردی خواهعذر
 ....کردی فکر می حتکندیم
  االن کجاست ؟ دی پرسبایز

 که شمارش از یی های دروغي براگفتی مدی که بای دروغي کرد برای عذرخواهگری دلش بار ددر
 دستش رفته بود 

 گرددی بازبه خانه ساناز پناه برد گفت فردا برم
 رجی ای اونروز وقتي فردا" کوچه ده قدم مانده بود ي گذاشت تا انتهافی را قطع کرد در کلیموبا

  دی زده خودش را شنخی ي  صدا"سرکار بود اومد دمه در 
 
  " ؟یهنوز دوستش داشت: 
 !  ده قدم تمام شده بود ي زودنی برج مقابلش نگاه کرد به همبه

 به سمت آسانسور رفت دکمه کنار آسانسور را فشرد ندینشی م13 طبقه انی کدانستی برج شد موارد
  رضا گذشته من بود " ماند رهیبه فلش قرمز رنگ خ

 
شوهرمو دوست .  تکرارش کنم  خواستمی فراموشش کنم اما تمومش کرده بودم نمتونستمی نمپگاه

  کس و کار من ي دوست داشتم تو همه مویداشتم زندگ
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 ی همون روز وقتناروی سفره عقد نشستم رضا تموم شد اي که پاي رضا تموم شده بود روزي بودشده
  " بهش گفتم ریت طالق بگکه اومد گف

 ي سال بعد براکی" کرد و فشرد دای را پ13 دکمه ها عدد نی در باز کرد وارد شد از بستادی اآساسور
  " دعوتمون کرد شیعروس

 رفت زنگ انی بود؟ از آسانسور خارج شد به سمت واحد کدهی رسعی سرنقدری چطور استادی اآسانسور
  فوت رجیشد ا از کجا خبردار دونمی نم"را فشرد 

 
 : دی لرزشیصدا ...دمشی بود بعد از چهلم دومدهی نرجی سراغ اچوقتی هگهی دشی بعد از عروسشده

 " کرد ؟ يازت خواستگار
  خانه نباشد ؟ انی زنگ را فشرد امکان داشت کگری دبار
نه رفت   ساله داره اومد از گذشته گفت اما گفتم 6 پسر  هی ساله و 11 دختر هی از زنش جدا شده "

  گذشته بهش ي درباره زویسراغ آقاجونت همه چ
 

 گفته بود که آقاجونت عذاب وجدان گرفته بودش گفت باهاش حرف ای چگهی ددونمی بود نمگفته
  ي رفتم که برايبزنم  همون روز که تو پشت در موند

 
  " بار بگم بره  نیآخر
 دور کمرش بسته بود مقابل چشمش يحوله ا که تنها ی با باالتنه برهنه در حالانی خانه باز شد کدر

  .دهی طور دنی اکباری را هم ای آمد بردادشیآمد 
 کاری چنجای پگاه ؟ ا_ دی را شنانی متعجب کيصدا

  ؟یکنیم
 ؟يناراحت شد .نمتی اومدم بب_ پگاه

  ي خبر اومدی چرا ناراحت بشم  شوکه شدم بزمی نه عز_ انیک
 نقدری دنبالت ؟ چرا اامی خودم بیچرا نگفت ! ي خوش اومدیلی خزمی تو عزای ب_ را گرفت دستش

  ؟ي اومدی با چي شدسیخ
  خاموش بود تی گوش_ خانه شد وارد
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 ی بگم ناراحت بشيزی چخواستمیاعصابم خورد بود خاموش کردم نم_ نگاهش کرد ي با دلخورانیک
  کرد بحث را عوض کند یسع

  ؟یکنی در باز ميرنجوی اشهی هم_ انداختانی کي به سرتاپای نگاه
 دور شی دست هادی چسبانی کنهی سرش به سدی دستش را گرفت به سمت خودش کشدی خندانیک

  حرفامو که بهش زدم اصرار کرد ". تنش حلقه شد 
 

 کنه گوش نداد ادهی اصرار کردم منو پی دنبالش هر چمی توو راه پسرش زنگ زد گفت بربرسونتم
  "رفت دنباله پسرش

 رف صورتش گذاشت سرش را باال گرفت دست دو طانیک
 دمتی چند روزه ندیدونیم ! یی تودمی دی از چشمکنمی کس در باز نمچی هي براينجوری نه ا_ انیک

  چقدر دلم تنگ شده بود؟یدونی؟ م
 ي لحظه ادادی لبش را قلقلک مانی داغ کي جلو آمد نفس هاانیسر ک. کنان تکان داد دیی را تاسرش

  بود گونه اش شین لب ها شددنیکه منتظر بوس
 

  آخه ؟ي شدسی خنقدری من برم لباسمو بپوشم چرا ازمی عزنی برو بش_ شد دهیبوس
من عقب نشسته بودم بچه از توو داشبورد عطرشو برداشت به خودش زد گفت خوش بوئه گفتم آره "

  برام عطر زد که تو زنمی توام ميخاله گفت پس برا
 

دروغ ... نکردم انتی خمونی به تو به بابات به زندگچوقتیمن ه .. . افتادهیبه گر... من ي کردفکر
  بعد از چهلم اومد سراغم وسوسه شدم ی بهت وقتگمینم
 

 رو نه شتری به خودم اومدم بي چقدر داغون شددمی فهمی وقتي اون حرفا رو زدی کنم اما وقتقبول
  " که گفتم موندميا

  کاناپه گذاشت و نشست يج کنار  رو سمت سالن رفت مانتو و شالش را تن خاربه
  ؟يدی جواب نم_ دی از اتاق خواب به گوشش رسانی کيصدا

  ؟ وی چ_ دی پرسجیگ
  ؟يومدی ؟ مگه با آژانس نگمی مي شدسی چرا خ_ انیک
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  شدم ادهی آره سر کوچه پ_ پگاه
 ي دکمه ها در حال بستنانی جواب گذاشت از جا بلند شد به اتاق خواب رفت کی را بانی کي چرا

  پگاه سرش را باال گرفت جلو دنی بود با دراهنشیپ
 

  رفت
  ؟  شدی چ_ انیک

  یچی ه_ لب زد ارام
  رفت تنشان باهم مماس شد جلوتر

 رگ ي را روشی گذاشت سرش را باال برد بدون نگاه به صورتش لب هاانی کنهی سي را رودستش
  فشرده تر شد انیقطور گردنش چسباند حلقه دست ک

 
  را حس کرد انی چانه اش چسباند تند شدن تپش قلب کي را جدا کرد روبشل

 را شکار کرد چشم شی اجازه نداد خم شد لب هاانی بلند کرد تا لبش را ببوسد  کشتری را بسرش
  را با لذت بست  شیها

 گردن ي روانی کرد لب کشتری حلقه کرد تماس بدنشان را بانی دستانش را باال برد دور گردن ک
  ستادنی گردنش  توان اي روانی کي لب هاينشست باز

 
  انداخت شی پاهاری متوجه سست شدنش شد دست زانی گرفت  کشی پايرو
  تخت فرود آمد ي جدا شد رونی زماز

  پگاه ؟  ی مطمئن_ دی کنار گوشش را شنانی زمزمه ک
کند امروز فقط ارامش  فکر یچی به هخواهدی مطمئن بود که امروز نميزی هر چشترازی بود بمطمئن

  تر از کی نزدخواستی را مانی امروز کخواستیم
 

 ....  مادرش ی زندگيبرا... خودشی زندگيبرا ...ردی بگمی تا تصمشهیهم
  مطمئنم_ زمزمه کرد آرام
 ...  دوست دارم نفسم_ شد دهی گوشش بوسالله



 338 

 وارد انیدر اتاق باز شد ک. بلند خنده اش گرفت ي هانی آستدنی حوله را محکم بست با دي هابند
  چقدر _شد سرش را چرخاند با همان خنده گفت 

 
  خنده دار شدم یلیخ.  ات بزرگه حوله

  ادی بهت میلی خ_ لبخند زد انیک
  مسخره شدمیلی تو خي شدوونهی د_ دی بلند خندپگاه

 کینزد برد نیی را دور شکم پگاه قفل کرد سرش را پاشی دست هاستادی جلو رفت پشتش اکبان
  شدم وونهی آره د_گوشش لب زد 

 بودنش در ی با وجود تمام ناشخواستی دختر را منی گوشش کاشت  باز هم دلش اری زي ابوسه
  نبود زی چچی با هسهی که قابل مقابردی میرابطه  چنال لذت

 
  تمام احساسات مردانه اش به قلقلک افتادنددی بو کشقی را عمگردنش

  !  دهی منو ميت بو تن_ گوشش زمزمه کرد در
 .  حوله رفت ي به سمت بندهاانیدست ک.  چشمانش را بست پگاه

  ؟ یشی نمتی اذ_ گوشش پچ زد ریز
 نهی در آانی کی زنگ خانه مانع جواب دادن پگاه شد چشمانش را باز کرد نگاهش با نگاه شاکيصدا

  _خنده اش را فرو خورد با لبخند گفت . برخورد کرد 
 

 ن  درو باز کبرو
  لباستو نپوش _ گفت ي وخنده داري دستانش را جدا کرد به سمت در رفت با لحن جدانیک
 نی اولي فرستاد برارونی نفسش را با حرص برضای علدنی نگاه کرد با دی سمت سالن رفت از چشمبه

  خوشحال نشده بود بلکه دلش دنشیبار نه تنها از د
 
 کرد به ی سعدی کشیقیکند با زنگ دوباره  نفس عم حواله صورتش بی در را باز کند مشتخواستیم

  با دنشی با درضایاعصابش مسلط شود در را باز کرد عل
 

  کنارش زد وارد خانه شدتیعصبان
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  شده ؟ ی چ_ گره خورده اش گفتي ابروهادنی با ددی چرخرضای در را بست به سمت علانیک
  ما ؟ می مگه قرار نداشتيدی جواب نملتمی موبای شرف دوساعته منو کاشتی ب_ رضایعل

  رفت ادمی آخ شرمنده _ دی کشیشانی به پیدست
  ! رفتی مادمی منم بودم _ نگاهش کرد تنها شلوارك به تن داشت متوجه اوضاع شد رضایعل
 نجاستی اوه هنوز ا_ نگاه کرد انی مبل بود به کي که روی مانتو و شالدنی به سمت کاناپه رفت با دو
 ؟
  آره _  انیک
 ناموسا يکردی عشق و حال منجای خودت ای منو کاشتی هستی عجب آدم_ باال رفت رضای عليداص
  ؟یوفتی من نادی
  رضای خفه شو عل_ انیک
 ! هست حاال ؟ دوست دخترت نفهمه ی ک_ رضایعل
  مگه؟ هی ک_ آورد نیی را پاشی صدارضایعل. سر اشاره کرد خفه شود با
 يدی ر_ دیش غر شده ادی بهم کلي دندان هانی باز
 نکهی و لبه تخت نشسته بود بدون ادهی به اتاق رفت پگاه لباسش را پوشرضای بدون جواب به علو
  زمی عزرونی بای ب_ گفت اوردی خود بي به رويزیچ
 
  رضاستیعل

 در را بست انی گردنش لبش را به دندان گرفت کي قرمزدنی سرش را باال آورد نگاهش کرد با دپگاه
  شد؟ ی چ_جلو آمد 

  لباس بپوش _ پگاه
  چرا ؟ _ انیک

  عاغا گهیبپوش د...  شده زیچ.. گردنت _ انداخت نیی سرش را پاپگاه
  م؟ی شد ؟ بری اوک_ به سمت کمد رفت لباسش را عوض کرد به پگاه نگاه کرد دی خندانیک

 امیمن نم... ه  شدی چدهی با اون حرفا که زد فهم_ دی انداخت و نالنیی خجالت زده سرش را پاپگاه
 خودت برو 

 زنهی می حرفهی عقل نداره رضای عل_ انیک
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  امی برو تو من نم_ سرش را به نشانه نه تکان داد پگاه
 _ دوخته بود گفت ونیزی نشسته و چشم به صفحه تلوالیخی که برضای علرنی رفت با درونی بانیک
 رضای مثه سگ بزنمت علخوادی دلم میعنی

  حواله اش کردی کوفتانی تنش به خنده افتاد کي لباس هادنید نگاهش کرد با رضایعل
 در ياحساس بد . زدندی از دوستانشان حرف میکی آمد که درباره ی مانی و کرضای خنده عليصدا

  ی شده چه اتفاقرضامتوجهی علدانستیدلش داشت م
 
 از دوست دختر یکی  هم مانندرضای ؟ حتما از نظر علکردی نگاهش میی افتاده حاال با چه رونشانیب

  چطور ؟ نکند انی از نظر کیراست.  بود انی کي هایقبل
 

 اصال چرا دوستش داشت ؟ . کردی فکر را منی هماوهم
 را لی زود تر وارد شد موباانی از برخاست تا به سالن برود کدیچی در سالن پلشی زنگ موباي صدا

  سانازه _مقابلش گرفت 
 صدا دنی را به گوشش چسباند با شنلی سبز را لمس کرد و موبادیکل کرد با نرمه انگشت سبابه تشکر

  شده ساناز؟ ی چ_گرفته ساناز متعجب شد 
  پگاه ؟ یی کجا_ دی ساناز ترکبغض
  انمی کي شده ؟ من خونه ی چ_ پگاه

  . ستادی کنارش اانیک
  شمی پای بستی خونمون من حالم خوب نای ب_ساناز
  شده ؟ ی بگو چامی االن مزمی باشه عز_ پگاه
  کات کردم ری با ام_ ساناز بلند تر شد هی گريصدا
  امی االن مزمی باشه عز_ پگاه

 کرده بشی دستش را هم در جکی شهی بود به عادت همستادهی هنوز منتظر اانی را قطع کرد کتماس
  کردی گره خورده نگاهش ميبود و با ابرو ها

  انی برم کدی من با_ پگاه
  ؟ ي بريخوای حاال بخاطر دوستت مي روز اومدستی بعد از ب_ دیبه گوشش رس انی کي جديصدا
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  نرم تونمی کات کرده  نمری داره با اماجی آخه االن بهم احت_ پگاه
   آره ؟ي بریتونی دارم اما ماجی منم بهت احت_ پوزخند زد انیک

  داداش من رفتم انی ک_ آمد رضای عليصدا
 هر بار که شهی ساناز را تنها بگذارد همتوانستی هم فشرد نمي را روشی از اتاق خارج شد لب هاانیک

  جبران دیحالش خوب نبود ساناز امده بود حاال با
 
  رفت رونی شد  و از اتاق برضای در سالن متوجه رفتن علي با صداکردیم
رده بود  اصرار نکي دخترچی ماندن هي خنک بخورد تا بحال برای آبوانی به آشپزخانه رفت تا لانیک

  ماندن کنارش ي دختر ها بودند که برانی اشهیهم
 

 ازشی جز وقت نکردی و او همه را رد مکردندی مالتماس
 را درون ی خالوانیل . کردی التماس مدی ماندن دوست دخترش باي افتاده بود که براي به روزحاال

  پرت کردنکیس
 یعنی منفجر شود تی بود از عصبانکی مانتو و شال در تنش نزددنی وارد آشپزخانه شد با دپگاه

  دهی ناراحت شده ؟ باز لباس پوشانی مهم نبود کشیبرا
 

  ؟ بود
 . کرد نیی را برداشت شبکه ها را باال پاموتی کاناپه نشست ري توجه از کنارش رد شد روبدون
 نطوریا ا رانی برود کدی بادی چطور بگودانستی پا و آن پا کرد نمنی ای بود کمستادی مردد اپگاه

  او چه بود ؟ االن ری بود اما تقصدهی و دلخور ندیعصبان
 

  هم حالش بد بود مجبور بود برود ساناز
 شب حالش رمی من م_ را صاف کرد گفت شی مبل کنارش نشست صداي رفت روانی سمت کبه

  امیبهتر شد م
 ظورته ؟  منیتو ک.  شبه 8 االن ساعت _ تی نگاهش کرد با همان اخم با همان جدانیک

  امیفردا م... خب...  خب _ من کرد من
  ذارهی فردام مامانت نم_ پوزخند زد انیک
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  امی مکنمی مشی راضي جورهی _ گذاشت شی پاي دستش را جلو برد روپگاه
  ؟یمونی می باششمی پخوامیمن االن م_ شمرده شمرده گفت انیک

  ؟یکنی چرا درك نمستی ساناز حالش خوب ن_ دی نالپگاه
  ساناز؟ شی پيری مای یمونی من مشی پ_ تکرار کرد انیک

  شتی پامی فردا م_پگاه
  می الزم نکرده پاشو بر_ کرد از جا بلند شد ي با حرص تک خنده اانیک

  رحم شده بود ؟ ی چرا بانیک.  نشست شی در گلوبغض
  ستی ساناز حالش خوب نگهی دمی پاشو بر_ به طرف در رفت انیک

از جا .  خوش باشد توانستی روز نمکی ی که حتی زندگنیهم فشرد لعنت به ا ي را روشی هاچشم
  از خانه خارج شدندانیبلند شد همراه ک

 نی بود مقابل خانه ساناز ماشدهیچی پنی آهنگ در ماشي حرف نزدند و تنها صداچکدامی راه هنیب
  شب حالش خوب _دی چرخانیمتوقف شد سماگت ک

 
  ؟ امی مشد

 ستی ساناز حالش خوب نشی  بمون پستی الزم ن_  نگاهش کردانیک
  ؟ یزنی حرف مينجوری چرا ا_پگاه

 . جواب نداد انیک
  کردمی برخوردو نمنی اچوقتی داشت من هاجی اگه دوست تو بهت احت_ پگاه

 حاال هر چقدر هم ذاشتمی بخاطر دوستم تو رو تنها نمچوقتی هچوقتی من ه_ نگاهش کرد انیک
 اشته باشه  دازی بهم نخوادیم

  دوست برام مونده هی نی من هم_ دی از چشمش چکاشک
  می من االن عصبانمیزنی نکن برو بعدا حرف مهی گر_ هم فشرد ي را روشی چشم هاانیک

 یکنی خاموش متوی بعدا حتما گوش_ پگاه
  کنمی خاموش نم_ انیک

  خونهي برينطوری اخوامی نم_ پگاه
  رضای علشی پرمی م_ انیک
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  ؟ برم ؟ رونی بمی بریی چهارتای بگرضای توام به علارمی برم ساناز رو بيخوای م_ش را گرفت  دستپگاه
 مینیبی رو مگهی بعدا همدخوادی نم_ دی کشرونی دستش را بانیک
 هی زار زار گرندی همانجا بشخواستی داشت دلش مشی شد بغض در گلوادهی پنی از ماشی ناراحتبا

  انی باز شد کیکیا ت رو فشرد در بفونیزنگ آ. کند 
 

 .  نگاهش کرد وارد خانه شد گری بود بار دستادهی مقابل در اهنوز
 . افتاد هی بلند به گري در آغوشش گرفت و با صدادنشی با دساناز
  شده ساناز؟ یچ .... زمی عز_ پگاه

  ساناز جدا شد و به حرف آمد هی ربع گرکی بعد از باالخره
  زد توو گوشم ری ام_ساناز

  شد مگه ؟ ی چرا اخه ؟ چ_ اهپگ
   زد توو گوشم گهی دیکی با رمی گفتم مخوامتیگفتم برو گمشو نم... بهش گفتم  ...ی عوض_ ساناز
  بره ؟ ی گفتی چي برا_ پگاه

 تا شب اصال معلوم چرخهی زندم از صب ول مای من مردم گهی نمرونهی چند روزه با دوستاش ب_ساناز
  هی کدوم گورستین

  رو نقطه ضعفش ؟ يذاری خب چرا دست م_ش را از سرش برداشت  شالپگاه
  رونهی همش بستی چند روزه نگمی اون نقطه ضعف داره من ندارم ؟ م_ ساناز
  حرفت بد بوده یگفتی بهش مي اونجوردی اما نبای ناراحت بشي حق داردونمی م_ پگاه

 صاحبم ینه توو گوشم ؟ من ب بزدی بگم بای من هر چ_ دی صورتش کشي دستمال برداشت روساناز
 مگه ؟

 دعوا بکنند اغلب اوقات باهم خوب ای دست بلند کند و ری بود امدهی تا به حال نددی چه بگودانستینم
 . بودند 
 ری امي گور بابامینی ببلمی فهی ای برو لباستو عوض کن ب_ تکانش داد ساناز

  مگه حالت خوب شد ؟ _ از تعجب گرد شد چشمانش
  ؟می بزنارمی بی برم بستنکردمی داشتم دق مي آره خوب شد اومد_د زد  لبخنساناز

 . که در دلش داشت لبخند زد ی وجود تمام ناراحتبا
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 نصفه شب بود و میدو و ن. تلفن همراهش را برداشت ساعت را نگاه کرد دی تخت ساناز دراز کشيرو
  را کرده بود و شیفکر ها.  نبود ي خبرچی هانیاز ک

 
 .  خودش و مادرش گرفته بود ی زندگي برامیتصم
 کرده بود و گفته دیی را تاماتشی را کنار گذاشته بود ساناز تصمی ها را رها کرده بود خودخواهترس

  نام يوارد تلگرام شد رو . کندی کار را منیبود بهتر
 
  کرد پی ضربه زد و تاانیک
 
_Vaqti baraye avalin bar behet pm dadam va javabam ro dadi az khoshhal 

ruye pam band nbodm  
 

khodamo tu lebas sefid mididam to ro ham kenaram engar ke hame 
faseleha tamoom shode ama  

 
vaqti gofti mano to hichjure be ham nemikhorim tamame arezoo O 

royaham ru saram kharab shod  
 

taze fahmidam in faqat tu ketabast ke pesare pooldar asheqe dokhtare faqir 
mishe  

 .  تار شد دشید.  شد ری از گوشش سرازاشک
  کردی ترس راحت منی خود را از اگفتی مدی امشب بادی کششی چشم هاي دست روبا
_ina ro nemigam k fekr koni to moqaseri migam ke bedoni man hichvaqt 

nemikhastam behet doroq  
 

begam faqat khejalat keshidam   
Man daneshju nistam 

 ... شدی امشب تمام مانیک.  هق هقش بلند نشود ي دهانش گرفت تا صداي را جلودستش
_ midonam dg edame nemidi ... eshkali nadare man darket mikonam baray 

hichi ham khodeto  
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moqaser nadoon man be khaste khodam bahat bodam... 
 . نوشت شیبرا.  نام مادرش ضربه زد ي شد رو ارسال کرد از صفحه چت خارجشی را براامیپ

 .  مامان بعد از سالگرد بابا ازدواج کن ی که ازدواج کنمی من راض_
 ي دستش را رودی سرش کشي بالش فرستاد پتو را روری را خاموش کرد زلی را ارسال کرد موباامیپ

 .  افتادهیدهان گرفت و به گر
 دخترش ندی باشد تا ببخواستیدلش م.... خواستیرا م دلش پدرش يگری از هر زمان دشتری امشب ب

 ...بزرگ شده 
 بود آنقدر کی چشمانش را باز کرد نگاهش را دور اتاق چرخاند همه جا تاری استرس وحشتناکبا

  شد تا زی خمی ساعت هم معلوم نبود نی که حتکیتار
 

 خم شد دکمه شتریه بود ب را کنارش گذاشتلی موباندی کند حداقل ساعت را ببدای ساناز را پیگوش
  3:30 ساعت دنیوسط را فشرد صفحه روشن شد با د

 
  را خوانده ؟ امشی پانی االن کیعنی دی تنش لرزتمام
  ندیشوی در دلش رخت مکردی احساس مدی برگرداند و دوباره دراز کششی را سر جالیموبا
 را روشن کند اما ی شد کاش جرات داشت گوشرهی خاهی را برداشت چند بار به صفحه سیگوش

  تواستینم
  که امکان گفته شدنشان بود یی از حرف هاانی از عکس العمل کدیترسیم

  از شدت سوزش اشک به چشمش آمد دی را با ناخن گرفت کشزانی پوست اودی لبش کشي رودست
  ... گفتیکاش از اول دروغ نم... گفتی نمکاش
 .... را روشن کرد لیموبا

 خورده کی دو تامیپ.. لبش گذاشت نت را روشن کرد وارد تلگرام شد ي شد انگشت روسی خلبش
 . بود اما جواب نداده بود 

 لبش برداشت با زبان يانگشت را از رو . دی را کنارش گذاشت به پهلو چرخلی را خاموش کرد موبانت
  شد شتریسوزش لبش ب... کرد سشیخ
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 تموم شد پگاه ولت " دی کشغی در سرش جییچشمانش را با درد بست صدا....  زنگ نزده بود انیک
 " کنهیم
 

  را خواندرضای علامی را پارك کرد پنیماش
_ daro baz kardam kooshi ?  

 در گذاشت در را هل داد وارد ي شد و به سمت خانه به راه افتاد دست روادهی پنی نداد از ماشجواب
  رضای علدی بزرگ را رد کرد به در سالن رساطیشد ح

 
  بهت دنی که بدجور رنمیبی مانی به آقا ک_ دی خنددنشی بود با دستادهیدر ا کنار

 اش نهی سي هم فشار داد بدون جواب با دست روي را روشی بلند به خنده افتاد دندان هاي با صداو
  در را بست رضایکنارش زد وارد خانه شد عل

  کوشن ؟نای مامانت ا_ انیک
  مسافرتن _ رضایعل
 سالن نشست مثل ي گوشه اي مبل تک نفره اي لب گفت به سمت مبلمان رفت روری زی اوهومانیک

  درجه از هم باز 180 ي هی را با زاوشی پاهاشهیهم
 

  کرد
  اوه چته سگرمه هات تو همه ؟ _ مبل مقابلش نشست رضایعل
  ؟يمشروب دار . یچی ه_ انیک
  گهی شده دتیزی مرض خو چ_ رضایعل

  با پگاه حرفمون شد_ستاد  فررونی را با صدا بنفسش
  که من اومدمدی چرا ؟ خوب بود_ زدشخندی نرضایعل
  همون چشم المصب تو بود _ انیک
  بذار حرفتون بشه ي اوه حاال تو که کارتو کرد_ دی خندرضایعل
 شعر نگو ....  صد بار گفتم _ را باال برد شی صداانیک
  يریگی چته حاال پاچه م_ تعجب کرد از جا برخاست رضایعل



 347 

 _ بار گوشه سالن رفت زی به سمت مرضای انگار من توو کفه سکسم  علیزنی می جور حرفهی  _ انیک
  گهی دنهیخب دوست داشتن و عالقه تهش هم

  چرت نگو _ کالفه سر تکان داد انیک
  اون کهي مگه ؟ من کال فک کردم دختر تاحاال بهت پا نداده دوسش دارگمی دروغ م_ رضایعل
 حرفمو تموم کنم بعد سای وا_ باال برد می نگاه کرد دو دستش را به نشانه تسلانی کی شاکافهی قبه

 بچسب به پاچم 
  حرف بزن چرت و پرت نگو_ انیک
 یحاال چه فرق . دی هستی داره از  لحاظ سکسم که اوکهی بقای نی با نوشی چه فرقنی خب ا_ رضایعل

  فهممی من نمهیداره با بق
 هی کافدونمی خودم میتو بفهم ستی الزم ن_ انیک
 قبل ي سپرد و خودش سر جاانی را به کیکی در دستش جلو آمد السی با دو گدی خندرضایعل

 برگشت
 بار اومد نی اول_ بدون اراده شروع به صحبت کرد دی نوشی کرد کمکی را به لبش نزدیدنی نوشانیک
  گفت ی چستی نادمی گفت ی چرت و پرتهی رکتیدا
 

 رفتم شدی چدونمی ام داد نمی پگمی جواب دادم چند بار ديکاری از سر بدمیساشو د عکجشی پرفتم
 سر قرار 

 مثه بچه ها لپاش کردمی ساده باشه نگاهش منقدری اکردمی فکرشم نم_ آن شب لبخند زد يادآوری با
  االنم نیهم .نیی پانداختی  سرشو مشدیسرخ م

 
 .  ..می همه وقت که با همنی بعد از اهینجوریا

 بغلشون ی ؟ چندتا دختر دور ما هستن که وقتنینجوری چند تا دختر هستن که ا_ دی نوشیکم
 من ... بغلش نکرده گهی دچکسی تاحاال هی مطمئنیکنیم
 
 فرق هی من با بقيپگاه نگاهشم برا... نجابت حاال تو دنبال فرق بگرد گمی منیبه ا ...ی پاکگمی منی ابه

  که مطمئنم منو به ینها کست....پگاه مال منه ... داره 
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 خوامشی که بخاطر خودش مهیتنها کس...خوادی خودم مخاطر
 فونی بدون جواب به سمت آرضای بلند شد علفونی زنگ آي ضرب باال رفت صداکی را یدنی نوشهیبق

  دوستانشان باز کرد يرفت در را برا
*** 

شب نمانده بود و به خانه آمده بود  رضای  علي تخت پرت کرد با وجود تمام اصرار هاي را روخودش
  کی کنارش دی بالش گذاشت دست کشيسرش را رو

 
 پگاه ي را از کنارش برداشت عکس گرفت تا برای بود لبخند زد گوشي بالش کناري بلند رويمو

  بود به اندازه ی سر به سرش بگذارد قهر کافیبفرستد کم
 

 صفحه ي از پگاه روامی پکی را برداشت لیموبا. دهد نامی تا حاال خودش را کنترل کرده بود تا پیکاف
  امی وارد تلگرام شد پردی عکس بگنکهیبود قبل از ا

 
 .  را باز کرد پگاه

 ....  را خواند امی بار پکی
 .... از اول خواند دوباره

 ...دمیفقط خجالت کش... شددهی جمله در سرش کوبکی
 ..... دمی خجالت کشفقط

  ؟ گفتی مدیچه با ...دیچرخی حروف مي روچشمانش
  ده؟ی دروغ گفته بود چون خجالت کشپگاه

  ؟ ی بعدش چرا نگفت_ کرد پیتا
 ي جورهیباهاش ... من بوده ریتقص .... دهی خجالت کش"... را پاك کرد امی به خودش فرستاد پیلعنت

  " نشست شی سر جا" بگه دیبرخورد کردم که ترس
 

  " چرا بعدش نگفت  زدمي زرهی بعدش نگفت ؟ من اول چرا
  " دهی خجالت کش" دی کشادی در سرش فریکس
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 " به درك که دانشگاه نرفته مگه بخاطر دانشجو بودنش رفتم سمتش " دی کششی در موچنگ
  را برداشت شماره پگاه را وارد کرد به گوشش لیموبا

 
 ...چسباند

 ...دستگاه مشترك مورد نظر خاموش.. شددهیچی زن در گوشش پيصدا
  تمام شدن جمله اش را نداد تماس را قطع کرد زهاجا

 ...دمیخجالت کش....دمیخجالت کش ...دیچی بالش گذاشت دوباره جمله نحس در سرش پي را روسرش
  .....داشتی فاصله ها را برمنی تمام اکردی مقابل خانه ساناز با پگاه صحبت مرفتی مفردا

 .  شدداری دست ساناز از خواب بي تکان هابا
  شده ؟ ی چ_دی پرسیحالی تخت نشست به ساناز خوشحال نگاه کرد با بيرو

  می کردی تا صبح دمه در خونمون بود اشتری ام_ ساناز
  خوبه _ زد لبخند
  چه طرز خوشحال شدنه نی اشعوری ب_ دی کوبشی ران پاي روساناز
  گفتم انی به ک_ پگاه

  ي وا_ دهانش گذاشت ي دست روساناز
 خوند اما جوابمو نداد ... جواب نداد _ دیم چک اشک مزاحي قطره
 زنهی شوکه شده بذار زمان بگذره حتما باهات حرف مدی شا_ ناراحت جلو رفت دستش را فشردساناز

  دی مدت باهم بودنهمهی استی که نیالک
 توو هر شهی همانی ک_ گونه را پاك کرد ي اشک رودی کشرونی دست ساناز بری را از زدستش

  جواب نداد حتما تموم شبی ددادیب منو م جوایطیشرا
 
  کنهیم

 ری با امی آشتی تمام خوشدی افتاد ساناز در آغوشش کشهی دهانش گرفت به گري را جلودستش
 .  به زهر شده بود لیتبد
  ناهار دیای بچه ها ب_ سروش آمدي به در اتاق خورد و صداي اتقه
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 دهی شد چه فامانیفت تا روشنش کند اما پش نگاه کرد دستش جلو رلشی هم جدا شدند به موبااز
  ردی تماس بگستی قرار نانی کدانستی میداشت وقت

 
  بدهد امیپ
 ... پر از غم از جا بلند شدی دلبا

 ی ساختمان تاکسيجلو.  کرد و از خانه آنها خارج شد ی بعد از ظهر با ساناز خداحافظ6 ساعت
  کند با  به اطرافش نگاهنکهی بود بدون استادهیمنتظر ا

 
 در گذاشت قبل از آنکه در را باز کند با رهی دستگي رفت دستش را رونی به سمت ماشنیی پايسر

  . دی خشکشی خون در رگ هاانی پگاه گفتن کيصدا
 

 رفت ، شی نگاه کرد اخم تمام چهره اش را پوشانده بود حس از پاهاانی را باال گرفت و به کسرش
 و آمد سرش را خم  جلانی ول شد کرهیدستش از دستگ

 
  . دی کشرونی پولش را بفی عقب کرد کبی گفت و بعد دست در جيزی به راننده چکرد
 بهتر از امدنش بوده اصال انی سکوت کدیدیحاال م.  بوددهیترس.  دهان نداشته اش را قورت داد اب

  آمد ی نمرونیکاش از خانه ب
  رسونمتی خودم ممی برای ب_ ادستی مقابلش اانی اش حبس شد کنهی رفت نفس در سیتاکس
  برم خونه دی با_ را با زحمت از هم باز کرد شی را در دست فشرد لب هافی کبند

  سوار شو ای برسونمتی خودم م_ نگاهش کرد انیک
 ... باز کردشی را برانی در ماشانی رفت به ناچار به دنبالش راه افتاد کنی به سمت ماشو
  انی نه کزدی می سکوت بود نه او حرفنشانیود ب شده بنی که سوار ماشی زماناز

  مامانم منتظره _ شدند باالخره به خود آمد عصری ولابانی خوارد
 يای مری بگو د_زدی موج مي دلخورتی از عصبانشتری به جانبش انداخت در چشمانش بی نگاهانیک

  خاموش کن تویبعدم گوش
 ...  که ي بلد_ زد پوزخند
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 مقصر است دروغ گفته بود دانستیم.  شدرهی بزند به مقابلش خی حرفنکهیا را قورت داد بدون بغض
  و یی اعتنای حجم از بنیا. برخورد نبود نیاما حقش ا

 
 خون از گوشه دی ناخنش را کشيپوست کوچک کناره .  تحمل کند توانستی را نمانی بودن کسرد

  زد و سوزش وحشتناکش آغاز شد رونیانگشتش ب
 

انگشتش را کف دست گذاشت و . عادت مزخرفش در مواقع استرس فرستاد نیا ا به خودش بیلعنت
  دستش نشست ي بزرگ و گرم رویدست. مشت کرد 

 
  شد ؟ ی چ_

 از برخوردش ي دلخورای بود انی داد از لحن مهربان کانی را باز کرد انگشت را نشان کمشتش
  پوستشو کندم _دی لرزشیصدا

 خاموش کردنش از قضاوت لی از موبانکهیپگاه قلبش را لرزاند با ا لرزان يصدا.  نگاهش کرد انیک
  حرف زدن نداد از ي فرصت برانکهی طرفه اش از اکی
 
 بود ی ساعت مقابل درخانه ساناز مانده  دلخور و عصباننی چندنکهی را نگفت از اقتی ماه حق8 نکهیا

  اراده اش را از دست دی لرزان پگاه را که شنياما صدا
 

  . دی چسباند و بوسشی را به لب های انگشت زخم .داد
 . قلبش نشانده بودي انگشت که نه روي شد انگار بوسه را روي حرکتش جارنی پگاه با ااشک

 گرده بود فرق انی کي که برایی هاهی گرهی با بقهی گرنیا.  کرد هی دست صورتش را پوشاند وگربا
  یان مهربي دوست داشتن بود براي براهی گرنیداشت ا

 
 ...  بودانی از ماندن کنانی اطمي بود براانیک
  . دی نگه داشت به سمت پگاه چرخي را گوشه انی اش ماشهی گري صدادنی شنبا

  ؟زمی عزیکنی مهی اخه چرا گرنمت؟ی بب_ صورتش برداشت ي را از رودستش
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 روم تویتاحاال گوش شبی باشمااا از دی االن من اومدم شاکنی بب_ حرف به خنده افتاد نی گفتن ابا
  سادمی دمه خونه دوستت وا1 از ساعت يخاموش کرد

 برنجانتش فقط ای بد برخورد کرده اصال نرفته بود دل پگاه را بشکند دانستیم.  شد شتری پگاه بهیگر
  تماس قهی هر پنج دقی معطل شده بود وقتادی زیوقت
 

 . داده بود  زن سوهان اعصابش شده بود کنترلش را از دستي و صداگرفته
 خنده داشت ي که رگه هایی اش نگه داشت با صداینی مقابل بدی صورتش کشي برداشت رودستمال

  فکر کنم چشمات می تا برسزمی کن عزنی ف_گفت 
 

  بشه سبز
 چانه اش برد سرش را باال آورد ری دست زدی کشی خنده اش نفس راحتدنیبا د.  به خنده افتادپگاه

  حل ی باهم همه چمیزنی م خونه حرفمیری االن م_
 
 خب؟ . نکن هی پس گروفتهی هم نمی اتفاقچیه.  خونه رسونمتی مبرمتی بعد من مشهیم

 . سرش را تکان دادپگاه
 . نیبرو بش_ نگاهش کرد با دست به مبل ها اشاره کرد انی کستادیوسط سالن ا.  خانه شدند وارد

  ارم؟ی بيخوری میچ
  یچی ه_ جواب داد نشستی رنگ می مبل مشکي که روهمانطور

 را به لب يگری را به دست پگاه سپرد دیکی بزرگ برگشت وانی به آشپزخانه رفت با دو لانیک
  در وانی به پگاه نگاه کرد هنوز لدی نوشیچسباند کم

 
 ي را کرد جلو تر رفت رونکاری گذاشت پگاه هم ازی مي را رووانی نخورده بود لي بود و ذره ادستش

 اه نشست دستان سردش را گرفت سر پگاه مبل کنار پگ
 

 به چوقتی مطمئن بود هزدی که میی در ذهنش مرور کرد به تمام حرف هاگری آمد جمالت را بار دباال
  رابطه را شهی نداده بود همی دختر قول الکچیه
 



 353 

 قول مردانه نی دختر قول مردانه بدهد اولکی بار به نی اولي براخواستی کرده بود ممشخص
 ....  را شیزندگ
 چرا پرسمی نم_ پگاه نگاه کرد و شروع به صحبت کرد اهی را از هم جدا کرد به چشمان سشی هالب

  ی گفتامتی رو توو پلشی چون خودت دلیدروغ گفت
 

 بار بد صحبت کردم من دست رو غرورت گذاشتم نیمن اول ... ی چون حق داشتکنمی نمسرزنشتتم
 ...من اشتباه کردم 

 ی گفتن دروغت مقصر ندونستمت چون مقصر اصلي بار هم براکی شبی از د_گرفت  پگاه را دست
  ی نگفتمی شدیخودم بودم اما چرا بعد که باهم اوک

 
  ؟؟ی به من به احساسم که راستشو بگی ماه هنوز اعتماد نداشت8 بعد از یعنی ؟ پگاه

 .  پگاه پر از اشک شد چشمام
  نکنهی گری بزن حرفدی بای پگاه جان وقتزمی عز_ انیک

 ی ولم کندمی ترس_ خفه جواب داد یی با صدادی چشمش کشي رودست
 پگاه کردی صحبت ممی مالدی بادی صورتش کشي دست روتی درمواقع عصبانشهی به عادت همانیک

  شهی امروز رکردی ارامش مدی داشت بای حساسهیروح
 
 ی ؟از وقتیکنی فکرا منی چرا از المزدی ولت کنم اخه عزدی چرا با_ کندی مشهی همي ترس را برانیا

  ی جمله رو گفتنی ایتی تا حاال توو هر موقعمیکه باهم
 
   ی ترس رو داشتنیا

اصال برام مهم ... رابطمونو دوست دارم ... من تورو دوست دارم _ دو طرف صورتش چسبانددست
  چی من هیگفتی همون روز اگه میستی تو دانشجو نستین

 
 یژگی ونیهم.... اخالقت نیبا هم... دوست دارمينجوری همقایتورو دقمن  ...زدمی نمیحرف
  ... طتتی شرانیهم...هات
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 شک نداشته نقدری نترس انقدریا ... رمی نمچوقتی من هگمی بار صدم ميبرا_ گفت ی لحن محکمبا
 کنمیباش خواهش م

 ؟ی حاال چتی خواستگارامی درست تموم بشه می اخه گفت_ پگاه
 درست تموم نکهی اي حاال بجازمی عزامی  م_ کنديرین گرفت تا از قهقهه اش جلوگ را به دندالبش

  ي  تا تو کنکور بدمیذاریبشه م
  مهلت ثبت نام تموم شد گهی دی بخونم ولخواستمی م_ پگاه

  يدی کنکور مگهیمهلتش هم تموم شده باشه ساله د . پرسمی مرمی م_ دی اش را بوسیشانی پانیک
  .دی چسباند عطر تنش را نفس کشانی کنهیس سرش را به پگاه

 کنمی تو رو ول نمچوقتی دروغ نگو بهم باشه پگاه ؟ من هچوقتی هگهی د_ دی سرش را بوسانیک
  که افتاد بهم بگو بذار یهر اتفاق... نترس یچیپس از ه...
 

 باشه؟...نذار از خودم شرمنده بشم ... گاهت باشم هی تکمن
 .. باشه _ زمزمه کرد ارام

 ...بدون دروغ....بدون ترس....  بود و پگاه انی حاال فقط ک
 دست تکان داد با ذوق در را بست بدون انی کي خانه را فشرد وارد شد دستش را باال برد برازنگ

  چوقتیه ...دی به سمت پله ها دواطینگاه به ح
 
 ... شدی پاك نمطای حنی درادهی پاشي تا آخر عمر خون هاندی را بباطی حنی اگری دتوانستینم
 .... ماندی مشهیهم

  مادرش سالم کرد وارد خانه شد دنی ضربه به در زد در خانه باز شد با دچند
  که يای ب6 سالم خوش گذشت ؟ قرار بود _ بایز

 . ساناز نذاشت _ دی کشرونی را بشی هاکفش
 از جانب یظر حرف منتستادی در سالن ای تکان داد به آشپزخانه رفت کمي سربای وارد سالن شد ز

  بایز. داده  بود شبی که دیامیمادرش در رابطه با پ
 

  برو لباستو عوض کن ؟يسادی چرا اونجا وا_ در وسط خانه گفت دنشی با ددیچرخ
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  باشه _ پگاه
 را امی دلش گرم شد پانی کامی پدنی را برداشت با دلشی را عوض کرد موباشی اتاق شد لباس هاوارد

 باز کرد
 
_mamanet chizi nagoft behet? 
  نوشت شی لبخند برابا
_Na faqat goft chera damadamo nayavordi ?  
 دنی با فهمی قول ماندن داده بود اصال وقتانی بود اما خود کییپررو .  دی خندزی را ارسال کرد رامیپ

  .... ی چه خجالتی چه ترسگریدروغ هم نرفته بود د
 

  . دی در دستش لرزلیموبا. کنندی م ازدواجانی مطمئن بود با کحاال
_ Jooon ... Bargardam ?  

 خنده ارسال کرد و به سالن رفت وارد آشپرخانه شد مادرش در حال غذا درست کردن یموجی اچند
  يزی چ_ برگشت سمتشبایز.  دادهیبود به کانتر تک

 
  ؟يخوایم

 ؟ي رو خونداممیپ ....گمیم..زیچ... نه_ من کرد من
  شده ؟ یلبت چ_ شد قیدق نگاهش بایز

  پوستشو کندم زخم شد _ لبش گذاشت ي رودست
  ؟یچرا استرس داشت... به جون لبتوفتی صدبار گفتم ن_ چشم غره رفت بایز

  ؟ گمی مي رو خونداممی پ_  پگاه
  آره خوندم _ حوصله جواب داد ی ببایز

  خب _ پگاه
  خب؟ ی چ_ را باز کرد خچالی در بایز

  گوش بده هقی دقهی _پگاه
  اری بازی برو از تراس پ_ و گوجه بود به پگاه نگاه کرد اری را بست در دستش چند خخچالی در

  زنمی دارم حرف م_ را درشت کرد چشمانش
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  حرفتو بزن ای بعد باری برو ب_ بایز
  ؟ ارمی چند تا ب_ کوبان به تراس رفت از همانجا داد زد ي قدم هابا

 ونه  دهی _دی را شنبای زيصدا
  هی خب بگو نظرت چ_ سپرد بای را برداشت به آشپزخانه برگشت دست زازیپ
  ؟ی درمورد چ_ بایز

  شوهر کن گمی مامان مگهی خودتو نزن به اون راه د_ شدکالفه
  اسمش آقا پگاهه گهی شوهر دارم دهی _ خنده اش گرفت بایز

  بخدا می مامان من جد_ دی اراده خندی بپگاه
  میر جد منم ماد_ بایز

  تاحاال شبی از دي چقدر خوشمزه شد_ دهانش کج کرد 
 دی چینی سي و گوجه ها را رواری خبایز. انداخته بود کهی شد باز تمانی پشعی از گفتن جمله سربعد

 چاقو برداشت مشغول پوست گرفتن شد 
 ؟يدی مامان جوابمو نم_ دی تر پرسمی مالپگاه

 قا دادم من جوابمو به اون آ_ نگاهش کرد بایز
 انی جردونستمی منم چون نمي بودم تو اون جوابو بخاطر من دادی خب من اونموقع ناراض_ پگاه

  اگه تو از روز اول به من ختمی بهم ري اونطورهیچ
 
  شدمی من از دستت ناراحت نمیگفتیم
  مامان جان ؟کنهی می چه فرق_ دی کشی اهبایز

 اصال عذاب ي به خاطر من بگذري دوستش دار کهی از کسخوادی من دلم نمکنهی فرق م_ پگاه
 وجدان دارم 

  زمی من به خاطر تو نگذشتم عز_ به چهره پگاه زد ي لبخندبایز
  دی بعد حرفاتونو بزننمشیبی پس باهاش قرار بذار بعد از سالگرد بابا منم م_ پگاه

  بهش فکر نکن نقدری تموم شده اهی پگاه جان اون قض_ بایز
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 بوده اونم از نتونی بيزی چنی همچدونستمی مامان بخدا من نم_ ستادی ابایر ز جلو رفت کناپگاه
  من خودم عشقو درك کردمیگذشته وگرنه مخالفت نم

 
  ی جدا باشي که دوستش داری چقدر سخته از کسدونمی مکنمیم

ن  حواسش جمع جمله نشده بود  بدوبای جمله زبانش را گاز گرفت شانس آورد که زنی از گفتن ابعد
  حرفش فکر کند ادمه داد ي روبای اجازه دهد زنکهیا

 
 ازدواج دی ؟ توام بای کنکاری تنها چيخوای ازدواج کردم اونوقت تو مگهی من سال دموی اصال اومد_
  که تاآخر ستی قرار نی ازدواج کني توام حق داریکن
 

  و مطمئنمهی فکر کردم االن همه حرفام جدیلی من خی تنها باشعمرت
  ...گفتیاز ازدواج م... لبش نشسته بود دخترش بزرگ شده بود ينگاهش کرد لبخند رو بایز

 باشه مامان؟ بعد از سالگرد بابا باهاش حرف بزن قرار بذار فقط _ اش گفت رهی نگاه خدنی با دپگاه
  کنه ي تو رو از من خواستگارادی بدیبا

  میکنیدعوت م می هم اگه خواستنارویآقاجون ا_ لب پگاه نشستي رولبخند
  شد ي جاربای زي از چشم هااشک
  شد مامان؟یچ_ تعجب کرد پگاه
  ی روز انقدر بزرگشهی کردمی فکر نم_دی را شنبای لرزان زيصدا

 حرف ها قلبش نیبه درك که در تمام گفتن ا. بغضش را فرو خورد . انداخت بای دور گردن زدست
  نیا...درد گرفته بود به درك که دلش سوخت بود

 
 ... را به مادرش بدهکار بود یخوشبخت

 ي را به گوشش چسباند صدالی شماره موبادنی چشمانش را باز کرد بدون دلی زنگ موباي صدابا
  صاف نشستدی را که شنانیک
  الو پگاه ؟ _ انیک
  سالم _ دو رگه جواب دادي صدابا
  ؟ي خواب بودزمی سالم عز_ انیک
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  آره ساعت چنده ؟ _ پگاه
  زوده یلی هنوز که خ_دی تخت افتاد نالي صبحه دوباره رو9ساعت  . یخوابیاشو چقدر م پ_ انیک
  فردا سالگرد پدرته ؟ی مگه نگفتستی پاشو اصال زود ن_ انیک

  اوهوم_ پگاه
 ی هواشو داشته باششتری بدی که گرفته تو بایمی پس مامانتو تنها نذار االن با تصم_ انیک

  ؟ انی کگمای م_ از مو را پشت گوش زد يت تکه ا تخت نشسي بلند شد رودوباره
  جانم _دی خندانیک

  ازدواج بکنه ؟ خوادی بهت گفتم مامانم مي تو ناراحت نشد_ پگاه
  به من داره ؟ ی چه ربط_ انیک

 مامانه دختره ازدواج کرد فهمنی مادی خوششون نمای آخه بعض_ هم فشرد ي را روشی لب هاپگاه
 ادی توام بدت بترسمیم

 مگه مادر تو به عنوان اد؟ی بدم بدی بای چي برازمی  عز_دی را شنانی فرستادن نفس کرونی بيصدا
  ی نداره ؟ مگه قراره هر کسی زن حق زندگکی
 

 گرفته و به می تصمهی شی زندگي از دست داد تا آخر عمرش تنها بمونه ؟ مامانت براشوهرشو
 ه فکر نکن  مسائلنی هم به انقدری نداره ای ربطچی هچکسیه
 
 مطمئن باش پدرت هم ی که به مادرت احترام گذاشتي کارو کردنیتو بهتر. نداشته باش دی تردو

 خوشحاله 
  اوهوم _پگاه

 رشته وکالت ي  پگاه چند تا دانشگاه ازاد بدون کنکور برای راست_ شدانی کي مخلوط صداجانیه
  ثبت نامي برامی براری فردا مدارکتو برهیگیدانشجو م

  دانشگاه آزاد ؟ _و من کرد  من
  .ی راحت باشمی کندای خونتون پکی نزدیکی می بگرددی بای ولزمی آره عز_ انیک

 . دانشگاه ازاد بدهدهی شهرتواندی نمگفتی مانی بست حاال چطور به کیچارگی را با بچشمانش
  پگاه ؟ ي خوشحال نشد_ انی ک
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  ي برم سراسرخوادی آخه دلم می چرا ول_ پگاه
 .  باشه ي سراسرای نداره مدرکت ازاد ی فرقگهی االن دزمی عز_ انیک

  میزنی حاال بعدا حرف م_ را در مشتش فشرد مالفه
 ي خوشحال نشدکنمیاحساس م_ ناراحت شد انی کيصدا

  کنهی مامانم صدام مزمی برم عز_ دی کشیقی نفس عم
 . . مواظب خودت باش _ انیک

  خدافظ نطوری توام هم_ پگاه
 بهش ي کنم ؟ چجورکاری چ" هنوز در دستش بود لیموبا .دیلبش را به دندان کش.  قطع کرد لیموبا

  ي را روی گوش" دانشگاه آزاد بدمهی شهرتونمیبگم نم
 

به صورت . دی صورتش پاشي اب روی آب را باز کرد مشتریش... پرت کرد بلند شد به توالت رفت تخت
 ا  چقدر فرق دارم ب" شد رهی خنهی در آسشیخ
 
 همه گهی طرف دهی از کنمی هر جا رو درست م" دی آب پاشگری دی مشت"!!چقدر کمم !!!  تو يایدن
 " شهی خراب میچ
 سال از نبود پدرش گذشته بود و امروز کی.  بود ستادهی پر از اشک کنار قبر پدرش اي چشم هابا

  و بعد گفتندی متی آمدند تسلیسالگرد بود مردم جلو م
 

 .  با دور شدن کنار قبر زانو زد ندستادی ای مدور
  ختندی سنگ قبر ري شده آزاده شدند روی زندانياشک ها.  آمد شروع به خواندن کرد ی مداح

 مامان ازدواج خوامی ممی با آقا رضا قرار گذاشتگهی دي هفته " دی کشرجی نام اي را جلو برد رودستش
  " دادم که ازدواج کنهتی رضایعنیکنه 

 کنارش قرار ی کس" بابا هی خالیلی جات خ" را صدا کرد رجی قبر گذاشت و ايرو سر مادربزرگ
  باش ی ازم راض" جدا نکرد اهیگرفت نگاهش را از سنگ س

 
  " یخواستی نشدم که می اون" دهانش را باز کرد با بغض زمزمه کرد "... 

  انی بتونن بونی عقب آقامی پگاه جان پاشو ما بر_ دستش را گرفت ترانه
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  جا بلند شد همراه ترانه از قبر فاصله گرفت از
  . ستادندی گفتند تشکر کرد و آنها کنارش اتی جلو آمدند هر دو تسلای و دندالرام

  شدندی کم همه آماده رفتن به خانه آقاجان مکم
  دیای تو و ترانه با ما ب_ دستش را گرفت دالرام

 .  بهتر استی از بودن کنار مرتضتنددانسی بود هر دو می ترانه نگاه کرد او هم راضبه
  مامانم نذاره دیآخه  شا_ هم فشرد ي را روشی هالب
  گمی بهش مرمی من م_ گفتعی سرایدن
 که ی شبي خاطره ای بردوی ام دبلی بدنی ها رفتند با دنی داد هر چهار نفر به سمت ماشتی رضابایز

 ستادی بود زنده شد معذب امارستانیدر ب
  شد ؟ ی چ_تدالرام برگش . 

  .می مزاحمتون نباشگمی میچی ه_ پگاه
  تعارف نکن پگاه نقدری اه ا_دی دستش را کشدی خنددالرام

  .ستادندی رنگ ای مشکنی ماشکنار
 .. عقب  هیدالرام جلو نشست بق.  را باز کردند هر چهار نفر سوار شدند نی ماشدر
 . بود ی خوبي بودی کشیقینفس عم. را پر کرده بود نی تمام اتاقک ماشای عطر تلخ برديبو

 ه؟ی چتیی اسم ادکلن دا_ دی پرسای اراده از دنبدون
  باهاشاااارهیگی  دوش م_دی خندترانه

  نهی اتاقشم هم_ لبخند زددالرام
  تامفورد_ رو به پگاه کردایدن

 کیر نفر با هر چها.  سوار شد ی سرتا پا مشکپی با تای باز شد و بردنی در ماشای از گفتن جمله دنبعد
  تنها سرش شهی مثل همایصدا بلند سالم گفتند برد

 
 انگار ادی زورش م" دوخت رونی داد نگاهش را بنی اش را چینیب.  آرام گفت ی تکان داد و سالمرا

  عنقو نیبدبخت دوست دخترش که ا...درست سالم کنه
 

 " کنهی متحمل
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 را گارشی کرد پاکت سبشیدست در ج.  راه برگشت انهی رفت منی به سمت پخش ماشای برددست
  نی اش را چینی دوباره بگاری سدنی با ددی کشرونیب

 
  .دیدی مای داشته باشد را در بردتوانستی پسر مکی که ی منفاتی تمام خصوصداد

 هی تکنی ماششهی ترانه و دالرام سرش را به شي گرفت بدون توجه به صحبت هاای را از بردنگاهش
 ... بزندهی هم به مهدي سرتوانستیکاش م .دیداد آه کش

 _ مهربان جلو آمد دست دور گردنش انداخت و گفت ي با لبخندنیری خانه را باز کرد وارد شد شدر
  معرفت یپسر ب

  کار داشتم به جان کوروش _ خم کرد ی را کمخودش
 يومدی بوده که نتی معرفتی از بی مطمئن شدم کار نداشتگهی د_ دی خودش را عقب کشنیریش

  کجاست ؟ _دی پرسرفتندی که به سمت سالن بزرگ و مجللشان مهمانطور
  توو اتاقشه _نیریش

  ادی بخوادی می امشب سعادت_ آورد نیی پای را کمشیصدا
  دتمی بابا من برم تا کوروش ندي ا_ستادی سرجا اانیک
  ي کردخودی تو ب_ دستش را گرفت نیریش
  امی مگهی شب دهی رمین تو حوصلشونو ندارم م به جا_دی جلو رفت گونه اش را بوسانیک
 تنها پسرش بود تمام جانش دیکشی اش پر مي ته تغاريدلش برا. نگاهش کرد ي با دلخورنیریش

  کوروش هم دوستش دانستی بود مانیبسته به جان ک
 

بزرگتر  داشتند اما با ي کوچکتر بود رابطه بهترانیک. هر دو مانند هم بود ساختندی اما باهم نمدارد
  ی حساب بانککی تبدبل به انی کيشدنش کوروش برا

 
 خواستی که پول میی خالصه شد در زمان هاانی تمام احترام کشد
  عجله ؟ نی کجا با اانی سالم آقا ک_ دی بتواند از سالن رد شود کوروش رسانی کنکهی از اقبل

 هی دیببخش.  سالم _ و برگشت  به لب نشاندیلبخند زورک .دی کشیقی نفس عمستادی به ناچار اانیک
  اومدهشی برام پيکار
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  خانوادم باشم شی پدی به کارت زنگ بزن بگو امشب با_کوروش
 کردن یاز امر و نه . ستادیهمانجا ا.  را بست کوروش به سالن رفت انی دهان کدی باي رودشیتاک
  دیای پدرش متنفر بود اما مجبور بود کنار بيها
 
  ! ی پولی با بستیامر کوروش مساو از اویچی سرپدانستیم

وارد اتاقش شد به سمت تخت رفت لبه ان .  فرستاد به طرف پله ها رفترونی را با حرص بنفسش
  رونی را باز کرد از تن براهنشی پينشست دکمه ها

 
هنوز چشمانش گرم نشده بود که در اتاق باز شد سرش را .  تخت پرت کرد ي و خودش را رودیکش

  با نیریش. مادرش صاف نشست دنی دبلند کرد با
 

  ؟يدی چرا خواب_ کنارش امد لبخند
 شن؟ی فرما مفی بخوابم؟االن مگه تشرتونمی نمهی چ_ جواب دادتی عصبانبا
  بخواب مامان جان ری بگی دلم تنگ شده بود ولی من باششی نه گفتم پ_ نیریش

 بود ناراحت کردنش را شی زندگ فردنیزتری عزنیریش.  بلند شود دستش را گرفت نکهی از اقبل
  به اعصابم دی بابا ردی ببخش_ خواستینم
  مودب باش مامان جان _ اخم کردنیریش

  جون نیری چشششم ش_ زد لبخند
 ؟يری سرکار چرا نم_ دی گونه اش کشي دست رونیریش
  ؟دهی هه بابا آمار منو م_ انیک
 . بود ی عصبانششیره هم رفته بود پ دختهی يری سرکار نميدی جوابشو نمگفتی مروزی د_نیریش

  بود ؟ ی اسمش چ_ دی در هم کشابرو
 . فکر کنم نی نوش_نیریش
  زونی آوي دختره _ انیک
 ی رفتي بعد ولش کردرمتیگی می گفتي ؟ با دختره دوست شدانی کیکنی مينجوری چرا ا_نیریش
 گهی دیکیبا 
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 تموم شد اون ول می نساختمیست شدباهم دو .رمتیگی گفتم مدمی من به گور بابام خند_ انیک
  کردینم
 ان؟یآره ک.  به بابات گفته بچه ازت سقط کرده _ نیریش
 کنه اصال اونو ی نه مامان دروغ گفته خواسته حرصشو خال_ داد و گفتنی به نوشی دلش فحشدر

 . عروستو نشونت بدم سایولش کن وا
  آخهيریگی تو مگه زن م_دی خندنیریش
  همه رو گذاشتم کنارگهی درمشی بگخوامی آره م_ انیک
  ؟یگی مي راست دار_ نگاهش کرد دواری امنیریش
  ...نشی ببساای آره به جون تو وا_ جواب دادگشتی دنبال عکس پگاه می همانطور که در گوشانیک

 چادر در سر دختر و دنی شد با درهی با ذوق به عکس خنیشر.  گرفت نیری را مقابل شلیموبا
  رفته _ دی کرد با تعجب پرسانی به ک عکس روشنیلوک
 

  امامزاده؟دیبود
 آره _ لبخند زدانیک

 انی کي نگاه پاك و معصوم برانی دختر با انی نشست انگار واقعا انیری شي لب هاي پر رنگ رولبخند
  کدام از دوست چی هانیتا به حال ک. بود يجد

 
 به می نگفته بود تصمنانیبود و با اطم حرف نزده چکدامشانی را نشان نداده بود راجب هشیدخترها

  يادآوریدر دل خدا را شکر کرد اما با . ازدواج دارد 
 

 پدرش _دی بود پرسرهی کرد با لبخند به عکس خانی کوروش لبخندش رنگ باخت رو به کي هاحرف
  اس؟کارهیچ
  فوت شده _ را از دستش گرفت لی موباانیک
  چطوره؟شونیع مال خونشون کجاست ؟وض_دی دوباره پرسنیریش
  .می باهم فرق داری  از لحاظ سطح مال_ کالفه جواب دادانیک
 ...ذای نمانی کیشناسی باباتو م_ مضطرب گفتنیریش
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  نداره ی ربطچی به کوروش ه_ حرفش را قطع کرد انی کلمه از دهانش خارج شود کنکهی از اقبل
 ه  نداری ربطچی هچکسی به ه_ دوخت نیری را به چشمان شنگاهش

 ... بزند اما نتوانست ی نگاهش کرد دهانش را باز کرد حرفنیریش
 .... طوفان در راه بود 

  و ی سعادتيدر مقابل حرف ها.  ماندانا عق نزند ي شب خودش را کنترل کرد تا مقابل عشوه هاتمام
 پدرش فقط لبخند زده بود اجازه داده بود پدرش 

 
نفس .  بود که باالخره مهمان ها عزم رفتن کردند  شب12ساعت . فخر وجودش را بفروشد یحساب
 .  فرستادرونی بهی دور از چشم بقیراحت

 .  کند با اکراه دستش را فشرد ی مقابل پدرش دست جلو آورد تا خداحافظماندانا
  بابا _ کنار پدرش نشست و گفت ی از رفتن سعادتبعد

 .  نگاهش کرد کوروش
 دارم  مقدار پول الرزم هی من _ دادادامه

 هم فشرد تمام شب ي را روشیدندان ها.  سالن رفت ي بلند شد بدون جواب به سمت پله هاکوروش
  دخترك سبک را تحمل نکرده بود تا يعشوه ها

 
 به زنمی فردا صبح م_ بزند اما جواب کوروش زودتر آمد ی دهان باز کرد حرفردی جواب بگنطوریا

 حسابت 
  کوروش رنگ باختي با جمله بعددی نکشینشست انا طول شی لب هاي جابلند شد لبخند رواز
    ای راه بی با دختر سعادت_

 .  بماند از پله ها باال رفت انی آنکه منتظر جواب کبدون
 به پگاه نی و روشن کردن ماشچیی شد قبل چرخاندن سونیسوار ماش.  کرد ی خداحافظنیری شاز
  ثبت نام می دنبالت برامی فردا م_ دادامیپ

 . پرت کردی صندلي را رولیاموب
 

******* 
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 مقابل همه اعالم خواستی و آب دهانش را قورت داد امشب مچاندی را درهم پشی استرس دست هابا
  ای بردنکهی دارد سرکار برود تا قبل از امیکند تصم

 
  به اصرار آقاجان ماند استرس وحشتناکش شروع شدای بردی گفتن اما وقتي استرس نداشت برابماند

  دی بگويزی چی کسای مقابل بردخواستیدلش نم
 

 محبور بود از فردا شدی نباشد اما نمای تا بردگری دی بگذارد زمانخواستی خورد شود دلش مغرورش
  متوجه انی کنکهی قبل از اگشتی دنبال کار مدیبا
 

 .  بشود طشیشرا
رگ مقابل نشسته و حرف مادرش به همراه زنعمو و مادربز.  را دور تا دور سالن چرخاند نگاهش

  .زدندیم
 . بودندلمی في سالن نشسته در حال تماشاي باالی و عمو مرتضآقاجان

 . استيسرش را نچرخاند تا بفهمد در حال انجام چه کار. سمت چپش نشسته بود ایبرد
 . بدون لرزش باشد شی کرد صدای صاف شود سعشی کرد تا صداي اسرفه

 ی و باال مرفتی منیی شد دست پااری هوشکردیرا نوازش م نرم که عضالت شکمش ی حس دستبا
   چشمانش را باز کرد با بردیآمد حرارت بدنش را باال م

 
 ! درست حدس زده بود  . دی کالفه کشی ماندانا پووفدنید

  ؟ي شدداری ب_ زد ییبای چشمان بازش لبخند زدنی با دماندانا
  نه _ زدی جا بلند شد پوزخند پررنگاز

  کنمی مدارتی کنه نذاشتم گفتم خودم بدارتی بادی بخواستی مامانت م_ ماندانا
 !يکردی مدارشی بیآره خب داشت_ کرد منظور دار گفت نگاهش
  انی دلم برات تنگ شده بود ک_ کرد ي خنده لوندماندانا

  ! شدی حل ميکردی عوض مگتی دي جاهی با _ را برداشت لبش را کج کرد راهنشیپ



 366 

  انگشت اشاره اش را به ستادی اانی به هدف خورد از جا بلند شد مقابل کریت. مز شد  ماندانا قرصورت
  مقابلش تکان داد اما هر چه کرد دینشانه تهد

 
 .  بزند دستش را مشت کرد از اتاق خارج شد ی حرفنتوانست

 . ماندانا بود قی که داد واقعا الی خروج ماندانا به خنده افتاد جواببا
 يرو.  تخت برداشت ي را از رولی موباگری شد با دست دشیول بستن دکمه ها دست مشغکی با

  را  به لی رفت و نام پگاه را لمس کرد موبانیمخاطب
 

 . چسباند گوشش
 .  پگاه از بستن دکمه ها فارغ شد ي صدادنی با شنهمزمان

  سالم _ پگاه
  ؟ی خوبزمی سالم عز_ انیک

  تهی غم زندگنی اخرشاهللای ا_ دی کشیقی نفس عمستمین بد _دیچی گرفته پگاه در گوشش پيصدا
  خونتون ؟ی رفت؟یتو خوب . ی مرس_ پگاه

  آره االن خونمونم _ انیک
 ؟یمونی شب م_ پگاه

  خونه خودم رمی نه بعد از رفتن مهمونا م_ انیک
  مگه ؟ دی مهمون دار_ پگاه

  زمیآره عز_ انیک
  دختر دارن ؟_ پگاه

  ستی ني به حسوديازی روانش مشکل داره نکممی دختره ری البته پستیتر نآره  دخ_  دی خندانیک
  راحت شد المی خشی آخ_دی خندپگاه

  راحت نبود ؟التی خیعنی جاااااااااااااان _ انیک
 کنهی امشب نگات نمي دخترچی راحت شد که هالمی چرا اما خ_ پگاه

  دوست دارم _ کرد  حرکت ماندانا عذاب وجدان در دلش نشست زمزمهيادآوری از
  منم _پگاه



 367 

 ؟ی منم چ_ انیک
  منم دارم _ دی خندپگاه

 ...دی نه کامل با_ انیک
  وارد شدن مادرش جمله را نصفه کاره گذاشت با
  .زنمی من بعدا بهت زنگ مزمی عز_ انیک

  باشه خدافظ _ دلخور شدپگاه
  شد ؟  ی چ_ مادرش نگاه کرد ی کرد و به چهره شاکیخداحافظ

 ؟ياری باباتو دربي صدايخوایم !! یی باالنی ؟ دوساعته ایکنی مکاری چ_ نیریش
  اومدم ی خواب بودم داشتم م_ انیک
 جان امشب احترام باباتو انی ک_ گفت انی به کی جلو رفت در اتاق را باز کرد با لحن ملتمسنیریش

  و دخترشم خوب برخورد کن نذار ینگه دار با سعادت
 

  لج کنهباهات
 . تکان داد و از اتاق خارج شددییا به نشانه تا رسرش

  بهتون بگم يزی چهی خواستمیآقاجون من م_
 را قطع کرده و به پگاه چشم دوختند نفر ونیزی تلوي نفر بودند که صدانی اولی و عمو مرتضآقاجان

  رخ می در نی نگاهینی مادرش بود و بعد سنگيبعد
 

 ... صورتش چپ
  باباجان ؟ی بگيخوای می چ_گاهش کرد  با لبخند مهربان نآقاجان
  برم سرکار خوامی م_ چاندی شالش را پگوشه

 دی کوبزی مي را محکم روونیزی تلوموتی ری حرف از دهانش مرتضنی خارج شدن ابا
 ؟ي داری چرا باباجون ؟ مشکل_ آقاجان

 . مستقل بشم خوامی نه فقط م_ چاندی پشتری را بشال
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 از گمید. یشی مستقل می ازدواج کنگهی بشه عمو ؟دو روز دیکه چ _ بلند شد ی مرتضی شاکيصدا
  توو خونه تا ازدواج ینیشی حرفا نشنوم ازت منیا

 
  . یشی اونوقت مستقل میکن

 را فراموش کرد مثل ای شد استرس را فراموش کرد بردرهی خی را باال گرفت به چشمان مرتضسرش
 ن دارم  م_ کنترلش را از دست دادتیتمام مواقع عصبان

 
 ! نه من دیری بگمی دخترتون تصمی زندگي برادی شما مختارکنمی آقاجون صحبت مبا

 من حرف ي توو رودی آقاجون چطور پرروش کردینی مب_ از جا بلند شد به آقاجان نگاه کرد یمرتض
  زنهیم

  سرکار ي برستیپگااه باباجان فعال الزم ن .ی مرتضنی بش_ دی را کشی دست مرتضآقاجان
 ... از فردا برم سرکار منخوامی من م_ی پناهی هم از ترس هم از بدی پگاه لرزنهچا
 نی سالشه آقاجون منم خدا رو شکر زندم بچه من اگه االن توو استی پگاه ب_ حرف پگاه آمدنی ببایز

  زد از ادبش بود وگرنه به من مربوط یجمع حرف
 
  و خودش شهیم

 گهی زن داداش دو روز دشهین مردم بعدا به شما مربوط م هر وقت م_ زد ي پوزخند صدا داریمرتض
  دختر پس توو نی و امیمونی ما میکنیشما شوهر م

 
  دخالت نکن تشیترب
  ي بچمو ول کنم که شما آقا باال سر شدستی من ازدواجم کنم قرار ن_ از جابلند شد بایز

 میزنی باهام حرف مدینیش بهی هم عصبانی  مرتضنی شما بشبای ز_ برگشت بای به سمت زآقاجان
 خونه هی سال توو کی ی وقتیکنی پررو مناروی اي شما دارنی هم_ به سمت آقاجان برگشت یمرتض

  زننی ساز مهیبدون مرد بمونن معلومه هر کدوم 
 ازدواج کنه ربطش به خوادی برم سرکار مامانمم مخوامی من م_ جواب داد دیلرزی که میی با صداپگاه

  ؟يریگی ممی ما تصمی زندگيا برا عمو؟ چرهیشما چ
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 بعد از آقاجون ی مني ندارم اما تو برادرزاده ي من با ازدواج مادرت کار_ را باال برد شی صدایمرتض
 اجازت دست منه 

 خود شما آقاجون _ گذاشت رمردی نقطه ضعف پي نشست برگشت سمت آقاجان دست روشیسرجا
  که ییا جمی پگاه بره سرکار از کجا بدونيدیاجازه م

 
 جواب يخوای مای چطور اون دنوفتهی بی اتفاقهی ؟پس فردا هی مطمئنه ؟صاحب کارش ادم حسابرهیم
  و فرصت طلبه ی شهر مر از آدم عوضنی ؟اي و بدرجیا

 
. 

  می کنسکی رمیتونی نمی باباجان تو دست ما امانتگهیعموت راست م_ نگاهش کرد آقاجان
 سر ای بردي به سمت اتاق قدم بردارد با صدانکهیبل از ا از جا بلند شد قدی از چشمش چکاشک

  خشک شد شیجا
  من شی پادی پگاه بدی خانوم اگه اجازه بدبای ز_ ایبرد

 کردی نگاه مبای فقط به زای نگاه کرد اما بردای تعجب به بردبا
  شما؟شی پ_ بایز

  ادی بدی دارم اگه اجازه بداجی مطب احتي برای منشهی بله من به _ ایبرد
  بگم واال ی چ_ بایز

  .میستی نی انگار ما کسدی بگی همه چدی فعال که شما با_ با حرص گفت یمراض
 .  مبل نشست ي شدن در رودهیبا کوب.  حرف از جا بلند شد از خانه خارج شدنی از گفتن ابعد
  . ستی کردن نسکی به رازی عمو ندیشناسی منم که م_ رو به آقاجان کرد ایبرد

 را رجی تنها بازمانده اخواستی گونه اش بود دلش نميبه پگاه نگاه کرد رد اشک هنوز رو آقاجان
  ی کار کند مشکلای قرار بود کنار بردایبرنجاند حاال که برد

 
  . نداشت
  ؟ ای بردشی پي بري خودت  دوست دار_ را به نشانه موافقت تکان داد  و رو به پگاه کرد سرش
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 زدی کار کردن را مدی قدی نه باگفتی ندارد اگر می حق انتخابدانستی م نه امادی بگوخواستی مدلش
 .به مادرش نگاه کرد منتظر به پگاه چشم دوخته بود 

 
 با رضا قرار گری هفته دگذاشتی نه باز مادرش را تحت فشار مگفتی از پگاه دفاع کرده بود اگر مامشب

  کند ی درست نبود بهانه تراشطی شرانیداشتند در ا
 

  .کردی را خراب مزی همه چدی که کار خودش به استقبالش آمده بود نباالحا
 . بله دوست دارم _ زمزمه کرد آرام
 . وارد کوچه شد مقابل خانه نگه داشت بای با اشاره دست زایبرد

 رفت قبل از آنکه باز رهی شد پگاه دستش به سمت دستگادهی پبای رد کرد زدیای تعارف زد داخل ببایز
  آدرس مطبو _ دیچی پنی در ماشای برديکند صدا

 
  ای فردا بفرستادمی مبرات

  ؟ امی پس فردا بشهی م_ را به خاطر آورد من من کرد انی کامیپ
 ای بی هر وقت خواست_ سرش را تکان دادایبرد

 امشب ...آب دهانش را قورت داد... دستتون درد نکنه بابت _ در را فشردرهیدستگ
 .  من اونجا نبودم دی شای کنهی و گريای که کوتاه بنی اي به جایت دفاع کن از حقریادبگی _ ایبرد

 ستادنی دمه در منتظرش بود با ابایز.  شد ادهی پنی بدهد سرش را تکان داد از ماشی جوابنکهی ابدون
 گفت؟ی میچ_ دیدر کنارش پرس

 مگه دکتره؟ .  آدرس مطبشو دادیچی ه_ پگاه
  دندون پزشکه _  در را باز کرد وارد شدندبایز

  ادی اصال بهش نم_ نگاه کرد بای با تعجب به زپگاه
 ***** 

 انی داد چشمانش را بست کهی تکی صندلی سرش را به پشتانی نشست بدون نگاه به کنی ماشداخل
 منم . سالم پگاه خانومکیعل_ دی بلند خنديبا صدا

 
 خوبم
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  ادی خوابم م_ دی نالپگاه
  ؟ ي مدارکت رو آورد_افتاد دستش را گرفت به راه انیک

  نه _ پگاه
 ؟ياوردی چرا ن_ با تعجب نگاهش کرد انیک

  .می برو خونت حرف بزن_ پگاه
  ی ثبت نام کنخواستمی امروز م_ انیک

  شهی نمری حاال د_ پگاه
  زد شی که شد پگاه هنوز خواب بود ارام صدانگی نزد به طرف خانه به راه افتاد وارد پارکی حرفانیک

  ؟ میدی رس_ چشمانش را باز کرد هپگا
  .می نه هنوز توو راه_ لبخند زد انیک

 انی شد رو به کادهی پنی شد از ماشانی کی متوجه شوخنگی پارکدنی به اطرافش نگاه کرد با دپگاه
  ي چقدر تو خوشمزه ا_گفت 

  ؟ی شک داشت_ چشمک زد انیک
 .  نداد ی و جوابدیخند
 کرد به پگاه تعارف زد پگاه رد کرد ی خنک خالی آبوانیشپزخانه رفت ل به آانی خانه که شدند کوارد

  مقابلش انی بعد کقهی مبل نشست چند دقيرو
 

  ؟ياوردی مدارکت رو نی چي خب برا_ نشست
 . ثبت نام کنم تونمی چون فعال نم_ پگاه

  ؟یتونی چرا نم_ انیک
 دی بهتر بگوای سخت بود گرفتیار م که درآن قریی هاتیچقدر موقع. گرفت ي شالش را به بازگوشه

  دوخت نی اش سخت بود نگاهس را به زمیچقدر زندگ
 

 ... اشهی چون دانشگاه آزاد شهر_ لب باز کرد ارام
  سر خورد نیی پشتش به پارهی سرد از تعرق

  ی فکر کنزای چنی به استی شما اصال الزم نزمی عز_ حرفش را قطع کرد انیک
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  بدم شوی شهردیه با چرا الزمه باالخر_ پگاه
  .کندی خورد مي چه غرورکندی می با گفتن هر جمله چه جاندانستی خدا مو
 ؟ زمی عزستمیمن مگه ن_ مبل کنارش نشست دستش را در دست گرفت ي از جا بلند شد روانیک

  دانشگاه آزاد دادم بهت شنهادیخودم پ
  ي من درس بخونم تو خرجشو بدستی قرار ن_ دی وسط حرفش پرپگاه

  وفتهی اتفاق بنی همقای چرا  قراره دق_ انیک
  رمی نمينجوری من ا_ باز کرد دی کشیقی چسمانش را بست نفس عمپگاه

 ی زن من بشيخوای ؟ پس فردا مبمی پگاه ؟ مگه من غریگی چرا چرت م_ متعجب نگاهش کرد انیک
  فمهی کنم وظيمن هر کار

  ات فهی وظشهی هنوز که نشدم هر وقت زنت شدم م_ پگاه
 ی من گذاشتي بار پا توو خونه نی اولي که برای همون شبي اتفاقا زنم شد_ دی ابرو درهم کشانیک

  يزنم شد
  صبر کنم دی ماه باکی رو بدم فقط هی شهرتونمی برم سرکار خودم مخوامی م_ پگاه سرخ شدي هاگونه
  سرکار برود؟ خواستیپگاه م.  شروع به زدن کردانی کقهی شقي رونبض
  ؟ی با اجازه ک_ دهانش را باز کرد یعصبان
 مامانم... خب.... خب_ را نگاه کرد انی سرش را باال آورد با تعجب کپگاه

 مته .... پانیکال ک.....خوبه.... خوبه_ از جا بلند شد سرش را تکان داد انیک
  مودب باش _ دی کششی لب هاي خشک شد زبان روپگاه

 را باز راهنشیرد آرام باشد خودش را کنترل کند دگمه م کی سعدی صورتش کشي دست روانیک
  میبری مدارکتو ممیری فردا ميری سرکار نم_کرد 

 
  دمی رو هم هر ترم خودم مهی شهریکنی ثبت نام مدانشگاه

 دی مامانم خرج دانشگاه منو بدای تو خوامی مستقل بشم نمخوامی من مانی ک_ دلخور نگاهش کرد پگاه
  یرم سرکار نگو مثه عمو مرتض بدیمن باالخره با

 
  ازدواج کنم که مستقل بشم دی بایکنی مفکر
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  .ستی سرکار اما االن زمانش ني دوست دارم بریلی اتفاقا من خ_ دست به کمر زد انیک
  شهی می پس زمانش ک_ستادی اپگاه

 جان ازت پگاه... سرکار ي بري دانشگاه نخواهی که به خاطر شهری درست تموم شد وقتی وقت_ انیک
  رو اعصابم ندوکنمیخواهش م

 از همه توقع شتری که بی با همه دعوا کردم که اجازه بدن برم سرکار حاال کسشبی من د_ پگاه
  یگی بعد مکنهی کنه از همه بدتر برخورد متمیداشتم حما

 
  اعصابم ندو ؟ رو
 ی و هم کار کنیس بخون هم درهی مگه دانشگاه الکی درست بخوندی تو با_ را فشرد یشانی دست پبا
  ؟ ی کندای کار پيخوای از اون کجا مری غیشی متیاذ
 

  نکن پگاهيلجباز
 شی دندون پزشک قراره من منشالمونی از فامیکی کردم دایکار پ_ جلو رفت دستش را گرفت پگاه

  دوننیبشم آقاجونو مامانمم م
  ی بشی منشي مونده برنی هم_ انیک

  جون من ریبهونه نگ_د هم فشري را روشی لب هاپگاه
  زنه ؟_ آرام شده بودی نگاهش کرد کنانیک

  نه_ جواب داد انی شدن کی خوشحال از راضپگاه
 مرد

  يالزم نکرده بر_ مبل نشست ي رودی کشرونی دستش را بانیک
  ستی ني بخدا آدم بدنای نکن من اجازه گرفتم از مامانم اتی اذانی ک_ مبل نشست ي روکنارش

 ه ؟  مجرد_ انیک
  نه زن و بچه داره _ اراده گفت بدون

  شرط هی به _ نگاهش کرد انیک
  ؟ی چ_ پگاه
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 که یی مطبم فقط روزادمی رو هم من خودم مهی شهرمیکنی دانشگاه ثبت نام ممیری فردا م_ انیک
  وقت مهی به صورت نيری ميکالس ندار

  يد تو بموی کنم شهرکاری چرمی مگهی پس د_ دلخور نگاهش کرد پگاه
  ی تا مستقل بشيری م_ جمله خودش را برگرداند انیک

 ای يری شرط منی با اای _ کف دستش را مقابل صورتش گرفت انی بزند کی دهان باز کرد حرفپگاه
  بزن دشویق
 منتظر نگاهش کرد انیک. دادی جواب مدی کار کردن به همه باکی يبرا. نگاه کردانی به کیچارگی ببا

  لب ي تکان داد لبخند رودییسرش را به عالمت تا
 
 . نشست انیک
 
 . بودانی دوست داشتن کظی شد تمام قلبش پر از حس غلرهی به سقف خدی تخت دراز کشيرو

  کرده بودند تمام روز در عشق حل شده بودند  ي روز عشق بازتمام
ر از  پي همان زمزمه هاخواستی را مانی شده بود حاال شب ها هم دلش آغوش کشتری بیوابستگ

  از دهانش خارج شی نفس نفس زدن هاانیحرارت که م
 
  . شدیم
 را برداشته بود در مقابل انیامروز ادکلن ک . دی کشرونی ادکلن را بفشی کي جابلند شد از تواز

  ...شهی گفته بود دلم برات تنگ مانیتعجب ک
 .  بود دهی امانش را بری دلتنگانی از کي دوري مثل تمام شب هاامشب
 . زد ینی بری زانی کي بعد بودیچی در سکوت اتاق پسی پي را فشرد صداتشانگش

 باشد ؟ کنارش نجای اانی چشمانش را باز کند کشدی مدی نفس کشقی عمقی را بست عمچشمانش
 باشد ؟

 حس نی بود که االن داشت ؟ عشق ای حالنیعشق هم.  گونه سر خورد ي اشک آرام روي قطره
 وحشتناك خواستن بود ؟ 

 . ضربه زد انی نام کي را برداشت رولشی دراز کرد موباتدس
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  جانم پگاه؟ _ از چشمش همزمان شد ي بعدي قطره دنی با چکانی کيصدا
 کرده بود ری گشی که در گلوی شده با همان بغض لعنتداری مشخص بود که از خواب بشی صدااز

  ؟ انی ک_ کرد شیصدا
 ده پگاه؟  شيزی چزم؟ی جانم عز_ نگران شد انی کيصدا

  دلم برات تنگ شده _ لرزان زمزمه کرد ي صدابا
   دنبالت ؟ امیب ...میقربون دلت برم زندگ_ مهربان شد انی کيصدا

 مامانم خونه اس _ زمزمه کرد 
  ی شب و روز بغل خودممیکنی تحمل کن بعد ازدواج مکمی_ دی کشی اهانیک

 ؟ي جد_ پگاه نشست ي لب هاي رولبخند
 زمیره عز آ_ دی خندانیک

  دی سرش کشي مالفه را رودی دراز کشپگاه
  درمان شد انی آرام بخش کي اش با صدایدرد دلتنگ. رفت نی نشکسته از ببغض

  ؟انی ک_ کرد زمزمه
  ؟انی جان ک_ انیک

  شهی خوب میلی خمی منو تو زن و شوهر بش_ پگاه
 بودند    شده وانهیساعت سه نصفه شب هر دو د . دی بلند خندي با صداانیک

 ؟يخندی می به چ_ پگاه
  می االنم منو تو زن و شوهرنی همنکهی به ا_ انیک

  گمی رو نمي ن اونجورااانی عه ک_دی گونه سرخ شده اش گذاشت نالي دست روپگاه
 ؟یگی رو مي چجور_ انیک

 دستت درد نکنه ی بگي سرکار من برات غذا درست کنم بعد از سرکار برگردي تو برنکهی ا_ پگاه
  ي شدبمی کردم تو نصیخانوم خوشگلم من چه کار خوب

  ری بگلی خودتو تحوشتری بکمی _ به خنده افتاد انیک
  ینیچی مزویبعد م...  گوش بده گهی خراب نکن داهاموی ن روانی ک_ پگاه

  من خستم پگاه تازه از سرکار اومدم _ دی وسط حرفش پرانیک
  بعد ارمی برات حوله بیکنی صدام ميریگی دوش ميری تو منمیچی مزوی باشه خودم م_ دی خندپگاه
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 شام ي توو حموم تو رو به جاکشمتی مرمیگی بعد من دستتو م_ دی دوباره وسط حرفش پرانیک
 خورمیم

  خوبه دوست دارم _ لبش را گاز گرفت پگاه
 ؟ي دوست دار_ آورد نیی را پاشی صداانیک

بدون تو ....دی لرزشیصدا... تو دوست دارم  باویآره دوست دارم همه چ_ چشمانش را بست پگاه
  ...رمیمی می اگه تو نباشخوامی نمیچیه
  نکنااا هی  گر_ را باال برد شی صدای کمانیک

 اهای رونی اي خراب بشه همه ترسمیم..... نشه ترسمی م_ پگاه
وزا  رنی اي همه میشی بچه دار ممیکنی منو تو ازدواج مشهی خراب نمیچی هزمی نترس عز_ انیک
  گذرهیم

  ؟يدی قول م_ پگاه
 دمیقول م....زمی عزدمی قول م_ انیک
 
  تنهاییاتو بزار رو دوش منتو

  تو الالیى میشه تو گوش منصداى
  شاهد شب و تب و تاب منىتو
  شب نارفیقى تو مهتاب منىتو

  لیلی مثل تو مجنون بودکدوم
  تویى ، تویى علت وجودمجنون

 کیه کرد اون کوهى که باد به تو تتو
  اسم تو تفسیر شده واژه مردبا

  قامت صالة اگه رو لبمهقد
  حرمت حضور تو بى واهمهبه

  داد و چشمانش را بست هی تکنی ماششهی را به شسرش
 کرده بود حاال هی هم نذاشته بود و تمام شب را گري چشم روي لحظه ای حتشبی از دانیبه لطف ک.

 .  گرفته بود يدیسردرد شد
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  بکن يخوای که می حاال برو هر غلطستمی نی من راضدیچی در سرش پانی کادی فريصدا
  تنها انی کشدیباورش نم.  کرده بودهی گری به اندازه کافشبی نزند دهی گرری را گاز گرفت تا زلبش

 .  بزند ادی سرکار رفتن دلش را بشکاند و سرش فريبرا
 نی که سوار ماشی از زمانقای نام کردند دق   ثبتنکهی ثبت نام رفتند و بعد از اي براشی روز پدو

  سرکار برود و ستی گفت الزم نانیشدند تا برگردند ک
 

 ی بود که راضنی اش اجهی دو روز بارها خواهش کرد درکش کند اما تنها نتنی تمام ادهدی نماجازه
  هم گفت ی کند وقتدای خودش کار پيگری ديشد جا

 
 . شد  ي  بدتر از قبل کفرذاردی نمآقاجان

 انی را هم کهی اگر شهریحت. ندارد تا خرجش را بدهد ي االن پدرکندی درك نمانی چرا کدیفهمینم
  ؟ چند روز کردی مخارجش چه مي هی بقي برادادیم
 
 مرد کی ي هی ساری و مادرش زکردندی به قرار مالقات با رضا نمانده بود بعد از آن هم ازدواج مگرید
  از مادرش پول توانستیم آنوقت او چطور رفتی مگرید
 
  ؟ ردیبگ

 هر لحظه  که ی وقتدیدی را مانی کی مالطی شرای وقتدی بگوانی حرف ها را به کنی اتوانستی مچطور
 .کردیدر کنارش بود احساس کم بودن م

 بشود ای بردیدر دل آرزو کرد کاش پدرش زنده بود اگر بود حداقل مجبور نبود منش . دی کشیآه
  کند دای پيتر شغل بهتوانستیم
 بشود آن ی منشخواستی بود که دلش نمنی همانی اصال تمام مشکل کشدی نمشانی هم دعواانی کبا

 ! مرد کی یهم منش
 ي روانی نام کدی کشرونی را بلی را باز کرد موبافی کپیز.  زنگ تلفن همراهش به خودآمد ي صدابا

  رفت تا شی انگشتش پشدیصفحه خاموش و روشن م
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 آورد انگشت در جهت مخالف رفت و ادی را به انی کي و حرف هاشبیرقرار کند اما د را بتماس
 . شد جکتیتماس ر

 آدرس را گری دکباری شد تا امهایوارد پ . دیرسی م6 قبل از دی بعد از ظهر بود و با5 ساعت نگاه کرد به
 .نگاه کند 

 درست صحبت اقتیانگار ل.  ور شد  در وجودش شعلهگری بار دای ها آتش نفرت از بردامی باز شدن پبا
 .کردن و احترام را نداشت 

 دیمن پگاهم گفته بود.  سالم" خودش را خواند که در کمال ادب و احترام فرستاده شبی دامیپ
  " . دیفرستیآدرس مطب رو برام م

درس  آیاول. پشت هم امی شب آمده بود دو پمهی ن1 ای بعدازظهر فرستاده بود و جواب برد6 را امیپ
  6تا " جمله کوتاه کی یمطبش در شمال شهر و دوم

 
  " ایب

 سالم کردن هم کی شعور یحت. عالم را نثارش کرده بودي هاراهی تمام بد و بامی از خواندن پبعد
  نی تحملش کند؟ آن هم چندتوانستینداشت چطور م

 
 . روز انداخت نی که او را به ایلعنت به مرتض...ماه
 .  شد ادهین راننده به خود آمد تشکر کرد و پ گفتمیدی رسي صدابا
 ينگاهش را رو . ستادی رو شد مقابل ساختمان بزرگ اادهی را بلند کرد از جوب گذشت وارد پشیپا

  در ای نام برددنی رنگ انداخت و با ددی سفيتابلو ها
 

  تابلو سمت چپ پوزخند زد وارد ساختمان شدنیدوم
 ایاگر برد.  نگاه کرد خواندی انداخته بود و مجله منییه سرش را پا و مو بلوند کی دماغ عملی منشبه

 د؟یای داشت چرا به او گفته بیمنش
  کردنش باشد ؟ عی قصدش ضانکند
 تا رفتی که مي نگاهش کرد از پوزخنددهی در هم کشي سرش را باال گرفت با غرور و اخم هایمنش

  کرد دستش را دراز کرد يری جلوگندی لبش بشيرو
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 .  را برداشت و شروع به ورق زدن کرد زی مي روي از مجله هایکی
  "؟یی کجا" بود بازش کرد انی از کامی به صفحه نگاه کرد پدی در دستش لرزلیموبا

 گذاشت به زی مي از جا بلند شد مجله را رو7 ساعت دنی به ساعت انداخت با دی جواب نگاهي جابه
 . رفت ی منشزیسمت م

  از کارشون مونده ؟یلی خ_ سمت دختر خم شد  بهستادی ازی مکنار
  دی صبر کندی بهتون که گفتم با_ را نگاه کرد شی سرش را باال آورد با همان نگاه فاخر سرتاپادختر
  که من منتظرممهی ساعت و نکی _ هم فشرد ي را روشی لب هاپگاه
  !یستی فقط شما ن همه منتظرن_ که منتظر نشسته بودند اشاره زدماری با دست به دو بیمنش

 کار ستمی نمارشونی من ب_ را باال برد شی صدای کمستادی فوت کرد صاف ارونی را با حرص بنفسش
  باهاشون دارم ي اگهید

  داخل دی ببرفی تشردیتونی ممارایدر هر صورت بعد از ب_ سرش را تکان داد الیخی بدختر
 دیرسی شب هم به خانه نم10که ساعت  بود نطوری را پشت گوشش فرستاد اگر اشانی پري موي تکه

. 
  .دنی من اومدم حتما اجازه مدی شما بهشون بگ_ تر کرد می را آرام تر و لحنش را مالشیصدا
 دی مطمئن باشتنی توو اولوماراشونی ب_ یمنش
 دی ازشون بپرسدی بردیتوتی مامی ب6 خودشون به من گفتن که تا قبل از _ پگاه

  اسمت ؟ _ بلند شد  از جادی کشیقی نفس عمدختر
 پگاه _ لبخند خوشحالش را پشت لب ها نگه داشت پگاه

  وارد شودتواندی مماری آمد اطالع داد بعد از خروج برونی بعد بقهی شد دو دقای وارد اتاق برددختر
  از جا بلند شد به طرف اتاق رفت ماری از خروج ببعد
 جذاب است اری بسکردی اعتراف مدیبا.د  تنش بودی نشسته بود وهنوز روپوش سفزشی پشت مایبرد
  ...قی با آن اخم عمیحت

 .  نشست ی صندليجلو رفت رو.  در اتاق را بست 
 ....  هم ایبرد.  نکردسالم

 .  انداخت نیی سرش را پاای بردرهی نگاه خدنی نگاه کرد با دای را باال گرفت به بردسرش
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 که گوشه شال را در دستش کردی نگاه مقیقدر عم انکردی داده بود و نگاهش مهی تکی به صندلایبرد
  . چاندیپ

 ! ای ب6 گفتم تا _ سکوت را شکست ایبرد
  امی نذاشت بتونی اومدم منش_ را باال گرفت  سرش

 برداشت خودکار کنار دستش را هم زی مي از روي سرش را تکان داد دست جلو برد برگه اایبرد
 ع به صحبت  کردو شروادداشتی برگه ي رويزیبرداشت چ

 
 هیلی خارج از روابط فاميروابط کار !يای اون روزا تو جاش مستی روزا نی ستاره دانشجوعه بعض_کرد

 اومدن  ! یلی دکترم تو خانوم اسماعي من آقانجایا
 

 .  نداره اما محل قرار نشه ي سرزدن بهت موردي برادوستات
  هم در کمال ادب و احتراممارای با برفتارت

  هست؟ی مشکل_شد به پگاه نگاه کرد  جا بلند از
 هست ؟ جوابش ی مشکلدیپرسی محکم و دو رگه اش حرف زده بود و حاال مي نفس با آن صداکی

 . باشد توانستی نميگری ديزیحتما جز نه چ
  نه _ شانه انداختي را روفشیک
 و خجالت  نگفته بوديزی اما چزدی می حرفای حقوق هم بردي درباره خواستیدلش م.  بلند شد و

  شد دنی پرسالیخی تا خودش بپرسد بشدیمانع از آن م
 
 . طرف در رفت به

  پگااه؟_ متوقفش کرد ای بردي در را باز کند صدانکهی از اقبل
 بله ؟ _ از صدا زدنش برگشت پتعجب

  حقوقت چقدره؟ ی بدونيخوای نم_ شلوار کرد بی دستش را در جکی ایبرد
  چرا _ردی بود بهتر بود جوابش را بگدهی پرسایخود برد شد حاال که الیخی خجالت را ب

  ؟يدی چرا نپرس_ ایبرد
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 _ گفتای بزند اما با ادامه سکوت برديگری حرف دای مکث کرد تا بردی بدهد کمی چه جوابدانستینم
  بپرسم ؟ تونمی حاال مدی نگفتيزیچون شما چ

 ! نه_ طرف کج شد کی به ای بردلب
 ! کردنش بود نه گفتن حقوقعی فقط ضاایانگار قصد برد. خوردکهی

 .  ماند ی منجای ادی شد فعال بامانی بزند اما پشی را باز کرد حرفدهانش
  ردی از جانب پگاه بود تا حالش را بگی منتظر نگاه کرد انگار او هم منتظر حرفي ای بردبه

 خدافظ  . دی هر طور راحت_ زد لبخند
  از اتاق خارج شدای بردي پوزخند پررنگ شده دنی بدون  دو

 لی که برگشته بود چشمش به موبایاز زمان. چشم دوخت ي نشست وبه بخار برخاسته از چابای زکنار
  نشده بود ي خبرجی اما هردی تماس بگانیبود تا ک

 
 زنگ کردی  بود فکر می عصبدادی نمامیحاال که پ.  همان بود که در مطب فرستاد امشی پنیآخر

  .... انی اما ککشدیز م نادهدی مامی پزندیم
  .دی کشیظی غلآه
  مامان ؟یکشی چرا آه م_ نگاهش کرد بای ز

 تا ی روز دوستنی اولد؟ازی بگوانی دهان باز کند از کشدیم.  تار بود بای زری را باال گرفت تصوسرش
  با یاز فاصله طبقات.... امروز؟ از دختر نبودنشنیهم
 
 ....از.....انی کیالیخیاز ب...  رده بود که کياز قهر....شانیاز دعوا....انیک

 چون از عکس توانستی سبک شود اما نمی تا کمگفتی به مادرش مدی بود که بايادی زي هاحرف
  شانی مانع ادامه دوستگفتیاگر م. دیترسی مبایالعمل ز

 
 . را تحمل کندسکی رنی اتوانستینم . مردیآنوقت م . شدیم

  یچی ه_ زمزمه کرد ارام
 .  انداخت تا قطره اشک مزاحم نچکد نیی پا سرش راو
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 ازدواج يچون دار_ حلقه کرد وانی خوشحالم پگاه دستش را دور لیلی خ_ دستش را گرفت بایز
 ؟یکنیم
 .  لبخند زد و
  بشه   لی وکخوادی ر ر چون دخترم مری نخ_ بایز

  نفهمه یفقط عمو مرتض_ پگاه
 تی به زندگیره ؟ منو نفرستادن دانشگاه گفتن زن دای بفهمه ؟ به اون چه ربط_ گفت ی شاکبایز

  حسرت دمی رو دي کرده الی عمر هر زن تحصهیبرس 
 

  ذارمی نمی تو تکرار من بشذارمی نمخوردم
  ترسمی بشه مخوادی که دلم میاز نشدن هر چ. مامان ترسمی م_ پگاه

 ي اهی شهريثبت نام کرد دانشگاه ی چرا نشه مامان جان ؟ االن رفت_ دی سرش را در آغوش کشبایز
  تا آخر ادامه میای کمه از پسش برمیلیهم داره خ

 
  نشه ستی قرار نيدیم

 "ترسمیم. رو از دست بدم انی کترسمی م"دیدر دل نال .دی چکنیی اشک از چشمش پاقطره
++++ 

 
  مسخره که بودلمی هر چه فدنی نصفه شب خودش را با د2تا . رفت ی اتاق را بست به سمت گوشدر

  نرود اما حاال لیسرگرم کرده بود تا سمت موبا
 

 .  داده انی پانی بود کمطمئن
 . را نگاه کرد لی موباصفحه

 ... نبودي و تماس از دست رفته اامی پچیه
  " ام داده یحتما پ" را روشن کرد وارد تلگرام شدنت

 . در تلگرام نداشت یامی پچیه
 ... رفت انی نام کيرو
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 ؟ با کردی چت میبا چه کس.  بود نی نصفه شب آنال2ساعت .  نداده بود امیبود و پ نیآنال. بود نیآنال
 ..نصفه شب  2 ؟آن هم ساعت کردی چت میچه کس

 
  بودند که با آنها چت کند ؟ داری بشی از دوست هاکی ساعت کدام نی ااصال

 . لبش را به دندان گرفت پوست
 .  پس سرش گرم بود  داده بود نه زنگ زده بودامی بعدازظهر نه پاز

  .دی اش لرزنهی در سقلب
 نکند دوست دختر ای ؟ کنندی تلگرام داده حاال باهم چت ميدی رفته بعد آرکتشی به داي دخترنکند

  .دهدی داده اند جواب آنهارا مامی پمشی قديها
 تی که حاال از شدت عصبانیبا انگشت. را سوزاند شیاشک چشم ها. در دلش نشست ي بدحس

  کردپی تادیلرزیم
  

_Ba ki dari chat mikoni ?? 
  
 .  چشم دوخت online به کلمه و

 . کردپی در حال سکته بود دوباره تاتی نشد از شدت حرص و عصباننی سامی چه نگاه کرد پهر
_ pm mano nemikhooni ??? 
 
 . تکان داد ی راست را عصبيپا

 ... خورده بودکی تکی امیپ.... بود نی آنال
 رونی ؟ مهم تر از پگاه بود ؟ اشک از چشمش بکردی چت میبا چه کس... گذشته بود ساعتکی
 . کرد پی تاهیبا گر ..ختیر
 
_be jahanam ke javab nemidi . 1 rooze jam por shod ?eshtebah az man bod 

harfato bavar  
 

kardam.yadam raft to ki hasti.dige ham mozahemet nemisham .khosh bash 
 . را ارسال کردامیپ
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  . دی بلند خندي گذاشت با صدانی زمي  را رودسته
  دمت گرم داداش _ دی شانه اش کوبي رورضایعل
  ی ستون_ برگشت رضای سمت علبه

  امشب رو مودش نبودم _ پرت کرد انی کي پاي از جا بلند شد دسته  خودش را روسروش
 بکش به _ گفت رفتیکه سمت آشپزخانه م با دهانش درآورد سروش همانطور یی صدارضایعل
  انی کيالیبیس
 . به خنده افتادندرضای و علانیک
  گهی بود دي بازیشی مي حاال چرا عقده ا_ انیک

 ي دهانش را رووانی آب را برداشت بدون استفاده از لي را باز کرد بطرخچالی جواب نداد در سروش
 . گذاشت يبطر

 . دادیکی فحش رکانیک
  بده توی گوش_ گفت انی رو به کرضای سروش جواب بدهد علهنکی از اقبل

  چرا ؟_ انیک
  ام بدم ی پخوامیشعر گفت بعدم بالکم کرده با خط تو م... ام داد ی پدهیسپ_ رضایعل
  نشه زونی آو_ انیک
 از ترسش رهی ام داده حالمو بگینه بابا شاشوعه به من پ_ تکان دادانی دستش را مقابل کرضایعل

  بش ادم بشه نمیرده بربالك ک
  ام بده ی کن اول بعد پیسنتلی رنی لست س_ برداشت زی مي را از رولی موباانیک
  چرا _ را گرفت لی موبارضایعل

 نمی امشب با دوست دخترش دعوا کرده حاال االن انالرضای علیخل.... ك_ مبل نشست ي روسروش
  دهیبشه دختره جرش م

 .ف سروش تکان داد  حردیی سرش را به نشانه تاانیک
  .انی مدلت چندش شده ک_ رضایعل

 عالف کرد نجای ما رو اچوندی امشبم پی مهمون_ باال برد کی انگشت شصتش را به نشانه السروش
 االن من دوباره گشنمه 

 و بخور..ن..ي اای ب_ اشاره کرد شی با دست به وسط پاانیک
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 می بخوريزی چهی می را گرفت پاشو برانی دادن شد سروش جلو آمد دست کامی سرگرم پرضایعل
 ي بخورارمی برات بتونمی نصفه شب فقط خانوم م2 _ از جا بلند شد انیک

  جا هست بازه هی آشنا می برای ب_ دی خندسروش
  رضای پاشو عل_ کرد رضای به علرو
  امی من نمدیشما بر_ در حال چت کردن بود ظی غلي با اخم هارضایعل
 ؟ي بخوردی بای که چیدونی گشنمه می بگمیای ن_برداشت  را نی ماشچی سوئانیک
  خورمی باشه م_ حواس سرش را تکان داد ی برضایعل
 رو رضای من شام علنیی برو پا_ رو به سروش کرد انی بلند به خنده افتادند کي و سروش با صداانیک

 بدم 
 پرت انیبرداشت سمت ک کوسن مبل را دیخندی شده بود همانطور که می که تازه متوجه سوترضایعل

  رونیکرد با خنده کوسن را گرفت در را باز کرد ب
 

  .رفت
 

+++++++++++++++++ 
 
 . انداخت ی ساعتش نگاهبه

  شد ادهیپ. را پارك کرد نی صبح بود سروش ماشقهی دق3:30
  ندهد بهامیاز صبح سر خود را گرم کرده بود تا پ.  آسانسور رفت دکمه کنار آسانسور فشرد طرف

  نی چرا حاال در ادانستیپگاه و موفق هم بود اما نم
 

 با پگاه بگذارد حاال که سرکار ي باز به سراغش آمده بود با خود فکر کرد فردا قراری شب دلتنگساعت
  که به محل کارش يرفته بود بهتر بود حس بد

 
 .کردندی می و دوباره آشتکردی را از خود دور مداشت

 . آسانسور همزمان شد دنیس سروش کنارش با رستادنیا
  خوش گذشت ؟_ بود لمی في در حال تماشارضایعل
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 ؟ي عوض کردمی شبکه رو ما اومد_ کانتر گذاشتي را روچی سوئسروش
  خفه بابا _دی خندرضایعل
  بش؟يدی شد؟ ریچ_ در را بست انیک
  آره فقط فکر کنم آهش دامن تو رو گرفت _ رضایعل

  چطور؟_ برداشت زی مي را از رولشیاز کرد موبا مبل نشست دست دري رفت روجلو
  داد امی پینی آنالدی کنم دوست دخترت فهمیسنتلی رفت رادمی _رضایعل

 ي باز کردي گوه خورد_ نگاهش کرد یعصبان
  به جون تو دستم خورد باز شد _ لبخند زد رضایعل

  گفت دختره ؟ی چ_ نگاهش کرد سروش
  کات کرد_دی خندرضایعل

  زد  قهقههسروش
 ...گری دختر است دانی اشکال نداره ک_ کردانی با خنده رو به کرضایعل

 ...دی صورتش کشيدست رو....  ها را خواند امیپ. هم فشرد ي را روشی هادندان
 شدی مدهی ها در سرش کوبجمله
 .... باشخوش

 .... يدی جهنم که جواب نمبه
 ....ی هستی رفت تو کادمی

 ....اور کردم از من بود حرفاتو باشتباه
 متوجه بد بودن رضایسروش و عل. حرف به اتاق خواب رفت ي را در دستش فشرد بدون کلمه الیموبا

  بهم انداختن یاوضاع شدند نگاه
  کنه ی ولش کن رفت منت کش_ رضایعل
  نگاه کن بکش بکشه لموی ف_ کردادی را زشی را برداشت صداونیزی تلوموتیر

 نی ای عاشقگهی دکردی کرد حالشو مریخله خودشو درگ.... كانی ک_ تخمه برداشت ی مشتسروش
  بود یوسط چ

  تکان داددیی به نشانه تاي سررضایعل
 



 387 

 ... ها را خوانده بود امی پرضایعل. باز کرد تی را با همان عصبانراهنشی پي اتاق را بست دکمه هادر
 ....  بوددهی خندسروش

 ... هنوز اعتماد نکرده بود پگاه
 .....کردیماد نم اعتپگاه

 را به گوشش چسباند بعد از دو بوق تماس رد لیشماره پگاه را وارد کرد موبا. تخت نشست يرو
 ....شد

 ... تماس گرفت باز هم تماس رد شددوباره
  از پگاه امد امی پردی تماس بگگری بار دنکهی از اقبل

_Chi mikhay ?  
 

  کرد پی تایعصبان
 
_ in sherovero chie baraye man ferestadi ?? 
 
+Khob kardam.doroq goftam mage? Ba ki chat mikardi ke hala yadet 

oftadm ?  
 

  دی صورتش کشي رودست
 
_gushi daste man nabod  
 
 +bavar nemikonam  
 

 . زدپوزخند
_gushi daste alireza bod.pmetam un khoond man hamin alan 

umadam.faqat motaasefam barat  
 

kheili bacho ahmaqi 
 .دی کشرونیبه سمت کشو رفت شلوارکش را ب.  تخت پرت کرد ي را رویگوش
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 را تشی همه شخصنطوری اامی بود حق نداشت با جواب ندادن به پی از حد از پگاه عصبانشی بامشب
  سوال ببرد ریز

 را پگاه شیاب تمام حرف ها گفته بود دوستش دارد گفته بود اعتماد کند گفته بود اما حاال جوبارها
 . صورتش تف کرده بود يرو
  داده بودگری دامی پکی را برداشت پگاه لی موبادی تخت دراز کشيرو
 
_bavar nemikonam  
 
  کردپی بود ؟ تای عذر خواهي به جانی شد اشتری بتشیعصبان.  را خواند امیپ

_bk 
 
 . کرد بخوابدیو سروش سع رضای علي بعد نت را خاموش کرد بدون توجه به سر صداو
 

******** 
  جواب را داده بود ؟نی ای عذرخواهيبه جا. تر شد دی اش شدهیگر. را خواند انی کامیپ
 يشعورررررری بیلی خ_ کرد پیتا

 .  نشد نی آنالانی کاما
 .  شد و نه زنگ زد نی هفته تمام نه آنالکی تنها آنشب بلکه نه
 . هفته را زهرمار کرد کیتمام ... قهرنیاول.... دعوا نیاول

 .  شاپ گذاشت و به جلو هل داد ی کافي اشهی در شي رودست
  نگاه کرد زهای شاپ را پر کرده بود به می کافي آرام فضایکی موزيصدا

 سال 45 با ي کردن مرددای همه دختر و پسر جوان پنی انی بود اما در بدهی اش را تابحال ندچهره
 .... بوديکار ساده ا

 .... شاپ نشسته بود ی کافي جانی در دنج ترزیم کی پشت
 ...  محکم باشد به طرفش رفت کردی می که سعیی هاباقدم

 ...سالم کرد ... پگاه از جا بلند شد دنی سربلند کرد با دی شدن صندلدهی کشبا
 ... کرد ی لب سالمری را به نشانه تشکر تکان داد زسرش
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 يموها... بودی چهره اش  انکارنکردنتیجذاب...اه کرد به چهره اش نگ. نشستند ی صندلي دو روهر
 لبخند ... مهربان یچشمان ....یجوگندم

 
 .... بود اما از پدرش سرتر بود يزیمادرش حق داشت عاشقش باشد اعتراف غم انگ....مانهیصم
 سکوت را بشکند اما نی او اخواستیدلش م... گذاشتزی مي تلفن همراهش را روشهی عادت همبه

 ... به شکستن سکوت نداشتندیلیر هر دو طرف تماانگا
 کنارشان آمد با لبخند منو را مقابلشان گرفت دستش دراز نشد اما دست مرد منو را از دختر يدختر

 ....گرفته و به سمتش دراز شد 
  ستی نيازی ن_ زد ي اجبارلبخند

 ي برايخوای که خودت می هر چومدمی جاها ننجوریمن تاحاال ا. هست يازی چرا ن_ لبخند زد رضا
 جفتمون سفارش بده 

باز نکرد رو به دختر منتظر .منو را گرفت ....  زده ی دختر پر از تعجب بود مشخص بود چه حدسنگاه
 .. دو تا قهوه _کرد 
  حرفامون تلخ نباشه دوارمی ام_ کج کرد ی بود سرش را کمیلبخند رضا هنوز باق... رفتدختر
 تلخ حرف بزنم  ومدمی ن_ آرام بود شیصدا
 ...  دلت رو بزن دخترم ي حرفاي همه _....قیدق... نگاهش کردرضا
  دی جوونیلی خدی پدرم باشنکهی اي برا_ هنوز آرام بود شیصدا
  بود يزیدوست عز...  پدرت روامرزهی خداب_ زد ینی لبخند غمگرضا
  ؟دی کنيگار بود که  چهل روز بعد فوتش زنشو خواستزی براتون عزينقدریا_ گفت حیصر
 که ي روزادی کنم تا نی که سالها خودمو ازش مخفنقدریا_لبخند جمع شده بود..  نگاهش کرد رضا
  مرگش رو بکنم يآرزو

  چرا ؟ _ سخت شد نگاهش
 .رضا تشکر کرد.. فنجان گذاشت کیمقابل هر کدام . برگشت گری بار ددختر

  به سکوت گذشت ی از رفتن دختر کمبعد
  باشه درسته پگاه جان ؟ دی سالت باستی ب_ت  سکوت را شکسرضا

 . به زبان آورد ی تکان داد بله آرامدیی را به نشانه تاسرش
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  ؟ي عاشق شد_ نششتشی لب هاي روگری مهربان بار دلبخند
  بود که جواب دادلی دلنی به همدی شازدی موج می چشمان رضا صداقت و مهرباندر
  بله  _

 !  اون چرا رو از دل خودت بپرس  جواب_ فنجانش را برداشت رضا
 جواب... انداخت نیی را پاسرش

 ... روشن بود 
 بود و ستادهی بغلم وارجیا... سالت بود 5 4 دمتی بار که دنی اول_ گذاشت زی مي فنجان را رورضا

  غربت رو با ي بود که تمام سالهاستادهی ایجلوم زن
 

  ! يشش بود آغوي بدست آوردنش تاب آورده بودم و تو تويآرزو
  د؟ی از من متنفر_ زد لبخند

 فکر کردم تو نی قدم زدم و به اابونیتمام اونشب توو خ.... ابدا... اصال _ محکم جواب داد رضا
  !ی بچه من باشیتونستیم
 من گهیبعد از اون من د... همون شب اما قبول نکرد ي هم با مادرت حرف زدم فرداگهی دکباری

 ....رضا نشدم ....نشدم
 عالقه ي چشم روشهیم.... کرد ی زندگشهی شدم که خواست باور کنه بدون عشق هم ميردم

  ي خواستگارنی که رفتم آخري خواستگارنیاول....بست
 

 ...یبعد عقد و عروس....شد
  کردخی _ زد به فنجان مقابل پگاه اشاره کرد يگری مهربان دلبخند

 .  فنجان را برداشت پگاه
 می رو تنها تر کردگهی همدمی به هم پناه بردیی فرار از تنهايجفتمون برا....مینساخت_ ادامه داد رضا

... 
  ندارن ؟ی  بچه هاتون مشکل_ انداخت نیی را پاسرش

  هم مشتاقن اریبس... ابدا_ رضا
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اومدم تا بتونم باهاتون حرف ... که بزرگتر مادرم هستم ستی معنا ننی به انجامی من اگه االن ا_ پگاه
  ی بخوامینم. ي اگهین وجود شخص دبزنم بدو

 
  برداشت بشه یاحترام

  نکردم دخترم ی برداشتنی همچ_ رضا
 نشست اب شیبغض درگلو...من.. که دارم هیتنها کس... دوست دارم یلی من مادرم رو خ_ داد ادامه

  نیی بغض هم پادی فرو داد تا شایدهانش را به سخت
 

 اشک از يقطره ...ازتون خواهش کنم ..خوامیم...اره من مادرم شما رو دوست ددونمی من م_برود
   دیریبا اومدنتون مادرمو از من نگ_دی چکنییچشمش پا

 کسو اندازه تو چی مادرت ه_ زده پگاه گذاشت خی ي دست هايدست رو. شد نی رضا غمگنگاه
  که تو رو از مادرت جدا کنم من ومدمیدوست نداره من ن

 
 ... وصل اومدم دخترمي خانواده بشم من براکیه مادرت هممون  با اجازه تو با اجازاومدم
 ...دی رضا را دنانی پر از اطمي اشک ها بسته شدن پلک هاي را باال گرفت از پس پرده هاسرش

  . دی بگوشی زندگي خاطره هانی از بدتري قرار بود روزاگر
 . خاطره ها بودنی از آن بدتریکی امشب قطعا
 گفت و کیاب عکس پدرش فرار کرد و با لبخند دست زد ازدواج مادرش را تبر که از نگاه به قیامشب

 .  شد رهی خهی بقی نشست به خوشحاليگوشه ا
 نشسته بود و با نشستی مرجی ااشهی که همی مبلي که پدرش نبود اما روي آمد بود مرديگری دمرد

  در آن مشهود بود به ی که برق خوشحالییچشم ها
 

 .... از همه دیدزدیگاهش را من.  بود رهی خمادرش
 ... مادرش از
 .... رضااز
 .... ترانهاز
 .  کندفای را جلب نکند تا نقشش را خوب ای غم در چهره اش توجه کسنی رد اتا
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 شی بود اما براامدهیعمه هم ن. بود اما زن عمو و ترانه بهمراه آقاجان و مادربزرگ آمدند امدهی نیمرتض
  ی آمدند تا با نگاهینم چکدامشانیمهم نبود کاش ه

 
 . اش بشوند و آه بکشند رهی خکباری هر چند دلسوز

 پدرش از مقابل چشمانش رد شد ي تمام شب صدها بار کاسه چشمانش پر از اشک شد خاطره ها در
  مادرش و یاما لبخند را ثابت نگه داشت خوشحال

 
  را خراب نکندهیبق
  که در سرش بود یمی فکر کردن به تصمي برا ماهکی ماه تا زمان عقد مادرش وقت داشت کی

  بود ی مرد خوبرضا
 فکر خواستی ماه مکی دو دلش کرده بود و حاال نی و آرمان فرزندان رضا هم مهربان بودند همرایالم

 ردی را بگی قطعمیکند و فکر کند تا تصم
  گفت به اتاقش رفت ری شب بخدی بعد از رفتن مهمان ها مادرش را بوس

 نی باشد در تمام اانیآرزو کرد ک. قلبش تکان خورد دی جدامی پدنیاهش را برداشت با د همرتلفن
 . آرزو در دلش بود نی انیشب غمگ

 . برآورده شدشی نام فرستاده نگاه کرد آرزوبه
 . را باز کرد امیپ

 .... دمه در خونتونم_
 که دعوا کرده بودند ی شبچهار روز از.  دلش گرفتانی نبودن کنی آنالدنیبا د.  تلگرام شد وارد

  ی فرستاد حتیامی نه زنگ زد و نه پانی کگذشتیم
 

 ... بوددهی را هم ندامشی پنیآخر
 عطرش در مشامش يبو.  سرش را باال گرفت به زن مقابلش دوختدی که شنیی قدم هاي صدابا
  کی کالم شکی انداخت  در شی نگاهش را سرتاپادیچیپ
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 زن به خود آمد و نگاهش را به صورت يبا صدا. هم بودبای زگرفتیور م اگر اخم چهره اش را فاکتبود
  هستم ساعت یمیسالم من عظ_پر از اخمش دوخت

 
  داشتم 5 وقت

 . سالم _ زد ی زورکلبخند
 .  رو فرستادم يماربعدی من بدی آوردفی تشرری متاسفانه دیمی عظخانوم

 د؟یدادی مي اگهی نوبت منو به کس ددی اومدم شما باری ساعت دمی من فقط ن_ شد زی زن تنگاه
  ذارمی مگهی وقت دکی من براتون _ حفظ کند شی لب هاي کرد لبخند را رویسع
  خوامی امروز منی همهی کارم اورژانسکنهی من دندونم درد م_ گذاشت زی مي دست روزن

اه کرد دوباره  مبل نشسته و سرگرم کار با تلفن همراهش بود نگي که روي را جمع کرد به پسرلبخند
  اگه _به زن نگاه کرد با دست پسر را نشان داد 

 
  فرستمتونی مي نوبتشون رو بهتون بدن نفر بعدکننی قبول مشونیا

  کنهی بگو پرستوام قبول مای به برد_ سرش را کج کرد زن
  من بگم ؟_ را باال انداخت شی ابروي تاکی

  هست ؟ ي اگهی جز شما کس د_ پوزخند زدزن
 کردی میدر تمام دو روز که کارش در مطب شروع شده بود سع. از جا بلند شد دی کشيفه ا کالپوف
  ادبانه اش هنوز پا برجا بود با یرفتار ب . ندی را نبایبرد
 
  .دادی سرش را تکان مکردی تفاوت که در مقابل جواب سالم سکوت نمنیا

 صحبتش را ای پگاه بردي اکدفهیورود با .  گذاشت وارد شد رهی دستگي در بزند دست رونکهی ابدون
   دیقطع کرد و به سمت پگاه چرخ

 . آه از نهادش برآمد فراموش کرده بود در بزند ای برگشتن سر بردبا
 حرفش را بزند از اتاق خارج عی کرد سری در حال آب شدن بود سعمارشی وبای بردمی نگاه مستقری ز

  رتری امروز وقت داشتند اما دیمی خانوم عظ_شود 
 

 ... گفتن که بهتونخوانی امروز وقت مي حتما برااومدن
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  نداره امروز وقت بده  ی مشکل_ دی حرفش پرانی مایبرد
  چشم _ جواب داد عیسر

 .  از اتاق خارج شد و
  را برداشت فشی روز هم تمام شد کنی سومدی کشی از مطب نفس راحتیمی خروج عظبا
 ایرد رفت در باز بود بای سمت اتاق بردبه

 .  چشمانش را باز کرد ای به در زد بردي نشسته و چشمانش را بسته بود  تقه ازی مپشت
  ...رمی من دارم م_ دیچی در مطب پشیصدا
  . دی خسته نباش_ مکث کرد و ادامه داد یکم

 هر وقت اجازه دادم وارد اتاق یزنی به بعد اول در منی از ا_ آمدای بردي برگردد صدانکهی از اقبل
  یشیم

  بود که در آن لحظه داشتی انداخت خجالت  تنها حسنیی را پاسرش
  امروز حواسم نبود دی ببخش_ 
  فقط امروز؟_ اش حبس شد نهی نفس در سای بردي جمله بعدبا

 قی نبود و از آن اخم عمی بود برخالف تصورش عصبانرهی هنوز خاینگاه برد.  را باال گرفت سرش
  رفته ادشی شمال از يده ماجرا نبود با اتفاقات افتايخبر

 
 . سوالش مشخص بود فراموش نکرده نی رفته باشد اما با اادشی هم ای بردکردی و فکر مبود
  بله فقط امروز _ اوردی خودش ني کرد به روی دهانش را قورت داد سعآب
  شده رمی من ددی ببخش_ اضافه کرد عیسر

 . بلند از مطب خارج شد يقدم ها بماند برگشت با ای منتظر جواب بردنکهی ابدون
 ... نشست ای لب بردي محو رولبخند

 
. ,]27,01,17 19:00[ 

#85 
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پنجره را باز کرد تا کمر .  تخت رفت ي چشمانش از تعجب گرد شد از جا بلند شد روامی خواندن پبا
  را شی مقابل خانه اشان چراغ هاینیخم شد  ماش

 
 وونهید...وونهی د_ لبش نشست آرام زمزمه کرد يلبخند رو دی لرزنهیقلبش در قفسه س.  کردروشن

  را باز کرددی جدامیپ .دی در دستش لرزلیموبا
_man biam ya to miay? 

 )؟يای تو مای امیمن ب                   (
 

  کرد پی تاعیسر.  آمد نیی بست از تخت پاپنجره
_ miam. Daro mizanam bia parking 

 )نگی پارکای بزنمیدرو م.امیم         (
 دی کشرونی مانتو و شال را که دستش آمد بنی تخت انداخت در کمد را باز کرد اولي را رولیموبا

  گذاشت به بشی برداشت در جزی مي را از روشیکش مو
 

خدا را شکر .  نگاه کرد نهی راه رفته را برگشت خودش را در آستادی راه اانهی سمت در اتاق رفت م
  يك نشده تنها رژ لبش رفته بود از رو پاششیکرد آرا

 
  .دی کششی لب هاي روی رژ لب را برداشت کمزیم

 نی قطعا اخوردی در قلبش تکان ميزیچ .دی زده اش خندجانی هافهی سرخ بودند با قشی هاگونه
 . بودای حس دننی لذت بخش ترجانیه

 دکمه را فشرد همزمان با دیدو فونی به سمت آدی کشی اتاق را باز کرد با نبود مادرش نفس راحتدر
  پگاه دنیباز شدن در مادرش از توالت خارج شد با د

 
  اونجا ؟ یکنی مکاری چ_ متعجب شد فونی آکنار
  رونی بی فکر کردم رفتیستی ندمی اومدم دیچی ه_ صحبت کند ي کرد عادیسع

  ؟يدی چرا لباس پوش_بایز
  ارمشیوم از دستم افتاد برم ب دمه پنجره بودم کش م_ را ناراحت نشان داد خودش
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 حواست کجاست اخه ؟ صدبار بهت گفتم _ سرش را به نشانه تاسف تکان داد به آشپزخانه رفتبایز
  پسر دارن حاال ییدمه پنجره نرو ساختمون روبه رو

 
  ؟یکنی مشونی موهاتم پريریم

  امیزود م_ گفتکردیباز م را به پا کرد همانطور که در را شیکالج ها.  جوابش را بدهد نکهی ابدون
  را که بست نفس حبس شده اش آزاد شددر
 را اعالم کرد نگی زن که پارکي آسناسور انداخت با صدانهی به خودش در آی بار نگاهنی آخريبرا

  دی پررونی در گذاشت بيدست رو
  آمد ی ماطی بود که از حیعفی اش نور ضیی بود تنها روشناکی تارنگیپارک

  نبود   انیه کرد ک اطرافش نگابه
 دی را ندانی برداشت جلو رفت اما کقدم

  نبود ي هم خبرفی رفت از همان نور ضعنگی پارکي سمت انتهابه
 لی آمد موباادشی ناگهان ندی اطراف را ببی بکشد تا بتواند کمرونی را بلی کرد موبابشی دست در ج

  دی کشرونی تخت جا گذاشته دستش را بيرا رو
 معلوم نبود يزی اطراف را نگاه کرد چگری دکباری.  و سکوت خوف در دلش انداخت گنی پارکیکیتار

  رفته اگر بود حتما تا االن انیبا خود فکر کرد ک
 

   شدی ممشخص
 دی و چرخدی بلند کشنی دور کمرش حلقه شد هی برق برود دستيدهای تا از به سمت کلبرگشت

 ا آرام  قلبش رانی آرام کي بکشد صداغیقبل از آنکه ج
 

  منم نترس _ کرد
 .... ترسوونهید_ گذاشت انی گردن کي را باال برد رودستش

 به دنی اجازه نفس کشنکهی نشست بدون اشی لبهاي روانی کي جمله در دهانش ماند لب هاادامه
 دیپگاه بدهد بوس
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 سرش  را جواب داد شال ازشی را باال برد پس گردنش گذاشت با تمام وجود بوسه هاگرشی دست د
  لب ي افتاد اما لحظه اشی شانه هاي خورد روزیل

 
  جدا شد انی کي لب هاواری عقب رفت با برخورد پشتش به دانی کتی جدا نشد با هداشانیها
  دفعه آخرم بود قهر کردم _ گوشش زمزمه کردریز

  !دی چسبانی کیشانی اش به پیشانیپ.  نشست شی لب هاي رولبخند
 فضا را از نگی مشخص بود نور کم و سکوت پارکانیده بود حاال چهره ک عادت کریکی به تارچشمش

 ان خوف خارج کرده و عاشقانه کرده بود 
  نامرد _چشمانشان بهم دوخته شد ارام لب زد . 

  نامرد _ نشست دوباره تکرار کرد انی لب کي رولبخند
 دست دور گردنش انی اشک از گونه اش سر خورد با عقب رفتن کي شد قطره دهی لبش بوسگوشه

  گردنش چسباند چند بار پشت ي روشیانداخت لب ها
 

 دی عطر تنش را نفس کشدی بوسهم
  دوست دارم یلیخ ....انی دوست دارم ک_ دست دور کمرش فشرده تر شد زمزمه کرد   حلقه
  کردخکوبی را در جا مشانی هر دوبای پگاه گفتن زي صدادیای بانی جواب کنکهی از اقبل

  مامانمه ي جدا شد آرام و با ترس زمزمه کرد واانیت از ک وحشبا
  نشده بود نگی آمد هنوز وارد پارکی ماطی بود از حفی زد  صدا ضعشی صدابای زگری دبار

 .ستادی مقابلش انگی به پارکبای قبل از ورود زدی دواطی اتالف وقت به سمت حبدون
  قدم عقب رفت کی بایز
  ؟نگی پارکیچرا رفت.  دوساعته ؟نگرانت شدم ییکجا_ نگاه کرد شی شانه هاي تعجب به شال روبا

  .دیرسی به ذهنش نمی دروغچی قفل کرده بود همغزش
 گونه اش دستش را گرفت  ي رد اشک رودنی نگاهش را مشکوك به چهره اش دوخت با دبایز
  پگاه ؟یکنی مهی گرنجای اياومد_

 ه بود نخواستم ناراحتت کنم  دلم گرفتکمی _ شدن دروغ گفت دای از پخوشحال
  من مهم ترهي تو براندهیآ ...زنمی بهم می نباشیبخدا پگاه تو راض_ سرش را کج کرد ایز
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  به ازدواج تو نداره  ی دلمم ربطیگرفتگ . می بخدا من راض_ به طرف راه پله برددی را کشبای زدست
  ناراحت شدم ومدی نیعمو مرتض_ پله گذاشت نی اولي را روشیپا
 .  بودنی بهانه همنی که آورده بود احمقانه تري دلش به بهانه ادر
 خیدر دل خدا را شکر کرد خطر از ب . دی کشی کرد نفس راحتی که شروع به حرف زدن از مرتضبایز

 .گوشش عبور کرده بود و مادرش باور کرده بود 
  پرت کرد نیم زي به اتاقش رفت مانتو و شال را درآورد روکراستی خانه که شدند وارد

  نوشت انی کي را برداشت برالی تخت نشست موبايرو
_ hamechi okaye. 

  )  هی اوکیهمه چ                          (
 . بودن چقدر خوب بودیآشت.  لبش نشست ي صفحه لبخند روي روانی افتادن نام کبا

  سالم_ جواب داد عیسر
  میدی عجب ما صداتون رو شنحال شما ؟چه... سالم پگاه خانوم _دی خندانیک
 ؟يدی نشنشی پقهی چند دقیعنی _ دی خندزیر
  ی هم گفتی خوبیلی جمله خهی افتاد ادمی ی چرا راست_ انیک

  نمی گفتم ؟ بگو ببی چ_ دی تخت دراز کشيرو
  کنمی دفعه آخرمه که باهات قهر می گفت_ انیک

 دی خندبلند
  ؟ میو بدشانس چقدر منو تي پگاه دقت کرد_ ادامه داد انیک

  چطور ؟_ پگاه
  توو لحظات عاشقانمون شهی مدهی رشهی هم_ انیک

  ادب ی عه ب_ لبش را گاز گرفت پگاه
 عاشقانه بگم بهت مامانت ي حرفای کلخواستمی تازه مگمی به جون تو راست م_دی پر صدا خندانیک

 اومد 
  ؟ االن بگو اشکال نداره ی بگیخواستی می چ_ پگاه

  گمی ممی بعد دعوا کردي سرذارمی مگهی نه د_انیک
 .دی خندو
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 باشه همون موقع_ گفت ي با دلخورپگاه
 ؟ي نداري کاربگو

  چرا _ شدي جدانیک
  ؟ یچ_پگاه

 بودم بخاطر ادتی هفته اصال بهم خوش نگذشت همش کی نیا. دوست دارم خانوم زودرنجم _ انیک
  شمی که می عصبانخوامی هم که زدم معذرت میحرف

 
 دمی از دست ملموکنتر
  بد حرف زدم خوامی منم معذرت م_ زمزمه کرد ارام

 رونی بمی  دنبالت برامی فردا م_ انیک
 فردا مطبم _ ناراحت جواب دادپگاه

  امی باشه پس فردا م_ انیک
  االن ؟یی باشه کجا_ پگاه

  دمه خونتونم هنوز _دی خندانیک
  عه من به حرف گرفتمت برو خونه _ پگاه

  دمی ام می پدمی باش رسداری ب_ انیک
  نگاه کرد ی تماس را قطع کرد با لبخند به صفحه گوشی گفت بعد از خداحافظی چشمپگاه

 .  کند لشی را بک گراند موباانی عکس کشدی خود آرزو کرد کاش مبا
  باز شد با تعجبشتری بشی هر دو ابرو باال رفت چشم هاای نام برددنی صفحه آمد با دي رودی جدامیپ
  را باز کردامیپ
  

_Farda nemikhad biay 
 )يای بخوادیفردا نم                     (

  
 پی تای با خوشحالشدی برآورده مکردی بود هر چه آرزو مشی امشب شب برآورده شدن آرزو هاانگار
 کرد 

 چشم . سالم _
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 . را پاك کرد شانی هاامی را ارسال کرد بعد تمام پامیپ
 

++++++++++ 
  با غصه به سقف زل زد دی در رختخوابش دراز کشابی  ز

 که شدت یی است بچه نبود لب هانگی در پارکی امشب حس کرده بود کسگفتی دروغ مدخترش
  . شناختی هنوز قرمز بودن را مدنیبوس
  .....شانی پريموها..... شانه ها ي روشال
  ....شناختی و وحشت پگاه را مترس

 دروغ مگاه را قبول لیامشب با کمال م... برمال نشود زی همه چنطوریا بهانه دروغ را داد تا خودش
 قبول کرده بود چون .....کرده بود تا سکته نکند 

 
  ....  دیبه پهلو چرخ..... کردی مدی باشد چه بانگی در پارکي اگر پسردانستینم

 زود دیشا...بچه بود ؟ پگاه هنوز کردی پگاه حرف بزند ؟ اصال نکند اشتباه مکردی صبر مدی باچقدر
  ریتصو... کرده بود هی واقعا گردیشا ... کردیقضاوت م

 
 . مقابل چشمانش پخش شدتیفیبا ک.... سرخ يلب ها ....دهیترس

  " بمونه  یی شب جاذارمی نمگهید...  مراقبش بشم شتری بدی با" دی کششی چشم هاي رودست
  باشد توجهیب! ال چند شب خونه نبوده  تا حاگفتی که درسرش میی کرد به صدای بست سعچشمانش

  ....کندیپگاه اشتباه نم... داد پگاه بزرگ و عاقل است دی خودش امبه
 .دی ساعت هم نخوابکی ی بسته اش ثابت بود حتي پگاه پشت پلک هادهی ترسری صبح تصودهی سپتا

 ي که پس از سربازی ام مثل جوانخسته
  دوستش از نامزدش دل بردهبشنود

 ي شرافتمندقیافسر تحق کی مثل
  جرم پسرش برخوردهي به پرونده که
 

  شلوغي ام مثل پسر بچه که درجاخسته
  پدر مادر خود گم شده استي دعوانیب
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  شده به مهر طالقی مثل زن راضخسته
  پر از چشم بد و تهمت مردم شده استکه
 

  که پسر معتادشي مثل پدرخسته
  زدهادی شده فري در درد خمارغرق
  که شده سربار عروسیرزنی پکی مثل

  زنش بر سر او داد زدهشی پپسرش
 

  حامله که ماه نهمی ام مثل زنخسته
  گفته به درد سرطان مشکوك استدکترش

  نکندانتی که قسم خورده خي مردمثل
  اما به قسم خوردن آن مشکوك استزنش

 
 شگاهی آساي گوشه ي مثل پدرخسته

  پرستار سراغش نرودری غی کسکه
  تنها که ی زنری از پشتری ام بخسته

  باشد نوه اش سمت اتاقش نروددیع
 

 دی فهمی حال مرا می ام کاش کسخسته
  بغض که در راه گلو سد شده استنی از اریغ

 دی که پس از قطع امیضی ام مثل مرشده
 ي معجزه ای پدر
 ... شده است "مشهد" یراه
 
 يصفر_یعل#

 خی در حال سکته کردن است انگشتان دستانش کردی احساس مدی کششی پاهاي دو دست را روهر
 . کرده  بود 
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  زدرونی خون از لبش بدی به سمت لبش برد پوست لبش را کشانگشت
  دی به سمتش چرخانینگاه ک. گفت ي بلندآخ

  با لبت ؟ي کردکاری چ_ باال رفت شیصدا
   برو تو رو خدا فقط برویچی ه_ لرزان گفت یی لبش گذاشت با صداي رودست

 کاری چ؟قرارهیکنی مينطوری که ايدی ترسی االن از چ_ دی کشیشانی پي دست روتی با عصبانانیک
 بکنه ؟؟ 

  ؟یفهمی مامانم رفته دمه در مطب من نبودم مانی ک_ پر از آب شدند چشمانش
 . نگه داشت ي گوشه اانیک
  انی ؟ برو تو رو خدا برو کی چرا نگه داشت_ وحشت گفت با
 رمی نمی قبرستونچی هي بلرزينجوری ایتا وقت_ دیرا باز کرد به سمتش چرخ کمربندش انیک

 تو رو خدا برو مامانم رفته مطب از اونجا زنگ زد انیک_ گفت یچارگی لبش برداشت با بي از رودست
  امیگفت منتظره تا من ب

 االن حق  ؟؟؟یفهمی رفتم مطب منکهی تو بودم به اسم اشیمن از صبح پ!  اونجا منتظر منه االن
  ؟شهی می چیدونیندارم بلرزم اگه بفهمه م

 ؟ چرا ی دروغ بگنقدری اي که بخاطرش مجبورمیکنی مکاریمگه چ... بفهمه _ را باال بردشی صداانیک
  ؟کشتتی م؟ی با من دوستیگیبهش نم
 هر گهی برم به عموم مذارنی دانشگاه نمنمتی ببذارهینم_دی کوبشی پاي را مشت کرد رودستش

  کننیم يکار
 حق ؟یگی مگه عهد بوقه پگاه ؟ چرا چرت و پرت م_ پگاه را نگاه کرد ي نبض زد با ناباوارسرش

  با تو بکنن نکارویندارن ا
 شی دست و پابلی شماره زدنیبا د. زنگ خورد گری بار دلشی را بدهد موباانی جواب کنکهی از اقبل

  کرد جکتیسست شد ر
  دهی فهميزی شده چی چنمی بذار برسم بب تو رو خدا برو_ را گرفت انی کدست
  ترسمی می نشده باشه من الکيزی چدیاصال شا_ گونه اش را پاك کرد ي رواشک

  کمربند را بست به راه افتاد انیک
  ای ؟زود بیی فقط بهم گفت کجا_ زمزمه کرد ارام
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 گهی دکباری_ بلند گفتي راه گرفت با همان صداانی دستش را مانی را به سمت لبش برد کدستش
  به زنمی زنگ مدارمی برمتویدستت به لبت بخوره گوش

 
  گمی موی خودم همه چمامانت

 ری بزند در سکوت به مسی حرفدی بود که ترسي را نگاه کرد چهره اش آنقدر جدانی وحشت کبا
 ....دعا کرد خدا کمکش کند...چشم دوخت 

سالم _ گذاشت انی دست کي رو خشکش را تکان داد دستي لب هابای پگاه گفتن زنی دومبا
 مامان؟ 

  ؟یی ؟کجایکنی قطع مزنمی چرا زنگ م_ برعکس تصورش آرام بود بای زيصدا
  سانازشی دستم خورد اومدم پ_ باشد جواب دادي عادکردی می که سعیی صدابا

  ساناز ؟ شی پي که بری گرفتی دوساعت زودتر مرخص_ مات و مبهوت شدبای زي با جمله بعد
 . ش را برداشت عقب رفت  دستانیک

  گفت؟ی ک_دی کششی لب هاي روزبان
  ی رفتشی دوساعت پی گرفتی گفت مرخصای برد_ بایز

  ؟یی تو االن کجاششی سر پهیساناز حالش خوب نبود اومدم ...آره ... آره _دی کشی راحتنفس
 از دی نرو من بایی بدون خبر جاگمی زود دای خونه توام برمی بهت زنگ زدم بگم دارم میچی ه_ بایز

  دی خودت نبا؟ی بفهمم تو دو ساعت زودتر رفتایبرد
 
   می کندی خونه خري برامی امروز باهم برخواستمی؟میبگ
  ؟ي نداري فعال کارمیزنی حرف مامی حاال م_ شده بود گفتي که حاال کامال عادیی صدابا
  ای زود ب_ گفتي محکم و جدبایز

  حل شد شی آخ_ گفت انیلب به ک ي روي را قطع کرد با لبخندتماس
  شمارتو از کجا آورده ؟ اروی _ را روشن کرد نی ماشانیک
  حساس شود انی کگری بار دخواستینم
  دی را بگوتی آنقدرها هم از نظرش مهم نبود که واقعهیقض
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 فرم داد پر هی کار ي روز اول که رفتم برا_ جواب داد گذاشتی مفشی را در کلی که موباهمانطور
 ردم شمارمو نوشتم ک
  گفت؟ ی مامانت چ_دی تکان داد و پرسي سرانیک

  باور کرد یچیه_ مکث کرد بعد جواب دادیکم
  گفته بود ؟ يزی بهش چی کس_ انیک

  نه چطور؟ _ پا مشت شد ي رودستش
 !!  گفت ی کیگفت_ به سمتش انداختیعی نگاه سرانیک

 به ناچار جواب داد چاندی را بپهی بتواند قضکردیکر م ازآن بود که فزتری تانی دهانش را قورت داد کاب
  ششمی ساناز بهش گفته بود پ_
   می خدا رو شکر سانازو دار_ لبخند زدانیک

  بود شی و حرف هاانی حواس به کی بری زد در تمام طول مسیرنگی بلبخند
 ایبود که بدهکار برد بار نی دومنیا...  بود که کرده ي و کارای بردری بخواهد ذهنش درگنکهی ابدون

 . بخواهد نکهی بدون اشدیم
 انی کي گذاشت قبل از باز کردن در صدارهی دستگي دستش را روستادی جلوتر از مطب ای کمنیماش

  قهی دقهیپگاه صبر کن _متوقفش کرد
  ؟ هی چ_ برگشتانی سمت کبه
  مهفهی مادرت مي حال و روزت برنی االن با انی بب_ کمربند را باز کرد انیک

  کنم ؟ کاری چ_ گونه اش گذاشتي رودست
  حرف بزن ي خونسرد و عادیلی زنگ بزن بهش خ_ دستش را گرفت انیک
  بگم ؟االن زنگ زد قطعش کردم یچ_ نگران نگاهش کرد ي چشم هابا
 االن زنگ بزن بهش بگو رفتم دانشگاه انتخاب واحد بعدم ساناز زنگ زد _ شمرده شمرده گفت انیک

  ششیرفتم پ
  اگه به مامانم بگهای داده بود که نامی پشبی دای مطب بعدم بردرمی من گفتم م_ پگاه

  ؟ هی کایبرد_دی ابرو درهم کشانیک
  رمی مششیهمون دکتر که پ_ پگاه
  شمارتو داره ؟ _ تر شد ظی غلانی کاخم
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  انی کدونمی نم_ گفت کالفه
  شمارتو از کجا آورده ؟ یدونی نم_ کرد زی را رچشمانش

  ؟ نهی واقعا االن مشکل من ا_ را باال برد شیصدا
 داده از خونه امی شب پاروی که گفتمو بگو بعدم بگو نی زنگ بزن هم_ دی کشي پوف کالفه اانیک

  برنگشتم دمی درونیاومدم ب
  ست؟ی برم بهتر ن_ نگاهش کرد مستاصل

  ي گند زدي حالو روز برنی با ا_ دوختابونی نگاهش را به خانیک
 صفحه خاموش و روشن ي زنگ زد شماره مادرش رولشی موباردی بگمی بتواند تصمنکهی از القب
  شدیم

 ي وازنهی زنگ داره م_دی به جلو بود نالانی نگاه کرد اما نگاه کانی را در دستش فشرد به کلیموبا
  رمیمی دارم مایخدا
دنش نمانده بود با  تا پس افتايزی اش حبس شد چنهی شد نفس در سدهی از دستش کشلیموبا

  گوشش ي رولی را نگاه کرد موباانی گرد شده کیچشمان
 

 .دیچی مادرش در گوشش پي و صدادیچسب
  فرو کرد بشی را در جشی گذاشت دست هااطی سنگفرش حيقدم رو.

 ترس و دنی را به خانه رسانده بود و حاال آمده بود با کوروش صحبت کند تا سرکاربرود امروز با دپگاه
  رابطه با نی بود ادامه دادن به ادهی پگاه فهموحشت

 
 .  است ی بزرگسکی پگاه ري خانواده دیعقا

 پگاه در سرش تکرار نمتی ببذارنی نمي اما جمله اوردی خودش ني کرده بود به روی مدت سعتمام
  . شدیم

  .دی دستش را جلو برد آرام به در کوبدی ساختمان رسی در اصلبه
  کردی متیمسئول پگاه احساس دربرابر

  تنها خودش بود و خودش ی در زندگشهیهم
  که  با بند بنو وجودش دوستش داشت ي شده بود دخترشی وارد زندگي حاال دختراما
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  زد یقی تکان داد دختر لبخند عمي  خدمتکار جوان سري خانه باز شد برادر
  لبش نشست  ي روپوزخند

  در سالن به سمت  پله ها رفت  ی معطلبدون
  تخت نشست تا آمدن کوروش دو ساعت وقت داشت بخوابد يرو.  اتاق شد وارد

 سرکار برود خودش کردی گذاشت با کوروش صحبت میشانی پي دستش را رودی تخت دراز کشيرو
  لبخند رفتی پگاه مي بعد به خواستگارکردیرا ثابت م

 
 خواستیاما حاال دلش م کردی مسخره مکردندی دوستانش را که ازدواج مشهی لبش نشست هميرو

 هر چه زودتر ازدواج کند 
  باهم نداشته باشند تا اوضاع آرام شود ی مالقاتچی گفته بود تا ازدواج مادرش هپگاه
  ؟کنهی ازدواج می بود مادرت کگفته

  گهی ماه دکی گرفته بود جواب
 کند يرا جد گرفته بود رابطه می سال بود همان لحظه تصمکی شی پگاه برادنی ماه بدون دکی
  مسخره بود شی ادامه دادن برانطوریا

  ...خواستی روز و هرشب پگاه را مهر
 " هر لحظه که بخوام دارمشگهی تا دوماه د" را بست چشمانش

  در آشپزخانه بود بلند سالم کرد بای خانه را باز کرد وارد شد زدر
  سالم خوش گذشت؟_ دی به سمتش چرخبایز

  گذشتی هم خوش مشتری بيزدینگ نم آره اگه تو ز_ زد لبخند
 ي چشم غره رفت بدون جواب دادن به اتاق رفت لباسش را عوض کرد دوباره وارد سالن شد روبایز

  را برداشت در دست گرفت ي وی تموتیمبل نشست ر
 د؟ی کردکارایچ... خب _ کنارش نشست بایز

  یچی ه_ جواب دادردی بگونیزی چشم از تلونکهی ابدون
 چرا  ساناز حالش بد بود ؟_ه داد ادامبایز

 _ کردی میی بست و باز کرد تمام برنامه امروزش را بهم زده بود و حاال بازجوتی را با عصبانچشمانش
  راز دوستامو بهت بگم ؟دی باگهیحالش بد بود د
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  یگی خودتو مي نه که رازا_ زد شخندی نبایز
  ي نه که جنبشو دار_ زد بای از زدی به تقليشخندین
  خوادی که جنبه مهی رازات چ_ شدي جدبایز

  نترس یچی ه_ چشم دوختویزی سرش را تکان داد دوباره به تلودیخند
  ی عاقلدونمی چون بهت اعتماد دارم مترسمی نم_ محکم گفتبایز

 مشخصه _ گرفت عوض آن لبخند زد و گفتندی بششی لب هاي تا رورفتی که مي پوزخنديجلو
  ي امروز کامال مشخص بود چقدر به من اعتماد دار_دامه داد  نگاهش کرد ای سوالبایز
  بهت اعتماد ندارم ؟ ینی دی خرمی اومدم دنبالت برنکهی ا_دی ابرو درهم کشبایز

 فکر نکن يری مچمو بگي اومدمی کندی خررونی بمی که بريومدی تو دنبال من ن_ را باال برد شیصدا
 من خرم 

 ! ی خر که هست_ رفت  از جا بلند شد به آشپزخانهبایز
  که عاقل بودم دستت رو شد من خر شدم ؟شی پقهی تا چند دق_ مبل بلند شد ي رواز
 محل کارت هر وقت الزم باشه کنترلت امی من مادرتم هر وقت دلم بخواد م_ برداشت ی قاشقبایز
  جواب بدم بهت ستی قرارهم نکنمیم
  ي جواب بددی باي به من شک داریوقت_ باال جواب دادي همان صدابا
  نیی پااری  من بهت شک ندارم پگاه صداتو ب_ بایز

 ي دفعه اومدهی ؟امروز نگی پارکي دفعه اومدهی شبی جدا ؟ پس چرا د_ کمرش زد ي رودست
 مطب ؟ 

 ينطوری هست که ايزی چ_ دی پرت کرد به سمت پگاه چرخنکی قاشق را محکم درون سبایز
  که یکنی مي کار_ را باال برد شی آره ؟؟صدايدیترس

 
  ؟یختی از شک من بهم رينطوریا

 . من بخاطر دروغته وگرنه تا آخر عمرت شک داشته باشد یختگی  بهم ر_ پوزخند زد پگاه
  ؟؟ یشی چرا بزرگ نم_ با تاسف نگاهش کرد بایز

 ي اقهی دقکی ادی هم بزرگ بودم هم عاقل بودم خوشم مشی پقهی تا چند دق_ دی خندی عصبپگاه
  شهیت عوض منظر
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  یکنی خراب مزوی همه چی عاقلي باور کنم بزرگ شدامی تا م_ غصه دار نگاهش کرد بایز
  ادی برمي بچه هم هر کاري وونهی دهی پس باور نکن من نه عاقلم نه بزرگم از _ پگاه

 خوادی جز من صالحتو می پگاه من مادرتم ک_ راه متوقفش کرد انی مبای زي سمت اتاق رفت صدابه
 ؟

 منو تو جز _ و ادامه داد ستادی از آشپزخانه خارج شد مقابلش ابای نگاه کرد زبای منتظر به زدیچرخ
  از تو سواستفاده ی کسخوامی من نممی ندارویهم کس

 
 نابود توی تجربه اشتباه کل زندگهی خوامیمن نم ...ی خوشکل_ دستش را گرفت ی پاکي تا ساده اکنه
  پگاه يبه چشم ها دی صورتش کشيدست رو....کنه 

 
 من ستمی به من بگو باشه مامان جان ؟ من دشمنت نای که هست بی هست هر چی هر ک_ کردنگاه

... 
  یستی دوستمم ن_ دی کشرونی دستش را بپگاه

  فقط بهم بگو کنمی دعواتم نمکنمی نميچکاری چرا هستم بخدا هستم ه_ دوباره دستش را گرفت بایز
 يبه همه ....به جان تو .....رجی به روح ا_ کند يری اشک جلوگدنی را گاز گرفت تا از چکلبش

 .... فقط بهم بگو کنمی نمي کارچیمقدسات ه
 شد بهت ي اگه خبردمیقول م ...ستی ني خبرچیه... مامان ستی نمی توو زندگچکسی ه_ دیخند
 بگم 

 و مطمئن الیخیه ب نکرد ،پگادای اما پگشتی از دروغ مي شد دنبال ردرهی در چشمان پگاه خبایز
  اشتباه کرده بود پگاه که دروغ دی شاکردینگاهش م

 
  گفتینم
  پگاه ؟ یگیدروغ نم_ دی پرسنانی اطمي براگری دبار

اصال من جز خونه ساناز کجا  ...ستی نگمی دروغ بگم ؟ مدی چرا باي وا_ چشمانش را گرد کرد پگاه
  چند وقتم همش نی کنم ؟ادایرفتم که دوست پسر پ

 
  ؟؟ کردمی مدای دوست پسر پدی از کجا باشهی مگه ؟ قبلشم خونه بودم هممی نبودریرگد
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 سالن برد  ي انتهادی دست پگاه را کششدی مطمئن مدی اما هنوز شک داشت بادی در دلش تابينور
  بگو _ رو به پگاه کرد ستادی ارجی قاب عکس ايروبرو

 
  گمی روح بابام راست مبه

  چرا قسم بخورم ؟ ستی نی کسگمی بهم ؟ مي اعتماد ندار_ دی کشرونی را ب دستشي با ناباورپگاه
  قسم بخور ستی نی اگه کس_ بایز

  خورمی و قسم نمستی نیکس_ قدم عقب رفت کی پگاه
 و ي آزاداقتیباشه پگاه پس تو ل .... یکنی میهست و مخف ...يخوری هست قسم نمی پس کس_ بایز

  یکنی مکاری چستی معلوم نياعتماد ندار
 مامان خانوم وگرنه چرا منو ي اعتماد نداريدی د؟؟یکنی باور نمخورمی چون روح بابامو قسم نم_ پگاه

  قسم بخورمیکنیمجبور م
 ....  نه اعتماد ندارم _ زد ادی فربایز
  خورمیباشه قسم م....  باشه ؟یکنی اگه قسم بخورم باور م_ چشمان پر از اشک نگاهش کرد با

 ... ستی نمی توو زندگی روح بابام کسبه_ گرفت نفس
 . نبودنگی توو پارکیقسم بخور اونشب کس_ بایز

  نبود نگی توو پارکیبه روح بابا اونشب کس_ نشست شی در گلوبغض
 من مادرتم _ دستش را گرفت خوردی راحت شد پگاه قسم دروغ نمالشی خدی کشی راحتبانفسیز

  يط برااگه قسمت دادم فق ... خوامیپگاه صالحتو م
 
  مطمئن بشم نکهیا

  ی که مطمئن بشيدادی قسم نمي تو اگه مادر بود_ پوزخند زد دی کشرونی را بدستش
...  نشست نی زميدر را بست پشت در رو.  به اتاقش رفتعی سري جمله با قدم هانی از گفتن ابعد

  دی ببخش" افتاد هی دهانش گذاشت به گريدستش را رو
 

  "دیببخش...بودم مجبور دیببخش ...بابا
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الزم نبود ... را گرفت مشیتصم...دندیچکی منی زمي روصدای زانو گذاشت اشک ها بي را روسرش
  ی قطعمشی امشب تصمنیهم... ماه صبر کند کی گرید
 

 ....رفتی به خانه آقاجان مبایبعداز ازدواج ز ... شد
 یجینشست با گ تخت ي صورتش چشمانش با وحشت باز شد روي روخی شدن آب دهی پاشبا

  متوجه شد چه انای خنده ککیاطرافش را نگاه کرد با شل
 

  را زهرمار کرده نشیری خواب شیکس
 کی هم فشار داد ي را روشی بود دندان هاسی خواب لباس تنش نکرده بود و حاال تمام تنش خموقع

 دفعه از جا بلند شد 
  دی پررونی از اتاق ب و خنده اش مخلوط بودغی جي در اتاق را باز کرد صداانایک
  آب سردهدونستمیبخدا نم_دی کشغی جانای دنبالش راه افتاد کانیک
 نداد با تی آمد اما اهمی همهمه مي پله پا گذاشت صدانی اولي روانی کدی دونیی از پله ها پاو

  مگه دستم بهت نرسه تخم سگ _ بلند داد زد يصدا
 که زده بود شد بدون يمتوجه گند. طلق رفت  آخر که از دهانش خارج شد خانه در سکوت مکلمه

  خشک شده وسط پله ها انای به کای بزند ی حرفنکهیا
 

  پله عقب رفت کی کند نگاه
 _دیچی کوروش در سالن پی عصبيصدا

  و نفهم شدشعوری بنقدری پسر انی خورد که ای چانی سر کنیری شدونمینم
  شدبشی نصنیری از شيچشم غره ا نشست و ای مبل کنار آري رفت رونیی پاعی سرانایک
  را بشنود شانی کرد تا صدازی را تشی زد گوش هاهی کنارش تکواری دبه

 _ دی زده تا بحث را عوض کند به گوشش رسی ربطی که مشخص بود حرف بی در حالنیری شيصدا
  که سالمه شاهللای دختر اای نداره پسر یفرق
 هنوز دی پوستش دوری زی باردار بود حس خوبناای لبش نشست پس کي حرف لبخند رونی ادنی شنبا
  را از انای دوستش داشت از همان ابتدا هم کامدهین

 



 411 

 کوچکتر بود اما روابطشان انای سال از ک3 کم بود فقط شانی دوست داشت فاصله سنشتری بکمند
 . تر از دو خواهر و برادر همسن بودیمیصم
 باشند نجای آنها هم اکردیفکرش را نم. کرد شخکوبی می سعادتي سمت اتاقش قدم برداشت صدابه

 پدرش در مقابل آنها هر چه از دهانش درآمده بود 
 

  بود ؟ گفته
  پسر مثل شاخ شمشادهی هم ي هم نوه دارشهی ممی کوروش بهت حسود_یسعادت

 که شعور نداره تنها هنرش خرد کردن ي پسر_ چفت کردي را روشی کوروش دندان هايصدا
  پسر دوتا از نی اي من حاضرم بجاخورهید نماعصابته به در

 
  داشته باشم ماندانا

 کوروش ننی جوونا هم_دی پرنشانی بی کوروش ؟ سعادتهی چه حرفنی ا_ جواب دادی عصبنیریش
  به کننی نمراتی وسط دعوا که حلوا خریسخت نگ

 
  زده ی حرفکی خواهرش

  ی پدر صلواتي ا_م کوروش  حرفا زدنی از انقدری آره بخدا منم ا_ دی خندماندانا
 داغون به اتاق رفت ی شده بود با اعصابعی ضای گوش نداد امشب به اندازه کافاتشانی ادامه مزخرفبه
  آمده بود حرف بزند رسرشیخ... را برداشت راهنشیپ
 

  خراب شده بودزی کار اما همه چراجب
 نیی حاال پانیدهانش را ببندد هم را بست اگر پگاه وسط نبود اگر مجبور نبود داهنشی پي دکمه ها

  را لشی و موباچیسوئ .بردی کوروش را مي آبرورفتیگ
 

 . رو به رو شد انای در اتاق را باز کرد با کبرداشت
 شهی مينجوری ادونستمی کنم نمی خواستم شوخانی به جون کدیببخش.  سالم_ گفت عی سرانای ک

 دیببخش
 خانوم مبارك باشه مامان _ زد ی لبخند زورکانیک
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 ارمی بال درمی دارم از خوشحالیانی کی مرس_ زد ی لبخند پر رنگانایک
 حرف سرشونو نی ادنی قبال دخترا موقع شنری بخادشی_ سرش را به نشانه تاسف تکان دادانیک
 دنیکشی می خجالتهی نداختنی منییپا
  شعوررری ب_دی کوبشی سرش را بلند کرد با مشت رو بازوانایک
  دمی بعدا کادوتو م_ لبخند زد انیک
  شام نیی پامی برای برمیگی هم ازت مي ند_ دستش را گرفت انایک

 یی برم جادی من کار دارم با_ دی کشرونی را بدستش
  شهی چرت نگو مامان ناراحت ممی برای ب_ نگاهش کرد انایک

  شهی به جاش کوروش خان خوشحال م_ جواب دادتلخ
 دت بود  خوری تقص_ لبش را گاز گرفت انایک
 اقتشی  لگهی مخوادی دلش می هر چوثی دی سعادتشی پکنهی مخودی زدم اون بی حرفهی من _ انیک

  داشته باشهیسعادت....  من دو تا از جي به جانهیهم
   شنونیساکت باش م_ آورد نیی را پاشی صداانایک
  به درك بشنون _ را باال برد شی صداانیک
  رفت  نیی پله ها را پاو

 ي نگاهشان هم نکرد صدای رفت حتي که نشسته بودند به سمت در ورودیتیجه به جمع توبدون
  ؟  مامان ؟ انی کيری کجا م_ بلند شد نیریش

 که در دی کوروش را شني هم بلند شد برنگشت نگاهشان کند تنها صدای ماندانا و سعادتيصدا
  گفت یظی به جهنم غلنیریجواب ش

  ...دیکوب خانه خارج شد در را با شدت از
 يزی چ"دی کشقینفس عم.  راه برگشت انی ضربه زدن جلو رفت مي دستش براستادی در اتاق اپشت

  توو ازش تشکر يری میزنی پگاه در مگهیبهت نم
 
  " یکنی می بعدم خداحافظیکنیم
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 خودش تکرار کرده بود اما هنوز استرس ي جمله ها را برانی به مطب آمده بود صدها بار ای وقتاز
  بای بعد از دعوا با زشبید.  را داشت ایف زدن با بردحر
 

 ی ها و دو دلدی تردانی جمله مي هی رفته بود سالم را نوشته بود و بقامی صفحه پي بار رونیچند
  از سخت یکی ای گم شده بودند حرف زدن با بردشیها
 
قرار گرفته بود فکر  که در آن یطی به شرای انجام بدهد اما وقتخواستی بود که نمیی کارهانیتر
  دیترسی احمقانه بود اما مدیدی جز تشکر نمي چاره اکردیم
 

  .دی را بگوقتی حقبای لج کند و به زایبرد
 در را باز دی را کشای بم بردي لب گفت چند تقه به در زد صداری زی بسم اللهدی کشي ترقی عمنفس

  نگاهش را در اتاق ی بودن صندلیکرد وارد شد با خال
 

 کنار پنجره واریرو پوشش را در آورده بود شانه اش را به د.  ثابت شدای بردي و کنار پنجره روندگردا
  داده و پنجره کامال باز بود از ذهنش هیتک
 

  " تا دندون پزشکخورهی به خالفکار مشتریب"گذشت
 کوچک شده انقدر ي با آن چشم هاای صاف شود نگاه بردشی کرد تا صدای کوچک و تصنعسرفه

 گوشه شالش  . کردی را دستپاچه می بود که هرکسقیعم
 
  ؟دی نداريکار .... رمی مگهی من د_ نبود گفتی از دستپاچگي که اثریی دست گرفت و با صدانی برا

  نه به سالمت _ داد و گفترونی زد نگاهش را بگاری به سیقی پک عمایبرد
 حال دوستم خوب نبود من روزی د_د ادامه دادی لبش کشي پا و آن پا شد زبانش را رونی ایکم
 ....نی همي برارمی اجازه بگخواستمینم

 انداخت قبل از اتمام حرفش به سمتش رونی زد از پنجره بگاری پگ را به سنی آخرایبرد
  یگی دروغ منجای بار باشه که به اسم انیآخر_دیچرخ
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انه ساکت ماندنش باال رفت و  به نشای دست بردي را باز کرد اما قبل از خارج شدن هر کلمه ادهانش
  یگی ميای از خونه میلی به هر دلی وقت_ادامه داد

 
  بشم مونی نکن که پشي که ضمانتت کرد من بودم کاری کسي دروغت کردکی مطب منم شررمیم

  بهم بگه گفته بودم ی نکن مرتضي کار_ اشاره اش را باال برد انگشت
  دی که به مادرم نگفتیس مر_ انداخت ارام زمزمه کرد نیی را پاسرش

  ستادمی من رو به روت واری سرتو باال بگیزنی حرف م_ ایبرد
 واری شلوارش کرده بود و دوباره به دبی دستش را در جکی که ای شد به بردرهی سرش را باال گرفت خ

  زده بود هیکنارش تک
 نظر من نخواستم مامانت ری زیکنی کار منجایمن فقط بخاطر تو دروغ نگفتم در هر صورت تو ا_ ایبرد

  يفکر کنه منم دور زد
 دوستتم دمه در منتظرته _ رفت نی از بای بردي لب پگاه نشست که با جمله بعدي محو رولبخند

  ! ي بریتونیم
 آتش زد و يگری دگاری سالیخی شد اما او برهی خای متعجب به بردي خشک شده با چشم هاهی ثانچند

  دوخترونیباز نگاهش را به ب
 را در دست فشی رفت کزی خارج شد در را بست به سمت مي کرد از اتایرلبی آرام و زیخداحافظ

  را انی کامی برداشت پزی مي را از رولشیگرفت موبا
 

 . دمه درم _ خواند
 به در اتاق بسته شده پرت کرد آه از نهادش در آمد حاال رازش  ی را دستش فشرد نگاهلی موبایگوش

 . دانستی مایرا برد
 ي لحظه ايجفتشان کالفه بودند برا.  مطب تا خانه ری محدود شده بود به مسانی قرارش با کتمام

  دنی رسری ديباهم بودن فارغ از استرس برا
  شد شی انتخاب واحد دامشگاه را انجام داد و سه روز در هفته اش متعلق به کالس هاانی کهمراه
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ستاره را دوست نداشت نه بخاطر . ره با اخم رو گرداند  گفت تنها سر تکان داد و ستاای به بردیوقت
  گرفتی که در طول روز با مطب میمی مستقيتماس ها

 
  که داشت ی غرور کاذبش و طرز برخورد نادرستلی به دلشدی مای را جوای احوال بردو
رده  قلبش فشدیدی لبش را مي و در تکاپو بود لبخند روختیری را در کارتن ملی هر روز وسابایز
  را شانی زندگبااصالی که زگذشتی مدام از فکرش مشدیم
 

 ي بدهکار شدي قضاوت کردکباری قضاوت نکن گفتی آمد و می داشت ؟ اما فورا به خود مدوست
 !قضاوت نکن 

 شدی مرجی قاب عکس ارهی نگاهش خکندی که با رضا صحبت مدیشنی را مبای پچ پچ زي صداي هاشب
   دیکشیآه م

 کی نزدبای هر چه به روز عقد زردی مرگ پدرش را بگيمان را به عقب برگرداند جلو زخواستی مدلش
  با بغض شتری برفتی در خودش فرو مشتری بشدیتر م

 
  . شدی مری درگشی گلودر

 حمل بار ونی از دانشگاه برگشت و با کامی خورد وقتنی غروب غمگکی در دنشی از هم پاشجرقه
 نش را نگاه کرد با  درولی وسايمواجه شد با کنجکاو

 
 دی جلو رفت پرسدی شد محمد را داطی قلبش از درد فشرده شد داخل حهی تخت خواب مهددنید

  زی تبر_ جواب داد نیی پاي ؟ محمد با سرروندیکجا م
 .  لرزان به طرف آسانسور رفت دکمه طبقه پنجم را فشردي قدم هابا
 همراه چند ي مردستادیبود جلو رفت از آستانه در ا در باز ستادی رفت مقابل خانه ارونی زن بي صدابا

  گذاشت شی را پشیکارتن از کنارش رد شد پا
 

 شی قدم هاي برداشت صداگری جمع شده بود چند قدم دهیتمام اثاث.... بود ی رفت خانه خالجلوتر
  دیچی در خانه پکی سراميرو

 . دیش گذشتند اشک از چشمش چک نگاه کرد تمام خاطرات ار مقابل چشمانی به سرتاسر خانه خال
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 زانو ي اتاق روي بود  روبه روهی تنها پناهگاه مهدي که روزی را به در اتاق بسته دوخت اتاقنگاهش
  ي زد دستش را جلوهی گرری بلند زينشست با صدا

 
  دی باز شدن در اتاق را شني صدازدی وقفه زار می گرفته بود و بصورتش

 . شد یکی نی اش با هق هق نگهی گريشد صدا دهیچی دورش پی لرزاني هادست
. 

 
چشمانش . در را قفل کند بای زستادی چمدانش را در دست گرفت از خانه خارج شد منتظر ا

  از او ی هم دست کمبایز . کردی و سرش درد مسوختیم
 

 خانه را با تمام خاطرات خوب و بدش دوست داشت ابن خانه شاهد بارها شکستنش بود شاهد نداشت
  ي از وجودش اما بودن رضا زمزمه هايولد تکه ات

 
 زد به سمت شی لبخند به رودی دردش بود در قفل کرد به سمت پگاه چرخامی اش التعاشقانه

  آقاجان گفته بود رفتندی محضر مدیآسانسور رفتند فردا با
 

  آخر همراه هم باشند و فردا هم از انجا به محضر برود روز
 نزده ی حرفبای به زمشیهنوز از تصم.  در آسانسور را باز کرد زودتر سوار شد  آسانسور پگاهدنی رسبا

  .ندی داشت شب در خانه آقاجان بگومیبود تصم
 شد ادهی چمدان زودتر پدنی با دی زن و توقف آسانسور هر دو خارج شدند راننده تاکسي صدابا

  در بایچمدان را گرفت داخل صندوق عقب گذاشت ز
 

 دی کشرونی اش را بي دودنکی کرد عفشیدست در ک. کرد و منتظر به پگاه نگاه کرد  را باز نیماش
  برم دی من با_ گفت بای زد رو به زشی چشمهايرو
 

  امی شب خودم ممطب
  باهم میری هست مری که مسیی تا جاای ب_ بایز
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  رمی خودم م_ تکان داد ی را به عالمت نفسرش
  مواظب خودت باش _ اصرار نکرد تنها گفت شتری هم فشرد بي را روشی لب هابایز

 دست تکان ی تاکسنی اولي برابای تکان داد و در جهت مخالف به راه افتاد به محض دور شدن زيسر
 داد سوار شد

  شدی هم آرام نمهی بود با گرنی از حد غمگشیب
  ردی که االن هست قرار بگیی در جاکردی فکر نمچوقتیه

 نی ايبرا... بشود يگری مرد دیمادرش سهم خانه و زندگ....  نباشدهیدمه...  که پدرش نباشد يروز
  نی که حاال در ایی داشت آرزوهايگری ديروزها آرزوها

 
  کردی بودند که بدون خواندن جمله دوم ردش مي مزه ای بي جوك هاهی شبی از زندگلحظه
 !  مانده بودشی براانیوها ک از تمام آن آرزخواستی را نمشانیادآوری دلش ی که امروز حتییارزوها

  شد ادهی را حساب کرد پی تاکسهی کند کراابانی هدفش را از خی گفتن راننده نگاه بدیی بفرمابا
 در دی کشرونی مطب را هم اضافه کرد بود بدی کلی را که به تازگدشی را نگاه کرد دسته کلفشیک

 قفل چرخاند وارد شد 
 شماره دی کشرونی را بلی گذاشت موبازی مي را روفشیک بود امدهی نی بود و هنوز کسی خالمطب

  زی ري سبز صدادی را وارد کرد قبل از لمس کلانیک
 

 گذاشت زی مي را رولی دکمه سبز ،قرمز را لمس کرد موباي به جادی شنای را از اتاق بردی کسيآشنا
  خشن ي صداستادیپشت در ا. ارام به سمت در رفت 

 
  چشمانش را گرد کرد ایبرد
  پاشو از رو پام _ایبرد

  کرد زی را تشیگوش ها. لبش گذاشت ي رودست
  دلم تنگ شده برات _ دادنی اش را چینی پر ناز ستاره بي بلند شدن صدابا

 بعد دوباره امدی نیی صداهی پاشو چند ثانیکنی منکارای توو مطب ار اادیپاشو از روپام بدم م_ایبرد
  ؟ي داريزم امر بفرما آقا با_ ستاره بلند شديصدا
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  درم ببند رونیبرو ب_ایبرد
  کند يری را گاز گرفت تا از خنده اش جلوگلبش

  ؟يای امروز بعد از مطب م_ستاره
  ادی دختره ننی ارونی برو بامی فردا شب م_ایبرد
  شعوری آرام زمزمه کرد بدی را در هم کششی هااخم

 ... کن تا میدرقفله راض_ ستاره
 رفت زشی سرش را با لبخند تکان داد آرام به سمت مامدی نیی صداچی ه ستاره قطع شد ويصدا

  بلند سرفه کردي نشست با صدای صندليرو
 

 سخت گرانی در کار دی بود فکر کرده بود فضولنی همای لبش نشست حق بردي روی بدجنسلبخند
  برداشت زی مي را از رولشیاست ؟ با آرامش کامل موبا

 
 رام شد صفحه چتش با ساناز را باز کرد  را روشن کرد وارد تلگنت

 لب از اتاق خارج شد سالم کرد جواب ي رويستاره با لبخند.  در اتاق سرش را باال گرفت يباصدا
  چطور ای برددینی شد ببرهیداد با دقت به چهره اش خ

 
از  ستاره مانع ي در دلش نثارشان کرد صدای دور لبش که قرمز بود چندشدنی اش کرده با دیراض

  چه زمی عزي اومدی ک_ شد گری ديادامه دادن فحشا
 
  صدا یب

  نبود ستاره جون شما حواستون نبود صدای ب_ را باال برد تا به اتاق هم برسدشیصدا
  متوجه نشدمکردمی دکتر صحبت مي آره داشتم با آقا_ لبخند زدستاره
  ومدی صداتون مدونمی م_ زد یقی عملبخند

 نگاه ینی به قهقهه نشود سنگلی تا تبدکردی لبخندش را به شدت کنترل م انداختنیی سرش را پاو
  اما سرش را باال نبرد کردیستاره را احساس م

  محضر بعدشم منو با خودت ببرمی دمه خونه آقاجونم برای فردا ب_ ساناز نوشت يبرا
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 ي مختصریاحافظ گذاشت ستاره با خدزی مي را رولی سرش را باال گرفت موباماری بنی آمدن اولبا
 رفت و کارش در مطب شروع شد 

 ي کدوم گور_ نوشته شی براي خورد فورکی دو تامشی مراجعه کننده پنی از فرستادن دومبعد
  ؟یهست
 راحت امروز برو التی خامی حتما مزمی عزی خواب بودم اوکدیسالم عشقم ببخش_ جواب دادساناز

  ونیالسیاپ
  رفتم  وزری د_ نوشت شی را گاز گرفت برالبش
  خودم شی پارمتی مانی کشی پي برخوادی جون پس نم_ جواب داد ساناز

 . شد ی اوکامی فردا م_ شد نوشت انی بدون جواب وارد صفحه چتش با کدی بلند خندي صدابا
 شی هاطنتی شد در مقابل شانی لب مشغول چت با کي روي که در مطب بود با لبخندی ساعاتتمام

  درست دیکوبی قلبش تند م وشدی سرخ مشیگونه ها
 

  رفته بود انی که به خانه کی شبنی نگاهش کرده بود درست مثل اولرهی خانی که کي بارنی اولمثل
 ي رفت تقه اای به سمت اتاق بردشهی کرد و از جا بلند شد مثل همی خداحافظانی  شب با ک8 ساعت

  را دی نداري کاریشگیبه در زد وارد شد جمله هم
 

 خونه _ از جا بلند شد گفتای اما برخالف انتظارش بردردی را بگیشگی تا جواب نه هم کرد تکرار
  ؟يآقاجونت قراره بر

 آره_ کرد تعجب
  رسونمتی خودم م_ را برداشت لشی موباایبرد

  رمی خودم مدی زحمت نکشستی نه الزم ن_ قدم عقب رفت دستپاچه گفتکی
  رسونمی ببرمش خونه تورو هم مدینجاست با مادرم اوستی نی زحمت_ ستادی مقابلش اایبرد

 ای که از بردی آمد جدا از آن با توجه به شناختی بنظرش لوس و بچگانه مدی ندحی را صحشتری باصرار
  تعارف نکرده است  بدون حرف دانستیداشت م

 
 .  از مطب خارج شد ای را برداشت همراه بردفشی کيگرید
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 ای عطر بردي بونی اتاقک ماشدی خودش را سمت در کشیت کم قرار گرفنی در ماشای کنار بردی وقت
 کردی و معذبش مدادیرا م

  ؟هی بارون چه وقت_ و آرام گفتدی کشنیی را پانی ماششهی شی کنای برددی نم نم بارباران
  ي بهار_ بزندی حرفدی کرد بااحساس

 انداخت نییرا پا به سمت باال رفت ناخودآگاه هول شد سرش ی نگاهش کرد گوشه لبش کمایبرد
  بهار تموم شده _دی را شنای برديصدا
  لحظههی کردم ی من قاطدیببخش_ داده بود خنده اش گرفت با همان خنده گفتی وحشتناکیسوت
  ادی مشی پ_ دنده گذاشت ي دستش را روایبرد

  را روشن کند اما نیدماشی بگوای به بردخواستی دوخت دلش مرونی بنی ماششهی را از شنگاهش
  نی چنشدی نمشی صدسال هم بگذرد رودانستیم
 

  داشته باشد یدرخواست
 شروع آهنگ دیچی پنی آهنگ در ماشي به سمت پخش رفت صداای شد دست بردی طری از مسیکم

  گرفته شد ی بود حالش کمنیغمگ
 
  هم نفس سهم من از بودن تو ی حنجره بهی قفس هی پنجره با هی
  و بس نی خاطره اس همهی
 

  از اونور شب اومدمرسمی ستاره ها رو خط زدم دارم به آخر مبی مثلث غرنی اتوو
 
 سراند منتظر ای بردي تا غرق شدنش در آهنگ نمانده بود که با قطع آهنگ نگاهش را رويزیچ

 نگاهش کرد 
  ؟ي اومدی امروز ک_ ایبرد

  کرد شری غافلگای لبخندش را جمع کند نگاه بردنکهی لبش نشست  قبل از اي رولبخند
  از اتاق رونی بادی ستاره بنکهی ربع قبل از اکی _ بود جمع کرد جواب داددهی دای را که حاال بردلبخند

 ؟ی دوستای با دالرام و دن_ دی تکان داد دوباره پرسي سرایبرد
  د؟یپرسی چرا م_ تکان داد یجی را با گسرش
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  امروز با خبر بشن انیداره از جر چقدر احتمال نمی ببخوامیم_ گفتحی گذرا نگاهش کرد صرایبرد
 خجالت هم ی حتدی امروز بگوي واضح درباره نقدری اای بردکردی گرد شد فکرش را نمچشمانش

  بود لحنش کامال خونسرد بود دهینکش
  ستمی من فضول ن_ کرد ي خنده اتک
  امروز متوجه شدم _  ایبرد

  شد یامروز اتفاق_ زد لبخند
  دمی دوستت رو دیمنم اتفاق _ دیچی داخل کوچه پایبرد

  حساب شدم ی بیاوک_ دی لبش کشي روزبان
  نبوده ی پس اتفاق_ دی به سمتش چرخای متوقف شد بردنیماش

  گمی امروزو م_ ادامه داد ای نگاهش کرد بردیپرسش
  را با خجالت به گاز گرفتنیی پالب
 
 

  نداد ی را با خجالت گاز گرفت و جوابنیی پالب
  کنمی رو حرفت حساب م_ در سکوت نگاهش کرد و گفت هی چند ثانایبرد

  دیکنی می کار خوب_ لبش نشست ي رولبخند
  پگاه ؟_ دی به گوشس رسای بردي صداگری در رفت بار درهی به سمت دستگدستش
  بله ؟ _ را چرخاند سرش

  ادی به مادرم بگو بی رفت_ ایبرد
  د؟یای باشه شما نم_ را تکان داد سرس

 ه  ن_ ایبرد
 عی نکرده اما بنظرش ضای شد در که بست متوجه شد خداحافظادهی پنی گفت و از ماشی خبیلیخ

  کردی می خداحافظکردیبود اگر در را باز م
 ای به سمت خانه رفت زنگ را فشرد همانطور که منتظر باز شدن در بود نگاهش را به بردالیخیب

  در شی بود صداگاریدوخت  در حال روشن کردن س
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 داشت از ای که نسبت به بردي لبش نشست احساس کرد احساس تنفري روي پخش شد لبخندشسر
  رفته نیب
  که آمد در را هل داد وارد شدیکی تي صدابا
  

++++++++  
  سرش انداخت و از اتاق خارج شد ي به خودش انداخت شال را رونهی در آی بار نگاهنی آخريبرا

بودند با خارج شدن پگاه مادربزرگش به سمتش دست دور  و مادربزرگ در سالن نشسته آقاجان
  گرفت اجازه داد گونه اش نییگردنش انداخت سرش را پا

 
  ببوسد را

  نگاهش کرد چشمانش نمناك شد ینی با لبخند غمگآقاجان
  اس گهی دیکی عروس دی را جدا کرد با گفتن لوسم نکنخودش

 ...  بوددهی تخت دراز کشي روبایه باز کرد ز در آن بود رفت در را کبای  که زی سمت اتاقبه
  می که برنجای اانی مگهی ساعت دکی مامان ؟ ي نکردشی چرا آرا_ زدشی صدامتعجب

 با توام م م م _ دی کششی جوابش را نداد جلو رفت مالفه را از روبایز
  دست نزن پگاه _ دستش را بند مالفه کرد بایز

 می بردی باگهی ساعت دکی ياری درمي لوس باز چرا_ را باال برد ی با کالفگشیصدا
 ازدواج می راضی که گفتیی تو ؟ توای درآوردم ي من لوس باز_ تخت نشست ي روتی با عصبانبایز

  يای تو بستی ؟ اگه قرار نامی باهات نمی گفتشبیکن د
 
  ستی هم درکار نی ازدواجچیه

  ولش کن _دی را با حرص کشمالفه
  نتمی به چشم سربار ببی کسخوامیمان من نم ما_ تخت نشست ي روپگاه

 که من ی باشیی جادی بای بکنه تو دختر مني فکرنی همچی کسکنهی مخودی ب_ ناباور گفتبایز
 هستم 
  زنمی سر مشتی پامی م_ را فشرد بای زدست
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  ؟ ستمی ن؟مهمی من چ؟دلي بری سربزنيای ها ببهی مثل غر_ دی چکبای زاشک
  پگاه ؟ ي منو اصال دوست دار_د  را کج کرد ادامه داسرش

 . دارم وی مامان معلومه که دوستت دارم من جز تو کیزنی مهی چه حرفنی ا_ را گرد کرد چشمانش
 زنمی مزی همه چری بخدا زيای اگه نای برمی که من میی باهام جاای پس ب_ دستش را فشرد بایز

  خونمون میگردیبرم
  ؟بای زي آماده شد_ زن عمو آمد يورد صدا نگاهش کرد چند تقه به در خیچارگی ببا
 آنقدر مصمم دانستی مادرش سوخت مي پگاه دوخت دلش براي جواب نداد نگاهش را به لب هابایز

  را خراب کند نخواست مانع زیهست که همه چ
 

  زن عمو شهی داره آماده م_ اش بشود بلند گفت یخوشبخت
  امی مگهی ماه دهی _ کرد بای به زرو
 یلی خينجوری ادی ماه بذار تنها باشکی حداقل _انش را باز کرد اعتراض بکند زودتر ادامه داد دهبایز

  دنبالم ای بگهی ماه دکی منم معذبم عسیضا
  ادهی ماه زهی_ ملتمسانه گفت بایز

  .امی مگهی دو هفته د_ دی کشي کالفه اپوف
 ادشی تا فردیوسه کرد آنقدر بوس دست در گردنش انداخت تمام صورتش را غرق بی با خوشحالبای  ز

 درآمد
 

 ساناز و ترانه  نشسته بود مادرش را با اصرار فراوان همراه رضا فرستاده نی آقاجان شد بنی ماشسوار
  شده بود يگریبود مادرش عقد کرده بود  همسر مرد د

 
  کنندی تا بعد آنها را راهرفتندی صرف شام به رستوران مي حاال براو

  به چهره ناراحتش زد ي فشرد سرش را به سمتش چرخاند لبخند دستش راترانه
  ؟ادی بی کی گفتانی به ک_ در گوشش پچ زدساناز

  گهی ساعت دکی _ ساناز جواب داد همانند
  ؟ینی میرسی م_ دوباره گفتساناز
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  مونهی نداره منتظر می اشکالمی برسرمی آره د_ را تکان داد سرش
 ظر بمونه  منتدمی با_ زد يشخندی نساناز
  خفه شو _ را باخنده گاز گرفت لبش
  ؟ دیگی می چ_ دی سرش را جلو کشترانه
  میکنی می اوکمی امشبو دار_ در گوشش پچ زد پگاه
 .  نگفت يزی سرش را تکان داد و چترانه
 آدرس را رضا به آقاجان گفت متوجه شد در ی از صرف شام به سمت خانه رضا به راه افتادند وقتبعد
 .  ساکن هستند شیتجر

 يگری مرد دنی قلبش نشست امشب مادرش سر به بالي روی مقابل خانه رضا غم بزرگدنی رسبا
 گذاشتیم

 کرد تا دلش را نرم کند امشب کنارش بماند اما هی گرتوانستی هر چه مبای زستادندی مقابل خانه  که ا
  در مقابل اصرار رضا و پدر و مادرش ی نشد حتیراض

 
  "شمی مزاحم مگهی دوهفته د" جمله بود کیا  جوابش تنههم
 !  کرد فقط دوهفته دی از آقاجان قول گرفت دو هفته مراقبش باشند و صدبار تاکبای آخر زدر

 از کردی میی و تنهایبی داشت احساس غرهی گري که شدند تا به خانه برگردند دلش هوانی ماشسوار
  نی شد اي و رضا جاربای زنی که خطبه عقد بیزمان

 
  شده بود شتری را داشت اما حاال بحس
 توو کوچه رو _ را باز کرد امی زد پي صفحه لبخند بغض آلودي روانی و نام کدی در دستش لرزلیموبا

  ؟ یرسی می کمییبه رو
  گهی دقهی دقستی ب_ نوشتشی تابلو برانی اولدنی نگاه کرد با دابانی خبه

 بلند گفت ي کرد با صداافتی را درامشی ساناز زد ساناز پي با آرنج به پهلوانی از کی از خداحافظبعد
  آقاجونِ پگاه_

  جانم باباجان ؟ _ نگاهش کرد نی ماشنهی زد در آی لبخند مهربانآقاجان
  من برادرم اومده دنبالم _ گفت ساناز
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  پگاه باش شی چرا دخترم ؟ بگو بره امشبو پ_ دی حرفش پرانی ممادربزرگ
  .ستادهی خونتون منتظرم واکی مقدار حساسه نزدکی اما برادرم  ممنونم ازتون_ساناز

  برادر که مواظب خواهرشه نی به انی آفر_ سرش را تکان داد آقاجان
 اجازه بدم امشبو خواستمی پگاه رو تنها بذارم راستش مادی دلمم نم_ کرد و ادامه داددیی تاساناز
 . من شی پادی بدیبذار

  شهیرم مزاحمت نم دستت دردنکنه دخت_ آقاجان
  من تنهام با مادرم رهی من از خدامه برادرمم منو بذاره خونه می چه مزاجمت_ گفت عی سرساناز
  تنها باشم خوامی برم آقاجون امشب نمدی اجازه بد_ ادامه حرفش را گرفت پگاه

 و دی کشی انداخت آهنی به چشمان غمگی نگاهنهی با همسرش رد و بدل کرد و از آی نگاهآقاجان
  خونه ای باشه باباجان فقط فردا شب ب_گفت 
  راحت التونی چشم خ_ خوشحال جواب داد  پگاه

  .دی کشی نفس راحتو
 
 

 ری گفت دنقدریاوووه بابابزرگت جرمون داد ا_ کرد ی به ساعت نگاهدی کشرونی را بلشی موباساناز
 وقته تازه ساعت ده شبه

  نگرانن _ مانتو کرد بی را در جدستش
  کجاست ؟ انی ک_ازسان

  کوچه نی هم_ پگاه
  منتظرته انی آقا کيای چرا مثل جنازه راه م_ دی کوبشی بازوي روساناز

  افزود شی زد جواب نداد به سرعت قدم های تلخلبخند
 ؟یچرا ناراحت_ گفت رفتی همانطور که کنارش راه مساناز
 خوشحال باشم؟! مامانم ازدواج کرد _ زمزمه کرد آرام

  داد صی را تشخنی زده به ماشهی تکانی را سکوت کرد وارد کوچه که شدند کریادامه مس ساناز
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 خودش را در آغوشش دی مانده را دوی باال آمد مسافت باقشی لبخند مهربانش بغض گلودنی دبا
  بلند ي دور کمرش حلقه شد با صداانیانداخت دست ک

 
 آمد خودش را در آغوش ی به خانه مکردیم هربار با دوستانش دعوا شی های کرد مانند بچگهیگر

  امشب اما کردی مهی بلند گري انداخت و با صدای مرجیا
 
  بود انی که زده بود غصه داشت و تنها پناهش کی مصنوعي نبود و به اندازه تمام لبخند هارجیا
هر ...  .کردی زمزمه می در پی پي هازمیتنها ارام عز!  بس کن گفتی چه شده؟نمپرسدی که نمانیک

  ... زدی هر تکه را بند منشستی قلبش مي روزمیعز
 

++++++++ 
 

 را درآغوشش شی زد زانوهاهی پشت سرش تکواری به دکردی مشانشانی و پردیچیپی مشی در موهاباد
 .  به آسمان چشم دوخت دیکش

  مشروب در دست چپ وارد شد شانه به شانه اش نشست شهی در دست راست و شالسی با دو گانیک
  ي داریتراس قشنگ_ مشغول باز کردن در مشروب شد آرام زمزمه کرد و
  قابل شمارو نداره _ مهربان نگاهش کرد انیک

  باهامونادی بي که به ساناز تعارف کردی مرس_ زد لبخند
  همون بهش گفتم ي براادی نمدونستمیم_ مشروب را به دستش داد السی گانیک
  اه چه تلخه _ خورد نی اش چینی بی از شدت تلخدی نوشی را در دستش گرفت کمالسیگ
 زد دستش را دور کمر پگاه حلقه کرد به هی تکواری خودش را در دست گرفت به دالسشی گانیک

  دفعه بخور هی  مزه نکن _ دیخود چسباند سرش را بوس
 

  نکنه تتی اذکه
  مست بشم ؟ يخوای م_ گذاشت انی شانه کي را روسرش

  ی بشالیخی بخوامی م_دی ارام خندانیک
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.  زد شی برای سوتانی نفس باال رفت ککی را السی گي جواب تمام محتواي زد به جای تلخلبخند
  را مقابلش گرفت دوباره پر شد دوباره السی گدیخند

 
 یبی عجيگرما...  کار را تکرار کرد تا تمام وجودش از حرارت سوخت نی نفس باال رفت آنقدر اکی

  کردیاحساس م
  ؟ شدی چ_ نگاهش کرد انی شانه اش برداشت کيا از رو رسرش
  گرممه _ را تکان دادسرش

  توو ؟ می بريخوای م_ انیک
  خوبه نجای نه هم_ شانه اش گذاشتي را دوباره روسرش

  پگاه ؟ _ به خود چسباندششتری بانیک
  بله ؟ _ که نگاهش به آسمان بود جواب داد همانطور

 سرکار  رمی مگهی از هفته د_ انیک
  دوخت انی کمرخی را از آسمان جدا کرد به ننگاهش

 ي خواستگارامیتا آخر ماه م_ ادامه دادانیک
 که یی جاي برذارمی نم_ گونه پگاه چسباند ي را به سمت پگاه چرخاند  دستش را باال برد روسرش

  يدوست ندار
  انیبدبختم ک یلی من خ_ لبش نشست سرش را کج کرد ي لبخند تلخ رودی پگاه لرزچانه

  داره؟ ی چه ربط_ گفت جی با تعجب نگاهش کرد گانیک
  سوزهی دلت برام م_ دی اشک چکقطره

  ؟ی داره ؟ چرا فاز گرفتی چه ربط_ گشاد شدانی کچشمان
فاز نگرفتم فقط احساس _ حلقه کرد شی جدا شد  دست دور زانوانی دست کدی را عقب کشسرش

  دلت برام سوخته کنمیم
 زودتر مشی بندازمیخوای ؟ حاال ممی نبود ازدواج کننی مگه قرار ما ایکنی احساس مودخی ب_ انیک
  چرت پرت نباف گهید

  ادی بدم منی هم نشينجوری ا_ لحنش باز مهربان شد  دی زانو کشي را از رودستش
  ؟ کننی خانواده ات قبول م_ دی صورتش کشي دست روپگاه
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 آره _ محکم جواب داد انیک
خانواده ات  .میستیپولدار ن . پلمهیمدرکم د. مامانم شوهر کرده.  من بابا ندارم _دیلرز پگاه يصدا

  داشته باشن ؟ تو تنها ی عروسنی همچکننیقبول م
 

  من زنت بشم؟شنی می برات آرزو دارن راضیپسرشون
 
 
  یگی چرت و پرت مي مست شدزمی خونه عزمی پاشو بر_ بلند شد دی کشی پوفانیک

 بگم خواستمی فکر کردم فقط نمنای اي به همه ياری مطمئن باش توو هوش_ا گرفت  دستش رپگاه
  جواب بده خانواده ات يدیحاال که گفتم حاال که شن

 
 ؟یکنی مکاری ؟نذارن چذارنیم
  کنن؟دای تو پی دختر به خوبخوانی از کجا م_ مقابلش زانو زد دست دو طرف صورتش گذاشت انیک

  میخوری بهم نمچجورهی به قول خودت منو تو ه_ گذاشتانی دست کي رودست
  جمله نی منو با ايد..... گیعنی_دی خندی عصبانیک

  یراست گفت_ انداختنی را به زمنگاهش
 منو نگاه کن _ گفت ي جدانیک

  شدرهی خانی کي را باال گرفت به چشم هانگاهش
 هر کنمی مشونین راض بودی ناراضزنمی من باهاشون حرف م_ مطمئن و محکم گفتی با لحنانیک

 خب؟  . کنمی مشونیجور که شده راض
  از من ؟يگذری نم_ دی اش لرزچانه

  بگذرم ؟می از زندگشهی مگه می منی  تو زندگ_ اش چسباند یشانی را به به پیشانی پانیک
 انی دوست دارم کیلی خ_ گذاشت انی گونه کي دستش را بلند کرد رودی لبش چکي اشک روقطره

  اگه یی توای دننی تنها بندم به استمینم ن میاگه نباش
 
  رمیمی قبلش منو بکش چون مي بری روز خواستهی
  به اعصابم نی نرنقدری برم ادمی من به گور بابام خند_ اش را با خشونت فشردیشانی پانیک
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  ادب ی ب_دی خندهی گرانی مپگاه
و دست پگاه دور گردنش  داغ پگاه گذاشت هر دي لب هاي را روشی جواب لب هاي به جاانیک
  کرد ی شد و همراهدهیچیپ
 شی چشم هادی اش را بوسیشانیپ.  زد مهی تنش خي روانی کدی دراز کشنی زمي روانی کتی هدابا

 .  پلک سمت راست نشست ي رويبوسه بعد. را بست 
 

 . ارام از گوشه چشمش سرخورد اشک
 ....  شد دهی سمت چپ بوسپلک
 .... چانه اش ... لبش نشست يلبخند رو...  اشینی بنوك
 هارا السی که گانی چشمانش را با تعجب باز کرد و به کدی عقب کشانیک... لبش ي روی آرامبوسه

  نگاه کرد داشتیبرم
  االن آخه؟ _دی نالآرام

  دی بلند خندي با صداانیک
  نامرد _ زد شی به ران پای ضربه ارامبا
 ری گذاشت دست زنی زمي زانو را روکیت پگاه رفت  رها کرد به سمنی زمي هارا روالسی گانیک

  نی زمي و از رودی پگاه انداخت به آغوشش کشيپاها
 

  شدند بلند
  . دی را بوسشی دست دور گردنش انداخت و پر صدا گلوپگاه

  ااای مست شد_دی نگاهش کرد خندانیک
 ... خوادیآره همش دلم م_دی بلند خندي سرش را عقب برد با صداپگاه

  خواد؟ی دلت می چ_ گرد شده نگاهش کرد ي با چشم هانایک
  تو رو _ شد راهنشی زد دست پگاه بند دکمه پمهی تنش خي تخت گذاشت روي را روپگاه
  داغش چشمان پگاه را خمار کرد ي الله گوشش چسباند نفس هاي را روشی هالب
  ی مست_ لب زد ارام
  ستمی ن_ دکمه دوم را باز کرد پگاه
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  دیچی پانی را دور کمر کشی خودش زودتر متوجه شد پانباری گذاشت اشی ران پايرو دست انیک
 در سکوت شانی نفس هايصدا.  سرش برد و تمام تنش غرق بوسه  کرد ي را باالشی دست هاانی ک

  برده نیمشروب خجالتش را از ب.  بود دهیچیاتاق پ
 

 اورد با تمام ی به زبان می بدون کاست تمام احساساتش رادیکشی خجالت نمی حرفچی از گفتن هبود
 هر دو در اوج شور وعشق  ....کردی میوجود همراه

 
 ... بودند

 نیی ستون فقراتش باال و پاي دستش هنوز رودادی پگاه نشان از خواب بودنش مي آرام نفس هاتمیر
  بخوابد توانستی بود مدهیحاال که پگاه خواب .... رفتیم
 

 دی باال تر کشیمالفه را کم. .. ببرد پگاه ناراحت و سرخورده بشود  ترس داشت که خوابش مدام
  اش برداشت به لبش چسباند نهی سيدست پگاه را از رو

 
 بعد از ارضا شدن هم هنوز به همان شدت کشش داشت و یحت... پگاه عشق بود  ... دی بوسقیعم

  نداشت همه ي دخترچی که به هیدوستش داشت حس
 
 اما پگاه نه تنها شدندی مي عادشی داشت تا قبل از سکس بود بعد از آن براهی که به بقی کششي

  يشتری بلکه هر بار خواستنش شدت بشدی نميعاد
 
  . گرفتیم

 . آن گذاشت ي قلبش گذاشت دست خودش هم روي را آرام رودستش
طه با وحشت  اش در رابیاطی احتی بيادآوردی بعد با ي اهی هم افتادند ثاني با آرامش روشی هاپلک

 . باز شدند 
  که آنقدر حواسش پرت شده که کاندوم استفاده نکرده باشد شدی باورش نمدی صورتش کشي رودست

 شی پی بود مشکلدواری کرده بود امتی نثار خودش کرد نه کاندوم استفاده کرده بود نه رعایلعنت
 دیاین
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 ا آقاجانش بود نگاه کرد کانتر گذاشت و به پگاه که در حال صحبت بي آب را رووانیل

 که داشت با خبر یی ترسوي هیاز روح.  امانگران واکنش پگاه بود دی کرد بگوی چند بار سعزی مسر
 .  نگرانش کند خواستیبود نم

 بود و مدام در ستادهی کاناپه نشست پگاه سرپا کنارش اي آشپزخانه خارج شد به سالن رفت رواز
  . گفتیجواب آقاجانش چشم م

 .  پگاه در آغوشش پرت شد دیرفت به سمت خودش کش گدستش
 مراقبم خدافظ .  راحت التونی باشه آقاجون خ_ لبش نشاند ي هول زده اش لبخند رويصدا
  مونمی امشبم مشی آخ_ گفتانی به کي را قطع کرد رولیموبا

  شک نکرد ؟ _ انیک
  نه بابا _ تکان داد ی سرش را به عالمت نفپگاه

  پگاه گمی م_را خاراند  لبش ي باالانیک
  جانم ؟ _ پگاه

 ؟یمونی من مشی امشب پی  خوشحال_ لبخند زد انیک
  نه به اندازه تو _ گرفت شی از بازویشگونی نپگاه

  ؟ی اون که صد در صد حاال خوشحال_ دستش را در دست گرفتدی خندانیک
  یلی خ_ بلند گفتپگاه
 .  دو به خنده افتادند هر
  بگم ؟يزی چهی من یشحال حاال که خو_ انیک

  بگو _ پگاه
  ي حامله شدشبی فکر کنم د_ گفت کدفعهی گرفت و ی نفسانیک

  پسر ؟ ایدختره .... خدا ي وا_ دی بلند خندي با صداپگاه
  گهی سه ماه دشاهللای ادونمی اونو که فعال نم_ محو نگاهش کرد ي با لبخندانیک

 و چل نشه   خل می جفتمون مست بود_ دی دوباره خندپگاه
  حواسم نبود شبی پگاه من د_ انیک
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  یگی مي جد_ دی لب پگاه ماسي رولبخند
  تکان داد دیی سرش را به نشانه تاانیک

  می کنکاریچ ...ي وا_ آب دهانش را قورت داد پگاه
  شکمش گذاشتي دست روو
  ااااای زوده حسش کنکمی فکر کنم _دی بلند خندي با صداانیک

  ؟ میحاال از کجا بفهم... يوا ... ي وا_ز اشک شد  چشمانش پر اپگاه
 ستی معلوم نيزی حاال که چ_ اش خنده را جمع کرد دستش را گرفت دهی چهره ترسدنی با دانیک

  ی شد شوکه نشی وقت اوکهیمن گفتم که اگه 
  ؟می از کجا بفهمانی کي واي وا_ را محکم فشرد انی کدست

 ؟ي بدشی آزمامیبر دونمی نم_ شانه باال انداخت انیک
  به ساناز بگم بهتره شهی که مشخص نمي زودنی به ا_ را گاز گرفت لبش

  آره به همون بگو _ گفت ی با خوشحالانیک
 ي را رولیموبا. از شدت ترس و استرس حالت تهوع گرفته بود .  برداشت زی مي را از رولیموبا

  ارمی دارم باالمي وا_ گفت انیگوشش چسباند رو به ک
 ! رفت يحامله شد_ مبل انداخت ي خودش را روی با لودگانیک
 

 ساناز استرسش کم شده بود ي با حرف هاکردی را نگاه مرونی بود بستادهی پنجره بزرگ سالن امقابل
 ساناز گفته بود .  راحت شده بود الشی خيو تا حدود

 
 يریند نو و نه درصد جلوگ است و اگر قرص مصرف کنیی پااری بار حامله شود بسنی اولنکهی ااحتمال

  رفته بود انی نام قرص کدنی بعد از پرسشودیم
 

 با ساناز صحبت کرده بود و حاال مقابل پنجره منتظر آمدن گری دی کند کمهی قرص را تهداروخانه
 .  بود انیک
  رفت دکمه را فشرد در آپارتمان را هم بازفونی شد به سمت آنگی که وارد پارکانی کنی ماشدنی دبا

 . ستادی ادنشیکرد منتظر رس
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  برام تنگ شد؟ي زودنی دلت به ازمی عز_ دی کنار در خانه خنددنشی باال آمد با دانیک
  ؟ی اره گرفت_ زد شی به روی رنگی بلبخند

 زی تیلی که خنی اصال امکان داره مگه اي راحت دکتره گفت قرصو بخورالتیخ.  اره _ وارد شد انیک
 باشه 
  ؟ی ک_ گفت جی گپگاه

  جناب اسپرم _دی خندانیک
  اری دربي تو مسخره بازرمیمی من دارم از استرس م_ چشم غره رفت پگاه

 راحته که المی استرس داشتم اما االن خشبیمنم د_ به طرف آشپزخانه برددی دستش را کشانیک
  ی بار حامله بشنیجنگه مگه اول!احتمالش کمه 

  ؟ي حامله شدیفت پس چرا اولش گ_ دادهی به کانتر تکپگاه
 زدم سانازم که گفت احتمالش کمه ی حرفهی حاال من جو گرفتتم _ برداشت نتی از کابوانی لانیک

 دکترم االن گفت 
  بازم من استرس دارم _ بهم قفل کرد نهی سری را زدستانش

  ي بعد دست و پا درآوردي تو کال استرس بود_ گرفترشی را زوانی را باز کرد لرآبی شانیک
  گرمه ي پر کردری چرا از ش_دیخند

  ختمی تو ري برا_ را مقابلش گرفتوانی لانیک
  دوتا بنداز باال ایب_ دی کشرونی کرد بسه قرص را ببشی در جدست
  چرا دوتا؟ _ را گرفتبسته

  مطمئن تره _ انیک
  کلشو بخورم؟_ قرص از بسته خارج کرد کی
  هی دوتا کافنی نه بابا هم_دی خندانیک

  راحت ترهالمی االن خشیآخ_دی آب نوشی را خارج کرد هردو را باهم خورد کمي بعدقرص
  رونی بمی حاال برو آماده شو بر_ انیک

  گهی دمی چرا خونه هست_پگاه
 _ فرستادشرونی کمرش گذاشت از آشپزخونه بي کانتر گذاشت دست روي را گرفت رووانی لانیک
  خونه میای شب ممی بگردکمی می  شام بخوررونی بمیبر
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  کاناپه نشست پگاه به سمت اتاق رفت ي روانیک.  آشپزخانه خارج شدند از
 .  ساعت بعد هر دو حاضر و آماده از خانه خارج شدند کی

 داری دنی بار باهم رفته بودند گذاشتند هر دو لبخند زدند خاطره اولنی که اولی قدم به رستورانی وقت
 .  زنده شد شانیبرا

 ران بود  بام تهي بعدمقصد
  هم همراه دوست دخترش به آنها ملحق شد رضای راه علنیب

  دی خندانی و کرضای علي بلند به حرف هاي پروا با صدای شب بتمام
 انداخت همراهشان شد در ی که مي بامزه اي هاکهی با تی را فراموش کرد و گاهشی غصه هاتمام

  رضای عليبایمقابل فرانک دوست دختر نازپرورده و ز
 
 .  کرد ي دختر شاد و خوش را بازکی قشن

 به انی تهران دور دور کردند و ادامه شب را کي هاابانی و فرانک جدا شدند در خرضای از علیوقت
  کرد ییای روشی براییتنها
 باشد ی شبنی امشب آخرکردی هرگز فکرش را نمرفتی به خواب مانی شب خسته در آغوش کیوقت

  را دارد انیغه ک دغدی و بخنددیکه از ته دل م
 ...کشدی است که خاطره امشب تمام وجودش را به درد مشی در پیی روزهاکردی را نمفکرش

 
   یی بار هانی به آخرلعنت

  بار استنی آخریدانستی قبلش نمکه
 
 
 
 

  دوبار زنگ زد من جواب دادم گفتم پگاه خوابه _ گفت کردی را باز مپسی همانطور که بسته چترانه
  دوبار فقط زنگ زد ؟_ دراز کردپسی برداشتن چي دستش را برادیو کش را جلخودش

  بار زنگ بزنه ستی بشی که شب عروسی توقع نداشت_دی خندطنتی با شترانه
  زنگ نزد ی دو روز من نبودم فقط دوبار زنگ زده به خودمم حت_ غره رفتچشم
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 ياوردی تختتو چرا نیحت نکن راست بابا خودتو ناراالیخیب_ تکان داددیی سرش را به نشانه تاترانه
  ي بردی باگفتی مروزی آقاجون دهی جورهی هیاتاق خال

 
  يری بگتخت
 کار؟ی چخوامی مرمی مگهی دو هفته د_ باال انداختشانه
  بهتر بود يموندی منجای هااا ارهی بابا زنعموهم گي ا_ دی ابرو درهم کشترانه
 راحت الشی که خنی اي فقط برارمی بگمی تصممیندگ زي من خودم براذارهی چرا نمدونمی نم_ پگاه

  منت ری منو ببره زخوادی مششمیباشه که من پ
 

  شوهرش
  کهيری منت نمریز_ ترانه

 اوناا بخورم ؟ ي از غذا هایوقت!  اونا باشم؟ ي خونه ي قراره توی ؟ وقترمینم_ را درشت کردچشمانش
  ؟ تسی نگاه کنم ؟ منت نلمی اونا فونیزی با تلویوقت

  پگاه يریگی سخت م_دی کشی اهترانه
 اونا گنمی فکر منی به ای من حتیستی من ني چون جایفهمیتو نم.  سخت هست _ زد پوزخند

  که منم هستم ی سقفری اتاق بخوابن زکی يبخوان تو
 
 کاش زودتر ازدواج کنم  . شمی موونهید

 ؟ي دوست ندارانوی مگه ک_ متعجب نگاهش کرد ترانه
  ؟يدی خری توپنای اه چرا ل_راز کرد بسته پفک را برداشت  را ددستش

 ؟ی ازدواج کنيخوای چرا م؟ي دوست ندارانوی مگه کنمی حاال بگو ببگهی نداشت د_ ترانه
 ازدواج کنم گفت تا آخر ماه خوامی مانی خنگ خدا با ک_ مشت برداشتکی پفک را باز کرد بسته

 ادیم
 آخ جون...يوا ...ي وا_ دی کشغی زده ججانی هترانه

 ی مهمونهی داره ازدواج کردم هر شب پی خوشتي دوستای کلانی ترانه ک_دی بلند خندي با صدا
  بردار ی هر کدومو دوست داشترمیگیم
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  جان من ؟؟_دی کشغی بلند جترانه
  جان تو _پگاه

  ادی نمادتی اصال منو ی بشانی زن کیگی برو بابا االن م_ ترانه فروکش کرد جانی هکبارهی
 دیخندی دراز شد همانطور که منی زمي زد ترانه تعادلش را از دست روشی با لگد به زانوپگاه
  یکنی مثل آدم بگو اشتباه میوحش_گفت
  آخه ي زر زديادی ز_دی خندپگاه
  مطب؟ گذرهی چطوره؟ خوش مای بردی راست_ نشست ترانه
 .  ترانه را نگاه کرد مات
  شد؟ ی چ_ترانه

 خاك توو سرم دو ي وا_ چشم چرخاندنی زمي روی به دنبال گوشدیاش کوب یشانی پي رومحکم
  کو؟ میگوش....روزه نرفتم 

  ؟ي شمارشو دارای ب_ را از کنارش برداشت به سمت پگاه گرفت لی موباترانه
  آره _ جواب دادنوشتی مامی همانطور که پپگاه
  بده امی برو از تلگرام پ_ کنارش نشست ترانه
 .ا نداد  جوابش رپگاه

  گذاشته ی چه عکسمینی ببگهی برو د_ ترانه دوباره گفت
  رمی بدم مامی پسای ساکت شو واقهی دقهی_ پگاه
 .  شد پسی بدون جواب مشغول خوردن ادامه چترانه
  سالم حالتون خوبه؟_ خواند کباری را امی پمتن

  امی مطب بدی رفته بود باادمی من دیببخش
 دیخشبازم بب . امی حتما مفردا

  اسمش ضربه زدي کرد  رودای پنی مخاطبنی را از بای را ارسال کرد وارد تلگرام شد نام بردامیپ
 لود ری صبر کرد تصوی صفحه سمت چپ ضربه زد کمي کوچک باالرهی داي چت باز شد روصفحه
  ترانه باز شد  ایب.... دهی رنجای نت ا_غر زد.شود 

 نمشی بب_ کنار سرش قرار گرفت سرترانه
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 ي نشسته بود دست چپش رونیپشت فرمان ماش. شدندرهی بود خای بردمرخی که از نيری به تصوهردو
  تنش بود و کاله لبه دار يدی شرت سفیفرمان بود ت

 
 .  مقابل بودرهی نگاهش خقی عمي سرش بود با اخم هاي روی رنگیمشک
 .  ساعت دستش زوم کرد ي گذاشت و روری تصوي دو انگشتش را روترانه
  ؟یکنی مکاری چ_ با تعجب گفتپگاه
  نمی مارك ساعتشو خواستم بب_ترانه
  رولکسه _پگاه
  عکس نداره؟ گهید...آره _ سر تکان دادترانه
  یکی نی نه هم_ پگاه
  خدا خوش بحال دوست دخترش ی هع_دی کنار کشترانه
  کشهی منوی نه بابا بدبخت دختره همش ناز ا_ را خاموش کرد نت

 ش؟یدی ؟ ندیی تو اونجای راست_ را باال بردشی مگه دوست دخترشو؟ صدايدی د_ ترانه
  .دمی ندوی نه کس_ را کنارش گذاشت لیموبا
  پس از اون مارمولکاست  _ ترانه
 .  نزد ی و حرفدی خندتنها
  .ارمی باروی برم بستن_ ترانه

  خوردم نقدری ادمی ترک_ شکمش گذاشتي رودست
  .ارمیفتم ب برو بابا ر_ برخاست ترانه
 فرستاده چه دانستیم.  صفحه بود ي رودی جدامکی را برداشت پلی که از اتاق خارج شد موباترانه
  را باز کرد امی پعیسر. است یکس
_Ok  
 
  " ی که سالم کني شعور ندار" داد با خود غر زدنی اش را چینیب

  نوشتانی کي را روشن کرد وارد تلگرام شد برانت
  

_salaaaaaam 
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 . آورد شی خنده به لب هاانی خورد و جواب ککی فورا دو تامیپ
 
_salam azizam .khobi ?bache khobe?azyat nakarde? 

                
 

  با خنده نوشت 
_Divoone .man hanooz esteres daram 

                       
  

  .  آمدعی سرجواب
 
_chand rooz dige period nashodi mirim azmayesh midi  
  
 

 . سرخ شد لبش را گاز گرفت نوشت شی هاگونه
_ To az koja midoni chand rooze digast?  
 
 
+mahe pish fahmidam vahshi shode boodi 
 )ي شده بودی وحشدمی فهمشیماه پ(
  فرستادامی خنده هم بعد از پکری چند استو

  کرد پی اش گرفت تادهخن
_kheili bi adabi  

                           
 

  مینی آوردم شب ببلممیف. آوردم ی بستن_ ترانه در را باز کرد وارد شددیای بانی جواب کنکهی از اقبل
  ؟ي آوردیلمی چه ف_ را گرفت ی دستش را دراز کرد بستنپگاه
  پگاه یراست...نی و آسپرنامیه بکوچ... صفحه اش روشن شدتی گوش_ نشست ترانه
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  جونم ؟_ گفت دادی را مانی که جواب کهمانطور
  انی سر بزنن شبم نممی به مامانرنی فرداصبح مامانم و بابام م_ترانه

 خب _ را بلند کرد سرش
  باال فردا شب می بر_ ترانه

  رمیگی می باشه از سرکار اومدم خوراک_ را تکان داد سرش
 آخ جون آخ جون چه خوبه _ دیور گردنش حلقه کرد محکم گونه اش را بوس دست ددی پرترانه
  نجای اياومد

  .دی خنده صورتش را بوسبا
 
 

 بود تمام شب دهی اصال خوب نخوابشبید.  داد چشمانش را بست هی تکی به صندلدی کشي اازهیخم
  بودند هشت صبح دانشگاه دهی دلمیرا همراه ترانه ف

 
  به مطب آمده بود شیتمام کالس ها بود و بعد از ارفته
  آمد ی هم خسته بود و هم خوابش محاال
  به خانه برود تواندی و مشودی کارش تمام مگری ساعت دمی رو شکر کرد که تا نخدا

  چشمانش را باز کرد لی زنگ موباي صدابا
 " معرفت یب" لبش آورد آرام زمزمه کرد ي روی صفحه لبخند تلخي مادرش رونام

 در کار نباشد تا بتواند يگری تماس ددی اما ترسردی تماس بگگری گرفت جواب ندهد تا بار دمیتصم
  سرش آوار کندي را روشی هاهیگال

 صدا نی احساس کرد چقدر دلتنک ادیچی که در گوشش پبای زي را کنار گذاشت جواب داد صداغرور
  چه _بوده آرام جواب سالمش را داد و طعنه زد 

 
 د منم هستم  افتاادتی عجب

 بهت زنگ نزنم خونه هم ی تنها باشيخوای صدبار زنگ زدم به آقاجونت گفت م_ دلخور گفت بایز
  یزنگ زدم ترانه گفت خواب

  ! ي رفته بود شمارمو ندارادمی یگی آها راست م_ برسدبای زد آنقدر صدادار که به گوش زپوزخند
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 ... آقاجونت گفت ی وقت_ بایز
  داشتم ییجای من توقع بی هستتی زندگری باالخره توام درگستی مهم نالیخی ب_ دی حرفش پرنیب
  ....نی همي کنم فقط براتتی پگاه؟ به جان تو نخواستم اذیگی مينجوری چرا ا_دی نالبایز
  ؟ گذرهی شوهرت چطوره ؟ خوش م_ دی حرفش پرنیب
 سیاز همون سرو! ، ست   اتاقت تخت و کمد گرفتم ي امروز رفتم برا_ گفت ی لرزاني با صداالیز

  خوشگل شده نقدریاتاقت ا.یتختا که دوست داشت
 ! خودم تخت داشتم ؟منيدی چرا زحمت کش_ را قورت داد بغضش

  نگفت ؟ يزی که بهت چی  مرتض_ توجه گفت ی ببایز
  نه _ داد جواب

  ؟شمونی پادی می پگاه کگنی و ارمان همش مرای الم_ ادامه داد بایز
  ...ترکهیدلم داره م ...هی خالنقدری جات ا_ دیلرز دوباره شیصدا
  مامان ؟ _ دی اش لرزچانه

  جان مامان ؟ _ لرزان جواب داد ي با همان صدابایز
 ....  من خونم ی فردا اگه خواست_ دی چکنیی مژه ها پاي اشک از روقطره

  ؟امی نامی امشب بخواستمی م_ گفت بایز
 ششی به ترانه هم قول دادم پدمی نخوابشبمیسرکارم خستم د االن _ اشک را از چشمانش گرفت نم

  ایباشم تو فردا ب
  ؟يای بعد شب باهام مامی باشه مامان جان فردا م_ خوشحال گفت بایز

  امی مگهی دوهفته د_ پگاه
  ؟يای چرا زودتر نم_ بایز

  گفتم قبال _ چشمانش را باغصه بست پگاه
  پگاه ؟ مکردی ازدواج مدی من نبا_ دی نالبایز

  ی خوشبخت بششاهللایا.  نکششی رو پیمی قدي بحثا_ پگاه
 .  گونه اش بود خارج شد ي که دستش روی باز شد دختر جوان همراه مادرش در حالای اتاق برددر

  گذاشت شانی برايگری کرد وقت دی از هر دو خداحافظیی را از خودش دور کرد و با خوشرولیموبا
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 نکهی صحبت با گفتن ای کرد  و بعد کمی هنوز پشت خط بود عذر خواهبای را که جواب داد زلیموبا
 .  برود به تماس خاتمه داد دیبا
 رفت ای شانه انداخت تلفن همراهش را در دست گرفت به سمت اتاق بردي را برداشت روفشیک

  را رهی را در دست گرفت قبل از آنکه دستگرهیدستگ
 

 قلبش ي دستش را رودی کشي بلندنی برخورد کرد هایبرد نهی به سنهی رر باز شد و سبچرخانه
  قدم عقب رفت   کیگذاشت 

  ؟يکردی مکاری پشت در چ_ چشمان گرد نگاهش کرد ایبرد
  کنمی اومدم خداحافظ_ بود امدهی نفسش جا نهنوز
  یرفتی مدی باشی ساعت پکی _ در را بست ایبرد

  حواسم نبود _ گرفت یقی عمنفس
  ! يدی جن که ندمی برای ب_ پرت کرد شی رویی راه افتاد نگاه گذرایخروج به سمت در ایبرد

 دی دفعه درو باز کردهی _ پشت سرش راه افتاد دی آورد لبش را گزنیی قلبش پاي را از رددستش
  دمیترس
 خارج شد و دکمه کنار آسانسور را فشرد همزمان با ای جلوتر از بردستادی در را باز کرد کنار اایبرد
  درآسانسور را باز ستادی کنارش اای آسانسور برددنیرس
 

  پشت سرش وارد شد ای سوار شد بردکرد
 . طبقه اول را فشرد دکمه

 
 
 دی نگه دارنجای اشهیم_ کرد ای مارکت رو بردپری هانی اولدنی دبا

  تا خونه رسونمتی م_ بدون توقف به راهش ادامه دادایبرد
  کنم دیر خخواستمی م_ لبش نشست ي رويلبخند

  ؟ي بخری چ_  ایبرد
  ؟ دی بگم تا نگه داردی با_ را باال داد شی ابروي تاکی

  نه _  ایبرد
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  دی سوپر مارکت نگه دارکی دمه _ را به جلو دوخت نگاهش
  بگو يدی خودت د_ سرش را تکان داد ایبرد

  باشه _ پگاه
 ی کرد تعجبش را مخفی شد سعادهی هم همراهش پای بردستادی مقابل فروشگاه بزرگ انی ماشیوقت

  ایکند شانه به شانه اش قدم برداشت مقابل مغازه برد
 
  " هم بلده نکارای از ا" خودش فکر کرد شی اجازه داد اول او وارد بشود پستادیا

 در قفسه چشم ي لوله انای برداشت به دنبال پفک لیکی پسی سمت قفسه رفت و از هر طعم چبه
  رفت خچالیت به طرف  گفیگرداند اما نبود نچ

 
 برود قبل از شخوانی گرفت به طرف پمی را باز کند تصمخچالی در توانستی پر بود نمدستانش

  را کنارش احساس کرد سبد ای حضور بردیبرداشتن قدم
 

 را خچالی یی درکشوختی را درون سبد ردشی زد تمام خري مقابلش گرفت لبخند آسوده ایکوچک
  به خواستیم.  برداشت ی شکالتیباز کرد چند بستن

 
  کنارش منصرف شد ای هم بردارد اما با حضور بردی برود چند پد بهداشتی لوازم بهداشتقسمت

 اش را ی زودتر اقدام کرد و کارت بانکای بکشد بردرونی پولش را بفی کرد تا کفشی دست در کیوقت
 به فروشنده سپرد 

 پول که حاال در دستش فی کزدی مید اگر حرف بوی بودند و حرکت زشتستادهی نفر کنارشان اچند
  می تصمدانستی گذاشت مبلغ را مفیبود درون ک

 
 .  را که پرداخته بود برگرداند ی شدند پولنی سوار ماشی وقتگرفت

  را برداشت و پشت سرش را مغازه خارج شد دی خري هاسهی کایبرد
 در دی کشرونی پول را بفیت ک گذاششی پاي را روفی شاگرد نشست کی صندلي رونکهی محض ابه

  ی را صندلدی خري هاسهیسمت عقب باز سد بردا ک
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  گذاشت
 .  نشست ای در کنارش باز شد برددی را کشفی کپیز

 دیی بفرما_ گرفت ایپول را به سمت برد.  استارت خورد نیماش . دی کشرونی را بی پنجاهتراول
 دستتون درد نکنه

  قابل نداشت _ به دستش انداخت ی نگاهایبرد.  از حالت پارك درآمد نیماش
  ی مرس_ زد لبخند

  تعارف نکردم _ گذاشت با دست راست دستش را پس زد نی فرمان ماشي دست چپ را روایبرد
  من معذبم ينجوری ادیری پس پولو بگ_ دی را عقب کشدستش

  معذب نباش _ ایبرد
  برمی پس نم_ دی کشیپوف
  یحت هر جور را_ گفت الیخی بایبرد

 اما لحن کندی حتما اصرار مکردیفکر م!  باشد شعوری حد بنی تا اکردی نگاهش کرد فکرش را نممات
 دندان .  که گفت شوکه اش کرد ي و جمله االیخیب

 
  نزد ی حرفدنی هم فشار داد سرش را در جهت مخالف برگرداند تا زمان رسي را با حرص روشیها
 که کرد بدون جواب ماند دستش را ی آرامی کرد خداحافظ مقابل خانه آقاجان توقفنی ماشیوقت
  ایبه سمت برد.  در گذاشت اما باز باز نشد رهی دستگيرو
 

  قفله _ برگشت
بعد در را باز کرد دهان باز کرد .  گذاشت شی پاي ها را برداشت روسهی جواب خم شد کي به جاایبرد
  از حقوقت کم _ زودتر گفت ای بزند بردیحرف

 
  ،خداحافظگهیحرف نزن د کنمیم

  شدادهی در را باز کرد پيگری لبش نشست بدون گفتن حرف دي رویفی ظرلبخند
  
 .  باز شدند شی دلش چشم هاری درد وحشتناك کمر و زبا
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 گفت از جا بلند شد غر یفی مالفه اه ضعي لکه خون رودنی تخت نشست مالفه را کنار  زد با ديرو
 "اه هنوز دو روز مونده بود "زد 
 ادی بلند فردی کشرونی ندارد در را باز کرد سرش را بی آمد پد بهداشتادشی که وارد توالت شد نیهم
  ترانه ؟ _زد 

 داشت و ترانه دی بود به سالن دستادهی که ایی برد از جارونی بشتری بیسرش را کم.  نداد ی جوابترانه
  . دیدی بود مدهی سرش کشي که مالفه رویرا در حال

 
  ؟ هی چ_دی ترانه را شنفی ضعي زد تا صداشی صداگریار د بچند

  کنمی مگه دوساعته دارم صدات مي مرد_ دی غریعصبان
 ؟يخوای می تازه خوابم برده چ_ مالفه را بردارد گفت نکهی بدون اترانه

  شدم بدو ودی پراری بی پاشو برام پدبهداشت_ جواب دادتی همان عصبانبا
  ؟ي شدی ک_ نشست دیکش سرش ي پتو را از روترانه

 . شد ی مالفتم خوندونمی نم_ دینال
  خدا رو شکر _ از جا بلند شد ترانه

  شدم ؟؟ ودی خدا رو شکر پر_ را درشت کرد چشمانش
  ي حامله نشدي بجاش االن مطمئن شد_ زد ادی سرش را خاراند وارد اتاق شد از همانجا فرترانه

  آب را باز کرد ری توالت را بست شدر
  کردی داشت اسمم انتخاب مشبی دستمی بگم حامله نانی باشه به کادمی _ را باال برد شیداص

 به حامله شدن فکر کبارمی تاحاال می که باهم بودي بارنی از اولشهی باورت م_ را باال تر برد شیصدا
 نکردم 

  که گفت هنگ بودم انی دخترم ککردمی هنوز فکر م_ نگاه کردنهی چهره اش در آبه
  ترانه ؟ي مرد_ به اتاق ها را نگاه کرد ی منتهي توالت را باز کرد  سمت چپ راهرورد

آوردم _ بود ی بود مشغول باز کردن بسته کوچک پد بهداشتنیی از اتاق خارج شد سرش پاترانه
 ....انی کی برات راستگشتمیدنبال شورت نو م

 یی باز کرد نامش را بخواند صدا باال گرفتن سرش در جا خشک شد چند بار پلک زد دهانش رابا
 .خارج نشد 
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 ستادهی ای قدم فاصله مرتضکیسمت راست با .  نگاهش را دنبال کرد ری چهره ترانه مسدنی با دپگاه
  یشانی پي زده رونی بي قرمز رگ هايبا چهره ا. بود 

 
قبل از آنکه ...  باز ماند مهی در ول شد در توالت نرهی دستگيدستش از رو...  به خون افتاده چشمان

  زی به طرفش خی بزند مرتضیدهانش باز شود حرف
 

  شدیکی ترانه غی با جادشی فري صدابرداشت
 
 

 کمک ي هاادی فري را گرفته بود صدای هر عکس العملیی بود که توانادی انقدر شدی مرتضي هاضربه
  يرو.  مخلوط بود ی مرتضي فحش هايترانه با صدا

 
 اش فقط دهی اما نگاه ترسکردی احساس مشی پاهانیبود خروج خون گرم را ب اتاق افتاده ي جلونیزم
  مانده کردی که کمربند را باز می دستان مرتضيرو
 

  باال نکرده بود شی دست روچوقتی هرجی بود ادهیدرد کمربند تا بحال نچش . بود
  " خدا ولش کن  ولش کن تورو" بلند بود ادشی فري صدادیکشی را گرفته بود می مرتضي پاترانه

 تنش ي ضربه کمربند که رونیاول.  در را باز کند  کردی با وحشت التماس مدیکوبی در مي روزنعمو
  بغض شکست با دی درد را فهمی واقعینشست معن

 
  سوختم ي سوختم آ_ زد غی صورتش بود با تمام وجود جي روي کرد ضربه بعدهی بلند گريصدا

 بعد از هر ضربه نشستی تنش مي رحمانه رویضربه ها ب صورتش گرفته بود ي را جلودستش
 غلط کردم نزن.  عمو نزن _ کردیالتماس م

 زدی با تمام قدرت ضربه مدیچکی اش میشانی پي عرق از روي کر شده قطره های مرتضي گوش هااما
 . 
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 شد به  بلندشی توان مانده در پانی غافل شد با آخري لحظه ای باز شدن در و آمدن زن عمو مرتضبا
  پله تعادلش را از نی اولي رودیسمت در خانه دو

 
 با دی برخورد کرد اما بلند شد به در خانه آقاجان رسنی محکم با زمشی خورد زانونی داد زمدست

  " آقاجون درو باز کن آقاجوون "  دی در کوبيمشت رو
 ییندتر کرد از انتها دستش را تي ضربه هادیدوی منیی پاانهی که پله ها را وحشی مرتضي پايصدا

  داره منو یعمو مرتض_ دی کشغی قسمت حنجره جنیتر
 
  آقااااجون کشهیم

 ي دهانش بزند در ورودي را بلند کرد توگرشی را گرفت دست دشی از موهای مشتی مرتضدست
  که در دستش نان بود یساختمان باز شد آقاجان در حال

 
 . شد وارد

++++++++ 
 با پشت دست به صورتش ی کند مرتضيری جلوگيزیبود تا از خونر لبش گذاشته ي را رودستش

  با آن سنگ بزرگ لبش را قی بود انگشتر عقدهیکوب
 

  بود  تراکانده
 روان شی دوباره حمله نکند اشک های بسته بودند تا مرتضشی افتاده بود در را روی اتاق خالداخل

 و تو ر ...ای مامان ب" صبح بود 9بود به ساعت نگاه کرد 
 

  " ای بخدا
 _دیشنی و التماس ترانه مهی گري نبود تنها صداشانی و آقاجان طبقه باال رفته بودند و صدایمرتض

  خون ازش رفت ی کلدیتورو خدا درو باز کن
  آب قندو بخورنی حاج خانوم اایب.... بردهدوی آقاجون کل_ گفت انی گرزنعمو
 ....شاهللای ادیری بمشاهللای ای عوضي خدا ازتون نگذره ظالما_ دی کشغی جترانه
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بذار حساب اون آشغالو برسم تو رو آدم _ تنش را لرزاند ی عربده مرتضي ترانه قطع شد صداجمله
 کنمیم

 ی در دستان مرتضلشی موبادنی نگاه کرد با دی را جمع کرد با ترس به مرتضشی اتاق باز شد پاهادر
 د آقاجان وارد اتاق ش . ستادی ادنیقلبش لحظه از تپ

 
 ...زنعمو پست سر آنها ...مادربزرگ کنار ترانه ... پشت سرش ترانه
 االی رمزشو بزن _ را جلو صورتش بردلی موبایمرتض

  نکرد ی دوخت حرکتی صفحه گوشي را رونگاهش
 ... زودباش _ دی اش کوبقهی با نوك انگشتان به شقیمرتض

 
  .دونمی نم_ آرام زمزمه کرد 

دستش که به سمت کمربندش رفت تنش زودتر از  .شهیاالن معلوم م باشه _ پوزخند زد یمرتض
 هنوز درد تنش خوب نشده بود ...برخورد کمربند سوخت 

 
  چهارتا صفر _ بلند گفت ي صدابا

  رفت نی رمز را وارد کرد روز مخاطبیمرتض
امشب ...تگفی ترانه مي برااشیهرزه خانوم داشت از گوه خور ...انی اسم پسره ک_ گفت هی به بقرو

  .زمیریخون پسره رو م
  کرده وی سانی بفرما اسمشم ک_ صورت آقاجان گرفت ي کرد جلوپی تايزی چی گوشبا

  انداختنیی بدون حرف سرش را پاآقاجان
  در اتاق شروع به راه رفتن کرد ی را به گوشش چسباند عصبلی موبایمرتض

  " تو رو خدا خواب باش تو رو خدا " دل دعا کرد در
 دور شد نفس حبس شده اش آزاد ی که از گوش مرتضلی جواب نداد موباانی مستجاب شد کشیدعا
 شد

  حرفا ؟ نی درسته ا_ آرام گفت آقاجان
  مشغول بود لی هنوز با موبایمرتض.  انداخت نیی نداد تنها سرش را پاجواب
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  درسته ؟ زنهی می که مرتضیی حرفا_ دوباره گفت آقاجان
 ی مرتضنهی سي دست روستادی مقابلش اعی برداشت آقاجان سرزیش خ به سمتی مرتضکبارهی

 گذاشت عقب راندش 
  زمی ناموس رو بری پدر بی بنی خون انوری اای ب_ دی عربده کشیمرتض
 .  شد دهی صورتش کوبي پدر همچون مشت روی بکلمه

  ی حرف دهنتو بفهم مرتض_ دی غرآقاجان
 چطور نی ببرجوی کرده اتی بفرما آقاجون ترب_ گرفت  صورت آقاجاني را جلولی موبای عصبیمرتض

 . باز ازش دفاع کن نویتوو بغل پسره ولو شده بب
 ي کرده بود دروغ گفته بود حاال خودش با دست های سال مخفکی... بست یچارگی را با بچشمانش

 چشمانش را که ...  را نابود کرده بود زیخودش همه چ
 

 بوده و لی موبای در گوشیی چه عکس هادانستندیبرخورد کرد هر دو م ترانه دهی کرد با نگاه ترسباز
  ...ندیبی ميزیآقاجان چه چ

 شرمندم _ گفت ی ارامي به پگاه انداخت با صدای برگرداند برگشت نگاهی را به مرتضلی موباآقاجان
 ...يشرمندم کرد.... بابايکرد

 دستت بهش بخوره پسر من ی مرتض_ گفت  بلندي سمت در اتاق به راه افتاد قبل از خروج با صدابه
  ادی مادرش بدیزنگ بزن ....یستین

 دیترانه از جا پر. گذاشت به سمت پگاه رفت بشی را در جلی موبای که از اتاق خارج شد مرتضآقاجان
  گفت ضی پر از غیی  با صداستادی کنارش ایمرتض. 
 
 تف به شرفت_
 .. صورتش تف کرد ي آب دهانش را روو
 
 

آب  . دادی اما درد اجازه نمندی بشخواستیدلش م.کردیتمام تنش درد م. را در دلش جمع کردشیپاها
  . دیچیدهانش را قورت داد مزه خون در دهانش پ
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 تنش را ي سرماختیری به تنش مکی که از کف سرامیی گذاشت بلند شد سرمانی زمي را رودستش
 کر  چرخاند ، فینگاهش را دور اتاق خال. کردی مشتریب

 
 طی شرانی کاش در اي انیاحمقانه تر . دیچانه اش لرز.  کاش حداقل تختش را با خود آورده بود کرد
 !  بود نیهم
 ی صورتزی ري با گل هادی انداخت،شلوار سفنیی را نگاهش را پاي پاهانی گرم و لزج از بعی خروج مابا

  اش ینی بری خون زيبو. خون قرمز لکه انداخته بود
 
 .  اتاق بود نیکاش حداقل چمدانش در ا . دی لرزشتری اش بچانه . زد

 را در آغوش شی داد زانوهاهی تکواریبه د.  به طرف گوشه اتاق رفت دیکشی منی زمي که روییباپاها
  حلقه کرد با همان شیدستش را دور زانوها . دیکش
 

 شد فشار دستش شتری درد ب اماردی آرام بگي امان دلش لحظه ای درد بدی کم مانده فشار داد شاتوان
  ی بکشد اما حتادی فرخواستیدلش م. را کم کرد 

 
 هق هق بلند کردن هم نداشت،ترس و درد تمام توانش را ي نای هم نداشت حتدنی کشادی فرينا

 . گرفته بود 
 کابوس بود ، همانقدر کی که خورده بود درست مثل ی که امروز افتاده بود ، کتکیاتفاق
 .....یهمانقدر باورنکردن....ر ترسناكهمانقد....تلخ

امروز در . باشد شی روز زندگنیآرزو کرد امروز آخر.  را بست شی زانو گذاشت ،چشم هاي را روسرش
 فردا چشم باز  ... ردی گوشه بمنی لحظه در همنیهم
 

 ... باشدانی در آغوش کانی تخت کي روانی در خانه ککند
  ؟ کردی را شروع مشی هاير باز حالش خوب بود روزگای وقتشهی همچرا

 در دفتر انی ککردند،نامی مفی ماجرا را تعری آمد، حتما آقاجان و مرتضی مبای زگری ساعت دچند
  را نشانش ی گوشي در گالرشانیتلفن و عکس ها
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  . شدی برمال مزی چدادند،همهیم
 ! گفته بودبای را به ززی همان شب در خانه همه چکاش
 !ا کرده بود  را رهشی ترس هاکاش
  ! دیفهمی را مزی کنارش بود همه چانی کی وقتنگی در پارکبای همان شب زکاش
  ..... کاش
  .دی بسته اش چکي پلک هانی از باشک

  در انتظارش بود ؟يگری ادامه روز چه اتفاقات ددر
  آمد ؟ی می کبای داشت بدهد ؟ اصال زی ؟ چه جوابگفتی ؟چه مکردی آمد چه می که مبایز

 ثابت مانده 10 يهر دو عقربه رو.  چشم دوخت واری دي زانو بلند کرد به ساعت روي را از روشسر
 . بودند 
  .گذشتی که در اتاق تنها مانده بود می ساعت از زمانمی فقط ن

 .گذشتی دوساعت از زمان شروع فاجعه مفقط
  .گذشتی که پسوردش را داده بود می ساعت از زمانکی فقط

 دوخته شانی گوشه اتاق نگاهش را رونی در اي دختردندیفهمی انگار نمگذشتندی م ها کشدارقهیدق
  شود بای رد شوند تا زمان آمدن زعتری سرکندیالتماس م

 
. 

 به رفتن در آن را بسته بود متعلق به رضا دی امي اگر خانه ای با خود ببرد حتردی دستش را بگدیای بتا
 .باشد

 .برود  منت رضا قرار بود ری اگر زیحت
  .دی را بگوتی اگر قرار بود واقعیحت
 . ساله اش بردارد کی اگر قرار بود پرده از راز یحت
 .... اگر یحت

  دیخری ها را با جان م" اگریحت" ي همه
 .... همخون نجاتش دهد ي هابهی غرنی انی ازبردی دستش را بگدیای ببای زفقط
 ....دیای بفقط
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 ذره آروم باش کی: آرام گفت . دو دستش گرفت نی زده اش را بخیدست سرد و . ستادی کنارش ارضا

 بد به دلت راه نده احتماال پگاه دلش تنگ شده! 
زنگ زده بود بدون سالم ) یزن مرتض( مژگان یاز وقت.  ندادی مضطربش را به رضا انداخت جوابنگاه

  نی خودش را برساند تا همعای گفت بود سریاحوالپرس
 

 . نه منتظر باز شدن در بود جان کنده بود  که پشت در خاحاال
 که حالش را بدتر و دلش را یی پگاه تماس گرفته بود جز بوق هالی چه با منزل آقاجان و موباهر

  نشده بود بشی نصيگری دزی به شور انداخته بود چشتریب
 
 .  پگاه بود ی لحظات پر از استرس کرده بود سالمتنی که در تمام ایی تنها دعا،

 .  فقط پگاه سالم باشد، فقط دخترش سالم باشدستیچه شده باشد مهم ن هر
 . با عجله وارد خانه شد دی کشرونیدستش را از دست رضا ب.  باز شدی آرامکی با تدر
نگاهش را پشت سر .  آمد رونی پله که قدم گذاشت در خانه زودتر باز شد آقاجان بنی دوميرو

 سرما از . اخت  اندی چهره سرخ شده مرتضيآقاجان رو
 

 مانده تا ی سالم رضا از پشت سرش به خود آمد دو پله باقي دستش وارد تنش شد ، با صداانگشتان
  ي از باالستادیدر آپارتمان را باال رفت مقابل آقاجان ا

 
 . قلب ناآرامش آرام شود اما نبودندی نگاهش را دور خانه چرخاند تا پگاه را ببی مرتضي هاشانه

 که ترس و اضطراب در یی آقاجان انداخت با صداي نگاهش را روین در به دست مرتض بسته شدبا
  شده آقاجون ؟پگاه حالش یچ:  گفت زدیآن موج م

 
  ؟ کجاست ؟ خوبه
 به آنها از کنارش گذاشت به سمت تی بدون اهمی دستش را مشت کرد مرتضی پوزخند مرتضيصدا

 . رفت شدی می که به طبقه باال منتهییپله ها
 .  در گردش بود ی آقاجان و مرتضنی بیجی با گنگاهش
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  افتاده حاج آقا ؟یاتفاق:  رضا کنارش بلند شد يصدا
  ! ستی نی که گفتنیی آبروی بگم واال رضا جان بیچ:  سرش را با تاسف تکان داد آقاجان

 که مربوط ی افتاده بود اتفاقی خانه اتفاقنی کنارش گذاشت امروز در ای جاکفشي دستش را روبایز
 .به پگاه بود 

 هست که زای چیلی خگهی بهت مزوی همه چی جان مرتضبای باال زمی برایب:  نگاهش کرد آقاجان
 يخبریب

 بچه من کجاست ؟ :  خشکش را از هم باز کرد ي هالب
 ي باال دخترم اول حرف هامی برایب:  را گرفته بود گذاشت ی لبه جاکفشی دستي دست روآقاجان

  شده بعد ختهی ازمون ریینو بفهم چه ابرو رو بشیمرتض
 
 . بچت بپرساز

 . امی جا نمچی هنمیتا بچمو نب : دی کشرونی دست آقاجان بری را از زدستش
 !پگاه :  باال رفت شی همزمان صدادی در کوبي را از کنار آقاجان رد کرد رودستش

 !د  پگاه مهم بودنی فقط دی مرتضي مهم بود نه حرف هاشی آقاجان برانه
 
 

 را شی صداکردی ميری بود از داخل شدنش جلوگستادهی در خانه را باز کرد ، آقاجان مقابلش امژگان
 :  مبل نشسته بود گفت يباال برد رو به ترانه که رو

 
  ادی پگاه ببگو

 به سرمون اومده یبتی چه مصیدونی ،نمبای شده زی چیدونینم:  شانه اش گذاشت ي دست روآقاجان
  . می دنبال چاره باشمیف بزن حرمی برایب

  آقاجون ادیچاره من بچمه ،بگو ب: قلبش گذاشتي مشت شده را رودست
 راحت بشه بعد صحبت الشی مادرش خادی پگاه بدیحاج آقا فعال اجازه بد:  کنارش قرار گرفت رضا
  دیکن

 ما بد ی فکر نکنی که شوکه نشینی کتکش زده نخواستم ببیمرتض:  با چهره درهم گفت آقاجان
  پگاه بود که اشتباه کرد نیا!  ،نه میکرد



 453 

 دیچی در  سرش پگری ناباور پلک زد، جمله چند بار ددی به بعد را نشن" کتکش زدهیمرتض" جمله از
  ؟ یبه چه حق: آرام لب زد 

 را د،آقاجانیدی را مشی اما تنها تکان خوردن لب هازدی بود هنوز حرف مستادهی مقابل در اآقاجان
 د با کفش قدم به درون خانه گذاشت،ترانه جلو کنار ز

 
 کشتشی بابام داشت منجایزن عمو ببرش از ا: گفتهی گرآمدبا

 خفه شو :  سر ترانه داد زد مژگان
  جان بای زکنهیترانه بزرگش م : ستادی ابای زجلو

 . اتاق خانه شد،پگاه نبودنی نداد حرفش را تمام کند کنارش زد وارد اولاجازه
 . نبوداطی در حیالکن رفت در را باز کرد،کس طرف ببه

 رو به دی به سالن که رسدی دورونی در بالکن را رها کرد از اتاق بدی را شنی صحبت مرتضيصدا
  ؟ي کردیتو چه غلط: زد ادی فریمرتض

با توام : دی کشرونی را از دست مژگان بشی بازوتی را گرفت با عصبانشید،بازوی کشنی همژگان
  ؟ي بچه من بلند کردي دست رویق به چه حیعوض
 ی ناموسی بچت بيدیفهمی مي من بچه بچه نکن تو مادر بوديبرا: را باالتر بردشی صدایمرتض

  کنهیم
  !یمرتض: هشدار دادآقاجان
 ي خونه رفتهیبا؟می زیدونستی دوسته مبهی پسر غرکیپگاه با : چرخاندبای را به طرف زسرش

  اس گهیمد پر از عکساشون با هلشیپسره؟موبا
 مینی ببی پزشک قانونمشی ببردیست،بای نياالن وقت خودخور: ادامه دادبای چهره مبهوت زدنی دبا

 ... به سرمون شده بعدمیچه خاک
 لب باغچه گوش تا ذارنیهرزه اس آقاجون دختر هرزه رو سرشو م: جمله را ادامه دادي هی بقیمرتض

  آقاجون ،قانون حق داده ی خودتمشی قبرنیگوش م
 

 ...برهی که آبرو ميدختر
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 دنی را که با شنی کس نتوانست مانع شود دستجی که هی برداشت آنقدر ناگهانزی خی طرف مرتضبه
  ي مشت شده بود باال برد روی مرتضيحرف ها

 
 . دی کشغی ،مژگان جدی کوبصورتش

 بود ،انگشت رشتی اما زور دست رضا بکردی ماندن همانجا مقاومت مي برادی کنارش کشدی جلو دورضا
  که ی دست دردناکش را باال گرفت با نگاهيسبابه 

 
 زنمی مشیدستتون به بچه من بخوره همتونو آت: در گردش بود گفتی آقاجان و مرتضنیب

  نداره ی کس ربطچی به هدونستمی که کرده خودم ميهر کار: را به آقاجان دوختنگاهش
  نداره یون ربط کدومتچیبه ه: دی کشادی مانده توانش فری باقبا

 ادی سپر کرده فرنهی بود سستادهی که مقابل چشمانش ایکرد،زنی بود نگاهش مستادهی مات اآقاجان
 .شناختی را نمزدیم
 در گذاشت رهی دستگي اتاق رفت دست رونی به طرف دومدی کشرونی خودش را از دستان رضا ببایز

 . کرد باز نشدنییچند بار باال وپا
 چون زن داداشم کنمی دست روش بلند نمستادمی وانجایآقا رضا اگه االن ا: بلند شدی مرتضيصدا

 ... برو تاری دست زنتو بگست،ین
  ؟یتا چ:ستادی ای مرتضنهی به سنهی جلو رفت سرضا

 ایتو کوتاه ب: رضا  را گرفت ي بازوآقاجان
 تا شمیره اهلش م پا رو دمم بذای اما اگر کسستمی نیمن اهل کتک و دعوا و فحاش: به آقاجان کردرو

  نگفتم به احترام يزی و چستادمی اگه ساکت وانجایا
 

 ... سفره خوردم وگرنهنی که سر ای و نمکنون
  !یدوختی نمقتی چشم به ناموس رفشدیتو اگه نون و نمک سرت م: پوزخند زدیمرتض

 پگاه جان ؟پگاه ؟:دی در کوبي توجه به آنها روی ببایز
 اق کجاست ؟ اتنی ادیکل: ترانه کرد روبه

  یبرو باال مرتض: کردی رو به مرتضستادی و رضا که با خشم بهم زل زده بودند ای مرتضنی بآقاجان
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 دی اتاقو بددیآقاجون کل: کنارشان آمدترانه
  به دستان ترانه سپرددی کشرونی اتاق را بدی کرد کلبی دست در جآقاجان

  دادبایز را به دی رفت کلبای  کنار زعی سري ترانه با قدم ها
 در اتاق باز شد. را در قفل انداخت چرخانددی کلدیلرزی که می دستانبا

 بود افتاد سر دختر دهی را درآغوش کششی  که زانو هاشانی پري با موهاي مبهوت به دخترنگاهش
  شی بلند شد جان از کف پاهاشی زانوهايکه از رو

 
 حال پگاهش باشد، ی بی خون آلود نگاهیرت دختر با صونی اشدی زانو افتاد،باورش نمي رفت رورونیب

  پلک توانستی نمیآنچنان شوکه شده بود که حت
 

 جلو نی زمي از دهان پگاه خارج شد جان رفته را به تن برگرداند ،خودش را رویفیضع"مامان".بزند
 دست دو طرف صورت پگاه .  به طرف پگاه رفت دیکش
 

 زدی مرونی و لبش خون بینی هنوز از بدیکش صورتش يدست لرزانش را رو. بغضش شکست گذاشت
  جواب کردی مشی بود هر چه صداحالیچشمان پگاه ب

 
  مامان جان بلند شومیبلند شو بر: انداخت شی بازوری دست زدادینم
 غی جي قدم را بردارد حس از تنش رفت صدانی بتواند اولنکهی بلند شد قبل از ابای کمک دست زبا
 ! مطلق بودیاهیز آن س بعد ادیچی در سرش پبایز
 
 
 داغش یشانی را به پشیلب ها.  صورتش قلبش فشرده شدي زخم هادنی صورتش خم شد،با ديرو

  . دیچسباند ، بوس
 . انداخت و از اتاق خارج شدشی بار رونی آخري نگاه نگرانش را برادی باال کششی را تا شانه هامالفه

 نزده ی حرفی از خانه آورده بود کسهوشیه را ب پگای دوخت،وقتنی مبل نشست نگاهش را به زميرو
  سکوتشان از دانستیبودو مانع نشده بود اما م
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 غرق خون به ي و پاهاهوشی پگاه بدنی که با دی نبود بلکه از ترس بود،ترسیرخواهی خای یمهربان
  پس فردا دی فردا شادی که شایجانشان افتاده بود ترس

 
  ؟ کردیآن وقت چه م .کردندیاقدام م بردن پگاه ي آنوقت براشدی متمام

 لب بزند نکهی را گرفت بدون اوانی آب مقابل چشمش گرفته شد دست لرزانش را دراز کرد لیوانیل
 . کنار مبل گذاشت ی عسليرو

 نگران شهی زدم براش تا شب استراحت کنه بهتر م؟مسکنيبهش سر زد:  کنارش نشست رضا
  چی هينه بود، جا ماهاکلی سلشیاون خون هم که دل!نباش

 
  ستی نینگران
   شمی ببرنش از پتوننی کنن متیاگه شکا:  گفت ارام
 آب کمی:  را برداشت به طرفش گرفت ی عسلي رووانی دست دراز کرد لدی خودش را جلو کشرضا

  اس دهیبخور هنوز رنگ و روت پر
  ؟ نجای ببرنش از اتوننیم:  آوردنیی پادی نوشی اب را گرفت کموانیل

 اگه حضانتشم با ی سالشه حت20 ،پگاه زمیمعلومه که نه عز:  زدشی به روی بخشنانی لبخند اطمارض
  رهی بگمی تصمدیپدربزرگش باشه درآخر خودش با

 
 ی حرفبایز .می کنتی شکامی بردی بکنن فردا ما بای که اونا بخوان اقدامنی کنه اما قبل از ای زندگکجا
 .نزد 
  ی از مرتضمیکنی متی شکامیریجان ؟ ما اول م بای زيدیشن: ادامه دادرضا

 ترانه رو ی خونه آقاجون اون موقع مرتضمیپنج سالش بود رفته بود:  شدرهی خنی زمي به نقطه روبایز
 داشت 
  دمه خونمون يهمون موقع که تو اومد:  را باال گرفت به رضا نگاه کرد سرش

 دمی داطی رفتم حادی پگاه مي هی گري صدادمی دشب بعد از شام بود:  ادامه داد بای نزد، زی حرفرضا
  دستش رو صورتش هیبچم : بغضش را قورت داد .....
 

  کنهی مهی گرداره
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 ی نگفت به چه حقیاونشب کس....  زده توو گوشش ی مرتضرونی بره بخواستهیم:  زد ی تلخپوزخند
  که تو هی چرونی بفهمهی پنج ساله چه م؟بچهيزد
 

 گفت خدا رو شکر رجیا:دیآه کش ...رجی ؟ آقاجون سرشو تکون داد رفت توو ایون بفهمدهی با کشيبخوا
  که دی کس بچه منو ندجیه ...ي بوداطی حيتو
 

سال گذشته 15....اما دلم صاف نشد باهاش .... کس منم خفه شدم اما چی صورتش قرمز شده هچطور
  گهی ددی کمربند رو بچم کشدهی کشي بجانباریا

 
  کنمی متی شکارمیفردا م : دی صورتش کشيدست رو...نمیشی نمساکت

 . گذاشت زی مي رودی کشرونی پگاه را بلی کرد موبابشی دست در جرضا
  ؟ کنهی مکاریدست تو چ:  تعجب نگاهش کرد با

  بهم داد ی دختر مرتضمی اومدیلحظه آخر که م:  جواب داد رضا
 یچیاز ه... خبر نداشتم یچیمن از ه:  لب زد ارام

 نشست سرش را باال گرفت هر دو بهم لی موباي را بردارد دست رضا زودتر رولیدراز کرد موبا دست
  خاموش کردم  از توام لشویمن موبا:  شدندرهیخ
 
  بشهداری خود پگاه بی تا وقتی روشن نکنخوامیم
 دونمی می خبر نداشتدونمیم:  بزند رضا دستش را به نشانه سکوت باال بردی دهان باز کرد حرفبایز
  دونمی مزدهی حرف می از چی مرتضی االن بدونيخوایم
 

 برات وی نداره اجازه بده خود پگاه همه چی با کار مرتضی فرقی که االن بکنياما کار!ینگران! يمادر
 نذار چهارتا عکس ...  روشن کن وی کنه بعد گوشفیتعر
 

 !  داره نذار فکر کنه تو رو هم نداره اجی به اعتماد تو احتشتری ببره اون دختر االن بادتی از مادربودنتو
  شددهی کنار کشلی موباي از روبای زدست
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 یی روشنای که کمي بود تنها نورکیاتاق تار. را باز کرد شی چشم های ارام کسي زمزمه هايصدا

  شیبه زن روبرو.  کنار دستش بودیداده بود اباژور کوچک
 
 دهی شده بود در دلش تابدی پگاه گفتنش امروز نور اميدا که صی رنگ نگاه کرد زندی چادر نماز سفبا

  که مادرش بود و چه خوب بود که هست یبود ، زن
 

 . نکرده بود شی خوب بود که رهاچه
 به چپ کباری به راست کباری سرش را بای داد زهی به تاج تخت تکدی خودش را باال کشیکم

 لب گرداند،نمازش تمام شده بود قبل از برگرداندن سرش 
 
  ؟ي برنگردشهیم:  آرام و خش دار گفتیی را از هم باز کرد با صداشیها
چانه اش ... که ي ؟ برنگردي برنگردیشی حرفام تموم می تا وقتشهیم:  همانطور ماند ادامه داد بایز

  که نگاهم به چشمات يبازم دروغ بگم،برنگرد : دیلرز
 
  ! وفتهین
 خشکم زد دمی بار پستاشو دنیاول:  اشک را پاك کرد نمدی چشمش کشي صاف نشست ،دست روبایز

  خوشبختو نقدری باشن ایی آدماکردمیفکر نم
 

 بود که من حسرتشو داشتم ییزای خوبشون بود همش از چیپولدار،  همه پستاش از زندگ....خوشحال
  ....رفتمی هر شب ممیدی پستاشو مرفتمیهر روز م

 
:  انداخت ی فاصله مشی جمله هانی برفتی منیی پادادی آمد آب دهانش را قورت می باال مبغضش

 تو ... هفت ماه هر روز و هر شب حسرتشو خوردم 
 
 به من شهی همي بودی راضشهی هميدی چون نکشیدونینم!  داره ي حسرت خوردن چه دردیدونینم
  نبودم ی باش تنت سالمه اما من راضی راضیگفتیم
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  نبودمی راضیچیاز ه....فرتامون از  از لباسامون از مسامونی از زندگمامان
 . شدرهی کتاب مقابلش خي به کلمه بزرگ قرآن رودی فشرده شد چانه اش لرزبای زقلب
 الیخی بی کردم ولهی تا صبح گرمیخوری جوره بهم نمچی دادم گفت هامیبهش پ : دی پگاه لرزيصدا

  دادم ،قرار گذاشت باهام به امینشدم بعد از فوت بابا پ
 

 ونه ساناز اجازه گرفتم ازت  خبهونه
 . مقصر بود نی خودش اولیگشت؟وقتی مدی دنبال کدام مقصر بادی چکبای زاشک
 ازت خواستمی هر بار که ممیازم خوشش اومد باهم دوست شد : دی کشی پر بغضقی نفس عمپگاه

 ... دروغ گفتم رمیاجازه بگ
 کتاب رهیند نشد تنها نگاهش خ بلبای افتاد زهی صورتش گرفت به گري پگاه شکست دست روبغض

 . بود شی روشیپ
 ی عاشقیتو نگفت! عاشق نشو یفقط گفت... مامان ي ندادادی کردن و یتو به من عاشق:  هق زد پگاه

  کنم یمن فقط خواستم عاشق ...ستیدست ادم ن
 
 تو شنمی نتونم ببدمیترسی ميکردی دروغ بگم مجبور بودم تو خودت منو مجبور منقدری  اخواستمینم
  داره ؟ي عاشق شدن چه دردیدونیم
 "یدونستیکاش نم... پگاه  یدونستیکاش تو نم ...دونمی م" آرام چشم بست بایز

 جدامون نکن ی ولری جون منو بگایب... دوسش دارم یلیخ...مامان.... دوستش دارم:  مقطع گفت پگاه
... 

 شده بود برگشت لویاال انگار صد ک که حی سر خورد با تننیی لبش پاي را گاز گرفت اشک از رولبش
 ..... اتفنتونیب:دیبه پگاه نگاه کرد ارام پرس

 ... رفت نیی کنان باال و پادیی جمله اش کامل شود سر پگاه تانکهی از اقبل
 نگاه انی دهانش گذاشت به پگاه گري افتادند بغض با فشار باال آمد دستش را رونیی پاشی هاشانه

  بود پگاه رد کند اما دواری هنوز امدی پرسیکرد وقت
 

  بودختهیفرور.... حاال
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 ... شده بود داری از خواب بریچه د... بود دهی فهمریچه د.کردی مینی سنگشی شانه هاي روای دنتمام
  
 
 شده بود داری بی دقتروزی کرد دی طول و عرض اتاق را طدی صورتش کشي دست روتی عصبانبا

  بود نگران دهی را دلی موباي پاسخ پگاه روی بيتماس ها
 

 . خاموش بود لشی بود بارها تماس گرفته بود اما موباشده
 . اش نمانده بود یوانگی تا ديزی روز چنی استرس واضطراب گذشته بود در دومنی شب بکی

 را لی موباشدی مدهی مانند پتک در سرش کوب"باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م" جمله
  تخت انداخت يرو
 شرت گذاشت ی را دو طرف تشی دست هادی کشرونی را براهنشی رفت پشی کمد لباس ها طرفبه

  تخت پرت کرد ي رودی کشرونیاز سرش ب
 با شلوارکش عوض کرد در دی کشرونی را باز کرد شلوار بي را بست  در کمد کنارراهنی پي هادکمه

  انداخت حوصله درست کردن شی به موهای نگاهنهیآ
 

 بار لی با نبود موبادی کشبشی جيدست رو.  از اتاق خارج شد دی کششی موهانی با پنجه بنداشت
  رونی شرت تلفن همراهش را بی تری برگشت از زگرید
 

 . کانتر برداشت از خانه خارج شد ي را از روچی سوئدیکش
  خانه آقاجان پارك کرد و به در بسته زل زد مقابل

 ده سر خودت آوریی پگاه؟نکنه باز بالیی کجا"
  "؟ی باش

 اشوان در ي را روشن کرد صدانی دست دراز کرد پخش ماشکردی اعصابش را خورد منی ماشسکوت
  دیچی پنیماش

 " خودم یرفت و تنها شدم توو شبا با خودم دلهره دارم و از خودم ب"
  ضرب گرفت نی فرمان ماشيانگشتانش رو.  نگاهش را در کوچه چرخانددی کشي کالفه اپوف
 . را برداشتلی شاگرد موبای صندلي با آهنگ مخلوط شد سرش را چرخاند از رولشیموبا زنگ يصدا
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 شد با نرمه انگشت شست تماس را برقرار کی به هم نزدی کمشی به شماره ناآشنا کرد ابروهاینگاه
 بله؟ :  را به گوشش چسباند لیکردو موبا

  ؟انیسالم آقاک:دیچی در گوشش پی زنيصدا
 دییبفرما:و رفت فرشتری بشی هااخم
 !نمتونی االن ببتونمیم: بدون انعطاف جواب دادیی با صدازن

  ارمیبه جا نم: گفتمتعجب
 من مادر پگاهم : و جواب داددی کشیقی نفس عمزن

 و احتماال دهی را فهمزی که مادر پگاه همه چنی حدس زدن ادی صورتش کشي شد دست روهول
  کرد یکه سع یی را گرفته کار ساده بود با صدالشیموبا

 
  ؟ امی نشناختمتون کجا بدیبله ببخش: نباشد جواب داددستپاچه

 
  قسمت فاصله از همو ي انگار"

  برو ول نکن دستمو يری مهرجا
  باور کنم رفتنت حقمه نذار
  دورشم از خودمنذار

  خدااز
 " همه از
 
 
 

 دستپاچه شده یود کم بدهی را که شنبای زيصدا.دی صورتش کشي خانه را فشرد و دستش را روزنگ
  ي برای نگران پگاه بود تا دستپاچگشتریبود اما حاال ب

 
  فرستادرونی منتقل کرد نفسش را بگریجعبه شکالت را به دست د! با مادرشیی به رورو
  ستادی خانه باز شد،صاف ادر

 . ظاهر شدشی مهربان مقابل چشم هاي و لبخندی جو گندمي قد بلند،چهارشانه با موهايمرد
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  ي خوش اومدیلیسالم پسرم خ: سالم کرد دستش را جلو بردانی زودتر از کرضا
  توو پسرمایب:دی را گرم فشرد رضا خودش را کنارکشدستش

 کرد،از تشیرضا در را بست درون خانه هدا. گرفت،وارد خانه شدی حس خوبشی پسرم گفتن هااز
  بزرگ خانه عبور کرد،با پا گذاشتن درون سالن اطیح
 

 . سالم کردعی به پگاه داشت سريادی جلو آمد که شباهت زیو بزرگ خانه زن مجلل
 .  جواب داد و با دست به سمت مبلمان خانه تعارفش زدنی سر سنگبایز

دستت درد نکنه پسرم چرا زحمت : تشکر کردبای سپرد رضا زودتر از زبای شکالت را به دست زجعبه
 . يدیکش
  پسرم نیبرو بش: نشستشی بازويدست رضا رو. معذب شده بود گفت ناخودآگاه ی نداشت آرامیقابل
 شی نشست رضا با لبخند رو به روشی رنگ تک نفره رفت رودی طرف مبل سفبه

  ي خوش اومد؟مجددایخوب:نشست
  ممنونم یلیخ: زدی کم رنگلبخند

 کنم؟ مراسم معارفه رو شروع ای یشناسیمنو م: شوخ گفتی دوباره شروع به صحبت کرد با لحنرضا
 کی تبرریو با تاخ:دی لبش کشيزبان رو...شناسمتونیم: لبش نشستي دوباره روی رنگی بلبخند

  گمیم
 . در هم فرو رفتشی اخم هابای به خنده افتاد ،زرضا
:  شانه اش مانع شدي شد قبل از آنکه کامل بلند شود، دست رضا روزیخی نمعی از جابلند شد سررضا

 ... راحت باش پسرم 
 شتری فرصت مناسب بکی انشاهللا سر دی تا باهم صحبت کنذارمیمن تنهاتون م: ستادیش ا کناررضا

 انی آقا کمیباهم آشنا بش
 . افتادنشانی بینی کرد طبقه باال رفت،با رفتن رضا سکوت سنگی گفت رضا خداحافظي بلندحتما

  ؟ییدانشجو: دی محکم پرسیی کرد با صدای سرفه مصلحتبایز
 نه درسمو تموم کردم : دوختبای زيال گرفت نگاهش را به چشم ها نشست سرش را باصاف

 چند سالته؟: سرش را تکان دادبایز
 25: دادجواب
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من مقدمه : و اضطراب داشتی که پگاه در مواقع ناراحتی درهم گره خورد دست مثل عادتبای زدستان
  فکر ستمی رفتنم بلد نهی حاشستمی بلد نینیچ
 
  ی من نشستي چرا االن رو به روی که بدونیاش بی پسر زرنگنقدری اکنمیم
 نتمی که چرا مادر دختر موردعالقم خواسته ببنی ادنی فهمکنمیفکر نم: مودبانه جواب دادی لحنبا

  به زرنگ بودنم داشته باشه یربط
 سواستفاده از دختر ای به زرنگ بودنت نداره؟ی ربطی کردن رابطتتون چیمخف: سخت شدبای زيصدا

  دوست داره؟ کهيساده ا
 ....من متوجه حال االن شما هستم اما : را جدا نکردنگاهش

 قرار گرفته ي پسري و رو به روی مادر باشکی که یشی متوجه حال من میوقت:دی حرفش پرنی ببایز
  ی نمی دخترت رو نابود کرده باشه حتندهی که آیباش
 

  دارم  ی من چه حالی فکر کنیتون
 من پگاهو دوست دارم:د محکم گفت شکی بهم نزدی کمشیابروها

 ی مقابل من مدی همراه خانواده ات باشی سال پکی یاگر دوستش داشت:دی کشیقی نفس عمبایز
 !ينجوری نه حاال و نه اینشست

 نمتونی زودتر ببدادی که داشتم اجازه نمیطیشرا: دوختنیی نگاهش را پاانیک
 ؟یکن داد حدتو فراموش ی اجازه میول: جواب دادی عصببایز
  نداد ی جوابانیک
 اصال مهم گهید:نفس گرفت.... دنبال مقصر بگردم چونای خوام دعوا بکنم یمن نم: ادامه داد بایز
  ما ی زندگانی تا چقدر در جردونمینم! مقصرهی کستین

 
 . باهاش کردني پگاه متوجه رابطتون شده برخورد بدي برات گفته عموی و پگاه چیهست
 اگر مرد دی به روال قبل ادامه بددمیمن اجازه نم: حرفش را قطع نکردبای آمد،ز با شتاب باالانی کسر

  حاال نی  بمون اگر نه همشهی همي برایموندن هست
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 هست که با ي برو دختر منو فراموش کن مطمئن باش پگاه انقدر قويزی درنظر گرفتن چبدون
 ادینبودت کنار ب

 ! هستم: مطمئن جواب دادانیک
 ....عد فکر کن ب:بایز
 لشی دلومدمی ماهه که فکرامو کردم اگر تا االن هم جلو ن6 خانوم من بایز:دی حرفش پرنی بانیک

 دوست نداشتن نبوده خواستم خودمو ثابت کنم به پدرم 
 

  . امی ببعد
 ! ؟يثابت کرد : بایز

 دی بهم زمان بدکمی: را تکان دادسرش
  
 بدون اطالع يومدی وهمراه خانواده ات ني ثابت نکرد که خودتو به پدرتیتا زمان: تکان دادي سربایز

  و ینی پگاه رو ببيمن، ،بدون اجازه من حق ندار
 

 که ی رابطه رو دادم مطمئن باش بخاطر اشتباهنی اي اگر االن رو به روت نسستم اجازه ادامه بدون
  ؟یمتوجه!  فقط بخاطر دلِ دخترمهستی ندیانجام داد

 دلش آرام شد با ی پسر اعتماد کرد کمنی به اشدی آرام شد انگار مابی گفت،زرلبی زي بله اانیک
  ینیری که نرمش آن مشخص بود تعارف کرد از شییصدا

 
 مودبانه تشکر کرد،از جا برخاست اجازه رفتن انی گذاشته بود بردارد،کزی مي که در ظرف روییها

 گرفت،
 نقدری اکردی شد فکرش را هم نمیانه م وارد خی اش کرد وقتی در همراهیکی هم برخاست تا نزدبایز

 . تمام شود یزود همه چ
 تونم  پگاه و یم:دی که در ذهنش بود را پرسی را کنار گذشت سوالدی از خروج از در خانه تردقبل

  ؟ نمیبب
 ! گفتم که برخورد عموش خوب نبوده ستیحالش خوب ن:بایز

  داره ؟یبه عموش چه ربط: درهم شدانی کي هااخم
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  پدربزرگشه مشیق:بایز
 . براش افتاده؟من نگرانشم یاتفاق:دی صورتش کشي دست روانیک
 ! دستشه لشیموبا : بایز

 . از خانه خارج شديگری نشست بدون حرف دانی لب کي رويلبخند
 رضا چشمانش پر از آب شد در آغوش رضا  فرو رفت و دنی شانه اش نشست برگشت با دي رویدست

  نی کردم همچی نم فکرچوقتیه:آرام زمزمه کرد
 

 . رو تجربه کنم يروز
++++++ 

 دی کشرونی را بلشی موبادی لرزبشی در جلی را روشن کند موبانی شد،قبل از آنکه ماشنی ماشسوار
  یامی داشت پلی صفحه موباي از پگاه رويدی جدامیپ
 

 که يلمه ا ککی بود،ی دلتنگییای حرف بود،دنییای دنشی که براي کلمه اکی کلمه بود،کی فقط که
  ي دانست چرا صدایتنها نامش را نوشته بود اما نم

 
  دی شنی گفتن پربغض پگاه را کنار گوشش مانیک
 را به لی نام پگاه ضربه زد موباي شد رونی مخاطبستی ها خارج شد وارد لامی کردن از پپی تاي جابه

 .گوشش چسباند 
 ان؟یک:دیچی پر بغض پگاه در گوشش پيصدا

 کاری چ؟عموتی شده بود ؟ چرا به من نگفتی چزمی عزان؟یجان ک: گذاشت فرماني رودست
  کردن ؟تتیکرد؟اذ
 را با درد شی کرد چشم هاهی بلند گري با صدادی تمام نشده بود که بغض پگاه ترکشی سوال هاهموز

  زمیعز: آرام گفتختیبست تمام آرامشش بهم ر
تمام بدنم ... با کمربند زد ...انی کتکم زد کیلیخ: گفتدهی بردهی برهی گرنی شد بدتری پگاه شدهیگر
  همشون نگاه کردی کس کمکم نم چیه... سوخت یم
 
 ...گفت هرزه ... ناموس یبهم گفت ب... از موهام گرفته بود.... کردن یم
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 انی پدر کیبهم گفت ب: زار زدبلندتر
چه به .گذشته بود  دو روز چه به پگاه نی فشارد ای گذاشته مشی گلوي دست روی کرد کساحساس

 روزش آورده بودند 
 پگاه: گفتخفه
  ... نجای ارمیمیدارم م... انی خودت کشیمنو ببر پ: ادامه دادتی اهمی بپگاه

 پگاه هنوز در سرش ي که صدای کوروش نشسته بود درحالي ساعت بعد در خانه اشان رو به روکی
 دارم ...انی خودت کشیمنو ببر پ" شد یپخش م

 
 "انجی ارمیمیم
: 
 پگاه هنوز در سرش ي که صدای کوروش نشسته بود در حالي ساعت بعد در خانه اشان رو به روکی

  یدارم م...انی خودت کشی منو ببر پ" شدیپخش م
 
 "نجای ارمیم

 بعد از شی بود براد،سختی کشی فرضي خط هانی زمي انداخت با نوك کفش رونیی را پاسرش
  رفتار ي جورندیش بش که آن شب افتاده بود مقابلیاتفاق

 
 !فتادهی نی که اتفاقکند
  ؟رونی من برم بی نگاه کننویقراره زم: کوروش سرش را باال آورديصدا

 . بهم مقابل هم نشسته بودندهی شبی چپ گذاشت حاال هر دو با ژستي پاي راستش را رويپا
 !رمیزن بگ خوامیم: که د ذهنش بود به زبان آوردی جمله اصلینی و مقدمه چهی حاشبدون

 دی شرکت فقط هر چه زودتر باامیاز فردا هم م: ادامه دادانی کوروش با تعجب باال رفت،کي ابرو ها
  ...دمی من قول مي خواستگارمیبر

 به ی نشست کمنی زمي است روي آمدند در هم گره خوردند،پانیی باال رفته کوروش پاي هاابرو
  یی با صدادی پرشی حرف هانی خم شد بانیسمت ک

 
 ؟ي زديباز چه گند: گفتیعصب
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 . جمله در دهانش ماند با تعجب به کوروش نگاه کردادامه
 حامله اس ؟: ادامه دادی عصبکوروش

 گم ی خوام می گم زن می اومدم م؟منیگی مي داریچ: را باال بردشی صدای جا بلند شد عصباز
  که مثل نی به جا اي سرکار برام برو خواستگاررمیم
 

  حامله اس ؟  یپرسی میق کن مردم ذويپدرا
 ! من باال نبريصداتو برا: قبل برگشتشنی داد باز به پوزی اش را به صندلهی به تککوروش
 یاشی کنن پسر عی بچه هاشون ذوق مي که براییاون پدرا: دوختانی کی را به چشان عصبنگاهش

 مثل تو ندارن ، مرد بار اومدن 
 !!!ه مثل تو ن: انداختانی کي سرتاپازیرآمی تحقینگاه
 از دهانش خارج شود برگشت ی قبل از آنکه حرفزدی مرونی بینی بي صدا دار از حفره هاشی هانفس

  در نشست رهی دستگياز اتاق خارج شود،دستش رو
 

 را محکم شی را گرفته بود شل شد،پلک هارهی که دستگی پگاه دوباره در سرش پخش شد،دستيصدا
 شت،کوروش با  دوباره برگدی کشیقیبست ،نفس عم

 
 شدند رهی از جا بلند شد به طرف در اتاق رفت از مقابل در کنار نرفت ،هر دو با اخم بهم خبرگشتنش

  بار هی:  آمد گفت ی که به زور از حلقش مییبا صدا
 

 ! باش پشتم
 تو پول توو انی ؟کی دخترو بدبخت کنهی ي بری کار کنیپشتت باشم که چ: پوزخند زدکوروش

  خودش نهیبا انگشت سبانه به س ! يریگین م از متویبیج
 

 مال منه يریگی که دستت میگوش! مال منهی که توشيخونه ا! پات مال منه ری زنیماش:  کرد اشاره
 !  تنت هم مال منه ي لباسایحت!

 یگی می من نشستي جلوي از خودت که اومدي داریتو چ: زدانی شانه کي سبابه اش را روانگشت
 ! ؟يواستگار خمی برخوامیزن م
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  شرکت امیم:دی بهم فشرده اش غري دندان هانی دستش کنار بدنش مشت شد از ب
 ش؟ی پيمثل دفعه ها: شلوار فرو کردبی دستش را در جکوروش

 !هر روز...امینه درست م: حرص جواب دادبا
 ؟ي هفته فقط هر روز اومدکی که شیمثل دفعه پ: کوروش باال رفتي ابروي تاکی
 ...ای بگهی سرکار توام ماه دامیمن م! دفعه فرق داره با دفعه ها قبل فرق دارهنیا:اد حرص جواب دبا

  سرکار حاال تا بعد ایب:دی حرفش پرنی بکوروش
 . قرار دارمیی خوام برم جایاالنم م: بزند ادامه دادی حرفانی کنکهی از اقبل

 ! از اتاق خارج شد د،کوروشی حرف کنار کشبدون
 ی صندلیسرش را به پشت. کوروش نشسته بود،نشستشی پقهی تا چند دق کهیی جای صندلي رو
 کوروش را به اتاق کارش . رابستشی داد،چشم هاهیتک
 

 ،خودش مشیباز هم تصم! گرفته نشده بود ي را درك کند اما باز هم جدهی قضتی بود تا جدکشانده
 ! سوال رفته بود ریز

 " شرکت بزنمرضایا عل بخوامیم" بود که گفته بود ي تکرار روزامروز
 کوروش را داده بود مثل امروز سکوت نکرده ي شده بود اما جواب تک تک حرف هاری روز هم تحقآن
 .بود
 اتاق در سرش ی کفپوش چوبي کفش روي پاشنه هاي را باز نکرد صداشی اتاق باز شد ،چشم هادر
 باز مامان زنگ زد؟:  آرام گفت ییبا صدا .دیچیپ

 !یینجای ادونستمیمن خودم اومدم نم: نشستی صندلي روانایقف شد،ک پاشنه ها متويصدا
 باور کردم: لبش نشستي روپوزخند

 دعواتون شد ؟: نگران گفتانایک
  مینه دعوا نکرد: نگرانش انداخت ،از جا بلند شدي به چشم های را باز کرد نگاهچشمانش

 کجا ؟ : بلند شدعی سرانایک
 رمی زن بگخوامیم:  جواب گفت ي جابه
 . مات ماند،در سکوت به چهره خشک شده اش نگاه کردانایک
 ...هیسه ثان...هیدو ثان...هی ثانکی
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 ؟ي کرديان؟کاری افتاده کیاتفاق: شددهی سرش کوبي روانای نگران کيصدا
 نه : لبش نشستي روی تلخلبخند

 . خارج شد" اتاقم رمیم" گفتن وبا
++++ 

 کتکش مقابل چشمانش يهنوز صحنه ها...سقف به رهی بود نگاهش خدهی تخت دراز کشيرو
  يبا صدا... در سرش بودی مرتضي حرف هايهنوز صدا...بود
 

 آمده بود رونی باز بمهی در ننی که از بی شدن درب اتاق نگاهش را از سقف کند به سر کوچکباز
 پسرك با . لبش نشست ي روی حالیلبخند ب...دوخت 

 
  ؟امیب: گفتي بچگانه اي افتاد با صدارونی بیرگوش دو دندان بزرگ خدی لبخندش خنددنید

 ایب: کش آمدشتری بشی هالب
 به تاج دیخودش را باال کش. تند جلو آمد لبه تخت نشست ي در اتاق را بست،وارد شد با قدم هاآرمان

  ی درشت مشکيپسرك با چشم ها.  دادهیتخت تک
 
 : کوچکش را گرفتدی کرد دست سف پلک بزند،دستش را درازنکهی بدون اکردی دقت نگاهش مبا

  !نی زمخوردم
  یشیناراحت نباش زود خوب م:  پلک زد آرمان
  زمی عزیمرس:  لبش جان گرفت ي رولبخند
  ؟ی کني برات بازارمی بپدموی آيخوایم:  گفت جانی با هآرمان
  اریآره برو ب:  ذوقش بزند ي با نه گفتن توامدی ندلش
 رفتنش زل زد،چه ساده خوش حال ری به مسدی کشی ، آهدی دورونی از اتاق بی با خوش حالآرمان

 ...شده بود 
 آه ای نام برددنی تلفن همراهش را برداشت، با ددی آمد دستش را کنار بالش کشلشی موباامی پيصدا

 ! رفتی به مظب مدیاز نهادش برآمد، امروز با
  ؟ياری نمفیتشر: را باز کرد امیپ
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 .امی بتونمی اومده چند روز نمشی پی مشکلهی  برامدیببخش: کردپی تاعیسر
  "گهی بهم ميزی چهیاالن " شد رهی خامی را ارسال کرد با استرس به صفحه پامیپ

 که دستش گرفته بود يپدی بود که در اتاق باز شد آرمان با لبخند گشادش وارد شد آرهی صفحه خبه
 آوردم : زده گفت جانی بلند و هيراباال گرفت با صدا

 بهت نشون بدم بعد بهت نموی کلش زمایب: گذاشتشانی هر دونی را بپدی تخت نشست آي روشکنار
  ی کني بدم بازادی

 ؟ی اتک بزنخوادیدلت م: را به سمت پگاه چرخاندسرش
  خوادیآره دلم م : دی اش کشی مشکي موهاي رودست
 آرمان گوش حاتی را قفل کرد کنار گذاشت و به توضلیصفحه موبا. سرش کاشتي روي ابوسه
 .سپرد

 
: 

 بود که مقابل در ي دختري داده بود و نگاه اشک آلودش روهی تکنی ماششهی را به شسرش
  مرد کی در حال حرف زدن با هی بود با گرستادهی ايدادگستر

 
 .بود

 . کردهرونشیشوهرش هم کتکش زده هم از خونه ب... دخترهچارهیب:بایز
 بود رونی به بشهی شاگرد نشسته بود و نگاهش از شیت صندل انداخبای زي را از دختر کند رونگاهش

  انیسرش را برگرداند دوباره نگاهش را به دخترگر
 

  چند بار تاحاال اومده زدهی کتکش مشهیهم: آرام گفت دوخت،
  ؟یدونیتو از کجا م: سرش را چرخاندبایز

 .ت  گفی تمبر بزنيرفته بود: دختر را گرفت ي دستش را دراز کرد بازومرد
 کس راهش به چیانشاهللا ه...ترکهیسرم داره م: دادهی تکی صندلی صاف نشست سرش را به پشتبایز
  وفتهی جاها ننجوریا

 .دوسش داره: و در جهت مخالف به راه افتاد ،زمزمه کرددی با خشم دستش را کشدختر
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 ؟یچ :بایز
 .ارهپسرخاله اش دوسش د: بلند دنبال دختر به راه افتادي با قدم هايمرد

 ادی بشدی پا نمایاگه دوسش نداشت ازاونور دن:دی کشی آهبایز
 اای خبرداریاز همه چ: نگاه کردبای لبش نشست به زي رولبخد

 دختره دلش پر بود :بایز
  شد 2ساعت : به ساعت کردی همراهش را از کنارش برداشت نگاهتلفن

 ..خدا ازش نگذره :دی کشی دوباره آهبایز
 . نشست باز شد،رضانی ماشدر
 ی پزشکمی بردی تموم شده فردا بايساعت ادار:  گرفتبای که در دستش بود را به سمت زي اسهیک

 یقانون
  نشه؟ری دمیفردابر:دی کشرونی را بی را باز کرد، تکدانه کوچکسهی کبایز

 !نگران نباش  ...شهی نمرینه د: را روشن کردنی ماشرضا
 بخور مامان جان:پگاه گرفت دستش را دراز کرد تکدانه را به سمت بایز

 یمرس: را جلو برددستش
 نوش جانت دخترم : لبخند زدرضا

 را برداشت دکمه لی با تعجب باال رفتند ، موباشی ابروهاای نام برددنی روشن شد با دلشی موباصفحه
 .سالم:سبز را لمس کرد

 ؟ییسالم ،کجا:دی به گوشش رسای مردانه و بم برديصدا
 رونمیب: اراده جواب دادی بدندی باال پرشتری بابروها

 ه؟یک: نگاهش کرد و آرام زمزمه کردی سرش را چرخاند پرسشبایز
 ایبرد: گوشش فاصله داد ،لب زدی را کملی موبایگوش
  مطب؟يای بیتونیم: گفتایبرد

  افتاده ؟یاتفاق:دی پرسمتعحب
 . ،امروز سرم شلوغه ومدهیستاره ن: با جواب دادایبرد

 ...آخه: زخم گوشه لبش نشست ،آرام گفت ي بدهد،دستش رویت چه جواب دانسی کرد نمسکوت
  گهیدوساعت د...ایاالن ن:دی حرفش پرنی بایبرد
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 امیباشه م:آرام جواب داد!  نهدی ،نتوانست بگودی کشیقی عمنفس
 منتظرتم :دی به گوشش رسيریی تغچی بدون های برديصدا

 ام؟ی می گفتگفت؟کجای میچ:دیره به طرفش چرخ دوبابای تماس را قطع کرد ،زی آرامی خداحافظبا
 مطب:دی نوشی را به لبش چسباند کمین

 روز نگذشته هیهنوز : غر زدگشتیهمتنطور که برم..ي بريالزم نکرد: شدندکی بهم نزدبای زيابروها
  شی بره سرکار صداخوادی راه بره واسه من متونهیکه م

 
 کال امیمامان دو روزه نرفتم امروزم بگم نم: اعتراض کردامپگاهی بتونمیزنگ بزن بگو نم: تر بردراباال

 ای نگهیم
 !یرسی خونه به درس و دانشگاهت میمونیگفت که گفت م :بایز

 . لطفا دوباره شروع نکنمیمامان قبال درباره کار حرف زد: گرفتحرصش
 .کردی با االن فرق میقبال همه چ: جواب دادی عصببایز
 نداشت ی جوابچی ،هی  حرفچی بزند اما هیگاه کرد،دهان باز کرد حرف نبای ناباور به زي چشم هابا

 .بدهد
 . را در دستش فشردلی که به خانه برسند سکوت کرد تنها موبای زمانتا
 
 

رضا وارد . اش را فشردیشانی کانتر گذاشت و با دست پي را رودی خري هاسهی آشپزخانه شد،کوارد
  اتاقشرفت توو: زدهی تکواریآشپزخانه شد به د

 ی صندليادامه جمله را خورد رو... کهخواستمی نمدیاز دهنم پر:دی سرش کشي شال را از روبایز
  کنارش را برداشت جلوتر یرضا جلو آمد ،صندل. نشست 

 
 حرفاش دنی دختر حساسه  تو به عنوان مادرش رفتات بعد از شنکی جان پگاه بایز: و نشست دیکش

  بهتر از قبل باشه یلی خدیبا
  کنمقشی تشوتونمینم: زدوزخندپ

 نکن اما سرزنشم نکن،محدودش نکن از قیتشو: دست مشت شده اش گذاشتي دستش را رورضا
 . رو هم نخوادنجایخودت دورش نکن، نذارا
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  گرده خونه آقاجون؟ی دوباره برمیعنی: نگران نگاهش کردبایز
 .ه دوسش داشته باشه  که سرزنشش نکنه ،کتکش نزنی کسشی پرهی ،مرهینه اونجا نم :رضا

  کنهی دوباره دروغ بگه دوباره ازم مخفترسمیم: با درد چشمانش را بستبایز
 مونشی دادن رفتارت پشریی با سرزنش کردن با تغينطوری استی راهش ننیا: دستش را فشردرضا

 همراهش ! زمی رو گفته،عزقتی که چرا اصالحقیکنیم
 

 توو خلوت دو نفرتونم ی چشم مرتضشی کن نه فقط پتشیحما...رازدارش باش...دوستش باش...باش
 االنم : لبش نشستيلبخند رو...ری حس رو ازش نگنیا

 
 و تی عصباني از روي زدی نکرده اگر حرفيریی تغچی هطی غصه خوردن برو بهش بگو که شراي جابه

  زمیپاشو عز... بودهینگران
 روزا رو پشت سر نی ايجور من چياگه تو نبود:  حرف خودش را در آغوشش انداخت بدون

 .ذاشتمیم
 

  بازم رژ بزنم؟گمیم: را جلوتر برد با دقت به لبش نگاه کردسرش
  خوادینم: اش را از کمد گرفتهی تکبایز

  کتک خوردم؟ عسیضا:  جدا کند عقب رفتنهی نگاهش را از آنکهی ابدون
  ستی معلوم نادی چشمت با کرم پوشونده شده لبتم زریز: ستادی پشتش ابایز

 چندم قدم بلند برداشت به طرف تخت نهی به آيگری را با حرص فوت کرد،بدون نگاه دنفسش
  به طرف کمد بایز. تخت برداشت ي را از رولشیرفت،موبا

 
دستت : را در دست گرفتفی کوچکش را برداشت به سمتش گرفت،لبخند زد بند بلند کفی کرفت

 دردنکنه 
 . منتظره نییآژانس پا : بایز

 . تکان داد دییرا به نشانه تا سرش
 امی حالت خوب نبود زنگ بزن بای ياگه خسته شد:  دستش را جلو برد گوشه شال را صاف کردبایز

 دنبالت باشه مامان؟ 
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  یگفتی جمله رو منی  مدرسه همرفتمی بودم و مضی که مریی روزاشهیهم: دیخند
  .ي سرتق بودیاز بچگ: زدبالبخندیز

 . به طرف در اتاق رفت" شد من برم رید"ن  و با گفتدی خندآرام
 ؟يایساعت چند م:ستادی کنارش ابای خارج شود زنکهی اتاق را باز کرد قبل از ادر

 هشت : دوختبای را به چهره زنگاهش
  دنبالت امیخودم م :بایز

 چرا؟: سفت شدفی دور بند کدستش
  می وقته نرفتیلی خی کندی خرکمی رونی بمیبر: لبخند زدبایز
 گفتن مردد بود و ي به مادرش خبر دهد  برادی آی دنبالش میلی گفته بود بعد از تعطانی کی وقتاز

  .دی بگودی بادانستی حرف منی ادنیحاال با شن
 . دنبالم ادی بزیچ ..ینیامروز ... امم  ... شهیم: من من کرد یکم

 اد؟ی قراره بای ادیقرار بود ب: درهم فرو رفتبای زي هااخم
  داره ؟یفرق: کردتعجب

 ؟یگفتی نمامی اگر من قرار نبود بنمی ببخوامیم ...یلیخ:دی کشیقی نفس عمبایز
 رمی گفتم متونمی االن نمدمینه به خدا اصال خودش گفت من بهت بگم من د: جواب داددستپاچه

  رمیگی اجازه مدمی مامیبهت پ
  بهم مگه نه مامان؟میامروز قول داد: نگاهش کردبایز

 مگه نه مامان؟: دستش را گرفتبایداد،ز را تکان سرش
 بله :  دوختبای به چشمان زنگاهش

  مگه نه؟می از هم دور نشچوقتی هگهیقرار شد د : بایز
 بله : جواب دادآرام

 درسته؟ .می بهم دروغ نگگهیقرار شد د.  مگهیقرار شد از من خجالت نکش:بایز
 بله :  سوخت چشمانش

  . ستی نیپس مشکل:بایز
  ؟رونی بمی مامان شامم بریمرس :دی لبش نشست،ذوق زده پرسي رولبخند

  خونه ای بشهی مری دگهینه د: کردی لبخندش را مخفبایز
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 باشه،خداحافظ: جمع شد ناراحت زمزمه کردلبخندش
 

 آدرس را به راننده داد و نگاهش را به ی درهم بود با ناراحتشی که شد هنوز اخم هانی سوار ماش
 . دوخت رونیب

 رونی نفس کالفه اش  را ببای نام زدنی با ددی در دستش لرزلشیز خانه فاصله گرفتن موبا ایکم
 بله مامان؟: کالفه جواب داديفرستاد و با همان صدا

 ؟يسوار شد:  مهربان بود بای زيصدا
  ؟يدیاوهوم مگه از پنجره ند:دی را درهم کششی هااخم

  از خودت بپرسمخوادیدلم م: پرده را انداختبایز
 سوار شدم مامان : جواب دادناراحت

  ؟ی با من صحبت کنينطوری ادی باي برانیچون اجازه ندادم با ک:  رفت لی به طرف مبل استبایز
 ولش یچیه:دیچی پبای در گوش زشینفسش را فوت کرد صدا... چند وقت بود...آخه: جواب دادناراحت

  گهی درمینم...کن 
  شام بخور باشه؟ رونیفقط برو ببرو پگاه اما : دی کشیقی نفس عمبایز

 باشه :دی کشخجالت
 هر خوامی تو رو نميتوام به من اعتماد کن من بد...به قولت... ،به حرفتکنمیمن بهت اعتماد م :بایز
  به صالحته گمی میچ

  دونمیم: زمزمه کردارام
 خونه باش 10ش تا مواظب خودت با: ،پرده را کنار زدستادی از جا بلند شد دوباره مقابل پنجره ابایز

  در دسترس باشه لتمی،موبا
  .افتی آرام پگاه تماس خاتمه "چشم" با

 ي نداشت اجازه رفتن پگاه را بدهد اما صدامی بزرگ خانه دوخت تصماطی نگرانش را به حنگاه
 .  نتواست د،یناراحتش را که شن

 دی دخترش دوباره دروغ بگودخواهی دلش نمدانستی اشتباه تنها مای انجام داده ی کار درستدانستینم
 ...دوباره دور شوند... کندی را مخفيزیدوباره چ...
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:  گوشش چسباندي زنگ تلفن به خود آمد شماره مطب رضا را شناخت، دکمه سبز فشرد روي صدابا
  زمیسالم عز

 ؟یسالم خانوم،خوب:دیچی گرم رضا در گوشش پيصدا
 ؟ي تو چطورستمیبد ن:دی کشآه

  گهی ساعت دکی ي زنگ زدم بگم من خودم برات وقت گرفتم برازمیمنم خوبم عز :رضا
  برم دنبال بچه هادیامروز؟آخه با: گفتنگران

  دنبالت میای دنبالشون کارت تموم شد زنگ بزن مرمیتو برو من خودم م:رضا
  یممنونم ازت رضا، بابت همه چ: لبش نشستي رولبخند

  نشه رتی بوده برو آماده شو دفمی کردم وظيمن هر کار:  کرد ي تک خنده ارضا
 نی روانشناس قطعا بهترکی کرد تماس را قطع کرد به اتاقش رفت،مراجعه به یعی سریخداحافظ

 .کمک به روابطشان بود 
 
 

 . نبود دشی از دست کلي را نگاه کرد ،خبرفشی درون کگری شد بار دخم
 .لو برد زنگ کنار در را فشرد شانه انداخت ،دستش را جي دوباره رودی را با حرص کشفی کپیز

 قدم را به نی مقابلش ظاهر شد اولای و بعد برددی قفل را شندنی چرخي تا صدادی طول کشیکم
  بسته شد به طرف ایدرون مطب که گذاشت در توسط برد

 
  نبوددمی کلدیسالم ببخش: برگشت ایبرد
  زنمی مگهی دیکی برات ستی نیمشکل:  قدم جلو آمدکی ایبرد
  توو خونه اس  عجله کردم جا موند ستیالزم ن:واب داد جعیسر
  ؟ يخوریم: رنگش را به طرفش گرفتی ماگ مشکایبرد

 نه ممنون :  نگاهش کرد متعجب
 کنهی خودشو به من تعارف می دهن" با خود غر زد ای بدون جواب به آشپزخانه رفت ،با رفتن بردایبرد

  "چندش
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 نکهی قبل از ادی لرززی مي رولشی موبای گوشیندل صي رفت به محض نشستن روزشی طرف مبه
  از آشپزخانه خارج ای را بردارد بردلیدست دراز کند موبا

 
 شد

 . دوختای کند و به بردلی نگاهش را از موبا
  کنم دای رو پي اگهی تا من کس د؟يای بیتونی هفته رو منیا: کردبشی دستش را درون جکی ایبرد

  من؟يبه جا: گرد شد دستپاچه گفتچشمانش
  ،دی نگاهش کرد از طرز نگاهش خجالت کشرهی در سکوت خهی چند ثانایبرد
 .  ستاره يبه جا:  بدون برداشتن نگاهش ادامه دادایبرد

 ای نگاه بردینی معذب شده بود،سنگیبیبه طرز عج. انداخت زی مي گفت نگاهش را روی آرام"اوهوم"
 اهش  نگتواندی چرا نمدانستی و نمکردیرا احساس م

 
 . کند
 ؟ي کردتیشکا: دوباره سکوت را شکستایبرد

  ؟یچ: را با تعجب باال گرفتسرش
 .  ها را نشان دادي چشمش همان کبودکی نزدیی انگشتش را به طرف صورتش گرفت جاایبرد

 ای را گفته بود؟ مات به بردزی همه چی مرتضیعنی سرد پشتش نشست ،آب دهانش را قورت داد عرق
  نه ؟ایآره :  به خود آمد ایوال برد بود با سرهیخ

 ؟یچ:دی لب خشکش کشي روزبان
  ؟يای هفته بنی ایتونیم: باال رفت ای لب بردگوشه
  تونمیبله م: را تکان دادسرش

  تکان داد و به سمت اتاقش رفت ي سرایبرد
  گفته؟يزی به شما چیکس:دی در اتاق نشست ،از جا بلند شد آرام پرسي روای برددست

 نه : برگشت  ایبرد
 خوامیم... نه ای کردم تی شکادیدیآخه پرس: دو انگشت گرفت نی قدم جلو رفت گوشه شالش را بکی

  من افتاده  ؟ي برای بهتون گفته چه اتفاقیبدونم کس
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 چشمت و مشکل چند روزه ات ری زي لبت و کبودياز زخم بزرگ رو: تفاوت جواب دادی بایبرد
 حدس زدم

 .یرسآها م: دی کشیقی عمنفس
 زد، دوباره نگاهش را ي باال تنه برجسته اش نشست لبخند محوي از چشمانش جدا شد روای بردنگاه

  نگاهش کرد،پگاه رهی خیبه چشمان پگاه دوخت کم
 

 . نشست ی صندلي انداخت چند قدم عقب رفت رونیی زده سرش را پاخجالت
 مارشی ب" دکتريسالم آقا" جواب  نگاهش را از چهره معذب پگاه جدا کرد ،ی کسي قدم هاي صدابا

 .را داد و به طرف اتاقش رفت
 
: 

 نشسته بود، تمام روز در شرکت نگاهش شی لب هاي روی هفته لبخند واقعکی بعد از گذشت امروز
 دنبال ساعت بود تا زمان قرارش برسد و حاال در کوچه 

 
 ستیگرد برداشت وارد ل شای صندلي را از رولیموبا. مطب منتظر آمدن پگاه نشسته بودکینزد

  باز شد،سرش را   چرخاند با نی شد که در ماشنیمخاطب
 
 پگاه دور گردنش حلقه شد و ي از دهانش دست های پگاه لبخند زد قبل از خارج شدن حرفدنید

  تنها پشتش را نوازش ی حرفچی بدون هدیبغضش ترک
 

 . سبک بشود ی اجازه داد تا کمکرد
 خم شد در داشبورد را باز انی را پاك کرد کشی، با دست اشک ها و عقب رفتدی کشیقی عمنفس

  را د،دستمالی کشرونی دستمال بیکرد از جعبه کوچک
 
 ي تویکیچقدر خوبه :  گفتدی زهی برکشی مشی گونه هاي طرف صورت پگاه برد همانطور که روبه
  نتتیبی انقدر آدم و دوست داشته باشه که مای دننیا
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 . شوق اشک
  کنمیخودم پاك م: دستمال را از دستش گرفتدید خنپگاه

  بکن صدات درست بشه نی فهی:  عقب رفت انیک
 چندش:دی بلند خندي با صداپگاه

 بخند ينجوریتو فقط هم: آرام زمزمه کرددی بوسقی گونه اش گذاشت عمي جلو رفت لبش را روانیک
 باشه؟
 ....قی لبخند زد،عمپگاه
 . راه کنار جاده توقف کردنید،ب را روشن کرد به راه افتانیماش
  شد؟ یچ:  با تعجب نگاهش کردپگاه

 . عقب بندازی نگاه به صندلهی: زدي لبخند مرموزانیک
 ...یچ:دی کشی دو صندلنی خودش را بعی سرپگاه

  ...يوا: صحنه مقابلش ادامه کلمه در دهانش ماند تنها لب زددنی دبا
 صبر کن : را گرفتشی بازوانیک.  رابردارد  شد تا دسته بزرگ گل د،خمی از چشمش چکاشک

 . شدادهی پنی از ماشو
دستش را دراز . را باز کردنیدر ماش. باز شد،دسته گل بزرگ را برداشت نی نشست در عقب ماشصاف

  در را ببندد اما انیکرد گل ها را گرفت منتظر ماند ک
 
 .  منتظر نگاه کردانی باز ماند سرش را چرخاند به کنی ماشدر
 کردم متوجه ي کجا ازت خواستگارمی به بچه هامون بگگهیبنظرت چند سال د: لبخند زدانیک

  شن؟یمتفاوت بودنمون م
 دی زانو زد،قلبش محکم کوبشی پاي جلوانی بزند کی حرفنکهی را نگاه کرد قبل از اانی تعجب کبا

  ها با سرعت از کنارشان نیماش. را تار کرد دشیاشک د
 
 .دی دی کس را نمچی اما نگاهش هکردندی تفاوت نگاهشان می بی تعجب برخ بای برخگذشتندیم
 دهانش يدستش را رو.دی کشرونی را بی رنگ کوچکي سرمه اي کرد جعبه بشی دست در جانیک

  انیک: دیگذاشت نال
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 اقتتی کمم،لیلی برات خدونمیمن م:  شد رهی پگاه خي جعبه را در دستش گرفت به چشم هاانیک
 ...از منه  شتری بیلیخ

 خاك توو سرت خودتو بدبخت نکن :دی کشادی فري از کنارشان رد شد، پسرینیماش
  هم ندارم ی گذشته خوبی حتدونمیم: بدون توجه ادامه دادانیک

  تر بود بای هم زشیاهای از روی حتشی روشی صحنه پختیری پگاه آرام مي هااشک
 یعنی يدی قلبتو شني هر وقت صداگنی م: قلبش گذاشتي دهانش برداشت روي پگاه را از رودست

  بار که صدام نمت،هریبی من هر بار که ميعاشق شد
 
  شمی از نو عاشقت میشمیمن هر بار که پ ....شنومی صداشو ميخندی که م،هرباریکنیم

 ؟ی با من ازدواج نکنادیحاال دلت م: آوردنیی پگاه را پادست
 نه :دی خندهی گرانی مپگاه

چرا : سرش را با تعجب باال گرفتدی دستش را پس کشد،پگااهی کشرونیعبه ب حلقه را از جانیک
 ؟يبرد

 ! نه االن ي بدي روز خواستگاردیچون با: گونه را پاك کردي اشک روپگاه
  خرمی میکیبده من دستتو اون موقعم :  دستش را به طرفش گرفت انیک

  خوامی منویمن هم: دستش را جلو نبردپگاه
 شم ؟پا: نگاهش کردانیک

 پاشو :دیخند
 ستا؟ی در کار ني؟بعدیمطمئن: را باال بردشی ابروي تاکی انیک
 آره پاشو:دی خندشتریب

  کردی فرق مشی برازیهمه چ.کردی به راه افتاد حال هر دو فرق مگری بار دنی ماشیوقت
  ....بای مهم بود نه کوروش و نه زی مرتضنه

  عاشقانه ها مهم بودنی لحظه، همنی همتنها
  بعد و قبل مهم نبود ي هازرو
  حاال مهم بودنیهم
 



 481 

 
 

 .دی بلند کرد به لبش چسباند محکم بوسشی پاي پگاه را از رودست
 خواد؟ی می االن دلم چیدونیم: نگاهش کرد پگاه

 خواد؟ی دلت میچ: کف دستش کاشتي ابوسه
  می باهم باشابونی که برم خونه تا صبح توو خنی ايبه جا: با لبخند زدپگاه

  می من باشي تا صبح خونه شهینم: مهربان نگاهش کردانیک
  .ستی مهم نشی تو باشم بقشی فقط پشهیچرا اونم م:دی خندپگاه

 عی سردی به گونه اش چسبانی کي با خنده جلو رفت لب هادی دستش را به سمت خودش کشانیک
  وونهی دمیکنیتصادف م:عقب رفت

   امی بذارهی نمانی زنگ بزن بگو کبه مامانت: دادرونی نفسش را با صدا بانیک
 .دی با چشمان گرد شده بلند خندپگاه

 . شمی خونتون من اَن مياالن بعد از اون همه ابراز عالقه تو بر: اخم کردانیک
  وونهید: گفتدهی بردهی شد بردتری پگاه شدخنده

 تمام ردکی خوش حالش مدنشی طور از ته دل خندنی ادی صورتش پاشي روی لبخند مهربانانیک
  ي کرده بود بخندانتش آنقدر بخندد تا کبودیشب سع

 
 خراب نکند حاال ی و تبار مرتضلی چشم و زخم گوشه لب آزارش ندهد تا شبشان را با فحش به اریز
  قلب ی فقط کمی از ته دل کمي خنده هانیا

 
  .کردی را آرام مناآرامش

  از بغلمون رد شد؟يدی دنوی ماشانی کيوا: راندشرونی بلند پگاه از فکر بيصدا
  بود ؟ینه ک: به کنارش انداختینگاه
 دختر خم شده بود يوا: دهانش گرفتي گرد شده دست مشت کرده اش را جلوي با چشم هاپگاه

  کردی مزیداشت چ
 ؟يدید: اخم کردانیک
 .دی و خنددادی زود رفتن پسره با سرعت گاز میآره ول: سرتکان دادجانی هبا
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  بخنده ؟ي صحنه انی همچدنی داره دختر با دیچه معن:د ششتری بانی کاخم
  بودمدهیآخه تا حاال ند:  شدشتری پگاه بخنده

 جدا؟: زديزی آمطنتی لبخند شانیک
  ادب یب: وارد کردانی کي به بازوی سرخ شدند با مشت ضربه آرامشی پگاه جمع شد گونه هاخنده

 شی پاي را از رولی پگاه موباختیگاه درهم آم پلی خنده بلندش با زنگ موباي صدادی بلند خندانیک
 سالم :  جواب داد عی سربای نام زدنیبرداشت با د

 
  مامان
  ؟یزم،خوبیسالم عز:دی به گوشش رسری تاخهی با چند ثانبای زيصدا

آره : کنديریلبش را گاز گرفت تا از خنده اش جلوگ"سالم برسون" با حرکات لب اشاره کردانیک
  می شد االن از جاده اومدری ددیببخش امی ممیخوبم دار

 
  رونیب

 د؟یمگه کجا بود: نگران شدبای زيصدا
 فشم : مقابل صورتش را پشت گوش زدي موتکه

  دیای ،آروم بدیباشه عجله نکن: گفت و ادامه داد"یآهان" بایز
 .ی شما بگیچشم مامان جون هر چ: زدیقی عملبخند

 مواظب خودت باش  :ترساندشی پسر داشت منیاه به ا که پگی همه عشقنی کرد اي تک خنده ابایز
  ؟ي نداري راحت کارالتیچشم خ: جواب دادپگاه

 " شه یروم نم" جواب دادانی مانند ک"سالم برسون" دوباره اشاره کرد انیک
 چه خوب شده شیآخ: گذاشت شی پاي رولی را خاتمه داد موبابای تماسش با زد،ی خندانیک
 ونه  دی که مامانم مينجوریا
 . تکان داددیی به نشانه تاي سرانیک

  دوست دارم یلیخ:  گونه اش گذاشت ي رودی کشرونی بانی دستش را از دست کپگاه
: دی لب چسباند پر احساس بوسي گونه برداشت کف دستش را روي لبخند زد دست را از روانیک

 زمیمنم عز
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  ستی مهم نادیپس فردا کالس دارم اما ز: دی سمتش کشی خودش را کمپگاه
 درست مهم تره:دی خندانیک

  زمیباشه عز: حلقه کردشی دستش را دور بازوپگاه
 ؟يتعارف کرد: جمع شدانی کخنده
 !ينه تو تعارف کرد: ابرو باال انداختپگاه

  خورهی درس آخه به چه دردت ميریگی مي زدم چرا جدی حرفهی من زمیعز:دی خندانیک
  خورهی به دردت می توو زندگشتری بیلی خدمیه من بهت م کیدرس:  ادامه دادانی کدی خندپگاه
 .می کنزی نه چرونی بمی بود که باهم برنی ادب من منظورم ایب:  لبش را گاز گرفت پگاه

  بود؟نیمگه من منظورم ا: را باال انداختشی ابروي تاکی انیک
  بودنیآره منظورت ا: سرش را تکان داد پگاه

  . نبود نینه منظورم ا :انی ک
  بدم ادتی درس خوامی میدروغ نگو گفت: را فشار دادشی بازوپگاه

  منظورم بود یدرس عاشق: دی خندانیک
  ...یراست :دی خندپگاه

 نه خوابه :دی حرفش پرنی بانیک
 ي بلند" نیه" شود با خنده انی تا متوجه منظور کدی طول کشهی پگاه گرد شد چند ثاني هاچشم

  انی کی ادبی بیلیخ: دیکش
 یچ: بوددنی باالتر از خانه نگه داشت پگاه هنوز در حال خندی کمدیچی  داخل کوچه پانیک
  ؟ی بگیخواستیم

 جواب ندادم نگران ي اگر زنگ زدبرمی نملموی موبای قانونی پزشکرمیخواستم بگم فردا م....آهان  :پگاه
 نشو 

 نش بذارن .... ك بدمدیعموتو با: اخم کرد باالخره نتوانست خودش را کنترل کند انیک
  میکنی متیشکا: لبش را گاز گرفتپگاه

 باشه : تکان دادي سرانیک
  ی نکني وقت کارهی: دستش را گرفتپگاه

  کنمینه نم: گفتالشی راحت کردن خي اش زد برای به نگرانيلبخند
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 چانه اش ری زشی گردنش گذاشت ،لب هاي شال عبور داد رونی طرفش خم شد دستش را ببه
  ،پگاه دی لبش را بوسکی باالتر آمد نزددیچسباند بوس

 
 کج کرد لب ی را بست سرش را کمشیچشم ها. بودشی بازوي را بسته بود دستش روچشمانش

 . دی پگاه گذاشت ،بوسي لب هاي را روشیها
 مبل ي را با حرص انداخت عقب رفت روخت،پردهی در دستانش مشت شد تمام اعصابش بهم رپرده

 کاش اصال به . نش گرفت نشست سرش را با دستا
 

 نی بود کاش چنامدهی پنجره نطرف
  

 اما تکان دی را شنفونی زنگ آي راه رفت صداي قراری جا بلند شد با بد،ازیدی از پگاه نمي اصحنه
 .نخورد 

 زنگ اف اف بود؟: گفتبای آمد رو به زنیی که آرمان در آغوشش بود از پله ها پای در حالرضا
 آره: زدي زورلبخند

 آخ جون پگاه اومده : را تکان دادشی پارمانآ
 پگاه جون آرمان :  گذاشتش هشدار دادنی زمي رورضا

 .  رفتفونی به طرف آعی سريگفت و با قدم ها" یچشم" آرمان
 . صورت نشاند جلو رفتي را روي لبخند زوردی کشیقی عمستاد،نفسی کنار مبل ابایز
 
کار .  آسانسور داد چشمانش را بست،خسته بود نهیبه آ اش را هی را در دستش جابه جا کرد ،تکفیک

  شدن،طرح زدن و داریکردن ،هر رور صبح زود ب
 

 .  به ساختمان ها سرزدن
 که در شرکت بودند با یی مهندس های کردنش را دارد وگرنه مانند باقتی کوروش قصد اذدانستیم

  اما انگار لج کرده بود مدام به کردیاوهم برخورد م
 

  ودیچی مشیپروپا
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 .  ختی ری اعصابش را بهم م
 يادآوری را باز کرد از آسانسور خارج شد ، با شی زن در اتاقک آسانسور چشم هاي صدادنیچی پبا

  را پارك کرده بود به سمت در لشی که اتومبییجا
 

 ری شبتون بخانی آقا کدیخسته نباش: بلند شدعی سردنشی ساختمان بزرگ رفت ،نگهبان با دیخروج
 . سرش را به نشانه تشکر تکان داد از ساختمان خارج شدشی لب هاي روي لبخند خسته راههم

 دنیبا د.  کرد، برگشت " سالم " آشنا پشت سرشیی نشست، صدانی در ماشرهی دستگي رودستش
  رهی درهم رفتند بدون جواب دستگشی اخم هانینوش

 
 سالم کردمااا:  نشستنی در ماشيرو نیقبل از سوار شدن دست نوش.  باز شدد،دری را کشنیماش
  .دمیشن: به سمتش انداختي سردنگاه
 کنم دلم ی دور آشتمیزی کدورتا رو برهی هنوزم نظرت چي پس قهریاوک: لبخندش را نباختنینوش
 . جمعمون تنگ شده يبرا
من با تو قهر نکردم که حاال : گرفت ،لبخند زدنی نشست سرش را به طرف نوشنی درون ماشانیک

  کنم من با تو تموم کردمیتآش
 دوست دخترت چطوره؟: تر شدقی عمنی نوشلبخند
 را شهی ضربه زد ،شنی پنجره ماشي بلندش روي با ناخن هانی را بست،نوشنی نداد تنها در ماشجواب

  منتظر نگاهش کرددی کشنییپا
 انیت نکردم ک در حقي بدچیمن ه: اش زد ینی بری زایفوری عطر اي جلو برد ،بوی سرش را کمنینوش

  بهت نرسوندم اما تو به من بد ي آزارچی هچوقتیه
 

 ،مجبور شدم ي باردارم ولم کرددمی به هفته بود فهمی تک و تنها وقتي دادي ،سه ماه منو بازيکرد
  پدرم شی پی سقطش کنم رفتیبا هزارجور بدبخت

 
 .... اما من هنوزم دوست دارم هنوز دارم التماستي بردآبرومو
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 ی تو رو ندارم وقتيشعرا.... حوصله كنیبرو اونور نوش: حوصله سرش را تکان دادی بانیک
  موندم؟مگه ی باهات می چي دوست نداشتم براخواستمتینم
 

 کردم بعد دوارتی امای بت دادم ی به تو ندارم ؟ قول الکي عالقه اچی شب بهت نگفتم من ههمون
  من چجور یدونستی کردم از همون اول میپشتتو خال

 
  طرفم ی با کدونستمی منم ممیآدم

 !ممه ... اداهاتم به تنیا: اشاره اش را به سمتش گرفتم انگشت
  مثل قبال می باشی حداقل دوست معمولی ولگمی نمیچیباشه ه:  شد ی باراننی نوشچشمان

 تموم می که داشتي  رابطه من با تو تموم شده،هر جور رابطه ازمیعز: در چشمانش زل زدانیک
 ! نکن کیانقدر خودتو کوچ: زدیلبخند کج....شده
 .... کارت رو هم ینیریش: عقب رفت بغض را قورت دادنینوش
  را نی ماشتی بدون اهمانی به طرفش برگشت کنی زد ،نوششی از اتمام جمله ماندانا صداقبل

 . حرکت داد
 .  توقف کرددی کشي باال برد ،پوف کالفه اانی کي دستش را براستادی انی کنار نوشماندانا

 ! امروزدمتی،ندی نباش؟خستهیخوب:ماندانا جلو رفت . دی کشنیی را پاشهی نشد تنها شادهی پنی ماشاز
 . بودم رونیب:  حوصله جواب دادیب

 به ای بی حاال که توام هستمی امشب باهمنیمنو نوش: اشاره زدنی گفت با دست به نوشی آهانماندانا
 ... قادی
 .م کار دار:دی حرفش پرنیب

  انی کگهی دای نکن بتیاذ: دلخور نگاهش کردماندانا
 . بهمون بده ینیری مجبور بشه شترسهیحتما م: جلو آمد نینوش

 ! کنفی مانداناهم  تعري رو که قبال به تو دادم، مزشو براینیریش: کردنی لبخند زد رو به نوشانیک
 دمی محیترج: نگاه کردرهی خانیک تر شد به قی سرخ شد اما ماندانا لبخندش عمتی از عصباننینوش

 .خودم مزشو بچشم 
 . پدال گاز فشرد از کنارشان گذشتي را روشی به جانبش انداخت بدون جواب پایظی نگاه پر غانیک
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اشک از .  صفحه بودي روشن شد، نام ماندانا هنوز رولی را فشرد صفحه موبالی موبانیی گرد پادکمه
 ت از پشت  سرش را باال گرفدی چکنییچشمش پا

 
 رونی پولش بود حواسش به بفی به مغازه انداخت در حال در آوردن کارت از کی نگاهنی ماششهیش

 . نبود
 : را خواند امی پگری نشسته بود بار دشی در گلوینی گرفت، بغض سنگنیی را دوباره پاسرش

Salam azIzam Man sherkaTm, U kojaei? 
 )؟یی من شرکتم تو کجازمیسالم عز(
 
 را لی  باز شد نگاهش را کند دکمه پاور باال سر موبانیدر عقب ماش. ماند"زمیعز" کلمه ي رواهشنگ

  انیدرب سمت راننده باز شد ک. شداهیفشرد صفحه س
 

 . انگار مونده اس نجای اي حلواهامیگرفتی از تهران حلوا مدیبا:نشست
  اس؟ 315قطعه دوستت هم توو : ادامه دادانی حرکت کرد کنی سکوت کرد،ماشپگاه

 چت شد؟: نگاهش کرد انی نداد،کجواب
 بهم ی کمانی کي را به سمتش گرفت ابروهالی اش را به نگاه نگرانش دوخت موبای اشکچشمان

  را در دستش گرفت دکمه پاور را فشرد لی شد موباکینزد
 
 شی پانی را بی درهم گره خوردند بدون جواب گوششتری بشی ماندانا مشخص شد،ابروهاامیپ

 همکارمه پگاه:انداخت
  ؟ی با منينگفته بود: پوزخند زدپگاه

  ؟گفتمی مدیبا: متعجب نگاهش کردانیک
  !ي لو نرينطوری نده اامی پیگفتی مگهیآره د:دی پلک چپ کشری زدست

  رفتم ؟ ی مدیقطعه چند با!چرت نگو:  مقابلش بودرهی خنگاهش
  رم ی شم نگه دار خودم می خواد مزاحمت نمینم_
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پگاه جان بهت گفتم همکارمه پرت :  گفت کردی دستش را گرفت همانطور که مقابلش را نگاه مانیک
  دوستت شی پای؟ 315اول برم قطعه ! و پال نگو 

 
 ؟يریم

  ؟یی من شرکتم تو کجاگهی ؟مزمی عزگهیده؟می مامیهمکارت بهت پ:دی کشرونی دستش را بپگاه
 ابامه دخترِ دوست ب:دی صورتش کشي دست رویعصبان
  همکارت بود شی پهیچند ثان! جالبه:دی خندی عصبپگاه

 همکارم دخترِدوستِ بابامه : شمرده شمرده گفت انیک
  ؟انی ؟من خرم کپرسهی سوال مينجوری ؟ ازت ايدیشمارتو به همکارت که دختر دوست باباته م_
 کردن اول هیجا گر که به يخر نبود: داد ی را نشان م315 تابلو سبز رنگ عدددیچی سمت چپ پبه
 !ي کردی بعد حرف منو باور ميدیپرسیم

 من زمی داده سالم عزامی مانداناااا ،بهت پي کردوی ستیشمارشو توو گوش: را باال بردشی صداپگاه
 ؟ییشرکتم تو کجا

  کنم ؟ی تو رو باور نمي من خرم که دروغااونوقت
 گو گوه نزن به اعصاب من شعرا ن...پگاه ك:دی به سمتش چرخی عصبانی متوقف شد،کنیماش
 تا االنم دلت برام سوخت هنوز اون آدم ی خواستیتو از اولم منو نم: افتاد مقطع گفتهی به گرپگاه
 ...شهی منم سر اومده روت نمي انقضاخی حتما تاریقبلن

 خفه شو پگاه :دی شده اش غردی کلي دندان هانی باز
 فه شو ؟  خیگیبه خاطر اون به من م: تر شددی پگاه شدهیگر

 انی اش داغونه کهیروح" کرد آرامش کندی می در سرش سعیی را بست نفس گرفت صداچشمانش
  بوده حالش بد ی قانونی پزشکروزیاعصابش خورده د

 
  " ،درکش کنشده
 را با عجله نی آمد،چشمانش را باز کرد پگاه در حال رفتن بود در ماشنی شدن در ماشدهی کوبيصدا

 : دستش را گرفت ستادیکنارش ا.دی پررونیباز کرد ب
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  می بردارلوی وسامی برای خوام دست خودم نبود داد زدم سرت بی ممعذرت
 داتونی با خردی بردی تونی مستیالزم ن:دی کشرونی دستش را بپگاه

 ؟ي بندیحاال چرا جمع م: خنده اش گرفتتی عصباننی بانیک
  نه ؟ستیاصال برات مهم ن: اش را باال آوردی چشمان عصبپگاه

 نگاهش کرد انیک. از کنارش رد ي مرددی حلقه کرد جلو کششی جواب دستش را دور بازوي جابه
  زنم بهش خوبه؟ی خودت زنگ ميجلو:

  برام گهی دستیمهم ن: بکشدرونی را بشی کرد بازوی سعپگاه
 اریدرن ي بار بهت گفتم دختر دوست بابامه  بچه بازهی پگاه ياری شورشو درمي دارگهید: کردشیرها
  ؟ستی کنم مهم نوی نه ؟شمارشو سستی مهم نزمیعه ؟ پس منم پسر دوست بابام بهم بگه عز_
 گفت و دو عدد خرما "ي اامرزهیخدا ب" انی جعبه خرما به سمتشان گرفت،کستادی کنارشان ایزن

  بخور فشارت ایب: را به طرف پگاه گرفت یکی. برداشت
 

 افتاده
 . افتادنی زميزد خرما  رو دستش را پس تی با عصبانپگاه

 
 . دوخت رفتی که ميری کمرش زد چشم به مسي دست رودی کشیپوف

 هی بلند گري گذاشت با صداشی زانوي نشست سر رونی زمي جلو رفت کنار قبر پدرش روی کمپگاه
  ي هی گرنی اشک ها انی دلخور بود اما اانیاز ک. کرد

 
 شی بود که از چشم هاي پدری و بی پناهی بي هااشک. از دست او نبود ي دلخوري تنها برابلند

  سنگ يسرش را بلند کرد دست رو.ختندی ری مرونیب
 

 کس یکاش انقدر زود ب...ی رفتیکاش انقدر زود نم... بابا يکاش بود: گذاشت،به هق هق افتاد قبر
 . شدمینم
 را شست گل ها  قبرانی کخت،ی راهی سنگ سي  گالب را باز کرد روي کنارش نشست ، در بطرانیک

 .  سنگ گذاشتيرا از کنارش برداشت رو
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 زانوها گذاشت به دست ي هنوز روان بودند اما هق هقش بند آمده بود چانه اش را روشی هااشک
  زل زد،دیچی که گل ها را مانیک
سرتو از " وقت نگه هی اتاقم که ي رفتم توی نشستم می نمششیشبا پ: آرام و لرزان گفتیی صدابا

  " شهی متی چشمات اذرونی باری بتیگوش
 رفتم ی موندم ، می مداری اما تا صبح بادی گفتم خوابم می اتاق مي رفتم تویم:  هق هق افتاد به
  ي اگه کامنت برانمی ببی که اگه عکس گذاشتنستایا

 
  رفتمی نمششی موندم اما پی مداری بفهمم تا صبح بی گذاشتیکس

  ....زمیعز:ت پگاه گذاشت  دسي گل را رها کرد دستش را روانیک
  خوام ی نمیچی هدنشهی لحظه دهی لحظه فقط هی آرزوم نیحاال بزرگتر...حاال با تو اومدم سرخاکش _
 . سکوت کرد دی کشی تنها آهانیک
 گهی اما جز تو دیقبل از تو بابا داشتم،خانواده داشتم،آرامش داشتم فقط تو رو نداشتم االن تو هست_
  ندارم یچیه
 از شهیمهم نبود هم.  شودی مفی نشست مهم نبود شلوارش کثنی زميستش را رها کرد رو دانیک

 .  نشستن متنفر بودنی زميرو
 ؟ی فهمی مانی ترسم کی کنم،می میهر روز و هر شب دارم با ترس رفتنت زندگ_

  دارم که از دست بدم ؟ وی کگهی من دي توام براگه
 خودت بهش زنگ بزن اگه منو باور ایب:به طرفش سر داد دی کشرونی را بلی کرد موبابشی در جدست

 ... خودتيندار
 ماندانا هستن که شمارتو دارن که گهیچن تا د: خش دار شده بودشی صدادی حرفش پرنی بپگاه

  شونینی بی مای رو دارن که توو مهموننستاتیا
 کنم ی م خطمو عوضمیری امروز باهم منی کنم همیخطمو عوض م : دی کشیقی نفس عمانیک

 خوبه ؟ .رمی هم نمی ،مهموندمی رو بهت منستامی،پسورد ا
 !ي کردویشمارشو س: دوختانی بود نگاهش را به چشمان کسی هنوز خچشمانش
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 دهی نبوده طناب منی منو انی بیچیبه جان خودت ه!  کردم قبل از اومدن تو وی سشی وقت پیلیخ_
  مونیاما من تو رو دارم به خاطر تو به خاطر زندگ

 
 تی اعتمادی بنی که تموم بشه ا؟ی کار کنم که نترسی که من برم؟ چی ترسی کنم  می تالش مدارم

 ؟ !نسبت به من 
 . انداختنیی جواب تنها سرش را پاي جابه
 
 
  م؟یبر: پگاه جلو آمددنی بود با دستادهی دور تر ای کمانی بلند شد کهی کنار قبر مهداز

 رمیدم مخو: انداختفشی را دور بند کدستش
  باهم میریم: دستش را گرفتانیک

 درب  انیک. هر دو سکوت کرده بودند . حلقه نکرد اما کنارش قدم برداشتانی را دور دست کدستش
  ي را روفی باز کرد سوار شد ، کشی را برانیماش

 
 . گذاشت نگاهش را به آن دوختشیپا
 اما سرش را کردیش را احساس م نگاهینی در سکوت نگاهش کرد،سنگی کنارش قرار گرفت کمانیک

 باال نگرفت 
 بعد در جاده ی را روشن کرد کمنی نفسش را کالفه فوت کرد،نگاهش را برداشت ماشانیک

  بار بود که کنار هم بودند اما هر دو سکوت کرده نیافتادند،اول
 

ون  بد" کنه ی سرم درد م"دی پگاه را شنيدستش را به سمت پخش برد قبل از لمس صدا.بودند
  ي گذاشت براشی پاي رودیحرف دستش را عقب کش

 
 .... دست پگاه بود اما امروزری دستش درگکی ی هنگام رانندگشهی قرار بود همی دست پگاه بگرفتن

 چرخاند انی مشت شد سرش را به سمت کفی کيدست پگاه رو. پدال گاز فشردي روشتری را بشیپا
 منو برسون خونه : 
  نه ؟ی کنی نمتمومش:  پوزخند زد انیک
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  کنه ی خوام برم خونه سرم درد می م_
 . من ي خونه میریباشه م:  بدون حرف نگاهش کرد دوباره نگاهش را به جاده دوختهی ثانچند
  حرفاتو باور کنمی خواستی منی ايآها پس فقط برا: زدي پوزخند صدا دارپگاه

 ؟ی چيابر: به سمتش انداختيزی گره خورد نگاه تشتری بانی کيابروها
 خونت کارتو راه بندازم وگرنه من امی که بنی ايبرا:  شده بود وانهی پگاه گستاخ شد، امروز دچشمان
 ....یچه فرق

 یزنی ميادی زر زي دارگهید:  سبقت گرفانیک
 درست حرف بزن : ختی راشکش

 یور برم دشتری کنم بی متوی مالهی.. خی زنم هر چیهر جور دلم بخواد حرف م: باال رفتانی کيصدا
 . يدار
 ادی از دهنت درمی هر چیزنی فقط داد م؟توي منو کردی مالهی...تو خ:  به هق هق افتادهی زور گراز
 ... آدم ناراحتهی وقتي انقدر شعور نداریگیم

 بگم ی بهت بگم دوست دارم؟ با چه زبونی آخه احمق با چه زبون_ دهانش را بستانی کادی فريصدا
  از يدی رامی پهیبه خاطر  کنم ؟ یمن آشغال ولت نم

 
  ؟هی چ؟دردتیکنی کنم چرا تمومش نمی به اعصابم مگه نگفتم خطمو عوض مصبح

 که اون دختر به خودش اجازه ی کنی کار می چي شرکت داري توستی که معلوم ننهی دردم ا_
  یشی تو عوض نمنهی بده دردم اامی بهت پينطوری ادهیم
 

 گهی دیکی با ي برشتی پامی بری ،دگهی دیکی سمت يم بر بترسدی شه همش بای عوض نمتتیشخص
  !یبخواب
 راحتش را ی زندگدی پگاه انداخته بود قي همه خودش را به پانیا.  زده بود رونی اش بیشانی پرگ

 دهان باز کرد . ردی جواب بگنطوریزده بود که حاال ا
 

 شهی رابطه تموم منی امروز انیهم:  آرام بودشیصدا
  خورمیمن بدردت نم:  ادامه دادانیک. خشک شد پگاه
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 از خدات بود ؟ : ختی فرو رنهی در سقلبش
 .آره از خدام بود _

 باشه نگه دار :  را تکان دادسرش
 گونه اش پاك ياشک را از رو.  زود تر قفل کودك را فشردانی رفت کرهی به سمت دستگدستش

  بشم ادهی خوام پینگه دار م:کرد
 ی خواد زحمت رسوندنمم بکشی نمرمی خودم مگهینگه دار د:امه داداد. شدشتری بنی ماشسرعت

 ی کن زودتر از دستم خالص شادمی جا پنیهم
  شمی خالص ممی رسی مگهی ربع دهی:  پوزخند زدانیک

 روز نی خودمه که االن به اری نباشه تقصالتمی خنی تمومه و عی بگيحق دار:  شددتری اش شدهیگر
  يخودم اجازه دادم هر کارخودم اومدم خونت، .افتادم

 
 ي از دست نداديزیتو چ.  خورمی من به دردت نمی بهم بگي حاال هم حق داری خواد بکنی مدلت

  ي منم که برای رابطه بترسنی تموم شدن ايکه برا
 

 . باختمموی با تو همه چبودن
  ي نبازشتری که بمی کنیتموم م:  خونسرد جواب دادانیک

 رفت ،با پخش شدن آهنگ هر دو سکوت نیتش به سمت پخش ماش حرف دسنی از گفتن ابعد
  کرد و ی میتنها  هق هق پگاه با خواننده همراه.کردند

 
 . اش ندادهی به گریتی اهمچی بار هنی اولي براانیک
 

 هق ی سکوت کرده بود ،حتانی کریدر تمام مس. آمد ی مقابل خانه متوقف شد ،نفسش باال نمنیماش
  بود، اوردهی دلش را به رحم ن دردناکش هميهق ها

 
.  بود انی دستان ککی نزدیی بودند و نگاهش جاستادهیمقابل خانه ا.  نگاهش هم نکرده بود یحت

  کند اصال ی عذر خواهردی داشت دستش را بگدیهنوز ام
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نگاهش را باال تر . بودشی پاي ثابت روانی اما دست کردی هم مهم نبود فقط دستش را بگی خواهعذر
  در هم شی اش نگاه کرد ابروهای رخ عصبمید به نبر
 

 ، دستش را وفتدیلبش را گاز گرفت تا دوباره به هق هق ن.  مقابلش بود رهی خورده بود ،نگااش خگره
 . را باز کردنی برد در ماشرهیبه سمت دستگ

  ببرنمیا:دی را شنانی کي شدن صداادهی از پقبل
 .  نزدیبود افتاد،حرف که به سمتش دراز شده ی گوشي رونگاهش

 میچند وقت از هم دور باش:  برخالف چهره اش آرام بودشیصدا.  گذاشتفشی کي را رولی موباانیک
  مدت دست خودت باشه اگر نی هم ایگوش. بهتره 

 
 .  ادامه بده یخواست

 دایاگر اعتماد پ:  در چشمان مهربانش دلش را لرزاند ي را به چشمان پگاه دوخت ، دلخورنگاهش
  ادامه بده يکرد
 ....د؛منی نالپگاه
 خداحافظ.ادامه نده : دستش را باال بردکف

 .  افتادهی صورتش گرفت به گري شکست ،دستش را روبغضش
 هق ي صورتش و صداي پگاه روي باز ،دست هامهی ننی همانطور ماندند،در ماشقهی از پانزده دقشتریب

 ....هقش 
 از لی موبای گذاشت گوشرونی بنی را از ماششی پایحرف چی کم هق هق پگاه بند آمد بدون هکم
 محض بستن . افتاد ی صندلي سر خورد روفشی کيرو
 
  از نی ماشدر

 شانی بار خداحافظنی اولي تا به خانه برود،براستادی ناانی بار کنی اوليبرا.  با سرعت رد شد کنارش
 . حد تلخ بود نیتا ا

 يصدا.  تماس گرفتبای با زدی کشرونی را بلشیت موبا باال رفی به طرف زنگ خانه رفت کمدستش
  و ي عادشی کرد صدای سعدیچی که در گوشش پبایز
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 سالم: بغض باشد بدون
 . تموم شد ؟کالستیخوب: دی کشرونی بنتی را از کابینی ظرف بزرگ چبایز
 ونه  خامی ساناز شب مشی برم پيدی زنگ زدم بگم اگه اجازه مستی آره تموم شد حالم خوب ن_

  خونه ایاونجا چرا؟اگه حالت بده ب : ی صندلي گذاشت دستش را روزی مي را روظرف
 اری هم بی بستنباجونیز:دیحالم گرفته اس آرمان درون آشپزخانه پر: دی مقنعه کشي دست روپگاه

  زمی عزارمیم: زدلبخند
 ؟یبا من:دی کنجکاو پرسپگاه

  نه با آرمان بودم _ بایز
 برم مامان؟ :دامه داد گفت و ای آهانپگاه

 دی که کرده بهش اعتماد داری با وجود اشتباهاتدی نشون بد"دیچی روانشناس در سرش پي هاصحبت
  قبلش ي با منع کردن از کارادیو رهاش نکرد

 
 رو بخواد ي در هر صورت دخترتون اگر کاردیدی به سمت دروغ گفتن سوق مشتری رو بدخترتون

  دی به شمابگه تا بتوندی بد اجازهدهیانجام بده ،انجام م
 

  " دی کنکنترلش
  زمیبرو عز:  را بست شی هاچشم

  زنم ی خونشون از اونجا بهت زنگ مدمی رسی مرس_
 خداحافظ.مواظب خودت باش : لبش نشست ي رولبخند

 ی تاکسنی اولي رفت براابانی را در دستش گرفت به طرف خلی موبابای از اتمام مکالمه اش با زبعد
 .ند کرد دست بل

 
  بخور ای عموت بیِکش...چه ك:  را مقابلش گذاشت وهی ظرف مساناز
  خورم ساناز ممنون ینم:  تخت نشست ي را رها کرد روپرده
 و انی پاچه کیحاال تو چرا الک:  گذاشتی دستشی پي برداشت رویکی وهی از هر متی اهمی بساناز
  ؟ یگرفت



 496 

  ؟ي کردی مکاری چي تو بود؟؟یی کجازمیم عز داده سالامی دختره پگمی ساناز؟ می الک_
 ی کلمه مهی زدن ی دعوا کردن و حرف الکيمن بودم به جا... بخور: را جلو هل دادی دستشی پساناز
  ی گفت خطمو عوض می حداقل وقتای هی کدمیپرس

 
 . توو رابطتون يدی شد خوبه ؟بدتر رينجوری دادم االن ای ادامه نمکنم

 جلو حاال ی رفتي پگاه خودت قبول کردی دونستی مانوی کيتو گذشته :مه دادساناز ادا.  کرد سکوت
  توو ي همون گذشته رو زدی کاره برگشتهیچرا 

 
  بار به روت آورد؟هیاصال !  ؟ی به تو بگه تو دروغ گفتی ؟ اونم خوبه هسرش

 نه : جواب دادآرام
  تموم شدانی کریپس برو بم:دی خندساناز

  دی لرزشیانه ها گرفت، شنیی را پاسرش
 یچ: پگاه گذاشت ي شانه هاي گذاشت دست روشی پي درون دستش را روبی دستپاچه سساناز

  اصال ي زدم بخدا خوبش کردیشد؟غلط کردم حرف
 

 ...ي بود پسره حقش
 خسته شدم ساناز :دی هق هقش نالنی از بپگاه

 پدر دارم نه هیباهام بمونه؟ نه  انی دارم کیمن چ: پگاه ادامه داد.دی بدون حرف در آغوشش کشساناز
  خونه هی ی نه حتي نه خانواده مادري خانواده پدرهی
 

 از بغلش ی هر کی کنم وقتکاریچ. خونه شوهر مامانم ادی بدی کنن باي اونجا خواستگارانی بگم بکه
  کنم که بفهمه کاری ترسم بره سمتش چی شه میرد م

 
  ستی خودم ندست
 .نوازش کرد را خت،پشتشی اشکش رساناز
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 بودم ،امروز ی قانونی پزشکروزی بود االن هزارتا مشکل دارم دانی مشکل داشتم اونم نبود کهی قبال _
 خسته شدم ... برم دادگاه دیقبرستون بودم ،شنبه با

 
  کشم ی نمگهید

  گذره ی روزا منی اي شه پگاه بخدا همه یدرست م: کردشی جداساناز
  فهمه ی کس نمچی رومه هي چه فشاری فهمیم کشم نی می من چی فهمی تو نم_

  فهمم یمن م:  دستش را گرفتساناز
 که شوهر بهی مرد غرهی سر سفره ی فهمیم:  ساناز دوختی را به چشمان اشکانشی گرچشمان

  غذا شهی روت نمی فهمی م؟ی چینیمامانته نشستن 
 

 یت زدن شبا نذاره بخواب که بهی هزار تا حرفي چشماتو ببندی فهمی؟می چینی ي راه بريبخور
 ؟ی چینی

 ی مهی مهابا گریپگاه اما ب.  لبش را گاز گرفت تا مانع شکستن بغضش بشودختی ساناز راشک
  نی بی فهمی پدر؟ می ناموس بی بهم گفتن بی فهمیم:کرد

 
  ساناز؟ ی فهمی شدن و به خواب رفتن رو مداری و آسمون معلقم ؟با ترس از خواب بنیزم

 ی عصباننمی بی مامی پهی ی وقتيدی چرا حق نمستمی نگهی دخترم دیمن حت: آوردنیی را پاشیصدا
 بشم ؟
 زانو زد ،هر دو دستش را در دست گرفت اشک در چشمانش شی تخت بلند شد مقابل پاي از روساناز

  که یی حرفايهمه : محکم بودشی اما صدادی لرزیم
 
 جلو همش ی اما رفتی چجور آدمانی کیونست دی درسته اما انتخاب خودت بود پگاه خودت میزنیم

  یلی شه اما شد  خی عاشقت نمانی کي کردیفکر م
 
 ی کنه مگه نمی که واقعا دوست داره برات تالش میکی،ي دارانوی اما به جاش کي از دست دادزایچ
  رهی سرکار میگ

  را تکان داد سرش
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 تو ی بدن بخوان مخشو بزنن تا وقتمای هزارنفرم بهش پرهیخب خره بخاطر توئه که داره سرکار م_
  ينجوری تو رو همانی براش ،کستی اصال مهم نیهست

 
 ! ؟ي که مقصرش تو نبودي خوری رو می غصه اتفاقاتي دوست داره چرا االن داری هستکه

 و ناموس رتی اونا خجالت بکشن که از غی کشی تو چرا  خجالت مي که نداري نداري پدرخانواده
  گرفتن ادیدن و  فقط کتک زیپرست
 مامانت کار خالف شرع کرده؟بعد از سال شوهرش ازدواج ی کنی که می کنی می زندگتی ناپدرخونه

 انقدر . که مادرت هست ی سقفری زیکرده توام رفت
 

 ! بخاطر از دست دادنت بترسه نه تودی اونه که بانی تر از اون نبنیی پاخودتو
 تا از عذاب راحت دی حرف هارا بگونی ای داشت کسازیار ن بند آمدند انگشی آرام شد ، اشک هاپگاه

 .بدون حرف تنها دستش را فشرد .شود 
  اری دربانیحاال پاشو برو از دل ک:  آرامشش لبخند زد دنی با دساناز
  میگفت چند مدت از هم دور باش:  زمزمه کردنی غمگپگاه

  کنه ی چطور ذوق منی اومده بابا پاشو برو ببیچس: بلند شدساناز
  خوام خودمو خورد کنم ینم: دی آه کشپگاه

  رو بذار کنار ای مسخره بازنی اي چرند نگو خواهشا اگر دوسش دار_
  ست؟ی کرد پاشم برم خونش زشت نادهی منو پي اونطوریآخه وقت: مردد نگاهش کردپگاه

بده از هم دور  جفتتون حالتون یزشت اونه که وقت: مانتو پگاه را برداشت به طرفش انداختساناز
  حاال که نصفه نتونی بوفتهی نذار فاصله بششی برو پدیباش
 

  و پوچ خرابش نکنچی سر هدی رفترویمس
  حرفمشهی ساناز دوباره دروغ مشی پرمیبه مامانم گفتم  م: را برداشت مانتو
  که ی دروغ نگفتگهی دي من اومدشیپ: دی خندساناز

 آمد که ی ساناز مي تخت نشست صدايه اش را برداشت رو مقنعدی زد مانتو را پوشی رنگی بلبخند
 . پرسدیاز مادرش شماره آژانش را م

 



 499 

 یی گرسنه هم نبود حرف هایحت.  مبل پرت کرد به طرف اتاق خواب رفت ي را رولشی و موباچیسوئ
  کرده بود رشی سیکه امروز خورده بود به اندازه کاف

 
 هق هق پگاه ي را باز کرد صداراهنشی پيست دکمه ها تخت نشي اتاق را باز کرد وارد شد، رودر

  پرت نی زمي را با حرص روراهنیهنوز در سرش بود پ
 

 آمد اما ی ملشی زنگ موبايصدا.  تخت افتادي کمربندش را باز کرد بدون در آوردن شلوار روکرد
  ی مهم نبود چه کسشی خواست بلند شود برایدلش نم

 
 . آنقدر خسته و کالفه بود به محض بستن چشم ها خوابش برد را بست شیچشم ها. گرفته تماس

 3 نگاه کرد واری دي تخت نشست و به ساعت روي باز شدند روشی زنگ آپارتمان  چشم هاي صدابا
  دوباره زنگ همانطور که ي بود با صدادهیساعت خواب

 
 را برداشت با لشی خم شد موبادی  برخاست از اتاق خارج شد کنار مبل که رسدی کشی مازهیخم

  را ی نبود گوشي پوزخند زد از پگاه خبررضای نام علدنید
 
 پگاه دنیبا د. در را باز کرد ی در چشمی مبل پرت کرد به طرف در رفت بدون انداختن نگاهيرو

  اال کردی را در آن لحظه میماتش برد فکر بودن هر کس
 

پگاه  .دیابل به خود آمد از مقابلش کنار کش بودند با باز شدن درب آپارتمان مقرهیهر دو بهم خ.پگاه
 در را بست با دست به مبلمان . بدون حرف داخل شد

 
  نیبش:  کرداشاره
 به اتاقش رفت در کمد را باز کرد انیک.  کاناپه نشستي بدون تعارف به طرف مبلمان رفت روپگاه

  از سرش رد کرد دی کشرونی بی رنگدی شرت سفیت
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 نیی مبل نشسته بود دستانش درهم گره خورده بود سرش را پايپگاه رو . به سالن برگشتدوباره
  شده؟يزیچ:ستادی اشیرو به رو.انداختا بود 

 نه :  جوابش را گرفت ینی چشم ها و نوك بي قرمزدنی سرش را باال گرفت با دپگاه
  ؟يپس چرا اومد: انداختزی مي را دراز کرد روشی مبل نشست پاهاي روکنارش
 . کرد شتری آورد را بی که به دستش مي تنها فشار ندادجواب

  نه ؟ ای شرکت رفتم ینی ببياومد:  را برداشتي وی تموتی رانیک
 نی اونجاست برو ببممیخواب بودم گوش: را روشن کرد ادامه دادونیزی تلوانی نگاهش کرد، کدلخور

  راحت بشه التیخ
 ومدمی ننی ايبرا:  آرام گفتیی صدابا
 
  ؟ي اومدی چيپس برا:زد پوزخند انیک

  اومدم؟مزاحمت شدم؟یناراحت:  نشستشی در گلوبغض
 . برخوردش تکان خورد ي پرت کرد از صدازی مي کنترل را روانیک
  به اعصاب من ؟ ی گوه بزنی دوباره بگيای بی چه مزخرفاتینی ببي فکر کردیرفت: گفتی عصبانیک

 . ...یاومدم معذرت خواه.... اومدم: دی اش لرزچانه
 کجا ؟:  دستش را گرفت انی بردارد کی قدمنکهی از جا بلند شد قبل از اخت،ی راشکش
 یرفت : دی کشی پوفانیک. انداخت نیی سرش را پادی نکشرونی مبل نشست دستش را بي رودوباره

 خونه اصال؟
 شی موهادی کشرونی دست دراز کرد مقنعه را از سرش بانی تکان داد کی را به عالمت نفسرش

 .  شانه افتاد ي روشانیپر
  ؟يومدی نشی که سه ساعت پيکجا بود:دی پرسانیک

  ؟ ی گرفتلمی تحویلیحاال که اومدم خ:  کردنگاهش
  اریپاشو مانتوت رو درب:  خنده اش را خورد از جا بلند شد انیک

  دمی من ناهارم نخوردم اومدم خواب؟ي خوری میچ:  را برداشت لشیموبا
 منم نخوردم :اد  آرام جواب دهمانطور

  ؟يخوری میچ: را به گوشش چسباندلی موباانیک
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  ممنونخورمی نميزی چ_
برو صورتتو : غذا سفارش داد بعد از قطع تماس رو به پگاه کرد شانی هر دوي براتی اهمی بانی ک

 بشور لباستم عوض کن 
 راحتم : بودنیی سرش هنوز پاپگاه

  ناراحتم ينجوریمن ا:د مانتو برد لبخند زد ،کنارش نشست دست به طرف بنانیک
 م؟ی تموم کنیچرا گفت: پگاه مملو از آب شد نگاهش کردچشمان

  شدم یعصبان: دی کشیقی نفس عمانیک
  ؟ی کنی تموم می بشی هر وقت عصبان_
 !ي زدي بديحرفا: گونه اش را پاك کردي اشک روانیک

 !يهمم نکرد نگای کردم حتهیتا تهران گر:دی دورونی از چشمش بيگری داشک
  ادامه نده گهی خوام حاال هم تموم شد دی معذرت می کلمه بگکی کردن هی گري به جای تونستیم_

  دعوا؟هی به خاطر ؟فقطي زودنیبه هم: مات نگاهش کردپگاه
  جی تموم شد گگمیدعوا رو م:  لبخند زدانیک

 بود که اندامش را دهیوش پیتاپ قرمز رنگ چسبان.  زد مانتو را از تنش خارج کرد ی رنگی بلبخند
  ي خودش را بابت اصرار براانی کدی کشی به رخ مباتریز
 

 کنارش دهیپگاه چسب.  دوخت ونیزی و به تلودی پگاه دزدي مانتو لعنت کرد نگاهش را از رودرآوردن
  االن ؟ می کردیآشت: نشست 
  زمیآره عز:دی خودش را کنار کشی زد کمی زورکلبخند

 ي حلقه کرد سرش را شانه اش گذاشت نفس هاانی کيد دستش را دور بازو شکی نزدشتری بپگاه
  کنمی دعوا نمگهید:  خورد یداغش به گردنش م

 : کالفه بلند شد ،پگاه متعجب نگاهش کردانیک
  شد؟یچ
 تشنمه : به طرف آشپزخانه رفتانیک
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 کم يزینش چ از حرارت درودی نفس سر کشکی آب خنک را برداشت ي را باز کرد بطرخچالی در 
  کمرش زد کالفه اطرافش را نگاه يدست رو. شد ینم
 

 آب ری رفت اهرم را باال داد سرش را زیی ظرفشونکی به طرف سدی چند نفس پشت هم کشکرد
 . از التهابش را کم کردی آب کميگرفت سرما

  
 . دوختونیزی مبل تک نفره نشست و نگاهش را به تلوي سالن برگشت روبه

 ؟يچرا انقدر سرد شد:گاهش کرد ناراحت نپگاه
  داغمیلیاتفاقا خ: نشستانی لب کي رولبخند

 مشخصه : پوزخند زدپگاه
  مشخصه؟يجد: گرفتنیی با خنده سرش را پاانیک

 دو ساعت توو آشپزخونه يری میشی پا منمی شی مشتی پیوقت: ادامه داد دی منظورش را نفهمپگاه
 ومه  معلینیشی دور تر از من  ميری ميای میوقت
 

  مشخصه
  کجا؟ ي اومدیبه مامانت گفت: دی گفت پر صدا خند"یآهان" انیک

 خونه ساناز : دلخور جواب دادپگاه
 ي که با روانش بازی و خطدی باز تاپ رسقهی تر رفت به نیی پادشی گردن سفي از روانی کنگاه

 ؟یمونیشب م:دی لبش کشي روکرد،زبانیم
 م؟بمون: لب پگاه نشستي روي مرموزلبخند

  کنه برام ی نمیفرق: نگاهش کردانیک
 .ختی درهم آمفونی زنگ آي با صداانی لب پگاه گم شد قهقهه کي رولبخند

 ساعت از آمدن پگاه کی.کردی مي بازشی بود با موهاشی پاهاي کاناپه نشسته بود سر پگاه رويرو
  اجازه دهد نکهیگذشته بود بعد از خوردن غذا بدون ا

 
  ؟یبه خانواده ات گفت:دیپگاه آرام پرس. ا همانطور رها کرده بودند رزی جمع کند ميزیچ

 آره : پگاه جواب دادمانند
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 و؟یچ: نشست پگاه
 ویدیهمون که پرس: را باال فرستادشی ابروي تاکی

  بهشون ی گفتگمیاز من م: شانه اش را عقب زدي افتاده روي تک موپگاه
  زمیآره عز_

  گفتن؟ یچ: زده گفت جانی هپگاه
  ي کردداشیگفتن چقدر زشته از کجا پ:دی خندانیک

  ي لوس و مسخره ایلیخ:دی کوبشی بازوي با مشت روپگاه
 زد مهی تنش خي رودی مبل دراز کشي پگاه رودی که جمع شده بود را کشیی دست دراز کرد پاانیک

  سرش برد در ي،مچ هر دو دستش را گرفت باال
 

 ؟ی نزننی سوترونی بيری تو مدهی میچه معن:  شدرهی خچشمانش
  زیه: لبش را گاز گرفت پگاه

 مال خودمه:دی سرش را جلو برد لبش را آرام بوسانیک
 . گوشش نشست ری زانی کي لب هادی خجالت زده خندپگاه

 
 

 تر آمدند دست پگاه  نیی پاانی کيلب ها.  را بست شی قرار گرفت، چشم هاانی پس گردن کدستش
  رو به تند شدن شی فرو رفت ،نفس هاشی موهانیب

 
 شی هوا جدا شد چشم های بانیک. شده بود دهی کشنیی پاشی هانهی سری رفت تاپ قرمزش تا زیم

  اتاق میبر: گوشس لب زدری زانی باز شدند کیبه سخت
 

 .خواب
 .... شدی به طرف اتاق حمل مانی کي  دست هاي بعد روهی را تکان داد چند ثانسرش

+++ 
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 خورد دستش را دور کمرش حلقه کرد ی تکانانی اش برداشت کنهیفسه س قي را از روانی کدست
  انیک: کرد نامش را خواندی،خنده آرام

 که دور کمرش بود را نوازش ی گردنش فرو کرد ،دستي در گودشتری بدون جواب سرش را بانیک
  شد 8ساعت : کرد

 بشه : لب زدانیک
  برم خونه دیبا_

  ین مویبگو شب م: باز شدانی کچشمان
  شه ینه نم:  شدزی خمین

 !! من یسکس: زدیطانی لبخند شجانشانی لحظات پرهيادآوری با دی اندامش چرخي روانی کنگاه
 ي که دارنای ازمیعز: قهقهه زد انی کدیچی تخت برداشت دور خودش پي مالفه را از رودی خندپگاه

  توو دستم بودا شی پقهی تا چند دقی کنی ممشونیقا
  لباسمو بپوشمرونی برو بانی کی ادبی بیلیخ:دی کشيد بلن"نیه"پگاه

 . ،پگاه خنده اش را خورد دی بلند خندي سرش را در بالش فرو کرد با صداانیک
  ؟ رونی بمیشام بر:  گاه بدنش کرد هی سرش را بلند کرد دستش را تکانیک

  کنم ینه خودم درست م: شد گفتی همانطور که بلند مپگاه
 حالت خوبه ؟:دامه داد کرد ا"یهوم" انیک

 اوهوم :دی را باال تر کشمالفه
 . دی دست دراز کرد گوشه مالفه را در دست گرفت، کشانیک

  کشمیآقا نکن خجالت م:  مالفه نشستي پگاه رودست
  تخت بلند شد ي ، مالفه را رها کرد از رودی خندانیک

 ی بعد باهم شام درست ممیریش بگ دوایب:به طرف حمام رفت رو به پگاه گفت. دی نگاهش را دزدپگاه
  میکن

 شه لو ی مسینه موهام خ:  بودشی به دنبال لباس هانی زمي تخت بلند شد نگاهش روي از روپگاه
  فهمه ی مرمیم
  بگو خونه ساناز رفتم حموم _

  .رمی حموم نمیی دونه من جایم:  برداشت نی زمي شد تاپش را از روخم
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  چسبهی حموم رفتن بهم نمیی تنهاایرات ب بکنمیسشوار م: دی کشی پوفانیک
 ؟يری تنها نمشهیمگه هم:  پگاه گرد شدي هاچشم

 ....منظورم بعد :دی بلند خندي با صداانیک
  برو حموم دمیفهم: از اتمام جمله اش پگاه گفتقبل

  ؟ياینم:  را باال انداختشی ابروي تاکی انیک
 نه : تکان دادی را به عالمت نفسرش

 خانه بهم دنی از اتاق خارج شد با ددی را پوششیلباس ها. گفت در حمام را بست"ینخود دا" انیک
  "شلخته" خنده اش گرفتختهیر

 . گذاشت و روشن کردنی را جمع کرد به آشپزخانه برد درون ماشفی رفت ظروف کثزی طرف مبه
ق خواب  مبل را جمع کرد به طرف اتاي روي پخش شده روي به سالن برگشت لباس هاگری دبار

  تخت افتاده بود نیی را که پاشیرفت لباس ها
 

 جانم؟ : درب را باز کردانی ضربه به در حمام زد کبرداشت،چند
 نارو؟ی انیبندازم ماش: هارا جلو گرفتلباس

 ؟يری دوش بگيای بنداز،نمزمیآره عز:  سرش را تکان داد انیک
 ن ن ن ن ن :دیخند

 به طرف نیاتاق خارج شد بعد از انداختن لباس ها در ماشاز .  دوباره در را بست دی هم خندانیک
 . رفتخچالی

 چانه و ری داد زهی کانتر گذاشت دستش را تکي که رب در آن بود را برداشت ظرف را روی ظرفدرب
 .  دستورات نوشته شده را خواندي هیبق
ه در آشپزخانه اش  پگادنی به کمر بست از اتاق خارج شد به طرف آشپزخانه رفت با دي حوله اانیک

 جلو رفت پشت سرش قرار . لبش نشست يلبخند رو
 

 ... شانهي پهلو پگاه نشست،چانه اش روي دستانش روگرفت
  .ی منیتو زندگ: دی اش را بوسگونه
 توام :  لبخند زدپگاه
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  براترمی میم : دی اش را محکم تر بوسگونه
 منم : سرش را چرخاند نگاهشان در هم قفل شدپگاه

 . بلند شدفونی زنگ آي صداشیرش را جلو برد قبل از نشستن لب ها سانیک
 
 خواهرمه : را فشرد رو به پگاه کردفونی دکمه آانای کری تصودنی دبا

  اتاق خواب رمی من ميوا: مضطرب جلو آمدپگاه
  ستیالزم ن: دستش را گرفتانی دور شود کنکهی از اقبل

  شهینه زشته من روم نم: دی کشرونی را بدستش
 رو شدن نداره که خواهرشوهرت اومده : دی خندانیک

  منو نهی ببنجای اشهی بد میلی خيوا: گوشه لبش را گاز گرفتپگاه
 برهنه اش نشست عقب هولش داد نهی سي دست پگاه رودی را بوسشی سرش را جلو برد لب هاانیک
  برو لباس بپوش يوا:
  باال ادیاالن م:دی خندانیک

  رهیو لباس بپوش آبرومون مبر:دی دستش را کشپگاه
  هااا رهی پوشه بدتر آبرومون می داره لباس میاالن بگ: به طرف اتاق رفتانیک

پشت .  به در خانه خورد ی آرامي بعد ضربه هاهی به اتاق رفت چند ثاندی حرف خندنی از گفتن ابعد
  انایک.  در را باز کرد دی کشیقی نفس عمستادیدر ا

 
 سالم  : زودتر به خود آمد نگاهش کرد،پگاهمتعجب

  ست؟ی خونه نانی کزمیسالم عز:  با همان تعجب سرش را تکان دادانایک
  داخل دییچرا چرا بفرما:دی کنار کشپگاه

 ی داره لباس مادی االن مانی کدینی بشدییبفرما:ستادی مردد وارد شد،پگاه در را بست معذب اانایک
 پوشه 

 زمیون عزممن:  کرديری از خنده اش جلوگانایک
 متوجه معذب انایک.  در خانه مانده بودکی پگاه هنوز همانجا نزدستادی طرف سالن رفت کنار مبل ابه

 زم؟ی عزی کنی خودتو معرفي خواینم:بودنش شد
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 انی خواهر کانامیمن ک: دستش را جلو بردانای ،کستادی اشی جلو رفت رو به روپگاه
 ...من پگاهم:  دستش را فشردپگاه

  انی کندهیهمسر آ:  کامل کردانی را کجمله
 خوشبختم : مهربان تر شد دستش را فشردانای کنگاه

  نیهمچن: پشت کمرش نسست،لبخندش قوت گرفتانی کدست
  تو؟ يچطور: گرفتانی دستش را به سمت کانایک
  ام چطوره؟؟خواهرزادهیخوبم تو خوب: دستش را جلو بردانیک

  دکترش اومدم شیاالن از پ: نشستانای لب کي روي لبخند ذوق زده ا
 درباره شرکت و انای و کانی کنیصحبت ب. شدندنیگزی مبل جاي هرسه روندی اشاره کرد بنشانیک
  راه انهی بود آرام بلند شد به طرف آشپزخانه رفت ،مایآر
 

 کجا ؟: متوقفش کردانی کيصدا
  خانوم انای کي براارمی بيزی چهی:  زديلبخند

  ام بهی کنم غری خانوم احساس مانای کیگی باش به من م راحتزمیعز:دی خندانایک
 چشم : زدي لبخند خجالت زده اپگاه

  ازشری بگادی دخترم چه مظلومه نیبب: کردانای رو به کانیک
 نیی را پاشی صداانای لبش را گاز گرفت بدون جواب به آشپزخانه رفت کد،پگاهی بلند خندانایک

  بهتره تگی ديچه خوشگله از دوست دخترا:آورد
  ناراحت بشهی نزنیجلوش حرف: جواب دادانیک
  شنومی مدی جدينه بابا ؟حرفا: را باال انداخت شی ابروانایک
  گم ی ميجد: اخم کردانیک
  حواسم هست _
  خجالت نکشه ری باهاش گرم بگشتریب_
 . به دست به سالن آمد ینیپگاه س. گفت ي بلند"باشه " دی خندانایک
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 .چقدر خوب بود : دوختانی شد چشمان براقش را به ک خانه که بستهدر
  هینجوریمامانمم ا : دی خندانیک

  مهربونه؟ ؟انقدريجد: مبل نشست پگاه کنارش آمد چهار زانو  نشستيرو
  مهربونهزمیآره عز: زد گونه اش را نوازش کردی به طرز نشستنش و ذوقش کرد،لبخند مهربانینگاه
  ادی خدا کنه از من خوششون بيوا: وو دستش گرفتنیداشت ب گونه بري دستش را از روپگاه

  ادیخوششون م:دی دست دور کمرش انداخت به سمت خود کشانیک
  گم یم:  نشست دست دور گردنش انداخت انی کي پايرو
 جان ؟: دی گونه اش را بوسانیک

  بهشون؟ی گی میک: نشستانی کراهنی دکمه پي رودستش
 گمی مگهیهفته د: تش را کنار زد مقابل صورشانی پري موانیک

  ؟يجد: پگاه با شتاب باال آمدسر
 آره : دی خندانیک
  ؟ ستی زود ن_

  ادامه دادن سختمهينجوری هست ارمینه د:  دکمه برداشت ي را از رودستش
 م؟ی ؟چون دعوا کردمی هستي االن چجور؟مگهيچطور: ترسان نگاهش کردپگاه

 شب بغل خودم خوادی دلم می ساعتم ازم دور بمونکی  خوادی سختمه چون دلم نمزمی نه عز_
  و يای بشم مثل مهمون مداری تو بي صبح با صدایبخواب

 
  رو اعصابمه يریم

 منم :دی آه کشپگاه
  شد؟ ی دادگاهت کیراست:  اخم کردانیک
  پس فردا _
  چند وقت بهت طول درمان دادن؟ _
 دو هفته چطور؟_
 نت کبوده تمام ت:دی صورتش کشي دست روانیک

  شهیخوب م:  انداختنیی سرش را پاپگاه
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ون دار زده ... عموتو از كمی داشتی نسبتهی ادامه دادن سختمه اگه االن نجوری اگمی منی هميبرا_
  دادگاه ي حاال نشستم تا تو بریبودم ول

 تشین بدنش شده بود از عصبادنی با دانی کی بلند شد ، امروز هم متوجه ناراحتشی پاي از روپگاه
 غذا هم درست نکردم: آرام گفتیی با صدادی ترسیم
  رونی بمیری م_

 برم بپوشم ؟ :  شد بلند
 برو: زدي لبخند زورانیک

++++++ 
  نگه دار نجایهم: گذاشت فشی را داخل کلیموبا

 سرکوچه؟: با تعجب نگاهش کردانیک
  تو بودم شی پ کالفهمهی االن با تو برم مامیآره گفتم با آژانس م: سر تکان دادپگاه

  امیباهات تا دمه خونه م: را پارك کردنی ماشانیک
 ! کنه؟ی میاونوقت چه فرق: چشمانش را گرد کردپگاه

  شو ادهیپ:  را باز کرد نی در ماشانیک
  رفتم ی چهارقدمه خودم مانی چرا کیکنیلج م: شد ادهی پد،ی کشي پوف کالفه اپگاه

  ات کنم ادهی سرکوچه پادیخوشم نم:  جلو رفت دستش را گرفت انیک
 ! که يکردی مادهیاوال پ: لب پگاه نشستي رولبخند

 اوال انقدر دوست نداشتم : دستش را فشردانیک
  حلقه کرد انی کي را دور بازوگرشی ددست
  سمیمی وانجایمن ا: جدا شد انی باال تر خانه دست کی کوچه شدند کموارد
  دوست دارم شتری بشبیامشب از د:دی گونه اش کشي دست روپگاه

  شتریفرداشبم از امشب ب:دی خندانیک
 آره : را تکان داد سرش

 شده و به ادهی پنی از ماشي خندان سرش را تکان داد نگاهش به پشت سر پگاه افتاد،مردانیک
  کوتاه ی بود کمدهی که آنشب دي آمد از مردیسمتشان م
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 گه؟ی دهی کنیا: بودتر
 انی عقب رفت کنار کدی رنگ از صورتش پردی به چهره مرد که رس پگاه رد نگاهش را دنبال کرد

 ؟ی شناسی شد؟میچ: متعجب گفتانیستاد،کیا
 ...عمو م: جواب داددی لرزی که میی با صداپگاه
 صورتش خورد تعادلش را از دست ي که روي ادهی بتواند جمله اش را تمام کند با کشنکای از اقبل

 . افتادنیداد زم
 
  يهوووووو:دی کوبی مرتضنهی قفسه سي محکم روانیک

 دی کشغی نشست ،پگاه جانی صورت کي رویمشت مرتض.  گذاشت بلند شدنی زمي را رودستش
  صورتش گذاشت، ي عقب رفت دستش را روانیک
 

 ....  شرف هرزه اون همه کتک یب: انگشت اشاره اش را به سمت پگاه باال بردیمرتض
 افتاد پگاه نی زمي روی دهانش نشست مرتضي روانی ک حرف در دهانش ماند مشت محکمادامه

 . عمومه ااانیک:دی کشغیج
 پگاه و ي نشست،تمام اشک های مرتضنهی قفسه سي کرد روشتری کلمه عمو آتش خشمش را بانگار
 . دی ها را مشت کوبيکبود
 شانی از فرصت استفاده کرد جای حواسش پرت شد ،مرتضي لحظه ادی کشغی پشت سرش جپگاه
  از ریکوچه خلوت بود غ. افتاد هیپگاه به گر.ض شدعو
 

 نی بدی نبود ،به طرف خانه دوی در کوچه وجود داشتند که انگاار امشب کسگری رضا دوخانه دخانه
  افتاد دوباره بلند شد نی زمي خورد روچی پشیراه پا

 
 ا رضا آقا رضا آق:دی کشی مغی جهی گرانی مدی در کوبي زنگ نرفت ،با مشت روي رودستش

 بپرسد نگاهش به يزی چنکهیرضا در خانه را باز کرد قبل از ا. آمدی افتاده بود، نفسش باال نمهی گربه
 .  بلند جلو رفت يپشت سر پگاه افتاد با قدم ها
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 شل واری ديدستش از رو.  دوند ی که به سمتش مدی و آقاجان را دبای گذاشت زواری دي را رودستش
  ی که سعدی شنی رضا را مي زانو افتاد ، صدايشد رو

 
  مامان ؟ ي شدیچ :دی مقابلش رسبای آمد زی هم ميگری مرد دي آرامشان کند ،صداداشت

 آرامش در گوشش "نی حسای" ي شد ،صدارهی خشی به صحنه رو به روستادی کنارپگاه اآقاجان
 .دیچیپ
 
 

 دست انی شد،کینم جدا انی کي کرد نگاهش از روی دهانش گذاشته بود هق هق مي را رودستش
  اش بود گرفت رو یشانیرضا را که در حال پانسمان پ

 
 . خودتوی بخدا خوبم کشتزمیخوبم عز: پگاه کردبه

 هر ي به روی کرد،رضا لبخند مهربانشتری اش نه تنها پگاه را آرام نکرد بلکه هق هقش را بجمله
 تموم : باند زد ،عقب رفتي چسب را رونی زد، آخرشانیدو
 

  شد
 ؟یلبش چ:دی نالهپگا

  کنن ؟یچی باندپيخوایاونم م:دی خندانیک
  شهی کمپرس سرد رو بذاره روش تورم کم منیهم: با همان لبخند مهربان به پگاه نگاه کردرضا
 را برداشت خی ي تکه هاي حاوي حوله کاغذزی مي جلو رفت از رودی صورتش کشي دست روپگاه

  "آخ" انی گذاشت ، کانی لب کيدستش را دراز کرد رو
 

  کنه؟یدرد م: گفت اشک پگاه دوباره روان شدیآرام
 .دی نتوانست خودش را کنترل کند،خندرضا

  کنهیدرد نم: دست پگاه گذاشتي دستش را روانیک
  بزنم بای زنگ به زهیمن برم : را برداشتهی اولي جعبه کمک هارضا

  نیبش: شانه اش نشستي شد دست رضا روزی خمی نانیک
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 ي سرهی رمی نکن مهیانقدر گر:دی دست پگاه را گوشه سالم لبش چسباند بوسانیج شد،ک که خاررضا
  زنمای عموتو ممارستانی توو بگهید

 آقاجون حالش بد شد :دی دستش را پس کشپگاه
  شد ی مامانتم عصبان_
 دوباره بهش دروغ گفتم .  تو شی فهمه اومدم پیم:  نشست انی مبل کنار کيرو
 از خونه یداشت: آوردنیی را پاشی به سمتش خم شد، صدایاز مبل برداشت کم اش را هی تکانیک

 ؟ی من اومدم دنبالت ،اوکی گشتیساناز برم
  شد؟ یچ: گفتعیپگاه سر.  شد منیرضا وارد نش. سرش را با بغض تکان دادپگاه
 .ادی مادرت داره میچیه: مبل نشستي رورضا
  ؟ی چیعمو مرتض: مضطرب گفتپگاه
 . شدهيبستر: انداختانیه ک بی نگاهرضا
 .يوا: تر شددهی پگاه پررنگ

 . مهم نبود، اتفاقا ته دلش خوشحال هم بودشی خونسرد نگاه کرد براانیک
  کنه ی نمتی گفته شکانکهیمثل ا: گفترضا
 حالش بده؟  : پگاه

  نگهش داشتن ی نه بخاطر مشکل تنفس_
  من شد ریتقص: زدهی گرری زپگاه

  داره آخه؟یمن زدمش به تو چه ربط:د کالفه نگاهش کرانیک
 ؟ی کنی مهی گرينطوری اياالن بخاطر اون دار: ادامه دادانی جواب نداد کپگاه
 وجهه یرفتی انقدر زود از کوره در مدی جان، شما نباانی عموشه کیباالخره مرتض: دخالت کردرضا

 . خراب شدبای زشیخودتم پ
  ؟کردمی نگاه مستادمیمی وادی گوش پگاه من بايو اومد زد تدهی و نشندهینپرس:  اخم کردانیک

 ی حاال هم اتفاقوفتهی بمارستانی که بيزدی حد کتکش نمنی حداقل در اگمیم: سرش را تکان دادرضا
  هم گذشتریهست که افتاده خدا رو شکر بخ

  خوامی نکن من معذرت مهیگر: نداد رو به پگاه کردی جوابانیک
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 ي نگاه پگاه هراسان رودیچی پنشانی که بفونی زنگ آيصدا. کرد نزد در سکوت نگاهشانی حرفرضا
  راه رو به انی کرد،بلند شد می افتاد رضا تبسمانیک
 
  نگو که بعدا به ضرر جفتتون تموم بشه يزی چهیاالن مادرش عصبان: کردانیک
 را نگاه اطی از حبای رفت دکمه را فشرد از پشت پنجره گذر زفونیرضا به طرف آ. سر تکان دادانیک

 سالم : وارد شد بایکرد در خانه را باز کرد ز
 حالش خوبه ؟: تکان داد رو به رضا کردي سربایز

 آره خوبه: سر تکان دادرضا
 سرش را تکان داد به پگاه ترسان انی هردو از بلند شد در برابر سالم کانی شد،پگاه و کمنی نشوارد

  عیکنابه اندازه تمام حرف ها و .  بود ینگاه کرد،عصب
 
 ؟يایشما قرار بود از کجا ب: بودی که خورده بود،عصبییها

  اومد دنبالم انی گشتم کیاز خونه ساناز اومدم داشتم برم:دی لرزی پگاه ميصدا
 !انقدر به من دروغ نگو. دروغ نگو: باال رفتشی باال آمد صدابای اشاره زانگشت

 ... من رفگهیدروغ نم: جواب داد انیک
  نه ؟ ای امی با آژانس میگفت:طع کرد نگاهش هنوز به پگاه بود حرفش را قبایز

 گفتم : را تکان دادسرش
  .يومدی با آژانس ني کردخودیپس ب:  باالتر رفتشی صدابایز

 ... جان حاال وقبایز: کردشی آرام صدارضا
  روز افتادمنی االنه از بس نگفتم به انیوقتش هم:دی حرف رضا پرنیب

  ؟ي زدشی آتي رو اونطوری که مرتضدیکردی مکاریوسط کوچه چ: ه افتاد دوباره به پگانگاهش
  می کردی نميکار:دی وسط پرانیک
 .تو حرف نزن :  بودانی انداخت انگشت اشاره اش مقابل صورت کانی کي  نگاهش را روبایز
 . نزدی هم فشار داد حرفي را روشی دندان هاانیک
 ؟ین دروغ بگ به مي خوای میتا ک: رو به پگاه کردبایز

 دروغ نگفتم :ختی اشکش رپگاه
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دادگاه .  شد ی منتفتیشکا:  از حدش تعجب کردشی بی از داغدی صورتش کشي دست ردبایز
  ی نکنه هر چتی شکاانی هم از کی تا مرتضمیریم،نمیرینم
 

 زن عموت بخاطر اشتباه تو ي مونه بخاطر اشتباه تو من سرخم کردم جلوی جواب می بي خوردکتک
  آقاجونت هزار جور حرف يم کردم جلوسرخ

 
  توي بخاطر دروغادمیشن
  داره ؟یمن کتکش زدم به پکاه چه ربط: پگاه جواب دادي به جاانیک
 تونست حقشو ی فردا دادگاه داشت م؟پسي کردی ؟کار خوبیاالن خوشحال: به سمتش برگشتبایز

  خراب شدی اما االن همه چرهیبگ
  رونی بومدی چند روز بازداشتگاه بود بعدم مشدی می آخرش چدیرفتی ممثال دادگاهم: پوزخند زدانیک
 از شوی خانواده پدرتی حمانی حداقل آخرومی بار نمیی آبروی بنیحداقل ا: باال رفتشی صدابایز

 !؟یستی چرا متوجه اشتباهت ندادیدست نم
 !چون اشتباه نکردم حقش بود کم پگاهو کتک زد ؟: جواب دادی عصبانی ک
 .  نبودنیراهش ا: کرد به اعصابش مسلط باشدی سعدی کشیقیفس عم نبایز
 ! هم بود؟ي اگهیراه د:انیک
 در هر صورت پس فردا دادگاه ي بري بود که اون لحظه بذارنیراهش ا: شدرهی در چشمانش خبایز

 گرفتیداشتن جواب کارشو م
 ! به جونش ؟وفتهی که باز با کمربند برفتمیم: پوزخند زدانیک

  جان شما هم آروم باش بای اس زدهی فای بحث بنیاالن ا:دی پرنشانی ببای از جواب ز قبلرضا
 من برم با اجازتون : برداشتزی مي را از رولشی و موباچی خم شد سوئانیک. مبل نشست ي روبایز

 . نزدی تا حرفدی بغض آلود نگاهش کرد لبش را گزپگاه
 ! ؟يبر يخوای وضع کجا منی با انیبش:  به طرفش رفترضا

 خوبم دستتون دردنکنه زحمت دادم بهتون : زد،لبش سوختي لبخند نصفه اانیک
  ي برذارمی نمیی جانیخودتو لوس نکن بش: اخم کردرضا
 .  برودانی نگذارد ککردی افتاد،چشمانش التماس مبای صورت زي پگاه رونگاه
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 ! جا بمون نیشب هم: کردانیک آرام رو به ییبا صدا. از دستش رفته بودی افسار زندگدی کشی آهبایز
  .گهیرو حرف مادرزنت حرف نزن د: را فشردانی زد شانه کي لبخندرضا

 . انداخت نیی سرش را پابای و پگاه نشست، زانی لب کي رولبخند
++++++ 

 
 : نام پگاه ضربه زد ،صفحه چت باز شد ي را برداشت وارد تلگرام شد رولشیموبا

 
_khabidi? 

                                
 
 :جواب آمد.  خوردکی دو تامیپ

_bidaram  
                                     

 
_ I divar beynemun faselast . 
 ) فاصله اسنمونی بواری دهی(
 

 .ختی پگاه از گوشه چشم راشک
_khaste shodam 

                              
 . فرستاد  رونی را بنفسش

 
_gand zadam be zendegit na? 
 

 . آمدعی سرجواب
_Dooset daram  

                                
 

 واریبا پخش آهنگ سرش را به د. کوچک را لمس کرد ی آبرهی فرستاد دستش داسی پشت بندش و
 . داد چشمانش را بست هیتک
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  لبخندتم ونی صبر رو مدنی امن
 
  تو با منه يای خوام تا روی میچ
 

  سردم نبند يای توو دنچشاتو
 

  توو چشم تو روشنه ندهی آکه
 
.... 
  
 
 بود ،به بای که قبل از رفتنش برخورد کرد زیبا تنها کس. شدن پگاه رفتداری صبح زود قبل از بانیک

  تعارفش کرد بماند اما رد کرد و بای زيرسم مهماندار
 
 . را راحت کردبای ز"  برم شرکتدی با" گفتنبا
 رود و بعد به خانه رفت یارج شد با کوروش تماس گرفت اطالع داد امروز شرکت نم خانه که خاز

 لباسش را از تن خارج کرد،تلفن همراهش را خاموش 
 

 ی مانده بود فکر کرده بود آنقدر که متوجه اشتباه کارش و درستداریتمام شب ب. کرد بخوادی سعکرد
  ی شده بود حاال وقتش بود کمبای زيحرف ها

 
 .دبخواب

+++++ 
 

 حلقه کرد با قدم فشی دست دور بند کشهی شد به عادت همادهی پی مطب از تاکسکی نزدابانی خسر
 . آهسته به طرف مطب رفتيها
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 یسالم کم: پشت سرش قرار گرفت ،متوجه آمدنش شدای در حال باز کردن قفل در بود بردیوقت
  دیببخش: مکث کرد ادامه داد 

 چرا ببخشم؟ : تا وارد شودستادی در را باز کرد کنار اایبرد
  ومدمی زودتر مدیآخه من با: مطب شدوارد
 من زود اومدم : در را بستایبرد

 حالت خوبه؟: پشت سرش به راه افتادای حرکت کرد بردزشی زد به طرف می کمرنگلبخند
  شده؟يزیچ:ستادی اای تعجب برگشت،بردبا

 . بشه حالتو بپرسميزی چدیبا: باال رفتای برديابرو
  ترسونهی آدمو متونی که مهربونهیآخه رفتارتون جور: کردی کوتاهمکث

 !رفتارم؟: شدرهی خشی در چشم هاایبرد
  گفتم ی مدی نبادیببخش: در دستش فشرده شدفی کبند
 .  نکنی عذر خواهي شدمونی اگر پشای نشو مونی بعدش پشي اگر زدای نزن وی حرفکی ای _
  فکر کردم ناراحتتون کردم آخه:  معذب بودمشی نگاه مستقریز
  نه _
 چوقتیآخه شما ه: کرد درستش کندی سعدی به طرف اتاقش حرکت کرد از برخورد خجالت کشو

  انگار دی هم اخم دارشهی همدی پرسیحال منو نم
 

 ... هم ی وقتدی هستیعصبان
 . لبش بود ي روي باال رفته بود لبخند محوشی ابروي تاکی برگشت ایبرد

 ؟ی ترسیتند تند حالتو بپرسم نم: دی به گوشش رسای بردي انداخت صدانیی را پاسرش
  دیجواب سالمم بد: را باال گرفت از لبخندش جرات گرفتسرش

  گه؟ید: تکان دادي سرایبرد
 نایفعال هم: به در خوردی آرامي ضربه
 ایبرد کرد،درب اتاق "سالم" داخل شد ی رفت ،زنزشی منتظر جواب بماند به طرف منکهی ابدون

 .بسته شد
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بلند . به وجد آمدی حوصلگی با وجود بدنشی به مطب آمد،از دای ساعت مانده به اتمام کارش دنمین
  بعد دی در آغوشش کشایشد دستش را دراز کرد اما دن

 
  برنداشت ی تنگ شده بود چندبار به خونتون زنگ زدم کسیلیدلم برات خ: گفتای دنی احوالپرساز

  دالرام خوبه؟ هی اون خونمون خالمیجا به جا شد:ندی اشاره کرد بنشپگاه
 آره بابا درحال گشت و گذاره رفته مسافرت : پگاه نشستزی مي مبل رو به رونی اولي روایدن

  .ی به خوششهیهم: لبخند زدپگاه
 !نجا؟ی ايای می از کدمتی چقدر خوب شد دي وازمیقربونت عز_

  ماه کی شهیداره م: فکر کردی کمپگاه
 !دم؟ی فهمشبی دشهی کلمه نگفت باورت مهی من نامرد یی چقدر دايوا: گردشدای دنيها چشم
 ؟يدی فهميحاال چطور:دی خندپگاه

  مطب ای که از ترانه بپرسم گفت فردا بگشتمی دنبال شماره خونه عموت م_
 ی مشی آبروزدی می گرفت او حرفی تماس می تشکر کرد اگر ترانه با خانه مرتضای دلش از برددر

  را ای از اتاق خارج شد صحبتش با دنماری بنیآخر.رفت
 

 . شدای گفت وارد اتاق بردي با اجازه اای کرد،دنقطع
 ي را روفی را در دستش گرفت کلی و رفتنش از جا بلند شد موباماری به بي از دادن وقت بعدبعد

  به ی رفت ضربه آرامایشانه اش انداخت به طرف اتاق برد
 
 ؟يعه چرا تو آماده رفتن شد: ا باز کرد  در رای زد دندر

  زمیکارم تموم شد عز: زديلبخند
 ... من به خاطر تو اومدم بعد: اخم کردایدن

 راه به نی پگاه اومدم بعد بدنیبخدا بخاطر د: با خنده نگاهش کردای زد دني پوزخند صدا دارایبرد
 .سرم زد

 ! به سرت زد؟یچ: نگاهش کردجی گپگاه
  می بخوری بستنمی بعدم برنمای سمی بعد بررونی شام بمیبر:تمس گفت ملی با لحنایدن
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 .ادیاوه چقدر ز:دی خندپگاه
  میری مگهی شب دهی: بلند شدایبرد
 اد؟یمن االن برم خونه تنهام دلت م: دلخور نگاهش کردایدن

  !ی تنها نباشمی با من برایب: نگاهش کردایبرد
 ییدااااا:دی خندایدن

 . نکن م،اصراریری شبه پگاه خسته اس منم خستم پنج شنبه شب م8االن : رد کای رو به دنایبرد
 ! پگاه؟يایپنج شنبه م: به پگاه نگاه کردایدن

  تونم قول بدم ی بپرسم نمدی دونم باینم: کرد جواب دادای به بردی نگاهپگاه
 ؟يای نمیعنی: کردیفی اخم ظرایدن

  .می پاشو براد،یم: را به دستش دادای دنفی کایبرد
  
 

 یی به رژ لب های رنگش را سرکرد نگاهی شانه انداخت، شال مشکلي بازش را از دو طرف رويموها
  پخش شده بود انداخت ،دستش جلو رفت زی ميکه رو

 
 .دی کششی لب هاي رنگ را برداشت روی کالباسرژ

 تخت ياز روتلفن همراهش را . رها کردزی مي در رژ را بست رودیچی در اتاق پلشی زنگ موبايصدا
  ي جواب داد و با صداعی سرانی نام کدنیبرداشت با د

 
 !؟ی خوبزمیسالم عز: هم سرحال بودانی کيسالم صدا: گفتي بلندنسبتا

  استرس دارم شبی از دادینه ز: تخت نشستيرو
 ؟ی استرس چ_

  .ی بگنای که قراره به مامانت انیهم: فرستادرونی را بنفسش
 دلش اعتراف کرد خودش هم استرس رفتار پدرش را دارد اما به پگاه  وارد آشپزخانه شد درانیک

  قبال من بهش گفتم قصد زمیاسترس نداره عز:گفت
 

  .ستی هم ني زود شده،مسئله اکمی حاال میای بگهی دارم قرار بود تا ماه دازدواج
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 دوارمیام: دلش اضافه کرددر
  اصال  بگوگهی ماه ديخوایم: لبش را با استرس گاز گرفتپگاه

  بهتره می نامزد باشگهیماه د: کوچک آب را برداشتي بطرانیک
 بشه يزی چهی وفتهی بی اتفاقهی یعنی ترسم نشه یمن همش م: با همان لحن پر استرس گفتپگاه

  خراب شه زیهمه چ
 گفتم که قبال بهت : سبز را برداشت بیس
 و؟یچ_

  .ير آورد بعد دست و پا ديتو اول استرس بود: را بست خچالی درب
  اصال حوصله ندارم رفتمی نمییکاش امشب جا: را کالفه فوت کردنفسش

 نی با ارونی بيری مياتفاقا بهتر شد که دار: زد در حال خارج شدن از آشپزخانه گفتبی به سيگاز
 شدی مسیاسترس دهنت سرو

ساعت  سانس ي برگردم چون براری ددیشا: سرش انداختي کرد گرمش شده شال را از رواحساس
  گرفتن طی بل10

  چند ساعته ؟لمیف: مبل نشستي روانیک
  امی م1 حاال تا دونمی نم_

 مواظب خودت باش : زدبی به سيگری دگاز
 ؟ی کنی خرچ خرچ ميخوری مي داری چ_

  بیس: دیخند
 .نوش جونت _

بعد  صبر کن اجازه بدم یزنیدر م: وارد شد چشمانش را درشت کردبای به در اتاق خورد زي اضربه
 واردشو 

 ؟یک: گفتی از پشت گوشانیک
  اومدن دنبالت نیی پاایاده؟بیچرا انقدر روت ز: چشم غره رفتبایز

 . از جانب پگاه باشد از اتاق خارج شدی منتظر جوابنکهی ابدون
 ؟ي نداري اومدن دنبالم کارانیمامانم بود ک: بلند شدپگاه

  مواظب خودت باش زمی نه عز_
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  بده هاااامی شد بهم پیباشه هر چ: زدلبخند
 .افتیگفت و تماس خاتمه "یچشم" با خنده انیک
 بازش ي موهاي رودیشالش را از دور گردنش کش. را درونش انداخت لی موبای را برداشت گوشفشیک

  تخت برداشت از اتاق خارج ي را از روفیانداخت ،ک
 

 .ا مادرش بود که در حال صحبت بدی را شنای دني صدامنی به نشدنیقبل از رس.شد
 . رفتمنی طرف نشبه
 ای آمدنش کرد بردری بابت دی سالم بلندش توجه همه جلب شد و نگاها به سمتش افتاد عذر خواهبا

 . هم ایاز جا بلند شد،دن
 . شوندی تشکر کرد گفت مزاحم مای و بردندیای روز حتما بکی  قول گرفت بایز

 از شی داشت براای که از بردیفی را ندارد و تعرهیاول آن تنفر گری انداخت متوجه شد دای به بردینگاه
  کرده ریی محترم و نچسب تغي به مرديمغرور عقده ا

 
 .بود

 کرد خجالت زده لبخندش را خورد رشی غافلگای لبش نشست نگاه بردي روفی تعرنی از ايلبخند
 . انداخت نییسرش را پا

 .ج شدند از خانه خاربای زي از خالص شدن از دست تعارف هابعد
 

 رفتن :  پرده را رها کرد از پنجره فاصله گرفت رو به رضا کرد
 !؟يدی رو دایبرد: مبل نشستي تکان داد جلو رفت کنارش روي سررضا
 ومدی میآره بنظر پسر خوب: جواب دادرضا

 . واقعا هستادیبنظر نم: دی کشی آهبایز
 !؟ی کشیحاال چرا آه م:دی خندرضا

  بود ای بردان،ی اون پسره کي به جاخواستی مدلم: نگاهش کردنی غمگبایز
  هی هم پسر خوبانیک: لبخند زدرضا

 ! دختر مني باشه حداقل برای گاه خوبهی تونه تکی اما نمهیآره پسر خوب: دادهی تکبایز
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 پگاه چون دوستش داره مطمئن باش هر ي براشهی می گاه خوبهی تکانی اتفاقا کی کنی اشتباه م_
  کنه ی پگاه مي برايکار

 از ماتشی باشه چون بچه اس تمام تصمی گاه خوبهی تونه تکی نمگمی منی هميبرا: نگاهش کردبایز
  احساساتشه يرو
 ی عاقالنه تر مکننی مریی مشترك که بشن حتما رفتاراش تغی جان وارد زندگبای شه زی درست م_

  مرد سرد و گرم کیشه از االن توقع نداشته باش مثل 
 

 . عمل کنهدهیچش
  ي دادی انقدر راحت نظر نمچوقتی اگر پگاه دختر خودت بود مطمئن باش ه_
 از تو شتری اگر بونمی که بهش مدهی که دوسش دارم دختر مردهی اما دختر زنستی پگاه دختر من ن_

 .ستمی اش نندهینباشه کمتر نگران آ
 ... خواستم ناراحتت کنم فقطینم: کردمانشی دلخور رضا پشيصدا

 . صحبت شدي آرمان مانع ادامه يعه ا دفکی آمدن
  
 

  کردی فراموش مزی وجودش را سر می بود آنقدر که گاهي از حد ساکت و جدشی بایبرد
 سه بار هم ای دو داد،ی کوتاه جواب میلی خای دني در مقابل سوال هاکردی بحث نمی را قاطخودش

 . زدای دني بامزه ي به حرف هايلبخند محو
 بود ، هر سه سوار 10 کیاز رستوران که خارج شدند ساعت نزد. رت نگرفت صونشانی بی صحبتچیه

  آتش يگاری به محض نشستن سای شدند بردنیماش
 
 .زد
  هاشهی نمی ساعت نکشکیکال : اعتراض کردایدن

 .  گرفت و به راه افتاد گاری از سیقی جواب نداد تنها پک عمایبرد
 انی از کیامی تماس و پچی به صفحه انداخت هیاه نگدی کشرونی بفی تلفن همراهش را از کپگاه

  زیهمه چ" فرستادرونی صدا بینداشت  نفسش را ب
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 "ای بشه خدادرست
 . برگرداندفشی را درون کلی موبا

 را شانی چند دختر بود با تعجب کار هاي بود و نگاهش روستادهی انمای از سالن بزرگ سي اگوشه
 ن در باورش  حد جلف و سبک بودنی تا اکردینگاه م

 
 بود ی انداخت که در حال انتخاب خوراکای دني برداشت روشانی از روضینگاهش را با غ.دی گنجینم

 . بودستادهی هم کنارش اایبرد
.  بزرگ بودسهی به سمتش آمد در دستش دو کایبرد. به طرف سالن رفتي عده المی اعالم شروع فبا

 جا رفت؟ کایدن: گفتای دندنیکنارش را نگاه کرد با ند
  .ادیخودش م .ی بهداشتسیسرو_

 ایبرد. ها نشستندی صندلي که داشتند رويبا توجه به شماره ا. حرکت کردای تکان داد کنار برديسر
  ای دني سمت چپ برایسمت راستش نشست و صندل

 
 که سرش را باال نی گذاشت همی صندلي برداشت کنارش روشی پاي را از روفشیک. ماندیخال

 پلکش را محکم بست .مت چپ سوخت گرفت چشم س
 

چشمش را دوباره بست و باز کرد اما .  داخل چشمش فررو رفته يزی چکردی باز کرد احساس مدوباره
  چشمش يدستش را رو. از سوزشش کم نشد

 
 دستش را به چشمش گرفته با دست کیهمانطور که . آمدیاشک از چشمانش م. شدسی خگذاشت

  رونی بیاز کند دستمال را بفی کپی کرد زی سعگرید
 

  شد؟یچ: کردکی سرش را نزدایبرد.دی را کشفی کپیز. بکشد
  سوزهی رفته فکر کنم ميزی چشمم چيتو: برداشتفی کي را از رودستش

  نمیبب:  سرش را باال آوردای بردي بعدجمله
  جلوترایب: گفتایبرد. چشم برداشتي را از رودستش
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 دستش را جلو برد سمت چپ صورتش    ایبرد.م بود مقابل هشانیصورت ها.  جلو رفت یکم
 چشمتو باز کن :گذاشت
 کم ایفاصله اش با صورت برد. برخورد کردای و اخم آلود بردي را باز کرد نگاهش با چهره جدچشمش
 خواست سرش را . معذب شدیکی همه نزدنیبود از ا

 
 گرفت بعد آرام در چشمش  با چشمش قراری در فاصله کمشی اجازه نداد لب هاای بکشد بردعقب

 مژه ات رفته بود: گفتایبرد. چشمانش را بست.فوت کرد
  یمرس: را تکان دادسرش

  دیببخش: کنارش نشستایدن
  زمی کنم عزیخواهش م: زديلبخند
 . شدکی تارسالن

 
  ؟یبهش گفت: کردنیری گذاشت رو به شزی مي فنجان قهوه را رو

  ...گهی ؟ قرار شده بود که ماه دانی کین کی عجله نمیآره ول: سر تکان دادنیریش
  تونم تا اون موقع صبر کنم ینم:دی حرفش پرنیب

 ؟يفکراتو کرد: نگران نگاهش کردنیریش
  ساله فکرامو کردمکیمن :  لبخند زدانیک
  ام ي هم جدیلیخ

 ... فقط کاش یدختر خوشگل:دی کشی آهنیشر
 ؟یکاش چ: درهم فرو رفتانی کي هاابرو

 مثل خودمون بود:ت گفت ناراحنیریش
  دوستش دارم ستنیاتفاقا چون مثل ما ن: زدپوزخند

  زنگ بزن خودشوندمیشماره مامانشو بهت م: دوباره گفتانیک. نزدی حرفنیشر
  باشه _

  ؟رمی سرکار نمگهی دادی اگه نیبهش گفت:دی لبش کشي روزبان
 ....آره گفتم توام ا: تکان دادي سرنیریش



 525 

سالم آقا : لبخند زد جلو رفتانی کدنیبا د.ش تمام شود کوروش وارد سالن شد  جمله انکای از اقبل
  انیک
 ی بود وقتنطوری همشهیهن. کوروش سرکار رفتنش است ي علت خوش رفتاردانستی جا بلند شد ماز

  ریی شد رفتارش صد و هشتاد درجه تغی ملشیباب م
 
 . را فشردندگریکدیت  لب نشاند دست جلو برد مردانه دسي روي لبخند زورکردیم

  نبود شی از حرف هاچکدامی حواسش به  هدی شنی فقط مانی اما کزدی درباره کار حرف مکوروش
 بابا :دی حرف کوروش پرنی بنیری بلند شد به بهانه آوردن قهوه سالن را ترك کرد با رفتن شنیریش

 مامان گفت من چرا اومدم؟ :ادامه داد. صحبتش را قطع کردکوروش
 .گفت : دادهیبه مبل تک کوروش

 خب؟: را باال انداختشیابرو
  اس؟کارهیباباش چ:دی پرسکوروش

 نه مامانت پرسمیمن دارم از تو م:کوروش جواب داد.مگه مامان نگفته بهتون؟ :دی کشي کالفه انفس
  التشی اس؟ خودش تحصکارهیمادرش چ.

 
  کجاست؟چقدره؟خونشون

 وکالته يده مادرش خانه داره خودشم دانشجوباباش فوت کر: شدرهی کوروش خي چشم هابه
 خونشونم غربه

  من ي براي کرددای پی خوب عروسنیآفر: پوزخند زدکوروش
 ...ی قرار بذاره اگر نگهی هفته ديشمارا مادرشو دادم به مامان برا: زانو مشت شدي رودستش
 .امیخوبه بگو زنگ بزنه م:دی حرفش پرنی بکوروش

 ی راحتنی به همشدیباورش نم.دی صورت کوروش چرخيعجب نگاهش روبا ت. باز شدشی ابروهاگره
  لبش ي رويلبخند محو. بدهد اما حل شده بودتیرضا

 
  گهیدستت دردنکنه من برم د: بلند شدنشست
  می کار دارم باهم انجام بدي سرهی بمون  نجایامشب ا: بلند شدکوروش
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 " پگاه نوشتي برادی کشرونی ببشی را از جلی گفت به طرف اتاقش رفت موباي باشه اسرخوش
  تاپ قرمز رشی پنج شنبه چادر سر کن زگهی ديهفته 

 
 "می نبند که با خانواده قراره مزاحم بشنمی سوتبپوش

 
 
  یلی خوب بود خیلی خيوا: زده اش را گرفتخی دستان ایدن
  یلیخ: چشمش را گرفتنم

 هر سه سوار شدند . باز شدنی ماشدرب
 زد یقی را روشن کرد گوشه لب گذاشت پک عمگارشیبل به محض نشستن س مانند دفعه قایبرد

  نیی را پانی ماششهی شی کمدیچی پنیدودش در ماش
 

 يدلم برا:  سکوت را شکستای سکوت بود، دننیدر ماش. را در دستش گرفت و راه افتادگاری سدیکش
  ! چارهیب. پاشا سوخت 

 حقش بود که قصاص بشه: جواب دادپگاه
 تونستی دختره بود مرهیچرا ؟ بنظر من تقص: گذاشتی صندلی پشتي دستش را رودیب چرخ عقایدن

  که پاشا ی از شدت عشقکمیانقدر کنارش بمونا تا 
 

  بشه بعد ولش کنه ی کم کنه  به حدوسط برسونه کمکش کنه آدم خوبداشت
!  کنهی نابود مای دهی نجات مایعشق حد وسط نداره : جواب دادای پگاه حرف بزند بردنکهی از اقبل

  شدن بهش بود کی اشتباه اون دختر نزدنیاول
 !  خواست کمکش کنه یم: جواب دادپگاه
 .اشتباه کرد: شد جواب دادی که از دهانش خارج مي گرفت همراه دودگارشی از سيگری پک دایبرد
 د؟یاصال اگه دوسش نداشت چرا خند: صاف نشست نفسش را کالفه فوت کردایدن

 بامزه زی چهی کرده بود ری بود تمام حرکات دختر رو عشق تعبماریذهن اون پسر ب:اب داد جوایبرد
  بوددهی و خنددهیشن

  ترسه یآدم م:  را باز کردفشی کپی زپگاه
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  داره سکی حله منم عاشقتم رد کردنش رگمی بهم بگه عاشقتم میهر ک:دی خندایدن
 . دی خندپگاه
متن را . را باز کردامی صفحه داشت پي روامی پکی. دی کشرونی بفی همراهش را از کتلفن

  يزی متن را خواند چگریبارد. صورتش نشستيلبخند رو.خواند
 
 . پخش شدنی در ماشیقیموس.لبش را گاز گرفت. قهقهه اش نمانده بودتا
 
  " ییاز خواب برگشتم به تنها"
 
 " ییبای از تو به ززنمیپل م"

 ؟یگیپگاه راست م جون شهیباورم نم:  نوشت انی کيبرا
 که با سرعت از کنارشان عبور یی هانی ماشي روشهی شرونی را در دستش فشرد نگاهش را بلیموبا

 .زدیقلبش تند م. کردند انداختیم
 
 " نمیبی مبندمویچشمامو م"
 
 " نمیبی با چشم تو مارویدن"
 

 : را باز کردامی بدون اتالف وقت پدی جدامی پدنیبا د. دی در دستش لرزیگوش
 
_ Farda mamanam zang mizane.doOset daram nafasam. 
 

 .دی چکنیی اشک پاي قطره
 
 " رهی من با عشق درگيایدن"
 
 " رهیمی می که تو نباشیعشق"
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باد خنک به صورتش خورد چشمانش را  .دی کشنیی را پانی ماششهیش. گرفتی را از گوشنگاهش
  یمرس": آرام لب زد. زدشی موهاریباد ز.بست 

 
 "یدا،مرسخ
 
 " که تو دست تو گل داده یعشق"
 
 " که به دست من افتاده یعشق"
 

 .  نبودچکسی بود حواسش به هی خوشحالنی اری لبش بود قلبش درگي رولبخند
 !  بود،نبودشی روي و چشمان جدقی عمي باهمان اخم هانهی که در آی به  چشمحواسش

 شی که تازه پگاه برای بود فارغ از چشمدهی از راه رسی بار از ته دل شاد بود خوشبختنی اوليبرا
 .جالب شده بود

 
 " یبافی ماتویتو مثل من رو"
 
 " یبافیبا دست من موهاتو م"
 
 " با چشمات روشن کن دویخورش"
 
 " ماهو قسمت من کن کباری"
 
 
 
عروس : پگاه دست دور گردنش حلقه کرددنی خانه را باز کرد،ساناز به محض باز شدن در و ددر

 عروس خانوم...خانوم
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از هم جدا شدند،ساناز . حلقه دستش دور کمر ساناز را تنگ تر کرددی بلند خندي با صداپگاه
  عروس ي خوای مشهی باورم نموثید: را نگاه کردشیسرتاپا

 
 یبش

 .ی کو تا عروسانی ميحاال فردا شب خواستگار:دی بلند خندي با صداپگاه
 ... خواستادی کو تا بی گفتیگمشو بابا تو موقع رفاقتم م:ت گرفشی از بازویشگونی نساناز

 اش را گرم د،گونهی جلو رفت ساناز را در آغوشش کشبایز. حرفش ناتمام ماندبای آمدن زبا
  پر ي روزانی توو ای پگاهشی پشهی دخترم که همیمرس:دیبوس

 
 يذاری تنهاش نماسترس

  ندارم که شتری بی آبجهی: لبخند زد دست پگاه را فشردساناز
  دینی بشدی بريخوش اومد: زدشی مهربان به روي لبخندبایز

  مامان جانییرای توو پذدیبر: رو به پگاه گفتبای زدی دست ساناز را به سمت پله ها کشپگاه
  اونجا اری بيخوای می اتاق من هر چمیرینه م: به طرف پله ها رفتپگاه

  خبنهی بشکمی بچه نیبذار ا: چشم غره رفتبایز
  نمیشیفدات بشم خاله توو اتاقش م:دی خندساناز

 شتونی پامی باال پس منم مدی برزمیخدا نکنه عز: زدي لبخندبایز
 . فرستادبای زي برای را غنچه کرد بوسشی لب هاساناز
  شتونی پامیآخرم گفت م: فرستادرونینفسش را ب.ساناز به طرف تخت رفت. اتاق شدند،در را بستوارد

 .  ناراحت شد عورشیب:دی خندساناز
 می راحت ترنجاینه بابا چرا ناراحت بشه خب ما ا: ابرو باال انداختپگاه

  مشورت کنه يزی از وجوم استفاده کنه در رابطه با چخوادیاحساس کردم م: شانه باال انداختساناز
 زر نزن بابا : کنارش نشستپگاه

 زدمتی وگرنه مثه سگ می قرار عروس بشاریپگاه شانس ب: را گرد کردشی چشم هاساناز
  دارم هم خوبه هم بدی حسهی ساناز يوا:  قلبش گذاشتي پگاه جمع شد با استرس دست روخنده
 ت؟ی خواستگارادی قرار بانی شه فردا شب کیباورت م: مهربان نگاهش کردساناز
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موم  خوب تزی شه فردا همه چی میعنی نمی بینه بخدا انگار دارم خواب م...يوا:دی بلند خندپگاه
 بشه؟
  گه اونم استرس داره؟ی می چانی شه ، کی که مشاهللایا: زدي لبخندساماز
 ششی پانی بخوانی بهش زنگ بزنم دوستاش مسایوا: را برداشتلشی موباپگاه

! سالم خانومم :دیچی در گوشش پانی کيصدا. را به گوشش چسباندلی را گرفت موباانی کشماره
 !سالم تاج سرم 

 ؟ی خوبزمیسالم عز: گاز گرفت لبش را با ذوقگوشه
 کریبزن رو اسپ:ساناز لب زد. را چرخاندد،سرشی کوبشی به بازوساناز

 شدم تو ی عالدمیخوب بودم صداتو شن: آمدانی کي جواب ساناز را بدهد صدانکهی  قبل از ا
 دارم : کردی با صدا خالکبارخی خوبه؟نفسش را ؟حالتيچطور

 
  کنمی و استرس سکته مجانی هاز
  نداره کهجانی هگهی دینی ببيخوایمنو م:دی خندنایک
 نی اهی دونم چطوری تازه من تاحاال خواستگارم نداشتم نمگهی بابات،مامانت کالاسترس داره د_

 مراسم
  .يتو از اول مال خودم بود....جاااااان_دی خندانیک

 !چته؟:با حرص نگاهش کرد لب زد.دی کوبشی دوباره به بازوساناز
  گهی می چنمی ببکریبزن رو اسپ:پگاه جواب داد مانند ساناز

 شت؟یدوستت اومد پ:دی پرسانی زد، ککری اسپيرو
  شنوهی داره مکریآره االنم زدم رو اسپ: به ساناز انداختی نگاهپگاه

 !کر؟ی رواسپی چيبرا: کردي خنده بلندانیک.دی سرش کوبي محکم روساناز
 .ی گی می تو چنهی ببخوادیم:دیخند

 !سالم ساناز خانوم حال شما؟:دی خندانیک
 آخه نه که شما کری من گفتم بزنه رو اسپدایسالم حالتون خوبه؟ببخش: لبخند به لب جواب دادساناز

  خواستم بدونم ی شه می پگاه سرخ مدی زنیحرف م
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 .دیگی میچ
 .هی گم واال همش ابراز عالقه اس بچم کال خجالتی نمي بدزیچ: دی خندانیک

 خب دی مراعات کنکمی: بودانی کي لبش نشسته بود محو صدايگاه کرد لبخند رو به پی نگاهساناز
  دی بخوای عملی سر خونه زندگدی فردا بري طورنیا

 
  کنهی غش مدی عالقه کنابراز

ZeinaB(:  
edited  

 خارج کرد کری را از حالت اسپلیپگاه موبا. شدیکی که گفت " یچشم" با انی زنگ خانه کيصدا
 دوستات اومدن؟:اند گوشش چسبيرو

  مواظب خواب خودت باشزنمی بعدا بهت زنگ مزمیآره عز: آمدانی کي قدم هايصدا
  نطوریتوام هم_
 چشم بوس رو لبات _

 خدافظ:دیخند
 ي با اخم هارضایعل.درب آپارتمان را بازکرد. کانتر گذاشت ي را رولی از قطع تماس پگاه موبابعد

 ار زد به طرف مبل  را کنانیدرهم وارد شد بدون سالم ک
 

 ؟یچته عل: با تعجب نگاهش کردانیک.رفت
دستش را جلو برد . کرد خنده اش را کنترل کند وارد شد ی می که به شدت سعي با چهره اسروش
  را گرفت جلو رفت گونه اش انیدست ک

 
 ....داداش گلم:دیرابوس
 درب را بست به انیک.فت بعد از جدا شدن سروش سالن ر.ستادندی ای به احوالپرسی در کممقابل

  اخم ي رضایقبل از نشستن با دست عل.طرفشان رفت
 

 ن؟یچشه ا: را نشان داد رو به سروش گفتآلود
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 هیواال داداشمون : کردي خنده مرموزدسروشی کشرونی ببشی را از جلشی موباتی اهمی برضایعل
  دارهیمشکل

 !متا... كی وسط منی همشمیامسروش پ: انداختزی مي را رولی موبای کرد گوشی پوفرضایعل
  شده ؟یچ:دی خندانیک

 زود انزاله : گفتانی رو به کشی خنده هانی بود بدنشی ترکي براي بهانه ارضای که حرف علسروش
 ؟ي بودیآره؟تو که اوک: گفترضای را باال انداخت با خنده رو به علشی ابروهاانیک

ده تا .... گاي اسپرای ژل بهتره دمی کلمه پرسهی گه بابا یم... ك: تر شدقی عمرضای علي ابرو هاگره
 نجایا
 گهیانگشتش نکن د: رو به سروش کردانیک

  میقشی بگه که رفدی هست به ما بایمن نگرانشم اگر مشکل: گفتي جدسروش
 کرد با همان لحن ادامه رضایسروش رو به عل. دی صدا خندی چشمش گذاشت بي دست روانیک

 اد؟ی مي اقهیحاال چند دق:داد
 ادی مي اقهی چند دقنی توو اتاق ببمی برایب: گذاشتزی مي را روشی پارضایعل

 ؟ي خوای می چي براییحاال خدا: کرد ادامه دادرضای نثار علیکی فحش رکدی خندسروش
 نم خب ... بشتری خوام بی موثید: کالفه جواب دادرضایعل

  می دو ساعت اوک؟منیانقدر شل: به غبغب انداختي بادسروش
 ی تا داف اسم10 من ادی بگهی توو اتاق دوساعت دمی برایب: را باال انداختشی ابروي تاکی ارضیعل
 . امشب ارمیم
  بابا الیخیب: گفترضای رو به علانیک
 ادی می من چسي براهی سکسش خروسزنهی داد منیآخه ا: پر حرص جواب دادرضایعل

 هم بخور انشاهللا که رهی بزن شياسپر اما ی گی که همون که تو ممی داستان نداریاوک:دی خندسروش
 مشکلت حل بشه 

 شی پدی برم اومدخوامی ميکشا من فردا خواستگار...ك:دی وسط پرانی کرضای از جواب دادن علقبل
 د؟ی راه انداختی سکس تراپایمن 

  تو؟کاری چي خوایناموصا حالم بهم خورد آخه عن آقا زن م: کردیظی نگاه پر غسروش
  کنمشی خوام رسمی االنم زن دارم فقط منیمن هم:متش پرت کرد  کوسن را به سانیک
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  .می گرم بشارمی بيزی چهیبرم : از جا بلند شد انیک. عق زدن در آورد ي اداسروش
  نگفت؟يزیبابات چ: گفترضای از حرکتش علقبل
 يزی بزنه اما چی حرفدمی ترسینه م: انداخترضای علي بود ماند نگاهش را روستادهی که ایی جاسر

 نگفت 
 ی بابات ساکت اوکیخل تو وقت..؟كی نگفته و خوشحاليزیچ: را باال انداختشی ابروي تاکی رضایعل
  بترس تجربه ثابت کرده هر وقت بابات راحت به دهیم
 

  تووش دهی داد ری اوکماتیتصم
 در یکس. فراموش کرده بودي آورده بود که به طرز احمقانه اادشی را به یقتی حقرضایعل. ماندمبهوت

 درمانده . مبل نشستيدلش آشوب به پاکرد رو
 

 ! بکنه ؟کاری خواد چی میعنی:گفت
  گهیگوه نخور د: اخم کردرضای به علسروش

 . گه انشاهللا که حله ی می پرتهی نیا: ادامه دادانی به کرو
ره آ: کرد حرفش را جمع کندی گفت سعانی حال کدنی مبل برداشت با دي اش را از روهی تکرضایعل

  تی داده با زندگتی زر زدم بابات که رضاهیبابا من 
 

  کنهی نميباز
 که به دلش راه افتاده ی مانده بود آشوبنی در زمي نقطه ارهینگاهش خ. پشتش نشستي سردعرق

 . شدی هم آرام نمرضای سروش و عليبود با حرف ها
ZeinaB(:  

 
--- Tuesday, September 20, 2016 --- 

 
898 edited  

]7:37:29 PM [ـــدمـعـکـــــوسیرمان د: 
#130 
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اشک ها . تخت مچاله بودي وار رونیزانو ها را در شکم جمع کرده بود جن. تخت مچاله شده بوديرو

  ی سر مینی بغهی تيآرام آرام از چشم رو
 

 صورتش ي که از صبح با ذوق انجام داده بود رویشیتمام آرا. بودسی سرش خریبالش ز.خوردند
  سوختند اما از ی خون افتاده و مشیچشم ها.دپخش بو

 
 در خودش چارهی بنطوریچند ساعت از رفتنشان گذاشته بود؟چند ساعت ا. شدی کم نمهی گرحجم

 ...! دانستیمچاله شده بود؟نم
 از پشت بای زي در تکان خورد،صداگرهی از جانبش، دستی جوابامدنی به در خورد با نی آرامي هاضربه

 مامان جان درو باز کن:دیش رسدر بسته به گوش
 ی تمام نمی شب لعنتنیاصال چرا ا. گرفتی آمد و جواب نمی مبای بار بود زنی چندمنیا. ندادجواب

  شی شد به حال خود رهای خسته نمبایشد؟چرا ز
 
  شکسته؟دی فهمی خسته است؟نمدی فهمی کرد؟نمینم

 شد؟چرا امشب همه یسته نم خانیچرا ک. کنار بالشش دوباره روشن شدلی موبای گوشصفحه
  گذاشتند؟ی کردند راحتش نمیگورشان را گم نم

 ... درو باز کنای کنم بیپگاه خواهش م: به در خوردگری ضربه دچند
 ستادی لبه تخت الی اما موباوفتدی بنیی را هل داد تا از تخت پالی دراز کرد با سرانگشت موبادست

  ایاه جان بپگ: آمدگری بار دبای زيصدا.صفحه خاموش شد
 

 ..ی کنی نگرانم مي دارمی زنی حرف مباهم
 وفتهی قرار بی مگه اتفاقنمی مامان؟بدتر از ای بشي خوای مینگران چ" لبش نشستي روپوزخند

 "برام
 چه ان؟بای کی زنیچرا زنگ م" لبش پررنگ تر شدي روشن شد،پوزخند روگری بار دلی موباصفه

 "؟یزنی زنگ مییرو



 535 

 چند بار باباشو صدا يدی کنه ندکاری چچارهیاون ب"ر سرش جواب داد خودش دي با صدایکس
 "... کردی چند بار عذر خواهيدیند...کرد
 " کنه ؟ی می چه فرقگهید" زمزمه کردآرام

جان مامان درو باز کن فقط : بغض آلود بودبای زي در خورد صداي روی محکم تر از قبليگری دضربه
 ... بخدارونی رم بی منمتیبب

 را باال برد آنقدر که به شیصدا... تخت سقوط کردي از رونباری زد الی به موبايگری آرام دي ضربه
 !ولم کن... خوام تنها باشمیم: برسد بایگوش ز

 در لحنش آشکار شیآنقدر التماس در صدا. تمام شدزی شروع شد اما التماس آمي اش دستورجمله
 ور  ديصدا. دور شدگری بدون گفتن جمله دبایبود که ز

 
 لکه انداخته بود فرو شی رواهشی سملی که ردشی سر در بالش سفدی  را شنبای زي قدم هاشدن

  ی خفه مدی در بالش سفشیصدا.کرد با تمام وجود زار زد
 

 . خوردش کندنی از اشتری شکستن بنیمبادا ا. تا مبدا به گوش اهل خانه برسدشد
 ... شودی نقص برگذار می و بیل عازی کرد امشب همه چی بود که فکر مالی خوش خچه
 ... استانی کرد در حد خانواده کی بود که فکر مالی خوش خچه

 . مقابل چشمانش بودری در هم،نگاه پر تحقي ،اخم های جو گندمي با آن موهاانی پدر کری تصوهنوز
 را شیضجه ها. شدی مسخره در سرش تکرار مي خواستگارنی شب نحس، انی لحظه به لحظه اهنوز
  کردی و قلبش را پاره تر مدتریشد

 ما امشب لی که به چه دلنیا: مغرورانه گفتی پا انداخت با لحني گذاشت پا روزی مي فنجان را رو"
  شهی کلي مشخصه پس بهتره حرفامیمزاحمتون شد

 
 ! اسمتون رو فراموش کردمدیببخش.....ي راستش آقامی را کنار بذاريا

 رضا... هستمیعیرف: جواب دادي محکم و جدی با لحنرضا
 .... دختر بانی من توقع داشتم وحداقل خانواده ایعی رفيراستش آقا: سر تکان دادانی کپدر

 . خشک شدنی زمينگاهش رو. زانو مشت شدي نشست دستش روانی سرد پشت کعرق
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 خانواده پگاه منم که در حضورتونم درضمن اسم دختر من پگاهه:دی حرف کوروش پرنی ببایز
 .... شوهرتونم ایمنظورتون از خانواده بودن خودتون تنهاست : لب کوروش نشستي روپوزخند

 ي خانواده هاست الزم به حضور خانواده پدرییالبته آقاجون امشب جلسه آشنا: دخالت کردایآر
 ستین
 .دمی دی رو توو عروسانای کيمن خانواده پدر: کرد شوخ باشد گفتی می که سعی با لحنو
 ي به خانواده پدریحرف: لبش خشک شدي کوروش روي زد که با جمله بعدایه آر بي لبخند زوربایز
  بودم اگر نه اتی حدی افتاد چون من در قی نمانایک
 

 " پدربزرگش حضور داشته باشهي ناپدري به جاي دخترم ارزش داره که شب خواستگارانقدر
 بالش افتاده يکرم رنگ هم رو ي لکه هااهی سي حاال عالوه بر لکه هادی کشرونی را از بالش بسرش

  را لی موبایدست دراز کرد از کنار تخت گوش.بود
 

 ....انیقلبش از نام ک... رنگ سوختنددی نور سفي اکدفعهی چشمانش از برخورد برداشت
 محو و صفحه انی گذاشت آنقدر نگه داشت تا نام کی دکمه پاور در کنار گوشي شصت را روانگشت

 . شداهیس
ZeinaB(:  

 
1K edited  
]9:36:25 PM [ـــدمـعـکـــــوسیرمان د: 

 .دی سرش کشي را برداشت روشی پانییمالفه مچاله شده پا. خاموش را کنارش انداختلیموبا
 پدربزرگ پگاه رو بهتره از پسره خودتون ومدنی نلیدل: بودنی خشمگشی صدادی ابرو در هم کشبایز"

  که ییها نبودن بچه ای و بعد به باارزش بودن دیبپرس
 

 .دی ببری پدی کردتیترب
 اومدن ي کردم انقدر با ارزش هست که براتی که من تربيبچه ا: کوروش آزارنده بودپوزخند

 .دشی منگه بذاري اليخواستگار
  بابا؟ی گی مي داریچ:دی شده اش غردی کلي دندان هانی از بانیک
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  منگنه گذاشتم؟يمن تو رو ال:  کردانی رو به کبایز
 پسرتون رو می به تصمتتونی صدر عدم رضايآقا: رو به کوروش کردانی جواب کيظار برا انتبدون
  آوردن نیی بدون پادی نشون بددی تونی هم مي اگهیطورد

 
 ... تنستمی وصلت ننی خودتون من هم موافق اتیشخص

 کنه ؟موافق ی می و پسر من دخترتون رو ساپورت مالدیستیموافق ن:دی حرفش پرنی بکوروش
  هفته خونه پسر منه؟ي دخترتون تمام روز هادیتسین

 آشفته انیک. کلمات را گم کرده بودبایز. ماندانی کي پگاه حبس شد،نگاهش ناباوار رونهی در سنفس
 کوروش با آرامش نشسته ... وحشت زدهانایک.بلند شد

 
 صحبت میدار: گفتانیکوروش لبخند زد رو به ک.ندی را گرفت اشاره کرد بنشانای دست کنیریش.بود

  باباجاننی بشمی کنیم
 .ی صحبت کنيومدیشما ن: بودی عصبانی کيصدا

 قصدتون از اومدن ی صحبت کنيومدیبا پسرتون موافقم شما ن:دی خش داربه گوش رسشی صدابایز
 ... کنم امایرو درك نم

 نیابزرگتر مثل شمي لحظه به بعد منم مخالفم وصلت با خانواده انیاز ا:ستادی جا بلند شد،صاف ااز
 !اشتباهه

 خانوم بایز: بلندشدانی کيصدا. تمام تنش سوختدیپوست گوشه ناخونش را کش.دی پگاه چکاشک
 ...یمن از شما عذر م

 ... ندارهيخوش حالم که دخترتون اگر پدر: گفتبای بلند شد رو به زکوروش
 !بابا: هشدار دادانیک

 . دارهیمادر عاقل: توجه ادامه دادی بکوروش
 تمومش کن: به کوروش کرد روانیک

 تموم شد: زدي اروزمندانهی لبخند پکوروش
  تونییرای بود ممنون از پذیشب خوب: کردبای به زرو

  میبر: کردنیری و شانای نثار کینگاه
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 کردی که در قلبش احساس می سوخت اما سوزشی انگشتش مدندی چکی دستش مي اشک روقطرات
  یتا نگاه گرفت ی سرش را باال نمی بود،حتشتریب

 
 راه دادیکوروش هشدار م.کردی می عذر خواهانیک.  بوددهی سرش کوبي محکم روی انگار کسداردیبن
  شی صدایکس. گفتی ميزی چانیرضا به ک.وفتدیب

 
از جا بلند شد صورتش از درد .. شدی خالییرایسالن پذ. شدی جدا نمنی زمياما نگاهش از رو.زدیم

 با . متورم بودیدبختقلبش از فشار ب. بودحسیخشک و ب
 

 . جان به طرف اتاقش به راه افتادی آهسته و بي هاقدم
ZeinaB(:  

 
--- Friday, September 23, 2016 --- 

 
861 edited  

]4:50:35 PM [ـــدمـعـکـــــوسیرمان د: 
#131 

 شی سرجانیریش. باترس بسته و باز شدانای کيچشم ها.دیچی شدن در سالن بزرگ پدهی کوبيصدا
  یتنها کس. نگاه کردی عصبانانی نگران به کایآر.ستادیا

 
 سالن برسد کوروش ي اش،باالیشگی همگاهی تا به جادادی و خونسرد به راهش ادامه متی اهمی بکه
  عبور نیری و شانای کنی از بعی سري با قدم هاانیک.بود
 

صله مقابلش  قدم فاکیسد راه کوروش شد،با . ندادنیری گفتن ش"انیک" به یتی اهمکرد
  آرام اما پرحرص ییبا صدا.نگاهشان در هم قفل شد.ستادیا

 
 ...  منوی فقط خواستيزی بهم بروی همه چيفقط اومد:گفت
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 گنی تا حرف،حرف خودت بشه به توام میبشکن...پسرتو: اشاره اش را به سمت خودش گرفتانگشت
 پدر؟
 ي جلو رفت بازوایآر.دیکش ي بلندنی هانایک.سرش کج شد. صورتش نشستي کوروش رودهیکش

 ... االنرونی باهم بمی برایب: را گرفتانیک
 از منه بعد حرف از پدر نبودن من ي داری نمک نشناس هر چيآخه پسره : ادامه دادکوروش

  ی کردم اومدم شر دختره رو از سرت کندم؟دختر ب؟بدیزنیم
 

  براش؟ی کنی هم سپر منهی سي کرددای گداگشنه پخانواده
 شه بابا فکر نکن ی نمي خوای که تو میاون: را باال بردشی صدادی کشرونی بای از دست آر رادستش

  به مراسم تموم شد يامشب گوه زد
  يذاری قرار مگهی دکباری ی زنی م؟زنگيشماره مامانشو که دار: انداختنیری شي را رونگاهش

  ؟ مامانيدیشن: را باالتر بردشی صدانیری از جانب شی جوابامدنی نبا
 ؟برو ي خوایاون دخترو م. من باال نبري خونه يصداتو تو: جواب دادنیری شي کوروش به جا

  انقدر نمیبرو بب... خانوادهیب...  مادریب...  پدریدنبالش اما ب
 

  خوادت؟ی براش می کنی پاره مي دارقهی که
 ؟ی زنیزنگ م: کردنیری رو به شتی اهمی بانیک
 ...انیک: با بغض گفتنیریش

 بار نی کرد اما ای نمي بدون اجازه کوروش کارچوقتی هنیریادامه جمله مشخص بود ش. کردتسکو
 پوزخند زد . پشتش باشدکباری داشت حداقل دیام
 

  رمیخودم تنها م! باشه: را تکان دادسرش
چند قدم به طرف درب خانه .بغضش را قورت داد از کنارش عبور کرد.  از مقابلش کنار رفتکوروش

 بدون : کوروش متوقف شدي راه با صداانهیبرداشت م
 

 !رونی در برو بنی من از اپول



 540 

 بود اما نی کوروش همیشگی همدیتهد.گوشه لبش باال رفته بود. کوروش بودي  نگاهش روبرگشت
  را نی ماشچی کرد سوئبشیدست در ج.زدی جا نمنباریا

 
را در دست راست گرفت باال هردو . خانه راهم برداشت دی کتش برد کلبی دست در جدی کشرونیب

  يبرد نشان کوروش داد و بعد رها کرد صدا
 

 دیبابا تو رو خدا تمومش کن: گفتهی با گرانایک .دیچی در سکوت سالن پنی با زمبرخوردشان
 به سالمت: کوروش پوزخندش را پررنگ تر کرديصدا

 در خانه را باز نیریش ي و صداانای کهیبدون نگاه به پشت سرش بدون توجه به گر.دی پا چرخيرو
 .کرد خارج شد

 چپ فرو کرد قدم بی را در جگری راست دست دبی دست را در جکی به صورتش زد،یمی مالباد
 . گذاشتابانی سنگفرش خيرو
 
: 

 را به گوشش چسباند لی موبایگوش. دست دراز کرد زنگ خانه را فشردستادی خانه سروش امقابل
  ی آرامکی با ت ،درختی زن زهر شد در دهانش ريصدا

 
 آسانسور چشمش به خودش نهیدر آ. فرو کردبشی را در جلیموبا. شد در را هل داد وارد شدباز

  بود میخواستگار" لبش نشستي رویلبخند تلخ.افتاد
 

 "مثال
 به پا متعجب کنار یسروش با شلوارک. رفترونی به طبقه مورد نظر در آسانسور را باز کرد بدنی رسبا

  شد؟ی چيخواستگار: گفتدنشید با د بوستادهیدر ا
 مزاحمت نشدم که؟: به خانه انداختی جواب وارد شد نگاهبدون

 ادیمودب نشو اصال بهت نم: زدشی به بازوی ضربه نسبتا محکمسروش
 نکنه رات ي شدپی چه خوشتوثی دنمتیبب: را گرفتشیسروش بازو. جواب به طرف مبل رفتبدون

  ی ناراحتیندادن شب بمون
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  ي شد توو خواستگاردهینگو سروش ر... ك:دی کشرونیا ب ردستش
  گفت؟یبابات چ! نه بااابااا آخه چرا ؟:  ناباور عقب رفت سروش
 دیایمم نم.. به ترمی از دهنش در اومد منم گفتم خودم میهر چ: مبل پرت کردي را روخودش
  یرفتی بعد مي کردی می باباتو اوکدیاز اول با:  مبل مقابل نشستي روسروش

  بشه ينجوری کردم ایفکر نم: سرش را تکان دادانیک
  شد؟یحاال دختره چ:دی کشی پوفسروش

 دهیجوابمو نم: انداختزی مي رودی کشرونی ببشی را از جلیموبا
  باهاش حرف بزن يفردا برو حضور: جواب دادسروش
  خونه رو هم گرفت ازمنویماش... رمیم: را تکان دادسرش

 باباااا؟ نه : سروش گرد شدچشمان
 . دادهی جواب چشمانش را بست سرش را به مبل تکبدون

 ؟ی کنکاری چي خوایحاال م: دوباره گفتسروش
 . زمزمه کردی آرام" دونمینم"

 انیک: زدشی صداسروش
 بگو: را باز کردچشمانش

  وضع بازم بمونه؟نی خوادت که با ای دختره انقدر منی گم ایم_
 ی حاال بنظر من سعنیباالخره همه دخترا پولک:وش ادامه دادسر.پلک نزد. سروش ماندرهی خنگاهش

 ی کنیکن باباتو راض
  شهی نمیراض: آرام گفتیی صدابا

 ؟يول کن حاال بهش فکر نکن شام خورد: از جا بلند شدسروش
 می بخورارمی بيزی چهی سایوا: نداد سروش به طرف آشپزخانه رفتجواب
 ی دختره انقدر منی گم ای م" خوردیش چرخ مجمله سروش در سر. چشمانش را بست دوباره

 " وضع بازم بمونه؟  نیخوادت که با ا
 " شه نخوادی خواد مگه میم": در سرش جواب دادییصدا

 ! شهی بعد از امشب مشهیم: آرام لب زدخودش
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 ي پلک هاکدمی نکهیبدون ا.صبح شده بود. تخت افتاده بودي عبور کرده رودی زرد رنگ از پرده سفنور
  شیاز سه ساعت پ. هم بگذارديسته اش را روخ
 

 ی اش درد میشانیپ. کردیسرش درد م. سوختی مشیچشم ها. هم خشک شده بودشی هااشک
  ان،دردی پدر کيدرد حرف ها.کردیتمام تنش درد م.کرد

 
 . از پا انداخته بودششتری هم بی کمربند مرتضي از ضربه های بودن حتمیتی شدن،درد خورد
 ي و به جاستی مقصر نانی کدانستیم.دی کشیآه. افتادلی موباينگاهش رو.بلند شد.ار زد را کنمالفه

  کند اما دست خودش نبود فعال ی مهیپدرش او را تنب
 

 دی درونش انداخت، حوله سفینگاه. را باز کردشیدر کمد لباس ها. را نداشتانی صحبت با کیآمادگ
 خم شد .در کمد را بست.تا شده اش را برداشت

 
 چشمانش را پشت گوش زد کلپس ي را جلوشانی پريتک مو. افتاده کف اتاق را برداشت پسیکل

 به طرف حمام پا تند .سرش را روتخت پرت کرد
 

 که افتاد چانه اش از نهینگاهش به چهره اش درون آ.ستادی انهیمقابل آ. آب  گرم را باز کردریش.کرد
 .دیبغض لرز

 .ه بود شددهی اشک تا چانه اش کشاهی سرد
 . چانه اش پخش بودي روی صوترژلب
 . باد کرده و پشت پلکش قرمز بودشی هاچشم
 ! گذرانده بوديزی شب خاطره انگعجب
 ! بودییای روي خواستگارعجب

 .به سمت دوش رفت. ننداختنهی به آيگرینگاه د. فرستادرونی را آه مانند بنفسش
+++++++++++ 

 . شدهيبدجور کفر: بود کردستادهیهوت ا که مبانیرو به ک. در خانه را بستسروش
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 9 که توسط راننده کوروش،ساعت یسه چمدان مشک. بودی سه چمدان مشکينگاهش رو. ندادجواب
 آنقدر تعجب کرده بود که . بوددهیصبح به دستش رس

 
سروش دست . سخ داشت نگاه کرده بودي که رگه هایتنها در سکوت با چشمان. نزده بودی حرفچیه

  به دیر:دی کشي صدادارازهی گرفت خم دهانشيجلو
 

 خوابمونااا
 آس و پاس شبید.غرورش مقابل  سوش خورد شده بود. شدی دو چمدان جدا نمي از رونگاهش

  را با سه چمدان فرستاده شیآمده بود و امروز لباس ها
 

دان دن. برگشت را سد کرده بودي حرکت تمام راه هانیبا ا. از رو بسته بودریکوروش شمش.بودند
  دهیخواب از سرش پر. هم فشردي را با حرص روشیها
 

 را لشیموبا. آن صبح کرده بود، رفتي که شب را رویبه طرف مبل. بوددهیبد جور پر.بود
 . نکنشی نگو بدتر حصيزیچ:دیسروش  قصدش را فهم.برداشت

 گفت و ي اهدی کش"اه"د،ی تماس سروش جلو پريقبل از برقرار.ضربه زد"بابا" نام يرو. ندادتیاهم
 بده : گفتی عصبانیک.دی کشانی را از دست کیگوش

 
  !من

با . انداختانی چشمان قرمز کي کوچک قرمز را لمس کرد نگاهش را رورهیدا. ندادیتی اهمسروش
 !ی به همه چنیاالن اعصابت خورده نر: آرام گفتیلحن

 . دونمیمن هدف اونو م: با حرص جواب داد انیک
 ،غرورتم جاو ما خورد کنه اما ستی خواست بگه قهرتو براش مهم ندونمیممنم : سر تکان دادسروش

  چهارتا حرفم یتوام برات مهم نباشه االن زنگ بزن
 
 .ي کردعی بدتر خودتو ضایبزن
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دست دراز کرد سمت . در حال انفجار بودتیاز عصبان.صورتش داغ بود.دی صورتش کشي رودست
 . رو بده کار دارمیگوش:سروش 
 ای می رد کنه بره،برو صورتتو بشور کلپچ بزنیالیخی بوثی دگهیقفل مکن د: باال انداخت ابروسروش

 . لباساتم که هستریاصال برو دوش بگ
 . خوام به پگاه زنگ بزنمی رو بده میگوش: تکان دادی را عصبدستش
 مطمئن باشم ؟: نگاهش کردرهی خسروش

 زنگ لی را پس بدهد موبالی سروش موباکهنیقبل از ا. حرف تنها انگشتان دستش را تکان دادبدون
  انیک. انداختلی به صفحه موبایسروش نگاه.خورد

 
 . نثارش کردي غره اد،چشمی را دستش کشلی موبای جلو رفت گوشعیسر

 ! ؟هیتوله سگ ک:دی خندسروش
 شبی از دیگی میچ: گوشش چسباندي را رولی به سروش ،تماس را برقرار و موبای دادن جوابي جابه
  یعنی زنگ نزن یعنی دمی جواب نميد...نمو گده
 
  باهات حرف بزنمخوامینم

 . گفت به طرف آشپزخانه رفتیآرام"اوه اوه "  سروش
 ؟ی کنی مينجورینگرانت بودم چرا ا: بغض دار بودانای کيصدا

 !گه؟ید!یالزم نکرده نگران من باش: زد پوزخند
گناه تو : باال رفتشیصدا! ؟هیگناه من چ!ان؟ی کی زنی حرف مينجوریچرا با من ا: شکستانای کبغض

  پگاه ی به کوروش گفتي گوه خوردیلیتو خ!؟یچ
 
 ! خونه منادیم

  دی بخدا ببخشدیاز دهنم پر: گوش خراش بودي هاهی گرنی بانای کيصدا
 ی سر او خالانای از دست کوروش بود اما از شانس بد کتشی عصبانشتری بود ،بی هنوز عصبانانیک
  ی من خرم جنس شماها رو نمیگی توراست میاوک:شدیم
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 ومدمی به زحمت نبودم خودم می فرستاد راضلوی به بابات بگو دستش درد نکنه وسانی فقط ببشناسم
 . هم به من زنگ نزنگهید.بردمیم

 . مبل انداختي را رولیموبا. بدهد تماس را قطع کرديگری اجازه حرف دنکهی ابدون
 
 شانه رها ي را بدون آنکه جمع کند روشیموها.دیچی را دور تنش پدیحوله سف. آمدرونی حمام باز

  رد قدم دیکی چی منی زميآب از نوك موها رو.کرده بود
 
 رفت یدلش م.هنوز خاموش بود. افتادلشیلبه تخت نشست نگاهش به موبا.گذاشتی می را باقشیها
  ی فشردن دکمه و روشني برای برداشتن گوشيبرا
 

 قدرت نباری است اما اری تقصی بدانستی دوستش دارد که مدانستی که مییدا صدنی شني براصفحه
  "دی کشی گرفت داد می بود،دستش را مشتریعقل ب

 
 " بشهتی بذاد اونم اذي شدتی؟اذي نکن نذار صداتو بشنوه،کم خورد شدروشن
 ینم.ه بود کردتی او را اذیبه اندازه کاف. پشت دراستبای دانست زیم. به در اتاق خوردي اضربه

  به در خورد يگریضربه د. نگرانش کندنی از اشتریخواست ب
 
.  گرفت،بلند شدلی موبااهینگاهش را از صفحه س.دی به گوشش رسبایگفتن ز"پگاه" آهسته ي صداو

  را در قفل چرخاند در را باز دیکل.به طرف در رفت
 

لبه تخت نشست درب اتاق .شتراه آمده را برگ. کردیحس م. صورتش بودي روباینگاه نگران ز.کرد
  نییتشک تخت کنارش پا. بودنییسرش پا.بسته شد

 
 ي تمام اجزاينگاه انداخت رو. دست دراز کرد دست سردش را گرفتبایز. نشستبایمتوجه شد ز.رفت

 .صورتش
 .... سرخي هاچشم

 .... ورم کرده و سرخینیب
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 ... رنگی بي هالب
 ! از پگاه سرزنده و شادش بوديریتصو

 آرامش دل خودش،دل يتنها برا. چشم نبسته بودي لحظه اشبیاز د. از حجم درد متورم بودقلبش
 .ندهی آي از روز هادی ترسیم.دخترش قرآن خوانده بود

به . گشت به گذشتهی خواست برمیدلش م. که به جان دخترش افتاده بودی عشقندهی از آدی ترسیم
 ت  از دسیرج،حتی بودن اي پگاه،به روز های سالگ10
 

 ! رضا هم نبوددادن
 ترساندن پگاه از عشق ،ازآدم ي به جانباری گشت ایبرم. کردی برخورد ميگری طور دنباری اگشتیبرم

  که شکستن قلب ییاز آدم ها. ترساندشیها م
 
 ی می عذاب وجدانچی بلند غرورت را بدون هواری که دییاز آدم ها.  و افتخار بودحی تفرشانیبرا

  از کباریکاش ....کاش گفته بود.... شتگیکاش برم. شکستند
 

 عشق از دل نی رفتن اي اگر گفته بود حاال مجبور نبود برادیشا. مانند کوروش گفته بود یی هاآدم
  دانست که یاگر گفته بود حاال پگاه م.دخترش دعا کند

 
 . دهندی و خانواده اش تنها عذابش مانیک

 .دیای از دستت برنيشمانت آب شود اما کار و جگر گوشه ات مقابل چی دارد مادر باشدرد
  .ي که غفلت کرده ای و شرمنده خودت ،شرمنده دخترت باشی دارد مادر باشدرد

 ...ی دردهارا بچشی تا بعضی مادر باشدیبا
کاش زودتر بهم ...کاش زودتر حواسمو جمع کرده بودم: گونه اش سرخورد آرام زمزمه کردي رواشک

 .... کاشيگفته بود
 ! نبودممیتیکاش : بغض داشت شید،صدای حرفش پرنیب پگاه

 بوده مگه نیمرگ دست خداست اگه بابات فوت شده قسمتش ا:دی اش را بوسقهی جلو رفت شقبایز
 ستاد؟ی خواست خدا اي جلوشهیم

 ... گفتانی کيبابا: زدلب
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 ينکن ،بابا نبرده فکر تی از انسانیی که بوی آدمیبه حرف ه: نگذاشت جمله اش را تمام کندبایز
  پسرشو نجات ی خودش زندگالی اومده بود به خانیک
 

 . کردی مدای پي بود اگر پدربزرگتم بود باز بهانه ارجمی مطمئن باش اگر ابده
 ! شکست مامانیلیدلم خ...دلم شکست: گونه روان شدي رواشکش

 وقفه که ی بي دور تنش ،بوسه هابای زي حلقه شدن دست هابا،بای شانه زي نشستن چانه اش روبا
 ...اما آرامتر. افتادهی نشست باز به گری سرش ميرو

 . برا غرورله شده اش بودي عزادارنیآخر. بودشبی دي براي عزادارنی آخرانگار
 شودی نکن ،درست مهی گردنی شني آدم به جایگاه.ستندی نی خوبنی اوقات کلمات تسکیگاه

  یب!ستنی گري براخوادی ميتنها شانه ا...گذردی،م
 

 ...! سرزنشیب...!حرف
 شد در چشمان رهی پگاه که قطع شد از هم جدا شدند،دست دو طرف صورتش گذاشت ،خهیگر
  تجربه تلخ بشه هم هی تونه برات ی مشبید :سشیخ
 
  انی هم کشبید

 ي دونم سخته پگاه اگر االن نگذری میکنی رابطه رو تموم منی اياگر بخوا... ماماني خودت بخوااگر
  ی تونی ،تو با اون خانواده نمی شکنی مرشتیبعدا ب

 
 تا شکستن رهی هم جلو میتا هر جا که فکرشو بکن...شهی پدر تا هر جا که بتونه مانع م،اونياری بدووم

  رهیپسرخودشم جلو م
 االن فکراتو بکن ی بشتی خوام اذینم ....ی منیتو همه زندگ: هم فشردي را روشیلب ها. کردمکث

  نباشمی اگه راضی پشتتم حت منيری بگیمیهر تصم
 روش خاموش کردم لموی موبای فکر کردم از وقتشبویتمام د: گذاشتبای ساعد دست زي را رودستش

  مامانستی نیوقت... االننیفکر کردم تا هم
  ستی انگار هوا نستی نیوقت: آوردنیی را پابای زدست
 .جوابش را گرفته بود. را بادرد فشردشی هاچشم
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 هم ي شد و هر کدام روی لباس ها باز ميتا. را با حرص جا به جا کردشی کرد لباس ها را بازچمدان

  رونی لباس ها بنی را از بدی شرت سفیت. افتادندیم
 

 دنی با ددی را کشپشیز. گذاشتيگری برداشت رو تخت کنار دشی را از کنار پاگریچمدان د.دیکش
 . لبش نشستي تا شده پوزخند رويشلوار ها

 گوشه اتاق کنار دنشیچشم چرخاند به دنبال چمدان کوچکتر،با د. رنگش را برداشتی مشکنیج
 چمدان کوچک را هم کنار دوچمدان .درسمتش رفت

 
 کاندوم که مشخص بود درون ي و بسته هاشیرهای لباس زدنیبا د.دی را کشپشی گذاشت زگرید

  ی توانست حتیم.چمدان پرت شده اند خنده اش گرفت
 

کاش چند تا " شدشتریخنده اش ب. تصور کنددنشانی سرخ شده کوروش را هنگام دتی از عصبانچهره
 "استفاده کردشم گذاشته بودم 

 ساعت از مین. را برداشت به تن کردشیلباس ها. چمدان ها انداختي دور کمرش را باز کرد روحوله
  را روشن کرده بود لشی که پگاه موبایوقت
 
 . شدی رفتن آماده ميه دنبالش و حاال برا رود دمه خانیگفته بود م.گذشتیم

ساعتش را به .دی نبض گردن و ساعدش پاشيادکلنش را برداشت رو. و رو کردری کوچک را زچمدان
 مثل . انداختشی به موهانهی در آگری دینگاه.مچ بست

 
 بود را در چمدان پرت ختهی ررونی که بییبه طرف تخت رفت لباس ها. شده بودی عالشهیهم

 از . هر سه را گوشه اتاق گذاشتدی چمدان ها را کشپیز.کرد
 

 "ارمی برم بدیلباس گرمامم با" گذاشتفکرش
 "آماده شو .امی من دارم مزمیعز": پگاه نوشتي تخت بداشت براي را از رولشیموبا
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در حال شکستن تخمه ،چشمش . کاناپه نشسته بوديسروش رو. را ارسال کرد از اتاق خارج شدامیپ
  عشقم نیبب: زدی سوتانی کدنیبا د. بودنویزیبه تلو

 
 . کردهوونهیسروشو د... کردهچه

 خورمتای مامی نخند مينجوریجووون ا: گفتانی خنده کدنیبا د. خنده اش گرفتانیک
 ! بخورشایب: زدشخندی نانیک

 ...انیدهنتو ک: قهقهه زدسروش
 شش؟ی پيری ميدار: شد ادامه دادبلند

 آره: تکان دادي سرانیک
 چند تا بابام غلط کد گوه خورد بگو از دلش هیخوبه : را برداشتچشیبه طرف کانتر رفت سوئ سروش

 ادیدر م
صبر کن : زدشیقبل از باز کردن در ،سروش جلو رفت صدا.گفت به طرف در رفت"یزر نزن"انیک
 انیک

 ه؟یچ:برگشت
ستش  در دچی سوئيرو. آمد نیی از صورت سروش پاانی دستش را جلو گرفت،نگاه کسروش

 سروش دستش را . اش نشستیشانی پيعرق سرد رو.افتاد
 

  من برو نی با ماشایب: دادتکان
 کرد صورتش آتش یاحساس م .شنسدی ضربان قلبش را ميصدا. حلقش خشک شده بودته

  ی انگر از ته چاه مشی را از هم باز کرد ،صداشیلب ها.گرفته
 

 .یمرس! خوامینم:آمد
  زر نزن ری بگرونی بي بری تونی که نمادهی پي خوای نميردغلط ک:دی کوبشی بازوي روسروش
 ...آژانس: برداشتچی سوئي را از رونگاهش
 نمیربی بگی کنی آخه چس می طرفبهی من آژانس کمترم؟با غرگهیزر نزن د: اخم کردسروش
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 اسمتو يریبه رفاقتمون قسم نگ:برش گرداند. را گرفتشیسروش بازو. در باز شددی را کشرهیدستگ
  گهی دارمینم

پشت در . بزند در خانه را بستی صبر کند حرفنکهیبدون ا. را در دستش گذاشتچی سوئسروش
 . در دستش بودچیسوئ.ستادیا

 
 کفشش انداخته ری را زیسنگ کوچک. بودنی زمي و نگاهش رونییسرش پا. داده بود هی در خانه تکبه

 . کردی ميبود و با آن باز
نفسش را پر صدا فوت . ضربه زدزی به سنگ ریبا نوك کتان.ستادی ا فاصلهی رنگ با کمدی سفنیماش

  نی ماشي حواس از روینگاهش ب.کرد سرش باال گرفت
 

 . کوچه انداختي انتهای نگاهی مشکي رنگ شد به دنبال آئوددیسف
 . کوچه بودي را گرفته بود باال آورد ،نگاهش هنوز به انتهالی که موبایدست
 سالم: جواب دادعی صفحه بود،سري روانید نام ک در دستش زنگ خورلیموبا
 ؟ی شی سوار نمزم،چرایسالم عز: کالفه بودی انگار کمانی کيصدا

  هنوز که؟يومدین: به اطرافش انداختی تعجب نگاهبا
  باالتر از خونتون پارك کردمدهی سفوی ام دبلیب:دی کشي نفس آه مانندانیک

 . قطع شدلیموبا.ده بود برداشت پارك شنی که ماشیی را به طرف جاشی هاقدم
 .سالم: شدنی را باز کرد سوار ماشنی ماشدر
 ؟ی خوبزمیسالم عز: لبش نشاندي روی به طرفش برگشت لبخند زورکانیک

 ؟یخوبم تو خوب:انیاز جنس لبخند ک... لبخند زدپگاه
 !منم خوبم: را روشن کردنیماش

 .هر دو ساکت بودند. رفتندرونی کوچه باز
 ؟ي عوض کردنتویماش:ا شکست سکوت رپگاه

 م؟یکجا بر: تکان دادی را به عالمت نفسرش
  خودت کجاست ؟نی ، ماشي خوایهر جا خودت م: صورتش بودي پگاه رونگاه

  گهیندارم د:  جواب داد کوتاه
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 چرا؟: کردتعجب
 !قیعم... نگاهش کردانیک

 . نگاهش را برداشتانی بوق زد کینیماش. شدشتری بتعجبش
 مهمه برات؟: لب زد آرام

 ؟یچ: شدندکی بهم نزدشیابروها
 ! نداشته باشم نیماش: شدشتری بنی ماشسرعت

 ه؟یمنظورت چ: دهانش را قورت دادآب
  شو ادهی ،پیچیه: را باز کردنی کمربند ماشانیک. شاپ متوقف شدی مقابل کافنیماش
 . رفترونی را باز کرد بنی بزند درب ماشی پگاه حرفنکهی از اقبل
 . شدادهید،پی کشی پر حرص نفسپگاه

 . شاپ رفتندی به شانه هم به سمت کافستاد،شانهی کنارش اانیک
 . کردتشی شاپ هدای در گوشه کافي دو نفره ازی پشت کمرش نشست به طرف مانی کدست

 !شی هم رو به روانیک. نشستی صندليو
 . بودي دنج و عاشقانه ايفضا. داشت ي ونوستالژکی شاپ دکور تایکاف
 . آمدی شاپ می بار بود کافنی اولانی کبا

 ان؟ی کیچرا ناراحت: گذاشتزی مي را رولشیموبا
 .منو را به سمت پگاه گرفت.ستادی کنارشان اگارسون

 . خوامی نميزیمن چ: منو را نگرفتپگاه
  اتویدوتا الته ماک:بدون نگاه به منو رو به گارسون کرد. فرستادرونی نفسش را صدا دار بانیک

 رمی من که دارم مگهی دي خودت سفارش داديبرا:  گفت ی عصبیی دور شد پگاه با صدا کهگارسون
  ؟يریکجا م:  کرد ي تک خنده اانیک
 ی که من ناراحت باشم تو ناراحتنی ايمعلوم هست چته به جا:  جواب دادی عصبي همان صدابا
  کنم ی بابت رفتار پدرمم عذرخواهي خوایخوبه واقعا م...
 

  ؟ازت
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 خوام بابت رفتار پدرم شرمندتم هم شرمنده خودت هم مادرت و یعذر م : دی کشیقیفس عم نانیک
  جادی که ای خوام بابت ناراحتیعذر م.هم آقا رضا 

 
 .کردم
 ي چرا اونجورنی ؟ توو ماشی چرا ناراحتگمی می کنی خوام عذر خواهینم: پگاه پر آب شد ي هاچشم

  ؟يحرف زد
  خوامی حرف زدم ؟معذرت ميچجور :دستش را گرفت.  لبخند زدانیک

  نکن یانقدر عذر خواه: را قورت دادشی بغض صداپگاه
  خوامیچشم عذر م: کرد ی پوست دستش را نوازش مانی شست کانگشت

  وونهید:پر بغض...دی خندپگاه
 برنجانتش اما دی ترسی گفتنش مردد بود مي در سرش بود که برایحرف. مهربان نگاهش کردانیک

 !مهم بود
 پگاه ؟: زدلب

 جانم ؟: شدشی هالهی ترهی خپگاه
 .میچه خوبه که از بله هات گذاشت: زدلبخند
 . لب پگاه نشستي با طعم خاطره رويلبخند
 و او شی اعتراض کرده بود به بله گفتن هاانی شب کیکی سوز سرما و تارانی در بالکن می شبخاطره

  ی جانم وقتدی بگودی کشی دانست چرا خجالت مینم
 
 .دی کشی جانش پر مانی هر بار صدا زدن کبا

 . همان شب همان خاطره افتاده بودندادی در هم قفل بود انگار هر دو نگاهشان
 . را مقابلشان گذاشتشانی هایدنی نوشگارسون

 . از هم جدا شددستانشان
  ؟ی بپرسی خواستی میچ:دی پرسپگاه

 . بلند حلقه شد منتظر نگاهش کردوانی پگاه دور لدست
  !ي دارد نه خانه اینی نه ماشنکهیسخت بودن گفتن ا.ندی کرد در ذهنش کلمات را کنار هم بچیسع
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  خونه رو ازم گرفت نویبابام ماش:  باز کرد لب
 چرا ؟:خفه گفت.  شل شدوانی پگاه از دور لدست

  سمی خودم واي رو پادیبا : دی نوشی را برداشت به لب چسباند کموانشیل
 بخاطر من ، آره ؟: کند يریاز شکستن بغض جلو گ تا دی لب گزپگاه

  نکن پگاههیگر :دی ظرف کوبي را رووانی اخم کرد لانیک
 . افتادشانی روي کنارزینگاه م.دی ترسپگاه
  ؟ی مونیشب کجا م: دی با بغض پرسپگاه

 خونه سروشم :  دستمال به طرفش گرفت انیک
 ترس به دلش نشسته بود.  را در دست گرفت دستمال

  فشاردی را مشی گلوی کرد دستیاحساس م. شاپ خفه بودی کافيواه
  ؟می شه بریم : دی نالآرام

  !ينخورد:  انداخت وانشی به لی نگافانیک
  می برستیحالم خوب ن:  زد لب
 . شاپ خارج شدندی گرفته از کافیی دو با چهره هاهر
 دادی نمختنیاشک بود اما اجازه رچشمانش پر.  بود نی مهرماه غمگلی بعدازظهراواکی تهران دريهوا

. 
 دی را مانی عطر کي بونی بود که ماشبیعج. شدند نیهر دو سوار ماش . دی ترسی مانی کتی عصباناز
  
 . دادی را مانی کي تمام تن او بود که بودی شاای دادیم

 ... زدی نمی سکوت کرده بود،حرفانیک.بغض راه نفسش را بسته بود. روشن شد،به راه افتادندنیماش
 ! موقعی به سکوت بلعنت
 ! روند ی که در سر هر دو رژه میی به فکر هالعنت
 ! بندندی که راه نفس را میی به بغض هالعنت

 . دی پرستی که می رخ پر اخممین.  رخش انداخت می ني نگاهش را رو
 " ؟ین بش سهمه مستیقرار ن... همه اشک نیبعد از ا... همه دعانی بعد از ایعنی " باال آمد بغض
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 نیانقدر خونه و ماش:  شددتری اخمش شدشی اشک هادنی نگاهش برگشت با دینی از سنگانیک
 برات مهمه ؟

  ؟یچ: ناباوار پلک زد. شدخشک
  کنم ؟ی مهی و خونه  دارم گرنی ماشيمن برا:  باال رفتشیصدا.  جواب ندادانیک
  ؟ی کنی مهی گري پس داری چيبرا:  گفت ی عصبانیک

 . بکندشی هاهی از گريری تعبنی  چنانی شد کیباورش نم. شکستبغضش
 نی خوامت توخودتم همی کنه من بخاطر پول می که فکر مستیفقط بابات ن: گفت شی هاهی گرنیب

 .ی کنیفکرو م
 کنمی نمي فکرنیمن همچ: آرام زمزمه کرد انیک
 و خونت نی ماشيا بري کردی وگرنه فکر نمی کنی فکرو منیچرا هم : دی کوبنی را کف ماششیپا

 . کنمی مهیگر
 چه هی گرری زی زنی خونه رو ندارم منوی بهت گفتم ماشنکهی بعد از ایوقت: اش را فشردیشانی پانیک

  بکنم ؟دی بايفکر
 رابطه نی کنم چون ای مهیگر:  گفت ی از هر احساسی خالییبا صدا .دی چشمش کشي رودست

 . تموم شدگهید
 از برخورد نی ماشیبه طرفش برگشت قبل از گفتن حرف. دیب تر مز کوي روابانی وسط خانیک

 . خوردی تکان محکمي پشت سرلیاتومب
 

 دی بهتر بگوای را رنجانده بود انیک. را در دستش فشردلی موبایگوش
 آمدند ی آنتراك مهی شب ها پشت هم بدون دادن ثاننی دانست چرا بدترینم.  گند زده بودشبید

  ی می اش را خط خطیان جوي روزها و شب هانیبهتر
 

 . رفتند ی و مکردند
 پلک یبا ناراحت. بودانی داشت آمدن سروش و چهره شرمنده کشبی که از ديری تصونیآخر

 "می تموم نشدني هاتییلعنت به منو خر"بست
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 بخدا منظورم انی کدیببخش" که هنوزخوانده نشده بود نگاه کردیامی وارد تلگرام شد به پگری دکباری
  خونه رو نوی چون بابات ماشمی که جدابش نبودنیا

 
 "اشتباه کردم ... دی بد گفتم ببخشدونمی می منو ول کني من فکر کردم تو قراره برگرفت

  .بای دلگرم کننده زي از حرف هابا،بعدی صحبت با زی را صبح ارسال کرده بود بعد از کلامیپ
 . اش کرده بودیی بار بود که مادرش راهنمانیاول

 . که زده بود همید حرکتش بچگانه بوده  ،حرف بوگفته
 کند متقاعدش کند چون در هر ی سعدی نکند باي  با پدرش لجبازدی بگوانی به کدی بود باگفته

 . او شرط اول استتیصورت وجود و رضا
 .  شد ،تلفن را جواب داد دهی کشرونی زنگ تلفن از فکر ببا

 .هفته بعد وقت داد  ي خواست برای مراجعه مي برای پشت خط وقتزن
 . بودنی آنالانی خورده بود و ککی دو تامیپ. از قطع تلفن دوباره به تلگرام رفت بعد
 " دی ببخشدیان؟ببخشیک" نوشت شی براعیسر

 .  شدرهی با استرس به صفحه چت خدیپوست لبش را جو. خورد کی دو تامیپ
 ".جواب بده  !گهی ددی گم ببخشیم"دوباره نوشت. شدی نمپی در حال تاانیک

 کند درب پی تايزی چنکهیقبل از ا.نفسش را صدا فوت کرد.امدی خورد اما حواب نکی دو تامی پدوباره
 .  باز شدایاتاق برد

 ... جوان خارج شد پسر
  انداخت فشی را در کلیموبا. بود ، بلند شد دهی به ساعت انداخت ،وقت رفتنش رسینگاه

 . رفتایبه طرف اتاق برد.  شانه ي را روفیک
 . ، وارد شدای گفتن برد" توو ایب" ضربه کوتاه به در زد ، با چند

 . در اتاقرهی دستگي روگری بود دست دفی بند کي دستش روکی ستادی چارچوب در انیب
 . داده و چشمانش را بسته بودهی تکی صندلیسرش را به پشت. نشسته بود ی صندلي روایبرد

 . نشد بازای کرد ،چشمان بردی مصلحتسرفه
 ! شنوم یم:  بدون باز کردن چشمانش گفت ای بلند تر سرفه کرد ،بردیی با صداگری دبار
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 کنه ی داره باهاتون صحبت می کسی وقتنهیدرستش ا:  چشمان بسته اش رفت ي براي غره اچشم
  . دی نگاهش کندیچشماتون رو باز کن

 . به چشمانش زل زدرهی چشمانش را باز کرد ،خایبرد
من دارم : انداختنیی شد سرش را پامانی کرد که از گفتن حرفش پشی نگاهش مزی و تقی عمآنقدر

  ؟دی نداري کارمیم
  !ي بری تونینه م:  نگاهش را برنداشت ایبرد

  خدافظدیخسته نباش: را باال گرفت سرش
 . از اتاق خارج شدای خداحافظ آرام برددنی از شنبعد

 . را فشردیدکمه پ.  آسانسور سوار شددنیرس دکمه را فشرد با ستادی آسانسور اکنار
 که یی نگاهش را به عدد هادهیترس. را محکم گرفت لهیم .دی لرزی  رفت کمنیی به سمت پاآسانسور

 . دوخترفتندی منییپا
 . دهان نداشته اش را قورت دادآب

 "... محمد ی اللهم صل عل" دی کششی لب هاي روزبان
آسانسور . دی کشي بلندغیج. خوردیبفرستد آسانسور تکان محکم بتواند کامل صلوات نکهی از اقبل

 نفسش حبس شده . شدکیاتاقک آسانسور تار.ستادیا
 

 ي شانه برداشت  روي را از روفشیک. کنددای دانست دکمه آالرام آسانسور را پینم. آمدی باال نمبود
  اتشی کرد محتوفی گذاشت خم شد ،دست در کنیزم
 
 دکمه ها ي آمد روی که از صفحه  ميصفحه را روشن کرد با نور.به دستش آمد لیموبا. کردروروی زرا

  يصدا. کردن دکمه، آن را فشرددایانداخت با پ
 

 .امدی نمیکس.چند بار پشت سر هم دکمه را فشرد .دیچی در گوشش پيبلند
انسور  دانست طبقه چندم آسی نمیحت.  زده بود خیانگشتان دستش .وفتدی بهی مانده بود به گرکم

  در شیصدا.دی آسانسور کوبيبا دست به در فلز.ستادهیا
 
 " رمی خوام بمی نمنجایا...ای خدا" سرد چسباند ي در فلزي اش را رویشانیپ. بزندغی آمد جینم



 557 

 دستش يدیبا ناام.  شد قی تنش تزريترس به تک تک سلول ها.دی حرف چانه اش لرزنی گفتن ااز
 "...نوه  بشیکی کاش " دکمه گذاشت يرا رو

 . راه نفسش را باز کردای بردي به در آسانسور ضربه رد و صدایکس.  دکمه را فشرد گری دبار
حالتون خوبه ؟ چند .  االن نگهبان رو خبر کنمدیصبر کن : دی پرسي که با همان لحن جدییصدا
  ؟دینفر

  !ایمنم فقط برد:  بستن را فراموش کرد، با بغض گفت جمع
  

 حالت خوبه ؟:  تر شدکی نزدای برديصدا
  شمینه فکر کنم سقوط کردم دارم خفه م:  شکست بغضش

 قی آسانسور متوقف شده، نفس عمينترس سقوط نکرد:  بود ی از اضطراب و نگرانی خالای برديصدا
  !رونی بيایبکش االن م

 . آرام شدی ،کمدی کشقی نفس عماری اختی محکم و مطمئن گفن که بآنقدر
  .دی شنی آسانسور را مکی چند نفر نزديصدا . دی طول کشقهی دقچند
 دیری با شرکتش تماس بگدی رو قطع کنیبرق اصل:  داد صی را تشخای برديصدا
  !دی کردی میدگی رسدی باقبال
 ....االن تماس :  آمد گری را دي مرديصدا
 پگاه ؟ حالت خوبه ؟ :  شد کی نزدای برديصدا
 د ؟ شیخوبم چ:  بغض داشت ی هنوز کمشیصدا

  رنیگی  دارن تماس م_
  !شهیمامانم نگران م : دینال

 صبر کن :  دور شد ی کمایبرد
 از ییصداها.  بودیی روشنایآرزو کرد کاش حداقل کم.  نشستنی زميرو . امدی نیی صداقهی دقچند

 متوجه . کردزیگوش ت.  آمد از جا بلند شد ی مرونیب
 

 . شدی نمشانی هاحرف
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آسانسور . سرش را باال گرفت .نور کم چشمش را زد.رب آسانسور باز شدد. گذشت گری دقهی دقچند
  که باز ي بود درستادهی و طبقه اول انگی پارکنیب

 
 بود خم شد هی که جلوتر از بقییدو پا. دادی را مشانی بود تا پاهارونی به بی کوچکچهی بود درشده

  درهم گره شهی مثل همشیابروها. دی را دایچهره برد
 

 . نداشتی از نگرانیبود و صورتش نشان خورده
 . هم نشست ، نگهبان ساختمان بودي پشت سرمرد
  باال ؟ يای بی تونیم:  رو به پگاه گفت ایبرد
  ی زنگ بزنم آتش نشاندی صبر کنادهی دکتر ارتفاعش زي آقاشهینم:  پگاه جواب داد ي به جامرد

 ... حلعی سرانی از برد کنترله االن بدرایفکر کنم ا: کرد گری را باال گرفت رو به مرد دسرش
  بده من فتویک : دی حرفش پرنی بایبرد

 . را از دستش گرفتفی خم شد کی کمای را باال گرفت بردفشیک
 دستتو بده من خودتو بکش باال:دستش را به طرفش گرفت. گذاشت شی پگاه را کنار پافیک

 زی خمید،نی شد، دستش را عقب کشدشیرد متوجه تایبرد. نگاه کرد ای به دست دراز شده بردمردد
 صبر کن به مادرت زنگ بزنم :شد

  زنگ نزنامینه م: را نگران کند طاقت صبر کردن هم نداشتبای خواست زی شد نمهول
  کشمت باالینترس من م:  دوباره نشست دستش را به سمتش گرفت ایبرد

 خودش را باال بکشد نکهی اقبل از. گذاشتایدست سردش را در دست گرم برد.  تکان داد سرش
 ! دکتر ياومدن آقا:  نگهبان آمد يصدا

 
 
 . را به طرفش گرفترموزی شي بزرگ محتووانیل. نشستایبرد. باز شد نی ماشدر

 دستتون درد نکنه:  را گرفت وانی خجالت زده دست دراز کرد لپگاه
 نوش جونت :  را روشن کرد نیماش
 ردم سقوط کردم بودم فکر کدهیواقعا ترس: دی نوشیکم
 .دی اش را نوشوهی از آبمگری دیکم.  شدن کردعیاحساس ضا.  نزد ی حرفایبرد
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  مزاحمتون شدمدیببخش:  آرام گفت ییبا صدا.  را روشن کرد نی پخش ماشایبرد
  ينشد:  نگاهش کند گفت نکهی بدون اایبرد

 . با شماشهیچقدر آدم معذب م:  را کالفه فوت کرد نفسش
 چرا معذب ؟ :  انداخت شی رویعی نگاه سرایبرد

  آخه دی ساکتیلیخ:  زد لبخند
 
 " زهی دلت برام نرگهی که دادی مي روزهی "
 

  حرف بزنم باهات ؟يدوست دار:   افتاد شی رواینگاه برد.  متوقف شد نی چراق قرمز ماشپشت
 
 " زهیی تولد من چند پاادی نادتی که "
 

 .شدچراغ سبز .مات ماند .  جمع شد لبخندش
 
  خوشبخته  گهی دیکی هر کدوم از ما کنار "
 " که امروز باورش واسه هردومون سخته يزیچ
 
 ي برایلی مچی هگرید. بودوانشی لينگاهش رو. سکوت کرده بود .  بود مانی گفتن حرفش پشاز

 .خوردنش نداشت
 
  "  میای هم نادی بارم هی ی سالادی مي روزهی "
 

 .دیکنم منظور منو اشتباه متوجه شدفکر :  دهانش را قورت داد آب
 
 " می نخوايزی چچی هی از گذشتمون جز فراموش"
 

 . خواست سرش را بلند کند یاصال دلش نم. دی شنی را مشی تنها صداکردی را نگاه نمایبرد
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 " تونه ردشه ی از توو فکر ما خاطراتمون م"
 
  مگه ؟ی داشتي منظور_

 نی کنه منظورم ای بود ساکت بودنتون آدمو معذب منیظورم امن:  هم فشار داد ي را روشی هادندان
 دینبود دوست دارم حرف بزن

 
 " لحظه حالمون بد شههی ی حتنکهی بدون ا"
 

 . لبش تعجب کردي لبخند رودنیسرش را بلند کرد از د. ندادی جوابایبرد
 ي تونم برای مرکای چي کنه حرف زدنمم دوست نداری متتیاگه ساکت بودنم اذ:  نگاهش کرد ایبرد

 معذب نبودنت بکنم ؟
 
 " میشی فکر نکردن به خاطرمون رو بلد م"
 

 . نزد یحرف.  خنده اش گرفت پگاه
 . صفحه بودي روانی به صفحه انداخت نام کینگاه .دی پا لرزي رولشیموبا

 
 " می شی همو از کنار هم ساده رد ممینیبی م"
 

لبخندش محو شده بود و . انداختای به طرف بردینگاه.  برداشت شی پاي را از رولیموبا.  کرد هول
 . را گرفته بوديباز صورتش همان حالت جد

 
 " تو نابودم ی بیگفتی انگار نه انگار به من م"
 

 است متوجه زی تای دانست بردیم.  جواب دادن دو دل بود يبرا.  در دستش عرق کرد یگوش
 . خواهد شد انیصحبتش با ک

 .ردیب بدهد بعدا به خانه که رفت تماس بگ جوادی گفت نبای میحس
 . قرمز رنگ را لمس کردرهی جلو رفت داانگشتش
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 " عاشقت بودم ي روزگارهی انگار نه انگار "
 
 
 
 

  را بشنودي خبرنی که چني ها فکر کرده بود به روزبار
ارش  هم کنانی ها در ذهنش تصور کرده بود که چقدر خوشحال است چقدر شاد است احتماال کبار

 ... دارند هر دو خوشحالند اما جانینشسته هر دو ه
 . نداشت شیاهای از روي ردچی امروز هاما

 . کرد ی نگاهش مي کنارش نشسته بود و با دلسوزی زنانی کي به جاامروز
 .  کردی می احساس بدبختی احساس خوشحالي به جاامروز
  ی بهتر بشکمی زمیبخور عز:  در دستش قرار گرفت یشکالت

 لی دنبالت ؟ موباانی زنگ بزنم بي خوایم: زن مهربان دستش را فشرد . تشکر کندشدی باز نمهانشد
  ؟يدار

 . را در دستش فشرد  ، بلند شد شکالت
 . کرد ، برنگشت شیزن صدا.  قدم برداشت کی

 .جان کندن بود .  بسته اند قدم برداشتن سخت بود شی کرد وزنه به پای ماحساس
  !ی جا گذاشتشتویجواب آزما:  را مقابلش گرفت دی پاکت سفیدست.  اش لمس شد شانه

 . پاکت را گرفت . لرزانش را جلو برد ي هادست
 درسته ؟:  آمد رونی بی از ته چاه بدبختشیصدا
  خواد ؟یشوهرت بچه نم!  درسته زمیآره عز:  نگاهش کرد ی با ناراحتزن

  کنم ؟کاریچ:  پر آب شد چشمانش
 ست با شناسنامه ی زنستادهی که مقابلش اي دانست دختریچه م. نگاهش کرد  تنها ناراحت زن
 . مادر هم بود گریحاال د ... دیسف

 . آمد نیی پله را پانیآخر.  رفت رونی بشگاهی را دست گرفت از آزماپاکت
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.   اش بردی بافت طوسبی که پاکت در آن نبود را در جیدست.  سرد آذر ماه به صورتش خورد سوز
 . از پشت سرش آمد ی خنده پر ناز زنيصدا
 .... جان یب ... نیسنگ.  برداشت قدم

 . کندهی بلند گري رو زانو بزند با صداادهی خواست همانجا ،وسط پی مدلش
 "رحم کن ... غلط کردم " دی بلند خدا را صدا کند بگوي صدابا

  گذاشتند ی ممردم با تعجب از کنارش.  کردند دنی شروع به بارشهی مثل همشی هااشک
 . کردند ی نگاهش مرهی خهی کدام چند ثانهر

 ...زیی شب پانی در آخرانی پوش گرکی دختر شدنی کردند از دی متعجب
 .ستادیاز قدم زدن که خسته شد ،ا.  بودند دهی که بدبخت عاجز ندمردم

 . دور شده شگاهیچقدر از آزما...  دانست کجاست ینم
 . کرد هی بلند گريا مقابل صورتش گرفت با صدا توجه به مردم دستش ری بستادیا

  که در سرش بود بلند تر از همه یی اما صدادی شنی اطرافش را ميصداها
  " حامله ام " بود دهیچی سرش پدر

++++++++++++++ 
 . خلوت نشسته بودی در پارکمکتی نيرو . دی کشرونی بفشی را از کلی موبا

  ؟زمیجانم عز: بوق جواب داد  نیبعد از دوم.  را گرفت انی کشماره
  ؟انیک:  زد لب
  گرفتنی دورهملدای خواستم االن بهت زنگ بزنم آماده شو بچه ها به مناسبت ی مزمی  سالم عز_

  ؟انیک : ختی از هر دو چشم همزمان راشک
  تو ؟ییجانم پگاه ؟کجا:  نگران شد انی کيصدا

 حامله ام :  گرفت نفس
 ؟یچ : دیباه شن هم اشتدی شاای دی نشنانیک

 .دو ماهشه ... حامله ام :  زد هق
  !دنی نفس کشیحت.. آمدی پشت خط نمیی صداچیه

  االن ؟ییکجا:  به خودش آمد انیک.  شد دتری هقش شدهق
 ...مامانم ... کنم ؟ بدبخت شدم کاریچ:  جواب گفت ي جابه
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  االن ؟یی کجامی کنی درستش مزمیعز:  نگران بود انی کيصدا
 "..." کی پارك نزدهی: ه پارك انداخت  بینگاه
  نی همونجا بشامیمن دارم م:  آمد ی مانی کي قدم هايصدا
 .بدبخت شدم :  هق کرد هق

 .تماس را قطع کرد.  نداد انی حرف زدن به کاجازه
 .  کردن گذشت هی که تنها به گرقهیچند دق. گذشت انی تا آمدن کقهی دقچند

  !میپاشو بر : ستادی مقابلش اانیک
 . در هم شیاخم ها. صورتش بود ي روشیته ر. بود دهی پوشیکت چرم مشک.  کرد نگاهش

 خی زمی عزمیپاشو بر: دستان سردش را در دست گرفت . زانو زد شی مقابل پاانی ندادن جواب، کبا
  باشه ؟می زنی باهم حرف منی توو ماشمی برایب ! يکرد

 انی کدرنگی سف206کنار . ش را در دست گرفت دستانیک.از جا بلند شد . را تکان داد سرش
 .  باز کرد ، سوار شد شی را برانی درب ماشانیک . دندیرس
 . کرد ، به راه افتادند می صورت پگاه تنظي را روشن کرد رويبخار.  نشست انیک

  ؟یمطمئن : دی آرام پرسییبا صدا.  دستش را در گرفت انیک.  داد هی تکنی ماششهی را به شسرش
  دادم شیآزما:  زمزمه کرد مآرا

  کنم یدرستش م:  صدا دار آزاد شد انی کنفس
 ؟ی بکني خوای مکاریچ:  برداشت شهی را از شسرش

 . کنم ی با مامانت صحبت مامی مگهی بار دهی _
  .ي صدبار اومدشهی نمیراض:  اش گرفت هیگر
  زنم یبا رضا حرف م: شرمنده بود ...  ناراحت نگاهش کرد انیک
 !اگه مامانم بفهمه ... دو ماهشهای خدايوا...دو ماهشه :  جواب داد هی گرنیب
  شهی میاگر بفهمه راض:  جواب داد انیک

 ی مرهی بفهمه آبروم مذارمینه نم: وحشت زده نگاهش کرد  . دی کشرونی بانی را از دست کدستش
 ؟یفهم

  
 ش  بفهمه ؟آروم باذارمیباشه نم : دی اش کشیشانی پي دست روانیک
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  ؟ سقطش کنم ؟ ی بکني خوای مکاریچ : دی طاقت پرسیب
  کنم یآره سقطش م.. آره :  جواب داد خودش

  خدا يا...  کنم کاری خدا چيا... کنم بچمهی خوام سقط نمینم:  افتاد هی به گردوباه
 . بودانی هذهی شبشتری بشیحرف ها.حال پگاه خوب نبود .  نگران نگاهش کرد انیک

 . کنم ی مي فکرهی آروم باش من خودم زمی نکن عزهیگر: ره گرفت  را دوبادستش
  بندازمش آره؟ي خوایم : دی کشرونی را با شدت بدستش

  دونم ی نمیچینه نه بذار فکر کنم االن ه:  باال برد ی را کمشی کالفه صداانیک
  کن شی بابات برو راضشیباشه برو پ : دی صورتش کشي رودست

 .ستی نرضایعل: مقابل خانه پارك کرد . وارد کوچه شد . رد  جواب نگاهش کی بانیک
 . کرد جکتی تماس گرفت ، ربایداخل آسانسور ز.  شد ادهی را باز کرد پنی ماشدر
 .  در خانه بود ی دلچسبيگرما.  درب خانه را باز کرد هردو وارد شدند انیک
 . رفت خچالی به طرف انیک.  وارد آشپزخانه شد انی دنبال کبه
  ؟ی کنی مي خوای مکاریچ:  کانتر را گرفت بهل
 . داغ کنم ریش:  را باز کرد خچالی در انیک

  ؟ی با بابات حرف بزنيری می خوام کی نميزیچ:  را باال برد شی صدایعصبان
به طرف پگاه برگشت با .  تا به خودش مسلط شود دی کشیقینفس عم . دی را کوبخچالی درب انیک
 . قلبش از درد فشرده شد    سشی خي چشم هادنید
 
 ... مامانتو دی شه بای نمیبابام راض:  داد هی تکخچالی به

  کنم ؟کاریمن چ ..شهی نمیمامان منم راض:  سر خورد نی زمي روپگاه
 ی گفتی کنی خوشبختم می گفتي ؟ تو به من قول دادانی کنم ککاریمن چ: افتاد هی به گردوباره

  بود قوالت نی ؟ ايرنطویا ...ی کنی درست مزویهمه چ
 
  کنم ؟کاری حاال من چ؟
 .  نداشت که بدهد یجواب.  جواب نداد انیک

 ! کن ي کارهیتو رو خدا  ....انیتورو خدا ک:  گفت هی گرنی بپگاه
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  کنمیدرستش م.  بابام  شی پرمی نکن ، مهیباشه گر:  زانو زد شیکنار پا.  طرفش رفت به
 
 
 

 گذاشته بود شانی را جمع کرده و چانه اش را روشیزانوها. انداخت  مبل ي به پگاه نشسته روینگاه
 . بود نی در زمي به نقطه ارهینگاهش خ

 .دی کشي نفس آه مانند
 ، زانوها جدا شدند دیدست دور کمرش حلقه کرد به سمت خود کش.کنارش نشست . طرفش رفت به
  انی کنهیسرش به س.  قرار گرفتند نی زميرو
 

  .دیچسب
 نکن:  نکرد شی رهاانی جدا شود ، ک کردیسع
 ! بچه هم درست شد ...کردم  : دی خندزی رانیک

سرش را .غم چشمانش دهان اعتراضش را بست .  نگاه کرد انی به چشمان کی را بلند کرد عصبسرش
  ؟ یتوام ناراخت:  اش برگرداند نهی سيآرام رو

 ! تو ناراحتم يبرا : دی کشي موهاي دست روانیک
  .می هستیتی تو چه وضعدی فهمیکاش م...  اومد یکاش االن نم : دی دوشیدا در صبغض
  ؟ی سونوگرافیرفت:  سرش خورد ي روانی کنفس

  ي خواستم بگم چاق شدشی بزرگ شده من هفته پکمیشکمت  : دی پرسانیک.  کرد ی آرام" نوچ "
  پس ؟یچرا نگفت:  جواب داد آرام

 . کنم عتینخواستم ضا : دی آه کشانیک
  ؟هیاالن وقت شوخ:  را بلند کرد سرش

 !ی کنی مهی که گری دوست دارم تا وقتشتری بیشی میعصبان : دی اش را بوسیشانی پانیک
 پا قدمش خوب می باشدواریخنده دار اگه ام:  که دور کمرش بود گذاشت انی دست کي را رودستش
 باشه ؟

 نه چرا خنده دار باشه ؟:  لبخند زد انیک
  ؟بارهی می بدبختواریچرا از در و د :  دی اش لرزچانه
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  پگاه شهیدرست م : دی کشیقی نفس عمانیک
 . برداشت زی مي را از رولیدست دراز کرد موبا.  بلند شد لشی زنگ موبايصدا
  بالکن نفهمه خونه امرمیمامانمه م:  کرد انی شد روبه کبلند

 تنت کن :  مبل برداشت به دستش داد ي کتش را از روانیک
:  را داد بایجواب تماس ز.  زد هی کوتاه تکواریبه د.  به تراس رفت عی سري را گرفت با قدم هاکت

 سالم 
  پس ؟ي ؟ کجا موندیخوب. سالم مامان جان :  سرحال بود بای زيصدا

  .امیدارم م:  کت کرد بی در جدست
  .می ما منتظر توئای زود ب_
  ؟امی الزمه منم ب_
  . می قبال حرف زد_
 می برلدای شب می پاشیبعد از اون همه دعوا و قهر حاال که چ:  مشت کرد بی را درون جستشد

 اونجا ؟
 ... من بهرمیخونه آقاجون نم:  شد ي جدی کمبای زي صدا

 .خونه برادرزاده آقاجون : دی حرفش پرنیب
  .ای بعی سری حرفچی بدون همی دعوتمون کردن من قول دادم االنم منتظرتزمی  پگاه جان عز_

  ...شی برم پلدای خوام شب یمن اصال م:  را باال برد شیصدا
  .دیبا حرص نفس کش.  جمله اش تمام شود تماس قطع شد نکهی از اقبل

 قرار بود دالرام و نکهی از ای دانست امشب دعوتن و حتی خورد شده بود گر چه قبال هم ماعصابش
  ی خوشحال هم شده بود اما حاال نمندی را ببایدن
 

 . برود خواست
 . ترسناك و دلهره آور بود زی همه چانیدور از ک.  بماند انی کنار کنجای خواست همی مدلش
 یشانی پي چشمانش را بسته بود دستش را هم روانیک.  تراس را باز کرد وارد سالن شد درب

  ؟يدیخواب :  ستادیکنارش ا. گذاشته بود 
 . کنه ینه سرم درد م :  دستش را برداشت چشمانش را باز کردانیک



 567 

 . نشست شی پاي به سمت پگاه دراز کرد ،پگاه دستش را گرفت رودست
  ؟یینجای شب ایبه مامانت گفت:  شانه اش را کنار زد ي روشانی پريموها

 . اجازه نداد می دعوت شدییجا:  نگاهش کرد ناراحت
 .اشکال نداره :  جواب داد گرفته

 .  خواستم برم ینم : دینال
  ؟ی کنی مکاری چيوا:  تکان خورد انیاز تماس دست نسبتا سرد ک.  رفت زشی شومری زانی کدست

  ؟نجاستیا:  شکمش نشست ي روانی دست ککف
 . فکر کنم : سرش را تکان داد .  را گرفت شی گلوخی ببغض
  ؟ ی کنیسقطش م : دی لرزانی در چشم کاشک
 .  ترسم یم : دی چکانی دست کي از چشمش رواشک

  ؟ی کنیبدون اجازه مامانت ازدواج م:  نگاهش کرد رهی خانی ک
 . تونم ینم : دی چکگری داشک

 .  نکن هیباشه گر:  دستش را برداشت انیک
  گذشته حاال من ی سال بزرگم کرده بخاطر من از همه چستیب:  را گرفت انی کدست
 ...نمم شکنه من که باباهم ندارم اگر مامای ازدواج کنم دلش متشی رضابدون

 .منم ندارم  : دی حرفش را برانیک
 ی شه مثل همه ازدواج می درست می همه چی کنی اگر باباتو راضيتو دار:  را پاك کرد اشکش

  .میکن
 . شناخت یپگاه کوروش را نم.  را با درد بست چشمانش

 
 
 
 

 .ی پگاه جونامشب اتک وار دارم:تبلتش را به سمت پگاه گرفت  .دی کوبشی با آرنج به بازوآرمان
  زنمی بعد برات اتک ممیبذار برس : دی سرش کشيدست رو.  زد لبخند
 قول ؟:  انگشت کوچکش را جلو برد آرمان

  ؟یفهمی نمی مهمونمی برمی خوایم:  سرش را به سمت آرمان چرخاند رایالم
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 .زمیقول عز : دیچی کوچکش را دور انگشت آرمان پانگشت
 یدوست دارم آج:  خودش را به پگاه چسباند آرمان

  نداد تیپگاه اهم. با نفرت به پگاه زل زد .  پر اشک شد رای المچشمان
 . دی سر آرمان را بوسی با مهربانتنها
 .  چند جعبه بزرگ بود بایدست ز.  سوار شدند بای باز شد رضا و زنی ماشدرب

 . غم به دلش نشست انی چهره ناراحت کيادآوریبا .  دوخت رونی را به بنگاهش
  ...دیچه ساکت:  به هر سه انداخت ی برگشت نگاهبایز

 . حاال اخماتو باز کن :  صاف نشست بایز.  نگاهش نکردپگاه
  برگردم ؟ي خوایپگاه م:  نگاهش کرد نهیرضا خندان از آ.  ندادجواب

  بده نی اادیحرف :  نگاهش کرد ی عصبانبایز
  دیرو به خاطر من خراب کن تونی مهمونستینه الزم ن:  به رضا نگاه کرد پگاه

  ؟یستی ما مهم ني تو برایعنی حرف زدن نجوریاالن ا:  با اخم نگاهش کرد بایز
 . کلمه با من حرف نزده هی اومده یاز وقت:  به رضا نگاه کرد ی عصببایز.  نداد جواب

 بهمون  که امشبمی دخترم اومدمی برگردیاگر ناراحت:  به پگاه انداخت يگری نگاه دنهی از آرضا
 .می گردی برمیخوش بگذره اگر دوست نداشته باش

  پگاه ناراحته اون برگرده میای بمیما دوست دار:  جواب داد رای پگاه المي جابه
  ؟دی شه تمومش کنی مستمیمن ناراحت ن:  رضا جواب بدهد گفت نکهی از اقبل
 . هم بای نزد ، زی حرفرضا

 .بود  سکوت برقرار نی به مقصد در ماشدنی رستا
  

********************* 
  .دی نفس کشقی بود را عمدهیچی که در هوا پيگاری سيبو.  حلقه کرد نهی سری دست ز

حس  . دی کشی داشت را نفس مگاری که عطر سیی و هواستادهی اای را بسته بود کنار بردچشمانش
 تهوع دست از سرش . آرام شده بود .  داشت یخوب

 
 . بود برداشته
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  ؟يبهتر:  چشمانش را باز کرد اید بريصدا
  کردمی بود احساس خفگمی گرم بود لباسمم ضخیلیآره خونه خ:  جواب داد آرام
 ...لباستو عوض کن :  نگاهش کند جواب داد نکهی بدون اایبرد

 گوشه لبش گذاشته بود و يگاری فرو کرده، ساهشی سنی جبیچهار انگشتش را در ج.  کرد نگاهش
 .لش بود مقابرهینگاهش خ
 ! بوش خوبه گارتیس:  اراده گفت ی بکردی که نگاهش مهمانطور

  .دیلبش را گز. انداخت شی رویعی نگاه سرایبرد
 ای بردي صداندی بشرهی دستگي دستش رونکهیقبل از ا. که گفته به طرف در رفت ی از حرفمانیپش

  ؟ی کشیم : دیرا شن
  ؟یچ:  طرفش برگشت به

 .ت  لبش به سمت باال رفگوشه
 گاریس:  لبش برداشتي با انگشت شصت و سبابه از روگاریس

 .به طرفش رفت . زدی چشمک مگاریس.  در برداشت ي را از رودستش
  ؟شهیحالم بد نم : ستادی اای بردمقابل
  تاحاال ؟يدینکش:  باال رفت شتری بای لب بردگوشه
 . کشم ی دو بسته ميچرا روز : دیخند
 . کنهی نخ حالتو بد نمهی پس : را جلو برد گاری سایبرد
  ؟ادی نیکس: با دلهره به در تراس نگاه کرد .  را گرفت گاریس

  ادیب : دی کشرونی بی رنگيجعبه نقره ا.  کردبشی دست در جایبرد
 دی کشرونی از جعبه بيگاریس.  کلمه را گفت که پگاه خنده اش گرفت نی االیخی بآنقدر
 .تموم شد : د به پگاه نگاه کر.  لبش گذاشت گوشه
 .  داشت و رو به اتمام بود يادیخاکستر ز.  انگشتانش را نگاه کرد نی بگاری سپگاه
 .  خورد ی به صورتش ممی مستقگاری سدود

 . انداخت رونی را از دستش گرفت از بالکن بگاریس. جلو رفت کدفعهی ای برددست
  خواستم بکشم یم:  کرد اخم
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 جلو تر یچشمانش را بست کم. صورتش فوت کردي را روگاریود سد.  زد گاری به سیقی پک عمایبرد
  دهی می خوبيچه بو: رفت 

نوك .چشمانش را با ترس باز کرد.لبش سوخت . بود گاری بسته بود منتظر دود دوباره سچشمانش
 . شد دهی کشنیی لبش پاي از روایانگشت سبابه برد

 شی لب هاکینزد.  جلو رفت ایسربرد . دی کوبی بلند ميقلبش با صدا.  خشک ماند شی جاسر
 ! تو بهتره يبو:  آرام گفت ي دورگه ايبا صدا . ستادیا
 .  آتش گرفته بود شیصورتش از هرم نفس ها.  قدم عقب رفت کی

 شد یدهانش باز نم.  بودشی لب هايلبخند رو . ستادیصاف ا.  گرفتشی لب هانی را بگاری سایبرد
  به می لحظه تصمکیدر . شوکه شده بود .  بزندیحرف

 
 . انداخت رونیبه سمت در تراس رفت و خودش را ب.  گرفت رفتن
 . کند يری امان قلبش جلوگی اش گذاشت تا از کوبش بنهی سيدست رو... اتاق نفسش باال آمددرون

 
 
 
 

 .  بود دهیترس. کنديری امانش جلوگی قلبش تا از کوبش بي گذاشت رودست
 .  کرد یلرزش انگشتان دستش را حس م.... شیاز هرم نفس ها..  شدهاز سر کج....  حالت نگاهش از

 را به سمت شیقدم ها. برنگشت به پشت سرش نگاه کند .  قلب برداشت ي مشت شده را از رودست
  با ایدن.  راه درب اتاق باز شد انهیم. در اتاق برداشت 

 
  ؟زمی عزيخوب شد : ستادی لب مقابلش اي رويلبخند
 آره خوب شدم : زد  ي زورلبخند

  هم اونجاست ؟مییدا:  انداخت ی دستش را گرفت از پشت سر پگاه به طرف تراس نگاهایدن
  بکشه گاری اومد سشی پقهیآره چند دق:  جمع شد لبخند

 بازم بمون هوا بهت بخوره ي خوای اگر مي بهتر شدیمطمئن:  گفت و ادامه داد " ی آهان" ایدن
  !یستی که هست تنها نممییدا
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  واقعا خوب شدم ستیالزم ن:  تکان داد ی را به عالمت نفسرش
  نیی پامیبر:  به طرف در برداشت یقدم

  ی منتهي از پله هانکهیقبل از ا. از اتاق خارح شدند .  اطاعت کرد ایدن
 امیمن صورتمو آب بزنم م:  گفت ای رو به دنستادی برود انیی سالن پابه
 ونت بدم  نشایب:  جواب داد عی سرایدن

  زمی کجاست عزدونمیم:  عقب رفت یقدم
  ؟يایصبر کنم تا ب:  لبخند زد دنبا
 نه بابا برو انقدر تعارف نکن  : دیخند
  دور شدای برداشت و از کنار دنعی را سرشی هاقدم
 . گذاشتییدو دوستش را دو طرف روشو.  آب را باال زد ری شاهرم

 ". آمد نیی چانه پاي تا روای انگشت برد ". نگاه کرد نهی را باال گرفت به آسرش
 . آمد گرفت ی مرونی که با فشار بی آبری مرا زدستش

 " خودم بود ری تفص" داد رونی نفسش را ب
 " دهی می خوبي بوگارتی گفتم س".  که با دستش درست کرده بود پر از آب شد ی کوچکچاله

 "!  تو بهتره ي بو" .دی صورتش پاشي آب را رومشت
 " یعوض .... ی عوض" . دی صورتش پاشي رويگریمشت د.  را بست چشمانش

.  بود دی سفشیلب ها.  اش افتاد دهینگاهش به چهره از همپاش.چشمانش را باز کرد  . دی اش لزچانه
 . خوردند ی سرمنیی صورتش پاي آب از رويقطره ها

 .از کنار دستش دستمال برداشت .  دادنیی را پااهرم
 . پاك شود ای تا رد انگشت برددی محکم کشدی ببه لبش که رس .دی صورتش کشيرو

در را باز کرد  . دی کشیقینفس عم. دون سطل زباله کوچک انداخت .  را گلوله کرد سی خدستمال
 . رفت رونیب

 . رنگ نشسته بودندی شکالتلی استي مبل هاي روییرای در سالن پذهمه
 ، با نشستن پگاه صحبتش را قطع ای،مادر برد هیسم.  مبل کنارش نشست ي رفت روبای طرف زبه

  ؟زدلمی عزيخوب شد: کرد رو به پگاه گفت 
 . دست پگاه را گرفت منتظر نگاهش کردند بایز
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 . نگرانتون کردم دیبله بهتر شدم ببخش:  زد یفی ظرلبخند
  مواظب خودت باش شتری بزمیقربونت برم عز:  زد ی لبخند مهربانهیسم
  .زننیاشاهللا خوشگله چشمش مم:  گفت بای به زرو
  .دیچی هم پنیدستانش را ب.  انداخت نییسرش را پا.  تشکر کرد بایز
  کنه ؟ی نمتتی که اذایبرد:  سرش را باال برد هی سمي صدابا

 چطور ؟:  شد کی بهم نزدی کمشیابوها
 ! وقت هی گم نکنه دلتو برنجونه یاخالقش خشکه م : دی خندهیسم

 نه اصال : ف دست فشار داد  انگشت را در کناخن
  ...ي راحت کردالمویخدا رو شکر خ:  انداخت و گفت بای به زینگاه.  زد ی لبخند مهربانهیسم

 جا نیانگار بهتر. به دنبال دالام و دنبا چشم چرخاند .   برداشت ي زد نگاهش را از روي زورلبخند
 . بودن در کنار آنها بود 

 
++++++++++ 

 
  ؟ي خوری میحاال چه گوه: ابه را به لب چسباند  نوشوانی لرضایعل

  .می خوره گوه منو دسر بهش بدی متزایفعال که داره پ:  در دستش زد تزای به تکه پي گازسروش
 . کوچک سس را برداشت به طرفش پرت کرد بسته

 رفت ... پس اندازتم که به گ:  توجه به خنده سروش گفت ی برضایعل
 . پرتش کرد زی مي رودی برداشت دور دهانش کشیتمالدس.  بلند شد زی پشت ماز

  سراغ کوروش رمیم: رفت گفت ی طور که به طرف کاناپه مهمان
  !ي دنبال خودت اومدی که دوتا رو هم انداختی مرسي گه خوش اومدیباباتم م:  بلند شد سروش

  برام مونده ؟ي اگهیبه نظر تو راه د:  نگاهش کرد یعصب
 !بچه رو سقط کن :  حواب داد رضایعل

  !انهیبچه مگه توو شکمه ک : دی خندسروش
 بگو ...  كی توام ههیر... كنی ؟ اعصاب اهیاالن وقت شوخ:  تشر زد رضایعل

  عفت کالم داشته باش کمی رضایعل:  مبل نشست ي روسروش
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 . بود رمی زشبیعفت که د:  زد يشخندی  نرضایعل
 !ک بود اون که فران:  دادهی مبل تکی به پشتانیک

 اری به روش نيدیاسمش توو شناسنامه عفته د:  را برداشت ونیزی کنترل تلوسروش
 . نشست انیکنار ک. سروش زد ي به پايلگد.  به طرفشان آمد رضایعل
  بچه بشه نی االیخی کن فعال بی پگاهو راضاری درنيخل باز...ك:  گفت انی به کرو
 ينطوری اس همدهیی.. بابات دهنت گشی پي برتو

 دمتی گه باشه بخشی نم
 

 . دونم یم:  را بست چشمانش
 ی رفتی تومن پس انداز داشت50 ی گند بزني فقط بلدانی کی دونی نمیچیتو ه:  پوزخند زد سروش

  همون موقع ی خونه گرفترضای با علی گرفتنیماش
 

  کار هی من پولتو بزن توو ي بمون خونه گفتم
 گرفتم تا ی نمنی گرفتم ماشیخونه نم:  جواب داد یعصب. صاف نشست .  را باز کرد چشمانش

 کوروش بهم بخنده ؟
  خنده ؟ی گوه خوردم بهت نمی بگياالن بر : سروش

 داداش من اصال تو : دی حرفشان پرنی برضهیعل
 يخل چرا انقدر خر... ؟ كی بچه بشي سن بابانی توو ای تونی کوروش رو ول کن خودت مدنیخند

 رتا قربون صدقه اش برو  چهانی؟ دخترا احساسات
  !ی کنی کن بعد به کوروش فکر مالشیخی االن زوده برامون ببگو

 احمق بچه رو من کاشتم :  را چنگ زد شیموها
  ؟ندازنی برو بنداز؟ بچه دو ماهه رو اصال مگه مای بگم بحاال

 . سه ماهه حامله بود انداخت سای پرندازنیآره م : رضایعل
  مرد یشد  داشت م سی دهنش سرویول : سروش

  الل شوقهی دقهیتو :  به سروش اخم  کرد رضایعل
 . کنم ی مدای کن دکترشو من پشیتو راض:  ادامه داد انی به کرو
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  نه گهیامروز گفتم م : دی صورتش کشي رودست
  گم  برو با مامانش حرف بزن به مامانش بگو یمن که م:  خم شد انی به طرف کسروش

  ي به بابات رو بندازستیالزمم ن دهی متی رضاينطوریا
  خواد بدونهیپگاه نم:  سروش نگاه کرد به
  خواد هم خرمایپگاه خانومت هم خر و م:  زد ي پوزخند  صداداررضایعل
  کنه ی خواد مامانشو راضی بچه رو بندازه نه مشهی می راضنه

 نی به خاطر هميوادتو زد خاندیتو اگه ق ! شهی نمينطوریا. موافقم رضایبا عل:   ادامه داد سروش
 ....  مامانشو بزنه دیدختره بود حاال اونم بخاطر تو ق

 . بچشو دی حداقل قای:  از کنارش گفت رضایعل
 
 

  خوش گذشتیلیخ:  را فشرد ، لبخند زد ای دراز شده دندست
 ...شتریبه ما ب : دی ، گونه اش را بوسدی دستش را به سمت خود کشایدن

 .  ، به طرف دالرام رفت  گونه اش زدي روبوسه
  !ي نامردیلیخ:  دستش را گرفت دالرام
 .اعتقاد ندارم  : دیخند

  ...گهی دي کردیحاال بخاطر من باز م:  اخم کرد دالرام
  لو بره ؟انی کيدیترس:  را جلو در گوشش پچ زد سرش

  هم باز نکرد ای بردییاشکال نداره دا : ستادی کنارشان اایدن . دی خندبلند
  . ستنی مسلمون ننایا

 نی اخندهیچقدر خوشگل م:  گفت بای نگاهش کرد رو به زی با مهربانهیسم.  شد شتری اش بخنده
 !دختر 

.  قرار گرفته بود هیدر تمامشب بارها مورد توجه سم. خجالت زده لبخند زد  . دی را شنشی صداپگاه
 .  نباشد دشی دي کرد جلوی میآنقدر که سع

.  بود ستادهی پدرش اوسفی کنار حاج ایبرد. به طرف درب رفت .  کرد هی سم ازيگری دیخداحافظ
 . دست در دست هم وسفیرضا مقابل حاج 
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 معذب کنار  . دیپگاه نگاه دزد.  نگاهش کرد رهیاخیبرد
 . کند ی خداحافظای خواست از بردیدلش نم . ستادی ارضا
 رضا بود تا ينگاهش با لجاجت رو. د  زدنیخودش را به ند.  دستش را به سمتش دراز کرد ایبرد

 .صحبتش را تمام کند از مقابل در کنار برود 
پگاه جان مامان آقا :  زد شی آرام صدابایز. کرده بود خیدستانش  . دی دی را مای دراز مانده برددست

 ! با شماست ایبرد
 چشمانش را با تعجب گرد کرد.  کرد ای در دلش نثار بردیلعنت

 . اصال حواسم بهتون نبوددیببخش:  گذاشت ای دستش را دون دست برددیچرخ ای به طرف برد
 ! حواستو جمع کن شتریب:  به دستش وارد کرد ی فشار کوچکایبرد

 ! توانست ی بدهد اما  نمی خواست جواب دندان شکنی زد دلش می زورکلبخند
 خدافظ  : دی کشرونی بایدستش را با حرص از دست برد.  از مقابل در کنار رفت رضا
:  اش زد یشانی به پيبوسه ا.  دستش را گرفت ی با مهربانوسفیحاج .  تنها سرش را تکان داد ایبرد

 ! به ما سر بزن باباجان شتریب
.  آقاجان بود يانگار با صدا.  آمد ی مونیباباجان که از دهانش ب.  گفتنش مانند آقاجان بود لحن

 . ان بود چقدر با وجود انکارش دلش تنگ آغوش آقاج
 ... از دست داده تی آن امنتنگ

سوار .  از خانه خارج شدند بای کردن زیبعد از خداحافظ. دی دزدوسفی اش را از حاج ی اشکچشمان
  شانه پگاه گذاشت يآرمان سرش را رو.  شدند نیماش

 
 .چشمانش را بست. 

چقدر :  کرد گفت یکم م اش را محي همانطور که گره روسربایز.  روشن شد به راه افتادند نیماش
  دوسشون داشت یلی خامرزی خدابرجیمهربونن ا

  ششونی کرد برم پیمنم اونور بودم اصرار م:  تکان داد دیی سرش را به نشانه تارضا
  نبودن ؟رانیمگه ا:  گفت متعجب

 ! ؟ کال دوساله که اومدن ی دونیمگه تو نم... وا:  جواب داد بایز
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  نگفتن منم خبر نداشتم ایم و دندالرا:  جواب داد الیخیب
  و پسرا موندن وسفی حاج رانیچون اونا خودشون بعد از ازداج مادرشون اومدن ا:  گفت بایز

  ؟ایبازم پسر دارن مگه جز برد : دی پرسکنجکاو
  ؟بای کوچکتر درسته زیکی بزرگتر یکی گهیدو تا د:  جواب داد رضا

  خونهی هم درس مکهیرده کوچآره بزرگه ازدواج ک:  سر تکان داد بایز
 !هر سه تا هم پزشکن :  حسرت اضافه کرد با
 !بجاش کر و اللن :  گفت ضی غبا

 گهی دي مثل پسراستنی بلد ني زبون بازستنیکر و الل ن:  را باال برد شی صدابایز . دی بلند خندرضا
... 

 زبون باز بودن بهتر از مارمولک بودنه :  جواب داد یعصب
  ی کشی خودتو براش مي دارستیخوبه پسرت ن: پگاه ادامه داد . داد  جواب نبایز
  گمی بهت نمیچی هیمودب باش پگاه هر چ:  شد ی عصبانبایز

  !ی بزنهی طعنه و کناي اما خوب بلدیزنی حرفتو نممیآره مستق:  زد ي صدا دارپوزخند
 .  طعنه نداشته باشه ي جا کهي کردی انتخاب موی کسی ناراحتیلیخ:  را باال تر برد شی صدابایز

 کنم ی انتخاب مویمن کس:  پگاه پر بغض شد يصدا. آرمان با ترس سرش را برداشت .  خورد تکان
  مرگ ي سال آرزوستیکه مجبور نشم مثل تو ب

 
 .  بکنم شوهرمو

 !رضا هم .  مات ماند بایز
  مرگ باباتو کردم ؟يمن آرزو:  هم شیصدا ... دی لرزبای زچانه
 لبش مانیپش.   شده بود ی خالبای داشت سر زای که از بردیتمام حرص . ختی گونه اش ري رواشک

 . دست خودش نبود . را گاز گرفت 
 .شکاند....  را بشکند اما بای خواست دل زینم . دی دهانش پراز
 . پگاه شکسته بودی انصافیدلش از ب. هق هق کرد بای که به خانه برسند زی زمانتا

 . نماند وارد خانه شد هیمنتظر بق.  شد ادهیدر را باز کرد پ.  خانه شد اطی وارد حنیماش
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 افتاد به ی که مبای هق هق زادی. عذاب وجدان گرفته بود .  بغضش شکست دی اتاقش که رسبه
 .  فرستاد یخودش لعنت م

 "م  گفتی نميزی چکردی نمسشی مقاانیاگر با ک ... استی بردرهی همش تقص" داد ي خود دلداربه
  " گفتم ی به مامانم نميزی چختیری اگر کرم نم" دیشال را از سرش کش.  تخت نشست يرو
 . را که کنار تخت پرت کرده بود ، برداشت فیک
 . دی کشرونی را بلیموبا.  شد وانهی دکدفعهی

 .صفحه چت باز شد .  ضربه زد ای نام برديرو.  تلگرام شد وارد
 ی نمی بودنتون به کسی و عوضيشعوری رو حساب بذارمی رو م بالکنتوني حرکت تو" نوشت شیبرا

  دی هستیفیگم تا نفهمن شما چه آدم کث
 " دی خودتون باشي هم برای منشکی دنبال بهتره

 . را کنار گذاشت یگوش.  را ارسال کرد امیپ
  " هی خوب شد آدمش کردم فکر کرده چه خر" اول پالتو را باز کرد دکمه
 " حاال لج نکنه "رد  دوم  را باز کدکمه
  " به جهنم "...  سوم دکمه

  " شهی معی خودش ضارمی ولش کن پاك کنم از فردا سر کار نم" را باز کرد کمربند
  " بچه ها حرف زدم نی بهش گفتم عی اصال چ" دی کشرونی را تن بپالتو
 " کنم  ی متی اد" را برداشت لی شد موباخم
 . تخت نشست يرو.  رفت شی  حس از پاهاای بودن بردپی تا در حالدنیبا د.  صفحه چت شد وارد

 
 

.   تخت  نشست يرو.  رفت شی حس از پاهاای بودن بردپی در حال تادنیبا د.  صفحه چت شد وارد
 ناخن انگشت شست را به دندان گرفت با استرس به 

 
  چت صفحه
  " فحش نده بهم " دوخت چشم
 .  برگشت تی مات ماند کم کم دوباره همان حس عصبان که داده بودی جوابدنی آمد   با دجواب
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  تنها شی شد در جواب حرف های نمباورش
 .  خنده فرستاده باشد یموجی اچند
 .  نداده شی به حرف هایتی و اصال اهمستی مهم نشی که هر چه گفته براانگار

  کردپی تاتی عصبانبا
 
 ! توقع نداشتم نی از اشتری ب_
 
.  شد نی آفالای بردقهی دقنیبعد از چند .امدی نیرد اما هر چه منتظر ماند جواب خوکی فورا دو تامیپ

  امدنیبا ن.  با حرص به صفحه چت نگاه کرد هیچند ثان
 

 . گذاشتي را کنارلی موباای نشدن دوباره بردنی و آنالجواب
لباس را .  بکشد انگار تازه توانست نفس . دی کشرونی اش را از سر بی طوسی اسکقهی.  جا بلند شد از

 . تا کرد به سمت کمد رفت 
  برداشت ، لباس تا شده درون دستش رایتاپ
 .به شکمش نگاه کرد . تاپ هنوز در دستش بود  . ستادی انهیمقابل آ.  کمد گذاشت در

 . شدی متوجه اش نمیاز حالت تخت درآمده بود اما کس.  داشت ی کمیلی خیبرجستگ
 شت  شکمش گذاي دست سردش را روکف
اما دوستش ... ابدا. خوشحال نبود .  بود یبیحس عج.  نشسته بود شی روانی که امروز دست کییجا

  دانست ینم.  دارد یتی دانست چه جنسینم. داشت 
 

لبه تخت .  انداخت نی زميتاپ در دستش را رو.  نه  اما  دوستش     داشت ای دی آی مای به دناصال
  . شکم بود يدست هنوز رو. نشست 
  .دی ترسی دانست اشتباه کرده اما اشتباهش را  دوست داشت فقط میم . دی آه کش

 ....از ماندن  ...  دنیاز نرس....   از نشدن 
 ! تنها ماندن از

 در خانه انی در آغوش کيداریب...  ترس ها باشد ي همه انی که شد پاداری خواست بخوابد بی مدلش
 . باشدشانی که متعلق به هر دويا
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 شکمش را نوازش گریبا انگشتان دست د.  سرش گذاشت ری دستش را زکی . دی تخت دراز کشيرو
  ساله مادر شده 21 پگاه نکهیسخت بود باور ا. کرد 

 
 ! نبود شیاهای روهی شبزی چچیاصال ه .... دی سفي با شناسنامه اباشد

ند سه سال بعد هم احتماال بچه  ازدواج کرده بودیی آشنا شده بود ماه بعد از آشناانی با کاهای رودر
 . شدندیدار م
.  نبود ی بود راضستادهی که ایی بود اما از جایاعتراف تلخ.  در وجودش بق کرده نشست یکس

 ! نبود از بودنش یدوستش داشت اما راض
 " مامان بفهمه  می ازدواج کننکهی اگه قبل از ا"فکر کرد .  را بست چشمانش

 " کنم کاری بچه چهی ول کنه بره من با انی اگر ک" زل زد  چشمانش را باز کرد به سقف
  " شد ؟ مقصر همش من بودم ؟ ينجوری ای چرا همه چ" ختی ررونی از گوشه چشمش باشک

 دمی کشی چگمیم ... گمی روزا منی برات از همه ايای بای اگر به دن" شکم ماند ي ثابت روانگشتانش
  یرس زندگ چقدر سخته با تگمیچقدر اشتباه کردم م

 
  " گمی مانی بعد از کي از روزاگمی مانی قبل از کي از روزاکردن
 . شانه اش گذاشت دست دور کمرش انداخت ي سرش را رويدختر

 " براتگمیم .... هی از مهد" بغضش شکست 
 ... هی حداقل مهدي کاش تو بود" زد هی گرریز.  دهانش گذاشت ي شکم برداشت روي را از رودستش

  ی رفتیکاش تو نم ... ترسمی میلیخ.... ام  تنهیلیخ
 
" 

 !نه ....  کرد تا به خواب هی گرآنقدر
 .... از حال رفت 

 
 ! تنها بود .  گذشت ی درختان منینگاهش با وحشت از ب.  بود کی بزرگ و تارباغ

 !  بود دیسف.  به لباسش انداخت ینگاه.  تنش در استرس بود تمام
 !  عروس به تن کرده بود لباس
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  يقدم ها . دی دیفینور ضع. چند قدم جلو رفت . . لباس را با هر دو دست گرفت دامن
 .  را تند تر برداشت يبعد

 .  نفر در حال رقص بودند چند
  زد ی حرف مي بود با مردستادهی با کت و شلوار اانیک.  جلو رفت یکم

  . دی خندی م،
  ! انیک:  زد شیصدا

  بود دهیوش که پییکفش ها . دی نشنانیک
 خم شد کفش ها را .  شد ی مدنشی دومانع

 ! هنوز دور بود  ... شدی اما فاصله کم نمانی به طرف کدیدوباره دو . درآورد
  ستادی اانی قد بلند کنار کیزن .... دی دوبازم

  ! انیک ! انیک : دی کشادیفر
.  حلقه شد انی کير بازودست زن دو. دی شنی را نمشیانگار صدا . دی عقب رفت بلند خندانی کسر

  ....دیبا تمام توان دو
 و گل آلوده شده بود اهی سدیلباس سف.  فرو رفت ي در گل و الشیدست ها.  افتاد نی زمي روناگهان

 . افتاد هیبه گر. 
  ! انیک ! نجامی من اانیک : دی کشغیج

 فرو رفت شتری تکان داد ب راشیپاها.  توانست بلند شود ی را محکم بسته بودند نمشی دست و پاانگار
. 

  ؟ انیمامان ؟ ک : دی کشغی جدهی ترس
 . کردم ری گنجایمن ا...  کمکم کن ای بانیک:  زد شینگاهشان که بهم افتاد دوباره صدا.  برگشت انیک

کنارش .  دلش گرم شد دی به طرفش دوانیک . شدندیکلمات کامل ادا نم.  آمد ی باال نمنفسش
 ! دستتو بده من :  دراز کرد دست به طرفش . ستادیا

 اش نهی سيسرش را رو.  شد دهی کشرونی بانیبا کمک ک. . گذاشت انی را درون دست کدستش
  شد ؟ اهی ؟ لباسم سيدیدیچرا منو نم: گذاشت هق زد 

 ! تو بهتره يبو:  در کنار گوشش لب زد ییصدا
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 در انی کيبه جا. گاه کرد  که در آغوشش گرفته بود نی و وحشت  زده سر بلند کرد به کسجیگ
 !  بود ایآغوش برد

.  بکشد غینفس نداشت تا ج. عقب راندش .  اش گذاشت نهی سيدست رو . امدی باال ننفسش
  گره دست دادی را هل مایهر چه برد . کردی میاحساس خفگ

 
 . شدی محکم تر مایبرد

قلبش تند . گشاد شده بود چشمانش  . دی از خواب پرخوردی که به شانه اش می محکمي تکان هابا
 .ندی کمک کرد بشبایز.  زد یم
  !يدیبخور مامان جان خواب بد د:  آب به دستش داد وانیل
 . قلپ خورد کی لبش چسباند ي را رووانیل

 .  چادر نماز به سر داشت بایز.  کرد ی گردنش را احساس میسیخ
 . گرفت بای را به طرف زوانیل

  کردم ؟ دارتیب: د  خشکش را از هم باز کري هالب
چه  ! يلرزی مي داردمینه پاشدم نماز بخونم اومدم بهت سر بزنم د:  را از دستش گرفت وانی لبایز

  ؟ يدی دیخواب
  یچیه:  را باال انداخت سرش

 يلباستو بپوش بعد بخواب به جا: تاپ را از کنار تخت برداشت به طرفش خم شد.  بلند شد بایز
  شدم ی بخدا عصباندیببخش:  را گرفت بایلباس دست ز

 
 دی گفتم ببخشی چدمی خودم نبود اصال نفهمدست

 .دی کشرونیدستش را ب.  نزد ی حرفبایز
 لباستو بپوش :  را به دستش داد تاپ

  مامان تو رو خدا دیببخش:  زد شی کرده صدابغض
 من باباتو دوست داشتم :  نگاهش کردبایز

  دی دونم ببخشیم : ختی راشکش
  تکان داد به طرف در رفت ي سربایز
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 مطب ي داد که بهت بگم حتما فردا برامی بهم پمی اومدی وقتایبرد:  برود برگشت رونی بنکهی از اقبل
 ! گفت شماره خودتو نداشته 

 ! به تو گفت ؟:  دهانش خشک شد آب
 يکار هی یکی اون نزدمیری حاال موقع رفتن باهم مارتتی آره ممکنه کارشم طول  بکشه خودش م_

 لباستو بپوش بخواب  . دارم
 . تنها سر تکان دادمات

 
 
 هم به بایز. بعد از صبحانه به اتاقش رفته بود  . دادی تکان می راست را عصبيپا.  تخت نشست يرو

  رفتن به مطب آماده شود ياتاق خودش رفته بود تا برا
 
 . 

 ! کر کردن بود  لباس بپوشد فقط در حال فنکهی تخت نشسته بود بدون اي روحاال
 .  بود  بای زي براشبی دي ماجرافی نرفتن به مطب تعري راه حل برانیبهتر

اصال بعد از انصرافش از دانشگاه .  خورد ی رفتن به مشکل مرونی بي دانست اگر مطب نرود برای ماما
  ساعت نی به بهانه اش چندتوانستی که مییتنها جا

 
 .  مطب بود نی باشد همانی ککنار
 !  به آژانس زنمی پگاه دارم زنگ ميآماده ا : دی به گوشش رسبای زيصدا

 دور باش ایاز برد....  به خوابت فکر کن"پگاه عاقل در سرش هشدار داد .  پا متوقف شد ی عصبحرکت
"  

 .  شد ختهی به جانش رکهوی و دلهره ترس
 . شد  تخت بلند ياز رو.  از مقابل چشمانش عبور کرد لمی مانند فشبی دخواب

 ي خوای می باشانی کشی پشتری بدی باي االن که حامله شد" در سرش بلند شد يگری ديصدا
  تونه بکنه ی مکاری چای گوشه خونه مگه برديخودتو بنداز

 
  " ؟
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 تونهی کارا میلی خی مطب خالهی زن اونم توو دینه نه ببخش...  دختر هی با " عاقل پوزخند زد پگاه
  "!بکنه 

 ستی کارا ننی اهل اای برد" پگاه عاشق متوقفش کرد يصدا. ف درب اتاق برداشت  قدم به طرکی
  انکار دی شای شلوغه اگه بگشهی که همی مطبياونم تو

 
  " يدی رو از دست مانی کدنی اون وقت بازم دکنه
 . به سمت کمد رفت .  رفته را برگشت قدم
بعد از .  رنگش را برداشت یاسی یشال بافت.  را برداشت نی کنار شلوار جياز کشو.  را برداشت پالتو
  لباس ها دنیپوش
 ! حال ی و بنیچشم ها غمگ.  بودند دی سفشیلب ها.  روح بود یصورتش ب .ستادی انهی آيجلو
 .دی لبش کشي را برداشت روی لب صورترژ
  .دی شال و گردنش پاشيرو. ادکلن کول واتر محبوبش را برداشت .  صورتش جان گرفت یکم
  " تو بهتره ي بو" در سرش پخش شد ییصدا.  اش زد ینی بری عطر زيبو

 . خشک شد نهی صورت خودش در آي رونگاهش
 دنیاز د...از رفتن به مطب .  برودی افتاد قرار است کجا و کنار چه کسادشیدوباره  . دی ترسدوباره

 !  ترس داشت  .... ایاز بودن کنار برد ... ایبرد
  ای اومد بنیه ماشپگا:  زد شی صدابایز

 که به ی شالنیدرب کمد را باز کرد اول . دی را از سرش کشیاسیشال .  گذاشت زی مي را روادکلن
 !  رنگ بود یمشک... دی کشرونیدستش آمد ب

 .  تا رژ لبش پاك شود دی لبش کشيچند بار محکم با پشت دست رو.  سرش انداخت ي را روشال
 . زد رونی را برداشت از اتاق بفشی کنهینگاه به آ بدون بای زي صدا زدن دوباره با
 
 

.  را در دستش فشردلیتماس را قطع کرد موبا.  شد مانی تلفن را وصل کند، پشی منشنکهی از اقبل
  داد یغرورش اجازه نم.  فرستاد رونینفسش را کالفه ب
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.  اش کند یاره راض رفتن دوبي خواستگاري حالت برانی بهترایعذر بخواهد .  کوروش صحبت کند با
 بعد .  حل بود زی همه چدادی متیاگر مادر پگاه رضا

 
 . لبش نشست ي فکر در سرش پوزخند رونی ادنیچیپ

  حل بود؟زی چه چ
  اش ي که موجودی ، حساب بانکقشی با رفیکی خانه شرکی و شش ، ستی دوکی با

  خواست ازدواج کند ؟ ی بود چه طور مونیلی کمتر از سه م
  بچه باشد ؟ کی خواست پدر ی مچطور
 در سرش می آمد اما کلمه مجبوریدلش نم...  سقط بچه را بدهد شنهادی آمد به پگاه پی نمدلش

 . خورد یچرخ م
....  دلش ای بود ریهوا دلگ.  دوخت رونی نگاهش را بستادی خانه ايپشت پنجره قد.  جا بلند شد از

 !  بود ریفکرش گ
 دادیش را م درصد احتمال موافقت کورویس
 . له کند شی پاهاری درصد غرورش را زی سي برای حتشدی نمی دلش راضاما

 با کردی مدای هم دکتر را پرضای سقط کند علشدی میاگر پگاه راض . دی اش کشیشانی پي رودست
  که در حسابش مانده بود یپول

 .  کرد ی مشکل کوچک را حل منیا
 !مشکل کوچک؟ . دی اش لرزنهی درون سقلب

 ! رابطه عاشقانه بود کی جهی که نتینیجن!  که از خون خودش بود ینیجن!  مشکل بود ؟اقعاو
 .  قرار شروع به قدم زدن کرد یب

 !  سخت شده بود ؟زی همه چچرا
  شدنی راضشی آرزونی بخواهد ازدواج کند اما حاال بزرگتري کرد روزی فکر نمچوقتیه

 ! ازدواجش بود  ي براپدرش
 .  بروندرونی ها از سرش بالی فکر و خدی آن پرت کرد تا شايخودش را رو. رفت  طرف کاناپه به

 اونوقت شهی بزرگ مگهی شکم پگاه چند وقت د" به سرش آمد يفکر تازه ا.  را بست چشمانش
  " فهمهیمادرشم م
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   از جا بلند شد.  مبل تک نفره بود يرو.  چشم چرخاندلشیبه دنبال موبا.  مبل نشست ي زده روهول
  نام يرو.  شد نیوارد مخاطب.  را برداشت لیموبا

 
 . قرار شروع به قدم زدن کردیب.  گوشش چسباندي را رولیموبا.  ضربه زد رضایعل
 " وثی دگهی جواب بده د" لب غر زد ریز

 جانم داداش ؟ : دیچی در گوشش پرضای عليصدا
  ؟ شهی چند ماه بعد شکم زن باردار بزرگ مرضایعل : ستادیا
  .دی پشت خط ترکرضای از گفتن جمله اش علعدب

  .دیچی پی در گوشش مشی قهقهه هايصدا
  . شدی می عصبشتریب

 ! شرف جوابمو بده بعد بخندیب:  را باال برد شیصدا
 یپرسی خودم که از من مای مانهیمشنگ مگه من بابام دکتر زنان زا...آخه ك:  خنده گفت نی برضایعل
 !؟

 يا : دی خندرضای ؟ علستی خونه مگه ماما نشی آوردشیه که هفته پاون دختر:  گفت کالفه
  زنگ بزنم بپرسم فعال سای واایکش آمار همشونو دار....ج
 

  !شمهی پفرانک
 از فرانک بپرس من عجله دارم :  جواب داد یعصب

م  سوالو بپرسنی االن اارهی رفته برام مشروب بستیننش خونه ن:  آورد نیی را پاشی صدارضایعل
 !  برات کنمی تلگرام مقای پنج دقسایوا....  به خودش نهیریم
  ؟یباشه ، عل:  اش را فشرد یشانیپ

  ؟ یجاااااااان عل:  جواب داد دهی کشرضایعل
 !  کن ی اوکیاون دکترم  که گفت:  فرستاد رونی را با آه بنفسش

 !  ؟یبهش گفت:  شد ي جدرضایعل
 .  گم یم: لب زد .  آمد یبرف مانگار ....  را به پنجره دوخت نگاهش

  . فرستمیاون جوابم االن برات م ! انی کنهی هممی تصمنی بهتر_
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 .  هنوز در دستش بود لی موبایگوش.  دسته مبل نشست يرو.  گفت تماس را قطع کرد " يباشه ا"
 درست بود ؟....  که گرفته بود فکر کرد یمی تصمبه

 . بودرضای علامیپ.  به صفحه انداخت ینگاه . دی در دستش لرزلیموبا.  گذشت قهی دقچند
 
_  3_ 4 Mahegi  
 

بعدا دوباره بچه ... اما مجبور بود .....  امادی بود شاينامرد.  وقت نداشت ادیز.  را دستش فشرد یگوش
 ...شدیحاال نم ...شدی نمتی وضعنیبا ا....  شدندیدار م

 
 

 !لم   دنباایی خودت یاگه تونست:  را فشرد بای زدست
 با نصفه شب ی فرق9 8 زمستون  ای بای حتما با بردومدمیباشه مامان فقط اگر ن:  سر تکان داد بایز

 !نداره 
 . من رفتم مواظب خودت باش .... وا :  اش گرفت خنده

 . وارد ساختمان شدبای با زی از خداحافظبعد
 فمنتظر نماند  به طر.  بودند ستادهی آسانسور چند زن و مرد امقابل

  که دیای بی کرد زمانی بود که فکر نمدهی ترسشیآنقدر دفعه پ.  پله ها پا تند کرد 
 .  از آسانسور استفاده کند 

 . نداشت دنی رسيبرا .یلی عجله و مچیه . رفتی ها را آرام باال مپله
  نبود که در صورتدی بعای ماند اما از بردی نشست و تمام ساعت همانجا می پله مي روشدی ماگر

 .ردی تماس بگباینرفتنش با ز
  " شاهللای خراب بشه رو سرت ا"با خودش غر زد  . دی مطب رسي ها را باال رفت تا به در قهوه اپله

 مطب را برداشت دیکل.  کرد فیدست در ک.  که زبان آورده بود خنده اش گرفت ي از جمله اخودش
 . درون قفل فرو کرد 

  . دینگاهش دور تا دور مطب چرخ. رد شد  آهسته واي را باز کرد با قدم هادر
 .درب اتاق باز بود.  رفت ایبه سمت اتاق برد. در را همانطور باز گذاشت !  نبود یکس
 !  نبود ای از برديخبر.  اتاق شد وارد
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  " هنوز ومدهیخدا رو شکر ن" فرستاد رونی حبس شده اش را بنفس
.   به بدنش نشست يلرز.  نشست ی صندليرو.  گذاشت زی مي را روفشیک.  رفت رونی اتاق باز

  . دی عقب رفت به شوفاژ پشت سرش چسبیهمراه صندل
 
 . آمد ی مگری ساعت دمی نماری بنیاول

 . چشمانش را بست.  شد قی به تنش تزری دلچسبيگرما.  شوفاژ چسباند ي را روشی هادست
 ی کمشیگونه ها. ش چسباند گونه ايدستش را برداشت رو. احساس سوزش چشمانش را باز کرد با

 . شوفاژ چسبانديدوباره دستش را رو. گرم شد 
 ي را روشی همراهش بود دست های بود که از بچگيحرکت احمقانه ا.  لبش نشست ي روخنده

  چسباند تا از شدت گرما احساس سوختن کند یشوفاژ م
 

 . دادیژ قرار م شوفاي دست دوباره روي آمدن دمانیی به محض پاداشتی دستش را برمبعد
 .دیچی در مطب پکی رو سرامی محکمي قدم هايصدا
 . نگاه کرديبه درب ورود. دی و شتاب زده چرخهول
 ! آمده بود ایبرد

 نییسرش را پا . ترساندشی هم مشی قدم هایانگار حت.  بخواهد دلشوره و استرس گرفت نکهی ابدون
  . دیدستان لرزانش لپ تاب را جلو کش. انداخت 

 .  ترس مسخره اش انداخت ي به خودش برایلعنت
قدم ها متوقف . دکمه پاور را فشرد .  به سمت اتاقش برود ای کرد سرش را بلند نکند تا بردیسع

  نگاه ینیسنگ. شدی جدا نمتوری مانينگاهش از رو. شدند 
 

  .کردی را حس مایبرد
  ....هی  ثانکی 

  ...هی ثاندو
  ...هی ثانسه
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 يدستش رو. سرش را نامحسوس به طرفش چرخاند .  آرام شد یکم. ه شد  ها از سر گرفتقدم
  ایبرد.  دوختتوری نگاهش را به مانعیسر.  در بود رهیدستگ

 
  خواستی بود نمینی بشی قابل پریغ

  بسته شدن درب اتاق يصدا.  را شکار کند نگاهش
 . ول کردی صندليخودش را رو.  را آرام کرد قلبش
  .دی کشیقی عمنفس

 
 
 

 . بودمینه و ن.  به ساعت انداخت ینگاه
 .  انداخت فی را درون کلیموبا

 ي برادادی قبل بود حتما اطالع مياگر روزها. درب را هم بسته بود.  در اتاق بود ایبرد.  جا بلند شداز
 مخصوصا که . خواست بداند یخروجش اما حاال نم

 
 . رفتن بود  خبری راه بنیبهتر.  بود تا خانه هم برسانتش قرار

 .  ساختمان سر تکان داد زی نگهبان هيبرا. از مطب خارج شد.  را برداشت فیک
با خود فکر کرد .  کرد پیشال را دور گردنش ک.  سرد به صورتش خورد ي رفتن هوارونی محض ببه
  " دنبالم ادی گفتم بی مانی کاش به ک"

  . ستادی اابانینار خاز جوب بزرگ گذشت ک.  قدم از ساختمان باال تر رفت چند
  بیدست در ج.  لرزاند ی را مشیسوز و سرما استخوان ها.  نبود ی تاکسچی شانس بدش هاز

  " بودم دهی کاش لباس گرمتر پوش" فرو برد پالتو
  قصد چکدامی گذشتند اما هی ها از کنارش منیماش

 .  نداشتند ستادندیا
 یکی در نزدی آژانسدیشا.  داد جلو تر برود حی ترجنیش ماامدنی با نستادی همانجا اقهی از ده دقشتریب

  شتریچند قدم ب.  را آرام برداشت شیقدم ها. باشد 
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 ی مشکنیماش. نگاهش نکرد به راهش ادامه داد .  زدی شد بوق کوتاهکشی نزدینی بود که ماشنرفته
 .  رنگ سرعتش را کم کرد همراه پگاه حرکت  کرد 

 .  کند دیی را تابای زي توانست  گفته یبود که حاال م و گرفته کی آنچنان تارهوا
  راننده دنی بزند با دیسرش را به سمت راننده چرخاند تا حرف . ستادیا.  زد يگری بوق کوتاه دنیپاش
 . شوکه شد نیماش
 ! سوار شو  : دشی کشرونی از شوك بای برديصدا.  آمد نیی سمت شاگرد پاشهی ش
  بود تادهوفی اگر آن شب اتفاق ندیشا

  بود دهی نخندامشی اگر به پدی شاای
 بود ری ها و اگر ها ددی شاي همه ي داد اما حاال برای جوابش را می حتای شد ی منشی سوار ماشاالن

. 
 . جواب بدهد به راهش ادامه داد نکهی ابدون
 . دوختشینگاهش را به پاها.  هم به راه افتادنیماش

  ادی نمرتی گنی سوارشو ماشای ب_
 . نداد یتیاهم
  پگاه ؟ _

 .  متنفر بود ای از خارج شدن نامش از دهان بردیحت.  هم فشار داد ي را روشی هادندان
 ! کنم ی ات مادهی دمه آژانس پای ب_
  یکلمات را عصب . دی ، به طرفش چرخستادیا
  رمی گنی نداره ماشیبه تو ربط:  فرستاد رونیب
 ر از  بهتابونیموندن توو خ.  نه ای ادیم

 ! مثل توئه ی کنار آدمبودن
 !  کن ی سوارشو بچه ببرمت خونتون کم بلبل زبونایب:  زد  ي پوزخندایبرد

 !  نبود ای تر از بردزینفرت انگ.  نگاهش کرد ی عصبی چشمانبا
 . آمدای بردنیبه طرف ماش.  شد ادهی پنی مسن از ماشيمرد . ستادی اای بردنی مقابل ماشینیماش
 نی ماششهی با دست چند ضربه به شستادی انیمرد مسن کنار ماش. ه نفسش را فوت کرد  کالفای برد
 مزاحمت شده دخترم ؟ : رو به پگاه گفت . زد 
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  .دی کشنیی را پاشهی شای بزند بردی پگاه حرفنکهی از اقبل
  ؟ ي دارکاری با دختر مردم چنمی ببنیی پاایب:  گفت ی عصبمرد
 . را باز کند نی درب ماشنکهی گذاشت قبل از ارهی دستگي دستش را روایبرد

 برادرمه آقا :  رو به مرد گفت پگاه
  یمردعذر خواه.  با تعجب نگاهش کرد ایبرد.  را باز کرد ، سوار شد نی بالفاصله درب ماشو

 .... دخترنی شبه ادمی آقا شرمنده من ددیببخش : کرد
 ! نداره یاشکال : دی حرفش پرنی بایبرد

 .دی را باال کششهیش.  نداد يگریت د صحباجازه
 
 
 
  پايهر دو دستش را مشت کرده رو.  نبود يگری دي جز سکوت صدانی اتاقک ماشدر

 . کرد ی حس مشیهنوز سرما را در تک تک استخوان ها.  بود گذاشته
  بود که سوار شده و هم آرام که مانی پشهم

 !  در راه خانه است باالخره
 فته بود از را به سمت راست گرسرش

  کردی را نگاه مرونی بنی ماششهی پشت ش
 .  در حال خورد شدن است کردی گردنش را به آن سمت گرفته بود که حس مآنقدر
  . استی فندك بردي سرش را بچرخاند حدس زد صدانکهیبدون ا.   آمد " تق " يصدا
  که در مشامشگاری سندی خوشاي بو
 . حدسش شد ی متوجه درستدیچی پ
 .  کرده است دای پکاری سي که به بویبیانست چرا عالقه عج دینم

 . از سمت چپ به صورتش خوردي سرسوز
 دی چرخای به سرش داد به طرف بردیحرکت

  بوددهی کشنیی پای را کمنی ماششهیش
  " نیی پاکشهی منی ماششهی شنی ازنمی مخی من دارم " دلش غر زد در
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 سردته ؟  : دی باز به سمت باال کشمهی پنجره ني نگاهش را از روای برديصدا
.  به صورتش خورد ی دلچسبيکم کم گرما.  را فشرد يدکمه ا.  دست دراز کرد ایبرد.  نداد جواب

 .  را باز کرد شیمشت دست ها. سرش را چرخاند 
 

  . دی را شننی ماششهی باال رفتن شيصدا
  آهستهيبا صدا .دی رفتار بچگانه اش خجالت کشاز
 . رد  ک" تشکر " 

 ایمطمئن بود اگر برد.  نداشته ي منظوردی کند بگوی بابت رفتارش عذر خواهای خواست بردی مدلش
  نداشته ي منظور بددی اصال بگوای کند یعذر خواه

 
  او را حتما

  ایبا رفتار آنشب برد . دی بخشخواهد
 . زده بود شهی ترس از او در تنش رحس

   خواستیدلش م.  کرد ی نمتی امناحساس
  ای نداشته اما بردي منظورای که بردبشنود
 . زدی نمی حرفچی هیلعنت.  بود ساکت

 . دیبه طرفش چرخ.  کرد ی نمهی توجداد،ی نمحیتوض
 نشان ی عکس العملای را جلب کند اما بردای کرد تا توجه بردیسرفه مصلحت.  به جلو بود ای بردنگاه
 .نداد
 !شی گفتن حرف هايمردد بود برا. چاندی دور انگشتش پ شال راي هاشهیر.  دهانش را قورت دادآب
 .  بدهد ای بود که بردی ترس از جوابلی به دلدشی تردشتری با خودش صادق بود باگر

 کردم رفتارت ی فکر مي اگهیمن در مورد تو جور د:  آرام گفت ي زد با صداای حال دل به درنی ابا
  ینماصال ... دی من خط کشي همه فکراي تراس رويتو
 

  ....ي باهات  بد حرف بزنم اما تو خودت باعثش شدخواست
 . چرخاند تا نگاهش کندی سرش را نمی حتایبرد. کلمات را گم کرد.  کرد مکث
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 ! ندارم  تی کنار تو امنگهی راستش من دمیما قرار باهم کار کن:  نفسش را آزاد کرد
 . نگاهش کردای بردباالخره

 
 
 گهی گم دیخب راست م: دستپاچه گفت . ب دهانش را قورت دادآ.  هول کردای نگاه برداز

  ای لب بردي محو رولبخند
  حاال ؟يدیچرا ترس : نشست

 ! دمینترس:  هم فشرد ي را روشی هالب
  .ستادندی چراغ قرمز اپشت

 !ي شالتو کندي هاشهیر:  نگاهش کرد ایبرد
 ی ترسم چون کنار آدمیم: اد کرد  آزینفسش را عصب.  شال را رها کردي هاشهیر.  شل شدانگشتش

 !  دونهینشستم که حدشو نم
  ؟ي نداری مشکلامی بشیتا کجا باهات پ! تو حد منو مشخص کن :  رفت نی از بای محو بردلبخند

 نبود تا دور انگشتش ی شالشهیر.  نبود تا قورت دهد یآب دهان.  زدی پلک هم نمیحت.  ماند مات
 صورتش در حال آتش .  خفه بودنیاتاقک ماش. چاندیبپ
 

 شی از رواینگاه برد.  از پشت سر آمد ینی بوق ماشيصدا.  کرد ی میاحساس خفگ. بودگرفتن
 . راه نفسش باز شدی فقط کمیکم. برداشته شد 

  حرفا ؟ نی ای چیعنی:  باال رفت شیصدا
 . نگاهش کرد ایبرد. ستادی خانه ايرو به رو.  وارد کوچه شد نیماش

 !  حرفم مشخصه ی معن: خونسرد بود 
 !  با من ؟دیای بشی تا کجا پی چیعنی فهمم یمن نم:  را با حرص تکان داد سرش

 خوب یلی حرفمو خیمعن: لبش به طرف باال کج شد .  را برداشت گارشی سي جعبه نقره اایبرد
  !يدیفهم

 چی هیلیصواقعا درسته که مدرك تح:  در نشست رهی دستگيدست پگاه رو . دی کشرونی بيگاریس
 ! به شعور نداره یربط
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  !ادیازت بدم م:  نشست شیبغض در گلو!  ؟هیمشکلت با من چ:  را گوشه لبش گذاشت گاریس
 . گرفت گاری سری زفندك

  ومدمی مدیمن امروزم اشتباه کردم اومدم اصال نبا:  را باز کردنی پگاه در ماش
 ای بردي شود صداادهی پخواست

 داشتم  اما نه من تی موقعی چند ماه به اندازه کافنی اي کنم تويبود کاراگر قرار :  متوقفش کرد 
 فکر کردم انقدر  ! ی هستي نه تو آش دهن سوزمیالش

 
 ، يدی رسی رابطه حساب کرد اما متاسفانه فقط به بلوغ جسمکی ي که بشه روت برای هستبزرگ

  که به مادرت داده بودم تحملت یامشب به خاطر قول
 

  . ستی در کار نيبعد دفعه کردم
 آب و هوا حرف يآنقدر آرام و خونسرد که انگار درباره .  آرام گفت ی را با لحني حرف هانی اتمام

 .زدیم
 . دیپرسی که هر روز از پگاه مي برنامه کاري اصال درباره ای

. دی آمد بگوی به دهانش نمی حرفچیه.  که دهان پگاه را بست ي حال جدنی خونسرد در عآنقدر
  ي کردن رويناسزا فراوان در سرش بود اما جرات جار

 
 با سرعت از کنارش ایبرد.  شدادهی را باز کرد پنی درب ماشی حرفچیبدون ه.  را نداشت زبانش

 .گذشت
 زنگ يدستش را رو.  زمستان به طرف خانه رفت ي داغ بود در سرماتی که از شدت عصبانی بدنبا

  زد واریکه به د ينگه داشت و تمام حرصش را با لگد
 

درب . شد اطی حرص در دلش مانده بود وارد حيهنوز مقدار. دی در را شنکی تيصدا. کرد یخال
  و همان لحظه افسوس خورد چرا دیخانه را محکم کوب

 
 ! نبسته نطوری را انی ماشدرب
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 ها امید پوار.  را در دستش گرفت لی موبایگوش.  گفت رلبی را زانیآدرس خانه ک.  شد نی ماشسوار
   ok کیتنها .  نگاه کرد گری را بار دایجواب برد.شد

 
 . بودفرستاده

  " اومده شی برام پی مشکلهی امی تونم بی من امروز نم" خودش نگاه کرد امی پبه
 فشار ری دندان در حال کنده شدن بود و کف دستش زری نوشته بود که پوست لبش زی را در حالامیپ

 .  بودشیناخن ها
 زنگ را نکهیقبل از ا.به طرف ساختمان رفت.  شدادهی انداخت ، پفشی را در کلی موبانیقف ماش توبا

 .  باز شد ی آرامکیبفشارد  درب با ت
 . آسانسور استفاده نکرد به طرف راه پله رفت از

 . بودستادهی مقابل در اانیک.  ها  تند باال رفت پله
 سالم :  لبخند زد دنشی دبا
  ؟يومدی سالم چرا با آسانسور ن: کنار رفت انیک

 دو طبقه اس کال :  شد وارد
  ؟ ستی نرضایعل:  اش را باز کرد ی کتونيخم شد بند ها.  درب را بستانیک
  .ادی شب مرونینه رفته ب : ستادی کنارش اانیک

  گفت ؟ یبابات چ:  نگاه کرد انیبه ک. ستادیصاف ا . دی کشرونی ها را از پا بکفش
  گمی حاال منیبرو بش: سالن دست دراز کرد  به طرف انیک

 .به طرف سالن رفت  . دی کشیپوف
  ! اریلباستو درب:  از آشپزخانه آمد انی کي صدا
 من  قلبم توو حلقمه !  ؟ی به بابات گفتانی شد کیچ:  پالتو را باز کرد ي هادکمه

 . در دست به سالن آمدینی با سانیک
 

بخور گرم :  را برداشت به طرف پگاه گرفت دیماگ سف. ذاشت  گزی مي دو ماگ را روي حاوینی س
  یبش
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 !  بابام نرفتم شیپ:  زد هی به مبل تکانیک!  خورم تو بگو یم:  را از دستش گرفت ماگ
 . ماندانی کينگاهش رو.  رفت وا
 .....پگاه جان : دی خودش را جلو کشی حالت چهره اش کمدنی دبا

 . دیوب کزی مي در دستش را محکم روماگ
 ....من اگر:  هم فشرد ي را روشی پلک هاانیک

  ! ی هم بگي خوایاصال نم !! یبه بابات نگفت !! ینگفت : دی حرفش پرنی بپگاه
  يریی گفتم چه تغیم : دی کشی پوفانیک
  شناسم ی دوباره ؟ من بابامو بهتر از تو مي خواستگارومدی مي کرد ؟ فکر کردیم

 ....ی نماون
  ! ی به بابات بگيبخاطر من حاضر نشد ! ی نگفتیتو حت : دیز لرشی صداپگاه

  رونیمن قهر کردم از خونه زدم ب!  ؟یستیپگاه چرا متوجه ن : دی صورتش کشي رودست
 تو دی که قبخشهی می من درصورتيبابا ! ي خواستگارای االن برم بهش بگم بستادمی بابام واي روتوو

 ! رو بزنم 
  ! ي من برداري قدم براهی یستی اصال حاضر ن؟ی دونیماز کجا  : دی پگاه چکاشک

 ؟ مگه ی سن مادر بشنی توو ای تونیتو اصال م . میشی مالیخیباشه بابامو ب:  جواب داد ی عصبانیک
  ازدواجم یمن چند سالمه ؟ تو چند سالته ؟ هنوز حت

 
 ؟یکنی چرا احمقانه فکر ممینکرد
 !! مشکلت منم مشکلت بچته ستی نپس مشکلت بابات:  ناباور جواب داد پگاه

  پگاه یبخدا تو روان:  کرد ی خنده عصبانیک
 . کردم ی نبودم که انقدر اشتباه نمیروان:  جواب داد هی گربا
 . دی کشیقی نفس عمانیک

 من تو رو دوست دارم :  پگاه را گرفت دست
 نگاه کن تمونیما به موقع عشقشو نخواد اي که ثمره هی اصال کدوم پسرمی بچخ داشته باشخوادی مدلم

  ، پدر دهیمادرت تو رو بدون اومدن پدرم به من نم! 
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 کنم یدارم از صفر شروع م!  کنم دای کار پیمن به لطف پدرم نتونستم حت ! ادی نمي خواستگارمن
  خوام یاالن درك تو رو م

  ! ی پشت من باشدی بااالن
  یی نرم شد با صداپگاه
  کنم ی میراضخودم مامانمو :  گفت آرام

 رو طشی به ازدواجمون بشه منو تو االن شرایپگاه مامانت راض:  هم فشرد ي را روشی لب هاانیک
  رمی خونه بگدیبا . میندار

 !!  بچه هی با ی اول زندگرمی بگیعروس
 می کنی جا رو اجاره مهی ي دادنجای که ای پولنی با همي خواد بخریخونه نم:  نگاهش کرد پگاه
  سمت هی میری مخوامیشه اصال شمال شهر نم باکمیکوچ

 
 گهید
 ! ؟ي خوای هم نمیعروس:  پوزخند زد انیک

 خوام ی خوام با تو باشم می خوام من فقط میبخدا نم:  گذاشت انی دست کي دستش را روپگاه
  خوام ازت ی نمیچی همیازدواج کن

 مادرت کی جا نزدنی هممری خونه بگرمی بگی برات عروسدیمن با.  خوام یمن م:  لب زد انیک
 حداقل 

 دمی قول می اگه حرفمو قبول کنیتو اگر منو االن درك کن.  عوض کنم نویماش.  کنم دای پدی باکار
 !  حله زی همه چگهیتا سال د

  لبشي زبان روانیک.  منتظر نگاهش کردپگاه
  میری کردم باهم مدای دکتر خوب پهیمن  : دی کش

 ....  بچه نیا
 ادامه نده ادامه نده :  نشست شی لب هاي پگاه رودست

 رمیمن م: دستش را برداشت به دنبال پالتو چشم چرخاند .... هول و دستپاچه ...  بار تکرار کرد دو
  با امی کنار می کنم با همه چی میخونه مامانمو راض
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 .... کنم ی مي که بخواي هر کاری که تو بکی چهر
 .تش گرفت صوريدست جلو.  زد هی گرری زکبارهی

 .  جمع شده بود انی کياشک در چشم ها.  زدزار
 شانه پگاه يدست رو.  سقط بود می تصمنیبهتر. پگاه متوجه نبود .دیای خواست کوتاه بی نماما

  .می بردی نشده باریپگاه تا د: گذاشت 
  جا چی هامینم...  خوام ینم:  هق زد پگاه

 ی ؟ نميمنو دوست ندار: ش را باال گرفت  مانند قابل دو طرف صورتش نشست سرانی کدستان
   حل بشه ؟ی همه چيخوا
 یاصال توو شکممه بخدا حسش م... دو ماهشه  .... ترسمیمن م:  ضجه زد دی سرش را عقب کشپگاه

  ؟ من می بچمونو بکشادی دلت ميچطور ...  انیکنم ک
 

   ....ستمیمی وازی همه چي پاگمی مکه
  کنم ی جوونی خراب کرد نذاشتموی زندگي گوه خوردی گی نمگهیسال د پگاه ؟ دو یگی منوی االن ا_

  می تمومش کنای بانی جان کمی تمومش کنای زوده باالن
 شی راضزنمی با مامانم حرف مندازمی ندازم بچمو نمینه نم: پالتو را از کنارش برداشت . بلند شد پگاه

  کنم ی مشیراض....  کنمیم
 .دی کشرونیرا از دستش بپالتو . کالفه بلند شد انیک

 کند ي آمد پگاه را مجبور به کاریدلش نم. مستاصل بود . کالفه بود.  مبل پشت سرش پرت کرديرو
 . ببردنی بچه را از بنی کرد ایاما عقل حکم م

 
 

:  را باال برد شیصدا .دی جلو رفت دوباره پالتو را از دستش کشانیک.پالتو را برداشت .  برگشت پگااه
  میزنیرف م حمیدار

  ؟ ی کنی شال و کاله میشی پامکجا
  بکنم ی مامانمو راضرمیم:  جواب داد پگاه

  زمنیعز:  داد رونی نفسش را با صدا بایک
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  کنه ؟ ی می چه فرقی بگي برمی بچه دار شدن ندارطی االن شراگمی میفهمی نمچرا
 .ندازمی به جون مامانم به جون خودت نمندازمینم : دی کشغی جپگاه

  کرد ی می در آستانه انفجار بود اما سعانیک
 ادمیبخدا دکترش کارش درسته ز. به جفتمون فکر کن .  فکر کن کمی فقط کمیپگاه :  باشد آرام

 .... اصال دردکشهیطول نم
 بچه سقط ي بردينطوری دونه چند تا رو ایعادت شده برات نه ؟ خدا م : دی وسط حرفش پرپگاه

  انقضام اومده بابامو خینم تار ميکردن بعدم ولشون کرد
 
 . حواست نبود ي کردخودیاصال تو ب ... ي خوای همش بهونه اس خودت منو نمنایا
 بار نی چندمنیبا خودش فکر کرد ا.  جوابش را بدهد نطوری شد پگاه ایباورش نم.  مات ماند انیک

  بار بود نی پگاه باورش ندارد ؟ چندمدیفهمیبود که م
 

  ؟ ستی ني رابطه اعتمادنی ا دردی فهمی مکه
  خش داريبا صدا.  قدم عقب رفت کی

  گذشتم زمیمن بخاطر تو از همه چ:  گفت 
  !!ي بردارکی قدم کوچهی یستی حاضر نمونی تو بخاطر من بخاطر زندگحاال

 .خسته بود  . دی صورتش کشي دست رو
حق .... مقابل دوستانش .... ابل پگاه از شرمنده بودن مق...  هر شبي هاالیاز فکر و خ .... ی پولی باز

 !با کوروش بود 
 .  لبش نشست ي رويپوزخند
 ! حق با بابام بود :  کرد زمزمه

 ! بود ری شده بود اما دمانی زود پشیلی خشهیمثل هم.  نگاهش کرد دهی ترسپگاه
 ! شد ی متوجه اشتباهش مری که دیی تمام روز هامثل
 ... من  :دی لرزی مشیصدا.  جلو رفت یقدم

 .....دیببخش
  ! ستمیمن مرد ن:  توجه ادامه داد ی بانیک
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  دیاز دهنم پر:  دهانش گذاشت ي رودست
 تو رو خدا ... من دوستت دارم.... دی ببخشانیک .... دیببخش
 . دی نگاهش لرزياز سرما.  بار نگاهش سرد بود نی اوليبرا.  سرد بود انی کنگاه

 .  کردیاحساس سرما م.  بود ستادهی با تاپ انابای انگار در خانه نبود وسط خ
 . نگاهش را برداشت انیک

 گم ی که بخواد نه نمی کنم هر چی مشی بابام راضشی پرمیفردا م. بچتو نگه دار :  زمزمه کرد 
 ....  کنم ی مشیراض
 انیک. قرار نبود بچه را سقط کند. برودانی راحت شد قرار نبود کالشیخ.  مبل نشست ي آرام روپگاه

 . کرد ی میپدرش را راض
 
 
 از حرارت درونش  . نشستی سرش مي آب رويضربه ها.ستادی دوش آب سرد اریز

  .شدی نمکم
 ...مغزش
 ... قلبش

 ! داغ بود  ... صورتش
 ...  دانست ی بود ؟ نممانیپش

  طی شرانی در ادی شامی تصمنی تردرست
 ... کردیپگاه بچه را سقط نم.  بود نیهم

 .... هم کوروش
 .شدی نمي در سرش هم جاری جمله حتادامه

 سرش را باال گرفت .  زد شی در موهاچنگ
 . شد دهی صورتش کوبي سرد آب روي را بست قطرات هاشی هاچشم
 . کرده بود ری گشی در گلوی بزرگيگردو

  کرده بود ؟ينامرد.  بود نی سنگقلبش
  دفعه کینفسش را . آمدرونی دوش بری زاز
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  گذاشت شی زانو هاي رودست.  کرد آزاد
 . شد خم

 هنوز در . هنوز صبح تمام نشده بود انگار
 پگاه را بزند تا چند وقت نقش دیهمانجا که قبول کرده بود ق.  کوروش نشسته بود ي روبه رواتاق

  کند تا تمام امکانات از دست رفته اش يپسر خوب را باز
 
 . ردی پس بگرا

 .له کرده بود  که داشت معامی که تمام عشقهمانجا
حوله . از حموم خارج شد .  زدنییدوش را بست اهرم را پا.  آب رفت ری به سمت شستادی اصاف
  یکوچک

 .  دور کمرش بست برداشت
 .دی کشیاز خودش خجالت م.ستادی انهی آي به رورو
 .  را گرفته می تصمنی داد بهتری مي در سرش دلداری کساما

 " زنهیفت شرکتو به نامم م گ" فرو برد سشی خي موهانی بدست
  " ي پگاهو زددی ق" اش چنگ زد نهی به سیکس
  " کوروش ي فقط جلو"لب زد .  تخت نشست يرو
 گردونه ی بهم برمنوی خونه و ماشزنهی کنم شرکتو بنامم می درستش م" دی صورتش دست کشيرو
  بخورم؟ خواستمی می چه گوهیبا دست خال.

 بده تی شه رضای گم حامله اس مجبور می به مامانش مرمی مرمیگی پس موی همه چگهی ماه دکی تا
 . 

  " کنم یخوشبختش م . می داری همه چبعد
  " ي قوالت زدي همه ری نامرد، ز" فشرده شد شتری بقلبش
.   مقابلش ظاهر شد یچهره معصوم پگاه با چشمان اشک.  بزرگ شد شی کوچک گلويگردو

 . چشمانش را بست و باز کرد
 . فرستادشی هاهی سرد زمستان را به ريهوا. به طرف پنجره رفت پنجره را باز کرد. لند شد  جا باز
  کرد ی روز زمستان احساس گرما منی سردتردر
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 !  مرداد ماه بود انگار
 .... روز سال نی ترگرم
 !  نبود مانیقلبش در حال انفجار بود اما پش.  تخت بود ي خونه رودی و کلچیسوئ
 .  کردی باز قبول منشستی مقابل کوروش مرفتیبه شرکت م گری بار داگر
  را برداشت لیموبا.  تخت نشست يرو. پنجره را همانطور باز رها کرد.  زنگ خورد لشیموبا
 .  خنجر شد در قلبش فرو رفت "zendegii " نام

و  رشی خوب پياز روزها.  کرد ی دهنده سرش شروع به سخنراني دلداريصدا . دی کشیقی عمنفس
 . که تنها با پول فراهم بود گفت یگفت از خوشبخت

 .  گفت و گفت و گفت تا آرام شد آنقدر
 . را برداشت با پگاه صحبت کردلی آرام که موباآنقدر
 ي کشد تا دوباره به خواستگاری پدرم قبول کرده اما مادرم ناخوش است چند وقت طول مگفت

 .ندیایب
 . کرد فی ها را پشت هم رددروغ

 . گفتی بار بود به پگاه دروغ منیاول
 .  مکالمه اشان تمام شود خواستی بار بود که دلش منیاول
 . شد ی پگاه در سرش پتک مي بار بود صدانیاول
 .  کردی خوشحالش نمشی گفتن هازمی بار بود عزنیاول
 . خواست ی پگاه را نمدنی بار بود دلش دنیاول
 . دهندیرمار م مزه زهی گاهستندی ننیری ششهی ها همنیاول
 
 

 قلبش يدست رو.  لبش نشست یلبخند پررنگ. دی کشهی سرد را به ريهوا.  را باز کرد پنجره
  شکرت ای خدا"گذاشت سرش را به طرف آسمان بلند کرد 

 
"  

 چادر. به طرف کمد رفت .  رابست پنجره
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دستانش را . نداخت سرش ايرو. ستادی انهیمقابل آ.   سفر مشهد بود را برداشت ی که سوغاتیاهیس
 .  چادر فرو کردي هانیدر آست

 که ی آرمان هم از اتفاقاتگرفتی پوست موهی مشی کنار آرمان نشسته بود برابایز.  اتاق خارج شد از
 لبخند زد  . زدی نفس حرف مکی افتاده بود شیامروز برا

 
رضا را .  را داردرای آرمان و المي خوش حال هم بود که مادرش هوای حتکردیاحساس حسادت نم. 

  که يمرد.  بود ی مرد محترمشیدوست نداشت اما برا
 
 از دغدغه يشتری بمی گاهشان شده نهی که آمده تکی خلوت خودش اعتراف کرده بود از زماندر
 . رفته بود نی از بشانیها
  پگاه جون يچه خوشگل شد:  آمد رونی بالی آرمان از خي صدابا

  ي رویبان باال آمدك لبخند مهربای زسر
  زدلمی دورت برگردم عزادیچقدر چادر بهت م:  نشست لبش
 قربونت برم  : دی را بوسبای رفت ، گونه زجلو

 .دیآرمان خجالت زده خند . دی چانه آرمان گذاشت گونه اش را پرصدا بوسری زدستش
 ساناز اومد ؟ :  گفت بایز

 ...آره   فکر کن : ستادی اصاف
 .تماس را بدون جواب دادن قطع کرد . زنگ خوردلشیتمام کند موبا جمله اش را نکهی از اقبل

 ... شب بدیمن رفتم مامان شا:  گفت بای به زرو
 برو ساناز منتظرته خدافظ . ی بمونیی شب جاياجازه ندار : دی حرفش پرنی ببایز

ل در د.  مهم نبود شی برابای کرد آنقدر دلش خوش بود که اصال اجازه ندادن زی سرخوشخنده
  برم ستی الزم نمی کنی ازدواج مگهی چند وقت ددیخند

 
 . اشخونه

 .  ساناز به طرف در رفت ي زنگ دوباره با
 چادرت کو ؟:  ساناز بدون چادر ،گفت دنی دبا
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 نجاستیا:  که در دستش بود را باال گرفت یکی پالستساناز
  ؟يچرا سرت نکرد:  خانه را بست جلو رفت در

  آخه ؟ ابونی توو خوفتمیبا چادر راه ب:  و کوله کرد  اش را کجافهی قساناز
 خاك توو سرت :  اش داد ینی به بینی چپگاه

 !  سر کنم ؟دی من چرا بای کنی چادر سر می خوشحالیتو قرار شوهر کن : دی خندساناز
 . امامزاده صالح مثال میری ممیدار:  با اخم گفت پگاه

 رفتن به ي برای نداره چادر سر کنم حتیلی دلستمی نيادر چیهر جا وقت:  شانه باال انداخت ساناز
  ! دنیامامزاده در ضمن اونجا چادر هست بهمون م

 سرش را بلند... داره ی حس خوبمیبازم چادر سرمون کن:  گذاشت فی را در کلشی موباپگاه
 آژانس کو ؟ :  کرد 

  .میخوری هوا هم ممیری تا امامزاده خودمون مستی نی راهگهی رفت د_
کنار هم به راه .  نزدی بروند اما در مقابل خواسته ساناز حرفنی خواست با ماشی دلش منکهی ابا

 !  در فکر قایساناز ساکت بود و عم. افتادند
  احساسی را نداشت حتیشگی برق همنگاهش

 !  ست ی هم زورکشی کرد لبخندها و خنده هایم
 مهی غم خمیتوانی خندانشان مياز پس چهره ها ی حتمی هستند که آنقدر آنها را بلدی کسانشهیهم

  ! می دلشان را هم بفهميزده رو
  شده ؟ یچ:  آرام گفت ي صدابا

 . ستادندی هم اي رو رو به روادهیگوشه پ. را گرفت شیبازو. جواب نداد ساناز
 جونم ؟:  با تعجب نگاهش کرد ساناز

 
  شده ؟ یچ:  دوخت نشی نگاهش را به چشمان غمگ

 ! قرار بود بشه ؟ی چیچیه: خند زد  لبساناز
 بعد از ادی بگو نگو اشکال نداره اما دروغم نگو بدم ميخوای نمیستی نشهیمثل هم:  اخم کرد پگاه

  رفت با حالت گرفته و دلخور يگفتن حرفش چشم غره ا
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 . منتظر ساناز بماند به راهش ادامه داد نکهیبدون ا.  چهره اش داد به
 .  زد شی آرام به بازوي ضربه ادیش به راه افتاد کنارش که رس با خنده دنبالساناز
 . ندادتی اهمپگاه

  . ستی نشده فقط حالم خوب نيزیچ:  کالفه گفتیی با صداساناز
  ؟ لی دلی ؟ بستی شده که حالت خوب نیخوب چ:  مهربان نگاهش کرد پگاه

 . دوختشینگاهش را به کفش ها . دی کشی آهساناز
  باهم؟ می شاپ حرف بزنی کافهی میبر: فت  دستش را گرپگاه

فقط با خودم و احساساتم .  کنم فی نشده که بخوام تعريزینه بخدا چ:  سرش را باال انداخت ساناز
 . مشکل دارم 

 .  گم ی ممی تا برسمی راه برایب: ساناز لبخند زد . رد شد با تعجب نگاهشان کرد نشانی از بیزن
 . رفتندیو کنار هم راه مهرد.  سر تکان دادی راضپگاه

  شروع به دی کشیقی نفس عمساناز
  بد باشه اما من خسته شدم رینه که ام . خوامی نمگهی رو دری کنم بودن با امیاحساس م:  کرد صحبت

 . خواستم ی که مستی نيزی چنی انمیبی مدمی داشتنش تالش کردم حاال که بهش رسي برایلیخ
 !  باهاش يودتو که خوشحال ب:  آرام گفت پگاه

  . ستمیآره بودم االن ن:  سرش را تکان داد ساناز
 نبود که من يزی اون چنی انمی بی رومه فکر مشی که پی هام گذشته ، به راهیونگی از تمام داالن

  بهم اعتماد داشته ری خواست امیمن دلم م. خواستمیم
 

 قسم بخورم تا باورم ی همه چي بدم همش مجبورم براحیهمش مجبورم خودمو توض!  اما نداره باشه
 !  خواستم ی نمينجوریمن بودنشو ا! کنه 

 !  ابلهانه اس ری خواستن امستادمی که وایینجایاز ا:  ادامه داد د،ی آه کش
 .... دوست داره حاال شری ام_

 دوست ي دوره اکیتوو  . ستی دوست داشتن نزیآره اما همه چ:  نداد پگاه حرفش را تمام کند اجازه
  طرفتو بدست یشتن برات مهمه، همش در تالشدا
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 نی اینیبی ميای وقت به خودت مهی که دوست داشته باشه ،توجه کنه بهت بعد ی ، در تالشياریب
  ی الکي تالش کردی الکی خواستی نبوده که میآدم اون

 
  !ي خوردغصه

 ! بوده ی الکیهمه چ:  هوا تکان داد ي را رودستش
 .ي خوای که مهی اونریکردم ام یفکر م : دی آه کشپگاه

  ! ستی کردم اما نی فکر رو منیخودمم هم:  پوزخند زد ساناز
  ؟ ی جدا بشي خوایم:  مقابلش زدزی به سنگ ري با نوك کفش ضربه اپگاه

 !اری درني با اون چادر سنگ هل نده،لش بازشعوریب : دی با صدا خندساناز
 !  ؟ي بخندی تونی اوج غصه مچطور توو:  لب پگاه نشست ي روینی غمگلبخند
 نیهمچ : دیخند... خوشحالم که زود متوجه شدم البته  . ستمیچون توو اوج غصه ن:  لبخند زد ساناز

  چند سال گذشت اما حداقل زودتر از ستیزودم ن
 
 سقفش ستی نیوقت.  رابطه اعتماده کی ي هاهی پانی مهمتردمی سقف فهمکی ری که برم زنیا

 من حداقل  از .  سرت ي روزهی ممکن برمتزلزله هر لحظه
 
 .دمی ندي آوار جز شکستن دلم، صدمه اریز

 که بازم نی فرق داره اما همیلیدرسته با مثل اول شدن خ.  شه ی روز خوب مهی هم ی هر شکستگ
  ! هی دوست داشته باشم کافویبتونم کس

 .  به امامزاده شدندی رو منتهادهیوارد پ.  گذشتند ابانی خاز
 انقدر راحت حرف یی روز از جداهی کردم یفکر نم:  بود گفت نی زمي همانطور که نگاهش رواهپگ
  !یبزن
 یکشی موندن مي که توی وقتا عذابی پگاه بعضستی سخت نی کنی انقدر هم که فکر میی جدا_

  خاطراتمون ي آدما فقط حق حضور تویبعض!سخت تره
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 هم نگه دارم اما نشد نه ندهی آي براروی کردم که امیو م ،من داشتم تمام تالشممونی دارن نه زندگرو
 قلبم تحمل بودنشو .  خوام که بشه یکه کال نشه نم

 
  !نداره

 !  شکستن رو نداره تحمل
 .متاسفم :  زد لب

 رمی مرونی ،بخندمی مگهی دی من بازم با کسمی زندگي توادی میمن بازم کس. نباش  : دی خندساناز
 !مئن تر ،سخت تر از قبل  محکم تر ، مطنباریا

 چادرش را کیساناز از درون پالست.  قلبش گذاشت سالم داديدست رو . ستادی  درب امامزاده امقابل
 به طرف پگاه .  سر انداختيرو . دی کشرونیب

 
 درسته ؟  : دیچرخ
 ! درست شد :  گوشه شالش را درست کرد پگاه

 .وارد امامزاده شدند.  دادندلی ها را تحوکفش
  
 

  به تو ولعنت
  عشقِ تو و

  تی وعده ما
............................                                 

 
سخت بود .  بودستادهیانگار زمان ا.  لب کوروش مانده بود ينگاهش تنها رو.  خشک شده بود دهانش

 چقدر ابلهانه باور .  دوباره رو دست خورده نکهیباور ا
 

  ! کندی را فراموش مزی اش کوروش همه چیمانیاز پش بود با ابرکرده
 ! را قبول کرده بودشی احمقانه وعده هاچقدر
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 که داشت حماقت ی بود تنها حسدهی را شنی هفته امروز و فردا کردن شرط اصلکی که بعد از حاال
 ! بود 
 از جا  .دی گوی خواست که بشنود  چه مینم.  آمد ی نمشی کوروش تکان خورد اما صداي هالب

 انگشت اشاره اش را بلند کرد تکان داد ، . بلند شد 
 

 انداخت به طرف در نییدستش را پا . دی به ذهنش نرسی حرفجی را باز کرد حرف بزند اما هدهانش
 .رفت 

 ی برگشتگهی درونی بي در برنیاز ا : دی کوروش به گوشش رسيصدا.  نشسترهی دستگي رودستش
  ! انی کيندار
 .بدون کار و پول  ! ي گرفته بودرضای که با علي همون لونه ايگردی برميدیرو پس م خونه نویماش

 . ماند رهی دستگي رودستش
 ي قرارنی همچی از بچگستی و امروز نروزیبحث ازدواج تو و ماندانا بحث د:  کوروش ادانه داد 

  سر راه تو چوقتی ماندانا هیدختر به خوب. گذاشته شده 
 
 .ادینم

:  را از کمان رها کرد ری تنی که خارج شود کوروش آخرنی، در اتاق را باز کرد قبل از ا زد پوزخند
 .زنمیپنجاه درصد از تمام اموالم رو به نامت م

 ! نصفشو ؟یعنی: ناباور برگشت .  سست شد انی رفتن کيپاها
 دیکه بخوا يروز.زنمیآره نصفشو به نامت م:  گفت یبا لحن مهربان.  برخاست به طرفش رفت کوروش
  . دیعقد کن

 چرا ؟  : دی پرسخفه
 من يآرزو . یچون تو تنها پسر من : ستادی شلوارش کرد مغرورانه ابی دست در جکوروش

  من ی و اشتباه بکنی توئه هر چقدر تو احمق باشیخوشبخت
 
ج به نفعه  ازدوانیمطمئنم ا.  اندازه من ثروت داره ییماندانا خودش به تنها.  تونم بدت رو بخوام ینم

 . توئه 
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 اش رو هی سرمادی که باهم شروع کرديدیبه نفعه شمام هست درسته؟پروژه جد:  ادامه داد انیک
  من دخترشو دیخوای منی همي بده برایقراره سعادت

 
  !رمیبگ

  بخاطر خودت شتریب:  نگاهش کرد کوروش
  ! گمی دارم م
 قدم بردارد از در خارج کی توانست یاز بود م بمهی در نيدستش هنوز رو.  کوروش را نگاه کرد کالفه

 بدون پول ...  قبل برگرددیشود دوباره به همان زندگ
 

 ! خواست ی توانست اما نمیم.... بدون کار ...  خودش تنها باشدي که برايبدون خانه ا... 
تنها سه . ود بود رفتن از اول هم اشتباه بدهی اش برگشته بود فهمهی اولی هفته که به زندگکی نی ادر

 . دادیماه به خود سخت
  براش ي کرددی خری پگاه هم خوشحال بود کل" داد ي در سرش دلداریکس

  " ؟ي کارگری به همون زندگي دوباره برگرديخوایم ... شی خوب برديجاها
 رش؟ی زیاز کجا معلوم نزن: لب زد .  صورت کوروش انداخت ي را باال برد رونگاهش
 یم.  دستش بودری درست زانیرگ خواب ک.شناختی را مشیپسر کوچولو.  لبخند محو زدکوروش
  انی است که کزی آنقدر وسوسه انگشنهادشیدانست پ

 
 بود اما انی کي براهی سرمانیاز همان ابتدا هم ا. حرفش بزندری نداشت زمی تصمنباریا. شودسست

  شان قی به طرف دختر ناالانی خواست با رفتن کینم
 

 . از جنس خودشان بوديعروس خانواده صدر دختر.سوال ببرد ری را زخانواده
 قبوله ؟ !  زنم به نامت ی روز قبل از  عقد مکی:  شدانی لبش نماي لبخند رو

 قبول بود ؟.  فشرده شد شتری در دستش برهیدستگ
 ی و بهم ميری گی مویقبل از عقد همه چ....  قبول کن " صدر بلند شد انی کي دلداري صدادوباره

  اما اونموقع نصف ي نداریچی هي االن از در بریزن
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 پشت پا نزن ی که دلت بخواد بکني با پگاه هر کاري بررانی از ای تونی مي کوروش صدر رو داراموال
"  
 ی تونی اصال مگه تو مهی نامردی ول کني خوای پگاهو م" زد ادی در قلب، فريری عاشق با تانیک

  "بدون پگاه 
 ماندانا هم اضافه هی حاال فقط دهی خواد ولش کنه همون نقشه قبلو ادامه مینم " دی صدر خندانی ک

  "شد اما به جاش معامله پر سود تر شده 
قرار بود .  اش بود يداری بي لحظه هانیآخر.  نشست جان دفاع کردن نداشتي عاشق گوشه اانیک

 کوروش . نشودداری اصال بایچند ساعت از هوش برود 
 
 ! به هدف خورده بود ! ا کرده بود  را درست رهریت

 .  صدر بلند تر شد انی قبوله کي هاادیفر. هم افتادي عاشق روانی کي هاچشم
  که خش یی باز کرد با صدادهان
 !قبوله :  گفت داشت

 
 

  به منِ لعنت
  شرفِ یب

  تی به پاماندهِ
.....................                               

 
 کتاب دعا ي هاارتی از زیکی داده و در حال خواندن هی تکواریبه د.  افتاده بود شیه ها شاني روچادر
 . بود 

 يناخن ها.  بود لشی در دستش نبود در حال کار کردن با موبای کتابچیه.  کنارش نشسته بود ساناز
  ی را جلب مي انندهیکاشته شده قرمزش توجه هر ب

 
  را از نگاه نی اکرد
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 خواند اما حواسش به ساناز یکلمات را م . دی انداخت فهمی مشی زن مسن کنارش رو کهیظی از غپر
 !و آن زن بود 

 !  آرام ساناز کنار گوشش ي ساناز بلند شد و بعد صدالی زنگ موبايصدا
  جانم ؟ _

.....                                               
 ! بله شناختم _

                          .....                     
  حواست هست؟ یزنی مادیزر ز!  هه _

 " ؟ هی ک"اشاره کرد .  شد رهیبا تعجب به ساناز خ.  را از کتاب بلند کردسرش
  ! یبرو گمشو بابا عوض:  لب زد ساناز

 .  سوالش را تکرار کرد گریپگاه بار د.  را قطع کرد تماس
 ی بهم مای بازی الشنی برداشته حالم از اشیه منو از گوش شمارمایدوست پسر ش:  جواب داد ساناز

 ! خوره 
  ؟ دی کات کردریبا ام:  آرام گفت پگاه

  ! شبیآره پر:  جواب داد الیخی و بخونسرد
  نگفت ؟ يزیچ:  کتاب را بست پگاه

  ! بگه شدی روش نمهی که اونم راضنی اشدی زد خالصش مادیچرا حرف ز:  داد هی تکواری به دساناز
  سر راهت ادی آدم خوب مهی شاهللایا : دی آه کشپگاه

 ! توو سر تو ادی عقل بشاهللایا:  لبخند زد ساناز
  ی عاقلنی من به اشعوریب : دی خندپگاه

  !نجاستی اتمیآره سند عاقل:  به شکمش کرد ي اشاره اساناز
  ترسم از سقطیمن م:  پگاه محو شد خنده
 ؟ی ترسیاز بدبخت شدن خودت نم: طرف پگاه خم شد  به ی اش را برداشت کمهی تکساناز
  می خواستگارادی مانی کشمیبدبخت نم: دی لبش کشي زبان روپگاه

 .... سالته توستی پگاه تو ب_
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 بچه رو دوست نیمن ا!  تونم ی رو از برم اما نمیگی که میی دونم تمام حرفایم : دی حرفش پروسط
 دارم ، من از سقط وحشت دارم 

 !  ول کنه بره انمی بره کنی ترسم بچه از بیمن م : دی لرزی کمشیصدا
  ؟ ی ازدواج کني خوای چطور ميهنوز بهش اعتماد ندار:  زمزمه کرد ساناز

  کنم ی اعتماد ممی ازدواج کن_
 !ي اعتماد ندارنی همي عرضه نداره براانی کی دونیخودتم م : دی کشیقی نفس عمساناز

 ی توو عشق و دوست داشتن موی اون موقع سرم داغ بود همه چ شدمتونی که باعث دوستمونمیپش
  باشه ی و پولش اوکافهی پسر قهی کردم ی فکر مدمید
 

 ... نداره يعاشق کردنشم که کار!  مونه عشقه ی که ميزی چتنها
 ی که وقتيدنبال شونه ا . دهی متی امني که بومی هستی دنبال آغوششتری دونستم ما دخترا بینم

  روش بدون ترس چشمامون رو میذاریمسرمون رو 
 

  اون حواسش بهمونه می بدونمیببند
  پگاه نگاه کرد چشمانش پر از به

  می خریلیما دخترا خ:  بود اشک
 ی محبت بهمون میکی ی وقتمی فقط انقدر تشنه محبتستمیخر ن:  گفت دی لرزی که میی با صداپگاه

 .رهی منی نقصاش از بيکنه همه 
 هم متوجه ی وقتهی رفته نی که از بمیزنی خودمون رو گول مرهی نمنیاز ب: باز کرد  شالش را ساناز

  .می باتالقي که تومیشیم
 ي مصر بود؟انقدريموندی مانی بازم با کي بکارتت رو نگرفته بود اگر حامله نشده بودانی تو اگر ک

  ؟ یحتما باهاش ازدواج کن
 دوستش ی از اونچه که فکر کنشتری بیلی دارم خ موندم چون دوستشیآره م:  سر تکان داد پگاه

 دارم 
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 نی روزامو ساخت برام بهترنی رو دوست داشتم و دوستش دارم بهترریمنم ام:  حرفش آمدنی بساناز
  با همون عشق شهی نمدمی دی وقتهیحس ها اما 

 
 ... کنار چرا تودمیکش

  جمله اشنکهی قبل از اپگاه
 می و زندگدمی من تمام عشقم و امستمی نی منطقستمی نيزه تو قوچون من اندا:  را تمام کند گفت 

  اگر باکره ی هم نبود حتي اگر بچه ای حتانیشده ک
 

  گذشتم ازش ی بودم بازم نمهم
 محبوبش را آرام زمزمه الوگی کردند ، دی نمياری فهماندن حسش کلمات ي مکث کرد ، برایکم

 ختمون  ساکی از دنی مثل پرانیجدا شدن از ک: کرد 
 

  !رمیمی اما از ترس مردن ،مرمی بخورم و نمنی زمدی طبقه اس شاهشت
 
 
 
 ي حرف هادنیبعد از شن.  کردی مبل نشسته بود در سکوت نگاهش مي رونهی دست به سرضایعل
  " ؟ ی مطمئن" کلمه گفته بود کی تنها انیک

 .کردی چشم در چشمش دوخته بود بدون جواب نگاهش مانی کحاال
  ؟یاز چ : دیرس آرام پ

  ؟ یمطمئن! عمل کردن بابات به وعده هاش !  کنه ی مي که داري کار_
 ! نه :  داد رونی را کالفه بنفسش

  ! انی کییتو آخر همه خوبا:  پوزخند زد رضایعل
  مبل نشست يرو.  آمد رونی بیی جواب بدهد سروش از دستشوانی کنکهی از اقبل

  ي کردی کار خوبولی خونت امیای کردم بازم بینم فکر ییخدا:  سرخوش گفت یی صدابه
 ....  با دی از اولم اون دختر لقمه تو نبود تو باي حرف بابات گوش کردبه
 .  با پرت کردن کوسن سمتش مانع ادامه حرفش شدرضایعل
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 !  ؟وثیچته د:  هوا گرفت باخنده گفت ي کوسن را روسروش
 خوره من به توئه ی اراده بهم می بيحالم از آدما: ت  گفانی رو به کی بلند و عصبي با صدارضایعل

  کن بره بچه رو سقط کنه یعن گفتم اون دخترو راض
 
 .....تو
 کرد ی بخورم ؟ بچه رو سقط نمی کنه چه گوهیسقط نم!  کنه ینم:  را باال برد شی صداانیک

  دی باکاری خونه نداشتم کار نداشتم چشدی نمیمامانش راض
 
 !م بودم برم به کوروش رو بزنم  کردم ؟ مجبوریم

 يری مي داری چي دوست دخترت حامله اس برایاحمق وقت:  بلند تر  بود رضای عليصدا
  برو بگو ای گوه خورنی که به جا اشی خوای ؟ اگر ميخواستگار

 
  رمی حرومزاده رو بنداز وگرنه من ماون
  ...ی ناموسم اگه دختره نندازه ولیمن ب:  به سروش کرد رو
 سادنی خودت واين کار کردن و رو پا...تو ك:  انگشتش را به طرفش گرفت انی سمت کرگشتب

  سراغ کوروشی رفتنی همي برايندار
 کنم ؟ تی چرا خودمو پگاهو اذرمی تونم بگی اش رو مهی نصف سرمایآره ندارم وقت:  جواب داد خسته

  رشی ززنمیقبل از عقد م
 بابات مثه خودته؟ تا ماندانا زنت يفکر کرد ! انی کیست هیخل...ناموسا عجب ك : دی خندسروش

  يزی که اگر قرار بود بهت چدهی قرون بهت نمهینشه 
 

 !  به نامت زنمی مي حاال دعا کن نگه هر وقت ماندانا رو حامله کردذاشتی برات نمدی شرط جدبده
  ! دمیه طالقش مزنمم بشه حق طالق با من:  که در سرش بود به زبان آورد يفکر.  نشست صاف
سروش زودتر به خودش . بودندرهی خانیهردو با تعجب به ک.  و سروش گرد شد رضای علي هاچشم

  شی خنده هانیب.  ختده زد ری بلند زيآمد با صدا
 
  ! پرستنتی مخت المصب برو هند منی با اي موندرانیتو چرا ا:  گفت دهی بردهیبر
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 کن بچه رو سقط کنه گندش یپس برو پگاه رو راض:  و خشک گفت ي جدرضایعل.  نزد ی حرفانیک
  با خودتم مشخص فتی ، تو تکلرهیم...  به گادیباال م

 
  اتی کشه گوه بازی چقدر طول مستی معلوم نستین
  .ادی سرش بیی خوام بالی نمترسهی کنه میسقط نم : دی دست به صورتش کشانیک
  ستیتر ن بدياری که تو سرش مییاز بال:  پوزخند زد رضایعل
  رضایزر نزن عل : دی غرانیک
 از پشت چوقتیکشام اما ه... من آخر كانی کی دونیم:  باهمان پوزخند از جا بلند شد رضایعل

  سخت بود ي حقم داريقبول جا زد. خنجر نزدم 
 

  اما دختره رو دور نزن  طتتیشرا
 ستمیمی به خاطر دل خودم وا نه بخاطر قولمستمیمی قول دادم پاش وازنمیدور نم:  جواب داد انیک

  یقمی تونم تو که رفی نمیفقط بدون پول و دست خال
 

 !  تونم ی نمبفهم
 بابا تازه يریکجا م: سروش  بلند شد .  به سمت در رفت يگریبدون حرف د.  کرد ی پوفرضایعل

  هی چای عن بازمیاومد
 . د  تکان داد از خانه خارج ش" برو بابا " دستش را به نشانه رضایعل

 اوهم نماند به بهانه انی حوصله بودن کی بدنی نشست اما با دی کمرضای  بعد از رفتن علسروش
 .  کرد یآمدن دوست دخترش از خداحافظ

 مقصر بود ؟ .  گذاشته بودند شی تنهاطی شرانیدر بدتر.  لبش نشست ي رفتنشان پوزخند روبا
 مقصر بود ؟ . ول کردن را نداشت  از صفر شري عرضه نکهی توانست ای بدون پول نمنکهیا

 از طرف کوروش امی پدنی را برداشت با دلی حوصله دست دراز کرد موبایب . دی لرززی مي رولشیموبا
 . را باز کردامیپ. متعجب شد 

 ".  خونشونمیری هفته منیآخر هم.  صحبت کردم ی با سعادت"
 . رفت رونیبرداشت از خانه ب را چیبلند شد سوئ.  انداخت زی مي را رولی جواب موبابدون
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 ی غافل شده بود حتزی چند وقت از همه چنیا . دی چرخی منستاگرامیدر ا.  تخت نشسته بود يرو
  حشی و تفری سرگرمنی بزرگتري که روزي مجازيایدن
 

هر دو . کردکی العی همراه با فرانک گذاشت بود سریعکس.  زد رضای علجی به پيسر. شدی ممحسوب
  چند " داری پا" کامنت گذاشت شانیبرارا تگ کرد، 

 
 .  قلب هم اضافه کردیموجیا

 امی پشی برارکتی جواب بدهد در دانکهی قبل از ا" زمی قربونت برم عز" فرانک جواب داد بالفاصله
 . فرستاد 

 شماره هم هی مکه ی حاجی حاجی چقدر دنبالت گشتم رفتزمی عز" را خواند امشی شد پرکتی داوارد
  " !!يبهم نداد

 .  فرستاد شی را برالی موباي کرد و شماره ی خواهعذر
 . در تلگرام فرستاد یامی محض ارسال شماره فرانک پبه
 بود که  دلش درد دهی خندشیآنقدر به حرف ها.  ساعت در حال چت با فرانک  بود می از نشتریب

  ی خجالتچی بود فرانک بدون هبی عجشیبرا. گرفته بود 
 

 گری را با درضای علیحت.  بود ي عادي مسئله اشی گفت و برای داشت را مرضای که با علي رابطه اتمام
 .  کرد ی مسهی که داشت هم مقاییدوست پسرها

 
 ! شب شده 9 بود چطور دهینفهم.  به ساعت انداخت ینگاه
  "....ن امی پهی نی ببشعوروی ب" لب غر زد ری نبودنش، زنی آنالدنی شد با دانی صفحه چتش را کوارد
با .  افتاد لی صفحه موباي روانی کامل از دهانش خارج نشده بود که نام ک" دهی نم" کلمه هنوز

  من ادی چه عجب زمیسالم عز:  جواب داد یخوشحال
 

  !! يکرد
 می زندگادتمی به شهیمن که هم... جااان  : دی خندانیک

  !يمهربون شد:  را با ذوق گاز گرفت لبش



 616 

  رمااااای دارم قربون صدقه ات مکسرهیحاال خوبه :  دلخور گفت انیک
 ! دونم خواستم خودمو لوس کنم یم : دیخند

 !  خورمت که ی می کنیخودتو لوس م:  گفت ری آمطنتی شیی با صداانی ک
  !ي بخوریستیفعال که ن : دی لبش کشي روزبان

 ! بخورم نیی پاایچرا اتفاقا دمه در خونتونم ب:  قهقهه زد انیک
  ؟ یجون پگاه ؟ دمه در خونمون:  مانند گفت غی جیی با صدادی پر جااز
  . نیی پاای آره ب_
 اومدم اومدم :  طرف کمد رفت به
  !دی که به دستش آمد ، پوشی لباسنیاول
 . از خانه خارج شدعی سردی کشی در سالن نفس راحتبایبا نبودن ز.  اتاق خارج شد از

 .رك شده بود  باال تر از خانه پای کمانی کنیماش
 انیبه طرف ک.  بوددهی پالتو مانتو نازك پوشيآنقدر هول کرده بود به جا . دی دونی طرف ماشبه

 محکم گونه .  دست دور گردنش حلقه کردعی سردیچرخ
 

 ...عشقم... زمیعز... قربونت برم : دی را بوساش
 ی قلبش فشرده مانیک.  رفت ی نشاند قربان صدقه اش می مانی صورت کي روی در پی پي هابوسه
 .  کردی میهمراه . زدیاما لبخند م. شد 
 که متعلق به هر ياز بچه ا... شیاز آرزو ها...  گفت ی پروا می از احساساتش بزی فارغ از همه چپگاه

  که از ییبا چشم ها. گفت یبا ذوق م...   بودشانیدو
 
 نی تربی بداند فردا و فرداها غرنکهین ا حد خوشحال  بود بدونی بار پگاه تا انیاول. زدی برق مجانیه

  بداند نکهیبدون ا...  هستند شی روز هانیو تلخ تر
 

 . خواهد شد نی تربهی غرش،ی آشنانی آشناتردی آی ميروز
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 مشروب در دستش بود آرام آرام السیگ.  بودستادهی بار ازیخودش کنار م.  دسته مبل بود ي روکتش
 در درونش آتش به . تمام سرش داغ بود  . دی نوشیم
 
 از برف را دهی پوشاطیح.  بود ستادهی بلند سالن اي و کنار پنجر قدتیپشتش به جمع.  شده بودپا

 . کرد ینگاه م
 !  بهتره میبر: آرام گفت .  بود ایآر. نگاهش کرد .  آرام به شانه اش زد یکس

 کم کم عضالت فک شل . در سکوت نگاهش کرد هیچند ثان.  هم فشار داد ي را روشی هادندان
 به طرف . بار گذاشت زی مي در دستش را روالسیگ.شدند 

 
 .  دسته مبل برداشت ي رفت کتش را از رومبل

 صحبت یبا سعادت:  گفت ی لبخند زد با لحن سرخوشانی کدنی آمد با دنیی از پله ها پاکوروش
  !دیشی امشب نامزد ممیدیکردم حلقه خر

  ! دیای تا بنی توو ماشرمیم:  گرفته گفت يبا صدا. د  لبش را پنهان کري روپوزخند
پگاه از .  بود زانیکتش هنوز در دستش آو.  زد یلی سرد به صورتش سي خانه که خارج شد هوااز

 صبح چند بار تماس گرفته بود 
  بود  دهی استرس وحشتناکش نالاز

  دارند؟ي خوانده بود زنها حس ششم قوکجا
 بار با دوستش نی اولیوقت.  بوددهی شننی جمله را از دهان نوشنی آمد اادشی.  آمد نیی پله ها پااز

  مشت به هی بود آن روز هم زمستان بود با گردهیخواب
 
 بود به حرفش اما امروز با دهیچقدر آن زمان خند.  جمله را گفته بودنی بود و همدهی اش کوبنهیس

 ! بود دهی همان جمله از دهان پگاه قلبش لرزدنیشن
 !  کرد ؟ی چه مدیفهمی مگرا

 . پارك شده بود برداشت نی که ماشیی را به طرف جاشی کرد قدم هابشی در جدست
صدبار زنگ زده بود تا لحظه آخر .  پگاه چقدر شوق داشت يشب خواستگار. بودنی سنگشی هاقدم

  آن انی به کی شباهتچیباهم حرف زده بودند حاال ه
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 . نداشت شب
 !   قبل از آمدن پگاه هم نبود شی پي سالهاانی کهی شبی آنشب که حتی حتنه

 .  دادهی تکنی گرفته به بدنه ماشیبا حال. ستادی انی ماشکنار
 در هم شی لبشان اخم هاي روي لبخند هادنی از دای و آرانای به همراه کنیری آمدن کوروش و شبا

  فرمان يرو.  را باز کرد سوار شد نیدر ماش. فرو رفت 
 

 !  عقب نیکوروش کنارش نشست ، شر.  خودشان شدند نی سوار ماشای و آرانایک .  گرفتضرب
 صحبت کردم يدیبا ح: هر سه سکوت کرده بودند  کوروش سکوت را شکست .  به راه افتادنیماش

 !  بردار ی خواستی عوض کن هر چنتویبرو ماش
  ! ی ورشکست نشی کنی منهی ماندانا هزي برايچقدر دار:  لبش نشست  طعنه زد ي رولبخند
  پسرم ؟ای ماندانا يبرا:  کوروش جمع شد لبخند

نش از خونت ... در كي لگد زدهی که ستی نی منظورت از پسر همونانایاح : دی بلند خندانیک
  ؟ي کردرونشیب

 به ي بزند بهانه ای حرفخواستینم.  بشکه باروت استانی کدانستیم.  تنها نگاهش کرد کوروش
  بعد پخش یکم. سکوت کردنی هميدستش بدهد برا

 
 . گذشت کی با گوش کردن به موزری مسي هی روشن شد و بقنیماش

 
 
حواسش به . همه گرم صحبت بودند .  نشسته بود ی مجلل خانه سعادتییرای سالن پذي مبل هايرو
  يدر آرزو ها.  نبود شانی کدام از حرف هاچیه
 

 با سر به ماندانا اشاره کرد ایآر.  نگاهش کرد جیگ.  زد شی آرام به بازوایآر.  کرد ی مری سخودش
  لخت ماندانا ياز پاها. نگاهش را به مقابلش دوخت .

 
 .  درهم شد ی کمشیاخم ها .دی تا به صورتش رسگذشت
  ؟ زمی عزياینم:  لبخند زدماندانا
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 به شانی ادانی کرد و کلمات را در حی که عمدا نازکش مییصدا. بودزاری ماندانا بي از صداشهیهم
  تا ناز و عشوه به آن بدهد از نظرش دی کشیعمد م

 
هنگام باال . پشت سر ماندانا به راه افتاد. از جا بلند شد.  بود زی از آنکه جذاب باشد تهوع برانگشتریب

  از آنکه شتری برفتی باال مبیرفتن از پله ها ماندانا عج
 

 به سالن کوچک ماندانا دنیبا رس.  انداخت یم اش توجه اش را جلب کند به خنده اش ی سکساندام
 :  اشاره زد ی راحتي و با دست به مبل هاستادیا

 
  زمی عزنیبش

 کمرت درد نگرفت ؟ :  زد رو به ماندانا گفت یظی غللبخند
 چرا؟ :  را باال انداخت شی ابروي تاکی ماندانا

 دارم نه لشویواقعا نه من م ستی الزم نی کنی متشی اذیلیموقعه راه رفتن خ:  مبل نشست يرو
 !  جاشه نجایا

 . دی کشیقینفس عم.  ماندانا سرخ شد 
  دندان انداخت با حرص فشرد ری را زلبش
 لرزش داشت گفت ی که کمییبا صدا.  نشست انی کيروبه رو.  اش را سر لبش در آوردی ناراحتتمام

  ؟ ي اومدیزورک: 
به خودش گوشزد کرد . غض باال آمده را قورت داد  بدی کشیقیماندانا نفس عم.  جواب نداد انیک

  اش را شی تنها آرزوزدی ری هرگز اشک نمیماندانا سعادت
 

 . آوردی مبدست
 اما اصال برام مهم ي اومدی که زورکدهی چهره ات کامال نشون مهیالبته سوال مسخره ا:  زد لبخند

  نشستن توئه نجای مهم استین
 !  اس هیش حاشی بودن توئه، بقنجای امهم

  انداخت گری دي پاي راستش را روي پاانیک
 . خوام ی خواستن منه که نمهی اصل قضی کنیاشتباه م:  گفت آرام
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 دنبال خواسته چوقتی اس چون تو ههیاتفاقا خواستن تو مربوط به حاش:  کرد ي خنده لوندماندانا
 ! ي نشسته بودنجای االن ایرفتی اگر ميریهات نم

 . که نشستم دنبال خواسته ام اومدم نجای درست هم: پوزخند زد انیک
  . دی منظورش را نفهمماندانا

 ی کنم موافقی که موافقتت رو جلب کنم که فکر ممی باهم صحبت بکنمیاومد:  کرد ی پوفانیک
  ! گهی نمونده دیحرف
 .  شد بلند

  ..  يخوایتو نم:  آرام گفت ماندانا
 ناسمتشی میبه اندازه کاف : دی حرفش پرنیب

  شی ماندانا بلند شد ، رو به رو
  ؟ی دونی ،مسکهی رنیازدواج با تو بزرگتر : ستادیا
 صورتش کیسرش را جلو برد نزد.  قدم جلو تر رفتکیماندانا . منتظر نگاهش کرد .  نزد ی حرفانیک

  کنم تا شانسمو سکی ردمی محیاما من ترج: لب زد 
 
 ! دست بدم  از

 نگاه انی به کیهره ماندانا جواب مشخص بود   کوروش با افتخار و خوشحال سالن که شدند از چوارد
  با اشاره کوروش بلند شد به طرف انایک.  کرد یم
 

 آشکار ی محلی بنیری هم نکرد اما کوروش و شی روبوسی گفت حتکی سرد تبریلی رفت خماندانا
 .  را جبران کردند انایک

 یشی دونستم تو پسر خودم می از اولم م" زمزمه کرد  گوششری زدی را در آغوش کشانی کیسعادت
"  

 " باباي خوشحالم کرد" دی صورتش را بوسکوروش
  " مادر ی خوشبخت بشی اله" دی اش را بوسیشانی پنیریش
  "... کاش" لرزان زمزمه کرد ي جلو رفت با چانه اانایک



 621 

 کردند یمه با لبخند نگاهشان مه.  کرد هی انداخت گرانیخودش را در آغوش ک.  را ادامه ندادجمله
  بزرگتر بود که از شوق اشک يدر مقابلشان خواهر

 
 برادر ي برای وقت خواهر خوبجی هدانستی بود که منی بزرگتر غمگي خواهرانای اما درون کختیریم

 ! کوچکش نبوده 
 ي اگر برایولانقدر امروز ذوق داشتم که با خودم حلقه آوردم :  با شوق دست ماندانا را گرفت نیریش

  کنمی همون موقع دستت مدی برنامه دارينامزد
  لب و ي با همان لبخند روماندانا

 . بندازم خوادینه مامان جان امشب حلقمو دلم م:  براقش گفت چشمان
 من بندازم ؟ :  دستش را فشرد نیریش

  !انی کدیشیاگر ناراحت نم:  با خجالت زمزمه کرد ماندانا
 قربون خجالتت برم  : دی ماندانا را بوسیشانیجلو رفت پ.  دی سرخوش خندیسعادت

 رفت به انیبه طرف ک . دی کشرونی کوچک سرخ رنگ را بي رفت جعبه فشی به طرف کنیریش
  مامان جان برو بنداز دست عروس ایب: سمتش گرفت 

 
  ! خوشگلت

 حلقه را انیک. و گرفتماندانا دست چپش را جل.به طرف ماندانا رفت.  گرفت نیری را از دست شجعبه
 سالن . دست ماندانا را گرفت  . دی کشرونیاز جعبه ب

 
 ی آرامدیبا ببخش.  زنگ خورد لشی  حلقه را وارد انگشت ماندانا کند موبانکهیقبل از ا.  سکوت بود در

  ي روZendegiiنام  . دی کشرونی را بیگوش
 

 پلک لیوخته بود به صفحه موباچشم د.  شد ختهی سرش ري بود که روي آب سردلی موباصفحه
 :کوروش آرام گفت . بودندستادهیهمه منتظر ا . زدینم
 

 !  قطع کن ای جواب بده ای پسرم
 .  برگرداندبشی را دورون جیگوش.  قرمز را لمس کردرهیدا.  دهنش را قورت دادآب
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دست .  بست  را با دردشیپلک ها. مجددا زنگ خوردی دست دراز شده ماندانا را گرفت گوشدوباره
 .انگشتر را درون انگشت ماندانا فرستاد. دیراستش لرز

  
 
 وارد صفحه چتش با دی کشیکالفه پوف.  ماندانا رو به رو شد ي هاامی پلی شد با سداری خواب که باز

 .  نداده بود شتری بامیدو پ. پگاه شد 
  " ؟ ی کنی منو قطع م"
  " شمی مزاحمت نمی اوک"
 را لمس " ی زندگ" جواب بدهد وارد دفتر تلفن شد  نام نکهیبدون ا.  فشرد  اش رایشانی دست پبا

 با . چند پوق پشت هم خورد و بعد تماس رد شد . کرد 
 

 .  تماس گرفت دوباره تماس رد شد گریبار د.  برد شی موهانی دست بحرص
  " جواب بده " فرستاد امی پشیبرا

 ها ؟  : دیچی دلخور پگاه در گوشش پي انتظار صدایمبعد از ک.  از ارسال دوباره تماس گرفت بعد
  ؟ هی ادب ها چیب:  اش گرفت خنده
  کنه ی و قطتت میزنی که دوبار بهش زنگ می اونای ادبم یمن ب:  پوزخند پگاه آمد يصدا
  ؟ي جواب منو بدیتونستی که نمي بودکجا

 حالت خوبه ؟ :  گفت تی اهمی تخت انداخت ، بي را روخودش
  تو مهمه مگه ؟ يحال من برا: جواب داد یرص حپگاه

  ! زمی من مهمه عزي تو برایهمه چ:  لبخند زد انیک
  ؟ي نشون دادشبید:  گرفته گفت یی با صداپگاه

  کار داشتم بعدم خوابم برد دیببخش:  محو شد لبخندش
  ! ی من تا صبح منتظر بودم زنگ بزن_
  دی ببخش_
 ؟ چهار بار زنگ ي کردی قطع مدی بامردمی من نداشتم موی ؟ شاهبری مادمی از شبوی تو ددی ببخش_

  سخت بود برات جواب ي کردجکتیزدم هر چهار بار ر
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  ؟ ي کار داری بگيبد
  . دیحق با توئه ببخش : دی کشآه

  ؟ ي نداري کاردمیباشه بخش : دیفهمی مشی را از لحن صدانی هنوز دلخور بود اپگاه
 چرا دارم :  تخت نشست يرو
  بگو _
  دلم برات تنگ شده _

 .  سکوت کرد پگاه
  دنبالت ؟ امیب:  دوباره گفت انیک
  خوام من با تو قهرم ی نم_

  دنبالت بعد قهر کن باهام باشه؟ امیم:  شد بلند
 ي کردي نامردشبی درهی نمادمیباشه اما :  آرام جواب داد پگاه
  ! رهی نمادمیخودمم  : دی خندتلخ
  یعیبا پگاه دوش سر ی از خداحافظبعد

 .  از خانه خارج شد گرفت
 .  پگاه انداخت که آمدنش را اطالع دهدي کال براسی مکی. باالتر از خانه پارك کرد یکم

 را نگاه کند تنها نگاهش را به رو به رو دوخته انی سالم کند و کنکهیبدون ا.  شد نی سوار ماشپگاه
  ششیا رخش بدون آرمین . دی به طرفش چرخانیک.بود
 
 . دادی کرد سنش کمتر نشان می نمشی آرای نگاه کرد  وقترا

 نکن :  پگاه دستش را پس زد دی اش کشینی بغهی تي دراز کرد با انگشت سبابه رودست
 دستش گرفت سرش نی انگشتش را بتیپگاه با عصبان.  لبش را با نوك انگشت لمس کرد ي روانیک

 هوا پرت  ي رویرا به طرفش چرخاند کلمات را عصب
 

 .... تا صبح مدمی بخششبتوی کار زشت دیعنی رونیفکر نکن اومدم ب : کرد
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 دنی اجازه نفس کشنکهیبدون ا.  افتاد شی به جان لب هاانی کيلب ها.  جمله در دهانش ماند ادامه
  فرق شهیطعم بوسه اش با هم . دیبه پگاه بدهد ،بوس

 
پگاه نفس کم آورد با دست به  . دی بوسیمکث مدست دو طرف صورت پگاه گذاشته بود بدون .داشت

  انیک.  عقب برود ی اش فشار وارد کرد کمنهیس
 

  کردشتری مواجهه شد فشار دستش را بانی بسته کي را باز کرد با چشم هاشیچشم ها.  نبود متوجه
  .دیچی پنی در اتاقک ماششانی نفس هاي صدادی اشان بهم چسبیشانیپ.  جدا شد  انیک
 !  خونه میبر:  گفت شی نفس زدن هانی بانیک

 .  سکوت کرد پگاه
 دلم تنگ شده :  دوباره گفت انیک

 رنگ یشی مانی کي بار متوجه شد چشم هانی اوليبرا.  نشست شی چشم هايرو.  پگاه باال آمد نگاه
  . اهیاست نه س

  ! هیشیچشمات م:  لب زد آرام
  ؟ ی دونستینم:  لبخند زد انیک

  چشمات اههی کردم سیر مفک:  کرد نگاهش
 خودمون بودم  خوابم برد مامانم قطع کرده بود که من ي خونه شبید : دی کشیقی نفس عمانیک
  شهی تکرار نمگهی نشم دداریب

  خواب بودم ؟ ی گی کار داشتم االن میاول گفت:  پگاه در هم فرو رفت ي هااخم
 . کند دای پدی جدی مکث کرد تا دروغیکم.  داده بود یسوت.  جا خورد انیک

  آره ؟ ی من ناراحت بشم دروغ گفتیمامانت قطع کرد تو نخواست:  گفتی عصبپگاه
  بهت برخوره دیآره گفتم شا:  گفت افتنی از نجات خوشحال

 خواب بودم یگفتی دروغ نگو از اول مگهیلطفا د.  حدنیدرسته بچم اما نه تا ا : دی با حرص خندپگاه
  گفتم ی نمیچیمن ه

  خونه ؟ میبر:  چشمک زد انیک
  دنبالم ؟ ي اومدنی هميفقط برا:  اخم کرد پگاه



 625 

 ! باز شروع شد :  ،عقب رفت دی کشی پوفانیک
  نتمونی وقت مامانم نبهی فعال رونیاز کوچه برو ب : دی به لحن کالفه اش خندپگاه

  دهی ها رو که دیدنید:  را روشن کرد نیماش. دی خندانیک
  ی چنهی ببیکی آخه توو کوچه گهی توئه درهیتقص:  غر زد پگاه

  .نهیبی نمیکوچتونه خلوته کس:  شدندانی از کوچه خارج شد وارد خانیک
 نهیبیمامانم که م:  چشمانش را گرد کرد پگاه

  کنم ی بوست می زنمنهیبب:  گذاشت شی ران پاي پگاه را گرفت رودست
  .دی سرخوش خندپگاه

 
 
 

  روختهیانه بهم ر خدنی خانه شدند، با دوارد
  انی کي چقدر شلخته ايوا:  گفت انی کبه
 رنگ ی و تک مشکدی سفراهنی پدنیبا د.  مبل پرت بود ي روانی کيلباس ها. طرف سالن رفت به

 با تعجب رو به 
  ؟يدیکت شلوار پوش:  کرد انیک
: اه رفت  به طرف پگي زوريبا لبخند.  به حواس پرتش فرستاد یلعنت.  در خانه را بست انیک
 !  کنسل شد ی برم عروسخواستمیم

  ؟ی کیعروس:  کت را برداشت پگاه
  بهش خب يچرا ادکلن زد:  کرد کی اش نزدینی کت را به بی کم

  کنسل شد رید : دی با خنده جلو رفت کت را از دستش کشانیک
  وسط ؟ نی ايزی لباساتو بردیکنسل بشه با:  چشم غره رفتپگاه

 ط کردم غل:  را خم کرد سرش
 ادی بدم میلی حداقل بنداز توو اتاقت خزیتو رو خدا لباساتو انقدر توو خونه نر:  را به دستش داد کت
  اخالقت نیاز ا
  بعد يچشم چشم از سر:  گفت رفتی همانطور که کت را در دست گرفته به طرف اتاق مانیک
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 ینی را به براهنی را پنیب. فت به طرف اتاق ر.  اش برداشتقهی را از دی سفراهنی خنده خم شد پبا
 .  را نفس بکشد شی عطر مانده روی کرد کمکیاش نزد

 
 .  خشک شد یی طالي چند تار مودنی دبا
 دنی از اتاق خارج شد با دانیک. دندیدرخشی مدی سفراهنی پي رنگ رویی طاليموها. ستادی راه انیب

 دارمیخودم برم: پگاه گفت 
  زمی رو عزهمه
 .... شی چيسادیواچرا :  رفت جلو
  بود يدر چشمانش ناباور.  پگاه باال آمد سر

  شد؟ یچ:  با تعجب گفت انیک
  ؟ی مهمونی رفتشبید : دی خفه پرسپگاه

  گفتم که نرفتم زمینه عز:  جواب داد انیک
  ؟ی رفترونی لباس بنیبا ا:  قدم عقب رفت کیپگاه .  بودندستادهی هم اي روروبه

 بعد کنسل شد درش دمینرفتم پوش : پرسدی سوال هارا منی چرا پگاه ادیفهمیمن.  شده بود جی گانیک
 .آوردم 
  ؟ هی موها مال کنیا:  را با دست لرزان باال برد راهنیپ.  پگاه رفت نفس

  جا مانده از ماندانا ي افتاد ، چند تار موراهنی پي روانی کنگاهش
 . هانش خشک شد د.  لحظه رفتن خودش را در آغوشش انداخته بود شبید

  رو لباست ؟هی کيمو ... انیک:  لرزان گفت یی با صداپگاه
  را به زبان دی که به ذهنش رسي کلمه اتنها
  انایک : آورد

  ؟ یچ:  از دست پگاه ول شدراهنیپ
 کنسل شد ؟ ی گفتم که مهموننجای اومد اشبی دانایک:  را گرفت شی قدم جلو آمد بازوکی انیک

  رونی برفتمینه اون موقع من داشتم ماومد منو ببره خو
 

  هی رنگنی موهاشو هميدی اون بوده مگه ندي لباسامو عوض نکرده بودم بغلم کرد موهنوز
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 جوابمو شبیچرا د: زدی دوخت قلبش تند تر از حد معمول مانی پر اشکش را به کي چشم هاپگاه
  ؟ينداد

 جواب داد  دادم خواب بودم مامانم حیبرات توض:  کالفه گفت انیک
  انایزنگ  بزن به ک:  آمد ی اما نفسش باال نمدینفس بلند کش . دی کشرونی دستش را بپگاه

  ؟ ی کنیحرف منو باور نم:  گرد شده نگاهش کرد ي با چشم هاانیک
  شمیدارم خفه م:  نشست شی گلوي پگاه لرزان باال آمد رودست

 چت شد ؟ :  جلو رفت دهی ترسانیک
 شمیدارم خفه م : دی کشرونیش گذاشت از سرش ب شالي دست روپگاه

 
 

تنها از . بود نه از دست پگاه ی عصبانیک.  حالش جا آمده بود یکم.  بود دهی تخت دراز کشي روپگاه
 . بودیدست خود احمقش عصب

  کرد؟ ی آمد چه می سر پگاه میی بالاگر
  ؟ شدینکرده بود حاال چه م ی کنارش هست و اوضاع را ماست مالی متوجه نشده بود کسانای کاگر

 !نرو: تخت بلند شود پگاه دستش را گرفت ي شد از روزی خمین.دادی پگاه را از دست محتما
 بخواب توام  : دی خودش را کنار کشیپگاه کم.  نشست شیسرجا

  ادیخوابم نم:  لبخند زد انیک
  بغلم کن نجای اایباشه ب:  اصرار کرد پگاه

 . ست دور کمرش انداخت به خود بچسباندش د . دی کنارش دراز کشانیک
 !محکم:  زمزمه کردپگاه

 .محکم به خود چسباندش.  گردن و شانه اش نشسته بودنی بی خالي در جاسرپگاه
 .دست پگاه دور تنش محکم تر شد.  شل شدشیدست ها . ختی شانه اش ري روی داغاشک
  انگار لحظه مرگم بود دمی دتراهنی پيامروز اون لحظه که موها رو رو:  زمزمه کرد آرام

  نگو ينطوریا:  به خود فشردش انیک
 ی من نباشي روز تو براهیاگر  : ختندی ری مرونی تحت کنترلش باشن بنکهی پگاه بدون اي هااشک
  انی کرمیمیمن م
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  ی دست بزنگهی دیکی به اگر
  رمیمیمن م . ی بهش بزنیزنی که به من مییحرفا . ی بغلت کنه بغلش کنیکی اگر

.  افتادشی موهانی اشکش بي قطره دی نفس کشقی پگاه فرو کرد عطرش را عمي موهانیسرش را ب. ا
 .ببخش منو: خفه گفت 

  . دی گوشش را بوسریباال تر آمد ز . دیگردنش را بوس .  دی نشنپگاه
  یلی دوست دارم خیلی خانیدوست دارم ک:  گوشش لب زد کنار

 . در هم قفل شد شانیلب ها . دیشمانش را پگاه ند چیسرخ.  سرش را بلند کردانیک
 . شدنشان شدندیکی بار شاهد نی آخري تخت براي هافنر

 ... با طعم اشک ی شدنیکی
  ... یی طعم جدابا
 ...  طعم تلخ سرنوشت با
 . دندی عاشقانه اشان را شني بار نجواهانی آخري اتاق براي هاوارید

 ... بودنش کردي روز هانی شروع به شمردن آخر در رحم پگاه در خود مچاله شدینیجن
 ... بود دهی رسشی به انتهای عاشقداستان

 که داشت فکر ي و عاشقانه اجانی بود به روز پر هدهی تختش دراز کشي پگاه روی شب وقتي هامهین
  تمام تنش را به استرش انداخت رضای علامی کرد پیم
 
. 
 .  حاال که آفتاب زده بود حالش را بد کرده نی تا هم دانست چرا از زمان خواندنشی که نمیامیپ
 پگاه مینی ببدی فردا همو با" را حفظ شد شی جمله هاي که صد بار آن را خواند آنقدر که همه یامیپ
  رضایعل! نگو يزی چانیبه ک.  دارم باهاتیکار مهم. 
 
" 
 

 .افتیست کافه  را سمت رارضایعل. نگاهش را دور کافه چرخاند .  شاپ شد ی کافوارد
 . بوددهیاز صبح حالت تهوع و استرس امانش را بر.  پالتو بود بی دستش در جکی

 .شدی ناخواسته مانعش مییروی اما ندی بگوانی بار وسوسه شده بود به کچند
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 زد و آن را درون گارشی پک را به سنی آخردنشی با درضایعل.  کوچک دو نفره رفت زی طرف مبه
  يپگاه دست رو.  خاموش کرددی گرد سفيگاریرسیز
 

  بلند شد دستشرضایعل. گذاشتیصندل
 سالم :  را دراز کرد 

 ! شد ری ددیسالم ببخش:  گذاشت رضای زده اش را درون دست داغ علخی دست
  ي کنم ممنون که اومدیخواهش م:  لبخند زد رضایعل
  . ستادی گرفتن سفارشات کنارشان اي برایدختر جوان.  نشستند ی صندليرو
 .  منتظر به پگاه نگاه کرد رضایعل

 !  هم رضایعل.  قهوه سفارش داد پگاه
 بردن آن نی از بي برای سکوت بود و تالشنشانی درهم گره خورد بود بزی مي پگاه روي هادست

 .شودی در دلش رخت می کسکردیاحساس م.کردینم
 . باال آمدرضایصورت عل گره خورده تا ي دست هاينگاه پگاه از رو. کردی سرفه کوچکرضایعل

 .  کدامشان نبودچی لب هي رولبخند
 . کرد در مقابل نگاه پر استرش پگاه لبخند بزند اما نشدی سعرضایعل

  ؟ ی گفتانیبه ک : دی پرسآرام
  بگم ؟ یچرا نخواست. نه :  باال رفت ی پگاه به نشانه نفسر
  !يای ذاشت بیچون نم:  نگاهش کرد ي جدرضایعل
 چرا ؟  : دی دلش لرزته
 دادم حی ناراحتت کنه اما ترجدی خوام بزنم شای که مییچون حرفا : دی کشیقی نفس عمرضایعل

  بهت بگم امی بقمیبخاطر رف
  ! ی اگر ناراحت بشیحت

 مثل خوره به شبی که از دیسوال. دستش را مشت کرد  . دی دست راستش را به وضوح دلرزش
  کرده ؟ ي کارانیک: جانش افتاده بود را به زبان آورد 

 چند ماهته؟ : دی خودش را جلو کشرضایعل
 . انداختنیی مات نگاهش کرد بعد سرش را پاهی بداند چند ثانرضای کرد علیفکر نم.  خوردکهی پگاه
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 یچرا م . ستی نی هم راضانی مادرت هم خبر نداره پدر کي گفته که باردارانیک:  ادامه داد رضایعل
  به خودت ظلم ي چرا دار؟ي بچه رو نگه دارنی ايخوا

 
  ؟ی کنیم

فنجان قهوه مقابلش گذاشته شد .  افتاد متوجه شدزی مي که روي اهیاز سا. ستادی کنارشان ایکس
  دوباره رضایبا دور شدن دختر عل. آرام تشکر کردرضایعل
 

  ؟يدیجوابمو نم:  به صحبت کرد شروع
 ؟ی پرسیچرا م:  زده سرش را باال گرفت خجالت

  دنیسوالو با سوال جواب نم:  انداخت لشی به موبای نگاهرضایعل
 دوسش دارم :  نفسش را آزاد کرد پگاه

  ؟ انویک : دی پرسزی ترضایعل
  بچه رو _
  ! ي کردی نمی اشتباهنی وگرنه همچي دوست دارانوی نه ک_
 ... خودش گهی راضانی کي بابا_
  ؟ انی کایباباش گفت  : دی حرفش پرنی برضایعل

  انیک: هانش را قورت داد  دآب
 !دروغ بهت گفته :  فنجانش را برداشت لکسی ررضایعل

.  کرد ی را نگاه مرضای قدرت تکلم داشته باشد تنها علنکهیبدون ا . ختی پگاه فرو رنهی در سقلب
  دنی چهره بهت زده پگاه در حال نوشالیخی برضایعل
 

 .  خارج شد شی به زور از گلو" ی چ"د کلمه  خشکش را از هم جدا کريپگاه لب ها.  اش بود قهوه
 اصال به پدرش ستی نی بهت دروغ گفته پدرش راضانی کگمیم:  گذاشت زی مي فنجان را رورضایعل

 .نگفته که هنوز با تو در ارتباطه 
 . پگاه حلقه زد ي درون چشم هااشک

 نامرد:  لب زمزمه کرد ری ز
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 ی که حرفشو باور کنيبه دوست پسرت اعتماد ندار هنوز انقدر یدختر خوب وقت : دی خندرضایعل
  ؟ ی بچه رو نگه داشتنیچرا ا
  ؟ یدروغ گفت:  جواب داد جی گپگاه

 نه :  داد هی تکرضایعل
  نگفته ؟انی کنکهیپس راست بود ا : دی دوباره پرسپگاه

 نه :  داد هی تکی به صندلرضایعل
 ي بود که بگم اون بچه انی اي برانجای ايایواستم بمن ازت خ:  پگاه حرف بزند ادامه داد نکهی از اقبل
  هی همونقای دقي باهاش نگه دارانوی کي خوایکه م

 
  ! رهی گی ازت مانوی داره ککه

 ؟ تو رو خدا واضح بگو اگر یگی می فهمم چینم:  اشک چشمانش شد کالفه گفت نیگزی جاترس
  دمی کرده بهم بگو قول مي کارانی هست اگر کيزیچ
 

  یو گفت تنگم
 می بچگقی خوام از پشت رفیمن نم:  آرام اما لحنش محکم بود شیصدا.  اش را برداشتهی تکرضایعل
 !  سوزه ی فقط دلم برات ممیبزن

 .  پگاه شل شد يزانوها
 يرو.دی کشرونی بیکارت کوچک.  کنارش گذاشته بودی صندلي که رویی پالتوبی دست در جرضایعل
  نیا: پگاه هول داد  گذاشت با انگشت به طرف زیم
 
 ای هر چند روز که الزم بود بیشی نمتی اذادی دکتر زنانه کارش درسته من باهاش صحبت کردم زکی

  از یکی خودت با دمی بهت مدوی من کليخونه 
 

  که حالت بهتر بشه ی تا زمانای بدوستات
  !دی فهمینم.  بود جی وحشت زده و گپگاه

  !دیفهمی را نمرضای علي هاحرف
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 هی با پات اما اگر از شکنهی فقط دستت میوفتی ساختمون دو طبقه بهیپگاه اگر از :  ادامه داد رضایلع
  ي برنکهی قبل از ایشی می مغزت متالشیوفتیبرج ب

 
  گم؟ی می چیفهمیم ! نیی خودتو پرت کن پای طبقه چهارم که هستنی برج از هميباال

 !نه :  لب زد مات
 
  بهت بگم بچه رو سقط کن تونمی من فقط م :دی کشیقی نفس عمرضایعل

  بپرسم چرا ؟ ستیحقم ن:  گفت دی لرزی که از شدت بغض میی با صداپگاه
 ها رو گفتم یمن بهت گفتن:  را برداشت گارشیپاکت س.  پر اشکش نگاه کردي به چشم هارضایعل

  حماقت بکنه انینذار ک. نجات بدهانویخودتو ک. پگاه 
 ؟ی دونی می چیگینم:  نگاهش کرد یاشک يبا چشم ها. شدبلند

  ی صندلي پالتواش را از رورضایعل
  می پاشو بردونمی نميزیچ : برداشت
  تو برو امینم:  را قورت داد بغضش

  ولت بکنم نجای تونم ای نمينطوریا:  نشست رضایعل
 دمیسمت م قي که بهش اعتقاد داری هر چوی کلمه بگو  تو رو به هر کهیفقط :  نگاهش کرد پگاه

  نهایفقط آره 
  ولم کنه ؟خوادی مانیک:  شکست بغضش

 . تکان داد دیی سرش را به نشانه تارضایعل
 .ختندیری مشیاشک ها. کردیناباوار نگاه م.  دهانش نشست ي پگاه رودست

  در آغوشش گرفته بود روزی دانیک
  بارها گفته بود دوستش دارد روزی دانیک
 ... قول داده بودانیک
 ....انیک
  . ری بگانی دونم جواب تمام حرفات رو خودت از کی نميزیپگاه من چ:  به طرفش خم شد رضایعل
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 کنارش نشست  ی صندليرو.  از جا بلند شد رضایعل.  آوردی آبوانی لشی برارضای به اشاره عليدختر
  آب بخور یب: 

 .  کردندی نگاهشان مي اطرافشان با کنجکاويزهای مي همه
  کرد ی م هق هقيدختر
  داشت آرامش کند ی سعيپسر

 ...   عاشقانه بود یی جداکی از ی همه صحنه احساسدی داز
 .  بلند شد ی حرفچی بعد پگاه بدون هیکم

 . شاپ خارج شد ی از کافرضای علکنار
 ! لحظه ورود نبود پگاه
  خم شده بود شی هاشانه

  بود سی از اشک خصورتش
  کرد ی مینی سنگنهی در سقلبش
 !  مملو از سوال بود سرش

 . کندی نمي کارچی را نشنود هزی همه چانی از دهان کیتا وقت.  را داشت یکی جواب تنها
 . لب باز کند انی کی کند تا وقتی مصبر

 . بود انی به عهده کانشی عاشقانه به دست خودش آغاز شده بود پانیا
  . دی لرزانی از کلمه پاتنش

 !ش ؟ ای زندگانی پاای رابطه انیپا
 
 

 بزرگ در يانگار حفره ا.  نمانده بود شی برایحس و حال. داده بودهی تکنی ماششهی را به شسرش
 .  شده بود جادیقلبش ا
و  ... نشستی حکم مي اجراي برادی بود که حکمش را صادر کرده بودند و از امروز بای متهمماننده

  اش ی حکم تنها عشق زندگيچه تلخ بود که مامور اجرا
 

  !بود
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 . آمد اما قلبش از شدت غم در حال انفجار بودی بود اشک نمبیعج
 .دی کشی هم آه مپشت

 حالت خوبه ؟  : دی آرام پرسرضایعل
 .  را تکان داد سرش

  ؟ی کنیسقط م:  ادامه داد رضایعل
  رضای را بلند کرد به طرف علسر

 نه : چرخاند
  ؟ی کنیاشتباه م:  پوزخند زد رضایعل

 .م  دونیم:  زد لب
 ! خوبه :  سرش را تکان داد رضایعل

.  افتاد لی صفحه موباي روانینام ک. دیچی پنی در ماشلشی موبايصدا.  دوخت رونی را به بنگاهش
 آنقدر نگاه  . دی صفحه چکي شده رویقطره اشک زندان

 
 .  تا تماس قطع شد کرد

 .  را روشن کرد نی پخش ماشرضایعل
 .  افتاد هی صورتش گذاشت به گريواند دست رو که خواننده خي جمله انی اولبا
  " ...ری نفسِ ، نفس منو بگکی ما فاصله نی بی اگه حت"
 . پگاه پخش را خاموش کرد ي هی گردنی با درضایعل

 . که اومدم باهات حرف زدم شمی ممونی ؟ دارم پشی کنی مهیچرا گر:  گفت ناراحت
 .  جواب داد پگاه

 ونم از کدوم سمت برم  دیمن نم:  کرد ی پوفرضایعل
 نجایهم: با دست به جلو اشاره کرد .  را باز کرد نیکمربند ماش.  صورتش برداشت ي را از رودستش

  شمی مادهیپ
  رسونمتیم:  جواب داد رضایعل

  خوام قدم بزنم یم:  گفت محکم
  شهیبا آمپول هم م:  شدن پگاه گفت ادهیقبل از پ.  نگه داشت ي گوشه ارضایعل
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 .  ماند رهی دستگيرو دستش
  پگاه منو نگاه کن نی ببی کشی نمادی دردم زوفتهی بچه میزنی آمپول مهی:  ادامه داد رضایعل

 . برگشت نگاهش کرد پگاه
 ي الانوی بچه کنی از حد تو و البته اشی ترس و اصرار بنی کنم ایمن احساس م:  ادامه دادرضایعل

  و خانواده  توي که جلونی اي براشتریمنگنه گذاشته ب
 

اگر بچه رو سقط .  نشده ری هنوز دی برش گردونی تونی کنه تو می سربلند باشه داره اشتباه مات
  ی باهم بودنتون بعد مامانتو راضي قدم براهی شهی میکن
 
 . ی کنیم

 تونم ی نمگهی دانی به کدنی رسي رابطه من بودم که قدم برداشتم برانیاز اول ا:  پوزخند زد پگاه
  منو دوست داشته باشه انیکاگر 

 کنه سقوطم از ساختمون چهار طبقه ی نمی نباشه فرقانی کستی قرار نیوقت : دی به پلکش کشدست
 !  برج ته جفتشون مرگ منه ایباشه 
  . دی را کشنی ماشرهیدستگ

 من حساب کن  منم دوستتم مثل اون ي عوض شد رومتیمن هستم اگر تصم:  آرام گفت رضایعل
 ! وئه بلوند پر

  ! یمرس:  بغضش لبخند زد نی بپگاه
  يدی بگو منو دی اگر خواستانیفدات ، به ک:  سرش را تکان داد رضایعل

 خداحافظ . باشه :  سرش را تکان داد پگاه
 . شد ادهی را باز کرد پنی ماشدرب
 .  قدم زد رضای علي و حرف هاانی کادی ها و کوچه ها را با ابانی ختمام
  . ختیساله بدون خجالت اشک ر دوي بچه امثل

 که در ی سوخت به حال کودکیدلش به حال خودش م. مشت شده بود شی پالتوبی در جدستانش
 . وجودش بود

 .  را ببازد نداشت انی کنکهی باخته بود اما تحمل ايادی زي هازی اش چی زندگدر
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 .  داشتيدی امي اما هنوز ته دلش کورسودی بود شااحمقانه
 .  اش بند آمده بود اما اثارش در چهره اش مشخص بود هیگر.  بود نییسرش پا. د  کوچه شوارد

 . که نامش را خواند برگشت ی کسي دست دراز کرد زنگ را بفشارد با صداستادی خانه امقابل
 . مات ماندای برددنی دبا
  
 
  . بودی مشکشیتمام لباس ها.  بود ستادهی اش ای قدمکی.  مات ماند ای برددنی دبا

 .  درهم بود شی داشت و اخم هاشی ته رشهی هممثل
  شده؟ يزیچ:  به خود آمد ای از بردزودتر

  ؟ یخوب:  گفت ای بردرتی کمال حدر
 . تعجب سر تکان داد با

  ! ي کردهیگر:  ادامه داد ایبرد
  شده ؟ يزیآره چ:  صورتش گذاشت يپگاه دست رو!  نبودی اش سوالجمله

 مطب انداخته يتو:  بود باال برد انی کهی را که هدفشیدست بند ظر. د کربشی دست در جایبرد
  ! يبود

  منه ؟ ي برادیدی کردم گمش کردم از کجا فهمیآره فکر م:  زد ی رنگی لبخند بپگاه
  ! ي شمالم گمش کرده بودي تو_

 . دستش را عقب برد ای اما بردردیدست جلو برد دستبند را بگ.  سر تکان داد پگاه
 . با تعجب نگاهش کرد پگاه
  ؟ ي کردهیچرا گر:  آرام گفت ایبرد

 .  نزد یحرف.  شد شتری بتعجبش
  عوض کن ملتویر : دی چشمش کشری جلو آمد با انگشت زای برددست
 محکم یی با صدادی را در هم کششیاخم ها.  قدم عقب رفت  به در برخورد کرد کی معذب پگاه

  ! دی دستبندمو بدشهیم: گفت 
 ! نه :  قدم جلو رفت کی ایبرد

  ؟دی نکنتمی اذشهی مستیحالم خوب ن : دی کشي کالفه انفس
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 !نه :  نگاهش کرد رهی خایبرد
  ؟یضیمر : دی پگاه لرزچانه
 ! نه :  شد انی نمادی دندان سففی ردکی . دی خندایبرد

 دنیبا د.  را گرفت شیزو باای بردوفتدی بنکهیدر خانه باز شد قبل از ا.  بزند ی دهان باز کرد حرفپگاه
  .دی کشیآرمان راحت

 . کردی سالم آرامای سالم کرد ،بردآرمان
  ! ری بگای بیدستبندتو هر وقت خواست:  به پگاه گفت رو

زود  ! خوامیاالن م:  اش بود گفت ی که متفاوت از لحن قبلیبا لحن. شدرهی خشی به چشم هاپگاه
 بدش 
 شاره باال رفت به آرمان اای لب بردگوشه
  .ي باز زبون در آورديدیبزرگترتو د:  کرد 
 دوشش بود متعجب ي که روي مدرسه افیآرمان با ک.  هم فشار دادي را روشی دندان هاپگاه

  با حرف زدن هر کدام سرش را به سمتشان ستادهی انشانیب
 
 . گرفت یم

  شده اشدی کلي دندان هانی از بپگاه
 !بده دستبندمو : گفت

  عمو؟يریمدرسه م: ن نگاه کرد  به آرماایبرد
 !  نشه رتید: دی سرش کشي دست روایبرد.  سرش را تکان داد آرمان
  ! شهینم:  درهم جواب دادي با اخم هاآرمان
 ی متی چرا اذي بودومدهی ننی هميلطفا دستبندمو بده مگه برا:  منتظر دستش را تکان داد پگاه

  بده برم خونه سردمه یکن
 کوچکش قزمز شده بود ینیب. آمدنیی پاختهی بهم رشی با آراشی چشم هاي از رو. نگاهش کردایبرد

  شی لب هاي تر آمد رونییپا. بامزه اش کرده بود 
 

 !  نمناك ی باز بود کممهین . نشست
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 برداشتن دستبند يدست مشت کرده را جلو برد باز کرد دست پگاه برا. دی کششی لب هاي روزبان
 بست دست را به طرف کف دستش نشست ،مشتش را 

 
 مقابل ایبرد. آب دهانش را قورت داد  . دی اش چسبنهی به سنهیپگاه دو قدم جلو رفت س . دی کشخود

  بهت ينطوری بعد هميدفعه :  آرام گفت شیلب ها
 

 !  گردونم یبرنم
 . رفت نشی حرف پگاه را مبهوت رها کرد به طرف ماشنی از گفتن ابعد

 
 به ساعت ینگاه . دی را مالشیچشم ها.  تخت نشست يرو.  شد اری هوشفونی زنگ آي صدابا

 از سرکار که آمده بود خوابش . بعد از ظهر بود 6انداخت 
 

 .  بود برده
 . رفت رونی بلند شد از اتاق بفونی زنگ دوباره آي صدابا
ف آشپزخانه  در را باز کند به طرنکهی کرد بدون ایپوف. در هم رفتشی ماندانا اخم هاری تصودنی دبا

 .  دورنش انداخت ی را باز کرد نگاهخچالیدرب .رفت 
 
قرار بود با . کنددی خانه خري فراموش کرده بود براروزی آه از نهادنش برخاست دی خالخچالی دنی دبا

 پگاه برود اما با آمدن پگاه به خانه برنامه اش عوض 
 

 .  بود شده
 ضربه زد یشگی نام رستوران هميرو. ک مبل برداشت  تشنی را از بلشیموبا.  آشپزخانه خارج شد از

  تماس نکهیقبل از ا.  را به گوشش چسباند لیموبا
 

  شود برقرار
.  انداخت ی نگاهیبه طرف در رفت از چشم.  را همانجا رها کردلیموبا.  آپارتمان به صدا در آمدزنگ

 !ماندانا بود 
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 . کردن در خانه نداشت جز بازیراه.دی کشتشی کنترل عصباني برایقی عمنفس
 انی کدنی زده بود با دهی کنار در تکواری دستش را به دکی لب ي روي را باز کرد ، ماندانا با لبخنددر

 ؟ی درو باز نکنومدیدلت م: گفت 
 !  باشه شیری آدم انقدر سستیخوب ن:  در کنار رفت ي از جلوانیک

  باشه ؟شیری سیک ي نباشه براشیری شوهرش سيآدم برا:  وارد شد ماندانا
کنترل .  گذاشت زی مي را روشیپاها.  کاناپه نشستيرو. نزدی اش داد اما حرفینی به بینی چانیک

 . را برداشتونیزیتلو
 ؟ي شدداریاز خواب ب:  کنارش نشست ماندانا

 . روشن شدونیزیتلو.  گفت ی  آرام" هوم "
 را شیلب ها.دیخودش را جلو کش یکم. دوختانی نگاهش را به صورت تخس و اخم آلود کماندانا

  انی بتواند ببوسد کنکهی گذاشت قبل از اانی گونه کيرو
 

 .  را فراموش کند ری تحقنی را بست تا به اعصابش مسلط شود تا اشیچشم ها.دی را عقب کشسرش
اشت انگار وجود ند.  داد ی به ماندانا نمیتی کرد اصال اهمی منیی شبکه ها را باال و پاتی اهمی بانیک
 ! 

 برات درست ي دوست داریچ:  کرد سرخورده نباشد ،گفت ی می که سعیی بلند شد با صداماندانا
 کنم ؟ 

 قرار با بچه ها ستی الزم نيزیچ : ستادی ماندانا اي کنترل را کنارش گذاشت بلند شد روبه روانیک
  ! رونیشام برم ب

  ؟ امی بشهیمنم م:  لبخند زد ماندانا
 رفتیبه طرف اتاق م همانطور که انیک

 نه:  گفت 
  و سروش رضاستی علشناسمیچرا نه ؟ دوستاتو منم م:  اتاق شد ی راهدنبالش

  ؟ امیب:  داد هیماندانا به چارچوب در تک.  وارد اتاق شد انیک
 نه :  درب کمد را باز کرد انیک
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خودت ببر مثال دو روزه  حداقل منم بايری مي االن که دارمیمن اومدم باهم باش:  دلخور گفت ماندانا
  ! میکه نامزد کرد

  دی کشرونی بی رنگي سورمه اراهنی پانیک
  ماندانا ي به حرف هاتی اهمیب

  نجای اایسرخود پا نشو ب : گفت
  فهمه ؟ یچرا دوست دخترت م:  جلو رفت ماندانا

 آره :  رك جواب داد انیک
  تمسی انقدر آروم نشهی من همانیک : دی با حرص خندماندانا

 شرت را از ی جواب تي نگاه کرد به جاری ماندانا را پر تحقي سر تا پاادی دستش را به کمرش زانیک
 .  انداخت نی زمي ماندانا رويسرش رد کرد کنار پا

  جلو رفت لبه تخت ماندانا
  رمی ازت بگدی دسته کلهیامروز بابا گفت  : نشست

 ی کنی رفتارو منی اگر اانی کنیبب:  شد یندانا عصبما.  را برداشت تن کردراهنیپ.  پوزخند زد انیک
  ی بگم سخت در اشتباهدی از خودت بایکه منو برون

 
 نی باشه اادتمی!  نه منو ی کنتی پس بهتر نه خودت رو اذشمی مصی حرشتری کارت من بنی با اچون

 !  من ي خواستگاري که اومديتو بود
  زنمیبا تو دارن حرف م:  باال برد ی را کمشیا صداماندان.  درب کمد را باز کرد تی اهمی بانیک
  شلوارمو  عوض کنم رونیبرو ب: رو به ماندانا کرد .  شلوارش را برداشت انیک

  باشه؟ امیمنم ب : ستادیمقابلش ا.  لبخند زد ماندانا
  رونیباشه برو ب : دی کشی پوفانیک

 . لب از اتاق خارج شد ي روي ، با لبخنددی جلو رفت گونه اش را بوسعی سرماندانا
 
 

 . روبه رو شدبای به سالن که گذاشت با زقدم
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 چهره به اشک نشسته پگاه اخم دنی کرد با دی دست به کمر زده بود و با اخم به پگاه نگاه مکی
  شده باز؟ یچ:  درهم رفتشتری بشیها

 زنمی با تو دارم حرف م: تند دنبالش به اتاق رفت ي با قدم هابایز. جواب به طرف اتاقش رفتی بپگاه
  شمی صبح پامی بگنکهی بدون ايری ميذاریکجا م

 
  مگه ؟ ی صاحبی بیستی خوام بخوابم نی شب میستین

 حوصله ندارم مامان :  برگشت بای هم فشرد به طرف زي را روشی هاپلک
 توو وفتمی راه بدی ولگرد هر روز باي مثل دختراي شديبه درك که حوصله ندار : دی داد کشبایز
 !  دنبالتابونیخ

  وفتیراه ن:  تند جواب داد پگاه
  تو ؟ يغرور ندار:  پوزخند زد بایز

 ی را نگاه مبایتنها در سکوت ز. را گرفته بودشی گلوخیبغض ب.  هم فشار دادي را روشی دندان هاپگاه
 .کرد 

 توو یسی واي شدای حی انقدر بی ؟ کي بار اومدينجوری از تو غافل شدم تو ایمن ک:  ادامه داد بایز
  ؟ ی ببوسویکیکوچه 

  ؟ي انقدر احمق شدیک:  قدم عقب رفت کی پگاه دی شانه اش کوبي دست روبا
 تی گذشته پسره نه خودش اومد نه خونوادش اومدن داره بازيدوماه از خواستگار:  باال رفت شیصدا

  هر لحظه ي اراده ای اونوقت تو انقدر بدبخت و بدهیم
 

  ؟يای به خودت میک ! ی بغلشي کنه تو توی م بهت اشارهکه
 : دی لرزی بلند بود اما مبای زيصدا. عقب رفتگری قدم دکمیپگاه .  شانه اش زدي رويگری دي ضربه

  گمی می هر چیفهمی دارم چرا نمویمگه من جز تو ک
 

اب من جو! ؟ي از خودت بگذريخوای تا کجا مستی پسر مرد تو ننی ایفهمی خودته چرا نمبخاطر
  بدم ؟ یباباتو چ



 642 

 ی خودتو نابود مي بزرگ کردم چرا داری بدم ؟؟ من تو رو با بدبختیمن جواب باباتو چ : دی کشغیج
  ؟ یکن

 . دی شنی خوب منباری اشیگوش ها . داشتی برنمبای زي اما نگاهش را از روختندیری مشی هااشک
  از خواب خوردندی امروز محکم به صورتش مي هایلیس
 

  . شدی مداریب یخرگوش
 دستمال ي خونش؟شدی امروز؟بازم رفتيکجا بود : دی سرش کشي جلو رفت شالش را از روبایز

 دستش ؟ 
 نرفتم : دی نالدی را عقب کشخودش

  دروغ نگو گهیدروغ نگو بسه د:  پالتواش را گرفت ي هاقهی بایز
  گمینم:  هق هق افتادبه
 خودم یگی دروغ میگیدروغ م:  باز کرد انهیحش پالتواش را ويدکمه ها. کردی مهی هم گربایز
  دمی ددتی بوسنی اومد دنبالت دمه در توو ماشدمتونید

قلبم  : دی قلبش کوبي پگاه زانو زد با مشت رويکنار پا. از باز کردن دکمه ها خسته شدشی هادست
  کنم ؟ من با تو و کاری من با تو چستهیمیداره وا

 
  کنم؟کاری چحماقتات

 ازت خسته شدم  شدم خسته
 ي مادر شده بودی من مرده بودم پگاه کاش برجی ايکاش جا: دیلرزیپگاه م.  را باال گرفت سرش

  دمیدی رو ازت نمزای چنیکاش مرده بودم ا
  بد و تلخ بود ؟زیچرا امروز همه چ.  دهانش گذاشت لبه تخت نشست ي دست روپگاه
  شد؟ی امروز تمام نمچرا

 کند اما حتشی مانده بود تا با پگاه حرف بزند تا دوباره نصداریتمام شب ب. دی لرزی مبای زي هاشانه
  ها حتی پگاه رفته بود تمام نصدنشی با خوابیوقت
 

 .  شده بودفراموشش
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 . چشم به ساعت دوخته بود تا آمدنش و حاال منفجر شده بود تنها
 
 

 .ختیری تخت نشسته بود اشک مي روپگاه
  نشستبایکنار ز.  آمدنیی تخت پايپگاه از رو.تخیری تخت اشک منیی پابایز

  دیببخش:  آرام گفت 
 .جواب نداد.دی خودش را کنار کشبایز

  دوستش دارم ستیدست خودم ن:  هق زد پگاه
 ؟ي منو دوست ندار؟يخودتو دوست ندار:  به طرفش برگشت بایز

  تونم ولش کنم ینم:  اشک را گرفتیسیخ.دی صورتش کشي رودست
 پس صبر کن تا اون ولت کنه : بلند شد.اسف سرتکان داد با تبایز

  کن شیگفتن رها . ختی پگاه رقلب
 .رفتن نبود.  رهاشدن نبود ی واقعيای برو تنها در داستان ها بود در دنبگذار

  ... یرفتی اما نمیسوختی عشقت مي پايستادی ایم
  بود ؟ نی همعشق

  در آستانه درب اتاق پشت به پگاهبایز
 ! از من ای از اون بگذر ای یشی کنم اما نمی مي هر کاریشی پسر خوشبخت منیاگر بدونم با ا: دستای ا
 .پگاه شکسته تنها ماند. رفت رونی اتاق باز
 . معلق بودانی خواستن و نخواستن کانیم

 . خواست ی مقلب
 . کردی را تکرار مرضای علي حرف هاعقل
 . کردی را تکرار مبای زي حرف هاعقل
 . کردی ساناز را تکرار ميف ها حرعقل
 . شکمش گذاشت يدست رو.  تخت مچاله شد يرو. را عوض کردشی لباس هابلند

 . اش سرخوردینی بغهی از تاشک
 " ی بمونستی قسمت ن" زدلب
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  در شکمششتری را بشیزانوها
خواد  ی نمچکسی نگهت دارم تو رو هرسهی زورم نمیی خواد ولم کنه  من تنهای بابات م" جمع کرد 

"  
  " خواد ی نمی منم کسای ناراحت نش" دی شکمش کشي را رودستش

دکمه سبز را .  صفحه بودي روانینام ک. را برداشت لیموبا.  دادی به خود تکانلشی زنگ موباي صدابا
 سالم : گوشش را نوازش کرد انی کيلمس کرد صدا

 
  زمیعز

 سالم :  حال جواب دادیب
 ؟ي جواب نداد زنگ زدم چرا؟یی ؟ کجای خوب_

 کار داشتم :  حوصله جواب داد ی بدی کشدراز
  ؟ ي چه کار_
 . جواب نفسش را فوت کرد ي جابه
  رونی برمی و سروش مرضایمن دارم با عل:  ادامه داد انیک
  داره ؟ ی به من ربط_
 چته پگاه ؟ :  متعجب گفت انیک

 مهمه مگه ؟ :  زد پوزخند
  ؟ي بود امروز کجادمی پرسی مهم نبود نم_
 ي جلوی کنانتی به من خي روزهی اگر انیک:  زده گفت خی یی با صداانی به سوال کتی اهمیب

  کشم یچشمات خودمو م
  ی پشت گوشانی آنقدر سرد بود که کصدا

  تو ؟ یگی مي داریچ:  بست خی
 گمی دارم می چی دونیخودت م : دی کشیقی عمنفس
 را که رضای ها شد نام علامیوارد پ. دهد تماس را قطع کرد را بانی به کيگری اجازه حرف دنکهی ابدون

  شیبرا.  کرد دای کرده بود پوی سشبید
  " شما ؟ شی پادی داره مانی ک" نوشت



 645 

  " بله " بعد آمد قهی دقکی جواب
 . آمدشی در تلگرام برایامی ، پدی تخت دراز کشي رو

 .  تلگرام شد فرستاده ساناز بود وارد
  "بدو ....  پگاه انی کجی برو پ" را باز کرد امیپ
  نستاگرامی وارد ادیترسیاحمقانه بود اما م. زدیقلبش تند تند م. درآمددهی حالت دراز کشاز

  " ای نباشه خدايزی چای خدا" دیلرزی مشیدست ها. شود
 .  کامنت نفسش را برد نیآخر. را باز کردانی عکس کنیآخر.  شد نستاگرامی اوارد

 " میچه خوبه که مال هم شد ... ي عاشقتم همسر" کلمات ماند ي رو ناباورشی هاچشم
 

  " ماندانا "نام دختر را خواند  .دی تپی نمنهیقلب انگار در س.  شده بود خشک
 . که نوشته بودیزمیعز.  که فرستاده بود یامی افتاد پادشی دور به ي اخاطره

  " in rell k "ا نگاه کرد  روی دختر شد بجیوارد پ.  افتاده بودنشانی که بییدعوا
  . دی در دستش لرزلیموبا.  کابوس بود زیانگار همه چ.  رفته بود شی از زانو هاحس

 .  جواب دادشی حس مانده در دست هانی صفحه افتاد با آخري ساناز رونام
 !!  رل نی نوشته اوشی ؟ توو بنی اهی ک؟يدی دختره رو دجیپگاه پ:  بود ی ساناز عصبيصدا

  کنه بهم ی مانتی داره خانیساناز ک: ل گفت  حایب
 گوه خورده با جد و آبادش :  زد ادی فرساناز
 شی زود باش زنگ بزن بهش   صداي خونداموی کنم مثه احمقا پی مسی شهره هرته دهنشو سرومگه
  بگم ؟ یچ : دیلرز
  ری قربون صدقه اش برو ازش تشکر کن احمق ق ق حالشو بگیچی ه؟ی بگی چ_

  کنه ی کنه اگر بگمم انکار میانکار م: لبش را گاز گرفت  پگاه
  یستی بفهمه خر نی دونیبذار انکار کنه حرفتو بگو بذار بفهمه م : دی کشغی جساناز
 زمیجانم عز:  سرحال جواب داد انیک.  را گرفت انیتماس را قطع کرد شماره ک.  ساناز را ندادجواب

 ؟ 
 !  ماندانا برات کامنت گذاشته _
  ؟ی چ_
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 ماندانا برات کامنت گذاشته :  گفت شمرده
  . رفتی منیی و پادی رسی مشی آمد تا پشت لب های تهوع باال مدی شدموج

 و رضای علشی کرده بود تنها پادهیماندانا را مقابل خانه اشان پ.  آن ور خط خشک شده بود انیک
 از  . ردی انتقام بگنطوری کرد ایسروش رفته بود فکر نم

 
  بلند شد زیم پشت

  جواب نداد " شده ی چ" اشاره کرد رضایعل
  گفته ؟ یچ:  رفت گفت ی مرونی طور که از رستوران بهمان
  می چه خوبه که مال هم بشيگفته همسر:  حس جواب داد ی سرد و بپگاه

  گه یم...  كادی مزنهی می دونم چیدختره توهم داره بابا من نم : دی حرص خندبا
  گفت بچه رو سقط کنم رضایعل: ستش فشرد  را در دلیموبا

  ؟ي حرف زدرضای با علی تو ک_
  ؟یگی ماندانا برات کامنت گذاشته چرا دروغ مشمی با تو خوشبخت نمگهی مامانم م_

  باور کنم دروغاتو ؟خوادیچرا من دلم م : دیخند
  گم ی دروغ نم_
  ثابت کن _
 هم ی زده اون دختره هر چي چه زررضایآخه؟ عل ي ؟ چرا به من اعتماد ندارزمی کار کنم عزی چ_

 گفته توهم خودش بوده
  می خواستگارای بگهی هفته د_
 ....پگاه االن ن:  را بست و باز کرد شی پلک هاانیک
  ؟ حاال ثابت کن ی مونی باهام میگی ؟ ميمنو دوست دار : دی حرفش پرنیب

  کنه ی مرگشو ميمادرم آرزو همه رفته شی تو توو شکممه آبروم پي حامله ام بچه من
 گهی دي فقط تا آخر هفته گهی ديتا آخر هفته  ! ی ثابت کندی کنم بای مرگ خودمو مي آرزوخودم

  به جون کشمیخودمو م !ستی نی پگاهگهیوگرنه د
 

  ! ی که تو مال من نباشيای توو دنکشمی نفس نمکشمی به جون مامانم خودمو مخودت
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 .  دوباره در خود مچاله شددیدراز کش.  تخت گذاشت ي کنارش رو رالیموبا.  را قطع کردتماس
++++ 
 دهیترس. بودی و خالي حد جدنی پگاه تا اي بار بود صدانیاول.  گوشش مانده بود ي هنوز رولیموبا

 .  بغض نداشت نباری انکهی از اشی بودن صدایبود از خال
 ده ؟ شیچ:  گفت رضایعل. شانه اش خورد برگشت ي که روی دستبا

  ؟ی به پگاه گفتیتو چ:  کرد جلو رفت اخم
  ی بگیتونستی که تو نميزیچ:  کرد بشی دست در جرضایعل
 !ي با دوست دختر من حرف زديتو گوه خورد : دی اش کوبنهی سي جلو رفت روانیک
 حداقل بذار بعد از تو ی کنی ولش ميتو که دار. دلم براش سوخت :  تکان نخورد شی از جارضایعل

  گهینه بره با کس دبتو
 گوه نخور آشغال :  را گرفت رضای علقهی

  شی دست هاي دست رورضایعل
  ول کن قموی : گذاشت

  بفرست طونیچه خبره آقا لعنت بر ش: ستادی کنارشان ايمرد
  نظرم عوض شد دمشیمن اول بخاطر تو رفتم اما د:  دوباره گفت رضایعل

  رضایشو علخفه : عربده زد .  باد کردانی گردن کرگ
 . نفر دورشان جمع شدندچند

اصال  ! گهی دیکی ؟ ولش کن بذار بره با هی اداها چنی ايری زن بگي تو که داروثید : دی خندرضایعل
  بده با من باشه؟زنمیخودم مخشو م

 . بردادی بود را از نشانی که بیتمام دوست. دهانش نشستي روانی کمشت
  ... ي برادر
 ...رفاقت

 .  کردی خالرضای صورت علي روزدی به خودش می کسدی که باییمشت ها. به هوا رفت   پوچ شد همه
 . کردی نمشی اما رهادیشنیسروش را م" ولش کن "ي عربده هايصدا. رستوران غلغله شده بودمقابل

 .  گرفته بودي را به بازرتشی بود که غرضای علي در گوشش صداتنها
  از ماندانا تشی عصبانتمام
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  ... کوروشاز
 ... خودش از

 . کردی خالرضای را سر علهمه
 

.  بود ستادهی اشانیسروش رو به رو.  نشسته بودندابانی جدول گوشه خي حال روی دو خسته و بهر
  هم زده بود و هم خورده انیک.  کردیهر دو را نگاه م

 
  .بود
 . لباسش پاره شده بود .  کردیچشمش درد م.  آمد ی گوشه لبش خون ماز
 نیماش. و سالم مانده بودحیتنها سروش صح. لباس او هم پاره بود .  آمدی اش خون مینی از بضاریعل

 سروش با .  گذشتند یها با سرعت از کنارشان م
 

 دیخورد...  اما جفتتون خوب كمای شام نخوردگمیم:  گفت خنده
 .دی بلند خندي حرف با صدانی از گفتن ابعد
  هفته بهم وقت داده کی: آرام گفت . با دو دست گرفت  سرش را انیک.  لبخند زد رضایعل

  را بلند کرد رو به سرش
 اس ...  جيکش و اون ماندانا.. توئه كریهمش تقص:  گفت رضایعل
 . نثارش کردي بلند" جووون "سروش .  گفتی آرام" آخ "لبش درد گرفت .دی خندرضایعل
 اون دختر اندازه تو زور ي شدی خاليزد منو ی گرفتشی تو از حرفش آتانیک:  آرام گفت رضایعل

 !  بشه، نکن ی بزنه خالوینداره کس
  کنم ی منکارویبخاطر جفتمون دارم ا:  لب زد انیک

 ! با منه ی خوشبخت باشه وقتخوامی مدهی کشیپگاه سخت . ستمی آدم از صفر شروع کردن نمن
  میزنی حاال بعد حرف ممی بردیپاش:  جلو رفت سروش

  يریخل کجا م... كایب: دیسروش دنبالش دو. به سمت مخالف راه افتاد .  بلند شدانیک
  نه ای ارزه ی ممیتی دختر هی باباش به شکستن دل ي هی نصف سرمانهیبذار بره بب:  داد زد رضایعل

  هم داشته باشه ی بره با وجدانش تنها باشه اگر وجدانبذار
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 .هواسرد بود اما داغ بود.  کردبشی دست در جانیک
 دردش را ی کسخواستی نمنی از اشتری بدیکشی درد می خفه شود به اندازه کافرضای کرد علآرزو

 اول ماندانا را در  . رفتی به خانه مدی کند  باشتریب
 
 . گذاشت ی بعد قرار عقد را مي کرد تا هفته ی کرد و بعد با کوروش صحبت می بالك منستاگرامیا

 به کرد دستش را شی صداگری بار دسروش
 ینیبی باهاش نمي دارکاریچ:  رفت رضای به طرف علیسروش عصب.  تکان داد " برو بابا " عالمت 

  ما باشه شی شب خواست پهی گهیداغونه ول کن تو د
 
 .عمل کردن نداره ...  كیگوه خورد به دختره قول داد حاملش کرد وقت:  بلند شد رضایعل

 ! تو ي ناموس نبودی ؟ بی رفته ؟ آره عل دخترهينکنه دلت برا:  دست به کمر زد سروش
 هی رفتم اما گرانی امروز اول بخاطر کسوزهیزر نزن بابا دلم براش م:  لنگ لنگان به راه افتاد رضایعل

  نی مظلوم بود اصال مثل ایلیکرد دلم سوخت براش خ
 
  ستی باهاشون بوده نانیها که ک... ج

  ؟یلنگیکجات زده م:  بغلش را گرفت ری زسروش
مام هم رحم نکرد با زانوش ..کش به ت... دونم بابا كینم:  دست دور گردن سروش انداخترضایعل

  دیکوب
  ؟ي بود بهش زدی چه حرفيخاریخودت م : دی خندسروش

 .ادی خواستم به خودش ب_
  ! يشد...  که ك_
  هم خودش رهینم..  به گانیخدا کنه دختره بچه رو بندازه هم ک : دی خندرضایعل
  توو رفاقتتوننیولش کن تو دخالت نکن نر _
 هم به پگاه انیمن هشدار دادم هم به ک:  تکان داد دیی به نشانه تاي سررضایعل . دندی رسنی ماشبه

 .  دوننیخودشون م
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هر وقت دوستانش .  بود نطوری همشهی همرضایعل.هردوسوار شدند.  را باز کرد نی درب ماشسروش
  ی توانست کمکشان می که میی داشتند تا جایمشکل

 
 . خط قرمز داشت انی و برخالف ککرد
 . کردی شروع نمي دخترها رابطه انطوری عنوان با اچی ساده و بکر بودند به هي قرمزش دختر هاخط

 که شدی وارد رابطه میبا کسان.  که از عشق دارند به دست او خراب شود ي تصورخواستی نمدلش
 .  بودند یمانند خودش تنها دنبال خوشگذران

 .  را بستشیچشم ها.  به راه افتادنیماش
 

 بارها با پگاه تماس گرفته بود شبیاز د.  را نداشت زی چچی کس و هچیحوصله ه.  خورد بود اعصابش
 . جواب مانده بودیاما ب

  سرش زده بود که به خانه اشان برودبه
  !شدی ممانی دارد بزند ، پشی اگر برود چه حرفکردی فکر می وقتاما

 .دادی مکررش را نمي بالك کرده بود و جواب تماس هانستاگرامی را در اماندانا
 نی به کوروش بود که خواسته بود در ایامی موفق به انجامش شده بود ارسال پشبی که از دي وارتنها

  یکوروش هم مخالفت.  هفته قرار عقد را بگذارد کی
 

 . دهدیر م کند خبی صحبت می بود گفته بود با سعادتنکرده
  

**** 
 
 جهی فکر کرده بود نتشبیتمام د.  تخت نشسته بودي حس و حال روی آمده بود برونی حمام که باز

 . صحبت با ماندانا شده بود شیتمام فکر ها
  " عاقالنه رفتار کن پگاه نباری ا" داد ی در سرش هشدار میکس
 کی اشتباه کرده بود شبی اصال د. را درست کند زی همه انی هفته صبر کند تا ککی خواست ینم

  کرده بود اگر انتی خانیهفته زمان داده بود اگر ک
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 .دیفهمی مدی رد شده بود باشی پا گذاشته از روری را زقلبش
 . احمق فرض شودنی از اشتری داد بی نماجازه

ت  را برداشلی موبایگوش.  تخت نشست ي روسی خي با موهادی را پوششی جا بلند شد لباس هااز
  در انی از کیپست آخر که عکس.  شدنستاگرامیوارد ا

 
 .  سروش بود پاك شده بود کنار

  " انی کيدی مي خودتو لو دار" زد پوزخند
 !  نام ها را تاانتها نگاه کرد ماندانا نبود ستیل.  را باز کردنگیفالوئ

 دای ماندانا پکیتوانست  ی هزار نفر چطور م210 نیاز ب.  بود 210k را نگاه کرد شی فالور هاتعداد
 کند ؟ 
 ی کس را نمچی و سروش هرضایجز عل.  را در ذهنش آوردانی را بست نام دوستان کشی هاچشم

 . هم در سرش نبودیشناخت و نام
 فرانک جی باز کرد وارد پعیچشمانش سر.  خورد ي فشرد ناگهان در سرش جرقه اشتری را بچشمانش

  دنبال نام ماندانا  را باز کرد بهنگی فالوئستیل. شد 
 

 را هم لشی عکس پروفای آنقدر شوکه شده بود حتشبی ماندانا بود دکی ستی ليانتها .گشت
 .  ماندانا باز شد جی اکانت ضربه زد پيرو. فراموش کرده بود 

 
 .  اش مطمئن شد ی که نوشته شده بود به درستی رلنی ادنی دبا
 .شد  فرستاده ستیکوئیر.  نام فالو ضربه زد يرو

  را کنارش گذاشت چشم دوخت به صفحه منتظر سبز شدن کلمه فالو ماندیگوش
 
 
  
 

.  اما پنجره را نبست دیلرز.  آمدی ميباد سرد. بلند شد پنجره را باز کرد.  کرد ی گرما ماحساس
  تخت را دورش ي تخت نشست لحاف رويدوباره رو
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 .  خودش را تاب دادی به گوشرهی خییبا چشم ها. چاندیپ
  خاموش شد دکمه وسط را فشرد صفحه

  که گذشت یقی ساعت گذشت در تمام دقامین
 .  بود ی گوشي رونگاهش

  " اکسپت کن اکسپت کن " لب زد آرام
 . وارد اتاق شد سرش را بلند نکرد یکس

  غذا بخور ای گه بی جون مبایز : دی جلو دوآرمان
 کنه ی وقتا منو دعوا میبابا رضام بعض: ست  شانه اش نشي کوچک آرمان رويدست ها.  نداد جواب

  کاسی بچه کوچي کنم قهر برایاما من قهر نم
 .  ، موفق نشدرندی تا شکل لبخند بگاوردی کرد به عضالت فک فشار بی را بلند کرد سعسرش

 زمی عزامیبرو م:  آمد ی از قعر چاه مشیصدا
 ي پست هاي ، نگاهش رودیش چرخدر اتاق که بسته شد سر.  زمان خروج آرمان نگاهش کرد تا

 . شده افتادفیرد
 برج سقوط کرد نی بلند ترياز باال . دی پست را دنی خشک شده را دراز کرد چشمش تنها آخردست

 . 
 ...  بود ستادهی اقلب
 ... متوفف شده بود زمان
 ... مات مانده بود شی هاچشم

 .کت و شلوار تنش بود .  لبخند داشت انی در عکس ک
  " ی خودت از رو مبل برش داشت" دی مغزش کوب بهیکس

 که يدختر.شناختی که نمگری ديمرد . دیخندیمادرش م.  لبخند داشت انایک . دیخندی مکوروش
 .شناختی مگریحاال د
  انیبرق حلقه در دست چپ ک.  حلقه شده  بودندانی کي که دور بازویی هادست
 . باورش را سوزاندي همه
 " می هم شدي بعد از ده سال برا": کپشن عکس را خواند . دندی چکی منیی ها پشت هم پااشک

 .خودش تنها بود.  پست قبل را نگاه کرد 
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 ...  رنگ ی از چشمان عسلنگاهش
 ...  روشن يموها
 ...  درشت ي هالب
 ی مکاری چی قرار به آرزوت برسگهی دقهی تا چند دقی دونی می وقت" کپشن نشست يرو.  آمد نییپا
  " ؟ یکن

  ! يدی من رسيتو به آرزو!  من يآرزو:  دهانش گذاشت ي رودست
 !  من يآرزو:  باال رفت شیصدا
 !  من يآرزو:   تر باال
 . پرت کردنهی را به طرف آلیموبا
 ي من بودي آرزوي من بوديناامرد آرزو! نامرد  : دی کشغی ج
  ! ي من بودي آرزوتو
 . شده بودوانهید. دی چرخیر خودش مدو. را چنگ زدشیموها.  تخت بلند شد ي رواز

  ... يناباور
  ... بهت
  ...درد
 ...درد
 ...درد
 . کرده بودرشی بود که درگیی حس هاتنها

 که ییادکلن را برداشت جا.  حمله کرد زیبه طرف م.  ماند زی مي روانی ادکلن کشهی شي رونگاهش
  بود را زی ميهر چه رو. گذاشت پرت کرددانستینم
 

 . کرد پرت
  ... ي من بوديتو آرزو : دی کشغیج
  ... ي من بودي آرزوتو
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 اما بغض ختیری منییاشک پا.  آمد ی نشسته بود باال نمنهیدرد در قفسه س.  آمدند ی ها نمجمله
  را بای زدهی ترسيدر اتاق باز شد صدا . شکستینم
 

  شده ؟ پگاه ؟ یپگاه مامان چ :دیشن
 جمله را از کیتنها  .دیکشی مغی کرد جی را پرت مزیمه چ هانهیتنها وحش. دیدی که را نمیکس

  ي تو آرزو" فرستادی مرونی قسمت حنجره بنی ترییانتها
 

  " ي بودمن
 . توانست ی نمرد،ی را بگشی کرد دست های می سعبایز.  آرمان بلند شد هی گريصدا
. شکاندی را مدیدی که مهر چه. شکاندی و مرفتی منی زمي روی خونییبا پاها.  شده بودوانهی دپگاه

 .  نبود ي دردچیمتوجه ه
 
  " گول خوردمي خوداری بود که از نی  دردم ا"
 

 رجیعکس ا.  انداخت نی زميقاب را که رو.  بود رجی که بدستش شکست قاب عکس ايزی چنیآخر
  که از وسط ي اشهیبا آن لبخند مهربان پشت ش

 
 بلند زار يبا صدا. جان از تنش رفت . زانو افتاديکنار عکس رو. بغضش شکست  . دی بود را دشکسته

  " ؟ باباااا یبابا بدبخت شدم چرا رفت...  بابا "زد 
  .گذاردی شکسته مي هاشهی شي او هم مهم نبود پا رويبرا. نشستنش جلو رفت دنی با دبایز

  شده پگاه ؟ ی شده مامان ؟ چیچ : دی پگاه  را در آغوش کشسر
 ....  خودش کشت يمنو با دستا... ت مامان منو کش:  ضجه زد پگاه

  بزن مامان ی حرفهی ستهیمی شده پگاه قلبم داره وایچ : دی پرسهی با گربایز
 آخ  .... انیآخ ک:  را چنگ زد راهنشی پپگاه
 ...  غلط کردم ایخدا .... ری نفسمو بگایخدا

 ی مهیآرمان کنار در گر. ل وا رفت  پگاه در آن حادنیبا د . دی زار زد تا رضا رسبای در آغوش زآنقدر
 . آرمان را به اتاقش فرستاد وارد اتاق پگاه شد .کرد 
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 ... پاش :  رضا هق زد دنی تخت نشسته بود با دنیی پابایز.  تخت مچاله شده بود يرو
خم شد نگاهش .امدی نیجواب. آرام پگاه را صدا زد .سرش را تکان داد . پگاه نشست ي پاي رضا رونگاه
  مقابلش زل زده واری باز بود به دشیچشم ها. کرد

 
 .  خارج شدبایخودش هم همراه ز.  اشاره کرد از اتاق خارج شود بایبه ز . بود
 با تو دعواش شده ؟:  گفت بای اتاق را بست رو به زدر
 انیبا ک:  گذاشت شی بازويرضا دست رو.دادی اجازه صحبت نمهیگر.  سرش را باال انداخت بایز

 جواب منو بده ...  نکن هیشده ؟ گردعواش 
 تونستم ی شده نموونهی ددمی اومدم باال ددمی شنی شکستني دفعه صداهی دونم ینم:  جواب داد بایز

 رمیجلوشو بگ
  اری رو بهی اولي جعبه کمک هاهی نکن برو هیباشه گر : دی صورتش کشي دست رورضا

 می کنکاری چگهی نمیچیاکته ه کرد االن سهی زد بعد گرغیاول ج:  رضا را گرفت دست
  رمیگی تماس مانی بعد با کبندمی اجازه بده فعال زخم پاشو مزمی عزیچیه:  رضا لبخند زد 

  ؟ ی بگي خوای میچ : ختی اشکش دوباره ربایز
  می کنیبرو شما فعال بعد بهش فکر م:  شانه اش را نوازش کردرضا

 اگر پگاه دختر خودش بود راحت دی اتاق شد شابا غصه وارد . دی صورتش کشي که رفت دست روبایز
 !  بود ی امانتشی کرد اما برایتر عمل م

 .  مراقبش باشد دی دانست بای که ميزی از دوست عزیامانت
 رهیبا خروجشان از اتاق باز هم نگاه پگاه خ.  پگاه را در سکوت دلخراشش بستند ي ساعت بعد پامین
 . مقابلش شد وارید

   ...ختیری نماشک
 ...  کرد ی نگاه مرهی خفقط

 . خواندندی مهی نفر در قلبش مرثهزاران
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 . و حلقه در انگشتش بود انی لبخند کری بود اما مقابل چشمانش تنها تصورهی خواری ديدی سفبه
  " مبل برداشتم ي کت و شلوارتو خودم از رو" سر خورد ینی بغهی از تاشک
  " بود راهنتی اون رو پي موها" نشست انی کریصو تي به جایی طالي دختر با موهاریتصو

  " هم دروغ گفت انایک" شد زی خمی تخت گذاشت ني را رودستش
 چون شب ي جواب منو ندادنی همي برا" گردنش گذاشت يدست رو.  کرد ی می خفگاحساس

  " بود تینامزد
  " ادی تو مي بو از همه جاادی تو مي بو" گشت نی زمي روانی ادکلن کشهی به دنبال شنگاهش
  " ی نامزد داشتی خونت وقتي منو برد" تر آمد نیی گردنش پاي از رودستش
 " ی نامزد داشتی وقتي از من استفاده کرد" دی گردنش کشي را محکم رودستش

  " ها رو چرا بردن ؟ شهی ش" گذاشت نی زمي را روشیپا
 .دیچی چپش پيدرد در پا.  پا بلند شد يرو

  " پامو بسته ؟ ی ک"سمان شده نگاه کرد  پاني شد به پاخم
  " ها رو چرا برداشتن ؟ شهی ش" کرد ی را نگاه منی زميرو.  لنگان جلو رفت لنگ

 يزیاز صبح چ. شکمش گذاشت يدست رو . زدی مینی بری زشتری عطر بي بورفتی چه جلو تر مهر
 .کردینخورده بود دلش درد م

 . فتاد که آنجا بود  اي موجودادی شکمش که نشست به ي رودستش
  " برم حموم دی  اول با" باند خورده بود را با حرص کند ي که روییچسب ها.  نشست نی زميرو

درد را به جان .  فشار دادنی زمي را روشیپا.  انداخت دوباره بلند شد يگوشه ا.  را باز کرد پانسمان
  را باز زشی شوميدکمه ها. وارد حمام شد  . دیخر
 

شامپو .  آب را باز کردریش. به طرف دوش رفت .وارد حمام شد .  پرت کرد نی زمي را روزیشوم. کرد
  دستش ي را فشرد شامپو رووپیت. بدن را برداشت 

 
 ی عوض" دی بود چنگ کشدهی بوسانی که کينقطه به نقطه ا.  به جان تنش افتاد انهیوحش . ختیر

  "....  با من ینامزد داشت ... ينامزد کرده بود
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 دهیچند ضربه به در حمام کوب.دی کشی تنش ناخن مياما باز رو. شامپو تمام شد .  سوخت ی متنش
  ؟ ی کنی حموم ميپگاه دار:  آمد بای زيشد صدا

 
 !  اومده منتظرته انی کزمی عزرونی بای ب؟پگاهي جان پاتو چرا باز کردپگاه

  "؟ی چي اومده ؟برای چيبرا پاشده اومده که دروغ بگه ؟ بازم خرم کنه ؟ " ستادی ادستش
  ؟ نجای اادیصداش کنم ؟ ب:  دوباره به در زد بایز
  " بده می بازذارمی نمگهی دروغ بگه دذارمی  نم" آب را بست ریش

 نامزد کرده "خم شد، عق زد . موج تهوع باال آمد .  باز شده بود  کف حمام خون آب بودشی پازخم
  "بود منو برد خونش بهم دست زد 

  " دی هرزه دهی منو " زانو افتاد يرو
  درو باز کن ي شدیپگاه چ : دی در کوبي دوباره روبایز

.  آب سرد گرفت ریاهرم را باال زد دستش را ز.  رفت ییبه طرف روشو .ستادی جانش ای بي دو پايرو
  .دی صورتش کوبيمشت دستش پر شد رو

 ي صدانباری چند ضربه به در خورد ادوباره
 نگرانتم ... منم فقط...  درو باز کن زمی عزستیپگاه جان ؟ مامانت ن: آمد انی ک

 یعوض .... زمی عزگهی پگاه جان به من مگهی پگاه جان ؟ به من م" را گرفت شی گلوخی و نفرت ببغض
  "!!خائن 
 آنچنان سوزانده بودش که تا خاکستر شدنش انی کسوختیپوست بدنش م . سوختی وجودش متمام

 حوله اش را برداشت  . شدی نم آتش خاموشنیا
 

  " ؟ بگو بره لباستو بپوش بعد برو نتتی دوباره ببي خوای م" نشست رهی دستگي رودستش
  " استفاده کنه ازم ذارمی نمگهید ... ذارمی آره نم" را تکان داد سرش

 ! از اتاقم رونیبرو ب:  زد گفت خی ي از دوساعت لب بستن دهان باز کرد با صدابعد
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 رضا نشسته ي مبل رو به روي در سالن نشسته روانیک. رفترونیاز اتاق ب.دی را پوششی هالباس
  ، لنگ دیصورتش را که د. پگاه بلند شددنیبا د.بود
 

 چت شده ؟ : آرام گفت .  وا رفت دی را که دزدنش
  صورتش ي چشم دوخت روپگاه

  دیپرستی که میی چشم هايرو
   بوددهی که بارها بوسیی لب هايرو

  شده بود؟ يگری مال کس دی چشم ها از چه زماننی لب ها انیا
  مامان نیبش:  دستش را گرفت بایز

 دو رگه شده بود ی در پی پي زدن هاغی که از شدت جییبا صدا . دی کشرونی را با حرص بدستش
  ؟ نجای اي اومدی چيبرا: گفت 

  ؟ یزنی حرف مينجوری ؟ چرا ازمی شده عزیچ:  قدم جلو رفت کی انیک
 خفه شو :  هم فشرد ي را روشی دندان هاپگاه

 االن شهی کردن خودت حل نمتی هست با اذیپگاه جان دخترم اگر مشکل:  رضا رو به پگاه گفت 
 .... دوی خبر نداره نميزی از چگهی منجاستی اانیک

 . را پر کرد انی خودش و کنیفاصله ب . دی حرفش پرنی بپگاه
  شدم ها ؟ ينجوری من چرا ايخبر ندار: دستای اش انهی به سنهی س
 جوابمم ي دونم من از کجا خبر داشته باشم از صبح به من زنگ نزدینم:  متعجب نگاهش کرد انیک

  آقا رضا زنگ زدن من اومدمينداد
  ؟ي دونه اومدیزنت م:  نگاهش کرد پگاه
 .  خشک شدانیدهان ک.  سه وا رفتند هر

 . جواب نداد . اند  سرد پگاه مي چشم هاي رونگاهش
  ؟ي..چ:  گفت دهیبر

  نه ؟ ای ی خونه دوست دخترت ؟ به زنت گفتي اومددونهی زنت مگمیم: پگاه باال رفت يصدا
 ...  پگاه حالتیگی مي داریچ : دی لبش کشي روزبان
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سرش .  طرف صورتش نشست کی ي جمله اش تمام شود دست پگاه بلند شد محکم رونکهی از اقبل
 . کج شد 

  ؟ نجای اي اومدی دونه عوضیزنت م: هولش داد .  اش نشستند نهی سي پگاه روي هاستد
 .  کردینگاهش نم.  کردیسرش را صاف نم.  خورد ی تکان نمانیک

  من ؟ آره ؟شی پي اومدتی نامزدي فردایبه زنت گفت:  هلش داد دوباره
 .   مات بود بای ز. بودندستادهی پله ها اي و آرمان با وحشت رورایالم . زدی مغیج

 ...پگاه جان آروم :  دست پگاه را گرفت رضا
  آشغال من دوستت داشتم يهرزه  : دی کوبانی کنهی سي با مشت رودی کشرونی را بدستش

 ...پگاه ا:  سرش را بلند کرد آرام گفت انیک
ذشتم من بخاطر از خودم گ...  آبرومو زدم دیمن دوست داشتم من بخاطر ق : دی کوبيگری دمشت

  بود ؟ نیحق من ا
 آروم باش بابا جان :  دورش کند انی کرد از کی کمرش را گرفت سعرضا
من ...  من بهشت زهراس من بابا ندارم ي من بابا ندارم بابایستی من نيتو  بابا : دی کشادی رضا فرسر

 ... بابا ندارم ولم کن 
  باشه داد نزن ستمیباشه من بابات ن : دی سرش را بوسرضا

 دلت ي تو رو داشتم چطودای دننیمن از کل ا... من فقط تو رو داشتم نامرد :  کرد انی رو به کگاهپ
  ي باختم چطورویاومد ؟ من که گفتم جز تو همه چ

 
  ؟ یتونست
 .  و بلند بودندي قوشی هاغی جدی لرزی نمشیصدا.  کرد ی نمهیگر . ختی ری نماشک

 يبه من دست نزن دستا:  شد شتری پگاه بي هاادیفر. ری را بگشی کرد دست های جلو رفت سعانیک
  به من نزن فتویکث
 . کرد مهارش کند ی میلگد بزند رضا با دور کردنش سع. چنگ بندازد .  کرد ی میسع

  برو نجایبرو از ا:  گفت انی به خود آمد رو به کبایز
  دمی محیتوض:  لب زد یچارگی قدم جلو رفت با بکی انیک
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 وونای تو از حزارمی ازت بانیازت متنفرم ک : دی کشادیپگاه فر. رد پگاه را به اتاق ببرد  کی می سعرضا
  ی تو که می دونستی پست فطرت تو که ميهم کمتر

 
  یدونست
 هم با تمام وجود انیک . دی کشیتنها پگاه درد نم.  بود رهیبه پگاه خ.  پر اشک بود انی کي هاچشم
  .دی کشیدرد م
  .زدی مادی وار تنفرش را فروانهی بود د که عاشقشيدختر
  برو حالشو بدتر نکن نجایبرو از ا : ختی ری نشست ،اشک مشی بازوي روبای زدست

 
 " تو رفتن ی  چه سخته ب"
 
 دمتونید:  آمد ی مشی هاهی گرنی از بشیپگاه وارد اتاقش شده بود حاال صدا.  قدم عقب رفتکی

  که من داشتم یب همون شدمی دتویعکس نامزد... نامرد 
 
 ي کردی عشق و حالتو می تو داشتمردمیم
  رونی برو بشیبرو از زندگ:  به دستش فشار وارد کرد بایز
 " تو موندن ی چه سخته ب"
 
بابا :  آمد ی پگاه هنوز ميصدا.  بسته شدشی بود که روي درينگاهش هنوز رو.  قدم عقب رفت کی

  من دوست انی ک...بابا ...  منم ببر ایبابا ب.... جون 
 

 .... کنم کاری من چایخدا....  غلط کردم ایخدا .... ردمیمی تو مي من براداشتم
 
 " باور من یی جدانی اشهی نم"
 
 . آمدی پگاه هنوز مي ضجه هايصدا.  آمد رونی رضا ببا،یبا رفتن ز. دی به طرف اتاق دوبایز
 
 نهی در کمیی جدانهیوداع آخر"
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 "  نهی واپسي لحظه هاغروب
 

  ستی حالش خوب نایبرو پسرم برو بعدا ب:  با اخم نگاهش کرد رضا
 

  نا تمومه یی آشناي قصه هاشهیهم
  رومه شی با تو بودن پي لحظه هاتموم

 
 پگاه را ي پله صدانی آخريرو.به طرف پله ها رفت . بار به در اتاق انداخت نی آخري را برانگاهش

 ...رد  نامیمن دوست داشتم چطور تونست : دیشن
 . گونه اش سر خورد ي اشک روي اقطره

 
  تو رفتن ی سخته بچه
  تو موندن ی سخته بچه
  باور منیی جدانی اشهینم
 
 
 
 

 . آوردادی را به شبیاتفاقات د.  اطرافش را نگاه کرد یکم. باز شدندشی هشت صبح چشم هاساعت
 ...انی کعکس
 ...یی موطالدختر
  ...انی کآمدن
 . از مقابل چشمانش رد شدند لمی فکی گذرانده بود مانند شبی د کهیی صحنه هاي همه
 مقابل چشمانش يلحظه ا.  رفت شیبلند شد به طرف کمد لباس ها.  چنگ زد شی به گلوبغض

  شد درب کمد را محکم گرفت تا از افتادنش جلو اهیس
 
 .  کند يریگ
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 یت.  را برداشت اهی رنگا رنگ سي شال هانیاز ب . دی کشرونی پررنگ بی آبنی را با جاهشی سپالتو
  ی برآمدگي نگاهش رودی کشرونیشرتش را از سر ب

 
  امروز توام راحت" دی چنگ کششتریبغض ب.  شکم ماندکم
  " یشی م

  "جفتمون  ... میشی جفتمون راحت م" دی اش را برداشت پوشپالتو
 پرت شبی دلشید موبا افتاادشی چشم چرخاند لی موبایبه دنبال گوش.  کوچکش را برداشت فیک

  دانست یکرده و حاال نم
 ستادی قدم جلوتر اکی که عبور کرد بایاز کنار اتاق ز. از اتاق خارج شد  . کردی هم نمیفرق . کجاست

  تتی همش اذ"برگشت به در بسته اتاق نگاه کرد 
 

 "ي کنم نباشم خوشبخت تری متتی حاال هم دارم اذکردم
خدا رو شکر که همه .  به راه افتاد دی گونه اش کشيدست رو. فتاد  انیی اشک لجوجانه پاي قطره 

  در يزیبرف ر. از در خانه خارج شد . خواب بودند 
 

 .  بود دنی بارحال
 .  منتظرش بود ماند انی کنی ماششهی که همیی را نگاه کرد نگاهش جاکوچه

 .قلبش را سوزاند...  اش داغ بود ی خاليجا
 ... سوخته ی با قلبدی کشیقی عمنفس
 .  رفت رونی از کوچه بنی سنگییپاها
 .... بهشت زهرا :  کلمه گفت کی که نشست تنها ی صندليرو.  دست تکان داد ی تاکسنی اوليبرا

 .  داد چشمانش را بست هی تکنی ماششهی را به شسرش
  نگاهش کرد  جیگ.  شد داری از خواب بمیدی گفت رسی که مي مردي صدابا

  قطعه برم خانوم؟ کدوم:  گفت مرد
 315 : دی کششی چشم هاي رودست
 .  دوباره به راه افتاد و مقابل قطعه توقف کرد نیماش.  سر تکان داد راننده
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 عبور نشانی سنگ قبرها بگذارد از بي را روشی پانکهیبدون ا. شدادهی را حساب کرد پی تاکسهیکرا
 .  نشست نی زميرو. دی رسرجی ااهیکرد  تا به سنگ س

 
 ...  سنگ سرد ي رودی کشستد
 . ي ؟ چرا انقدر زود منو ول کردی باشم چرا رفتی خواد ازت شاکی دلم م" دی از دل کشیقی عمآه

  که سرمو باال ي چرا نبود؟ي نبوديچرا شب خواستگار
 
 ... باشم ی شاکای دني از همه خوادی بگم بابا دارم دلم مرمیبگ
 ...  تو از
 ...  مامان از
 ...  خدا از
  ". ستمی نی کس شاکچیجز خودم جز دلم از ه .. تونمی نماما

  " بودم شتیاالن منم پ...  کاش منم اون روز باهات بودم " دی کشیی طالي نوشته هاي رودست
 یی چه بالهای دونی چه کارا کردم ؟ میدونی بابا ؟ مي خبر دارنوری از ا" دی از چشمش چکاشک

  " حامله ام ؟ ی دونیسرم اومده ؟ م
 کار کنم ؟ ی ندارم بهم بگه چوی کسی دونی م" دی صورتش گذاشت بغضش ترکي را روسی خدست

" 
  ...رجیکنار قبر ا.  کرد هی دانست چند ساعت گرینم

  ... هی قبر مهدکنار
 ی برود درب بهشت زهرا را مدی اطالع داد باي به خودش آمد که سربازیفقط وقت. حرف زد چقدر
 .بندند 
  دی شد از راننده  ساعت را پرسیس تاککی سوار

 .  شب بود 7 ساعت
 دی سوپر مارکت نگه دارهیکنار :  رو به راننده گفت دندی دارد به تهران که رسهی تکشهی را به شسرش

"  
 . در راه ماندمی ساعت و نکی بود ساعت يدی شدکیتراف.  گفت ي باشه اراننده
  منو ؟ دیبری برم فشم شما مخوامی مجانیمن از ا:  سوپر مارکت به راننده گفت مقابل
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  ها شهی تا اونجا پنجاه تومن مشیاز تجر:  نگاهش کرد مرد
  خوام برم یتا جاده تلو م: آرام گفت . داشت ی تراول پنجاهکی.  پولش انداخت فی به کینگاه
 .چهره اش داغون بود.  نگاهش کرد نهی از آمرد

  .برمتیچهل تومن بده م:  سوخت دلش
 باشه : کان داد  تيسر
اخم . چند پسر داخل مغازه بودند با تعجب نگاهش کردند  .  شد به سوپر مارکت رفت ادهی پنی ماشاز
  هی:  رو به فروشنده گفت دی را درهم کششیها
 

  دی تلفن بدکارت
 و آزار دهنده پسرها مبلغ را نی سنگي نگاه هاریز.  گذاشتشخوانی پي روی کارت تلفنعی سرپسر

  باالتر از مغازه  یکم.  رفت رونیاز مغازه ب.  کرد پرداخت
 
 نیچند.  را وارد کرد انیشماره ک. کارت را در دستگاه فرستاد . به طرفش رفت . باجه تلفن بود ي

 . بوق خورد جواب نداد 
 جواب داد دیچی شماره را گرفت بعد از دو بوق که  در سرش پگریبار د.  بود ستادهی پشتش ايمرد

 بله ؟ : گرفته بود شیصدا.
  ؟ انیک:  هنوز خش داشت شیصدا
 مشخص بود .  باال رفت ی کمانی کيصدا

  ؟ ییپگاه ؟ تو:  شده شوکه
  ؟ مینی همو ببمی تونیم. آره منم :  را در دستش فشرد یگوش
 . حاال مقابلش بود با تعجب نگاهش کرد ... پشت سر جلو رفت مرد

 ي بدم ممنون که زنگ زدحی برات توضدی تونم پگاه جان بایم زمیآره عز:  با همان لحن گفت انیک
 ... دمهامی مزمیممنون عز

 ... جاده تلو ایب . ستمیخونه ن : دی حرفش پرنیب
 !منتظرتم  .... ي کرديهمونجا که ازم خواستگار:  تر رفت نیی پاشی صداولوم

 . رفت یرف تاکس به طدی کشرونیکارت را ب.  گذاشت شی را در جای گوشيگری حرف دبدون
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 .  بود نی سقف ماشرهیچشمانش  خ.  داد هی تکی صندلی به پشتسرش
  افتاد رکتی که فرستاده بود دایامی پنی اولادی

 .  داده بود ی چه جوابانی زده بود کی حرف چرتچه
 
  دوباره باور دوست داشتنت"

  " بر خورد می با سادگ
 
 .  فشرده بود انی سردش را کي دست های بودند وقتدهی را دگری بار که همدنیاول
 
  عشقت غی دوباره ت"
  " سر خورد امیی تن تنهارو
 
 .  داشت یطعم دلبستگ.  لبش نشسته بود کی نزدیی  جانی بوسه  درون اتاقک ماشنیاول
  
 " دوزم ی تو مي تموم خاطراتمو  به دستا"
 
 .  ..شی لمس ممنوعه هانیاول.  بار که وارد خانه اش شد نیاول
 ...انی عري در آغوش پسرشی اشک هانیاول
 ...  باختنش نیاول
 
  " سوزمی تو مي بارون دارم پانی با هر قطره توو ا"
 

 ی هم آغوشنیخاطرات را در صبح اول.  رفت شی موهانی اشک از گوشه چشمش سرخورد بقطره
 . جلوتر نرفت . متوقف کرد 

 ...ماندی مشهی قول داده بود همانی که کهمانجا
 ... را نگه داشت ری تصونیهم
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 " مارمی از تو و عشق تو بقهی هر دقنکهیبا ا"
  

 ی دستمالیحت. نداد تیاهم.  شده بود سیگوشش هم خ . ختندیری منیی پشت هم پاي هااشک
 .برنداشت اشک ها را پاك کند

  
  " و بازم دوست دارم ی مونی برام مثل نفس م"
 
 

 کجا نگه دارم ؟ ...  جاده نمیخانوم ا : دی راننده را شنيصدا
 

 ساعت چنده ؟ :  را بلند کرد سرش
  ده _
  را رونی بنی ماششهی شاز

 د؟ی کجا نگه دارگمی مدیشمابر:  کرد نگاه
  منتظرته ؟ یخلوته ها خطرناکه کس:  انداختی نگاهنهی از آمرد

 . جاده توجه اش را جلب کرد رونی بینی روشن ماشيچراغ ها.  را تکان داد سرش
 دی نگه دارنیپشت اون ماش:  داد صی رنگ را تشخی مشکيآئود.  تر شدند کی نزدیکم

 را باز کرد نی درب ماشدنشی با دانیک.  توقف کرد انی کنی پشت ماشنی ماشقهی از پنج دقکمتر
 .  شد ادهیپ

  افتاد شی روصینگاهش حر.  بود دهی اش پوشی بافت مشکي رویاهی سيپالتو
  " ؟ ي خاك بر سرت هنوز دوستش دار" دی سرش کوبي رویکس

  " باره نی آخر" بغض کرده جواب داد پگاه
 . را حساب کند اما راننده اطالع داد زودتر حساب شده نی ماشي هی جلو رفت کراانیک

 صورتش ي روشیموها. دادیباد شالش را تکان م . ستادندی هم اي هر دو رو به روی از رفتن تاکسبعد
  .ختندیریم
  می حرف بزنمی بشنی سوار ماشمی برایب:  گذاشت شی بازويدست رو انیک
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 !  بود نجایهم:  هوا ماندي روانیدست ک.  قدم عقب رفت کی
 سردته : دی صورتش کشي دست روانیک

  سردمه شبیمن از د:  زد پوزخند
 
  نی دلم ای که با سختياز اون روز"

 " کرد داشی پعشقو
 
 دادی متی صورت رضانیبابام فقط در ا..  کردم نکاروی جفتمون ايامن بر:  قدم جلوتر رفت کی انیک

 .بهم دروغ نگو .... دروغ نگو . کنمی میمن که گفتم مامانمو راض:  زد لبخند
 
 " دوست داشت کرد ي هر کارمی چشات با سادگ"
 
  کهیی حالت صحبت کردنش از جانیاز نگاه پگاه از ا. گذاشتشی زانوهايدست رو.  خم شد انیک
 بابام :  گفت یبا درماندگ.  بود دهی بودند ترسستادهیا

 
 ...  بهم اگه دهی اش رو مهی نصف سرماگفت
 ...من فقط خواستم   : ستادی اصاف

  و هم پوالتو یهم منو داشته باش : دی حرفش پرنیب
  بخاطر جفتمون بخاطر تو بخاطر بچمون _

 اشک از چشمش  . دیخند
 ر پول ؟ بخاط! نامرد :  افتاد نییپا
 
  بدتر امی و دلتنگشهیدوباره حاله من بد م"

 " تا آخرشهی می قصه رو تکراره و طدوباره
 
  ارد؟یلی ؟ چند مانی کیعشق منو به چقدر پول فروخت... منو  :  خودش اشاره کرد به
  زدمی بهم مزوینفروختم قبل از عقد همه چ:  دستش را گرفت انی ک
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 .  گرفت ی عقد هم جانش را م اسمی حتیلعنت.  اش گرفت هیگر
  ترساندشی می باد کمي و صداشدندی که باسرعت رد میی هانی ماشيصدا . دی کشرونی را بدستش

 کردم هی گری از شدت خوشحالنجای ؟ همادتهی منو تو متفاوت بود يخواستگار:  را قطع کرد هی گر
 ...  کنم ی مهی گریچارگی دارم از شدت بنجایحاال هم

 ...  با من ي کردکاریچ: کرد  را کج سرش
  کنم ی می مامانتو راضگهی دخوامی نمیچی هشمیجدا م:  جلو رفت انیک

  ...ي نه من هستم نه بچه اگهید ... ی کني کارچی هخوادی نمگهید:  لب پگاه نشست ي روپوزخند
وسط جاده  لحظه پگاه کیدر .  اتفاق افتاد زی لحظه همه چکیدر .  بزند ی حرفانی کنکهی از اقبل
 . شد یکی انی کاوی و فردی ترمز شديصدا .دیدو

  پرت شد نی زميچند متر جلوتر رو . دیچی در هوا پغشی برخورد جسم پگاه و جي صدا
 دهی دورونی بنیهمه از ماش. ها پشت هم نگه داشته بودند نیماش.  مات مانده بود ي با چشم هاانیک

 .  کردند یبه دختر غرق خون وسط جاده نگاه م
  . زدی پلک هم نمیحت.  خشک بود انیک

 .  زد خی پگاه در دهانش کلمه
 " کشم ی چشمات مي  خودمو جلو" دیچی صدا در سرش پکی فقط

  
 
 حرف نزده يکلمه ا.  که او را به اتاق بردند ی که پگاه خودش را وسط جاده پرت کرد تا زمانی زماناز

 .نتوانسته بود حرف بزند . بود 
 . ت بود  مات و مبهو

برگه .  رسانده بودمارستانی دست بلند کرده به بي آمبوالنس نمانده بود پگاه را رودنی رسمنتظر
 پگاه را اتاق عمل برده . نامه را امضا کرده بود تیرضا

 
 ...  بسته شده يبا سر . بودند

 .  منتقل شده بود  I .C. U آماده بود به رونی شکسته شده بي دست و پاکی
 .اهه سقط شده بود  سه منیجن
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  بار رضا تماس گرفته بود  نیچند.  که بهم متصل بودند پاره شده بودي بندنیآخر
  تماس گرفته بود بایز

  ... رضایعل
  ... ماندانا
 .  کدام را نداده بود چی هجواب
 .پشت در مانده بود .  دادند ی را نمI.C.U ورود به اجازه

 بهتره به خانواده اش ادیانشاهللا بهوش م : ستادیار کنارش اپرست.  درد داشت دی کشی که می نفسهر
  دیهم خبر بد

 .  سرخ بود شیچشم ها.  نکرد نگاهش
  کنه ی نمی بودنتون بهش کمکنجایا:  دوباره گفت پرستار

 درد داره ؟ : لب زد .  لبش افتاد ياشک از  مژه ها رو.  تکان داد سر
  کرددشی روپوش سفبی دست در جپرستار

 که باهاش یی ؟ آقایشما شوهرش!  بشه درد داره داری نداره بياریفعال که هوش:  گفت یناراحت با
  . نی ماشي گه خودشو انداخته جلویتصادف کرده م

 من انداختمش :  جواب داد آرام
 .دی بپرسد که با آمدن همکارش نپرسيگریخواست سوال د.  با تعجب نگاهش کردپرستار

 .  رفت رونی پشت در ماند بعد بیکم
 هی و لبش گذاشت خم شد به گرینی بنیپشت دستش را دررفاصله ب.  شد مارستانی باطی حوارد

 .افتاد 
 . کرد ی مهی بلند گري بار با صدانی اوليبرا
 . بهت درآمده بود از

 . آمد ی مقابل چشمانش مصحنه
 .... پگاه ي هاحرف
 ...  غرق اشکش نگاه

  .... افتادنش
 . .. غرق خونش صورت
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 اشک دی صورتش کشيپشت دستش را رو . دی کشرونی را بیگوش.  دوباره زنگ خورد لشیموبا
 . را پاك شیها

 چشمش به ساعت افتاد .  بود بای زشماره
  دانست ؟ ی بود نمنجای ایاز چه ساعت. شب بود مهی ن3 

  " ای بگم خدایچ....  بهشون بگم ی چ" هم فشرد ي را روشی هالب
 .  گوشش چسباند ي را رولیموبا. دیا انگشت شصت به سما راست کش سبز را برهیدا

  ؟يدی جواب نمی چي براانیالو ک : دی نگران رضا را شنيصدا
  دیببخش:  جواب داد آرام

 نبوده به مادرش آرام بخش زدم می شدداری بستی ازش ني توئه ؟ از صبح خبرشی پسرم پگاه پ_
 ود اومده من هر جا رو گشتم نب . ستیحالش خوب ن

 
  ؟ي تو ؟ آره پسرم؟خبر دارشیپ

 آره :  جواب داد خفه
 !  خونه دیای ؟ بدییخدا رو شکر  کجا : دی رضا را شنقی نفس عميصدا

  "...." مارستانی بدیایب:  نفس جمله را گفت کیبا .  را بست چشمانش
  چرا ؟ پگاه حالش خوبه ؟ مارستانیان؟بی کیگی میچ:  پشت تلفن وا رفت رضا

  وئهی سي توو آ_
 .  تماس را قطع کرد امی رضا آمد و بعد گفتن االن م" نی حسای " زمزمه يصدا

 . افتادشی رورضای زنگ خورد و نام علگری بار دلی محض قطع کردن تماس رضا ، موبابه
 از صبح ازش ؟پگاهی هستي کدوم گوروثید : دیچی در گوشش پرضای علی شاکيصدا.  داد جواب

 اباش به من زنگ زد شماره من توو  ندارن بيخبر
 

 ...  خواست ندادم تو انقدر ی بوده آدرس خونتو مشیگوش
  نی ماشيخودش انداخت جلو:  حرفش رفت نیب

 .تعجبش را حس کرد.  نزد ی حرفرضایعل
  ؟ی کردم علیمن چه غلط. بچه سقط شد :  داد ادامه



 671 

  ؟یبه خانواده اش گفت:  به خود آمد رضایعل
  آره _
  ؟یمارستانی کدوم بامین دارم م م_
 "..." مارستانیب:  زمزمه کردحالیب

  انجام بده باشه ؟ گمی مي کارهی ای االن به خودت بانی اونجام کگهی ربع دهی تا _
  باشه _

 کن به خانواده اش نگه شی دکترش هر طور شده راضشی برو پنیبب:  شدن درب آمد دنی کوبيصدا
  ؟يدیبچه سقط کرده فهم

 را  چ_
 نه ای برو بگو دازهی نمنی ماشيچون ننش بفهمه دفعه بعد خودشو جلو:  باال رفت رضای عليصدا

  امی خودم االن مسایوا
 يبا قدم ها.  گفت تماس را قطع کرد ي  باشه ادی دانست چه بگوی و درمانده بود که نمجی گآنقدر

 . شد مارستانیسست دوباره وارد ب
 
 
 
 گرفته بود دو شی را با لب هاگاری سرضایعل. بودستادهی ارضایبه شانه عل شانه مارستانی باطی حدر

 . شلوارش بودبیدستش در ج
 ي زد  و روگارشی پک را به سنیآخر. نگه داردشی را با لب هاگاری سستدی ای می داشت وقتعادت

 سکوت .  پرتش کرد با نوك کفش لهش کرد نیزم
 
  شد ؟ یدکتر راض:  را شکست نشانیب

 آره :  را هول دادگاری کوچک سلتری فارضیعل
  گه؟ ی نميزیچ : دی کشششی ته ري رودست

 کرده االن شما ی خانواده اش بفهمن بارداره خودکشنکهینه گفتم از ترس ا:  سر باال انداخت رضایعل
  حرفا نجوری و از اهی کشنش داداشش وحشی مدیبگ
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 !  بزنه ی کنم حرفی بود فکر نمی خوبمرد
 اومدن : آرام گفت . قامت رضا را از دور شناخت . نزد یان داد حرف را تکسرش

  زدن بهت جواب ندهیاگر حرف:  دستش را گرفت رضایعل
  را رضای حس علی بیی چشم هابا

  دارم که بدم ؟یچه جواب:  کردنگاه
  به سمتش پادنشیرضا با د.  زد شی صدارفتیرضا به طرف اورژانس م.  شانه اش را فشرد رضایعل

 هر دو .  و ساناز شد بایتند کرد پشت سر رضا متوجه ز
 

 .  اشک بود سی خصورتشان
  ؟دی شده پگاه ؟ کجاست؟ تصادف کردیچ : دی جلو تر دوبایز

  مشینی ببمی بردیایب:  را گرفت بای دست زساناز
 مشینی ببمی تونیم: دی پرسانی از کرضا

 .سرش را باال انداخت.  قفل شده بود دهانش
  مشینی ببمی تونی رضا ؟ چرا نمستی نيزی چی مگه نگفتمیتونیچرا ؟ چرا نم : دیرس پبایز

  دنی اجازه ورود نموی ی سيآ:  آرام جواب داد رضایعل
 رضای به عليرضا چشم غره ا.  افتادهی بلند به گريساناز با صدا. دهانش باز ماند .  افتادبای زي هاشانه
  از بهت  کردی را گرفت سعبای زيشانه ها.رفت 

 
  ادی بهوش مستی نيزی انشاهللا چشینیبی کنم میصحبت م:  بکشدش رونیب
  ؟ ي سر دخترم آوردییچه بال:  زدادی فرانی رو به کدی کشرونی خودش را ببایز

  ؟ي سر دختر من آوردیی بالچه
ود قول  بنیا:  پالتواش را با دو دست گرفت تکانش داد ي هاقهی بایز.  انداخت نیی سرش را پاانیک

  برو یتونی گفتم بهت اگر نم؟ي که دادیخوشبخت
 

 سر دختر من یی وجدان چه بالی ندارم بوی دختر کسنی منو بدبخت نکن گفتم من جز ادختر
  ؟يآورد
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رضا .  کردند ی بودند دورشان حلقه زدند با تعجب نگاهشان ممارستانی باطی که در حی مردماندك
  می برای بزمی عزمی برایب:  را جدا کند بای کرد زیسع
 

  نی ببپگاهو
 خودم ي تار مو از سر دخترم کم بشه با دستاهی : دی کشادی فرانی با تمام توان مقابل صورت کبایز

 !  کنم ی خفت م؟يدی صدر فهمانی کنم کیخفت م
 ...  اش یشرمندگ.  گرفت ی سرش را باال نمانیک

 .گاه کند  نشی در چشم هاتوانستی بود که نمادی اش آنقدر زغصه
 . دانست ی مقشی ها را الادی فرتمام

 دادی خورد دوباره برخواست اجازه نمنی راه زمنیب . دی را که زد به طرف اورژانس دوشیادهای فربایز
  . رندینه ساناز و نه رضا دستش را بگ

 انی دست کرضای از رفتنشان علبعد
  مینی بشمکتی ننی رو امی برایب:  را گرفت 

 .همراهش قدم برداشت.  گوش کردارضی حرف علبه
 ...  هم کنارشانیک.  نشست مکتی ني رورضایعل
  را به طرفش گارشی پاکت سرضایعل

  ؟ ی کشیم: گرفت
  دمی کشم تازه کشیمنم نم:  گذاشت نشانی پاکت را برضایعل.  را باال انداخت سرش
 .  نداد  جواب

  کنه ی مامانشو جدا نکردم چون الزم بود خودشو خال_
_..... 
 
  نشده شیزی چادی حاال خدا رو شکر ز_
 ...  دستشو هی سرشو هی

 . خودش بود ری خودتو ناراحت نکن تقصشهیخوب م: دی کشیآه.  کرد مکث
_ ....  
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  ارهی بال رو سر خودش منی ای دونستی تو که نم_

  دونستم یم:  خش دار بلند شد شیصدا
  کنه ؟یم یکه خودکش:  رخش نگاه کرد می به نرضایعل
 . کشم ی چشمات مي خودمو جلوی کنانتی بهم گفت اگر بهم خ_
  کنه ی منکاروی اي تو که مطمئن نبودزننی مادی حرفا زنی از اتی دخترا توو عصبان_
  چشمام خودشو انداخت وسط جاده ي جلو_
  نزدیحرف.  شانه اش را فشرد رضایعل
  دی کشغی توو سرمه جنی برخوردش با ماشي صدا_

 .  بود سکوت کند رضای نوبت علحاال
 ...  کرد ی نگام می حسچی بار بود بدون هنی اول_

  بخشه ی منو نمگهید:  دستانش گرفت نی را بسرش
  دونم یتموم شدم براش م:  سردش حس کرد ي گونه هاي اشک را رویداغ

 . نداشت بزندیحرف.  نگاهش کردی با ناراحترضایعل . دی لرزشی هاشانه
.  بلند شد به طرفش رفت انیاز کنار ک. ساناز را شناخت .طرف درب اورژانس چرخاند را به سرش

 . گشت ی دنبالشان مسیساناز با چشمان خ
  کجاست ها ؟ تیاون دوست الش:  گفت رضای علدنی با د

 مودب باش :  گرد شد رضای علچشمان
 خفه شو :  با حرص جواب داد ساناز

  ایزنی حرف میا کحواست باشه ب:  شد کشی نزدرضایعل
 . دی دوانیبه طرف ک.  شد رضای جواب به علالی خی نشسنه بود بمکتی ني که روانی کدنی با دساناز

 . هم دنبالش به راه افتاد  رضایعل
 درنگ ي سرش را باال گرفت بدون لحظه اانیک . دی شانه اش کوبيبا دست رو.  بود نیی پاانی کسر
 . اند  نشانی گونه کي روی محکمي دهیکش
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ضربه اش  . دی شانه ساناز کوبيبا دست رو.  کرد ی گام بزرگ طکی مانده را با ی چند قدم باقرضایعل
  کرد تعادلش را از دست داد با طرف ریساناز را غافلگ

 
 ولش کن:  گفت رضای بلند شد رو به علانیک.  افتاد نی زمي بدنش روچپ

 
  توو گوش تو زنهی خوره می گوه مدهیدر:  داد زد ی عصبرضای عل
 بلند شو :   خم شد دست به طرف ساناز دراز کرد انیک

  ناموس ی آشغال بیبرو گمشو عوض:  خودش بلند شددی دستش کوبری زهی با گرساناز
  خواست به طرفش حمله ور شود رضایعل
 ساناز با همان .  اجازه نداد انیک

ده ... تو که ااز اول دنبال جیختی بهم رشوی کردن خدا ازت نگذره زندگيمامانشو بستر:  گفت هیگر
   ...ي گوه خورديبود
  ومدهی به تو نشیگوه خور:  داد زد رضایعل
  رضای نگو عليزیچ:  چشمانش را با حرص بست انیک

  اری مظلوم رو درني آدماي اداخودیب: سرش انداختي شالش را روساناز
  بشه ينطوری خواستم اینم:  آرام جواب داد انیک
 دوباره همون یتونی ؟ می تخت بلندش کني از روی تونی م؟ی درستش کنی تونی که شده م حاال_

 ؟یپگاه برگردون
 نه :  زد لب

  رونی برو بشیپس گورتو گم کن از زندگ: ستادی جلو رفت مقابلش اساناز
 رمی مادیبهوش ب:  ساناز دوخت ی سرخش را در چشمان عسلچشمان

 الن برو  انیهم:  سرش را تکان داد ساناز
 ومدی به تو نشی گوه خوررهیهر وقت دلش بخواد م: ستادی اانی کنار کرضایعل

 تو زر نزن : دی ساناز به طرفش چرخسر
  زنمی مرتی ززنمی زر نم_
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چه خبرتونه ؟ ساناز دخترم برو توو :  گفت دنشانیبا د. ساناز جواب بدهد رضا آمد نکهی از اقبل
  برسونمت نی بشنیماش

  ادی تا پگاه بهوش بمونمی منجای همرمینم: ا باال انداخت سرش رساناز
 ي شدتی کنه دخترم برو خونه استراحت کن از صبح اذی به پگاه نمی بدونت کمکنجای ا_

  اسگهی دیکی بره دی که بای اونرمینم:  نشست مکتی ني روساناز
  داره؟ی ربطی به کسمیری نمانمیمنو ک:  کنارش نشست رو به رضا گفت عی سررضایعل

  تو حساب کرده بودم ي روگهی جور دهیمن :  را نگاه کرد با افسوس سر تکان دادانی کرضا
 حق گهی اما دی بمونمارستانی بنی اي تویتونی ميتا هر وقت بخوا: رضا گفت .  افتاد نیی پاانی کسر
  ! ی بشکی به پگاه نزديندار
 .  حرف دور شد نی از گفتن ابعد

  نی بشای بانیک:  زدشی صداارضیعل . دی آه کشانیک
  مونمی منتظر مرونیب:  به ساناز انداخت آرام گفت ی نگاهانیک
 
 
 

 بود مقابل چشمانش نی به زمرهینگاهش خ.  داده بودهی تکنی ساعت بود در سکوت به بدنه ماشچند
 ! بود نیتنها صحنه برخورد پگاه به ماش

 که پگاه ي سوم دردکی دیشا... تکش بزند  با تمام توان کوفتدی به جانش بی کسخواستی مدلش
 ! بود ، بشود دهیکش

 !  پگاه بود غی جي در سرش صداهنوز
  بخدا ي کردخی نیبرو توو ماش : ستادی اشی رو به رورضایعل

 .از سر تا نوك پا در حال سوختن بود .  داغ بود رضای فکر علبرعکس
  که خودش به پایشی در آتسوختن

 ! کرده بود 
 ...  بود دهی که فهمی چقدر سوخته بود از وقتروزید از پگاه
  بود ؟ دهی از کجا فهماصال
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 .  را به زبان آورد سوالش
  دونم یچه م:  شانه باال انداخت رضایعل
 .  نگاهش کرد رهی خانیک
  ! دهی نگفتم خودش فهمدی پرسیهر چ... من نگفتم :  اخم کرد رضایعل
  ؟ دهی از کجا فهم_
  .دیفهمی ؟ باالخره که مانی کنه کی میچه فرق: د  کری پوفرضایعل

 دیفهمینم:  انداخت زمزمه کرد نیی را پاسرش
  کرد ی خوش حالم خودکشی حتدیمن خوشحالم فهم: دی را شنرضای پوزخند عليصدا
 نه اون عرضه داشت بره ی بگقتوی حقینه تو عرضه داشت: گفتي جدرضایعل. سرش را بلند کردتند

  ستی هم ني بچه اگهی حداقل االن دبچه رو سقط کنه
  ستی پگاهم ن_
  اری نداره که دلشو بدست بيکار:  داد نی اش را به ماشهی تکرضایعل

 ....  کرد سکوت
  گهی دشهی تموم میزنی بهم موی نامزديبری دسته گل مهی _
  .ستی نای راحتنی به ا_
 !  هست ي اگر بخوا_

  کشت یبخاطر من داشت خودشو م:  زل زد ستانماری بزرگ بي را بلند کرد به تابلوسرش
 بخاطر تو نه اشتباه نکن به خاطر خودش :  کرد ی نوچرضایعل
  رونمی من بدهی خوابوی ی سي  االن رو تخت آ_
  ش؟ی بندازمت تخت بغليخوایم:  زد شی به بازورضایعل
  رمی مادیبه هوش که ب : دی اش نخندی شوخبه
 ش تموم کن  رو در حقي برو نامردنی آفر_

  کنم ی بارم که شده مردونگهی ي خوام برایاتفاقا م:  زد پوزخند
  نجای اي بدونه بوددی بای باشدی اگه نخواد هم تو بای خواد حتی تو رو مادی که بهوش بی اون وقت_
  نمشی ببذارنی نم_

  شینیبی باال ممیریگوه خوردن بابا م:  فندك آمد يصدا
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  شهی حالش بد منهی منو بب_
پگاه .  صبح بود 6 به ساعتش انداخت ینگاه.  تمام شود سکوت کردند رضای علگاری که سی زمانتا

 .  بود امدهیهنوز بهوش ن
 .  شدند منتظر ماندند نی سوار ماشرضای علهمراه
 توان مقاومت داشته باشد به خواب نکهی داد چشمانش را بست بدون اهی تکی صندلی را به پشتسرش
 . رفت 

 در گذاشت تا باز کند رهی دستگيدست رو. هوا روشن شده بود  . دی از خواب پررضای علي صدابا
 ...پگاه : زمزمه کرد 

 بهوش اومد بردنش بخش :  را گرفت شی بازورضایعل
 خدا رو شکر ... خدا رو شکر :بدنش شل شد .  راحت آزاد شد نفسش

مچ دستش را باال برد ساعت را . ترل کرد  افتاد اما خودش را کنی مهی مسخره نبود همانجا به گراگر
  بود ؟ دهی ساعت خواب3چطور .  صبح بود 9. نگاه کرد 

  نمشیبرم بب:دی پرسدی کرد با تردرضای به علرو
 می بذار خلوت بشه دورش برنی قاطناینه بابا ننش ا : دی کشي اازهی خمرضایعل
  ؟يدی تو از کجا فهم_
  گفت هی دختر غربت_
  ساناز ؟ _
  بگو بره گمشه پگاه بهوش اومد تی الشقیآره گفت به رف _
  گهیراست م : دی آه کشانیک
  می جا صبحونه بزنهی میبر....  اول صبح یینگو خدا... ك:  کالفه گفت رضایعل
  خودت برو رهی نمنیی از گلوم پايزیمن چ:  را باز کرد نی درب ماشانیک
  می بخوررمی گی ميزی چهیبوفه  نیاز هم:  را باز کرد نی هم درب ماشرضایعل
 . شدندمارستانی بار وارد بنی صدمي شدند براادهی دو پهر
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 دنی گذشته بود و موفق به دگری شب دکی.  فرمان گذاشته ، چشمانش را بسته بود ي را روسرش

 . پگاه نشده بود 
ود و رضا خشک و سرد  کنار پگاه رو به رو شده بدنی چند قدم مانده به رسمارستانی رضا درون ببا

  " برود "گفته بود 
 .  پگاه منعش کنند دنی دي داد اگر برای تنها واکنشش رفتن بود  به تمام مردم شهر حق مو

 و سروش حاضر نشده رضای علي رغم تمام اصرار های مانده بود علنی در ماشمارستانی را مقابل بشب
 .بود شب به خانه برگردد

 .  بود شی لباس هاضی تعويا ترك کردا بود آن هم برا رمارستانی بار بکی تنها 
  .دیچی پنی در اتاقک ماشرضای عطر علي باز شد ، بونی ماشدرب

 . دوخت رضای را بلند کرد نگاهش را منتظر به علسرش
 ادی به احتمال زشهی تموم مگهی ساعت دمی ساعت مالقات ننیبب:  نکرد ی انتظارش را طوالنرضایعل

  ششی پذارنی خانومو میچ آپارنیهمشون م
  مامانش بمونه شبی مثل ددمیشا : دی کشآه
 به هوش من شک ششی پذارنی مقشوینه بابا دو شب اون بوده صد در صد رف:  کرد ی نوچرضایعل

 . نکن 
  ی علیمرس:  داد هی تکی صندلی را به پشتسرش

  چرا ؟_
 ....  دو شب خنی ا_
 ! بوده فمی وظیداداشم : دی حرفش پرنی برضایعل

 ... فکر کردن ي برادنی خوابي جواب چشمانش را بست نه برابدون
  گفتی مدی که بایی کردن به حرف هافکر
 ...  پگاه به
 ...  ماندانا به
 ...  کوروش به

 . کار داشت چقدر
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 . نزده داشت ي حرف هاچقدر
 نست  دای دختر و پسر کم سن و سال که مکی به همراه بای ساعت رضا و زکی از کمتر

 .  خارج شدند مارستانی رضا هستند از بفرزندان
 . دندی را دزدشانی رضا که رضا کنارشان رد شد هر دو سرهانیماش
  ! زهی چه تتی حاجيحال کرد:  گفت دهی سرش باال برد جون کشرضای ؛ علنی از رفتن ماشبعد

  نیی پامیبر:  گذاشت نی ماشرهی دستگي را تکان داد دست روسرش
 . رفت شهی نمششهیاالن اون سگ نگهبان پ:  را گرفت شیازو برضایعل
  بخورم االن؟یچه گوه:  کالفه جواب داد انیک

  ؟يشمارشو دار:  به طرفش دراز شدرضای علدست
  ؟ی شماره ک_
  دختره دوستش سارا نی هم_
 ه؟یسارا ک:  نگاهش کردجیگ
  ؟ي پگاهه رو دارشی که پيابابا احمق شماره همون پاچه پاره  : دی دست را عقب کشرضایعل
 شی دوپانی را از بلشی موباانیک

 !اسمش سانازه :  برداشت 
 !  که هست ی هر عن_

 کرده بود همان زمان که پگاه قرص خورده و با رهیشماره ساناز را ذخ.  شد نشی مخاطبستی وارد ل
 .  بود افتهیتماس ساناز اطالع 

  بودمارستانی بکی نزدي زدن دختردید که در حال رضای کردن شماره به علدای پبا
 کار؟ی چي خوایشمارشو دارم م:  کرد

 . حواسش نبود جواب نداد رضایعل
 . ضربه زدشی بازويرو
 ! داره ین...عجب ك:  دختر برداشت آرام گفت ي تکان خورد نگاهش را از رورضایعل
 کار؟ی چي خوایشماره سانازو م:  اخم کرد انیک

 به بهونه حرف و زدن نیی کشونمش پایاالن م:  ها شد امیوارد پ . دیکش انی را از دست کلیموبا
 ... برو چی توام بپیستی تو نگمیم
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 خل ... نده حداقل كامی من پلیبا موبا : دی حرفش پرنی بانیک
  در دستش ی به گوشی نگاهرضایعل

 نش...ناموسا هوش و حواسمو کرد توو ك: خنده اش گرفت . انداخت
  دی کشرونی را بلشی موبارضایعل.  ضرب گرفت نی فرمان ماشيرو . جواب ندادانیک

 .  دادن را آغاز کرد امی ساناز را وارد کرد و پشماره
  نیی پامی برادی شد داره میاوک : دی کوبانی کي بازوي بعد روقهی دقده
  شدند ادهی را باز کردند هر دو پنی ماشدر

 اومد سای وانجای تو همرمیمن م:  گفت رضای علمارستانیقبل از ورود به ب.  هم قدم برداشتند کنار
  تو برو فقط زنمی اون ور تر باهاش حرف مبرمشیم
 

 ؟ی باشه پرستار سوال کرد بگو همراهم اوکحواست
 . را  به نشانه تکان داد سرش

 
 
 

 . هم بودندرهیهر دو در سکوت خ.  کرد ی را نگاه مرضای با اخم علنهی دست به سساناز
  ؟ی که نگام کنيمنو صدا کرد : دی کشیالفه پوف کساناز

  را نگاه کردشی زد سر تا پاي لبخندرضایعل
  !ي نداریچی از اعتماد به نفس باال هری تو غزمیعز:  نگاهش را به صورتش دوختدوباره
 !ي ندارنمیتو هم:  خونسرد نگاهش کرد ساناز

  ! ي ندارنویتوام ا : دی خندرضایعل
  مگه ؟ يدار:  کم آوردن گفت ایاناز را داشت اما ساناز بدون سرخ شدن  سدنی خجالت کشتوقع
  راحت شد الشیخ.  افتاد که از پشت ساناز در حال عبور بود انی به کرضای علنگاه
  فقط درد داره ها هیامتحاناش مجان:  نگاهش را به دو چشم گستاخ ساناز انداخت عیسر

  هم فشار داد ي را روشی دندان هاساناز
 اومدم ی درباره پگاه بزني خوای می من فکر کردم حرفنیبب:  را کنار تنش انداخت شی هادست

  حرفا رو ندارم نی ادنیحوصله شن
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 باهم صحبت می برای کردم بی شوخدی ببخشیاوک:  دستش را گرفت دی جلو دورضای تا برود علبرگشت
 .... ی کافهی یکی نزدنی امیکن

 !  شاپ ؟ی با تو کافامی بعد بمارستانیمن دوستم تنهاست رو تخت ب : دی کشرونی دستش را بساناز
  مینی بشمکتی ني حداقل رومی برایب:  دستش را به کمرش زدکی.  کرد ی پوفرضایعل

  حرفاشو بزنه؟ انیکه ک:  پوزخند زد ساناز
 .  خورد کهی رضایعل

  بود عی ضایلیخ:  ادامه داد ساناز
 .  هم کنارش قدم برداشت رضایعل.  راه افتاد مکتی بعد به طرف نو

  جفتشون خوبه ي حرفاشو بزنه برادیبا:  سکوت را برداشت رضای عل
  زنهی بهوش اومده حرف نمیپگاه از وقت : دی آه کشساناز

 . نشستند مکتی نيرو
  ؟ دیچند ساله دوست:  گفت رضای عل
  یی از راهنما_
  ؟ ی کشیم: ت  را درآورد به طرف ساناز گرفگارشی پاکت سرضایعل

  رینخ:  چشم غره رفت ساناز
  کنه ؟ ی نمتتیدودش که اذ : دی کشرونی نخ بکی رضایعل

  ادی بهت نماری باشعور درني آدمايادا:  کالفه گفت ساناز
  را گوشه لبش گذاشتگاری سدی خندرضایعل

 .  رخش نگاه کرد می کرد به نکی را بارشی هاچشم
 متوسط شی چشم هاي خم شد اندازه شتری بیکم.  بلند بودشیمژه ها. و دهان متناسب داشت لب

 بودند نه کوچک و نه بزرگ 
رنگ پوست .  صاف نشست دی کشیپوف.  بود دی را  به گردنش انداخت رنگ پوستش سفنگاهش

 .  مورد پسندش نبود دیسف
  ... يگری حرف دچیبدون ه.  نشستند انی دو کنار هم تا آمدن کهر
 ... سکوت مطلق در
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 . پر اشک شدشی چشم هایبه آن.  تخت بودي رودهی جسم خوابي پر بهت رونگاهش
 . بود ی جزئي صورتش خراش هايرو

 .  را گرفته بود شی موهایاهی جاب سيدی سفبانداژ
 .  چپ گچ گرفته شده بودندي راست و پادست
  مهربانش بسته بودند   ي هاچشم

  " ؟ ي کردکاریچ...  ؟ انی باهاش کي کردکاری چ" دی در سرش کوبیکس
  دست سالم گذاشت ي را جلو برد رودستش

  افتی يشتری تکان نخوردن پگاه جرات ببا
 ي بدون اجازه روی دستش چسباند  اشکي را روشی را بست  لب هاشی را خم کرد چشم هاسرش

 . دست پگاه افتاد 
 .  کرد ی نگاهش مرهیخ یدو حفره خال.  را باز کرد سرش را به طرف پگاه چرخاند چشمانش

 ببخش :  لب زد آرام
 ! بچه :  آرام جوابش را داد ییصدا . دی دستش کشری آرام از زدست

 ...  را نگذاشت  تی مالکمیم
  ... دی کلمه پرسکی تنها
  ! بچه

 .... بچه بدون پدر بدون مادر کی
 ...  تعلق  ی بچه بکی

 سقط شد :  دهانش را همراه بغض قورت داد آب
 ! مرد  ... دیلرزش چانه اش را د.  شدند رهی ها به تاق اتاق خحفره

 !مرد ...  چند روز نی بار در انی هزارميبرا
 ...  درست یهمه چ:  گفت آرام

 ! برو :  روز زمستان نی سردتر از سردتریی با صداحرفش
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 یستم ول دونم دلتو شکستم خودتو شکیپگاه من اشتباه کردم م:  هم فشار داد ي را روشی هالب
  حال من خوبه ؟من بدتر از تو نباشم بهتر ی کنیفکر م

 
  يدی که درد کشي صد بار مردمو زنده شدم تنها تو نبودي بودنجای چند روز که تو انی تمام استمین
 ! دونم بد کردم اما اجازه بده جبران کنمیم

  نمتی خوام ببی نمگهید:  کند نهی پگاه قلبش را از سيصدا
  پگاه ببخش:  زد لب
 .... برو  ! دمتی بخش_

  برو دمتی بخش_!  من دوستت دارم ببخش منو:  باال آمد بغض
  .... ينطوریمن غلط کردم بزن توو گوشم اما تموم نکن اما ا... نگام کن پگاه :  را گرفت دستش

 رینگاهتو ازم نگ:  دار زمزمه کرد بغض
 که ی به هموندمتیمن بخش! ار زنده بمونم  برو بذدهیبودنت عذابم م! تموم شد  ... انی برو ک_

 !آرزومو گرفت 
 برو بذار توو نبودنت خوب شهی حال من خوب نمگهیبا بودن تو د:  را به سقف دوخت شی هاچشم
 !  شد دهی بهم برکردی که وصلمون مي بندنیآخر! بشم 

 
 ! من تو رو نخواستم ...  عذاب وجدان برو یب

 ... نمانده بود یحرف.داد  ی بغض مي بازدمشش بودی کشنفس
 ...  را گذاشت انی نقطه پاپگاه
  " نتتی خواد ببی نمی حت" دیچیدرد در قلبش پ.  صورتش ، پگاه چشمانش را بست ي شد روخم
 . قطره اشکش را جا گذاشت  . دی چسباند آرام بوسیشانی پي را روشی هالب

  مارستانمی بي جا جلونیهم:  کرد زمزمه
  . رمیم...  که خوب شد حالت
 ياشک از گوشه چشم پگاه جار.  رفت رونی نگاهش کرد و از اتاق بیکم.  پگاه باز نشد ي هاچشم
 .شد 
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 ...  هفته دردناك گذشت کی
  نشستی منی در ماشمارستانی هر روز مقابل بانیک

 يبرا غذا خوردن ي برای اگر آنها نبودند حتدی نگذاشتند  شاشی تنهاي و سروش لحظه ارضای عل
  .شدی لباس هم از آنجا دور نمضیتعو
 ... زل زد به سقف .  سرش برد ری تنش کنار زد  دو دستش در هن قفل کرد زي را از روپتو
 ...  سرد پگاه نگاه

 ...  که زده بود یی هاحرف
 !  کردنشان آسان نبود فراموش

 ! در کار نبود تنها مرور هزارباره بود ی فراموش کردناصال
 !ختی بود که خودش به جانش ری عذابتنها
 " نام کوروش از ذهنش رد شد دنیبا د.  را برداشت یدست دراز کرد گوش. زنگ خورد لشیموبا

  " تو بود ریهمش تقص
 ي کوروش  رويصدا.  را به گوشش چسباند لی موبای گوشدی سبز را به طرف راست کشرهیدا

  تو ؟ یی کجاانیالو ک : دیاعصابش دو
  خونه _
  ؟ یت نرفت شرک_
  نه _
  چرا ؟ _
  کار داشتم _

من اونجا : کوروش ادامه داد .  لبش نشست ي لبخند رودی شنی کوروش را از پشت گوشقی عمنفس
  زحمت ی و نرفتیرو سپردم دست تو اونوقت کار داشت

 
  ؟ ي خبر بديدینکش

   به تو جواب پس بدم ؟دی خبر بدم مگه من بادمیکار داشتم زحمت نکش : نشست
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 هم جواب ي احدچی به هامی دلم نخواد نمامیهر وقت دلم بخواد م:  تاخت انیک.  سکوت کرد کوروش
  گهی بدم ؟ شرکت مال منه دی اصالجوابدنیپس نم

 
  درش تخته بشه خوادی مدلم

  شرکت مال توئه ؟ی مطمئن_ 
ه جا گفته من  همی سعادتی دونی کنم ؟ می من ماندانا رو عقد می ؟ مطمئنیتو چ: دی خندانیک

  لحظه چشماتو ببند فکر کن روز عقد داماد هیدامادشم 
 

  ! نباشه
 . مکث کرد بعد تماس را قطع کردهی ثانچند
  " السهی می با کستی معلوم ن" بود ماندانا پوزخند زد نی آنالدنی تلگرام شد با دوارد
  " ؟ ي نداریمشکل . می عقد کنگهی دي هفته " داد امی پعیسر

 زنگ ی چرا هر چ؟ی خوبزمی سالم عز" جواب آمد قهی خورد و کمتر از پنج دقکی دو تعای سرامیپ
  ؟يدی زنم جوابم رو نمیم

  "!ي بار هم اومدم دمه خونت درو باز نکردچند
  " ناز کنه ی هخوادی حاال م" را  خواند با خودش غر زد امیپ

 چیمن از خدامه ه . دینظر منو پرس آقاجون به بابام گفت اونم " آمد ي بعد جواب بعدقهی دقدو
  "! توی توجهی ندارم جز بیمشکل

  "م ...به ك" لبش نشست زمزمه کرد ي رويپوزخند
 .  بفرستاد تا جواب ندهد شی دو کلمه را برانی ادادی محی تلگرام بست ترجی ناراحتبا

 . شد رهی سرش قالب کرد به سقف خری را زشی دست هادوباره
  !زی باخت خفت آمکی یعنی راه برگشتن مهی و ندنیود پا پس کش راه را رفته بنصفه

 را هیدسرمای بود تا زمان بخشش بادهی اما حاال پگاه نبخشزدی را بهم مزی همه چدی بخشی پگاه ماگر
  . زدی را بهم مزی گرفت و بعد از آن همه چیم
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 از زنمی باهاش حرف مشهی چند مدت که بگذره آروم مهی االن پگاه داغه " خودش زمزمه کرد  با
  حقمو دی فقط قبلش بامی کنی بعد ازدواج مارمیدلش درم

 
 " رمیبگ
 
 
 
 بالش کوچک کی ي لحاف رورونیدست شکسته ب. دی اش باال کشنهی سي خم شد لحاف را تا روبایز

 .  گذاشته بودند شی پاری هم زيگریبالش د. بود 
 . بود ختهی که اشک داغش رییهمانجا. بود  دهی بوسانی که کییهمانجا . دی اش را بوسیشانیپ

 ... همانجا
  . دی را بوسهمانجا
 .  را قورت داد نشیبغض سنگ.  رابست شی هاچشم

 . برق اشک در چشمانش بود  .  جدا شد   لبه تخت نشست بایز
 .  کرده بود هی هفته گرکی نی اچقدر
 ! کرده بود هی فقط با نگاه کردن به پگاه گری سرزنشچی هبدون
 هفته 6:  روح و مرده پگاه زد ی به چهره بيلبخند.  مانده از گچ گذاشت رونی انگشتان بي رودست

  ! یشی گچا هم خالص منی از اگهید
 " ؟شمی درد خالص منی از ای من ک" ضجه زد نهیقلبش در س.  نگاهش کرد ی واکنشچی هیب

 ی سرحاليباصدا.  قدم درون اتاق گذاشتي اتاق باز شد ساناز با انرژدر
 !مزاحمتون اومد :  گفت 

 ...نشنوم ازت ساناز :  اخم کرد ی بلند شد به شوخبایز
 ي افتادتی چند روزه از زندگي لطف کردیلی خزدلمی خونه خودته عزنجایا:  را باز کرداخمش

  ی که تنها گم نذاشتتمیشرمنده مهربون
  امروز دی مهمونم داردین برس به کاراتودی خاله شما برفمهیوظ : دی گونه اش را بوسساناز

 ای کی دونیپگاه م:  به پنجره کرد رهی گفت و رو به پگاه خ" یی وا" دی افتاده باشادشی انگار تازه بایز
  ؟ دنتی دانی خوان بیم
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  پنجره بود ينگاهش رو.  نداد جواب
 ...  حرف ها نی آخري روفکرش
 ... بوسه نی آخري رودلش

  ؟ادی خواد بی میاه کبگم پگ:  زد شی باز صدابایز
 . بود که اتاق را ترك کرد ختنیاشک آماده فرور.  با غصه به ساناز نگاه کردبایز

  ... تی وضعنی پگاه در ادنید...  بود نی قلبش سنگ
 ...  سکوت آزار دهنده نی ادر
  ... يدواری امیب...  برق ی نگاه بنی ادر

 !  مرگ بود خود
دست .  بسته شد جلو رفت لبه تخت نشست بای در اتاق که پشت ز. اما لبخندش را حفظ کرد ساناز

 حاال چرا با :  سالم پگاه گذاشت آرام گفت ي پايرو
 

  ؟یزنی حرف نمي قهر کردماها
 .  واکنش نشان نداد پگاه

 ... زن گرفته انی کنکهیمامانت بهم گفت مثل ا:  ادامه داد ساناز
  . دی پگاه را دي شدن چشم هابسته
 ی انقدر مهم بوده که تونستلتی چون حتما دلی بکشی خواستی گم چرا خودتو مینم: اد  دادامه
  پگاهگمیفقط بهت م ! ی کني کارنیهمچ

 ستی نيزی چیخوشبخت ... ی خوشبخت بشدیبا ... ی کنی زندگدیبا ...ي ادامه بددیبا:  را فشرد شیپا
  دست خود ی خوشبختادی بدست بانیکه با بودن ک

 
 ی تو نباشی دونیم! به مامانت نگاه کن .  رو نداشت اقتتی نکن که لی روزاتو حروم کسنیربهت ! توئه

  پگاه ؟ شهی میچ
 رفته ؟ ادتیاون روزامو ....  رفته ادتی رو هی احمق ؟ مهدشمی میاصال من چ : دی لرزی کمشیصدا

 رفتن آدما جون ...  از دست دادم اما زنده ام رویمنم ام
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 هم فوقش چند سال بعد با زنش ی ؟ آخرش خودتو بکشمی کننکارویچرا خودمون ا ! رهیگی رو نمما
  ی بسوزونوی کسی تونیبا مردنت نم!!  سرخاکت ادیم
 
  !يری گی انتقامو ازش منی ازش با خوشبخت شدنت بزرگتريری انتقام بگی تونینم

 ت ؟  کجاسریچقدر ناخنات بلند شده ، ناخن گ : دی دست کششی ناخن هاي روساناز
 دی کشرونی  دستمال از جعبه بکی.برداشت .  را نگاه کرد   همانجا بود زی ميبلند شد رو.  ندادجواب

 با آرامش شروع به گرفتن .  دست پگاه گذاشتریز
 

  شی هاناخن
 شی بهش کدورت پي نزدی خوب شد توام حرفمارستانای بادی کردم عموتم بی پگاه فکر نمیول : کرد

  ی اما مدتی کرد دهیجونت چقدر گر آقاچارهیب . ادین
 

 باز گفتم ولش کن ي نکردهی خواست بگم اون موقه که پسرت زدش چرا براش گری دلم میدون
 .... منی حاال ولرمردهیپ

 . جمله خارج شده بود کی لبانش نی هفته از بکیباالخره بعد از .  پگاه حرفش را قطع کرد يصدا
 ... حرف زده بود باالخره

 ...ض دار گفته بود  چند بغهر
 ... انگار از ته چاه آمده بودشی چند صداهر
 ... داشت جمله اش یچارگی چند بهر
 " کاش مرده بودم " چند گفته بود هر
 !  پگاه حرف زده بود اما

  خوندم برات ؟ نیاسی شعوریب:  گفت دیلرزی که میی پر آب شد با صداچشمانش
 ! دلم براش تنگ شده :  لب زد پگاه
 . هم فشار داد ي را روشی لب هازسانا

ZeinaB(:  
 . بلند سالم کردي با صدادیآرمان درون اتاق پر.  هوا باز شد ی درب اتاق ب
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:  لب کاشت سرش را باال گرفت ي نم اشک را گرفت لبخند رودی کششی ساناز دست به پلک ها
  زمیسالم عز

 نی رو زمزمی عزنی بشنجای اایب: شد ساناز بلند .  نشست نی زمي تخت رونییپا.  جلو آمد آرمان
  .نینش

 . ساناز نشستي بدون تعارف سر جاآرمان
 . رفترونی از اتاق ببای کمک به زي براساناز
 ی پسربچه مهرباني کرد لبخند بزند روی کرد سعی نگاهش مرهی به آرمان انداخت که خی نگاهپگاه

  ي بودش با صدادهی دی وقتمارستانی بار در بنیکه اول
 

 ؟یخوب: لبخند زد .... کرد وی کرده بود؛ سعهی گربلند
  .کنمی نميچند روزه کلش باز:  سرش را تکان داد آرمان

  چرا ؟ _
 . دوستش ندارمگهی د_

 امروز سر: آرمان ادامه داد .  نزد یحرف
  .ی برات دعا کردم که زود خوب بشصف

  گونه اشي سالم را بلند کرد رودست
  ی داداشیمرس : دی کش

 زمان بود که یلیمهر و محبت آرمان خ. اما ناراحت نشد دی بدون اراده از دهانش پر" ی داداش" کلمه
 .به دلش نشسته بود 

  ؟یپگاه جون:  آرمان برق زد چشمان
  جان ؟_
  بکشم ؟ ی رو گچ دست و پات نقاشيدی اجازه م_

 شی هاکی آوردن ماژي و برادیوس گونه اش را بیآرمان با خوشحال.  تکان داد دیی را به نشانه تاسرش
 . از اتاق خارج شد

 .  داد ی را به شلوغشی ساعت بعد سکوت اتاقش جادو
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 بار هم کی. باشندای و همسرش به همراه دالرام و دنوسفی حاج شانی مهمان هاکردی را هم نمفکرش
  پگاه آمده دنی دي هم برانباریا.مالقات آمده بودند

 
 . مانع رفتنشان شدبای اما ز و قصدشان ماندن نبودبودند

 . استراحتش ترك کردندي کنارش نشستند و بعد اتاق را برای کموسفی و حاج هیسم
 نرفتند و مشغول صحبت رونی که حاال با ساناز هم دوست شده بودند از اتاق بای دالرام و دناما

  شده اش انداخت ی نقاشي حوصله به پاینگاهش را ب..بودند
 

 مدرسه اش نمانده بود حتما فی و رنگ کرده بود اگر تکالدهی کشی حوصله نقاش ساعت باکی آرمان
  . دیکشی می گچ دستش هم نقاشيرو

 ی قلبش پنجه مي روریغروب دلگ . رفتی میکیهوا رو به تار. دوخت رونی را از پنجره به بنگاهش
 .دیکش
 .دی کوبی صورتش مي را روانی کی خاليجا
  غروبایشد  ندار غروب روز جمعه بایفرق
  .... رندیتمام غروب ها دلگ!  کنارت باشد ، نباشد  دی آنکه بای شنبه وقتروز
 افته ی من مادی کنه ؟ ی کنه ؟ به من فکر می مکاری االن داره چیعنی " عاشق درونش پچ زد پگاه

  "؟
 یازش م نوشویی طاليحتما داره موها...  زنشه شی االن پ" بلند گفت یی با صدادهی دانتی خپگاه
  عاشقانه ي براش حرفابوسهی گوشش رو مریز... کنه 

 
 " کنه ی مزمزمه
  دی دری طرف قلبش را مکی انی کیی درد جدانیا.  را گاز گرفت لبش
 .  کرد ی می بودنش روحش را زخميگری با دگری دطرف

 !؟... ماند ی می جسم زنده چه باقکی جنگ نابرابر از پگاه جز نی ادر
  پگاه ؟یموافق:  به خود آمد  دالرامي صدابا
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 ی موافقمیسی برات بنويزی چهیرو گچ دستت هممون : ساناز لبه تخت نشست.  نگاهشان کردیسوال
 !  آرمان بشه ی دفتر نقاشنکهی؟قبل از ا

 خواهند بکند فقط ی کرد چه کار می فرق نمشی حوصله بود که برای آنقدر خسته و بقتی حقدر
  سکوت کنند اما چه ایرند  بگذاشی خواست تنهایدلش م

 
 .... رفته بود که حاال شی به خواست دلش پيزیچ

 بروند رونی از اتاق بنکاری هم گذاشت در دل آرزو کرد کاش بعد از اي رودیی را به نشانه تاشی هاپلک
  یی چشم و روی کمال بشی آرزودیتا تنها بماند شا

 
  .  را کنارش تحمل کندی توانست کسی اما واقعا نمبود
 .  کرد بدنش داغ است ی احساس می هم با وجود خوردن مسکن آرام نشده بود حتشی دست و پادرد
 . نوشتن آماده شدند ي برابی در دست به ترتیکی سه با ماژهر

  دستش شروع به نوشتن کرد  ي کنارش نشست رودالرام
 ! بلند بخون :  به دالرام گفت ساناز

 هر چه زودتر دوارمی امزمیپگاه عز: بعد از نوشتن بلند خواند .  داد تکاندیی به نشانه تاي سردالرام
  در چرت و پرت ینیحالت خوب بشود و کنارمان بش

 
 .  بود ی خالتی اما جامی ، امروز در کنارت بودی کنمانی همراهییگو

 .  زد و تشکرد کرد ی رنگی بلبخند
  کنم ؟ ی کپنویمنم هم:  در دست گرفت کی ماژایدن

 .... نششعوریب:   داد زد دالرام
 ي و رودی هر چهار نفر به طرف چرخينگاه ها.  باز شدن درب اتاق ادامه جمله در دهانش ماند با

  ثابت ماند  ایبرد
آرام نثار هر "سالم " کی ایبرد. زودتر به خودآمده سالم کردند هیبق.  تعجب کرد ای برددنی از دپگاه

  حواسش جمع شد  افتادشی که رواینگاه برد. سه کرد 
 
 راحت باش :  گفت ای شود بردزی خمی کرد نی کرد سعی آرام"سالم"
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 .منتظر تعارف بود : دیساناز خند.  قبل برگشت شنی به پوزدوباره
 ي شده تا پایچی سر باند پي نگاهش از روستادی جلو رفت کنار تخت اایبرد. دندی و دالرام خندایدن

 با . گاه نشست صورت پيدرون گچ رفت و دوباره رو
 

 !  مراقب خودت باش شتریب:  بم و محکم گفت يصدا
  ؟ یی رو گچ پگاه داسمی بنویچ:  گفت ایدن.  باز و بسته کرد دیی حال به نشانه تای را بچشمانش

.  پگاه گذاشتیشانی پيدست رو.  خم شد ای دادن جواب به دني با دقت پگاه را نگاه کرد به جاایبرد
  از تماس ي حس بدچیبست ه را شیپگاه چشم ها

 
 ی اش بهی نکرد انگار روحدای پای برددست

ZeinaB(:  
 . ش از اندازه افت کرده بود

  ! يتب دار:  آرام گفت ایبرد
 داروهاش کجاست ؟:  رو به ساناز کرد ستادی اصاف
 یتختبه پا.  را گرفتکی پالستایبرد. پگاه را بدستش دادي داروهاي محتواکی بلند شد پالستساناز

  آب رو به ساناز و دالرام که وانی لدنینگاه کرد با د
 

  بودند ستادهی امقابلش
 ! دینی ساکت کنارش بشای دی تنهاش بذارحای داره ترجازیپگاه االن به استراحت ن:  گفت يجد . کرد
لت لب ساناز با خجا.  به زبان آورده بودنای ممنون شد حرف دلش را عای بار در دلش از بردنی اوليبرا
  رونی بمیبله حق با شماست بهتره بر : دیگز

  می بعد برسمی بنومویادگاریمن :  اما گفت ایدن.  کرد دیی هم تادالرام
 پشتشان ی تک به تک نگاهدی کشرونی چند قرص بکی از درون پالستایبرد.  شروع به نوشتن کرد و

 .انداخت 
دوست دارم بوچ . وب شدنت مارا خوشحال کن زود خوب شو و با خ . زمیپگاه عز:  بلند خواند ایدن

 بوچ 



 694 

انگار .  در لحنش مشخص شود تشکر کرد ی کالفگنکهیبدون ا . دی  بلند خندي و ساناز باصدادالرام
  بردند چون بدون حرف ی حساب مایهر سه از برد

 
 . از اتاق خارج شدند در اتاق که بسته شد نفسش را آزاد کرديگرید

:  کرد گفت ی آب گذاشت به پگاه که منتظر نگاهش موانی را کنار لکی پالستدی به طرفش چرخایبرد
  ؟ ینی بشی تونیم

 بله :  جواب دادعیسر
 دست ایبرد .دی کشی زحمت مدی بای داد حاال کمی مهی و ساناز به تاج تخت تکبای به کمک زشهی هم
  کتفش گذاشت کمک کرد باال تنه اش بلند يرو
 

 . بدهد هیش صاف کرد تا بتواند به آن تک و  بالش را پشت سرشود
 یمرس:  آب را دستش گرفت وانی دست سالم دو قرص را درون دهانش گذاشت و لبا

 را وانیدست دراز کرد ل.  رفتند نیی قرص ها پادی آب نوشيجرعه ا.  سرش را تکان داد ایبرد
  شی را زودتر گرفت سر جاوانی لای بگذارد بردشیسرجا

 
   .گذاشت

 . بود  دی بعای ها از بردی مهرباننی را باال انداخت اشی ابروي تاکی
 .  دستش انداخت ی نگاهایبرد . دی دوباره دراز کشای کمک بردبه

  ؟ دی کرددای پیمنش:  آرام گفت پگاه
  ؟ی کنی گچ رو باز میک :دی جواب پرسي به جاایبرد
  گهی هفته د6 _
 ! برگرد سرکارت گهی دي هفته 7 _
  امی نمگهید_

  . میزنیحالت خوب شد حرف م:  نگاهش کرد رهی خهی چند ثانایبرد
 .  نداد حوصله بحث نداشت يگری اما جواب د" !شهیحال من خوب نم" دل جواب داد در
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 بدنت باالست حتما به ي دماي احساس کردای و ي درد داری وقتی استراحت کنشتری کن بی سع_
 . رضا اطالع بده 

 . هم انداخت ي رودییه تا را به نشانشی هاپلک
  اومده؟ شی پی زبونت هم مشکليبرا:  گفت ي جدایبرد
 نه  :  جواب داد يجد
 . ابروهات از زبونت استفاده کن ي جواب دادن به جايپس برا: به طرف در رفت ایبرد

 . بدهد از اتاق خارج شد ی صبر کند پگاه جوابنکهی بعد بدون او
 
  
 
  خوابش برده ی دانست چه زمانینم. نش را باز کرد ساناز چشماي صدا زدن هابا

 .  بود ای بود بسته شدن در پشت سر بردادشی که ي صحنه انیآخر
 به سمت پگاه رفت کمک کرد .  گذاشت زی مي شام را روي محتواینی سساناز

 . ندیبش
  اش را که به بالش داد آرام هیتک

 رفتن ؟: دیپرس
  ربع نشستن بعد رفتن هی رونی از اتاق اومد بای بردنکهیاز اآره بعد :  رفت ینی به سمت سساناز

 ... ها شهی دست سختت مهیبا :  گذاشت شی پاهاي را روینیس
 ی داد به سختی محی غذا در دهانش بگذارد ترجیاصال دوست نداشت کس.  اش را باال انداخت چانه

  در ی کسنکهیاما با دست خودش غذا بخورد تا ا
 

 .  بگذارد دهانش
 .  نگه داشت شی را براینیساناز س. دست شروع به خوردن غذا کردکی با

 .  غذا را بخورد تا بخوابد عی خواست سری فقط دلش مدیفهمی غذا را نممزه
  مگه نه ؟ هی پسر خوبایبرد:  سکوت را بهم زد ساناز
 .   نداد جواب
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 یی توپه خدایلی خکلشمیو هقد .  ختی ری قلبم مزدی باجذبه اس حرف میلیخ:  ادامه داد ساناز
  ؟ يقبول دار

  یمرس: آرام گفت .دی آب را براشت چند جرعه نوشوانی جواب لي جابه
 آره خوبه :  تفاوت نگاهش کرد ی بزنمایبا تو حرف م:  را برداشت ینی سساناز
 . بده حی توضشتری ؟ بهیخوبه چ:  تخت گذاشت خودش کنار پگاه نشست نیی را پاینی سساناز

 پگاه از الك دنی کشرونی سوال ها بنی ادنی دانست قصدش از پرسیوصله ساناز را نگاه کرد م حیب
  حوصله تر از آن ی بدی فهمیخودش است اما کاش م

 
 .  حرف بزند ای که درباره برداست

  که در لحنش آشکار بود ی حوصلی ببا
  دونم ی نميزیازش چ : گفت
 صحبت کرد که جوابش از سمت یکم.  وارد اتاق شد بایز نثارش کرد همزمان ي بلند"شی ا" ساناز

 . پگاه تنها سکوت بود 
 . را برداشت از اتاق خارج شد ینی سی ناراحتبا

  شددی نصف موهاش سفچارهیجواب مامانتو بده ب:  به پگاه رفت ي چشم غره اساناز
 ! چند روزه نیا

  کند فی که داشت را چطور توصی دانست حالینم.  نزد یحرف
  در تمام تنش بود ی حسی بکی

  حس بود ی بزی به همه چنسبت
  حرف زدن نداشت حوصله

  حوصله گوش کردن هم نداشت یحت
 هم ی نرفته بود اما حس دلتنگنی از بانی از کیناراحت.  قلبش چنبره زده بود ي روی دلتنگهیسا

 .  بود ستادهیکنارش ا
 !  فهمد ی به دل که نملعنت
 ! کند  در چشمت ی رفته  را خار مي آدم های خالي به  شب که جالعنت
  ! ستنی به خاطره ها که کمرنگ شدن را بلد نلعنت
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 .... به خودش که لعنت
 ... به خودشلعنت
 ...  به خودش لعنت

  شد کی زده شده اتاق تارنیی برق که پادیکل
 .  تخت پهن کرد نیی رختخوابش را پاساناز

 . نداشت ی راهدنی شکسته جز طاق باز خوابيت و پا دسکیبا .  وول خورد شی سرجایکم
 .  که درد داشت در خودش مچاله شود یی خواست مثل تمام شب های دلش مچقدر

 .  بود دهیچی کند ؟ در سرش پی حاال کجاست ؟ چه مانی کنکهی را به سقف دوخت فکر انگاهش
 آرامبخش يته را با قرص ها هفکی. کند يری اشک جلوگزشی هم فشار داد تا از ري را روشی هالب

  بود اما حاال دهی را نکشانیسر کرده بود درد نبود ک
 

 .... 
 ساناز :  صدا زد آرام
  . دی دانست ساناز بشنود اما شنی مدی آنقدر آرام بود که بعشیصدا
 جانم پگاه ؟ :  تشک نشست ي روعیسر

  دی ببخشیچیه:  اما نتوانست دی باز کرد بگودهان
  ؟ ي خوای ميزی چ؟ي دارکاریبگو چ: رد  کی نوچساناز
  ... شهیم:  را گاز گرفت لبش
  نفس حرفشهی داد ی اجازه نمبغض

  ! ي بدتوی گوششهیم:  را بزند 
 درد در قلب جفتشان کی معلوم نبود اما چکدامشانی چهره هیکی متوجه منظورش شد در تارساناز
 ! بود 

 برداشت درون دست سالم دراز شده پگاه گذاشت دوباره  را از کنار بالشلشیموبا . دی کشی آهساناز
  سر قالب کرد ری را زشی برگشت دست هاشیسرجا

 
 . سقف زل زدبه
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 . بود ی ساناز کار راحتلی بود کار کردن با موبایکی شانی هر دوی مدل گوش
. ماند  ریمنتظر باز شدن تصاو . دندیدی تار مشی شد چشم هاستاگرامی روشن بود وارد الی موبانت

 .  نگذاشته بود دیپست جد
 .  انداخته بود باز کرد انی را که خودش از کیعکس

.  بود دهی خندقی عمانیک.  و فرانک به بام تهران رفته بودند رضای بود که همراه علی شبي براعکس
  هم شیهم لب ها

  ...شی هاچشم
 انی فرستاده بود کشیبراشب عکس را .  هوا عکس گرفت ی بود که بدهی را پسنددنشی خندآنقدر

  ی صفحه گوشيدست رو. قربان صدقه اش رفته بود 
 

 شدن گوشش را احساس سیخ.  شدند ری از گوشه چشم سرازياشک ها....  گونه اش ي روگذاشت
 . کرد 

  ي عکسمان آنقدر مرا دوست دارنی در آخر"
  " ... ي شود رفته ای باورم نمکه

 را از لیساناز بلند شد موبا.  موفق نبود ادید نشود اما انگار ز هق هقش بلني را گاز گرفت صدالبش
  پگاه ی کنیعادت م: دستش گرفت 

 ....  نداد فقط زار زد ی حرفچی اجازه هدی سرش کشي را با دست رولحاف
  ساناز نبود ي حرف های به سادگرفتن
 .... را جا گذاشته باشد  زشی همه چشی فهمد که جز پاهای می رفتن را کسدرد

 
 
 
 
 
 

  ؟يچرا بالکم کرد:  کانامه کنارش نشست آرام در گوشش گفت ي روماندانا
  ؟ یشعر گذاشت...چرا کامنت ك:  ماندانا نشست ي و کوروش بلند شد روی سعادتي از رونگاهش
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  پستت کامنت بذارم ریمودب باش من زنتم دلم خواست ز:  زد ي پوزخندماندانا
  خورم ی دارم می چه گوهی جار بزنخوادیمدلم ن : دی ابرو درهم کشانیک

  نبود انی در سالن حواسش به کیکس.  اجازه صحبت به ماندانا بدهد بلند شد نکهی ابدون
  و کوروش در حال صحبت بودند یسعادت

 بهتر برگزار شود هنوز تیفی با کزی نظر گرفته بود تا همه چری هم درآشپزخانه خدمتکارها را زنیریش
 . بودند مدهایمهمان ها ن

 . شب زل زدیکی به تارستادی شلوارش فرو برد صاف ابی تراس شد دست در جوارد
 بود که اطالع از دهیچی در گوشش پی زني بار با پگاه تماس گرفته بود اما فقط صدانی صبح چنداز

 . دادیخاموش بودن دستگاه م
 شود زنگ را ادهی پنکهی اما جرات ا بودستادهی ساعت مقابل درب خانه اشان امی از آمدن به خانه نقبل

 .بفشارد را نداشت 
 !نباش ...  و ساناز هم گفته بودند برو بایرضا ، ز... رانده بودش تی با قاطعپگاه

  اش زد ینی بری عطر ماندانا زي شدن درب تراس آمد و بودهی کشيصدا . دی کشیآه
  را شی پر نازش گوش هايصدا
  ؟ی برخورد کنينجوری همه اي جلويخوایم : آزرد

 .  نداد جواب
 . سوال برم ری همه با رفتارت زي خوام جلوی کردن منه بگو من برم نمعی اگر قصدت ضا_
 ی نشعیدورو ورم نپلک تا ضا:  حوصله گفت یب

 من زنتم :  پوزخند زد ماندانا
  اش را به چشمانش ی خالنگاه

  بهت ندارم ی حسچیه : دوخت
  ؟ي خواستگاريرا اومدپس چ:  ماندانا پر شد چشمان
 . داشتم لیدل:  جواب داد خونسرد

  بوده ؟ ی چلشیدل : دی ماندانا لرزيصدا
 .  نداد جواب

  ؟ ینیبی چرا منو نم؟يدی منو ندچوقتی چرا هی من دوست دارم از همون بچگ_
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..... 
 ...ی صبر می کنم تا عاشقم بشی کنم  صبر می من رهات نمی بهم نداشته باشی اگه حسی  حت_
 چون نمتیبی خواستم نمی که من مي نبودی چون اون کسدمتی ندچوقتیه : دی حرفش پرنیب

  خوام ی که من میشی نمیاون
  شمی مي که تو بخواي هر جورانی کشمیم:  را گرفت شی جلو رفت بازوماندانا

 ستادی اشی رو به رودی کشرونی را بشیبازو
 به مارستانی در بی خودش افتاد وقتادی . دی دیماندانا م ي بار بود التماس را در صدا و چشم هانیاول

 ! پگاه التماس کرده بود 
  دختر التماس کند کی کرد خودش به ی فکر نميروز
  کرد ماندانا به خودش التماس کند ی نمفکر
 !  درحال افتادن بود وفتدی کرد اتفاق بی تمام آنچه که فکر نمانگار

 .  را بسته بودشی به خود آمد، چشم هاشی ها لبي ماندانا روي نشستن لب هابا
  . دی کششی لب هاي روضی با غدیخودش را عقب کش. شدشوکه
  ي کرد پر از بهت و ناباوری نگاهش مماندانا
 با لبخند رضای درب تراس باز شد علی را نداشت قبل از هر حرفرکنندهی عکس العمل تحقنی اانتظار

  ی لبخند مصنوعماندانا خودش را جمع کرد. وارد شد 
 
.  هر دو در رفت و آمد بود نی مشکوك برضاینگاه عل.  کرد ی احوالپرسرضای لب نشاند با عليرو

 .  رفت رونی مختصر از تراس بیماندانا بعد از احوالپرس
 دعواتون شده بود؟: کرد انی رو به کرضایعل

  زونهیآو:  جواب داد یعصب
 !بنامزدته خ : ستادی کنارش ادی خندرضایعل
  . دی خندشتری برضای پر حرص نگاهش کرد علیی چشم هابا
  شده اشدی کلي دندان هانی باز

 خر..ك:  گفت 
 !  اون که نوش جونت _
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  ؟يبا پگاه حرف زد : دی کشرونی را بگارشی پاکت سبی جاز
  خاموشه لشی موبا_
  !يزدی به خونشون زنگ م_
  احتماال دهی مامانش جواب م_
 گوشه لبش را گاری سرضایعل

  بدن بهشوی دختر بگه دوستشم گوشهیخل بده ..ك:  گذاشت 
  نه ؟ شهی خوشحال میلی اونم بفهمه منم خ_
 !مت نبوده ... تو به تفهمهی نه اما حداقل م_
 می عقد نکنگهی گفت تا دو ماه دیسعادت : دی کشیآه
  شی لب هانی را از بگاری سرضایعل

 چرا ؟  : برداشت
  مطمئن بشه پگاه تموم شده خوادیابامه مکار ب:  زد پوزخند

  به ماندانا بگو _
  کاسه اس هی تره همشون دستشون توو وثی از اون دنیا:  گفت کالفه

  ؟ی کنی مکاریچ:  زد گاری به سی پک محکمرضایعل
  کنم دو ماه تموم بشه ی صبر م_
 بشم باز به الیخی بتونمیم نم اومدنجایتا ا:  گفت رضایکالفه از نگاه عل.  نگاهش کرد رهی خرضایعل

  وفتمی بییگدا
  دختر بلونده چند سالشه ؟ نیا:  نگاهش را برداشت رضایعل
 کدوم ؟ :  تعجب نگاهش کرد با
  ساناز دوست پگاه _

 چطور ؟ :  را باال انداخت شیابرو
 !  مخشو بزنم خوامی م_
 ! دوست پسر داره :  لبخند زد انیک
  نییا را از تراس پگارشی سرضایعل

  چس ناله بود رلم نداشت نستاشی اجینه جدا شدن پ :انداخت
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  ؟ يآمارشو در آورد:  خنده اش گرفت انیک
  دوست دارمی مدلنیزبونش درازه ا:  لبخند زد رضایعل
  توو سالن همه اومدن دیایسالم بچه ها ب:  با لبخند گفت انای تراس باز شد کدر
  می نذاشت جوابشو بددایخل... كیخانوادگ:  کرد انی به ک رورضایعل.  رفت رونی درب را بست بو
  امی تو برو منم م_
 .  رفت رونی تکان داد از تراس بدیی سرش را به نشانه تارضایعل

  .دیچی زن در سرش پي شماره پگاه را گرفت اما باز صداگری آورد بار درونی را بلشی که شد موباتنها
 

++++++++++++++ 
 
 
 هستند که به خوابش ببرند يخدا را شکر کرد مسکن ها آنقدر قو. خواب نگاه کرد  پگاه غرق در به

 .  غصه بخورد يداریتا کمتر در ب
 سبز رهی و داریوارد تلگرام شد نام ام.  را برداشت لشیموبا.  اش به تخت بود هی تخت نشست تکنییپا

 .  بودنش داشت نی خبر از آناللشیرنگ گوشه پروفا
 

 .  را نگاه کرد نی مخاطبي هی تفاوت بقیش نشست ب لبي روپوزخند
 . تا با او صحبت کندافتی را نی بودند هر چه نگاه کرد کسنی آنالنشی پگاه تمام مخاطبجز

 .  شد شروع به خواندن پست ها کرد شی از کانال هایکی وارد
 آمد وارد صفحه نروی از کانال بيبا کنجکاو.  آمد امی پشی متن بلند بود که براکی خواندن سرگرم

 .چت شد
 .  آشنا نبود شی نام فرستاده شماره اش افتاده بود که براي جابه

 " زمی سالم عز" را خواند امی پعیسر
 امیبه صفحه چت برگشت پ.  متعجب شد رضای علدنی را باز کرد با دلی از جواب عکس پروفاقبل
 . آمده بود دیجد

   " ! يری نمی ؟ از خوشحالی  کوش"
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 ی جواب بدم تو از خوشحالدمی ترس" نوشت شی لبش نشست  براي لبخند روتی عصباني جابه
  " !يریبم
 " با دستات منو بکش ای جووووون تو ب" 

 " ؟ ي دارکاری چ" دیخند
  " انداختن نداره رونی بگهیدو تا جوش د! بردار لتی رو از پروفای سکسي عکسانی ا"
 تو هی باشه راضی راضدی که بایاون":  نوشت دیبلند خند.  خنده و چشمک نگاه کرد ي هایموجی ابه

 "غصه پنج سانتت رو بخور 
 از دوستانشان با تعجب نگاهش گری و سروش و چند نفر دانیک . دی را که خواند بلند خندامی پرضایعل

  امتحانش " توجه به نگاهشان نوشت یب. کردند 
 

 " اما درد داره ها هیمجان
 آمدند و ی که ادا نمییدختر ها.  آمد ی مدل دخترها خوشش منیاز ا . دیش لبش کي لذت زبان روبا

 . دادند یخودشان را پاك و معصوم نشان نم
  " ؟ی چه امتحان":  ساناز آمد جواب

 
  " نه ؟ای پنج سانته ینی بب" _
 "!! هر چند سانت هست مبارك صاحبش .  خوادی نم"_
 "!  درد هم نداره يرنجوی ؟ ایشی صاحبه فعال تو صاحبش می ب" _
 

 زد دوباره چشم به انی به کیچشمک.  برخورد کرد انی کی سرش را با لبخند بلند کرد با نگاه سوال
  امدی نیصفحه چت دوخت اما هر چه منتظر ماند جواب

 
 . 

  " ؟ ي مرد" نوشت
 امکان داشت ناراحت شود ؟ .  نگاه کرد گری دکباری از ارسال قبل
 جنبه ندارد و در موردش اشتباه فکر کرده دادی نشان مشدی مهم نبود اگر ناراحت م باال انداخت  شانه

 ! 
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  " دمی کار دارم االن بعدا جواب م" لبش نشاند ي ساناز لبخند روامیپ
  گرفت شی جا بلند شد راه تراس را در پاز

 داد به حیترج. داد  هی ها تکلهیبه م.  را باز کرد با خلوت بودن تراس نفسش را آزاد کرد یی کشودرب
 .  بفرستد سی کردن وپی تايجا
 
  عشق من ایب:  آب را به دست پگاه دادوانیل

  یمرس:  را به دستش داد وانی لدی زد چند جرعه آب نوشی لبخند کم رنگپگاه
 فدات بشم :  را گرفت وانی لساناز
 .... زحیلی خی مرسی همه چيبرا:  ساناز را گرفت دست
  ؟يدی فهمفمهی کنم وظي هر کاریخفه شو چرت و پرت نگو تو خواهر من : دی حرفش پرنی بساناز

  یمرس:  پر آب شد چشمانش
  بشو شهیتو زود خوب شو فقط پگاه هم : دی خم شد گونه اش را محکم بوسساناز

 ! مرده بود ی دانست پگاه قبلی نمیکس.  نزد لبخند
 ! مرده بود ...  را زده دشی گفت بخاطر پول قشی در چشم هارهی خانی شب که کهمان

 ! را هم در همان جاده جا گذاشته بود جسدش
 !  جواب ساناز سکوت کرد در

 چه پرروئه :  نوشت لبه تخت گذاشت رو به پگاه گفت يزی را برداشت چلشی موباساناز
  ؟ی ک_
  انی دوست کرضای عل_
 .رزد اگر دهان باز کند  لی هم مشی کرد صدای احساس میحت . دی قلبش لرزانی آمدن نام کبا

  مثل دوستشه ی الشهی نمیا:  ادامه داد ساناز
 دی لرزی که از نظر خودش میی با صداپگاه

  اول از همه اون به من گفت که حواسمو جمع کنم و بچه رو سقط کنم هینه پسر خوب:  گفت 
  ؟ خوبه ؟ يجد : دی ساناز باال پري ابروها
 آره  :  تکان داددیی را به نشانه تاسرش
  تونم تنها بمونم ی خوام سرگرم بشم نمیم:  لبش را گاز گرفت ساناز
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 .  نداد یجواب
 ادا هی کال مشخصه دنبال سکس و خوش گذرونستی نی تعهدو عشق و عاشقي مدالنی از انمی ا_

  جلو ومدی ننمیعاشقا و رفاقت سنگ
  شو باهاش ی اگر خوبه اوک_

 !  ؟یشی نمتو ناراحت:  مردد نگاهش کرد ساناز
  هی گم که پسر خوبینه  اصال م : دی خندیمصنوع
 .... مزه دهنشو بفهزهی کرم برکمی:  شانه باال انداخت ساناز

  فرستاده برام سیاوه و:  گفت امی پدنی دبا
 فرستاده بود چقدر شی براسی وانی بار که کنیاول.  دور در سر پگاه زنده شد یلی خي اخاطره

 ! خوشحال شده بود 
 ! داشت یبی حس عجهچ

 ! را گوش کرده بود سشی از صد بار وشتری بود بدهی دا شنشی صدای قلبش باال رفته بود وقتضربان
 " چتامونو پاك نکرده بودم نی کاش اول" پر شد چشمانش

 صداش يدلم برا...  کاش زنگ بزنه حداقل " لبش ي قطره اشک سر خورد رو" بود می کاش گوش"
 "تنگ شده 

  بار هیارزش : ساناز به خود آمد  ي صدابا
  داره امتحانو

  ؟یک : دی پرسجیگ
  گفت؟ی چيدیشن.رضایعل:  را گرد کرد شی چشم هاساناز

 . کردی را دوباره پلسیساناز و. باال انداختی را به نشانه نفسرش
 کن  منم فکر شنهادی به پنشی کارتو انجام بده در حزمیباشه عز : دیچی در اتاق پرضای علي صدا
  انگار رونهیب:  گفت ساناز
 " ؟ششهی هم پانی بپرس ک" دی خواست بگوی مدلش

 ! توانست ی نماما
  ؟ی کنیبرقو خاموش م:  بالش گذاشت يسرش را رو!  شد ی نمشیرو

  !ی خوب بخوابزمیآره عز:  بلند شد ساناز
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 . ختی ررونیها باشک از گوش چشم .  شد کیاتاق که تار.  بالش گذاشتيسرش را رو.  نداد جواب
 نگاهش .  بود شی موهانیمثل هر شب راهشان ب

 
 . به سقف بود رهیخ

  !دیبری شب ها امانش را میدلتنگ
  !شدی آدم ها شب تحمل نمی خاليجا
 
  
 

سرش را باال گرفت  . ستادیمقابل خانه پگاه ا. چند قدم جلو رفت .  شد ادهی را باز کرد پنی ماشدرب
  یکیپشت تمام پنجره ها تار. پنجره ها را نگاه کرد 

 
  . بود
 .  تمام شده بود ی مهمان12ساعت .  نصفه شب بود 2. به ساعت نگاه کرددی کشرونی را بلشیموبا

 مادرش ، يدر مقابل تمام اصرار ها.  اش با ماندانا بود ي نامزدی برگزار شده که اعالم رسمیمهمان
 .نده بود بود شب را آنجا نماستادهیکورو ش و ماندانا ا

 .... نه خانواده اش و نه دوستانش .  کس را نداشت چی هحوصله
 ! خواست ی بودن پگاه را مدلش
  ....شی هاحرف
  .... شی هالبخند

  ... شی هاعاشقانه
 کند خواهش ی با ساناز چت مرضای در تراس متوجه شد علیامشب وقت.  برد شی موهانی بدست

 !  ست یر چه حال کند ، دیکرده بود بپرسد پگاه چه م
 ...  رابطه تمام شده اش نکند ی ندارد و رابطه شروع نشده اش را قاطی گفته بود به او ربطرضای  علاما

 !  درد داشت رضای علحرف
 ...  شب قرارش را گرفت تمام
 ! بود نی تمام شده سنگکلمه
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 !خاموش بود ...  شماره پگاه را وارد کرد دی کشرونی را بلشیموبا
 . ضربه زد شی درنگ روي بدون لحظه اافتی رفت نام ساناز را نشی مخاطبستی ليرو

 دانست متعلق به اتاق پگاه است ، دوخت ی که مي را به گوشش چسباند نگاهش را به پنجره الیموبا
 . 

 ! تماس گرفت گریبار د.  کرد جکتی رساناز
 ! کرد ی با پگاه صحبت مدی باامشب

 ...! توانست ینم ! شدینم ...شی صدابدون... بدون پگاه  .... شدینم
  ؟ هیچ: ساناز پچ زد .  منتظر نماند ادیز
  بده پگاه من دمه درم وی گوش_

 برو گمشو بابا پررو :  که پچ پچ بود گفت یی باهمان صداساناز
 ! بده بهش ویتو دخالت نکن گوش:  را باال برد شیصدا

  دم زنگ نزن بروگمشو ی نم_
 ! دوباره تماس گرفت  . دی کشي حرص نفس بلندبا.  را قطع کرد تماس

  تر از بار قبل سانازعیسر
  گم زنگ نزن ی مشعوریب:  جواب داد 

  بده بهش ویحرف دهنتو بفهم گوش:  جواب داد یعصب
  ؟ی بکني خوای می دم چه غلطینم:  لجبازانه جواب داد ساناز
 وی نداره زود گوشي ننه بابات دادن کارلیآدرس خونتونو دارم  چهار تا دروغ تحو:  جواب داد یعصب

 ! بده بهش 
 ادی برمزی مثل تو همه چی ناموسی آره خب از ب_
  ی نکنمی پس حواستو جمع کن عصباننی آفر_

  .دی شنی را مشی نفس هايصدا . دی نفس کشی حرصساناز
  بده بهش منتظرم ویگوش:  کم نکرد شی صداتی عصباناز
  بکنه شویردار بذار زندگ دم خوابه دست از سرش بی نم_

  نداره یبه تو ربط : دی کشیپوف
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 کنه در طول روز دو کلمه ی مهی هر شب داره گريدوست منو بدبخت کرد.  اتفاقا به من ربط داره _
  ؟ي خوای از جونش می چزدیام حرف نم

 !  بده بهش ویگوش:  آورد نیی را پاشیصدا
 ...  دلی برو هر غلطانیبرو ک:  ساناز از حالت پچ زدن خارج شد يصدا
  کنم ی بده بهش خواهش مویگوش : دی حرف ساناز پرنیب. که ساناز را صدا زد دی پگاه را شنيصدا

  شود زی خمی کرد نی می را از خودش دور کرد رو به پگاه که سعی گوشساناز
  ؟ي خوای ميزی ؟ چزمی عزهیچ : گفت
  آره ؟ انهیک:  لب زد پگاه

  خواد باهات حرف بزنه گفتم نه دمه دره ی آره م: سر تکان داد ساناز
  " بخشم ی شنوم نمیفقط صداشو م"دست دراز کرد .  شد تابی بقلبش
  گرد شده نگاهشي با چشم هاساناز
  ؟ ی باهاش حرف بزني خوایم: کرد 
 ! بره گمیم:  را تکان داد سرش
  ! هیمنم پشت گوشام مخمل:  با افسوس سرش را تکان دادساناز
 .  را در دستش گذاشت و لبه تخت نشست یگوش

 ی هم حس می را از پشت گوشانی کينفس ها.  را به گوشش چسباند لی موبادی لرزی که می دستبا
 . کرد

  زنمی بده بهش بذار باهاش حرف بزنم وگرنه زنگ خونه رو موی گوش_
 ی حاال هم ميم آوردکم بال سر: پگاه مهربان و عاشق را پس زد .  هم فشار داد ي را روشی هالب
  ؟ ي آبروم رو ببريخوا

 .....پگاه من:  پر بهت زمزمه کردانیک
  ي منو زددی همون که بخاطرش قشی برو پنجای ااین! پگاه مرد  : دی حرفش پرنیب
 تونم زنده بمونم یمن بدون تو مگه م! نزدم ي خرچی هي تو رو برادیمن ق:  آرام و دلتنگ گفت انیک
 ؟

 !  تونم ی همونطور که من می تونیآره م:دی را چسبشی گلوخی باال آمد ببغض
 ! تونم ی من نم_
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  مگه نه ؟ی خواستی منوی مرفه و راحتت همیزندگ ... تیبرو دنبال زندگ : ختی راشکش
  ! ي کنار زدنی همي برامنو

 یدگ خوام راحت زنی فقط مزنمیکنارت نزدم به جون خودت کنارت نزدم نم:  گفت یچارگی با بانیک
  !می تونستیبدون پول نم ... میکن
  بودم ی تو ؟ من که راضای من _

  بال رو سر جفتموننیچرا ا:  زد هق
  ؟ي آورد
 .  را خاموش کرد لشی تماس را قطع و موبادی را کشی بزند ساناز گوشی حرفانی کنکهی از اقبل
 زن  گفتم حرف ننی همي برایشی متی دونستم اذیم : دی را در آغوش کشپگاه
 !دلم براش تنگ شده :  زار زد پگاه

 . نزد ی پشتش را نوازش کرد ، حرفساناز
  رفت ؟ نیبب : دی صورتش کشيدست رو.  خودش را جدا کرد پگاه

 داده و هی تکنشی به ماشانیک. پرده را کنار زد  . ستادی تخت انییبلند شد پا .دی کشی آهساناز
 .  در دستش بود لیموبا

 .ختی ریهنوز اشک م .  پگاه نگاه کردبه
 .به طرف پگاه رفت .  پرده را انداخت" به خاطر خودته پگاه " بست و باز کرد  ی را ناراحتشی هاپلک

ZeinaB(:  
 هنوز هست ؟ :  نگاهش کرد ی اشکي پگاه با چشم ها

 !نه رفته :  را باال انداخت سرش
  . دی تخت دراز کشيرو لبش نشست دوباره يپوزخند رو . دی را در چشمان پگاه دشکستن
  ؟ي خوایآب م : دی پرسناراحت

 نه  :  خفه جواب داد پگاه
 هی جا خوندم هی یشی متی اذتی توو زندگادی اگر دوباره بی کنیبخدا عادت م...  شو الشیخی پگاه ب_
 !بگذر  .... انهی پای بی تلخهی تلخ بهتر از انیپا

  !رفتی پذیا دلش نم دانست امی حرف ها را منی ايهمه .  نداد جواب
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 خوب و لی در خانه خوب ، موباشی برای خوشبختي روز همه کی. در دستانش نگاه کردی گوشبه

  آنها را داشت ي خوب خالصه بود حاال همه يلباس ها
 
  خوشبخت نبود و
 .  را به دستش داده بود دشی جدلی موبای بعد از ظهر به اتاقش آماده بود گوشبایز

 ! برات گرفتم اما محکم جواب داده بود فقط خط خودم دید بود خط جگفته
 .  در دستش بود لی انداخته و موبای خط را درون گوشحاال

  .... ! انی کجی داد به طرف پی هولش مبی عجيروین
  اش راینی وارد اتاق شد بساناز

 توو ای بلند شو ب از جاتيدو هفته اس تکون نخورد ... یی  هر روز ولويدییپگاه مگه زا:  داد نی چ
  حداقل نی ببلمیسالن ف
  کمکم کن ایب:  را با دست کنار زد لحاف

  !يچه حرف گوش کن شد:  ساناز با تعجب باال رفت يابرو
 ! کنم ی حرف گوش کن نشده ام تنها فرار مدی خواست بگوینم. ندادجواب

 ....  شکستن مقاومتم از
  ....انی کجی رفتن به پاز
  ... انی کاز

 ! کنم ی فرار ماتنه
 .  رفت رونی بغلش زد به کمک ساناز اتاق بری را زعصا
 ! شدمانی ، پشدی آه کشدی ها را که دپله

 . رفتند نیی اجازه نداد برگردد با کمک هم پاساناز
 . کاناپه نشسته بود ي و آرمان رورایرضا به همراه الم.  در آشپزخانه بود بایز

  ؟ي نشدتی کمکت کنم ؟ اذيخترم چرا صدام نکردسالم د:  پگاه بلند شد دنی با د
 نه دستتون درد نکنه راحت اومدم:  زد لبخند
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 وهی برداشت به ظرف میشدستی پزی ميخم شد از رو.  کنارش نشست ساناز
  ؟زمی عزيخوری میچ:  اشاره زد 

  یچی ه_
  باباگوهتو بخور: حواس به حضور رضا و بچه ها گفت یب.  داد نی اش را چینی بساناز
 .  خنده آرمان به هوا رفت کیشل.  خنده اش گرفت پگاه

  لبش را گاز گرفت با خجالتساناز
  شرمنده دیببخش:  گفت 

  دمی نشنيزیراحت باش دخترم من چ:  مهربان جواب داد رضا
 به سالن آمد و بحث بای بعد زی پگاه گذاشت کمي پاهاي را رویشدستیساناز پ . دی خندشتری بآرمان

  که دوست نداشت و دی چرخی حوش مسائلحول و
 

  اش را حوصله
 !  برد اما جمع را ترك نکرد ی مسر

 . کرد بلند شدی آرامی عذر خواهرضای شماره علدنی را برداشت با دلشی موباساناز
  هفته کی نداده بود و حاال بعد از یامی پچی از آنشب که چت کرده بودند هبعد
 ! شده بود دای و کله اش پسر
 .  تماس را برقرار کردرفتی که از پله ها باال ممانطوره

  زمیسالم عز: دیچی در گوشش پرضای عليصدا
  تو شدم ؟ زی عزیمن ک:  زد لبخند

  ؟ ی بشيجون دوست دار : دی را شنرضای خنده عليصدا
 ! شدم ینگفتم دوست دارم گفتم ک:  اتاق را باز کرد در
  ؟ ی بشي گم دوست داری منم م_
 !  پسر بچه ها رو ندارمینه حوصله عشق و عاشق: خت نشست  تيرو
   تو چند سالته مامانبزرگ ؟ _

  شانه اش را ي افتاده روي موتکه
  کی و ستیب:  زد کنار
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 !  دندون نزن يخورد ! يکتری سال ازم کوچ6 : دی کشی هومرضایعل
  .دی خودش بلند خندو

  !ی حامله کني خوای پشت تلفن م ازای ادبی بیلیخ:  داد نی اش را چینی بساناز
  ؟مینی همو ببیحاال ک!  راحت حواسم هست حاملت نکنم التی خ_

 !  بهتره مینی کال همو نبنمیبی که من از تو ميزی چنیواال با ا:  تنش جمع کرد ری را زشی پاهاساناز
 !  خوام جرت بدم که ی نمای اداتنگا ن_

 ب باش  مودکمی بده یلی خاتتیادب : دی خندساناز
  ! شمی که من ناراحت می حرف بزنينجوری اشهیهم:  منظور گفت با
 ! گم ی موالناست فقط شعر برات ماتی در حد ادباتمیرو تخت ادب : دی خندرضایعل
  . دندی دو خندهر

  ؟ يدوست دختر دار : دی پرسساناز
  دو سه تا دارم _
  سه تا ؟ ای دو تا _

 سه تا  : دیخند
  ؟ يخوای می چيا بري خوای منو م_
 ! خوب ي کاراي برا_
  با همونا انجام بده _

  65 زیسا ... ی عسليچشما...  بلوند يموها ... دیسف. خوامی مدی جدزی چهی:  گفت ي ادهی کشنوچ
 !!70 و ستی ن65 : دی حرفش پرنی بساناز

  نه شصت و پنجه _
 !  عه 70 گمی من ؟مای ی دونیتو م:  معترض گفت ساناز

 ! چنده نمی بفرست ببریگ عکس ب_
  ! یی پررویلی تو خییخدا : دی بلند خندي با صداساناز

  ؟ ي پررو دوست ندار_
  در سرش ری اميصدا.  کرد سکوت

 دختر پررو !  ساناز یی پررو" دیچیپ
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 " ندارم دوست
 .  لبش ماند ي رولبخند

  ؟ ي  الو ؟ قطع کرد_
 .  خود آمد به

 ! م دوست دار : دی لبش کشي روزبان
  ؟ مینی همو ببامی االن ؟ بیی کجا_
  که حالش ی پگاهم تا زمانشی پ_

 .  بشه خوب
  مینی همو ببی هر وقت تونستی اوک_
 ... خوام سی من جلسه اول نم_
 بعد کمی شمیباهم آشنا م!  روت وفتمی جلسه اول بستمیمنم انقدر هول ن : دی حرفش پرنی برضایعل
  ! وفتمیم
  ؟ ي نداريکار : دی خندحالیب

  چرا بوسم کن _
 ! برو گمشو _
  ادی بوسم کن صداش بشمی گم نم_
 ! يبا. برو بگو اون سه تا فعال بوست کنن_

  را کنارش لیموبا.  بماند تماس را قطع کرد رضای علی منتظر خداحافظنکهی ابدون
  رونیاز جا بلند شد از اتاق ب.  اما اجازه نداد دیای کرد باال بیبغض تالش م.گذاشت

 دوباره به اتاق .دی پگاه را شنلی زنگ موبايقبل از بستن درب اتاق صدا. رفت
  صفحه بود ي رواینام برد.  برداشت ی  پاتختي را از رولشی موبایگوش.  برگشت 

 . رفت رونی از اتاق بعی را باال انداخت   سرشی تعجب ابروبا
 

 مانند ساناز دی را دای پگاه نام بردیوقت. شد  را به دست پگاه بدهد تماس قطع ی گوشنکهی قبل از ا
  و رضا در حال صحبت کردن بودند بایز. تعجب کرد

 آرام در .  کنارش نشست ساناز
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 ! کارت داشته ی چنیزنگ بزن بب:  گفت گوشش
 !  دوباره زنهیکارش واجب باشه زنگ م:  باال انداخت شانه
  که تهی شخصی انقدر بی کنیر م فکي زنگ زد جواب ندادیوقت:  چشم غره رفت ساناز

  زنگ بزنه ؟دوباره
 .  بفرستد امی پشی تماس گرفتن براي گرفت به جامیتصم . دی کشیپوف

  " ؟ دی داشتي متوجه تماستون نشدم کاردیببخش.  سالم " نوشت مودبانه
 ی کمامی پنی رد و بدل شده بود انشانی که بییاز نظر خودش بعد از حرف ها.  خواند کباری را امیپ

 " به درك " شانه باال انداخت الیخیب. مسخره بود 
 .  کلمه ارسال را لمس کرد و

  شهی برخالف همای بردجواب
 " حالت خوبه ؟  " زود آمد یلیخ

  " بله چطور ؟ " با تعجب باال رفتند شیابروها
 
 ":/  حالت ؟دنی داشته باشه پرسدی چطور با" _
 
  "ور داره  آره چطی تو بپرس" لب غر زد ریز

 ...! آب دهانش خشک شد ،  چشمانش گرد ای جواب برددنیبا د.  کرد پی جمله را تانیهم
  "! فکر کن نگرانتم "

 .  مانده بود بوردی با فاصله از صفحه کانگشتش
 باز دادیاگر جواب م.  فکر کرد یکم. پوست لبش را به دندان گرفت  . سدی بنويزی دانست چه چینم

  احساس ایبه شدت مقابل برد . زدیم ی حرفایهم برد
 

 !  کرد ی بودن مفیضع
 ای دو بار نشان داده بود بردتجربه

 . جواب شد الیخیب.  است ینی بشی قابل پری غ
 ! را قفل کرد لی را فشرد صفحه موبای گوشي باالیشاس
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رو رفته بود تا  فیکی که خانه در تاری دانست چند ساعت گذشته از زمانینم . دی کشي کالفه اپوف
 بخوابد اما خوابش

 .  نبرده بود
 و رفتن به ی کرد به برداشتن گوشی مبشی ترغي خودآزاری نوعي کنجکاوی در دلش بود نوعیحس

 ! ماندانا جیپ
 ! دهد ی هنوز هم ادامه مای را تمام کرده زی همه چانی خواست بداند کیم

  " کنه ی هم می فرق" دی کشادی در سرش فریکس
 !  کرد یفرق م. مشخص بود  جوابش

نور . دکمه گرد وسط را فشرد صفحه روشن شد .  را برداشت لشی موبادی سالم را کنار بالش کشدست
  شدن بدن ساناز را دهی کشيصدا. به چشمش زد 

 
 وول خورد و یساناز کم.  صبر کرد قهیچند دق. را فشرد صفحه خاموش شدی گوشي باالی شاسدیشن

 . دوباره خوابش برد 
. لبش را به دندان گرفت .  را برداشتیگوش . دی سرش کشي دست گرفت روکی لحاف را با گوشه

 به دنبال .  شد لیوارد منو موبا. دکمه را فشرد 
 
  گشت  نستاگرامیا

 .دی کشی نفس راحتدنشی دبا
 یتیاهم. ت  داشکیچند کامنت و ال.  باال آمد جی و پسوردش را وارد کرد پوزری.  شد نستاگرامی اوارد
  يماندانا همان ابتدا. را باز کردنگشیفالوئ. نداد 

 
 .  بودستیل

   ! دی کوبی محکم مقلبش
 . عکس ها لود شدند .  شد جی پوارد
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 .  دلش چنگ زد ي هاوارهیبه د ... يزاریحس ب...  تهوع حس
  . دیچی مانند طناب دور گردنش پبغض
 ...  پست را باز کرد نیآخر

  ...نشانیبا لبخند ماندانا ب رضای و علانیک
  ...هی همتون خالي جاهیحالمون عال:  را خواند کپشن
 .  شدند ی و پوزخند قاطاشک

  ...! یعکس قبل...  کرد رد
 نی زمي روينگاهش به نقطه ا.  مبل تک نفره نشسته بود کی ي در دستش بود رویالسی گانیک
 .  بود رهیخ

 . زد یلی صورتش سي رویدلتنگ
  " رشهی و تمام حواسم درگستی حواسش نی وقت" خواند  راکمشن
  . دی کشری اش تنهی چپ سسمت
 ! دست گچ گرفته را بلند کند محکم بکوبد در سرش توانستی مکاش

  ! ستادی عکس قبل ايرو...  کرد رد
 ... شناختی را نميگری کس درضای و علانی بودند جز خانواده کستادهی خانه مجلل همه اکی در

 !  لب همه بود ي رولبخند
  " ! نی  خوشحالم ،  هم" نوشته ها انداخت ي را رونگاهش

طعم .  تر شد ظیپوزخندش غل... ساعت قبل 22.  که عکس هارا گذاشته بود نگاه کرد ی ساعتبا
 ...دهانش شور

  " منم بدبختم " زد لب
 !  قبل تنها خود ماندانا بود ي هاعکس

  ... لباسش
 ...  اش خانه
  ...نشیماش

  ... پدرش
 !  که اون نداشت  ییزهای چتمام
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 خط گری افکار دي همه ي جمله در سرش رونیا...  آمده بود دمه خانه اشانانی کی از مهمانبعد
  . دیکش

 . خشم شعله ور شد آتش
 . شات گرفت نی عکس ها اسکري رواز

 . نداد یتی بود اما اهمسی و صورتش خدی دی تار میکم.  تلگرام شد وارد
 ! قبل بود ی ساعتي براانی کدی بازنیآخر
  " ستی ننی بهتر که آنال" دلش گفت در

 .  فرستاد شی ها را پشت هم براعکس
 اش نهی سيدست گچ گرفته را رو.  کند پی و هم تاری را بگلی دست سخت بود هم موباکی با

 . گذاشت 
 . را سخت تر کرددنشی کشنفس
 نیدروغگو تر ... نیتو پست تر:  کرد پی شروع به تاگریبا دست د را با انگشتان سالم گرفت و لیموبا
  ی چطور مدمی که من دی هستی آدمنینامردتر.... 
 

 قی خودتن هم القیهم ال ! اتنی دورورنی هماقتتی تو لفهممی م؟االنی باشفی انقدر کثیتون
 ! مشت هرزه پول پرست مثل خودتون هی....  خانواده ات 

 !  که حروم تو کردم یی روزاي برامتاسفم
 ! ی هستي عرضه و هرزه ای چه آدم بدمیخدا رو شکر که زود فهم ! نمتی نبگهی دجوقتی هدوارمیام

  که مرد باشه نه دمی ادامه می آدمکی به بعد با نیاز ا
 

 !  منم بلدم ی تا بفهمدمی مامی االن بهش پنیهم ! نامرد
 .دی کشیتند تند نفس م.  را ارسال کرد امیپ

  " حالمو ی بفهميری بگشی آتدی حاال که من سوختم تو هم با" زد لب
 .صفحه چت را باز کرد . کرد دای را پاینام برد.  شد نی مخاطبستیوارد ل.  نشده بود نی سامی پهنوز

 ... !  اشتباه ای درست است دهدی که انجام مي خواست فکر کند کاری بود که اصال نمی آنقدر عصب
 " !ي که نگرانم بودزمی عزی مرس" نوشت ای برديبرا
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 . فرستادانی کي شات گرفت برانی صفحه چتشان اسکراز
 خواست حرف ها و ی بالکش کرد دلش نمعی ها سرامی خوردن پکی  و تانی شدن کنی آنالدنی با د
 .  را بشوند هاتشیتوج

  لبخندزدنیموجی اکی کرد تی را ادامی برگشت پای به صفحه چت برددوباره
 . د و از تلگرام خارج شد  فرستا

  ...ستی دهانش گذاشت آرام گريدست رو.  را کنار بالش هول داد یگوش
 
 
 
 
 
 

 . را خواند امیپ . دی ها را دعکس
  اش یشانیپ.  گردنش قطور شد رگ

  .زدی منبض
 . کرد صورتش در حال سوختن استی احساس م

 .  تنش داغ شده بود تمام
 . اد  هم فشار دي را روشی هادندان

 " ؟ ي کردی تو چه غلط" جمله نوشت کی
  دهی مهم نبود عکس ها را داصال
  شده ی نبود عصبانمهم
 !  بود امی پکی عکس و کی که مهم بود يزی چتنها

  . شدی مدهی مغزش کوبي روای بردکلمه
 ... ایبرد
 ... ایبرد

  را که ارسال کرد چشمش به امیپ
  صفحه افتادي باالنوشته
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 " last seen a longe time ago" 
  " ؟ منو ؟ منو ؟ ی کنی منو بالك م" دیشنی را مشی نفس هايصدا
  . دی کشرونیشلوارش را ب.در کمد را باز کرد .  تخت انداخت ي را رولیموبا
 .  را برداشت از خانه خارج شد لیموبا

 
**** 

 
 . بود عالمت سوالکی که ای بردامی پدنیبا د.  را کنار بالش برداشت لیموبا

 که انجام داده به شدت ي کاردیفهمی کم شده بود متشی را گاز گرفت حاال که از شدت عصبانلبش
 .بچگانه و احمقانه بوده 

  " دادمامی بهتون پی حواسم نبود اشتباهدی  ببخش" نوشت مانیپش
  لی دل" از فرستادن متن با خود گفت بعد

  " نبود ؟ نی تر از امسخره
  " ؟ ي ؟ درد داريداری چرا ب"ورد و جواب آمد  خکی فورا دو تامیپ
  " نه " کلمه جواب داد کی
 
  "شب خوش  !  نمون داری ب"
 
  باال شیابروها.  نگاه کرد ای بردامی پبه
  " دهی دستور م" دیپر
  " چشم منتظر دستور شما بودم " حرص نوشت با
  " ! ی بخوابی تونی حاال م"

 آورد که از تلگرام ادی تعجب کرد اما به انی نام کدنیبا د. آمد شی برامایپ.  بدهد ی جوابنکهی از اقبل
 .  بدهد امی تواند پیبالکش کرده پس م

  یی باز چه دروغانمی بب" اجازه نداد ي را پاك کند اما کنجکاوامشی بدون خواندن پخواست
  " گه یم
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 ی منهی سوارهیش محکم به دقلب.  شد زی خمیبا ترس ن. را خواند چشمانش گرد شد امی متن پیوقت
 بلند شد با . دستش را به لبه تخت گرفت  . دیکوب
 

 . خودش را به پنجره رساند یسخت
  بلوف باشدکی فقط انی کامی  آرزو کرد پ

  مقابل خانه انی کدنی را کنار زد با دپرده
  رفت   شی از پاحس

  انداخت ی را ترسان به صفحه گوشنگاهش
  " زنگ خونتونو بزنم ؟ ای ی کنی درو باز م"واند  را خامی پگری بار دکی

  " انی برو ک" دیلرزی مشی هادست
  ؟ ی کنی باز نم" آمد عی سرجواب
  " بزنم؟ زنگو

 . کردنش نمانده بودهی به گريزیچ
 . فرستادن شماره اش را گرفت امی پي جابه
 .  پاسخ داد عی سرانیک

 ه ؟  نی کنیباز نم:  بود ی دو رگه و عصبانشیصدا
  ! نجای منو تو تموم شده برو از انی بزی ؟ همه چي خوای میچ:  کند ی کرد ترسش را مخفیسع
 !  منو تو تموم نشده نی بیچی ه_

  ... توی نامزدي ؟ عکسای کشیخجالت نم:  شد ی عصبشیصدا
  ي دادامی پگهی پسر دهی به يتو گوه خورد:  حرفش نی بدیپر

 ه؟یکش... چه كای کنه ؟ بردی می تو چه غلطهیو گوششماره پسر تو:  باال رفت شیصدا
  ي مشت شده اش را رودست
 داد نزن سر من :  کند يری گذاشت از کوبش وحشتناکش جلوگقلبش

 بابام وقی ری زرفتمی من نمي اون بچه شده بودالیخی کنم اگه تو بی که دلم بخواد مي من هر کار_
 بام  سراغ باي منو فرستادي نشدی راضیتوئه لعنت
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 کن حاال چه مرگته ؟ من تا شی برو راضی تو گفتدهی نمتی شرف من رضای بي که بهت گفتم بابامن
  ياری دربيده باز...خرخره رفتم توو لجن حاال تو ج

 
  ؟

 جمع شده شانی تمام کوچه پشت پنجره هادی کرد شای آنقدر بلند بود که حس مانی کي هاادیفر
 .ده را کنار بزند  پردیترسیم. کنندیاند و نگاهش م

 ! حرف دهنتو بفهم : گفت .  خواست جا بزند ی اما نمدی ترسی مانی کتی خشم و عصباناز
 ي اگر برای کشم به مرگ تو قسم اگر نگی ؟ پگاه امشب جفتمونو مهی کاایبرد : زدی نفس نفس مانیک
 .  کشم ی کردن من نباشه جفتمونو متیاذ

 ... اما به خودت رحم کن باالخره زنتمیض بکش من که خودم راایب:  زد پوزخند
 ی اونوقت بهم می کشتي بچه منو زدي حامله بودگمی به مامانت مزنمی باشه نگو زنگ خونتونو م_

  .میرس
  ؟ ی گی ميدار...یچ:  زده باشد ی حرفنی همچانی  کشدیباورش نم.  ماند مات

  ؟ هی کایبرد....  پگاه يدی خوب شن_
  یعوض:  شد ری سرازشی از چشم هااشک

  خوام از دستت بدم ی چون مثه سگ دوست دارم چون نممی آره من عوض_
 دلت ی برو هر غلطیی نامرد ترسوهی تو يری زن بگیرفتی نمیتو اگه منو دوست داشت:  افتاد هی گربه
  خواد بکن برو بگو حامله بودم بگو سقط کردم یم
 

  گم کن می گورتو از زندگفقط
 ي پايزانو.  گچ گرفته اش را دراز کرد يپا.  نشست نی زمي پنجره رونیی پا. را قطع کرد تماس

  ي گذاشت با صداشی اش را رویشانیسالم را باال برد پ
 

 . کردهی گربلند
  دی با وحشت از خواب پرساناز

  ؟ ي شده درد داری پگاه چيوا:  از جا بلند شد دنشی دبا
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  کنه ساناز یلبم درد مق:  قلبش گذاشت يدست رو.  را بلند کرد سرش
  شده ؟ قرصات کوشن ؟ چرا دردت گرفت ؟ یچ:  نشست شی پاي جلوساناز

 !ي در آورديده باز... جگهی مگمی گه به مامانت میبهم م:  هق هقش گفت نیب
  گه ؟ی میک : دی پرسجی گساناز

  شده ؟ی چ
  ؟یگی مانویک:  به صفحه انداخت یساناز نگاه.  پگاه روشن شد لی موباصفحه
  ! ي حامله بودگمی به مامانت مگهیدمه دره م:  را تکان داد سرش
 گوه خورده بابا نترس :  از جا بلند شد ساناز

  ؟يریم....کجا... کجا :  گفت دهی بردهیبر
  خوره ی می چه گوهنمی ببرمیم : دی گل دارش پوشی شلوار خانگي از کمد برداشت رویی مانتوساناز
  !ي تو بودایبگو برد.... بگو دروغ گفته : اشت  گذسشی گونه خي رودست
 کند تا بتواند حرف بزند يری اش جلوگهی کرد از گری ؟حالت خوبه؟سعیگی میچ : ستادی اجی گساناز

  دادم براش شات فرستادم بهش بگو امی پایبه برد: 
 

 ... تو رو اسم
 رونی از اتاق ب" بگمیونم چ دی خودم م" دستش را به نشانه خاك بر سرت بلند کرد با گفتنساناز
 .رفت 

  
 
 
  کنار در ضربهواری نوك کفش به دبا
  ندی زنگ بشيانگشتش باال رفت رو.  زدی م

 .  پاسخ مانده بود ی بار تماس گرفته بود که بچند
 . توانست صبر کند ی نمشتریب

 .  انگشتش زنگ را بفشارد درب خانه باز شد نکهی از اقبل
  . ستادی مقابلش ایار و عصب طلبکي با چهره اساناز

  چارچوبي دستش را روکی
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 چته ؟: در گذاشت 
 برو کنار  : ستادی اشی روروبه

  ؟ می ؟ دعوت نانه فرستادگهینه بابا امر د:  پوزخند زد ساناز
  ندارم برو اونوریمن با تو حرف:  صورتش خم شد ي گذاشت روواری دي رودست
  نداره یکه اون باالست با تو حرف هم یاون:  زل زد شی در چشم هاساناز
  نه برو کنار ای داره ی نداره  حرفیبه تو ربط : ستادی اصاف
 حاال ي دلت خواست کردی هر غلطی مثال محترم رفتي آقانیبب:  فوت کرد رونی نفسش را بساناز

  افتاده دوست منم هست ؟ادتی
 بودم جامو پر کرده  ننشسته دو روز نکاریدوستتم که ماشاهللا ب:  پوزخند زد انیک
  ! دهی کشی چی فقط خواست توام بفهمهی اون شات ساختگ_

  کن بچه اهیبرو خودتو س: پر حرص  ... دیخند
  نگاهش کردرهی خی کمساناز

 ی هر جور راحتیاوک:  بعد پوزخند زد 
 شبت خوش .  باور کن 

 .  در نشست مانع شد ي روانی در را ببند دست کنکهی از اقبل
 .... ی مکاریچ:  گفت یب عصساناز

 .  شد اطی وارد حانیک . دی کشي خفه اغیج.  جمله در دهانش ماند انی هول دادن در توسط کبا
 . به ساناز بدهد به طرف درب سالن به راه افتاد یتی اهمنکهی ابدون
کرد و  دعوا ی که با مرتضیشب.  دانست یراه رفتن به اتاق پگاه را م . دی با وحشت دنبالش دوساناز

 .  بود دهی ماند فهمنجایا
 ستادیساناز با نفس نفس کنارش ا.  افتاد شی به در اتاق پگاه نگاهش به کفش هایوقت
  ادی میکی برو تو رو خدا االن ایب:  را گرفت شیبازو
فقط :  کرد ی پچ پچ مبای بود تقرنیی پاشیصدا...  صورتش ي خم شد رودی کشرونی را بشیبازو

  ادی نیرف بزنم سر و صدا نکن تا کس خوام حیباهاش م
  حرف درب اتاق را باز کرد نی از گفتن ابعد
 .  شد وارد



 724 

 .  سالمش بود ي پاي اش رویشانی پپگاه
  در سرش را بلند کرد ي صدادنی شنبا

 .  شد انی و تعجب در چهره اش  نمابهت
 . دادهی درب اتاق رابست پشت به در تکانیک

 ... دی کشقی عمنفس
 ... گاه راه نفسش را باز کرد   پدنید

  دی کلي در تکان خورد دستش روریدستگ
 .  چرخاند  گذاشت

  ؟ يچرا اومد:  لب زد پگاه
 منم دلم برات تنگ شده :   تلخ نگاهش کرد 

  با مامانم حرفياومد:  پوزخند زد پگاه
  ؟ی بزن
  ؟ هی کاینه اومدم از خودت بپرسم برد:  آمد جلو

  زانو زد  کمرش را گرفت نی زمي جلو رفت روانیک.  کرد بلند شود یسع. ت  گذاشنی زمي رودست
 برو اونور :  دست سالم هولش داد با
  کرد شی موهاکیسرش را نزد.  تکان نخورد تنها کمرش را محکم تر گرفت انیک

 .  سرش را عقب برد پگاه
  ؟ هی کایبرد:  لب زد انیک

 !  نبود ی عصبانگری دلحنش
  ... !  بوددرمانده
 نگاهش به چشمان درمانده و ملتمسش " مرد هی " دی بگوشی در چشم هارهی را چرخاند تا خسرش

 ! نتوانست .... که افتاد 
 . حلقه زدشی در چشم هااشک

 ! گرفت ؟ی مي چرا عشق اراده و غرور انسان را به باز
 ... عطرش يلعنت به بو .... دی اش لرزچانه
  ... کینزد به چهره اش در فاصله لعنت
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  .... شی به هرم نفس هالعنت
 . کرد ی هنوز نگاهش مانیک.  گرفت نفس
  نگذشته بود که دهانشتری بهیدوثان

 ساناز بود :  باز کرد 
  سردنی زميپگاه را از رو.  لبش نشست يلبخند رو . دی آرام تپانی کقلب

 .  بلند کرد 
 ... د  بلند شده بونی زمي دور کمرش بود از روانی دست ککی

 غرورش .  تخت که فرود آمد يرو
  را گرفت راهنشی پي قهی.  زد پوزخند

  شد ي جارشی از چشم هااشک
 !ولش کن :  زمزمه کرد ملتمس

 
  دست سردشي دست روانی ک

  کنمی صبر کن تمومش مکمی:  گذاشت 
 .  پگاه ول شد دست

  غرورش را هم له کرده بود ي ذره هانیآخر
  ! انی کيبرا

 ! واقعا تموم شده بود  انگار
 ! را گرفت مشی تصمانیک
 .ثروت را انتخاب کرده بود  ....  پگاه و ثروت نیب
 !  کرد ی مي قراری بی الکی قلب لعنتنیا

 . سرش را برگرداند ...  شد کی نزدانی کي هالب
  ؟ یکنی متمیچرا اذ: لبه تخت نشست .  فوت کرد رونی نفسش را بانیک

 من ؟: داند  را به طرفش برگرسرش
 ...  بعد رمیبذار من حقمو از بابام بگ:  را باز و بسته کرد شی پلک هاانیک
  خوام ی نمسهی که نتونه پام وای من آدمستی نيبعد : دی حرفش پرنیب
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  فقط زمان بده بهم سادمی پات وای من لعنت_
 مگه من یباش دوست دخترت بمونم توام زن داشته ؟منیگی می چیفهمیم:  را باال برد شیصدا

  یکی منم با ی با من بشی تونیدستمال دسته توام ؟ تو م
 
 ... د
  .ستنی نسهی دوتا قابل مقانی به اعصاب من انینر : دی وسط حرفش پرانیک
  !ي بشنوي طاقت نداری حت_
  کنم ی حلش مگهی حرفا نزن من تا دوماه دنیآره طاقت ندارم توام از ا: اش را فشرد یشانیپ

 رو متی نداره تو قبال تصمي اجهی نتچیپاشو برو حرف زدن با تو ه : دیشمش کش چي رودست
 پاشو برو  ! ي کرداتی خواهادهی زي منو بچه اتم فدایگرفت

 
  نمتی خوام ببینم
 دمشی دی به ماندانا ندارم به جان خودت قسم فقط توو مهموني عالقه اجیمن ه:  بلند شد انیک

 ....ییتاحاال تنها باهاش جا
  ستی برام مهم نگهید : دی حرفش پرنیب

  . دی به در کوبساناز
  !ي دوستم دارنای از اشتری کردم بیفکر م:  به کمرش زد دست

  !ي نداراقتشوی داشتم حاال ندارم چون تو ل_
 .  تا به اعصابش مسلط شود دی کشیقی نفس عمانیک

 .دی دوباره به در کوبساناز
 
  
 
 
 .رودیباال م دانست شات چندم است که ینم

  ساعت بود کنار کی دانست ی مفقط
  نشسته بود رضای و علسروش
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  آرام کردن دلش شات به شات ي براو
 .  رفت ی مباال

  که ی گذشته بود از زمانمی ماه و نکی
 ! بود دهی را در اتاقش دپگاه

 ! از ماندانا فرار کرده بود می ماه و نکی
 جز  را بسته بود شانی ارتباطي راه هاتمام

  ! شرکت
  ماند و کاری روز ها در شرکت متمام

 ! کرد ی م
 ! کرد ی با افتخار نگاهش مکوروش

 ... !  با لبخند نیریش
 !  الشان شده بود دهی اپسر

  و سروش رضای کس جز علچیه
  ي کارها برانی دانستند تمام اینم

 !  از فکر کردن به پگاه است فرار
  زد بهی به خانه اشان مي شب سرهر

  زدی  اتاقش زل مپنجره
  ! رفتیم...  شد ی اتاق که خاموش مچراغ

  گرفت اما ی طول روز صدبار تماس مدر
 !  پگاه خاموش بود لیموبا

 ....  تنگ بود دلش
 ...  پگاه ي صدايبرا
 ...  پگاه دنی ديبرا

  از دستش ي کارچی تنگ بود و هدلش
 ...  آمدیبرنم

 ود  کرده بدشی واضحا تهدی سعادتامشب
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  حواسش را به زنش بدهد تا او شرمنده که
  . نشود

  تنها سکوت کرده بود شی مقابل حرف هادر
  سرعت خودش را نی بعد با باالترو

 ....  رسانده بود رضای خانه علبه
 !  راحت تر بنوشد دی کرد بای کاناپه احساس مي حاال روو
 ه مانده بود را سر  لبش گذاشت هر چي را برداشت دهانه اش را رویسکی وشهیش

  ! دیکش
  احمق ؟ی کنی مکاریچ:  باال رفت شی بلند شد صداعی افتاد سرانی سروش به کنگاه

  .دی کشرونی را از دستش بشهیش
  را کنار لشی موبارضایعل

  ؟ ي خودتو به فاك بددی بامی ازت غافل شدقهی دقهی : گذاشت
  را به طرف سروش دراز کرد دستش

 ! بده :  بود دهی کششیصدا
  ه  یب:  شصتش را باال برد سروش

 همه رو خورده؟ :  رو به سروش کرد رضایعل
 !دو قطره تهش مونده :  گذاشتشزی مي به درونش انداخت بعد روی را باال برد نگاهشهی شسروش

  وضع نینت پاره اس با ا... تا صبح كدمیی...دهنتو گ:  گفت ی عصبرضایعل
 ! به اش باالست نه جن:  مبل نشست ي روسروش
 . سبک شده بود .  داشت یحس خوب.  مبل انداخت ي را روخودش

  منوگهید: آرام گفت .  سقف زل زد به
  خوادی نم
  دی کنی می آشتدهی ماه نکشهیتو ماندانا رو ول کن بخدا :  جواب داد رضایعل
  را رضای علي انگار حرف هاانیک
  . دی شنینم
  دمی صداشو نشنمهیو ن ماه کی:  گرفته گفت ي صدابا
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  دختره دوستش بگو جوابشو بده نیبه ا:  گفت رضای رو به علسروش
  گه یاون نم:  ابرو باال انداخت رضایعل
 .  شد زی خمین

  نمشی خوام ببی دمه خونشون زنمه مرمیجواب نده م:  برداشت زی مي را از رولشیموبا
 شمارشو به منم بده  هی خوبی ساق؟عجبی گرفتی از کرضایعل : دی خندسروش

 .  خنده اش گرفت رضایعل
 .  نداد یتی اهمانیک

  ي اما صدادیچی در سرش بپشعی زن مثل هميمنتظر بود صدا.  پگاه را گرفت شماره
  .دیچی در گوشش پبوق
 روشن کرده:  مبل نشست آرام لب زد يرو

 ي نفس هاي بوق قطع شد صدايصدا
 .  را گرفت شی پگاه جاآرام
  پگاه : گفت آرام

 .  سکوت بود جواب
 !التماست کنم ؟!  ؟یزنی حرف نممی ماه و نکیبعد از  : دی صورتش کشي رودست

 .  شد رهی خانی متعجب به کسروش
 .  حرف بزند نطوری دختر اکی با انی بود کدهی به حال ندتا
  کرد ی دانست دوستش دارد اما فکر نمیم
 !  حد خودش را خار کند نی اتا
 !پگاه غلط کردم حرف بزن بذار صداتو بشنوم : ه به آنها گفت  توجی بانیک

  کرد ی تنها گوش مختنی بدون اشک رپگاه
 !  مشخص بود شی از صدایمست ... ستی ني اش مشخص بود در حالت عاددهی کشي صدااز
  بزن پگاه بهم فحش بده داد بزن فقط حرف بزن ی حرفهی:  ادامه داد انیک
 . کرد اشاره زد به اتاق بروندی را نگاه مانیبا چشمان گرد ک رو به سروش که رضایعل
  .... اجی تو بدترم نکن االن به تو احتدمیپگاه من بر : دی نالانیک
  يدادی نمحی پولو به من ترجی داشتاجیتو اگر به من احت:  گفت ي حرفش خشک و جدنیب
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  بگو ي خوای میحرف بزن هر چ:  داد هی را بست به مبل تکچشمانش
  تی منو اذي دارتی ، برو دنبال زندگی زنی چرا به من زنگ مفهممی با تو ندارم اصال نمی من حرف_
 از پول ي دوستم داری گی مگه نمشمی کنم منم آروم می منم فراموش میاگه زنگ نزن ! ی کنیم

 ! بگذر 
 !  از من بگذر ؟ی تونینم

  ؟یزنی حرف مییانقدر راحت از جدا:  زد لب
 . کنم ی مثل تو راحت عمل نمزنمیحداقل من راحت حرفشو م:  زد پوزخند

 نمونده اگر تو شتری اما حاال چند وقت بدمی هر ساعت عذاب کشقهی  هر دقهی راحت نبود توو هر ثان_
  گذرونم بعد قبل از عقد ی چند وقتم منی من ایباش
 
 .... آرزوهامی کنی ،باهم ازدواج می همه چری ززنمیم
  ي ؟ اگر واقعا عاشق بودیزنی حرف می از چه عشقی پولو بزندی قیشی نمی راضی  تو حت_
 !  حقته مثل من که بخاطر تو گذشتم ی کنی که فکر ميزی از پول و هر چی گذشتیم
 . کنم ی فکر مندمونمی من به آ_
 يادتو نشون د.  داشته باشم خوامی با تو نمي اندهی آچی همه اتفاق من هنی ؟ بعد از اندهی کدوم آ_

  عمر بترسم کی تونمیمن نم.  پوله شهی همتتیاولو
 

 ی ول کنگهی بچه دهی تر بشه منو با نی دفعه بعد معامله سنگنکنه
 
 ... من تو رو ول نکردم من فقط _
  که آماده بشم ی فقط بهم نگفتي ول کرد_
 نی همچهی ی گفتی ميومدی کاش قبلش می کاش خودت گفتگمی چند روز به خودم منیا
  تو و ثروتم دو دلم  نی هست من مرددم من بينهادشیپ
 

 ی رو بفهمی که منو انداختی اوج حقارتی تونیم ! ی داشتدی خوش بودم که تردکمی االن دلم حداقل
 ؟ 
 !  پگاه بد نشو _
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چطور اون همه خاطره اون همه  ... يتو بد شد ! انی منو تو بد شد ، من نبودم کنی که بی اون_
  منو دی قي قبول کردی رفت ؟ وقتدتای منو یدرموندگ

 
 کنم کجا بد بودم ؟ ی فکر منی ؟ من چند شب همش دارم به ايوفتادی اشکام نادی لحظه کی یبزن

  دردناك نایکجا کم گذاشتم ؟ کجا اشتباه کردم ؟ ا
 
 !  اشتباهم دوست داشتن تو بود نی بزرگترفهممی که مهی قسمت دردناکش وقتستاین

  ؟ يوا خی نمگهی منو د_
  بغضش را دی کشیقی نفس عمپگاه

  خوام ینه نم:  داد قورت
 !  کنم  ینم.  من ولتي اگه نخوای حتیزن من ! ی تو مال منیول:  شد ي جارانی از چشم کاشک
  انی کيصدا.  چشمانش پر آب بود کاسه
 !  کرد ی بود که فراموش نمنی اقتی آورد حقی را به درد مدلش

 ..... کنم توام زیشن نم روگهی خطو دنی من ا_
  !ی در خونتون اگر خاموش کنامی م_
 ! نکن دی تهد_
  کنم خطو خاموش نکن ی باشه التماست م_

  نده اما خاموش نکن جوابمو
 

 .  پگاه تماس را قطع کرد ی حرفجی هبدون
  چشمش گذاشت ي رودست

 .  کردهی گرآرام
 .  دو طرفش نشستند ی با ناراحترضای و علسروش

  کردند قدرت ی فکر نمي روزامشانچکدیه
  ... قشانی باشد که رفادی آنقدر زعشق

 ...  را انیک
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 ...  صدر مغرور را انیک
 .  بندازد هی به گرنطوریا

 
  
 
 . هم نشسته بودند ي رو به رورضایسروش و عل.  بود دهی کاناپه خوابي روانیک

  توو اتاق ؟ مشیببر:  پچ پچ کرد سروش
  !ی کنی پچ پچم متیم... درست حرف بزن با اون صدا ت: بلند گفت رضایعل

  نکنم دارشی گفتم بدهی خوابوثید:  اخم کرد سروش
  شهی نمداری بمبم بترکه بی اون رفته خواب مست_

  بودم دهی اشو ندهی کردم انقدر داغون باشه تا حاال گریفکر نم:  انداخت انی به کی نگاهسروش
  اری به روش نيزی شد چداری ب_

  که ستمیخل ن...ك:  غره رفت چشم
  ي کارهی رضای علگمی هست فقط محواسم

  مای بکننی تونیم
  ؟ یچ:  نگاهش کرد رضایعل
 .... حاال با التماس و کتک و تهدمی کنشی راضمی با دختره قرار بذار_
  کوسن را برداشت به طرفشرضایعل

  طی شرانینگو توو ا... ناموسا ك : انداخت
  گمی دارم ميکش من جد...ج: وا گرفت  هي را روکوسن

:  گرفته گفت دی صورتش کشي هم نگو اصال فکر نکن سروش دست رويجد : دی خندرضایعل
  شد به اعصابم دهی ردمشی دينطوریا

  اومد ی از دستمون بر مي کارهی کاش
  تونه جمعش کنه تا ماندانا رو ول نکنه ی نمچکسی زده که جز خودش هي گندهی انی ک_
  شهی نمی اوکیچیه

  دختره دوستشنیا:  کرد ی پوفسروش
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  ؟ ی چ
 تونهی نه اونم نم_
 .در خانه چشم گرداند.  مبل بلند شد ي رواز

 !  ؟ي گردی میدنبال چ : دی پرسسروش
  لمی موبا_

  را لیموبا . دی کنارش دست کشسروش
  ایب:  به طرفش گرفت برداشت

  را از دستشلی موبارضایعل
  ؟ شینت کرده بود...توو ك : دی کش

  یالش : دی خندسروش
 . مبل نشستي به دست رولی موبارضایعل

  با ساناز چت کرده بود شبی بار دنیآخر
  گفته بود به خانه خودشان رفته و ساناز
  . نندی را ببگری بود فردا همدقرار
 وارد صفحه چتش .  تلگرام شد وارد

 .  ساناز شد با
 ود، را عوض کرده بلشی پروفاعکس
 . را باز کرد عکس

 که ی گاه سر کرده بود و درحالهیدستش را تک.  بود ختهی دورش رشانی را پرشی ساناز موها
 . آورده بود رونی زبانش را بدیخندیم

  . دی لبش کشي روزبان
  "...  خوام که ی مياری زبونتو در م" نوشت شیبرا
 . هم فرستاد نی غمگکری چند استو

  شی هاامی پ بعد سانازهی ثانچند
 .  خواندرا

  "! بخواه " آمد عی سرجواب
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 " اد؟ی خوشم متی  از چی دونی م" زد لبخند
  " نه " 
  " یستی ادا تنگا ن"

  "! متواضعم " نوشت طنتی با شدی را که خواند خندامی پساناز
  " ؟ ی تنگیعنی عه "

  " ستااای عفت کالم بد نکمی " دی تر خندبلند
  ؟ يخندی می چبه:  زد شی صداسروش
 دوست پگاهه :  را بلند کرد سرش

  صلوات یتوام عاشق نش : دی پوف کشسروش
  و جواب ساناز را دی خندبلند

 " مزاح کردم دی ببخشزمی چشم عز" نوشت
 "!  نکن ستی مزاح خوب ن" 

  نثارش کرد ی زد  در دلش توله سگلبخند
  "م... كی پس تو رو م" در جواب نوشت اما

 . را که خواند چشمانش گرد شد امی پساناز
 .  کرد ی ادب تر از آن بود که تصور می برضایعل
 .  دوست دارد شتری پسرها را بنطوری صداقت اعتراف کرد خودش هم ابا

  بزند ی باز حرفرضایمنتظر ماند خود عل.  نداد امشی به پجواب
  . دی طول نکشادی زانتظارش

  ": smiling_imp: خونتون ؟ ایونمون  ؟ خمی فردا کجا بر" آمد رضای علامیپ
 .  بنفش رنگ نگاه کرد یموجی ابه

  کردن است تی شد قصدش اذمتوجه
  " سفره خونه " در جواب سوالش گفت  شنهادشی تفاوت به  دو پیب
  " ! می دنبالت باهم برامی آدرس بده بی اوک"

 .  فرستاد ی در جوابش اوکساناز
 .  فرستاده بود امیه چت ساناز خارج شد فرانک پاز صفح.  آمد شی برايگری دامیپ
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  " ؟ يایم...  خونه تنهام " را خواند امیپ
 .  بود نگاه کرد دنی دلمی را باال گرفت به سروش که در حال فسرش

 !  بود دهیخواب...  هم انداخت انی به کینگاه
  برم  یی جادیمن با:  به سروش گفت  رو

 کجا ؟ :  نگاهش کرد سروش
 هی!  فرانک شیپ:  جواب سروش را داد " اومدم عشقم " نوشتی فرانک ميشد همانطور که برا بلند

  امیساعته م
  ؟ي خوای نمياسپر:  سرش را تکان داد سروش

  شهی خودت نگه دار من الزمم نميبرا : دی بلند خندرضایعل
  حرف وارد اتاق شد از کمدشنی از گفتن ابعد

 از سروش  ی برداشت با خداحافظي بسته ا
 . شد خارج

 
 
 
 .  در قفل چشمانش را باز کرد دی کلدنی چرخي صدابا
 ! به به سالم شوهر نمونه :  گفت انی باز کي چشم هادنی در را بست به سالن آمد با درضایعل
 ساعت چنده ؟ :  مبل نشست به اطرافش نگاه کرد ي روجی گانیک
  صبح10:  گذاشت جواب داد یم کانتر ي همانطور که ظرف درون دستش را رورضایعل
 .  را به خاطر داشت شبیتمام د.  کاناپه بلند شد ي رواز

  ... ی سعادتي هاحرف
 ....  پگاه ي هاحرف

 ...  خودش هیگر
  فرستاد، رونی را آه مانند بنفسش

 .  طرف توالت رفت به
 سروش پاشو کلپچ :  زد ادی فررضایعل
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  ! گرفتم
  را شیدست ها.  توالت را بست درب

 . نگاه کرد نهیبه صورتش در آ.  گذاشتیی طرف روشودو
 .  بود ختهی صورتش بهم ر

  بلند تر از قبل شدهشی هاشیر
 !  هم شیمو ها...  بودند 

 .  و خارج شد دی صورتش پاشيچند مشت رو.  آب را باال زد ری شاهرم
  آوردم برات ی چنی داداش ببایب:  گفت انی رو به کرضایعل

 ؟يتو کجا بود : دیورتش کش صي رودست
 بخدا رفته بودم سقاخونه دعا کنم :  خواند تمی چشمک زد با ررضایعل

 اول ی  سرخوشنی سکس همدی از فوایکی:  زدشخندی بود نسی آمد صورتش خرونی از اتاق بسروش
 !صبحه 

  حوصله نگاهشان کرد یب . دی خندرضایعل
 زیپشت م.  غبطه خورد الشانی خی ببه

  . نشست
  مقابل هر کدام گذاشت ی بشقابرضایعل

 .  خوردن شدند مشغول
  دی از خوردن دست کشلشی زنگ موباي صدابا
 !  برات ارمیمن م:  بلند شد رضایعل

  در دستش لی موبایوقت.  کرد ی آرامتشکر
  رندهی نام تماس گدنی گرفت با دقرار

  . دی کشینی سنگنفس
 .  و رغبت جواب داد لی میب

 ماندانا صبح بدش را  فی ظريصدا
 .  کرد بدتر

 !  شب به خانه اشان دعوت شده بود ي کند برای بتواند بهانه تراشنکهی ابدون
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 . را از دست داده بود شی را که قطع کرد اشتهاتماس
 .  کاناپه پرت کرد ي طرف سالن رفت خودش را روبه

 .  شکمش برداشت وارد تلگرام شد ي را از رولیموبا
 پگاه را باز کرد چتش را صفحه
  ... ! شی ساعت پکی.  را نگاه کرددشی بازدنی آخر

  ی تلگراميدهای بازددنی اش دی کرد تنها دلخوشی فکرش را هم نميروز . دی کشآه
 !  بالك نشده نکهی باشد و دلخوش از اپگاه
  رونی از فکر به پگاه بدی پرسی سوال مرضای سروش که از عليصدا
  ؟ يومدیچرا شب ن :  دشیکش
  امینذاشت ب : دی خندرضایعل
 ! خاك توو سرت گردنتم کبود کرده _

 نه بابا ؟ آره:  بلند شد شیصدا.  به دهان از دستش افتاد دنی راه رسمهی در نلقمه
  ؟انی ک

 يدی حاال چرا ترسستی معلوم ننجایاز ا : دی گاه مبل گذاشت خودش را باال کشهی تکي رودست
   ؟فهمهیبابات م
 ! با دوسته پگاه قرار داره امروز  : دید خنسروش

  ؟ يجد:  نشست صاف
 ی درحال بررسنهی در آرضایعل

 !  پوشم معلوم نباشه ی ميزی چهی : دی کشیپوف.  گردنش بود 
  ؟يبا ساناز قرار دار:  سوالش را دوباره تکرار کرد انیک
 آره :  سرش را تکان داد رضایعل

 پا داد ؟  : دی پرسمتعجب
  ؟ ی دست کم گرفتتویحاج:  به غبغب انداخت ياد برضایعل

  هیدختر خوب:  زد ی رنگ و حالی بلبخند
  ازش ادیباحاله خوشم م:   سر تکان داد رضایعل

  باهاش ؟ ی بشيخوایفاب م:  بلند شد زی از پشت مسروش
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 نه بابا  : دی کشرونی از پاکت بيگاری سرضایعل
  نهی از چشم من نبنمیس فردا پگاه ا پگهی دیکیپس برو سراغ :  اخم کرد انیک
  گرفت گارشی سری آتش فندك را زرضایعل

  هیخودش راض:  زد یقی عمپک
 ...از اون مدل ك:  مبل افتاد ي دوباره روانیک
 عاشق شده باشه اما االن دنبال دی هستش قبال شای دونم از چه مدلیم : دی حرفش پرنی برضایعل

  قصدو دارم نی منم همهیسرگرم شدن و خوشگذرون
 

  ستی هم که نباکره
 از کجا :  اش گذاشت یشانی پي رودست

  ... دی شای دونیم
  !ی بذارم که ناراحتخوامین تو نم... نداره كي بعدم خودش موردگهی مشخصه دکلشی ه_

  ! يذارین ماهم م... آخرش كيری مي که تو داري روندنی با ارضایعل:  مبل نشست ي روسردش
 ازش حال پگاهو بپرس : د  زمزمه کرآرام

  خودت برو بپرس حالشو يتو که انقدر دوسش دار:  ماند رضای لب علي رولبخند
  ! دهیبپرسم جواب م:  زد پوزخند

 !  کن جواب بده ي کارهی _
 . جواب سکوت کرد ي جابه
 
 
 . تخت سفره خانه کنار هم نشسته بودنديرو

 .  فاصله داشت یم داده بود اما ساناز کهی تخت تکی به پشتخودش
 ! چفت هم ....  تمام تخت ها دختر و پسر نشسته بودند يرو

 . دیدسته شال ساناز را کش . ندی فاصله هم بشی نداشت با کمعادت
  نی تر بشکینزد:  کنارش اشاره زد ی خاليبه جا.  سرش را چرخاند ساناز
 ! جام خوبه :  لبخند زد ساناز
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  ! رو هم امتحان کن نجای حاال ا_
  خوام ینم:  ابرو باال انداخت ساناز

 ....دیدستش را دور کمر ساناز حلقه کرد به سمت خودش کش.  خم شد یکم
 !  سانار درآغوشش فرو رفت 

 ! حرف منو گوش کن :  را به خود فشرد کمرش
 . نتوانست... ردی فاصه بگی کرد کمی سعساناز

  بهتر نبود ؟ میذاشتیخونه قرار م:  صورتش را نگاه کرد ی کنرضایعل
  فقط ؟ چرخهی سکس ميتو چرا فکرت رو:  اخم کرد ساناز
 !  کنم ی متی سکسه اما  االن دارم تو رو اذی دوستي براتمی اولونیاول : دیخند

  ؟یضی مر_
 .  دستش از دور کمر ساناز شل شد اما اجازه نداد دور شود شخدمتی آمدن پبا

  خودشان سفارش دادندقهی دو به سلهر
 !  کنم ی فرار نميدستت رو بردار:  از رفتن پشخدمت ساناز گفت دبع

 !ل دارم ... انگار من از بغلمم دینیشی دور مادیخوشم نم:  را برداشت دستش
 .  کند يری لبش را گاز گرفت تا از قهقه اش جلوگساناز

  ادی بهت بشتری فکر کنم بی مشکيمو : دی دست دراز کرد لپش را با دو انگشت کشرضایعل
 شتری رنگو بنیا...  خودت نگه دار يفکرتو برا : دی بود کشختهی که دورش رشی دست به موهاساناز

 !دوست دارم 
 خودش را گرفت ي آمد دو کلمه جوابش را بدهد اما جلوشی شانه باال انداخت تا پشت لب هارضایعل
 . 
 ؟يت پسر دار تو دوسیراست:  دانست ی که خودش جوابش را مدی پرسی آن سوالي جابه

 !آره دمه در منتظرمه :  لبش را کج کرد سانه
  ؟ ي تک پری بگي خوای م_

 ! نه :  ابرو باال انداخت ساناز
  ؟یستی ن_
 !  شم ی هستم اما تک پر تو نم_
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 چرا اونوقت ؟ :  به سمت راست کج شد رضای عللب
  !یستی چون تو تک پر ن_
  !ادی استفاده کنم بدم میکی شرویزی چنکهیمن از ا:   جواب داد ي لحن جدبا

 ! مشکل خودته :  شانه باال انداخت ساناز
 .  آورده شد شانی بدهد  غذاهای  جوابنکهی از اقبل
  ؟ می حرف بزنای می بخورمی سکوت کنيدی محیترج:  گفت رضای غذا خوردن علنی حدر

 نه بابا راحت باش زرتو بزن  : دی از دوغش نوشی کمساناز
 شدی گفت راحت نمی را بسته بود تا مشی جمله راه گلونی انگار ادیجمله اش بلند خند از گفتن بعد

 . 
  . دی خندی غل و غش میساده و ب...  نگاه کرد دنشی به خندی کمرضایعل

  بهت بگم ؟ يدوست دار:  لبش نشست ي رولبخند
  ؟ یچ:  لبخندش را حفظ کرد ساناز

  زمی عزیچیه:  جواب داد بردی که قاشق را به سمت دهانش مهمانطور
 . نزد يگری حرف دساناز
 .  سفارش دادند ونی ساناز قلشنهادی به پشانی از خوردن غذا هابعد

 .  شد دنی را در دست گرفت مشغول کشونی شلنگ قلساناز
 .  گوشه لبش گذاشت يگاری هم سرضایعل

 .  آمد یوشش م خدیکشی نمی خجالت الکنکهی در آغوشش لم داده بود از ابای تقرساناز
  دادرونی را حلقه حلقه بگارشی سدود

 !  نکش حالت بد نشه ادیز:  آرام گفت 
 !  ؟یحرف بزن چرا ساکت:  سرش را به طرفش چرخاند یکم... عادت دارم :  جواب داد ساناز

 زرامو بزنم ؟ :  لبخند زد رضایعل
 آره همون  : دی خجالت خندیب

 اما ی هستی دونم اوکی ؟ البته خودم مي نداری سکس مشکلبا : دی کششی اصل مطلب را پرضایعل
  خواد فکر کنم من وادارت ی بهتره دلم نمیخودتم بگ
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 توو رابطه می باهم باشخوادی دلم می هستی دختر باحالادیمن ازت خوشم م.  گولت زدم ای کردم
  که برام مهمه سکسه معتقدم هستم اگر يزی چنیاول
 

  ؟ یشیمتوجه منظورم م. بعدش خواهد بودادیوجود ب به ی دوست داشتنای یعشق
 رابطه هی تونم نفر سوم ی فقط من نمستمی نیآره منم دنبال عشق و عاشق:  سرش را تکان داد ساناز
 . باشم 

  از همه لحاظ ؟ ی منو ساپورت کنی تونی کات کنم اونوقت تو مهی با بقنهی منظورت ا_
 رابطه باشم  هی نی خواد بی دونم اما دلم نمی نم_
 !  کات کن هی با بقای شروع نکن با من ای
 .  نگاه کرد شی چشم هاهی
 .  را شروع نکند ی دوستخواستی ساناز خوشش آمده بود دلش نماز

 فکر می مدت با همهی ستمی کنم اما من آدم موندن نی کات میاوک:  زد گارشی به سی محکمپک
 ... ازد

 .  کنم ی رابطه کوتاه فکر مهی منم به یستی ازدواج نيمن برا آل دهیتو ا : دی حرفش پرنی بساناز
  .دیچیدستش را از پشت رد کرد دور کمرش پ.  لبخند زد رضایعل
 
 

 .  رنگش را درآورد دی سفروپوش
 .  کرد زانی که در کنج اتاق بود آوی چوپ لباسيرو

ش  برف را از پشت پرده  بارستادیپشت پنجره ا.  را به طرف پنجره بلند اتاق برداشت شی هاقدم
 . دیدی اتاق ميکرکره ا

 . دوخت ابانی شلوارش کرد نگاهش را به خبی دستش را در جکی
  را دوست داشت دی منظره سفدنی نشسته بود دنی ها و زمنی ماشي روی برف کم

  هوا داشت   نی در ادنی کشگاری به سدی از آن عالقه شدشتری باما
  ... شیو جا گذاشتن رد پا دی برف ها سفي گذاشتن روقدم
 !  بود نی دوست داشتن زمستان هملی تنها دلشی برادیشا
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 . به خود ندادیتکان.  به در اتاق خورد ي اتقه
 ... من کارم تموم شد تو هنوز : دی آرام ستاره را شنيصدا

  ! یمی خانوم رحدی ببرفی تشردی تونیم:  خشک حرفش را قطع کرد یی صدابا
 غض و دلخور ستاره پر بيصدا
 ! حداقل نگاهم کن :  بود 

 .  دوخت شیبا چشمان سرد و نافذش را به چشم ها . برگشت
 تی دونم من اشتباه کردم ،عاصی م؟يدی فرشت دوباره بهم نمهیچرا  : یمصنوع ... دی ستاره لرزچانه

  تو همه کار ي جبران کنم من برادمیکردم اما قول م
 

 ....ی منشامیوردم که ب آنیی پاي خودمو در حدی حتکردم
  لحنش التماسنباریا.چند قدم جلو رفت .  مکث کرد ی حرفش را خورد کمادامه

 امی دمه خونت اصال مطبم نمامی بخدا نمشمی مزاحمت نمگهی ددمی من بهت قول مایبرد:  گرفت 
  وی من تورو دوست دارم همه چمیفقط باز باهم باش

 
 قبوله؟ ...  نکنم جادیزاحمت ا که مدمی مي نکن اصال تعهد محضرخراب
:  چشمانش مهربان شود خونسرد جواب داد ای کم کند شی ابروهانی بي از خط های کمنکهی ابدون

  ! یمیخدانگهدار خانوم رح
 .  رفت رونی از اتاق بيگری حرف دچی اشک در چشمان ستاره جمع شد بدون هنباریا

 را اواخر حس نیدادن کنار دوستانش است ا داشتنش تنها پز ي دانست اصرار ستاره برای مخوب
  ي مانند ستاره نه براي بودن با دخترنیکرده بود جدا از ا

 
 .  او بد بود ي بلکه براخودش
  توجه طلب و حساس بود ي دخترستاره
 ي بود ، گردش هایخوابی او بي که برای نصفه شبي به ابراز عالقه داشت و تماس ها اجی احتمدام

  کردن ی آشتي بچگانه که در آخر براياهرروزه و قهر ه
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از بودن با او لذت برده بود اما نتوانست رابطه را ادامه  . شدی قدم مشی پیمانی و پشهی با گرخودش
  و نی دروغی گاهي عجز و ناله هانی ادیدهد حاال هم با

 
 ! کرد ی راست را تحمل میگاه

 . رفت رونی برداشت از اتاقش بزی مي را از رولشیموبا.  رنگش را برداشت ی مشکپالتو
  کند دی خانه خري برادی افتاد باادشی راه نیب

 .  اش برود یشگی ناچار دور زد تا به فروشگاه همبه
 . به شماره انداخت ینگاه.  پش بلند شد لی زنگ موباي را پارك کرد صدانیماش

 .  درهم رفت شتری بشی شماره خانه اخم هادنی دبا
 .  شدادهی پنی از ماشلی برداشتن موبابدون
  بعدی برداشت کمي دراز کرد سبددست

 .دیچرخی قفسه ها منی سبد پر شده در ببا
  تنقالت بود رفت ي که حاوي طرف قفسه ابه

 آمدند لحظه آخر نگاهش به پفک با ی مای فرداشب که دالرام و دني برداشت براپسی پفک و چچند
  افتادیجلد نارانج

 فک را دوست نداشتند اما  پنی اای دالرام و دن
  را برداشته بود نی داشت پگاه آنشب تنها همادی به

  دراز کرد دو عدد برداشت در سبد انداخت دست
 دنی انداخت با دنیی برخورد کرد نگاهش را به پاشی کوچک با پای تا به طرف باال برود جسمبرگشت

  خم عی افتاد ،سرنی زمي که رویپسر بچه کوچک
 

 حالت خوبه ؟ عموجون  :شد
  بچه بلند شد پشتش را تکان داد،جواب ندادپسر
 دردت نگرفت ؟ : دی پرسایبرد

  . دی نگاهش را به روبه رو انداخت و بعد به سمت همان نقطه دودهی بچه با چانه لرزپسر
 .  دو چشم اشکبار مواجه شد ای نگاهش را به همان سمت انداخت ي کنجکاوبا
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 ! نگاهش سرد و خشک بود ....  زن بوديرونگاهش سخت .  صاف شد کمرش
 !اما در قلبش طوفان بود  ... شهی هميای بردمثل
 کند با خارج شدن کلمه مادر از دهان ی او را متی شکاهی که با گردیشنی پسر بچه را ميصدا

 .پسربچه تکان خورد
 را در ریو تصنی ،آخردی چرخشی کنار پاانی و کودك گرستادهی زن مات اي روگری بار دنگاهش

  کرد رهیحافظه اش ذخ
  راچرخاند ، سبد را به جلو حرکت دادسرش

 . زمزمه آرام زن هم باعث نشد برگرددیحت
 

  ... گری مهم نبود ددی خرادامه
  زد رونی بود حساب کرد از فروشگاه بدهی چه خرهر

  . عقب گذاشت و پشت رل نشستی صندلي از سوار شدن پالتو را از تن خارج کرد روقبل
  به پاکت وارد کرد ي برداشت ضربه اگارشیپاکت س.  داشبورد را باز کرد درب

  کنار لبش گذاشت دی کشرونی نخ بکی
 !  سرش را کج کرد فندك زد یکم

 که یدست. خاطره ها را که با قدرت به مغزش حمله کرده بودند لگد زد .  پک محکم گرفت چند
  نیدست ماش کی در آن بود لبه پنجره گذاشت با گاریس
 
  روشن کرد را
 .  رفت رونی فروشگاه بنگی پارکاز

 .  را روشن کرد نی که شد پخش ماشابانی خوارد
 

  ؟ـستی کـنــهیی چـشــم او آآســمــان
  بـا مـن رو بـه رو بـود؟نــهیی چــون آآنــکه

 
اباور از مقابل  و نسیدو چشم خ. پدال گاز فشرد ي روشتری را بشیپا.  زد گارشی به سی محکم پک

  .رفتیچشمانش کنار نم
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 نیدرد و نـفــر .... ــنی و نـفــردرد

 ....  برسفــر باد  
 ... دسـت او بودیی جــداـنی اســرنـوشــت

 
 

 !  پدرش ؟ای مادرش بود هیشب.اوردی بادی کرد چهره پسر بچه را به یسع
 

  مـکـن کـه سـرنـوشـت ـهیگـر
 رد  مــرا از تــو جــدا کگــر

  مـا ي دل هــاعــاقـبـت
  غــم هـم آشـنـا کــردبـا
 
 
 
 
 

  دست تازه از گچ درآمده را گرفت ساناز
  ااایراحت شد:  لبخند گفت با
  زنمی کنم لنگ می هم برم احساس میوتراپیزی في جلسه هادی با_

  نمتیراه برو بب:  فاصله گفت ی کمساناز
 اما خوب یکنی خودت فکر ميرینه بابا درست راه م: اند  قدم برداشت ساناز خود را کنارش رسچند

  ی اوکي حاال جلسه ها رو برهیعیدکترم گفت طب
 
  یشیم

  شدیکی لشی زنگ موباي آرامش با صداهوم
 .  خارج شدند مارستانی درب باز
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 دلخور ي گوشش گذاشت صداي را رولی موبادی سبز را با انگشت شصت به طرف راست کشرهیدا
  ؟ يباز کرد. سالم :  کرد شتری را بشی ابروهایکی نزدبایز
  سالم آره _
  ؟ی نداشتی مشکل_
  نه_
  و سرکه بجوشه ؟ ری مثل سدی دلم باينطوری ؟ اومدمی منم مشدی می چ_

 .  زرد رنگ رفت ی به طرف تاکسساناز
 !  مامان ؟ ساناز باهامه یکنیچرا شلوغش م:  فوت کرد ی را در گوشنفسش

  !می بري صدنفرستیاز کردن که الزم ن گچ بهی يبرا
  خونه ؟ يای میک:  کند ریی هم باعث نشد لحنش تغبای زدنی آه کشيصدا

  دونمی نم_
  ؟ي بريخوای میی جا_

  دست تکان داد اشاره کرد کنار ساناز
  دونمینم_ برود

  ! ی خواد مثل قبال بشی ساکت و سرد بودنت رو دوست ندارم پگاه دلم منطوری ا_
  ؟ شدیمثل قبل م.  را فشرد شیها لب

  . شدندی نممی ترمچوقتی شکسته بود که هیی هازیدر درونش چ .... هرگز
 ی جز تو ندارم موی رد شو من کساطی با احتابونیمواظب خودت باش از خ...  باشه مامان جان _

  پگاه ؟ یدون
  . در محافظتشان شده بود نشد ی سعيری که با روکش حصیی های صندليرو
 .  دهد ی ميگری دی معنبای ذهنش گذشت جمله آخر زاز

 !  دونم ؛ مواظبم یم : دی کشیقی عمنفس
  گذاشت ساناز شی پاي را که رولیموبا.  تماس را خاتمه دادی لبری زی خداحافظکی با

  ؟ گفتی میچ : دیپرس
  نکنم دوباره ی مواظب خودم باشم خودکش_
  ينطوری اچوقتی چرت نگو مامانت ه_
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  !گهیمن
 ! حرفاش دادی رو می معننی نگفت اما همينطوریآره ا:  را تکان داد سرش

 ! نگرانته _
 .  تکان داديسر
  ؟ی با سفره خونه موافق_

 ابوی مثل ی حرف بزنيریمیم:  گرفت شی از بازویشگونیساناز با حرص ن.  را دوباره تکان داد سرش
  ؟يدیسر تکون م

 .  زدی رنگی بلبخند
 بزنمش خورهی که میی تا جاانی برم سراغ کخوادی دلم منمتیبی مينجوری ایوقت:  گفت ی عصبساناز

  ناموس ی بيپسره 
  نزد یحرف

 ! بپرم چون دوستشهرضای به علخوادی وقتا دلم میباور کن بعض:  ادامه داد ساناز
  باهم ؟دیدوست شد:  را چرخاند سرش

 میدو ، سه بار رفت ! شی کم و ب_
  فقطرونی ب
  !هیسر خوب پ_
 !  فرق داره هیبا بق_
  بار از زبونت نی جمله رو اولنی جالبه ا_
  شنومیم
  فرق داره هی با بقرضای چون واقعا عل_
  عاشقش نشو _

  هی پسر خوبی سرگرمي رابطه متفاوت تجربه کنم براهی باهاش خوامینه اصال فقط م : دی خندساناز
  ! ری سکسه برعکس امی دوستي براتشی اول صادقانه دفعه اول گفتخوادی می دونه چیم
  نگفت ؟ ری ام_
 گفت می مستقیلی اما بعد از دوماه خستی بار گفت اصال سکس براش مطرح ننی اولادمهینه اصال _

 !برم خونش 
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 !  گفت ينطوری اانمی ک_ راننده شد ی صندلی پشترهی خنگاهش
 ازمش  بندادتی خواستم ی نمدیببخش : دی لبش کشي دست روساماز

 !  نرفته ادمیاز :  زد پوزخند
  !ي خاطره هاش افتادادی _
  خاطره هاش هستم ادیمن :  ساناز شد ي چشم هارهیخ
  ؟ ی فراموشش کني خوای مي چجور_
  ؟ی فراموش کنروی امی ؟ تو تونستشهی مگه فراموش م_
  کنم ی می نه اما دارم سع_
 کردم کمتر موفق شدم ی دوماه سعنیوو ا تشتری بی کنم چون هر جی خوام سعی نمی من حت_

  کردن با خاطره هاش ی کنم به زندگی میفقط دارم سع
 

 .  کنم عادت
  پگاه ؟ شیبخشی اگر جدا بشه م_
 !  کرد خودش بود انتی باهاش به من خانی که کی ؟ از خودش؟ اون کسی از ک_

 بهش فکر نکن  : دی کشي پوف کالفه اساناز
  کنم ی تو فکر ميباشه به عمه  : دیخند

  پگاه می جد_
  فکر کنم ؟ ی فکر نکنم به کانی اگر به ک_
  ؟ بابک ؟ژنی بود بی همون پسر دکتره که اومد خونتون اسمش چ_
  ای برد_
  ی که هستششمی خوبه بهش فکر کن پنی ام داره المصب همی جون چه اسم_

 چرت نگو ساناز :  داد هی تکشهی را به شسرش
 بودم بهش کشی خوبه من اگر نزدیلی خوونهی ؟ دگمیچرا چرت م:  زد شیه بازو بي ضربه اساناز

  رتمی کردم مجبور بشه بگیتجاوز م
 کرد کار ی نگاهشان منطوری اشانی بخاطر حرف هانکهیحدس ا . دی دنهی راننده را از آظی پر از غنگاه
 . نبود یسخت
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 دیدی می مدل نگاه کردن را از کسنی اگر قبال ا

  کرد بحث را عوض کند اما ی میع سعیسر
 ! مهم نبود شی دانست چرا حاال براینم

 !  ساناز هم مهم نبود ي هاحرف
  کند حداقل بعد از گذراندن ری توانست فکرش را درگی که بود مي مردنی آخرایبرد
  .... ! ی تلخانتی خنیچن

  باز سرکار ؟ يریم:  داد شی به بازوی تکانساناز
  رمی آره فردا م_
  ؟ امی منم باهات بيخوای م_

  کشمی مطمئن باش خودمو نمی همه جا دنبال من باشستیالزم ن:  کرد زمزمه
  . ستادی مقابل سفره خانه مورد نظر انی ساناز جواب بدهد ماشنکهی از اقبل
 ! نکنه ابونی گرگ ببیخدا نص:  خشن گفت ی در را باز کنند راننده با لحننکهی از اقبل

 منظور ؟ :  بلند گفت ي با صداساناز
  شو ول کن ادهیپ:  ساناز را گرفت يبازو

  ؟ هی بدونم منظورش چخوامینه م : دی دستش را کشساناز
  . زهیریبرو دختر برو توبه کن خجالت بکش از تمام حرفات فساد و گناه م:  جواب داد راننده
  شو ادهیساناز پ:  را باز کرد نی ماشدرب
 فسادو از نگاهت تیشونی نشون مهر داغ رو پي به جادادیتوبه اگر جواب م:  گفت تی اهمی بساناز

  ما ي نگاهتو از رومی سوار شدی از وقتداشتیبرم
 

 ...ی بکهی بزن مرتلی باغچه خودتو بی زنلی تو اکر بی ما شده برادر روحاني حاال برایبرداشت
  . دیم توان کوب را با تمانی  درب ماشدی کشرونی بنی از ماشدی ساناز را کشدست
 رونی بتی دستشرا با عصبانساناز
  هی فکر کرده ککهی جوابشو بدم مرتیچرا نذاشت : دی کش
  الیخی نگفت که بيزیچ:  جواب داد آرام
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به اون جه !  کرد خواستی که مینی بگه بهمون ؟ هر توهی نگفت ؟ قرار بود چيزیچ : ستادی اساناز
 مدت داشته  تمام زنمی میی داره ما چه حرفایربط

 
  کرده ی گوش محرفامونو

  م؟ی بهش رسوندي به درك مگه ما آزاربازم
 !باشه حق با توئه :  را گرفت دستش

  ساناز لیزنگ موبا.  تخت سفره خانه نشستنديرو
 .  از جواب دادنش شد مانع

 .  گوش داد شی آرام شده در سکوت به حرف هادی فهمشی لحن صدااز
  ؟ي تو چطوری خوبم مرس_

...... 
 ! با پگاه رونمی ب_

...... 
 .  باهم می همون سفره خونه که دفعه اول اومد_
 
 . گذاشت شی تنهاشی تماس گرفته به بهانه شستن دست هارضای علدی طرز حرف زدنش فهماز
  اش بود که به ساناز حسادت ی بار در زندگنیاول
 ! کرد یم

  ي دوباره روی مشت آب به صورتش زد وقتچند
 . شست تماس ساناز تمام شده بود  نتخت

  ساناز گوش داد ي به حرف های حوصلگی بدر
 .  سفارش دادند انی و قلي چاشهی از خوردن ناهار به عادت همبعد
 .   پگاه گفتن ساناز نگاهش را به او دوخت ي که با صداگرفتی کام را منیدوم

 رد نگاهش را دنبال کرد . جب شد   متعي اش به نقطه ارهی اش و نگاه خدهی چهره رنگ پردنی داز
 .    شل شد انی اش بود دستش از دور شلنگ قلي که در فاصله چند متری کسدنی دبا

 .  اش به پرواز در آمدند نهی پرنده در سهزاران
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 تمام  ... شیتمام فکر ها ... .شی گفته هاتمام
  .  رفترونی از دهانش بانی انگار دود شد مخلوط با دود قلشی هامیتصم
 بخدا من :  آمد ی دور میی ساناز از جايصدا

  کردم انقدر آشغال باشه بخدا ی نگفت فکر نمرضای دونستم پگاه به جون خودت علینم
 " دل تنگم را آرام کنم ی ساناز بگذار کمسی ه" دی بگوخواستی مدلش

 
 

 " فراموشش کنمدی بانی بعد از ا" بودم گفته
  راشی خوي بردم گفته هاادی وز دمشید
 
  دلي هاي دردمندادمی و آمد به دمید

  راشی خوي غافل بود آن مه مبتالگرچه
 
  چه ذوق و اضطراب ست؟ نیا
  ست؟ی چه مشکل حالتنیا

 دمی زبان شکوه پرسبا
 ....  را شی خوي خدا

 
 " اخوان ثالت يمهد"
 
 

  . دی را از دست دهد عقل افسار دل را محکم کشارشی قلب اختنکهی از اقبل
  انی کانتی خیکس

  اش را ي نامزدي هاعکس
  !دی مغزش کوبيرو

 . از درد چشم بست و باز کردي الحظه
 .  گذاشت نی زمي را روانی را برداشت ، شلنگ قلنگاهش
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  گرفت قی شد ، دم عمکی نزدانی کعطر
 . دی کشهی ذرات پراکنده اونتوس را به رتمام
 سالم :  آرام بود انی کيصدا

  ! ي خوشحالم که زود خودتو نشون دادیلیخ : دی غرارضی رو به علساناز
 من ازش خواهش کردم :  جواب داد انی ، کرضای از علقبل
  !يتو غلط کرد:  نکرد ریی ساناز تغلحن

 !ساناز دخالت نکن :  جواب داد رضایعل
 .  کرد زانی را از تخت آوشیپاها
 در قلبش يزی زانو زد ، چشیقابل پا مانی را بردارد کشی خودش را خم کند کفش هانکهی از اقبل

 ! تکان خورد 
 ... !  جفت کرد شی را مقابل پاشی هاکفش
 . ساکت بودند رضای و علساناز
  فرو برد،ی مشکي بوت هامی را در نشیپاها

  !  دی کنار کفش را باال کشپی زانیک
  !دی حرفاتون رو بزندیشما بر:  تخت نشست ي رورضایعل

  سرجات حرف نزن خواهشا نیشما بش:  کرد  اخم آلود نگاهشساناز
  میری ازت االن مخوامیپگاه معذرت م :دی را به طرف لبه تخت کشخودش

  حرف بزنم پگاه خوامیفقط م:  رو به پگاه گفت ستادی صاف اانیک
  ساناز شهیبه منو تو مربوط نم:  ساناز را گرفت ي بازورضای بلند شد ، علپگاه

 ؟یکنی نميادآوری به خودت نوی هميدی آمار میچطور وقت: دی دستش را خشونت کشساناز
  جواب دادم دیمن آمار ندادم سوال پرس : دی کشی پوفرضایعل
 به نهی قدم جلوتر رفت سکی کرد  ، ی باشد به پگاه نگاه مدهی که به آب رسي مانند تشنه اانیک
  ،ستادندی هم انهیس

  باشه؟می حرف بزنرونی بمیبر: زدلب
  !ي خبر نداریگفتیم: ز باال رفت سانايصدا

  ! انتی هم دخالت هم خشدی مينجوریا:  خونسرد جواب دادرضایعل
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 برو بابا من :  دستش را تکان داد ساناز
 ...  رو بگو خر
 ساناز الزم بود حرف ستیمهم ن:  ، با آرامش حرف ساناز را قطع کرد دی پگاه به طرفشان چرخسر
 !  باهم میبزن
 اناز ابرو باال  رو به سرضایعل

 گهی سرجات دنیبش : انداخت
  ام؟یمنم باهات ب:  ندادتی اهمساناز

 ی ترکش نمی کنی نمی داره که سعی کردن چه لذتی دونم فضولینم:  کرد بشی دست در جانیک
 !؟یکن

 ادهی زیلی دونم اما آدم بودن لذتش خی کردنو نمیفضول:  ساناز به مذاق پگاه هم خوش آمد جواب
  ! ی امتحانش کنکنمی مشنهادیپ
 . هم فشار داد ي فکش را روانیک

 !  خونه رمیمن خودم م:  رو به ساناز گفت پگاه
 ! هم انی کرد و به راه افتاد ، کی لبری زیخداحافظ

 ! کرده بود بشی را در جشی هادست
 !  کنار تنش بودند فی بالتکلانی کي هادست
 !د  اما از هم جدا بودنداشتندی هم قدم برمکنار
  .... شانی دست هاهم

  ... و
  ... هم

 ....  اشان ندهیآ
  نقطه اتصالشان  دو عضله  بود تنها
  ... دی تپی نمکه
  !زدی مزور
 

 ++++++++++++++ 
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  . دی خارج شدند خودش را به طرف لبه تخت کشدشی و پگاه که از دانیک
 اشاره اش  نگاهش کرد انگشت یعصب.  به زبان آورد ي ادهی نوچ کشرضایعل
 خفه شو صدانو نشنوم :  باال بردرا

  ي دخترنی گرد شده بود اولرضای علچشمان
 . کرد ی با او صحبت منطوری که ابود
  ی از اشک نبود وقتي چشمانش هم اثردر
  حساب کرده بود نطوری خودش اشی است پی گفته بود پگاه کجا و  با چه کسانی کبه
   اگر ساناز ناراحت بشود ازی حتکه

 .  کرد ی تر از آن بود که فکر می ساناز رام نشدندیدی آورد اما حاال می در مدلش
 ... انقدر احمق انقدر خودخواه انقدر نامرد انقدر دهن لق شعوریآدم انقدر ب:  غر زد ساناز
 زهرمار :  برگشت رضای علي خنده يبا صدا.  کفشش بود پی اش گرفت ساناز در حال بستن زخنده

  دوست ندارما ينجوری من ای چقدر بددهنزمیعز:  تخت بلند شدي رو ازرضایعل
  بابا ریبم:  داد نی اش را چینی بساناز

 . خنده اش گرفت شتری شود بی آنکه عصباني به جارضایعل
 رضای مقابلش بلند شد به طرف صندوق سفره خانه رفت ، علستادهی ايرضای به علتی اهمی بساناز

 ند صاحب سفره خانه از  خودش را کنارش رساعیسر
 

 تمام مبلغ را رضای ، علنهی نکردن هزافتی بر دری از حدش مبنشی بود در مقابل اصرار بدوستانش
 ! پرداخت کرد 

 هم از فرصت رضای از خود نشان نداد علی بود در مقابل دوستانش رفتار زشتستادهی کنارش اساناز
 . استفاده کرد دستش راگرفت 

 .  چشم چرخاند انی کنی ساناز به دنبال ماشدندی در که رسمقابل
 .  به دستش وارد کرد ، نگاهش کرد ي فشاررضایعل
 اجی صحبت کردن احتنیباور کن جفتشون به ا!  کنه ی نمتشی اذانیک:  گفت می مالی با لحنرضایعل

  گفت ی حرفاش رو منی آخردی باانیک. داشتند
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  که داشتنیی ارزش روزادیفهمی مدی باپگاهم
 !  بشه الیخی بامی با چهار تا زنگ و پانی از اونه که کشتریب

 .  موافق بود رضای هم فشار داد با حرف علي را روشی هالب
  انداخت نیی سرش را پادی کشیآه

  شیاری از من بخبری بی تو حق نداشتیول:  گفت آرام
 ؟یکنی می فحشات عذر خواهي کنم توام برایاالن معذرت خواه: دی خندرضایعل

 نه حقت بود :  آرام جواب داد ساناز
  کجا ؟ می ، برننی همو ببیذاشتی نمگفتمی چون اگر مارمشی بخبری خوبه پس توام حقت بود ب_

 .  برداشتند نی را به طرف ماششانی هاقدم
  ساناز باز کرد ي را برانی درب ماشرضایعل
  لبشي کمرنگ روي حرکتش لبخندنی ااز

  ! نشست
 !  کرد ی نمتشی اذانی کرضای پگاه بود اما به قول عل دلش هنوز نگرانته
 !  جمله دل خود را گرم کند کی نی کرد با همیسع
 . گذاشت شی ران پاي دست دراز کرد دست ساناز را گرفت رورضایعل.  به حرکت در آمد نیماش
  ؟ میکجا بر : دی پرسآرام

  دونم ینم:  شانه باال انداخت ساناز
 .  شد درهم قفلشانی هادست

  خونه من ؟ میبر:  نگاهش کرد رضایعل
  . دی لبش کشي زبان روساناز

  جمله نی پشت اي دانست چه منظوریم
  ! است

  ! دیطلبی آرامش می هم کمخودش
  !میبر : دی کشیقی عمنفس
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 .هر دو سکوت کرده بودند . دیچرخی هدف می شهر بي هاابانی در خنیماش
 رف زدن کند  و  شروع به حانی منتظر بود کپگاه

 !  حرف بزند دیترسی مانیک
 نزده ات ي ، روز ها و ساعت ها به حرف هاکندی دور مماتتی اندازه مسخره تو را از تصمنی همعشق
 ی کنیفکر م

  . دی آی به زبانت نمی حرفچی هی که کنارش هستیزمان
 ... لحظه ها رانی ادی بود تا فهمدی عشق بادچار
  ! میر بود حرف بزنقرا:  سکوت را شکست پگاه

 دهیچی در هم نپشهی که برخالف همیفی لمس دستان  ظري کرد برای مي قراری پا بي رودستش
 . بودند 

 !  بود نی سنگنی ماشيهوا
 !  که گذرانده بود یی تر از تمام روز هانیسنگ

 . باد به صورتش خورد یکم . دی کشنیی را پانی ماششهیش
 ...  حریی جامیبر:  آرام بود شیصدا

  کنم یگوش م : دی را برحرفش
  زنمی حرف ممینی بشیی جامی بر_
  می االنم نشست_

  ؟ی کنی سخت موی همه چيچرا دار:  بود ی درماندگتی جمله اش در نهادی صورتش کشي رودست
  نه ؟ ی بزني نداریحرف:  زد پوزخند

 ؟يدی جفتمون رو عذاب ميار چرا دزمیعز: به طرف پگاه برگشت .  نگه داشت ابانی را کنار خنیماش
  خوام ی من حرومزاده اما دوست دارم ،نمیمن الش

 
  دستت بدم از
 ،یکنی متی جفتمون رو اذي از هم چرا دارمی دور باشخوامینم

  دیپرستی که میصورت...  صورتش را ي را چرخاند نگاهش کرد تک تک اجزاسرش
 !  بود بهی غرحاال
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 ! لمسش کرده بود يگری دکس
 !  بود دهیشش کش آغودر

: لب زد .  صورتش نشاندي دست چپش انداخت بعد باال آورد روي نگاهش را رودی کشیقی عمنفس
 حلقه ات کو ؟ 

 ...  مات ماند انیک
 !شرمنده نگاه پگاه شد ...  انداخت نیی دهان نداشته اش را قورت داد نگاهش را پاآب

  بغضش را قورت داد سرشپگاه
  کو ؟ تیحلقه ات کو عاشق؟حلقه نامزدهوووم ؟ :  را کج کرد 

 ... دی زمان بده بهم قول مکمیپگاه :  زد لب
 دهیمرد قول م:  پگاه باال رفت يصدا

 !  نه نامرد 
 ! باشه نامردم اما دوست دارم :  باال رفت انی کسر
  ؟ خوامتی نمگهی بهت بگم که ديچجور. خوامی دوست داشتنت رو نمنی من ا_

 ؟یشی ؟ چرا مزاحمم میزنی بهم زنگ مچرا
  چون دوست دارم _

 ! دوست داشتنت رو خوامیبفهم نم ... خوامینم:  پگاه باالتر رفت يصدا
  قدر بود ؟ نی دوست داشتنت هم_
 !  قدر بود نیآره هم_
  شمی قبل از عقد جدا م_

  خوامتی نمگهی دی االنم جدا بشنیهم : دی خندبلند
  یه باش سنگ شدينجوری پگاه اشهی باورم نم_
   خوب نگاه کن که باورت بشه_

  گونه اشي جلو رفت روانی کدست
 ! نباش همون پگاه قبل شو ينجوریا:  نشست 

  میاز اون روزا دور شد:  را تکان نداد سرش
  نه من اون پگاه ساده ام ی اولي روزاانی من کي براگهی تو دنه
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 نبودم نیمن ا!  عاشقت نبودم االن هستم  اول انقدري حق با توئه روزاستمی اول ني من مثل روزا_
  که باهام نی اي التماس کنم برای دنبال کسوفتمیکه ب

 
  ستمی اول ني آره من مثل روزانمی ، شبا مثل خر مست کنم عکساشو بببمونه

  ؟ي چرا از من طلبکاري حال و روزت شدنی تو خودت باعث ا_
 ی دونم گوه زدم به زندگی ماتمی بدهکار مهربون من تا آخر عمرم بدهکارتمستمی من ازت طلبکار ن_

 ! بشه ينجوری اخواستمیجفتمون اما بفهم نم
 بود ی اوکی همه چیلی اونوقت خ؟یکنی مانتی بهم خي بفهمم داری خواستی بشه ؟ نمي چجور_

 برات ؟ 
  تو توو سدمدمشی که دیی تمام لحظه هاي خواستگاريتمام لحظه ها!  نکردم به تو انتی من خ_

  ! يبود
  ؟ي ؟بهم فکر کردی چيکردی باباتو قبول مشنهادی پی وقت_
  ! ندمونیآره به تو فکر کردم به بچمون به آ_

  !يدروغ نگو تو فقط به خودت فکر کرد:  گذاشت انی دست کي زد دست روپوزخند
  

 من خورمی قسم مي که بهش اعتقاد داری و هرچیبقرآن نه به خدا نه به هرک:  باال رفت انی کيصدا
 فقط به خودم فکر نکردم 

 بچمون از همون اول توو خواستمی نمی بکشی تو سختخواستمی درنظر گرفتم نموی همه چمن
 ! باشه یبدبخت
 نتی االن ماشینیبی داشتن پول مي رو فقط توی خوشبختنهیمشکل تو ا:   بردنیی را پاانی کدست

  اما بچه ستمی اما من خوشبخت ني داریخوبه همه چ
 
  د؟ی ارزی مگهی دمی هم نداريا

  میشی بازم بچه دار م_
  باهات داشته باشم خوامی نمي اندهی آچی هگهی دخوامتیمن نم!  منو نگاه کن ایک:  زد پوزخند

  انیباهات اومدم که بهت بگم تموم شده ک : دی کشیقی عمنفس
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 ی کمکچی تونه هی نمدنتینه زنگ زدنات و نه د! رابطه ما تموم شده ! ي ذهن من، تو تموم شدتوو
 نی از اشتریبکنه ، ب

 .  تالش نکن 
  خودم برم ؟ ای خونه یرسونیمنو م:  را به روبه رو دوختنگاهش

  جبران کنم دمی فرصت بهم بده قول مهی:  رخش نگاه کرد بعد لب باز کردمی به نهی چند ثانانیک
 ! ي اما نکردی جبران کنیرصت داشت تا حاال فدمی که فهمی من چند بار بهت فرصت دادم از زمان_

 ! فرصت بده یگی جمله مهیفقط 
 پدر و مادرت و خراب ياهای پاهات ، روری زی که عاشقته رو له کني دخترهی ي بدم آرزوهافرصت

  خونه نیا!  ؟ي آوارشون خونه بسازي با من رويای بیکن
 

  ! دمیمن به آخر خط رس!  سقفش متزلزله و هم ستونش سستهم
 !  کنه ی بدتر مکنهی که کنارت نشستم اما بودنت حالمو خوب نمنجای ایعنیط  خآخر

  خودم برم ؟ ای خونه یرسونیمنو م:  بزند کف دستش را مقابلش گرفت ی دهان باز کرد حرفانیک
 !  نگاهش کرد انیک
 ! شدن را خواند دی چشمانش نااماز

 ! خرسند بود  و ی اما عقل راضدیکوبی منهی سوارهی  خودش را به دقلب
  صاف نشست آرامانیک

 !رسونمتیم:  لب زد 
 .  را چنگ زد شی گلوخی که روشن شد بغض بنی ماشپخش
  ! ي احساس را با او تجربه کردنیباتری زي که روزی تفاوت بودن کنار کسی بود بسخت
 !  بسته بود شانی هر دوي اما تمام راه ها به رودیطلبی را مانی هنوز کقلبش

 ! توان در خاطره ها نگه داشت ی آدم ها را تنها می که بعضدیمفهی محاال
++++++++++++++++++ 

 
 .  درب خانه را باز کرد رضایعل

  ! يخوش اومد:  رفت کنار
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 چقدر مودب  : دی خندساناز
  لبخند زدرضایعل

 ! ي دونم چرا انقدر مودب شدیمثال من نم:  گفت شدی ساناز همانطور که وارد م
 .  پشت ساناز وارد خانه شد دیرا عقب داد بلند خند سرش رضایعل

 راحت باش :  خانه را بست رو به ساناز گفت درب
 راحتم :  تکان داد ي ساناز سر

 . ساناز پالتو و شالش را در آورد به طرفش گرفت .  کرد بشی در جدست
  رهی کارم گفیح:  گفت ی کرد به شوخی نوچرضایعل

  یهست يشعوریعجب ب : دی خندساناز
 . ساناز به طرف مبلمان رفت .   کرد زانی پالتو و شال را آورضایعل
وارد آشپزخانه شد از .  عوض کرد ی رنگی شرت توسی را با تورشی پلرضایعل.  کاناپه نشست يرو

  ؟ارمی برات بیچ:  زدادیهمان جا فر
  آخه ؟ يخوری می چپرسنیازمهمون م:  مانند خودش جواب داد ساناز

  دستش را به کانتردیند خرضایعل
  نشو ی عصبیبی بیاوک:  داد هی تک

  بلند شد به سمت آشپزخانهساناز
   نجای اییخودت تنها:  رفت 

 نه با دوست دخترامم :  را باز کرد نتی درب کابرضایعل
  گم ی ميجد : دیخند

  گفتم يمنم جد:  بزرگ برداشت ی ظرفرضایعل
  ااایوثید:  داد هی به کانتر تکساناز

 !  که الزمه هر پسره یطونی شکمی مینه بابا بچه خوب : دی خندرضایعل
  ! یکمی از شتری تو ب_
 یی ظرفشونکی به طرف سرضایعل

  ؟ ادیبدت م:  رفت 
  خوبه یلی خی انکارش کنی کنی نمی سعنکهی اادی نه چرا بدم ب_
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  شهی تموم متی انرژیشی خسته منیبرو بش.  دونم ی م_
  باال نینو بذار ا مایب:  زد لبخند

 .  به کانتر اشاره کرد و
 .  کانتر نشاند ي به طرفش رفت دو طرف کمرش را گرفت بلندش کرد رورضایعل

 .  خواست هول جلوه کند ی نگاهش کرد به شدت کشش داشت به طرفش اما نمرهی خیکم
 .  گذاشت ینیدو عدد شات  برداشت درون س.  رفت نکی به طرف سدوباره
  ؟ی مستم کنيخوایم : دی پرسساناز

  آره _
 م؟ی مست باشدیحتما با:  دهانش را قورت داد آب
  ؟ي خوای نم_

  خوام برم خونه مشخص نشه یآخه م:  باال انداخت شانه
  ! ي خواد بریشب نم:  رفت خچالی ظرف را برداشت به طرف رضایعل

  از دعوتت یمرس : دی خندساناز
  بمون دوست ندارم بعدش تنها باشم شمیتور دادم پدعوت نکردم دس : ختی درون ظرف رخی

 ! پسرا که دوست دارن بعدش طرف نباشه :  گفت متعجب
  ؟يبا چند نفر بود...  بغلم گرم باشه تا چند ساعت بعدش خوامی به پسرش داره من می بستگ_
  نفر هی فقط _
 ولت کرد؟:  را برداشت پسی بسته چرضایعل
 می جفتمون کات کرد_
   چرا ؟_
  ؟ ی فضول_

  نگو ينزن حاال دوست ندار:  باال انداخت شانه
 دوست ندارم :  کرد اخم

  حرف بزن ي دوست داری باشه از هرچ_
  تو از خودت بگو _
  ؟ی بدوني از من دوست دار_
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  کمی _
 سالمه 27 _

  کامال شناختمتحتی از توضیمرس : دیخند
  ؟ یرفام منو بشناسمگه قرار بود با ح:  را بلند کرد ینی سرضای عل
  بشناسمت ؟ دی بای پس با چ_
  چوقتی هگنی آدما از خودشون بد نمستی حرفاش نهی شبچکسی هیشناسی زمان بگذره م_
  می برایب : ستادی آستانه درب آشپزخانه ادر

  من جامو دوست دارم کاری چمی خوبه اونجا برنجایهم:  ابرو باال انداخت ساناز
  مینی رو مبل بشمی برایجات راحته ؟ ب: رد  متعجب نگاهش کرضایعل

 .  رو به روم من از باال نگات کنمی رو صندلنی تو بشنجای ااینه ب:  باال انداخت ابرو
  بدون اعتراض به طرفشرضایعل

  ایخل..ك:  آمد 
 و اجازه امدی خوشش نمچوقتی هری حالت نشستن را اما امنی دوست داشت اشهی چقدر همنگفت
 . نداد 

  هم ساخته نشده بودند ي خوب بود اما برایلی خری بد باشد برعکس امری امنکهیا نه
  . دندیرسی کردند بهم نمی نقطه مقابل هم که هر چه تالش مدو
 .  قرار گرفت شی ران پاي ساناز روي نشست پاهای صندلي رورضایعل

  دوست دارم ينجوریخوبه ا : دی خندساناز
 و دوشم منم دوست دارم  رادیب:  زد ی لبخند کجرضایعل

  با ادب باش کمی : دی خندساناز
  شنی پسرا با ادب نم_
  دمی پسر با ادب دی چرا من کل_
 دنی نشون نمیی ادبن هرجای بای ادبن ی بایپسرا کال دو دسته اند :  درب ودکا را باز کرد رضایعل

 !دسته اول جذاب ترن
االن تو  : ختی رشی ناز در صدای کمدی کشی رانش خط فرضي  روشی با انگشت شصت پاساناز
  ؟ یجذاب
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  ؟ ستمین:  شات را به دستش داد رضایعل
  !یهست:  را گرفت شات

ZeinaB(:  
edited  

 .رفتندی زدند و باال می را بهم مشانی هاشات
 !  زود بدنش گرم شد یلی خساناز

  . دادی جوابش را مزدی حرف می نرمال بود گاهرضایعل
 ! ساناز نه اما

  شده دهی کرد لحنش هم کشی ماحساس
  !است
 . مست بشم خواسمینم: دی خندآرام

  ؟ يمگه شد: ي متعجب سرش را باال آوردرضایعل
  رهی مجیآره سرم گ:  تکان داد سر
  از اونجایوفتی ننیی پاایب:  بلند شد رضایعل

 .  گذاشت شی دست دو طرف پهلوها
 یم : دی اش را با انگشتانش گرفت آرام خندقهی .  ساناز دو کمرش حلقه شددهی ظرف و کشيپاها

  ؟ی منو مست کنیخواست
  می گرم بشکمیفقط خواستم  : دی خندرضایعل

  سوزمیمن دارم م:  سرش را جلو برد ساناز
 .  بهم افتاد نگاهشان

 .   ، جدا شد دی لبانش را آرام و کوتاه بوسيرو. سرش را کج کرد .  ساناز خمار بود ي هاچشم
 .  بسته ساناز باز شد، منتظر نگاهش کرد ي هاچشم
 .  لبش زد و عقب رفت ي رويگری جلو رفت بوسه کوتاه ددوباره

 !  را دوست داشت ي بازنیا
 .  جذاب تر بود شی گرفت برای حالت انتظار می چشمان مست و خمار ساناز وقتدنی دنطوریا

  بار سوم خواست عقب بکشد ي برایوقت
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  .  ساناز مانع شددست
  پشت سرش گذاشت اجازه نداد عقب بکشددست

  درهم قفل شد شانی لب ها
  گرفت شی ها از لب هادنی عقب کشی به تالفيزی رگاز

  هر دو باز شد نگاهشان بهم افتاد ي هاچشم
  . دندی را پرحرارت بوسگریهمد . دی لباسش خزری زرضای علدست
 .  کانتر بلند شد ي از رورضای علي دست هاتوسط

  را از دور کمرش باز نکرد   شیاهاپ
 . باسنش قفل شد  به طرف اتاق خواب به راه افتادند ری زرضای علي هادست

 ي شرت از باالی از هم جدا شدند تي را گرفت لحظه ارضای شرت علی دو طرف تدنی بوسنی حدر
  ي قدم مانده به اتاق خواب روکی رد شد ، رضایسر عل

 
 .  افتاد نیزم

  شد دهی  تا گردنش کشرضای علي هالب
 .  تخت فرود آمدي هم روهمراه

 .  کنار تخت انداخت نی زمي را در آورد رودشی جدا شد بافت سفرضایعل
 ...  گردن نشست ي گودي روشی هالب
 ...  تر آمد نییپا

 ... دی بوسقی اش را عمشانه
 ...  تر آمدنییپا

  ... دی اش را بوسترقوه
 ...  تر آمد نییپا

 ... باز شد رشیاس ز لبقفل
 ...  را چنگ زد ی رو تخت

 .... ... جوابش شد یجان آرام...  را صدا زد رضای اراده نام علیب
 .  بلند شد کنارش افتادشی عرق کرده از رورضایعل
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 .  دست دور کمر ساناز حلقه کرد به خود چسباند رضایعل . زدندی دو نفس نفس مهر
 !بود  تجربه کرده ي فوق العاده ارابطه

 .  خاص باشد اما واقعا خاص بود نی تا اشی کرد برای را نمفکرش
 را برداشت ساناز آرام گارشی بسته سی پاتختيدست دراز کرد از رو.  شانه اش نشست ي ساناز روسر

 ! به منم بده : گفت 
 .  لبش گذاشت با آتش فندك هر دو را روشن کرد ي نخ رودو
  ایب:  نخ را به طرف ساناز گرفت کی

 اما تا به حال بعد از دی کشی میحی تفرشهی نبود  هميگاریس...  گذاشت شی لب هانی بگاری سساناز
 ! سکس تجربه نکرده بود 

 .  کم کم آرام شد رضای علنهی قفسه ستمیر
 .  اش گذاشت نهی سي را رويگاری سری زرضایعل
 .دندی را کشگارشانی دو در سکوت سهر
 !یمرس...  العاده بود فوق:  سکوت را شکست رضایعل

 توام :  لبش را گاز گرفت ساناز
  ؟ یدوست داشت:  را به طرفش چرخاند مجبور بود از باال نگاهش کند سرش
  یاوهوم مرس : دی خجالت کشرضای بار کنار علنی اولي لبش را گاز گرفت براساناز

 جون خجالت نکش حاال  : دی خندرضایعل
  ؟ دی خجالت کشیک:  جواب داد یی با پرو دوخترضای را به چشمان علنگاهش

  نگاهش کرد هی جدا شدند چند ثانی وقتدشی بوسی و طوالنقی جواب خم شد عمي به جارضایعل
  ! دشی بوسدوباره

 ي بود که بعد از سکس دوري جزوه دسته اری امشدی مدهی بار بود بعد از رابطه ساناز بوسنیاول
  گرفتیم
 ! د  لذت بخش بوشی تجربه برانیا

 .  ماند رضای شب را کنار علتمام
  رابطه نی اعتراف کند بهترتوانستی مصادقانه

  اش بود یزندگ
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 ! هم بود رضای نظر علنی که االبته
 

+++++++++++++++++ 
 
 

 سرش درد .  فرمان ضرب گرفته بوديانگشتانش رو.  نشسته بود نشی ماشدرون
 .  کرد یم

 . گذشت ی آمده بود منای کدنی دي که برای ساعت از زماندو
 ی صندلي رونی کاناپه کنار نامزدش باشد ، داخل ماشي داخل خانه رونکهی اي که به جادوساعت

 .  شده بود يراننده سپر
 ... !  نبود انیک

 با نگهبان ساختمان ی روز ها اما وقتنی مثل تمام اندی خواد او را ببی بود که نمنی حدسش انیاول
  از صبح که از خانه خارج نایصحبت کرد متوجه شد ک

 
 !  است امدهی هنوز نشده

 به دنبال دی کشرونی را بگارشی کرد پاکت سفی شاگرد برداشت دست در کی صندلي را از روفشیک
  افتنیفندکش گشت با ن

  شاگردی صندلي را روفی ، کفندك
 .  کردی خال

  ... افتی را فندکش
  زد ی فندك لبخند تلخدنی دبا
 . فندك را با دستان خودش به او داده است نی لي آمد روزی هم نمشادی ی حتانیک

 ... ! که هرگز عوض نشدیفندک
 !  بود دهی خودش تا انتها کشادی اش روشن کرد و به هی را با فندك هدشی هاگاری ستمام

 . ، آتش زد شی لب هانی را بکی بارگاریس
  ی روشن بود خواننده غربنی ماشپخش

  که دوست ی آهنگهمان...  خواند یم
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  !داشت
 

I hate you I love you 
  از تو متنفرم  من عاشق توام من
 

I hate that I want you 
  ، عاشق توام نکهی از امتنفرم

 
 توجه اش را جلب کند اما هر بار ی تا کمشکستی غرورش را مشدی مانی کزانی آونکهی بود از امتنفر

  نی رحمانه تری به بانیک
 بودند ی که دوست معمولی به او توجه نشان نداد چه زمانانی کی زمانچیه.  شکاند ی دلش را مشکل

 چه حاال که نامزد بودند 
 

Don't want to,but I can't put  
  تونم ی اما نمخوامینم

Nobody else above you  
 ...  تو بذارم ي رو جایکس
 
 محروم يزیبود او هم خودش را از چ رنگارنگش يدختر ها. غرق دوست انی که کیی تمام سال هادر

 . نکرد 
  که دوستش داشتند و دوستشان نداشت   ی بود کسانيادی زي پسر ها و مردهابا
  کرد ی شروع مگری با کس دگری دکباری شد و ی زمان دوام رابطه اش دو ماه بود بعد جدا منیشتریب

 دی رسرانی به ایفق بود اما وقت هم موی انجام داد کمانی بردن کادی از ي کار ها را براي همه
 ... نتوانست 

 .  خواهد ی هنوز اورا مدیفهم
 
 

I hate you I love you 
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  از تو متنفرم  من عاشق توام من
 

I hate that I want you 
  ، عاشق توام نکهی از امتنفرم

 
You want her,you need her 

 ي دارازی ، تو به اون نيخوای اونو متو
 
 

 ! دانست یم...  بود انی کی در زندگیکس
 ...  عاشق شده انی چند ماه حواسش را به او داده بود تا بفهمد کنی در اآنقدر

  .ردیمی مشی براانی چطور کدی  شننیاز دهان نوش ... ستی نشهی همانیک
 

And I'll never be her 
  شمی او نمچوقتی من هو
 
 .  انداخت رونی را بگاری سلتری فدی کشنیی پای را کمنی ماششهیش
  اگر الزم بود او گرفتی آن دختر را ميجا
 ...  شد یم

 . بود که نگاهش کندانی کي فقط مهم چشم هاندی در چهره اش او را ببانی نبود اگر کمهم
 را شی آرزوي ساله استی دختر بدادی را داشتند اجازه نمشی آرزويادی زي بود مردهای سعادتماندانا

  . ردیبگ
  يتکه ها.  انداخت نی ماشنهی به آینگاه

  بود ختهی اش ریشانی پي روی مشکيمو
 انی بود دوست دختر کدهی فهمکردی صحبت منی با نوشی ، هفته قبل وقتدی کششی به موهایدست
  جدا نی ساعت بعد از نوشکی داشته ، ی مشکيموها

 
 .  کرده بود ی را مشکشی رفته بود موهاشگاهی به آراشده
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 امدهی نانی بود چطور شب نگهش دارد اما کدهی بهانه چی حتدیای بانی بود تا ک دادهبی ترتیمهمان
  را خاموش کرده بود و درب خانه را به لشیموبا. بود 

 
 ! باز نکرده بودشیرو
  

 .  درهم فرو رفت شی سروش اخم هادنیسرش را چرخاند با د.  ضربه زد نی ماششهی به شیکس
 ! سروش بود  اش، ی اشتباه هفده سالگنیبزرگتر

  چرا ؟ يسالم دمه در: سروش سرش را خم کرد . دی کشنیی را پانی ماششهیش
  ادی منتظرم تا بستی خونه نانیسالم ک:  باز شد شی ابرو هایکم
  عه ؟ کجاست؟ _
  دونم ی نم_

 توام امی مگهی شب دهی رمی من میاوک : ستادی صحبت کند صاف اخوادی متوجه شد ماندانا نمسروش
 ...ی الکادیگ بزن اگر نم زنهی
 زنگ زدم ، خداحافظ  : دی حرفش پرنیب

 .  کرد و دور شد ی آرامی شانه باال انداخت خداحافظسروش
 .  از مقابل چشمانش محو شود نگاهش کرد نشی که ماشی زمانتا

 !  بود انی از کي نسخه بدترسروش
  ! دی فهمی را هفده سالگنیا

 .  و سروش هم آشنا شدند رضایا شدند به واسطه آنها با خانواده عل با خانواده صدر آشنی ده سالگاز
  بودند که هرگز ازیقی سه رفی باهم بودند از همان بچگشهی و سروش همانی ، کرضایعل

  نداشتی دوستچی اما او هشدندی جدا نمهم
  ! بردی از بودن کنار آنها لذت مشتریب

  نگاهشانستادی ای مي گوشه اشهیهم
 . آمد ی در خانه بزرگشان تنها بود جالب مشهی او که همي براشانی هاطنتی ، شکردی م

  انی متوجه عالقه اش به کی سالگپانزده
 . از او دور شد انی همان برهه کشد
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  او نبودي عوض شده بود و جاشانی هايباز
  درس خواندن ری هفده ساله بود و درگانیک
 !  کرد او بود ی که فکر نمی تنها کسبه

 .  دادی دوستشنهادی ساله بود که سروش پهفده
 اگر ی دهد حتی مشنهادی پی کرد چه کسی نمی فرقخواستی را مانی بودن به ککی نزددلش

 .  کرد ی هم بود قبول مرضایعل
 .  کرد ی نبود که فکر ميزی با سروش اصال آن چیدوست
 !  و تلخ بود ي جدزی چهمه

 .  بود کشی بود که نزدی کسنی عجله داشت و او اولزی تجربه همه چي نوزده ساله بود براسروش
 .  که با سروش داشت منجر به از دست دادن بکارتش شد ي رابطه انیاول

 ...  تلخ و دردناك ي ارابطه
  خورد و زار زد چیتنها مانند مار در خودش پ....  نبرد ی لذتچیه

 !  سروش غرق در خواب بود یوقت
 ش افتاد  صورتي روینی ماشي چراغ هانور

 .  کرد کی را بارچشمانش
  را باز کرد نیدرب ماش...  بود انی کنیماش

 .  شد ادهیپ
  را پارك کردنی متوجه اش نشد ماشانیک
 . شد ادهی پ
 .  گرفت ی تفاوتی زود نگاهش رنگ بیلی ماندانا مقابلش تعجب کرد اما خدنی دبا

 .  راه افتاد مانداناهم کنارش قدم برداشت  لب جواب داد به طرف ساختمان بهری سالم کرد زماندانا
 ماندانا سکوت را .  آسانسور شدند وارد

  ؟يکجا بود : شکست
 .  نداد جواب
  شدم عی همه ضاشی پ؟يومدی نیچرا مهمون:  ادامه داد ماندا

 حوصله نداشتم :  تفاوت زمزمه کرد یب
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 .  اول خارج شد پشت سرش ماندانا انیک . ستادی اآسانسور
 ؟ي جواب ندادزدمیچرا زنگ م:  درب خانه را باز کند ، گفت انی طور که منتظر بود کهمان

  حال نداشتم _ 
  خانه باز شد هر دو وارد شدند   درب
  ؟يفقط حال و حوصله منو ندار:  اش کرد ی بارانبی در جدست

 .  مبل پرت کرد ي پالتو کوتاهش را درآورد روانیک
  ؟ی کنی فرار مچرا از من:  جلو رفت ماندانا

 . دنبالش  رفت .   وارد اتاق خوابش شد تی اهمی بانیک
 .  زد نگاهش کرد هی در اتاق تکبه
 را هم درآورد با باال تنه برهنه راهنشیپ.  توجه به او شلوارش را با شلوارك عوض کرد  ی بانیک

 .  تخت پرت کرد يخودش را رو
  ؟ انیک:  زد شیصدا

 .  گفت ی آرام" هوم " انیک
 ي من چقدر دوست دارم بخاطرت هر کاری دونیم!  هست به من بگو بذار حلش کنم ی اگر مشکل_
  کنهی ناراحتت ميزی کنم به من بگو اگر چیم
 !  خوامت ینم:  آرام جواب داد انیک

  . دی شکستن قلبش را شنيصدا
  . دیلرزی مقابل چشمانش مریتصو.  مشتش فشردنی در را برهیدستگ
 چرا ؟  : دیس دار پربغض

  رو دوست دارمگهی دیکی _
  کردم یموهامو مشک:  داد هی سست شده بود به درب اتاق تکشیزانوها

  !يخوای کرده تو ازم جداشو بگو منو نمدمیبابات تهد:  تخت نشست ي روانیک
  

  ؟يخوایچرا منو نم:  زد لب
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که تو با رنگ کردن موهات  گهی دختر دهی رو دوست دارم گهی دیکیچون :  باال رفت انی کيصدا
  بودم ششیاالن پ ! يریگی اونو نمي جایشیمثل اون نم

 
 االن ؟يمگه دوستم ندار. کنم شی راضتونمی از من می خواد منو اگر جدا بشی نمامی گوه کاربخاطر

  بذار می ؟ برو از زندگیکنی که بخوام مي هرکاریگفت
 

  بشم راحت
 ....خی تاري براایبابا منتظره بفردا شب :  اش را از در برداشت هیتک
  ؟ي دوست ندارم چرا غرور ندارخوامتی نمگمیاحمق م:  عربده زد انیک

 می از اون دختره دوست دارم از بچگشتری من بی همه چشهیمن دوست دارم درست م:  کرد زمزمه
  خوامی نمچکسویدوست داشتم جز تو ه

 که دوستش دارم داره ولم یزد کردم باهات کس گوه خوردم نامي من اشتباه کردم اومدم خواستگار_
 ...من .  بهم بزن وی کنه ماندانا بخاطر من  نامزدیم

 . باتو بمونم تونمی دخترو دوست دارم نمنیمن ا : دی لرزشیصدا
  کنمیولت م:  چشمانش را با درد بست انی از تو بگذرم کتونمیمنم نم:  قدم عقب رفت کی

  ذارمی نم_
  باتو ادامه بدم تونمی من نمکنمی من عقدت نمرهیآبروت م: کرد خسته زمزمه انیک

  میزنی بخواب فردا باهم حرف مریبگ : دی کشیقی عمنفس
 ی گرفت رابطه را تمام کند اما سعادتمی تصمدی که پگاه خودش را کنار کشیاز زمان.  نزدی حرفانیک

  کرد دیتهد
 . داد   آخر را ماتومی اولتی که مست کرد سعادتی همان شب

 .  له شدنش یعنی ی دانست در افتادن با سعادتیم
 . توانست ادامه بدهدی تواست برگردد و نه می کرده بود که نه نمری گی راهنیب

  .دی بسته شدن درب خانه را شني شد صدارهی تخت افتاد به سقف خيرو
 له ی سعادتي پاری ز اگری کرد حتی را تمام مزی همه چدی خودش بادادی نمیی به جداتی رضاماندانا

  . شدیم
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 ...   ادامه بدهد نطوری اتوانستی نمکردی که زده بود را جمع ميگند
  !شدینم
 

 ی چهره عصباندنی وارد اتاق شد با دبایز. نفسش را با حرص فوت کرد .  تخت انداخت ي را روتلفن
  زمیبرات الزمه مسافرت عز: اش گفت 

 اه يهاشون انقدر اصرار کرد نتونستم رد کنم چرا تو رد نکرد برم باشهیمن روم نم:  جواب داد یعصب
 واقعا که

 دستش را .  تخت کنارش نشست ي روبایز
  که دو روز خوش شهی نميزیچ : گرفت

  اصرار کرد یلی بعدم خیشی دور منجای از اکمی ی گذرونیم
 . ضرب گرفته بود نی زمي هنوز روشیپا
 و ایو روزه به شمال دعوتش کرده بود بدون خانواده همراه برد مسافرت دي تماس گرفته بود و براایدن

 ... دوستانش 
  دانست چرا او را هم دعوت ی نماصال
 .  عذاب آور بودشی به مدت دو روز هم برای حتشناختشانی که نمیتحمل کردن کسان.  اندکرده
  کرده بود که ساناز به خانه اشانبهانه

 تر چه به" با گفتن ای اما دندی آی م
  که ی راهنی آخر" ادی هم بساناز

  کند رای توانست از رفتن شانه خالیم
 .  بود  گرفته

  ؟ی کنی جمع نملتویوسا: دی را برشی  فکر هابای زيصدا
  تاحاال ؟ ی از کی منو بفرستي دوست داریلیخ:  را گرد کرد چشمانش

  راحته المی هم هست خای بردستنی که نبهیخودتو لوس نکن غر : دی خندبایز
 ... زد يشخندی دلش ندر

  راحت بود ؟الشی خای با وجود برد
  از خودش ي چه رفتارای دانست بردی ماگر
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  نظر را داشت ؟نی دهد بازهم همی منشان
  " عمرا " جواب داد خودش

 تو بود اما ری خوش نگذشت تقصی کنم بعدا نگی مامان جان اصرار نمی دونیخودت م:  بلند شد بایز
  خونه ي ، دو ماهه توي داراجیه مسافرت احتواقعا ب

 
  . می رفتی وگرنه خودمون مراستی ترم اوله المي امتحاناکینزد ! يا

 . تکان داديسر
 ؟يری حاال ؟ میکنی مکاریچ:  ادامه داد بای ز
 . گفت ی آرام" دونم ی نم"
  اش را درك کرد از اتاق ی حوصلگی ببایز

 .  شد خارج
  .دی تخت دراز کشيو را باال برد رشیپاها

 .  سرش قفل کرد ری را زشی هادست
 " انهی به آمدن هست ی از ساناز بپرسد راضدی با" گفته بودای دنبه
  تماس را قطع کرده بود " پرسمیخودم م" با گفتن ای دنو

 دلش.  دل دعا کرد ساناز قبول نکند در
 .  مسافرت برود شناختشانی که نمی خواست با جمعینم

 . هم بودندای دوستان بردای، دالرام و برد ای دنجز
 .  قرار بود مسافرت برودای دکتر عصا قورت داده و نچسب مانند خود بردي با عده امطمئنا
  .دی کش"آه " انگشتش ری مو زي با لمس پرزهادی پشت لبش کشانگشت

 شگاهی کرد مجبور بود آرای اگر ساناز قبول م
 .  برود 

 .  نزده بود ماه بود دست به صورتشسه
  را باال برد لی موباعی سرامشی پي صدابا
 .  ساناز فرستادي برایمتن را که خواند لعنت.  بود ای از دنامیپ

  اما اوردی خواست باز بهانه بی مدلش
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 .  ادبانه بود ی توانست چون هم بچگانه و هم بینم
 . تخت رها کرد ي را روخودش

 وضع شلخته رفتنش نی برود قطعا با اشگاهیعد به آرا استراحت کند بی گرفت تا عصر کممی تصم
 !درست نبود 

  بود که اصال دلش ی از ساناز عصبآنقدر
 .  خواست با او صحبت کند ینم
  رفت شگاهی به آرایی ساعت بعد تنهادو
  ی مشکي موهای ناگهانیمی با تصمو
 .  کرد یی طالی  کاراملرا
 روشن کرد   را هم شی رنگ ابروهاشگری آراشنهادی پبه

  به خودش نگاه کرد مات ماند نهی در آی وقتشگری از اتمام کار آرابعد
 . کرده بود ریی کرد تغی از آنچه که فکر مشتریب
 . اصالح صورتش ، پوستش روشن تر شده بود با

  شده بودندی هاللنباری اشی ابرو ها
 .رد کی را جلب مي انندهی چشم ها در صورتش توجه هر بیاهی و سی درشت
 . شده بودختهی از حد لخت شده دورش رشی بلندش با سشوار بيموها
 دی لبش کشي روزبان

  ادی بهت میلی خزمیمبارکت باشه عز:  گفت ی با مهربانشگری زن آرا
  یمرس:  زد لبخند
  ؟ هی جون چه رنگیمس: گفت شگری کنارش آمد رو به آرايدختر

  بهش اومد یلی خیی طالیملآمبره کارا:  جواب داد یی با خوش روشگریآرا
 واقعا منم دلم خواست رنگ کنم مبارکت باشه خوشگل :  زد شی به روي لبخنددختر
 . زد تشکر کرد لبخند

  !نتتی فکر کنم دوست پسرت غش کنه ببيشوهر که ندار:  دختر باخنده ادامه داد 
 ! ؟دی گوی چه مندی ببانی پررنگ شد از  ذهنش گذشت اگر کلبخندش

  ! دی لبش ماسيمان لحظه لبخند رو هقایدق
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 ... !  نگاهش رفت برق
  ...!ستی نانی فراموش کرده بود کهی چند ثانيبرا
 ... !ندی را ببشی موهاستی قرار نانیک

  شی تارموهاي روشی بوسه هاستی نقرار
  ...!ندیبش

 ! ؟...  را رنگ کرد شی چرا موهااصال
 !؟ ... ندی ببخواستی می کسچه
 ! ؟...  نوازششان کند ستخوای می کسچه

  ... زدیچشمانش را گشاد کرد اجازه نداد اشک بر... پلک زد  ... دی لرزنهی در آرشیتصو
  ... دی گفتند لبخند مرده پاشی مکی که تبریرو به تمام کسان...  از جا بلند شد   نی سنگی دلبا

 . سرش انداخت ي را تنش کرد، شال را روپالتو
 ي را که روبای زیرت بانک طرف صندوق رفت کابه
 ...  نشد نهی متوجه هزی گذاشت حتزیم

 . رفت رونی بشگاهی پرداخت را گرفت از آرادیرس
  

  در جدا نشده بود اشک ها از پشت رهی سالن را که بست دستش هنوز از دستگدرب
 . تحمل خارج شدندسد

 .   سقوط  کردند شی مژه کنار پاي درشت اشک از روي هاقطره
  را انی نبود کهی چند ثاني بود براهاحمقان

 ...  کرده بود فراموش
  رفتنش يادآوری بود هنوز با احمقانه

  ...ختی ری ماشک
 ... !  بدبختانه هنوز دوستش داشت و

  برداشت رهی دستگي را از رودستش
  ...دی به پلکش کشیدست
 !  رفت نیی ها را پااپله
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  یدختر و پسر جوان.  گذاشت ابانی در خقدم
  در دست هم از کنارش رد شدند دست

 .  جهت مخالفشان به راه افتاد در
  خانه به ری مسي  به جااری اختی بپاها
 ... !  شاپ کشاندش یکاف

 ... !  بودند دهی را دگریکدی ي که بعد از شب خواستگاری شاپی کافهمان
 ...  خوب بود زی همه چچقدر
 ... !  نسبت به حاال خوشبخت بود  چقدر

  ی خواست اما دل لعنتی نمگری را دانیک
  رحم ی بي هاخاطره

 ...  کردند ی نمشیرها
  شاپ شد چشم چرخاند به دنبال ی کافوارد

  که باهم پشتش نشسته يزیم
 !پر بود  ... بودند
 . داشته باشد دی نشست که به آنجا ديزی مپشت
  نشسته بودند شانی سرجاي و پسردختر

 خوشحال بود .. . چهره دختر نگاه کرد به
  ! زدی از ته دل مي هالبخند
 ...  را فشرد شی گلوبغض
  ... !ندی توانست پسر را هم ببی مکاش
 ...  دختر را گرفت ي پسر جلو رفت دست هادست

  گرفتن سفارش ي جوان براي آمدن پسربا
  خفهیی را برداشت با صدانگاهش
 اتویالته ماک:  گفت 

  " ؟ي دارسمی مازوخ؟ی فراموشش کني خوای ميرنجوی ا" در سرش پوزخند زد یکس
 ی خالی گذاشت به صندلزی مي را روشی هادست
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 ...  زل زد مقابلش
 ! بود ی خالبی عجانی کي جاامروز
 دانی که تنها دور میابی درمی ناگهانیلی و بعد خیکنی فرار ميزی از هر چی فراموشي برایگاه

 یفراموش
  !ي ادهیچرخ

  ... ! ي شده االیخینه ب و ي برده اادی از نه
  ي تلو تلو تا پابردی امانت را مجهی روز سرگآن

  و مقابل نبودنش از کشاندتی ها مخاطره
  !ی افتی مپا
  دو به دو اشغال شده بود شی هازی که تمام می شاپی در کافنجایا

 ی خالی صندلکی ي روبه رودنی از سه ماه چرخبعد
   ... !  از پا افتاده بودانی نبودن کمقابل

  آدم ها سخت بود مانندی نبود بعضباور
 ... ! جان کندن 

 دی دستش چکي انداخت خاطره ها از چشم رونیی در هم گره زد سرش را پازی مي دستش را رودو
! ... 
 .  نزد انی مورد عالقه کیدنی کمتر نشست لب به نوشدی ساعت شادو
 . شاپ را ترك کرد ی که آرام شد کافیکم
 ...  ها ي خاطره بازنیبود دردش جز هم نی اقتیحق
 ...  اراده ی بي اشک هانیهم

 ! نداشت يگری ددرمان
 
 

  گذاشت با حرص رو بهشی پانیی شانه برداشت پاي اش را از روکوله
  نیی پامی بریگی می هومدنی هنوز نگمیمن م:  ساناز گفت 

  انیاالن م: گفت  کرد ی مپی تايزی بود و تند تند چنیی همانطور که سرش پاساناز
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 .  را درآورد شی را کج کرد ادادهانش
  سرش را بلند کرد با خندهساناز

 ...هی يخوای االن خب مانی؟ميری گی چرا پاچه مي خوشگل شديموهاتو رنگ کرد:  نگاهش کرد 
 اومدن :  و حرف ساناز را قطع کرد ستادی رنگ صاف ای ام و مشکی وارد شدن ببا

 .  شد به طرفشان آمد ادهی پایدرب  سمت شاگرد باز شد دن . ستادی ا اشانیکی در نزدنیماش
  چقدر خوشگل زدلمی عزيوا : دی دراز شده پگاه را گرفت صورتش را بوسدست

 !  موهاشو يوا ... يشد
  گلم یمرس : دی خندپگاه

  . دندی را بوسگریکدی دست ساناز را گرفت و صورتش را جلو برد ایدن
  انداخت تانیش را به طرف مانگاهش

  حواسش به آنها باشد نکهی بود که بدون اای بردنی اما فقط درون ماشندی دالرام را بب
 . حال صحبت کردن با تلفن همراهش بوددر
  بای که هنوز مشغول احوالپرسای به دنرو

 !  ؟ومدهیدالرام ن:  بود گفت ساناز
 خجالت مییاز دا:   سمتشان گفت  انداخت دوباره سرچرخاندنی به  ماشی بدون جواب نگاهایدن
  ومدی نکشهیم
 . دی فورا خندو

  شده ؟ یچرا ؟ چ:  متعجب گفت پگاه
 .  شد ادهی پنی از ماشای جواب بدهد بردای دننکهی از اقبل

  بوت اش رفته بود می شلوار داخل ني لنگه کی بود که دهی پوشی رنگی مشکشلوار
  تنش بود که کاله داشت ی کرم رنگبافت

 ... را عوض کرده بودشی مولمد
 ! بود دی و جدمردانه

 ! آنکارد شده و مرتب بود شهی مثل همصورتش
 ! مانده  رهی خای است به بردقهی متوجه شد چند دقدی که رسمقابلشان

 .   انداختنیی خجالت سرش را پابا
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  جواب سالم هر دو را دادایبرد
  ؟ دی معطل شدادیز:  و گفت 

  دیزود اومدنه :  جواب داد پگاه
  ؟ میبر:  را تکان داد سرش
  میبعله بر:  جواب داد ساناز
 یی نشست با صداشی زودتر روای خم شد کوله اش را بردارد دست بردپگاه

  ارمیخودم م:  آرام گفت 
 .  رفت نی جواب به طرف ماشي اش را برداشت و به جاکوله
  رفتند نی به طرف درب عقب ماشای و دنساناز

 .  شاگرد را باز کرد ، کوله هنوز در دستش بود  دربایبرد
  ی که راحت باشنیتو جلو بش:  را باز کرد رو به پگاه گفت نی درب عقب ماشایدن

 ...نجینه من عقب راحتم ا:  گفت متعجب
  برو ی بخوابي بخوادی شامینه توو راه:  حرفش آمد نی بایدن
  من کنار سانازم  نی نه بابا برو جلو بش_

 کنار من نشستن انقدر بده ؟ : سرش را کج کرد  ایبرد
 ! لبش نبود اما اخم هم نداشت ي رولبخند

 ...  بود دهی پرسي عادیلیخ
  همش خب ي اخم دارییدا: دی خندایدن
  ترسه یم

  ترسم ینه نم:  را آزاد کرد قدم به جلو برداشت ای بردرهی حبس شده از نگاه خنفس
  عقب من جلو ینی تو آخه بشفقط

  انقدر تعارف نکن نیبرو بش:  به سمت جلو وارد کرد ي دست پشت کمرش گذاشت فشارایند
 ... نشست ی صندليرو

 ... داشت ی عطر مخصوصنی اتاقک ماش
 !  عقب ذارمیکوله اتو م:  سرش خم کرد به طرفش ایبرد

  ! یمرس:  را تکان داد سرش
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  . دلهره و استرس در جانش نشست.  را بست نی درب ماشایبرد
  بچه ها پشتم بهتونه دیببخش:  گفت ای رو به ساناز و دندی طرف عقب چرخبه

 دو ساعت مارو ...  جان من انقدر لوس نباش يوا:  داد نی اش را چینی بساناز
   ! یکاشت

 !  کشه یخجالت م... زمیعز :دی خندایدن
 نااااز ...  که نازه تسی خجالت نمی بشتیی داشیواال من از خدامه پ:  زد یطانی لبخند شساناز

 .  نشست ایدرب راننده باز شد برد . دی  دوم را کش" ناز "
  ادی نمنی زنگ بزن ببهی:  انداخت ای به دننهی از داخل آینگاه

  دهی زنگ زدم جواب نم_
 احمق :  لب گفت ری با تاسف سرش را تکان داد زایبرد

  دیاما نپرس..  زد دالرام را گفته باشندحدس
 !رست نبود  دبنظرش

 . رفت  رونی را روشن کرد از کوچه بنی ماشایبرد
  فرستاد رونی مانندش را ب" آه " نفس 
 .  به رفتن نبود ی راضدلش
  در حال صحبت کردن بودند ای و دنساناز

 .  پگاه ساکت بود اما
 .  روشن کرده بود گاری سکباری که حرکت کرده بودند فقط ی از زمانزدی نمی هم حرفایبرد

 ی خوابم حاال می نگفته بود نمنانی آمد اگر آنطور با اطمی اش سر رفته بود خوابش هم محوصله
  . دیخواب

 ای نسبتا بلند ساناز که رو به بردي صدابا
 ی سوالهی دکتر من يآقا:  گفت 

  داشتم ازتون ؟
 . دام کن  صایبرد:  به ساناز انداخت  و گفت ی نگاهنهی خونسرد از آایبرد.  چشمانش گرد شد 

  ؟ دی کنی ؟ دعوام نميجد : دی خندساناز
  . دی تصور کردیانگار شما و دوستتون منو وحش:  زد ي لبخند محوایبرد
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 .  نزد ی اش گرفت اما حرفخنده
 ی بچم از ترس نفسم نمدینی پگاهو ببدی کنی خودتونه بس که اخم مریتقص:  گفت یی با پرروساناز

 کشه نگرانشم اصال
  . دیه طرف پگاه چرخ بای بردسر

  ! ي دارکاریعه ساناز به من چ:  خجالت زده و خندان گفت ی با لحنپگاه
 !  نگران نباش کشهینفس م:  انداخت نهی نگاهش را به آایبرد
  ترسناك معلومهکمی مهربونه فقط ظاهرش غلط اندازه مییاتفاقا دا:  با خنده گفت ایدن

ZeinaB(:  
  ؟يدی پگاه تو ددمیال من دندوناشون رو تاحاال ند آخه خودشونم ترسناکن اص_ 

 . لبش را گاز گرفت به ساناز اخم کرد پگاه
 نترس بگو :  گفت یالیخی با بساناز

  نگهی دو صندلنی را بسرش
  دی نکنتی دوستمو اذدی قول بدایآقا برد:  داشت 

  ارادهی خنده اش گرفت بپگاه
  ساناز ول کن دمیخندشونو د:  گفت  

 ای دنخندنی ما نميعه پس فقط برا:  باال انداخت ییز ابرو سانا
 . پگاه سرخ شد يگونه ها . دی خندایدن

 .  را جمع کرد لبخندش
 .  کردی می خونسرد رانندگایبرد
 حاال سوالتو بپرس:  خنده اش گفت نی بایدن

  پزشکن ؟ دوستاتون مثل خودتون دندون:  گرفت ی دو صندلنی گفت دوباره سرش را بی آهانساناز
  حد گشاد شدنی پگاه تا آخري هاچشم

 .  را شروع کرده بود ختنی آب شده بود و نمک رخشی ساناز 
 !  دندون پزشک کیدوتا پزشکن و :  جواب داد ي عادایبرد

 چه خوب :  زد ي لبخند گشادساناز
 ! متاهلن البته هر سه تاشون :  زد ی لبخند کجایبرد
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 . خنده افتادند بلند بهي و پگاه با صداایدن
 
 

 . ساناز هم به دنبالش آمد .  اتاق را باز کرد وارد شد درب
 !ياوردیکوله منو ن: دی ساناز نالی خالي دست هادنی دبا

  خب ینگفت: شانه باال انداخت ساناز
 .  را درآورد شی را کم کرد ادالبش
  مونیم:  تخت انداخت ي با خنده کوله خودش را روساناز
 .  رفت نییاز پله ها پا. اب بدهد درب اتاق را باز کرد خارج شد  جونکهی ابدون

 .  بود دهیچی بچه در خانه پي هاغی جي در حال تکان دادن دختر کوچکش بود صدادی گلشدرسالن
  به پگاه که افتاد با لحننگاهش
 ازدواج نکن اصال : گفت ي کالفه ا

 چشم  : دی خندپگاه
  نیآفر:  با همان لحن گفت دیگلش
چرا :  را با دستمال خشک کرد رو به پگاه گفت سشی خي از آشپرخانه خارج شد دست هامونا

 !  ندو خاله از پله ها نای آدرزم؟ی عزيلباستو عوض نکرد
 رمی مونده منی ماشيکوله ام تو:  که درحال باال رفتن از پله ها بود  انداخت نای به آدری نگاهپگاه

  ارمیب
  باز شد الید درب و دوباره برونکهی از اقبل
 .  با کوله اش داخل آمد ایبرد

  بود دی محمد که همسر گلشا،ی سر بردپشت
 .  همسر، مونا وارد شدند ری امو

  پگاه کوله را به دنی با دایبرد
 . گرفت سمتش

  یمرس:  خجالت دست دراز کرد کوله را گرفت لب زد با
  جواب بهي به جادی نشنایبرد
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  بچه رو يد کرکاریچ:  گفتدی گلش
 !  کشت خودشو
  ببر باال بخوابونش ادیخوابش م:  مبل نشست ي رومحمد

 چشم قربان منتظر دستور شما بودم :  سرس را کج کرد دیگلش
 ! دستور صادر شد اجرا کن :  گفت ي گذاشت با لحن خنده دارزی مي را روشی پامحمد

 . وارد آشپزخانه شد ایبرد . دی خندریام
 را بغل کرده بود نای که آدری به پله ساناز درحالدنشید به طرف پله ها رفت   با رس بماننکهی ابدون

 .  آمد نییپا
  لباستو هنوز؟ يعه عوض نکرد:  به پگاه انداخت و گفت ی نگاهساناز
 تازه کولمو آوردم :  پله گذاشت ي را روشی ابرو باال انداخت پاپگاه

  االن امی برو منم میاوک:  سرش را تکان داد ساناز
 خارج ای باز شد مهرنوش و دني در اتاق گذاشا درب اتاق کناررهی دستگيدست رو.  پله ها باال رفت از

 . شدند 
 . و وارد اتاق شد دی پاششانی به رويلبخند
  ي گذاشت دکمه هاي اش را کنارکوله
 .  اش را باز کرد پالتو

  باشند اما بودندیست داشتن حد خون گرم و دونی تا اای کرد دوستان بردی را نمفکرش
 . از حضورشان گرفته بود ی همه آشنا شده بود و حس خوببا

 باهم دوست یی بود از دوران دانشجوای دوست دندان پزشک برددیگلش.  تخت گذاشت ي را روپالتو
 . بودند 

 ی دوستدی کرد دختر و پسر حتما بای فکر مشهی جالب بود همی معمولي های دوستنی اشیبرا
  فارغ از دیفهمی داشته باشند اما حاال ميور دارمنظ

 
 .  داشت ی دوستان خوبتوانی هم متیجنس
 دوست ری بود همسرش امنشانی بیقی عمی بود دوستدهی که فهمنطوری بود و ادی هم سن گلشمونا

 . بود ایپزشک برد
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 . ود  بای او هم همسرش پزشک  و دوست برددادی کم سن و سال تر نشان مهی از بقمهرنوش
  داشت ی شده بود که احساس خفگدهیچی اش را در آورد آنقدر در لباس پی صورتبافت

  . دیرسی را باز کرد دستش نمنشی را صاف گرفت دست به طرف پشتش برد تا قفل سوتکمرش
 .  برخورد کرد ای ساناز نگاهش با بردي ساناز آمده سرش را باال برد به جانکهی اتاق باز شد با فکر ادر
  درب اتاق را بست اما یفی ضعدی با ببخشای که برددی هم طول نکشهی ثانکی دیاش

 آب دهانش خشک شده بود.  مات ماند پگاه
  زندی حرارت مشی از گوش هاکردی ماحساس

  شی توانست برای که می اتفاقنیبدتر
 !افتاده بود  ... وفتدیب

 
 از خواستیاصال دلش نم.  داد یان م را با استرس تکشی تخت نشست پاي رودی را پوششی هالباس
 .  برودرونیاتاق ب
 !  دوساعته ؟ی کنی مکاری چگهی درونی بایب:  وارد شود گفت نکهی اتاق باز شد ساناز بدون ادرب

 گند زدم :  تخت بلند شد با استرش گفت ي رواز
  ؟ي کردکاریچ:  وارد اتاق شد درب اتاق را بست ي با کنجکاوساناز
  داشتم نی اومد فقط سوتای کردم بردیداشتم لباس عوض م: ان گرفت  را به دندلبش
  کهي لخت نبودگهی دی داشتنیخب سوت:  خونسرد گفت ساناز

  ااای فانتزنی داشتم اونم از انی فقط سوتیروان:  را گرد کرد چشمانش
  .کردیپگاه با حرص نگاهش م. خنده زد ری زی پقساناز

 ! درد گرفته .. . شچارهیب:  گفت شی خنده هانیب
 . بزند درب اتاق دوباره باز شدی حرفنکهی رفت قبل از اي چشم غره اپگاه
  آمد دی وارد شد پشت سرش گلشنای آدر

  ! نای آدرگرنی اجازه مزننیاول در م:  تذکر داد نای آدربه
 . نزدی به پگاه انداخت حرفی با خجالت نگاهنایآدر
 ! خودشم موند ارهی تو رو بمیسانازو فرستاد: با لبخند گفت دیگلش

  دیببخش : دی خندساناز
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  دی زد رو به گلشی رنگی لبخند ببا
  دیدخترتون خواب: دیپرس

  نیی پايومدی تو ندی دختر منم خوابنی باالخره ببدی آره خوابي وا_
  ! دی طول کشدیببخش : دیخند

  دنبالمون فرستنی االن مونا رو ممی برایحاال ب:  را گرفت دستش
 . رفتند رونی از اتاق بنای سه همراه آدرهر
 .  مبل تک نفره سر راهش نشست نی اوليرو . ندی را ببی سالن که برگشت چشم نچرخاند تا کسبه

  کردند تنها او ساکت بود  ی و صحبت مزدندی حرف مهمه
 .  کرد ی مشانی کوتاه همراهي با لبخندیگاه
  مقابلش رایصندل نشستند زی خوردن ناهار پشت ني که برایزمان
  نشسته اما هر ي ناچاري از روای دانست حرکتش از قصد ینم.  اشغال کرد ای برد
 را نتوانست تزای تکه از پکی از شتری که گرسنه بود اما بي که بود نتوانست غذا بخورد  با وجودچه

 .  بلند شدیبخورد و با تشکر کوتاه
 گشت و گذار از خانه دوی خري بزنند و بعد برای گرفتن چرت کوتاهمی از صرف ناهار همه تصمبعد

 . خارج بشوند
 .  را برداشت و با خواندن مطالب کانال ها خودش را سرگرم کردلشیموبا . دی تخت دراز کشيرو
  بلند شد لشی موبانترنتی قطع شدن ابا

 . رفت رونی کند از اتاق بداری ساناز و مهرنوش را بنکهی بدون اآرام
 .  به ساحل بود یکی نزدتشی مزنی چهار اتاق داشت و بهتر بزرگ بود ،الیو

 !  بوددهی دلمی فکی بود که در ییالی وهی قدم با ساحل فاصله داشتند شبستی تنها بدیشا
 ! گرفت  ی خودش مي جا برانی مانند همالی وکی حتما شدی پولدار مي روزاکر

 زخانه رفت  به طرف آشپدی کشی کس نبود نفس راحتچی سالن که شد هوارد
  .دی کشی بودن آن آهی را باز کرد با خالخچالی درب

  ؟رمی برم بگيخوری می چ_
 .  قلبش گذاشت ي رودست

 .  بود نگاه کرد ستادهی که پشت سرش اای که هنوز درون چشمانش بود برگشت به بردی ترسبا
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  دمیترس:  زد لب.  اتاق را فراموش کرده بود ي در آن لحظه ماجرازدی هنوز تند تند مقلبش
  !يفکر کردم متوجه شد:  نگاهش کرد رهی خایبرد

 نه نشدم :  انداخت نیی را پاسرش
  ؟ي شد؟ی متوجه سوالم چ_
  ممنون خوامی نميزیچ:  افتاده جواب داد نیی همان نگاه پابا

  ! ی اتاقي تودونستمیمن نم:  لب زد ای قدم جلو رفت پگاه سرش را باال گرفت بردکی ایبرد
  ای رنگ گرفت بردشی هاهگون

  ! ی از من فرار کننمیبی نمیلیدل:  داد ادامه
  کنم ی فرار نم_

 ! رفتارتو با دروغات هماهنگ کن :  باال رفت ای لب بردگوشه
 .  از مقابلش کنار رفت و

  رفت رونی از آشپزخانه بستدی بانکهی ابدون
 ! شوند  داری همه بیتا وقت بود حداقل شتری در اتاق ماندن از همه جا بتی امنانگار

 
  
 

 .  جلو رفته بودند نایمهرنوش دست در دست آدر.  بودند ستادهی ساحل الب
  در آغوش مونا بود دی دختر کوچک گلشانایل

 .  بود ستادهی طرف راستش ادیگلش
 .  اسب شده بودند کی هر کدام سوار ای و دنساناز

 اش یشگی انداخت با لحن سرخوش همشیر بازو دست دودی شن ها را جا به جا کرد گلششی پابا
  ادی از دوستت کمی ؟ یدختر تو چرا انقدر ساکت: گفت 

 
  هی ماشاهللا سرشار از انرژریبگ

  من آرومم طونهیکال ش : دیخند
  ی کنی ما رو نمي برای چشمات هست ولي تویطنتی شهی توام _

 !  نشه داری بچت بنیخانوم اونجا بشبرو :  اخم کرد رو به مونا گفت دی شد گلشکشانی نزدمونا
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  ؟ یبچه ک:  را گرد شی چشم هامونا
 شهی مداری وقت بهی گهی که بغلته ديبچه ا:  چشم و ابرو آمد دیگلش
  ؟ دیبچه دوست ندار : دی خندپگاه
  خودم شیبدش من ببرمش پ:  را تکان داد انای لمونا
 وقتا دوست دارم خودم باشمو خودم از من ینفس منن جفتشون اما بعض:  شالش را صاف کرد دیگلش

 !  ازدواج نکن چوقتی هيشنویم
 لذت ی به اندازه کافتی از دوران مجردي احساس کردینه ازدواج بکن اما وقت:  رو به پگاه گفت مونا
  ! ادهی زیلی ختشیازدواج مسئول ! يبرد

 کنم ی میکنم با تو دخترام زندگ ی ازدواج نمگهیمن اگر االن از محمد جدا بشم د:  ادامه داد دیگلش
  بنظرت خوبه ي دوران مجرديازدواج فقط تو... 
 

  ! ي کردی نبوده که فکر ميزی اصال اون چیفهمی می ازدواج کنیوقت
 زانو ي شلوارشان تا رويهر دو پاچه ها.  شد کی بغل زده بود نزدری را زنای که آدری درحالمهرنوش

 .  بود سیخ
 یشی مضی آب؟مرينگفتم نرو تو:  کرد شی خم شد از آغوش مهرنوش جدانای آدردنی با ددیگلش

  ! يدیآخه دخترم چرا حرف گوش نم
  ! میبا مهرنوس رفت:  دست مهرنوش را گرفت نایآدر

  خم شد لپش را محکممهرنوش
  قربون مهرنوسیاله : دی بوس

 ی لباسمونو عوض ممیری من شد دعوا نکن عشقمو االن مری تقصیگل!  من ي گفتنت بشم فرشته 
  میکن

  بچه ها خواب باشن میای آخر شب بمی لباس گرم بپوشهی الی ومیهممون بر:  گفت مونا
  باسم خوامینه نه منم م:  شن ها زد ری را زشی پانایآدر
  بودند ای منظورم مهرنوش و دنمیبریچشم خاله تو رو م:  گفت نای مهربان رو به آدرمونا
 .ر من نبودم خدا رو شک : دی خندپگاه
 .  محمد را صدا زد دیگلش
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  شد ؟ یچ:  به طرفشان آمد دی گلشي و سپهر بود با صداری درحال صحبت با اممحمد
  میای آخر شب بالی ومی برگنیبچه ها م:  گفت دیگلش

  لب ساحل اومد ترسناکه شهیشب که نم: با تعجب گفت محمد
 ن شلوغه  قشنگ تره االیلیکجا ترسناکه خ:  جواب داد مونا

  می بردیخوای دونم واال اگر مینم:  تکان داد ي سرمحمد
  کو ؟ ایآره برد:  سرچرخاند دیگلش

 .  شدند کی و سپهر نزدریام
  الیبرگشت و:  جواب دادمحمد
 لب ي زد لبخند روی گوشش حرفری مهرنوش شد دستش را گرفت سر خم کرد زکی نزدسپهر

 . مهرنوش نشست 
 .  برد شی پالتوبی را در جدستش

 ! بودند ی خوشبختي خانواده هاچه
 ...  از او دور بود ی قدر خوشبختچه
  . دی از ته دل کشیقی عمآه

 .  شدند کی را گرفته بودند نزدگریکدی که دست ی درحالای و دنساناز
 برگردند و آخرشب الی شد به ونی بر اي کرد درآخر رای نظر خواهکری و ساناز جمع بار دای آمدن دنبا

 .ندیای بچه ها لب ساحل بدنیبعد از خواب
 .  بکند اما رد کرد ي اسب سوارزی از رفتن ساناز دوباره اصرار کرد او نقبل
  راه افتادند الی به طرف ویهمگ
 .  بودند هی جلوتر از بقای ، مونا و دندیگلش

 . و محمد ری امپشتشان
  . رفتندی م با چند قدم فاصله از آنها مهرنوش دست در دست سپهر راهو

 .  آرام بودشانی پگاه حلقه کرده بود قدم هاي دست دور بازوساناز
 چقدر خوشبختن :  وار گفت زمزمه

 !  مشکالت خودشون رو دارن نامی ا_
  که عاشقشن رو کنارشون دارن ی حداقل کس_
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  گنی رو دوست دارن و کنار همدگری همددیشا!  عاشقن ؟ی دونی از کجا م_
  هیلی همونم خ_
  اتفاقا کمه اندازه از دست دادن منو و تو ستی نیلی خ_
  ؟ی شمالی گفترضای به عل_

 .  کرد ی هومساناز
  ؟ ی با منیگفت : دی پرسدوباره

  ای از دوستامگ به اسم دنیکی نه گفتم با _
  ؟یچرا نگفت : ستادیا

چون : ل شال برد  را داخشیبا آرامش مو . ختی صورتش ري شال روری ساناز را از زي تکه موباد
 !  گفت ی مانی وقت به کهیدهنش چفت و بست نداره 

  ؟ انیخبر نداره از ک: تکان داد يسر
 .  اونم نگفت دمی دونم نپرسی نم_
 به ي هنوز عادت نکردی دونم ناراحتیم:  گفت یمیساناز با لحن مال.  دوباره به راه افتاد دی کشیآه

  یخوش باش حت دو روز رو حداقل نی اما اانینبودن ک
 

  ! ستی نی دلت راضاگر
 .  ندادجواب

  . دندی رسالی تر به وری دهی بقاز
 .  نشسته بودند ي وارد شدند همه خسته گوشه ایوقت

 .  کرد زانی را درآورد آوپالتواش
 !  رنگ ی بافت توسشی بود و رودهی پوشي ساده ادی سفزیشوم

 !  بود دهی هم پوشی تنگی آبنی جشلوار
 ی را دم اسبشیموها.  هم در آورد  راشالش
 .  بود بسته

 ! گردنش مشخص بود یدگیکش
 .  همه در سالن بودند ای از بردری کاناپه نشست غيرو
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  حوصله داره شام درست کنه ی بهتر بودا االن کمیخوردی مرونیشامو ب:  رو به جمع گفت سپهر
  کبابگهی دمیجوجه گرفت:  گفت  گذاشت و در جواب سپهرزی مي را روشی پاهايدی با ببخشریام

ZeinaB(:  
  می کنی م

  بوسهی دست خودتون دوتا رو مستمیمن که ن:  را روشن کرد ونیزی تلومحمد
 !  خودت بود شنهادی نکن پیآقا محمد جر زن:  نشست نی زمي رودیگلش

 یشام درست کن قرار ی بگو کایدختر گل بابا برو به عمو برد:  گفت نای جواب رو به آدري به جامحمد
 . گشنمونه 

  ای بردچارهیب : دی خندمونا
  در دست به ی آبوانی با لایدن

 !  ؟میی داچارهیچرا ب:  اومد سالن
 کتکمون بزنه شانس نیی پاادی کنم نیقرار شام درست کنه البته من فکر نم:  با خنده گفت ساناز
  میآورد
  . دی خندپگاه
 بزن داره ؟  دست ایمگه برد:  با خنده گفت دیگلش

 دستشونو که:  کنار پگاه نشست ساناز
  نگاهشون بدجور بزنه ی دونم ولی نم

  ! ی بشی باهاش اوکهی داره فقط کافیاتفاقا دل مهربون : دی خنددیگلش
 . به ساناز زد ی چشمکو

+++ 
  اش فرستاد هی سرد را به ري هوادی کشقی را باز کرد چند نفس عمپنجره
 .. ! . اش سوخت  نهی سقفسه

  اش هنوز خوب نشده بود یسرماخوردگ
  دکتر هم نرفته بود ی دانست تب دارد حتیم

  . دادی خودش را عذاب مشتری را باز کرده بود و بپنجره
  چکسی هگذشتی اش میضی روز از مردو
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  دار نشده بود  خبر
  .  غرور نمانده اش شد دوباره با پگاه تماس گرفت اما جوابش را ندادالیخی بامروز

  کند   ی درد مشی کرد استخوان های   احساس مدی تخت دراز کشيرو
 .  کرد ی بدنش را حس محرارت

 ...  پگاه بود کاش
  بخشمتی گفت می گرفت می تماس ماالن
  ! لیمثل همان اوا...  گردم یبرم

   ... شدی درست مزی چهمه
  . سوزدی کرد می برهنه اش گذاشت احساس منهی سي رودست

 ...  سقف شد رهیخ نگاهش
  کنند ؟ی نمهی گفته بود مردها گری کسچه

 ... !  عاشق نبوده حتما
 .  نم نداشت دی پلکش کشي رودست

 !  کرده ؟هی کرد گری احساس مچرا
 ...  زنگ خانه را فشرد یکس
 .  زنگ در سرش منعکس شد يصدا

  محکم نبود شی جا بلند شد قدم هااز
  . رفتی میاهی چشمانش سمقابل

 .  شد شتری زنگ بي را به چارچوب در گرفت صداستشد
  دهان نداشته اش را قورت داد آب
 .  سوخت شی گلوته

 !  خشک بود شیگلو
 .  از مقابل چشمانش کنار برود یاهی همانجا کنار درب اتاق ماند تا سقهی دقچند
 .  داد جلو رفت ی آپارتمان که به صدا درآمد به خود حرکتزنگ

 .پاشدی کرد فرو میم لحظه احساس هر
  پشت در خانه است درب را گشود ی نگاه کند چه کسی از چشمنکهی ابدون
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  . دی کشی ماندانا آهدنی دبا
 !  ؟ی خواستی افتاد که نمی می همان اتفاققای دقچرا

 ي رودنی رفتن به اتاق خواب و خوابي باز گذاشت به جامهی جواب به سالمش در خانه را نبدون
 .  کاناپه انداخت يا روتخت ، خودش ر

  اما چشمانش را بسته بود   دیشنی ماندانا به پارکت را مي برخورد کفش هايصدا
  ی صدبار بهت زنگ زدم مردم از نگرانيدی جواب نملتویچرا موبا:  ماندانا آمد يصدا

 .  نداد جواب
 مگه قرار نبود:  خم شد ماندانا

  خونمون ؟يای ب
 .  نداد جواب
 ...باتو: نشست شی بازويرو ماندانا دست

  را نصفه رها کردحرفش
  ؟ي شدضی ؟ مریچرا انقدر داغ:  گفت ی با نگران

 خوبم برو : آرام گفت .  شود ی کرد پلکش نصفه باز می را باز کرد احساس مچشمانش
  يسوزی مي داریمعلومه چقدر خوب:  گذاشت با حرص گفت نی زمي را روفشی کماندانا
  ؟ ی رفتدکتر
 .  اش خودش هم تعجب کرد نهی سي کرد از صداي اهسرف

  ستی حالت خوب نزمی دکتر عزمیپاشو بر:  دوباره گفت ماندانا
 ! بخوابم خوبم :  حال زمزمه کرد یب

 .  هم افتادند ي روشی هاپلک
 .  پالتو را از تنش خارج کرد ماندانا

 .  اش گذاشت یشانی پي صورتش خم شد دست رويرو
 .ال سوختن بود اش درحیشانی پ

 .. کرد ی را صدا زد جواب نداد تنها ناله آرامانیچند بار ک.  را برداشت لیموبا
 .  کرد امی پشی داد، نام چند قرص را برایحی دوست پزشکش را گرفت مختصر توضشماره

  رفت رونی خانه با عجله بدی به تن کرد با برداشتن کلپالتو
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 . ارو برگشت  دکی پالستکی ربع بعد با در داشتن کی
 .  را درآورد به آشپزخانه رفت شیلباس ها.  هنوز خواب بود انیک

  پخت سوپ جو را سرچ کرد ،دستور
 .  درست کردن سوپ شد مشغول

  هم سوپ و انی ساعت بعد ککی
 .  را خورد شی  دارو هاهم

 .رد کیرلبی تبدارش را به چشم ماندانا دوخت و تشکر زي دوباره چشم هادنی از خوابقبل
 . از تن ماندانا رفت برق شوق در نگاهش نشست ی خستگتمام

+++++++++++ 
 

 اش به یقی از کالس موسیی کردن ماجرافی در حال تعرغی با جنایآدر.  بود ادی زالی وي و صداسر
 . مهرنوش و سپهر بود 

 .  کرد ی کار ملشی با موباایدن. در آشپزخانه در حال کمک به مونا بود ساناز
  فوتبال بودند ي محمد در حال تماشا وریام

 .  رفته بود ای شده به بردخی سي جوجه هاینی دادن سي هم برادیگلش
 .  نفسش را با حرص فوت کرد سرش را که باال گرفت نگاهش با پگاه برخورد ایدن

  شده ؟ يزیچ:  لب زد پگاه
 !از دست دالرام :  بلند شد کنارش نشست شی از مبل رو به روایدن

  ؟ ی راستومدیچرا ن : دی پرسکاوکنج
  میوفتی چون قرار بود صبح راه بمی بودمیی داي خونه شبی د_
  خب _
  را کنار لشی موبای گوشایدن

 بعد دالرام اوسکل نصفه شب رفته با کشهی مگاری توو تراس سرهی وقتا شبا می من بعضییدا : گذاشت
 ! پشتش بوده ممییدوست پسرش حرف زده دا

  لبش گذاشت ي شد دست رو گردچشمانش
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 شده بود مقابل چشمانش آمد ترسان زمزمه کرد شی متوجه حرف های که مرتضي صحنه اناخودگاه
 کتکش زد ؟ : 
  ؟يدی شد ؟ تو چرا ترسیچ .... ی حتاوردینه اصال به روشم ن:  متعجب گفت ایدن

  دمی ترسومدیآخه امروزم ن:  لبش نشاند ي روی زورکلبخند
 ی اما خب ازش مزنهی دادم نمی حتستی نينطوری اصال امیینه دا: فت و ادامه داد  گی آهانایدن

  هم ترس و هم احترام میترس
  ده ی ادامه نمنهیبی ممویی داگهی فقط اسم محمدرضا رو آورده بود که ددالرامم

  ؟ ومدی چرا ن_
  رفته دمی دمی کشه صبح پاشدیخجالت م:  با خنده گفت ایدن

  ناراحت باشد   ای بخندد  دانستی نمپگاه
  اس بخدا وونهی دنمشی ببشهی روم نمگهی دگهی کنه می مهیاالنم داره گر:  ادامه داد ایدن
 .  را جواب داد لشی رو به پگاه گفت و موبايدی ببخشلشی موباي بلند شدن صدابا
 .  دالرام پشت خط است دی صحبت کردنش فهماز
 .  جا بلند شد به طرف آشپزخانه رفت از

 ی باال گليبری رو مینی سنی پگاه ازمیعز:  پگاه  گفت دنی بود مونا با دلی وسادنی در حال چساناز
 مرد انگار 

 . گوجه خی جوجه بود و چند سخی را برداشت چند سینی گفت سیچشم
 .  خنده سپهر و مهرنوش بلند شد ي عبور کرد از پله ها باال رفت صداهی کناربقاز
 .  که اتاق ها آنجا بود شدی میی وارد راهروفتری پله که باال ماز

 .  بود که درونش تراس وجود داشت گری اتاق دکی راهرو يانتها
 بود بدون ی بلند و لحنش عصبشیصدا . دی به گوشش رسدی گلشي صدادی اتاق که رسیکی نزدبه

  . ستادیاراده ا
 .  صبر کند ای وارد شود دانستینم

 ن مطمئنم م:  باال تر رفت دی گلشيصدا
 !  تو ی زندگي کنه لعنت به من که آوردمش توی زن ول نمنی و اومده ایی دونسته تو اونجایم
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به .  پا و آن پا کرد نی ایکم. شده بود کی اش تحريناخواسته کنجکاو.  بود فی ضعای برديصدا
 .  نبود یطرف پله ها نگاه کرد کس

   باور کنی کنی مدی و خريری دونسته تو اونجا میم:  دوباره آمد دی گلشيصدا
  می نشناختشوی جنس واقعچوقتی ما های دونسته بردی م
 .  درب اتاق را باز کرد وارد شد دی گلشي قطع شدن صدابا

 متوجه آمدنش چکدامیه.  بود ستادهی رو کنار ادی بود در حال باد زدن بود گلشستادهی صاف اایبرد
 نشدند   

 تو دی شابخشمشی نمچوقتی کرد هانتی ما خيبا به همه ص:  گرفت و گفت یقی نفس عمدیگلش
  ! شیببخش

 .  جواب نداد ایبرد
  ي خوایم:  با حرص گفت دیگلش

  ؟شیببخش
 نه :  آرام جواب داد ایبرد

 يروی داد وارد شود نی اجازه نمي بود کنجکاوستادهی را به دندان گرفت   پشت درب بالکن البش
  کشی تحريناخواسته ا

 شانی حرف هاستدی کرد بایم
 . را گوش کند

 ... زن تو بود و شهیهنوز باورم نم:  دوباره گفت دیگلش
 .  پگاه حرفش را قطع کرد دنی برگشت با دناگهان
 اوردی خودش ني نشست به رودی لب گلشي زود لبخند رویلیخ.  شد آب دهانش را قورت داد شوکه

  ستادهیفال گوش ا
 ...  خوای مدیببخش: گاه خجالت زده گفت پ.  باز کرد شی بالکن را برادرب
  منو صدا کرد ؟ نای آدرزمی عزاتویب:  اجازه نداد حرفش را تمام کند دیگلش

  دونم ینم:  جواب داد معذب
  نیی من برم پاای رو بده به بردینیس:  از کنارش گذشت دیگلش
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 ی رنگی شرت مشکیت .  گوشه لبش بود بادبزن هم دستش گرفته بوديگاری سایبرد.  تراس شد وارد
  اش را ی بزرگ و عضالني بود که بازو هادهیپوش

 
 .  ساخته بود انینما
  رو نایا:  را به سمتش گرفت ینیس

  لطفا دی بکنهم
  . دی صورتش دي نگاهش کرد رد لبخند محو را روایبرد
 .  انداخت نی زمي را با دو انگشت برداشت روگاریس
 مونده بود؟ نیهم:  را از دستش گرفت ینیس

 !  دونم ینم:  باال انداخت شانه
  بود را دوست داشت   انی که در بالکن در جری خنکیی بود هواستادهی اای بردکنار

 .  رفتن نداشت نیی پاحوصله
  ای اما با وجود بردندی ساعت ها آنجا بشخواستی آمد دلش می هم مای دري صدانجایا

 . توانست ینم
  کرد   ی توجه به او کارش را می بایت  برد به تراس انداخگری دینگاه

 ! رفت رونی از تراس بدی کشیآه
 
 

  رفت  رونی سرش انداخت بي را روشالش
  دنبالم ای شدن بداریب:  رو به محمد گفت دیگلش

 باشه :  سرتکان داد محمد
  اریتخمه رو هم ب:  گفتری را باال برد به امشی صداو

  .شنی مداری بنیی پااری صداتو ب :دی کوبنی زمي را روشی پادیگلش
 .  شد اطی رفت وارد حنیی مانده را پایدو پله باق.  با خنده سر تکان دادمحمد
 .  درحال صحبت با تلفن بود ساناز
 .زدندی داد حرف ملی تشکرهی همراه سپهر و مهرنوش داای و دنمونا
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  ؟ ی موافقي بازيپگاه با بطر:  پگاه گفت دنی با دمونا
  را تازه قطع کرده بود بلندلشیساناز که موبا.  پگاه جواب بدهد نکهی از اقبل

  میآره آره موافق:  گفت جانی باهو
 دی خنددنشی بود که سپهر با دی ماگ بزرگای به راه افتادند دست بردی آمد همگای همراه برددیگلش

  منم بذار يبرا: و گفت 
 .  نزد ی تکان داد حرفي سرایبرد

  جالب بود شی براای بردتیشخص
 .  دوستانش محبوب بود نی ساکت و خشک بود اما ب

 ...  کرد ی نمیشوخ ... زدیقهقهه نم ... زدی حرف نمادیز
  داردی خوبانهی بود با بچه هاهم مدهیفهم
 .  بود دهی بار بوسنی و دستش را چنددهیی گردنش را بوری را در آغوش گرفته زانای بود لدهی بار دچند

  بود دهی هم فهميترشی بزی چامشب
 ... !  زن داشته ای بردنکهیا

 .  نگاه کرد داشتی که آرام قدم برمای انداخت به بردبشی را در جدستش
 ! خورده بود ؟ی شکست عشقیعنی
  برداشت ای بردي نگاهش را از روشی ضربه ساناز به بازوبا

  جذابه یلیخ:  آرام گفت یی با صداساناز
 . داد  تکان دیی به نشانه تايسر

 ! نگاهش به تو متفاوته  . ادی کنم از تو خوشش میفکر م:  ادامه داد ساناز
 .  ببوستم خواستی مکنمی بارم فکر مهی:  گفت خونسرد

  ي با صداستادی ناگهان اساناز
 تو رو قرآن ؟:  گفت يبلند
 . با تعجب نگاهشان کردایبرد . ستادندی اهمه
  . دی بلند خنديصدا با ای نگاه متعجب برددنی با دساناز
  خب دیبه ما هم بگ:  با لبخند گفت دیگلش

  بگه دیپگاه با:  گفت طنتی با شساناز
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 بگو خب پگاه :  با لبخند گفت مونا
  خندهی می بخدا الکیچیه : دی لب گزپگاه

  ساناز را گرفت شتابزده بهدست
  ! گهی دمیبر:  راه افتاد 

  . دی دوباره خندساناز
  شعوریب:  خفه گفت یی گرفت با صداشی از بازویشگونی ن راه افتادندبه

 ؟يجون ساناز لبم بهش داد:  دست دور گردنش حلقه کرد دی کشرونی را بشی بازوساناز
 یچیبرو گمشو ه:  کرد دست ساناز را از دور گردنش باز کند ی خنده سعبا

  جنبه ی گم بهت  بی نم
  خشن ؟ ای بود می مالگهیو دفدات بشم بگ : دی گونه اش را محکم بوسساناز

  ، دندی ساحل رسلب
  چرت نگودیصورتشو آورد جلو نبوس:  جواب داد آرام

  که در دستش بوديری حصراندازی زسپهر
  ؟ مینیبش:  گفت ای را باز کرد رو به برد

 ! از خانوم ها بپرس :  به جمع کرد ي با دست اشاره اایبرد
 .  شعور به خرج بدهد ای نداشت برداصال توقع.  باال رفت شی ابروي تاکی
  را انداختندراندازی جمع زي های شوخنیب

  داده و نشسته بودند   لی بزرگ تشکرهیدا
 . وسطشان بود ساناز دست برد بچرخاند يبطر
 صبر کن :  دستش را گرفت دیگلش

  ! دیدی جواب م صادقانهدندی هم که پرسی و هر سوالدیدی گفتن انجام میهر چ:  را باال برد شی صداو
 . تکان دادنددیی سرشان را به نشانه تاهمه
 .  به طرف ساناز افتاد و دهانه اش به سمت سپهر شی  انتهادی چرخيبطر

  ؟ قتی حقایجرات :  گفت و ادامه داد ي ادهی خب کشساناز
  جرات میبسم اهللا الرحمن الرح:  گفت ي با لحن خنده دارسپهر

 .  ضربه زد شیزو باي با مشت رودی خندمهرنوش
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  ! مینی ما ببدیری لب از مهرنوش بگهی دلم سوخت یآخ:  لبخند زد ساناز
 .محرمن خب : ساناز گفت .دی کوبشیپگاه با آرنج به پهلو. و مونا دست زدند دیگلش

  شما ي هم جلویکی رمیگی صدتا لب دارم ميحاال من روز:  جواب داد یی با پرروسپهر
 .  لبش نشاند ي رویقیگذاشت بوسه عم دو طرف صورت مهرنوش دست

 .  سرش را به طرف ساحل گرفت ایدن
 .  نگاهش را به دستانش دوخت پگاه

 .  با لبخند نگاهشان کردند هیبق
 .  را چرخاند ي بطرسپهر
  ي سمت پگاه بود دهانه بطري بطريانتها

  .دی گلشسمت
  ؟ قتی حقایجرات  : دی پرسپگاه

   ؟ قتی حق_
  ؟ یعاشق شوهرت هست: دیهنش بود را پرس که در ذیسوال
 نه :  با لبخند جواب داد دیگلش
  دی چرخگری بار دي تکان داد، بطري سرپگاه

 قت؟ی حقایجرات  : دی پرسای رو به بردایدن
  جرات ؟ _
 دی زنگ به دالرام بزنهی:  لبش را گاز گرفتایدن

   روقتهیاالن د:  بود می اخم داشت اما لحنش مالایبرد
  باهاش حرف زدم میای بنکهی قبل از ادارهینه ب:  جواب داد عی سرایدن

  خواست بلند شود کهدی کشرونی را بلشی موبايگری بدون حرف دایبرد
  می ماهم صداشو بشنوکریاول بزن رو اسپ:  مونا گفت

  کلمهکی بغض دار دالرام پخش شد تنها يبعد دو بوق صدا.  دوباره نشست ایبرد
  ییدا:  گفت 

 .  افتادهی به گرو
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 گفت و بلند ي پر مهر"  ییجانم دا" گوشش چسباند ي برداشت روکری را از حالت اسپلی موباایبرد
 . بلند از آنها فاصله گرفت يشد با قدم ها

  کرد ؟ هیچرا گر:  با تعجب گفت دیگلش
 حتما دلش تنگ شده :  جواب دادمونا

 ! از دستش ناراحت بودمیی داکمی:  گفت ایدن
 .  گفتند ی آهاندی و گلشنامو

  به جمع آمدای بردقهی از پنج دقکمتر
 .  از سر گرفته شد ي و باز

  ...ایجرات : دی از پگاه پرسمهرنوش
  !قتیحق:  جواب داد عی سرپگاه

 ؟يدوست پسر دار: دی فکر کرد و پرسی کممهرنوش
 ارم ند:  محکم جواب داد یی کرد با صدای احساس مشی نگاه ها را روینیسنگ
 ! خفه شد زدی مادی را فرانی که ته دلش نام کییصدا
  . دی چرخيبطر

  ای بردطانی با لبخند شساناز
  ! گهیجرات د:  نگاه کرد را

  سر تکان داد   ایبرد
  .دیاریلباستون رو درب:  گفت ساناز

 . به هوا خواست دی خنده گلشکیشل
  بلند شد کت چرمش را درآوردایبرد

 ! دست زدند جز پگاه همه.  انداخت وسط
 . کتش انداخت ي را درآورد روورشیپل
 .  کرد ی را نگاه مای و برددیخندی و شور و شوق جمع مجانی خاطر هبه
 . بود متوجه نشده بوددهی را دای اش تعجب کرد دفعه قبل که بردنهی قفسه سي تتو رودنی دبا

 ...  گرگ تتو شده بود کی رخ می باالتر از قلبش نیکم
 .  انداختنیی کمربندش نشست سرش را پاي روایبرد دست
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  دیحله آقا بپوش:  دکمه شلوارش را باز کند ساناز گفت نکهی کمربند را باز کرد قبل از اایبرد
  ؟ینی ببارمیدرن:  خونسرد گفتایبرد

 . داشت يادی انحراف زایجمله برد.  دندان گرفت ری سرخ شد لبش را زشی هاگونه
  می قبولت داردهیند: گفت بدون خجالت ساناز
 دی هم خندهیبق.  اش گرفت خنده

  دی را چرخي بطرگری دبار
  ؟ قتی حقایجرات  : دی از پگاه پرسایبرد
 جرات؟: آرام جواب داد .دیترسی مای بردی احتمالياز سوال ها.  دهانش را قورت داد آب
 یموهاتو مشک:  کرد کی ماگش را به لب نزدایبرد

 !فردا ....  کن 
 .  مات شد گاهپ

  گذاشت نی زمي ماگ را رودی نوشی و خونسرد کمالیخی اما بایبرد.  آمد ی نمچکسی خنده هيصدا
 که زای خنده چه چي کار داره توام برایآخه رنگ گذاشتن کل:  کرد و گفتی مصنوعي سرفه دیگلش

  یگینم
  ؟ی کنیقبول نم:  به پگاه گفت رهی خي با چشم هادی توجه به گلشی بایبرد

  آخه تازه رنگ کرده موهاشوهی نامردیلیمعلومه که نه خ:  جواب داد ساناز
 ی که کمک می زنغی جي بزند که با صدای در حال آب شدن بود لب باز کرد حرفای بردرهی نگاه خریز

 . همه بلند شد دیطلب
*********************** 

 
 .  کنار زد بلند شدشی را از رولحاف

  ي فشرد با قدم ها را در دستشلشیموبا
 .  رفترونی از اتاق بآرام

  دهی آنجا نخوابی دانست کسیم.  که تراس در آن قرار داشت به راه افتاد ی طرف اتاقبه
  حال درب اتاق را آرام باز کرد نی با ااما
 .  وارد شد اطی احتبا
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 .  وارد تراس شد دی کشی نفس راحتی اتاق خالدنی دبا
 . را گرفت انیاره ک را باال آورد شملیموبا

 ...  بود دهی بد دخواب
 ..  را بشنودشی خواست صدای خودش نبود مدست

 .  بالکن گرفت لهی دستش را به مکی را به گوشش چسباند لیموبا
 .   داد ی را تکان مشی استرس پابا

 تمام شده بود و به ي کرد همسرش غرق شده بازی که فکر می زندنی کمک طلبي هاادی از فربعد
 . آمده بود الیو

  .دی از خواب پردی که دی ساعت با کابوسکی بود و کمتر از دهی بالش خوابي محض گذاشتن سر روبه
  شماره را گرفت  گری جواب نداد بار دانیک

  گذاشت دی کوبی قلبش که تند مي رودست
 تو رو خدا جواب بده تو رو خدا:  کرد زمزمه

 .  شددهی کوب سرشي پتک شد روی و نازك زنفی ظريصدا
 .ستادی که ضرب گرفته بود از حرکت اییپا

 . ستادی ادنی از تپدی کوبی که تند میقلب
 ...  شد الل
 "الو... بله " چند بار گفت فی ظريصدا

 .  گوشش مانده بود ي همانطور روی جواب قطع کرد اما گوشامدنی نبا
 !  را جواب داده بود شلی موباي را بشنود دخترشی بود زنگ زده بود صدادهی بد دخواب

 ...  خواب آلود یی صدابا
  ... دی چکنیی اشک پاقطره

 .  اشک به خود آمدي حس گرمااز
 . اشک را از گونه اش گرفت نم

  را نشی سنگبغض
 " حالش خوبه " داد قورت

  " بهتر از منه " لبش نشست ي روپوزخند
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 " بهتر از تویلی خ" در سرش ادامه داد یکس
 . ا فشار بست  را بشی هاپلک

  دی کشی مری اش تنهی چپ سسمت
 .  نداد تیاهم

  کرديری لجاجت از شکستن بغضش جلو گبا
 
  ؟خورندی بغض را چگونه م"

 من
  آن رادارم
 "...!  آورم ی مباال
 
  بود نیسرش سنگ. طرف درب بالکن قدم برداشت به

 !  کرده بود جشی آخر بدجور گضربه
 ما در را باز نکرد  گذاشت ارهی دستگي را رودستش

  درب گذاشت ي اش را رویشانیپ
 . کردهی صدا گریب

  . دی لرزی مي شانه هاتنها
  کند نشی نفرخواستی مدلش
  بفرست لعنت

 ... !  توانست ینم
  نجای در حال عشق و حال بود و او اانیک

  ها هم حس بهی نگاهش با غری از تالقیحت
 ... !  داشت انتیخ
 . ت  اش را برداشیشانیپ

  ....دی کشقی عمنفس
 !  توانست ی باشد او هم ميگری توانست با کس دی مانی که کحاال
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  امروز پگاه خر و احمق را جا نی هماز
   ... ! رفتی مشی گذاشت با عقلش پیم

 ... ! را انتخاب کرد ای بردعقل
 

********** 
 

 .  شد ردای آمد بی مشی اتاق صدارونی آرام که از بي اهی گري با صداصبح
  از صبح است ی دانست چه ساعتینم
 .  تخت نشست يرو

 .  و مهرنوش هنوز خواب بودند ساناز
 .  را از کنار بالش برداشت لشی موباگری با دست ددی کشازهی دهانش گذاشت خمي دست را روکی
  کرد   ی به صفحه گوشی اشک برداشته بود نگاهازهی که از شدت خمی چشمانبا

 . صبح بود هقی دق7:30 ساعت
 .  بود دهیلباسش پوش.  را کنار زد بلند شد لحاف

  رفتن از پله ها بود نیی که در حال پادی را ددی اتاق که خارج شد گلشاز
  برگشت دی گلششی قدم هاي صدابا
 ! کردم ؟دارتی بي وايا:  پگاه شرمنده گفت دنی دبا

  کنه ؟ ی مهیچرا گر .. شدمی مداری بدی باگهینه د:  معذبش کند با لبخند گفت نخواست
 گرسنشه :  رفت نیی از پله ها پادیگلش

  رفتنیی پله ها را پادی نرده گذاشت همانطور که پشت سر گلشي رودست
  بهش؟دی ندادریخب چرا ش : دی پرس
  .خورهی خشک مریش : ستادی پله آخر اي رودیگلش

    رفت یی را به طرف دستشورشی به آشپزخانه مسدی رفتن گلشبا
  که افتاد خوشحال شد   نهی به صورتش در آنگاهش

 .  قرمز نشده بود هی بار چشمانش بعد از گرنی اوليبرا
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 به اتاق گری خارج شد بار داوردهی مسواکش را ننکهی ايادآوری صورتش زد با ي مشت آب سرد روچند
 برگشت 
  رفت   یی را برداشت دو باره به دستشوردندانشی و خممسواك

  نبود دی از گلشيرج شد خبر خایوقت
 در ای برددنی با ددی صورتش را گرفت به آشپزخانه که رسیسی برداشت خي  چند دستمال کاغذ

 . که پشتش به او بود تعجب کرد یحال
  به تن داشت وشرتی و سی ورزشلباس

 . آمده رونی بود از بمشخص
 .  که با خودش گذاشت بود افتادي قرارادی شود باال برود اما دهی دنکهی گرفت بدون امی تصماول
 آب پرتقال دستش ي حاوی بزرگوانی برگشت لشی صدادنی با شنایبرد . رگفتی سالم و صبح بخآرام

  محکم و رسا داد و صبح یبود جوابش را با صدل
 
 .  را هم در ادامه سالمش آورد ریبخ

 . شلوغ بود خچالی روزی را باز کرد برخالف دخچالی درب
 . را برداشت رید پاکت ش دراز کردست

 .  کرد ی نگاهش را احساس مینی اش بود سنگوهی آبمدنی داده و درحال نوشهی به کانتر تکایبرد
 .  را هم برداشت کنارش قرار داد ریبسته کره و پن.  گذاشت زی مي را روری شپاکت

  ! نجاستیا:  آمد ای بردي دنبال نون چشم چرخاند که صدابه
 داده بود ، نگاه هی کانتر تکي ، به کنار دستش  که روایداخت و با اشاره سر برد به صورتش انینگاه
 ! کرد 

 .  رفت ای را بست به طرف بردخچالی تازه درب ي نان بربردنی دبا
 .  گذاشت زی مي نان را برداشت رودی خودش را کنار کشی کنایبرد

 .  به همراه کارد برداشت ی دستشی را باز کرد دو پنتی کابدرب
  . ای نگاه بردینی بخواهد هول شده بود از سنگنکهی ابدون

 . نرفت رونی گذاشت اما از آشپرخانه بنکی را درون سی خالوانیل
  نشست بسته کره را باز کرد زی مپشت
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 ! مربا هم هست :  گفت ایبرد
  . دیدستش را مقابل دهانش گذاشت آرام خند.  اش گرفت خنده

 !حالت نگاهش متعجب بود . رد  کی در سکوت نگاهش مایبرد
  بود رو به شی لب هاي اش را جمع کرد اما طرح لبخند هنوز روخنده
  جوك افتادمهی ادی دیببخش:  گفت پگاه

 !جوك ؟:  باال رفت ای بردي ابروي تاکی
 ي هاشهی پشت شرهی گرسنه بوده میلی که خیی آقاهی:   سرش را تکان داد و با لبخند گفت پگاه
  زنهی بار مهی کرده یباب خوردن مردمو نگاه م و کیکباب

 
 چه خبرته بعد آقاهاعه با گهی مرونی بادی متی با عصبانخوردهی که داشته غذا مي ها مردشهی شرو

 !  بخور ازمی پگهیلحن مظلوم م
  یبامزه بود اما ربط:  کج کرد و گفت ی نشست سرش را کمای لب بردي رولبخند
  !نداشت

:  
 به من ی هيستادی ربط داشت شما مثل اون آقاهه وایلیچرا اتفاقا خ: بخند گفت  با همان لپگاه

  بخورم انگار خودتون ی چیگیم
  !دی بخوردی دوست داریلیخ

 ! با صبحانه ندارم ی خوبونهیمن اصال م:  اش را از کانتر برداشت هی تکایبرد
 ! بده که یلیعه خ:  را باال انداخت شیابروها

  ! برهی مادتی نبودن رفتارت رو از ایعادت بد بودن  : ستادی ازی کنار مایبرد
  دیخب عادتون رو ترك کن:  زد لبخند

  ؟شهینم
چطور :  آرام بود ای بردي خم شد لبخند پگاه رفت با صدای اش گذاشت کمی دست پشت صندلایبرد

  وقت ها ی و بعضشمی وقت ها تو خطاب می بعضشهیم
 

 !  ؟شما
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  صدا کردم ينجوری شما رو اشهیمن هم: د  دهانش را قورت داآب
 مقابل دی کشرونی بيزی کرد چبشیدست در ج.  تر بردکی گفت صورتش را نزدي ادهی هوم کشایبرد

 . چشمان پگاه تکان داد 
  پرت کرده بود چشمانش حالتنیی از بالکن پاشبی که دي دستبندرنی دبا

  کاریدست شما چ:  تعجب گرفت 
 ! کنه ؟ی م

 !  بهت گفتم ؟یدفعه قبل چ:  چشمانش شد رهی خایبرد
  د؟ی گفتیچ:  گفت جیگ.  عقب رفت ای دست بردردی دراز کرد دستبند را بگدست

  ! دمی بهت پس نمينطوریگفتم دفعه بعد هم:  تر شدکی نزدی کمایبرد
  اونوري برشهیم : دی پگاه سرش را عقب کش

 . شانه پگاه را عقب زد ي رونشای پري مودنی عقب کشي نوچ آرام گفت به جاایبرد
  ی که کمیی با صداپگاه

  رفتارتونو لیمن دل:  گفت دی لرزیم
 !  دونم ینم

 . شدزی رای بردي هاچشم
  هوا ی بدی از حالت چشمانش ترسپگاه
  ! دی دونم شما زن داریمن م : پراند

  جادی اای در چهره برديرییتغ
 .  وارد کرد یشت فشار کم گذاای بردنهی سيدستش را باال برد رو . نشد
  راه دی عقب کشایبرد

 ای از جانب بردی شلوارش فرو برد قبل از هر عکس العملبی دو دستش را در جایبرد.  باز شد نفسش
  نداشت از دنی با دوی که فرقییبلند شد با قدم ها

 
 . رفت رونی بآشپزخانه
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 ي موهادی هم که رسی نبود وقتای از بردي صرف صبحانه خبري نشستند برازی پشت می همگیوقت
 .  داد دوش گرفته ی نشان مسشیخ

 فرار ي بود که تنها براي داند که زن دارد اما حرف مسخره ای گفت می مدی نبادی کشی مخجالت
 . کردن به زبانش آمده بود 

  صبحشان با ساناز افتادي گفتگوادی
  گفته بود فرارش  نثارش کرده بود وی گفته ساناز احمقشی را براانی جری وقت

 .  کار بوده نی ترمسخره
 !  فوت کرد رونی را بنفسش

  ! ای که ساکت بودند خودش بود و بردی تنها کسانزدندی سرخوشانه حرف مهمه
  کند ی معذرت خواهدی گفته بود باساناز

 .   را داشت می تصمنی هم همخودش
 از داروخانه را بهانه کرد دی هم برخاست و خر خروج از خانه بلند شد با اشاره ساناز اوي براای بردیوقت

 .  از خانه خارج شد ایهمراه برد
  بود نی فضا سنگنی اتاقک ماشدرون

 .  هم روشن نبودنی پخش ماشی حتزدی نمی حرفچی هایبرد
 .  حرف بزند ردی کرد  تا بتواند شجاعت بگی مصلحتسرفه
 .  کرد يگریدسرفه  . دادی اجازه صحبت نمای گره خورده برديابروها

 ی را کمنی ماششهی گوشه لبش گذاشت شدی کشرونی نخ بکی گارشی تفاوت از پاکت سی بایبرد
  .دی کشنییپا

  دیببخش:  گفت کهوی دهان نداشته اش را قورت داد دستش را مشت کرد آب
 بابته ؟ :  به سمتش بندازد خونسرد گفت ی نگاهنکهی بدون اایبرد
  ی اتفاقیلی جون گوش بودم خدی خواستم حرفاتون رو با گلشیتش نم واقعا راسیعنی صبح ، من _

  دمیشن
 ! ستی نیمسئله مهم:  سرد جواب داد ای برد
 !  دونم ی رفتارتون رو نملیمن دل:  من من کرد و گفت یکم

 ؟يچه رفتار:  انداخت شی رویعی سرنگاه
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 مطب هم گهی خواستم دیم نی همي شدناتون راستش براکی نزدنیهم:  فشرد شی پاي را رومشتش
  !امین

  گهی دی تونی مستی نیمشکل:  تکان داد و با همان لحن سرد گفت ي سرایبرد
  !ياین

 خواستی که میی ادامه حرف هانی ماشستادنی با اردی بگی جوابنی کرد همچی شد فکر نمخشک
  در دهانش ماند   دیبگو
 .  نشد  ادهی مقابل داروخانه پارك کرد خودش پایبرد
  خالصه کرد دانی همراه اکسی مشکي بدن ، سه رنگ موونی لوسکی را در دشیخر

 بعد از نشستن پگاه تماس را ی بود کملشی در حال صحبت کردن با موباای که شد بردنی ماشسوار
 قطع کرد   

  از بار قبل شتری بنباری معذب بود اای از بودن کنار بردشهیهن
  افتاد ی راه مای کرد و دنبال بردیگوش م به حرف ساناز دی کرد نبای ماحساس

  شده بود   عی ضایحساب
 .  اش کرد و خودش رفت ادهی پای بردالی ومقابل

  ها را به ساناز نشان داددی اتاق خردر
 شی مو ابروي رنگ هادنی ساناز با د
  ؟ی رنگ کني خوایم:  باال رفت 

  دونم ینم: دی کشرونی را تنش بپالتو
 .  برگرداند کینگ مو را به داخل پالست ري جعبه هاساناز

 . که نکن انهی از لج کنکارای اياگر همه :  تخت نشست يرو
 . ندادجواب

 ی فراموش مانوی کشهی سرتم گرم مهی خوبسهی اگر واقعا ازش خوشت اومده کیول:  ساناز ادامه داد 
  تارکه گهی کس دي بخاطر نامردستی تو که قرار نیکن
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 مدل لهی پسر فامنیا...  رو نپرون تاتی ؟ موقعيگردی روزا برمنی به اگهی بار د مگه چندی بشایدن
  دونه با ی مستادنی گاهه برات مرد واهی تکست،ی نانیک
 

  چند چنده خودش
 ! روش حساب کردشهیم:  را گرفت دستش

 ! شو الیخی بنجای همیکشی مکشی نزدي داري لجبازياگربرا
 . همان حال ماند  رفت دررونی که از اتاق بساناز

 . خواهد ی چه مدانستی هم نمخودش
 

 ++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 فرو بشیچهار انگشت دست راستش را ج.  باز شد یفی ضعکی تي را فشرد درب با صدافونی آزنگ
 . برو برده بود با دست آزادش درب را هل داد وارد شد 

 است ماری بانی ماندانا جواب داده بود گفته بود کانی کي تماس گرفته بود اما به جاانی با کشبید
 .  اما خواب بود دیای بدنشی داشت به دمیشب تصم

 .  درب را نگه داشت همراه مادرش سوار شدند ي آسانسور شد قبل از بستن درب آسانسور دخترسوار
  نوشته شی که عدد پنج روي ادکمه
 . نشست نییدکمه پا ي بود را فشرد همزمان دست دختر جلو آمد روشده

 .  شدجادی دستانشان انی بیعی تماس سر
 اش را ینی کرد گوشه بيسرفه ا.  کرد ی داده نگاهش منی چنی درهم و بیی دختر با اخم هامادر

 چاق و قد .  به دختر انداخت ی نگاهی چشمریز.خاراند 
 

 !  بود کوتاه
 ستادنیبا ا. کرد ی متشیبه شدت اذ که زده بود را هم دوست نداشت  طرز نگاه زن مسن هم يعطر

  .دی کشیآسانسور و خارج شدنشان نفس راحت
 .  درب خانه الز بود با کفش وارد شد دی به طبقه مورد نظر رسیوقت

 .  آمدرونی خانه را که بست ماندانا از آشپزخانه بدرب
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  کردند   ي مختصری را فشردند احوالپرسگریکدی دست
 ! جا گذاشته نی تازه متوجه شد کمپوت و تکدانه ها را در ماشرفتی که مانی طرف اتاق کبه
 .  خواب بود انیک

 .تب نداشت .  اش گذاشت یشانی پي مانند بچه ها مظلوم بود خم شد دست رودی خوابی میوقت
  شد داری بانی داخل اتاق نشست تا کیکم
 ؟يدیتو از کجا فهم:  متعجب گفت رضای علدنی دبا
 زنت گفت ؟ : ش نشست  تخت کناري رورضایعل
 نرفته مگه ؟:  اخم کرد انیک

  حداقل ي کردی تشکرم مهی بره ؟ یگفت : دی باال پررضای عليابرو
 کردم بابا :  را باال برد شی صداانیک
  ؟ي کردي؟چطوري نبودضیمگه مر : دی خندرضایعل

  یشیتو آدم نم:  زد یحالی بلبخند
  بشه ها ضیمر نفسم نمینب : دی خم شد لپش را کشرضایعل

  دی را پس زد خنددستش
  بخند ينجوریجون هم:  خنده اش گفت دنی با درضایعل
  .دی به سمتش چرخرضای ماندانا سر علي صدابا

  بوددهی را پوشرونشی بي هالباس
 شش؟ی پی باشم تو هستنجای خواد من اینم:  گفت رضای به علرو
 . سرتکان داد رضایعل

 ص هاش ساعت هست بده بخوره سوپم درست کردم بده بخوره  قريرو:  ادامه داد ماندانا
 ! بخوره دمی راحت مالتیتو خ:  داد انی به کی چشمکرضایعل
 . دستت دردنکنه بابت :  گفت ی که نه مهربان بود و نه عصبی با نگاهرضای توجه به علی بانیک

 ! مراقب خودت باش !  بود فمیوظ:  لبخند زد ماندانا
 خدافظ: امه داد  رو به هر دو ادو
 بدجور دوست داره ها :  گفت رضای رفتن ماندانا ، علبا
 من دوستش ندارم :  از جا بلند شد انیک
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 ساعت بعدش ماندانا اومد کی به پگاه زنگ زدم جوابمو نداد اونوقت شبید:  زد ادامه داد ي پوزخندو
 ! من یشانس تخم

 حاال چرا  : دی کشی پوفرضایعل
 ؟ي شدبلند

  رمی گیدوش م:حمام رفت  طرف به
 .  وارد حمام شدانیک. تکان داد ي سردیی نشانه تابه
 !  بود که پگاه را صدا زد دهی را شنی زني کرد صدای با ساناز صحبت می وقتشبید

  تماس را قطع کرد  چاندی فورا پساناز
  بود پگاه همراه ساناز شمال رفته اما مطمئن

 ! ؟ ..ی چه کسبا
 ! کرد ؟ی چرا ساناز مخفو

 .  گرفت ی به ذهنش آمده بود و حاال بهتر بود جواب مشبی که  دیی هاسوال
  را نشنود شی صداانی رفت تا کرونی شد از اتاق ببلند

  ساناز را گرفت و منتظر پاسخ دادنش شد  شماره
  . دیچی ساناز در گوشش پي که صدادی نکشیطول
  زد جواب سالمشهی پنجره تکبه
 ؟ی خوبزمیسالم عز:  داد را
  ؟ي خوبم تو چطور_
  ؟گذرهیخوش م. منم خوبم_

  کرد ساناز در حال احساس
  ی جات خالیلیآره خ:  رفتن است راه
 !  ما ي پگاه به جا_

  ومدهیپگاهم ن: دی خندالیخی بساناز
 .  کردم کی النستای ايامروز عکسشو تو:  زد ی دستکی

  بهیحتما رفت:  زود وا داد ساناز
 ؟ی گفتانی ک
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  گم ی اومد بهش مرهیگینه االن داره دوش م:  جواب داد الیخیب
  . می دخالت نکنی خودت گفترضایعل : دی کشغی جساناز
 حاال نظرم عوض شد :  کرد ي خنده اتک

 ...  خوای شد ؟متی ؟ کم پگاه اذی دعوا درست کني خوای م_
  بفهمه ؟ انی کي خوای ساناز که نمدی رفتیبا ک:  حرفش آمد نیب

  پگاهيالیبه جون مامانم با فام:  جواب داد عی سرساناز
  ؟یچرا به من  دروغ گفت : دی لبش کشي روزبان

  نجای اادی اونم پاشه بی بگانی خواستم به کی چون نم_
  بدم از دروغیلیخ:  جواب داد ضی غبا

 ی کنی دفعه آخرت باشه منو خر فرض مادی گفتن م
 ... اعصاب پگاهی کنه الکیگو لطفا اون که داره عشق و حالشم م نانیبه ک:  گفت تی اهمی ساناز ب
  یچه عشق و حال:  را قطع کرد حرفش

  داره ؟ی چه حالانی کی دونی ؟ مگه مساناز
 دختر هی پگاه نگرانش شد زنگ زد بهش شبی درضایخواهشا انکار نکن عل:  با حرص جواب داد ساناز

 جواب داد اونم ساعت 
  نصفه شب سه
  زنگانیپگاه به ک: ش را برداشت  اهیتک

  زده ؟
ZeinaB(:  

  ؟ی تو رو خدا نگو باشه علی ولنای االیخی حاال بنی ببشبی آره د_ 
  فکر کنم دیبا:  را به طرف مبل برداشت شی هاقدم

  گهی جووووونم نگووو دیعل:  خودش را لوس کرد ساناز
 پگاه ی از طرفزدیش تنها اعصابش را بهم م با گفتندانستی را نداشت چون مانی قصد گفتن به کاصال

  را دوست قشی خوس بگذراند رفیهم حق داشت کم
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 دانست مقصر از ی منکهی را عذاب بدهد به خصوص اگری حد نامرد نبود که دختر دنی اما در اداشت
 . استانی رابطه کدنیهم پاش

  یاوک : دی کشیقی عمنفس
  ! ی کنی کار رو منیت تر باور کن درسیمرس: گفت ی با خوشحالساناز

 ؟ي کردی برمی ک_ 
  فردا _
  داد   انی تماس را پاگری چند جمله دبا

 ! را کمک کرده بود هم نابود انی هم کشبیماندانا د.  را به لبش چسباندلیموبا
 

++++++++++++++++++++ 
 
 .  تخت را درون کوله اش گذاشت ي رها شده روي سهیک

  بود ری درگذهنش
 !  که خودش گرفته بود یمی ساناز و تصمي ها حرفریدرگ
  از اتاق خارج شددی کششی به موهایدست

 !  به تراس رفته لشی حرف زدن با موباي گفت براای در سالن نبود  دنساناز
  کردند ی مي و محمد تخته نرد بازریام

 !  از سپهر و مهرنوش نبود يخبر
 ... کردند ی باهم صحبت مدی و گلشمونا
 ...په نشست  کانايرو

  بود نی غمگبی شمال عجي و هواحال
 ! احساس را داشت نی بود انی چون خودش غمگدی شاای
 .  برگشت  ای ساعت بعد بردمین

 بهی غر" تنها با گفتن ای خبر ناهار گرفته بردی کردند چرا بتیمحمد و سپهر شکا.  گرفته بود ناهار
 " مگه میا

 .  را تمام کرد بحث
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 ! شده بود قی دقای بردي خودش که رومی تصمای ساناز است ي حرف هالی دانست به دلینم
  ... شی هاحرف
  ... شی هانگاه

  نگاهش ی مچش را وقتای برددوبار
 !  کرد ، گرفت یم

 ! را رنگ کن می مردد گفت موهای آرام و نگاهیی با ساناز در اتاق تنها شدند با صدای از ناهار وقتبعد
 . فت  باال رشی ابروهاساناز

 بردارد را عقب ی فراموشي براخواستی که می قدمکی نی بزند تا همی به ساناز نگاه کرد حرفمنتظر
  کلمهکیبرگردد اما ساناز تنها 

 "باشه " گفت 
***** 

 .هنوز از اتاق خارج نشده بودند. دی شده اش را ساناز سشوار کشی دوباره مشکيموها
  "دم؟ کار کری چ" به صورتش نگاه کرد نهی آدر

 .  را به زبان آوردسوالش
  کش سرش را به دستشساناز
  !ي ازت خواست توام انجام داديزی چهی ي بازي توشبید:  داد 

 ...  کنه ی آخه االن فکر م_
  ؟ي موهاتو رنگ کردی چيتو برا...  نداره یفکر اون به تو ربط:  حرفش راقطع کرد ساناز
 !  دونم ینم:  اش گرفت خنده
  ! شترهی بار ندونسته برو جلو حالش بهی میپاشو بر : دیند هم خساناز

  متعجب شدند شی از رنگ موهی بود بقي عادشی ساناز عوض کردن رنگ موهاي همانقدر که برا
  شد   شانی نگاه هاریی تغمتوجه

 !  بود ای نکرد بردریی که رنگ نگاهش تغی کستنها
 ! گفت کی لبخند زد و تنها تبردیگلش
 !  کرده ی را دوباره مشکشی سرزنشش کرد که چرا موهایل کای دناما

 . زد ي نداد و تنها لبخند دکوریجواب
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 بار به ساحل رفتند ، نی آخري شب که دوباره و براي کرد سخت نبود تا نصفه های هم فکر مآنقدر
  به رنگ ی و کسدی چرخی معموليبحث حول بحث ها

 
 . اشاره نکرد شی شده موهاعوطص

  همه بودند نباریه نشستند ا کری حصيرو
  داددی آتش زد ، به دست گلشيگاری سایبرد

  بود ي نشان نداد انگار مسئله عادی تعجب نگاه کرد منتظر عکس العمل محمد ماند اما واکنشبا
  دکتر ؟ ي آقامی بکشدیدیبه ماهم م:  گفت ای رو به بردساناز

  آخرش ی کنی همه رو معتاد مایبرد : دی خندریام
  بکشم ذارهیمن که آقامون نم:  گفتي با لحن حسرت بارهرسپ

 ضرر تی سالمتيفدات بشم برا:  نگاهش کرد یمهرنوش با لبخند مهربان.  به مهرنوش اشاره کردو
 ! داره 
 منم بده حالم بهم خورد :  گفت ای عوق زد رو به بردی به شوخمونا
 را يگری را دست مونا و دیکی. دی کشرونیب دونخ گاری مونا زد و ازز پاکت سي به روي لبخندایبرد

 ساناز داد   
  و محمد و گرفت رد کردند ری امسمت

  کتش برگرداندبی پاکت را به جنکهی از اقبل
 دیبه منم بد:  لبش راگاز گرفت آرام گفت پگاه
  !دی معذب شد اما چشمانش را ندزدنکهی نگاهش کرد با ارهی به چشمانش افتاد خای بردنگاه
 برات روشن کنم ؟ :  نگاهش را بردارد گفت نکهی بدون ادی کشرونی بيگاری نخ سایبرد

 .  تکان داد دیی را به نشانه تاسرش
  گذاشت شی لب هانی را بگاری سایبرد

  کرد کام روشن
 ي را روگاری ، دود سردی را بگگاری را برداشت به طرفش گرفت پگاه خم شد سگاری گرفت سیقیعم

 . کردیصورتش خال
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 گاری سدنی کشاقی اشتگری که داشت سرفه نکرد دو کام گرفت دي کام گرفت برخالف تصورنیولا
  خاص نبود یلیخ . دی خوابجانشیانگار آتش ه. نداشت 

 
! 

 . خاموش کرد يگاری سری را در زگاریس
 .  کردند ، گوش داد ی مفی که تعریی حوصله به خاطره هایب

 کندی گوش مای دري موج هايوند همانطور که به صدا ساکت شهی خواست دراز بکشد بقی مدلش
 !چشمانش را ببندد  

  رفتن بلند شد ي نشستن همه برای بعد از کمیوقت
 " بمون ": زد و گفت شی در حضور همه صداایبرد
 .  ترساندش شتری و ساناز بای کنجکاو و متعجب دني هانگاه

 .  نشان ندادند ی واکنشهی کردند بقی م گرد شده نگاهشاني و ساناز که به چشم هاای از دنریغ
  استرسی وقتشهیهم.  از قبل سردش شد شتریب
  بستی مخی در اوج گرما هم گرفتیم

  تمام تنش در حالای سرد کنار بردي هوانی در احاال
 ! انجماد بود 

 
 اننشی که صبح بی بحثي درباره زدیحدس م. ستادی اای برديرو به رو.  زد نهی سری را زشی هادست

 شده بود حدسش را به زبان آورد
 ستی بخدا اصال الزم ندی بدحی توضدی خواهیاگر بابت صبح م:  برخالف درونش محکم بود شیصدا

  خوامیمن بازم عذر م
 .  انداخت نییسرش را پا.  نگاهش کرد رهی خی کمایبرد

 مطب رو ي هادیکل.  کردم زی ماهت رو امروز صبح به حسابت وارنیحقوق ا:  سرد بود ای برديصدا
 . رنی بگلی ازت تحوفرستمیم

 .  را باال آورد نگاهش  کرد سرش
 .  مطب يای بستیبه مادرت حتما اطالع بده که قرار ن:  ادامه داد ایبرد
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 .  را تکان داد سرش
 .کف دستش را جلو برد  . دی کشرونی کرد دستبند را ببشی دست درجایبرد

 .  مشت کرد  دستبند را که حس کرد دستش رايسرد
 .  را گرفت شی بازوای گفت قدم برداشت برود بردی آرام" ممنون "

 ...  رفتارم لیو اما در مورد دل:  بود ي همانطور سرد و جدشیصدا
 . نگاهش دوخت یاهی به سدینگاهش را باال کش. کرد مکث

  از نگاهش بخواندتوانستی در نمی حسچیه
 ...! مطلق یاهیس

  کرد   ی احساس نمي دردچیبود ه را نرم گرفته شیبازو
  ستیمهم ن:  دهانش را قورت داد لب زد آب
  ! ي کردیموهاتو مشک:  کج شد ای بردلب

 ... نگفت یسوال
 ...  بود پر از تمسخر ي خبر
 !  بود يباز : دی لبش کشي روزبان

 من بود يرو امروز چشمات نی هميبرا:  گفت و ادامه داد ي ادهی کش" هوم " ای لب بردي رولبخند
 !  ؟هی بازنمیا... 

 ! نکن ي با من بازستمی نی خوبيمن هم باز:  جلو تر آمد ایصورت برد.  نزد یحرف
 ....مات ِ مات .  شد خشک

  را رها کرد صافشی بازوایبرد
  الیبرگرد و : ستادی ا

  !دی رفتارتون رونگفتلیدل:  که مقابل چشمانش بود را پشت گوش زد یی تار موچند
 ! گم یهر وقت مهم بود م:  شلوارش برد بی دست در جایبرد

 .  متوقفش کرد ای برديقدم برداشت برود صدا . دی خشکش کشي لب هاي روزبان
  . برگشت

  !ستمی نچکسیمن متاهل و متعهد به ه:  در چشمان گفت رهی خایبرد
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را تکان داد قدم  سرش جیگ. دی آمد بگوی به زبانش نمی حرفچیه.  ماندند رهی بهم خهی ثانچند
  ساحلي را در شن هاشیها

 .  فرو برد 
 ي همانجا با همان ژست دست هاای بار برگشت به ساحل نگاه کرد بردنی آخري برادی که رسالی وبه

 .  بود ستادهی فرو رفته ابیدر ج
 .  کرد فی ساناز تعري را مو به مو براای بردي گفته هاتمام

 .  دو مات شده بودند هر
 ! نکن يته بود باز گفایبرد

  !ستی نچکسی بعد گفته بود متاهل و متعهد به هو
  . دیفهمی را نممنظورش

  ... !شی کرد و حرف هارونشی مطب باز
 صبح همه در تکاپو بودند . دی با سردرد خوابشب
 . از خوردن صبحانه حرکت کردند بعد

 .د  نزی کس حرفچی های عقب کنار ساناز نشست و جز پوزخند بردنباریا
  تمام شد اما مسافرتشان

 .... شروع شد شی تازه براایبرد
++++++++++++++++++++++++++ 

 
  آسانسور انداختنهی به صورتش در آینگاه

 .  رنگ بنفش گرفته بود ی بود و اطرافش کمدهی لبش ترکگوشه
  هنوز تازه بود دی زخمش کشي روانگشت

 !  نبود بیزه بودنش عج تاگذشتی خورده بود میلی که سی از زمانکساعتی
 بغض نداشت  ... دی کشیقی عمنفس
 ... !  کرده بود به برخورد صورتش با دست پدرش عادت
 !  از قبل دلش به درد آمده بود شتری دانست بی کرده بود فقط نمعادت

  آمده بود ؟ نجایاصال چرا ا...  اما مردد بود شدی مادهی پدیبا ... ستادی اآسانسور
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 .  را گرفت  آسانسورلهیم
  بهتر بود رفتی پگاه مشی اگر پدیشا
 ...  گفت ی هم که شده از مشکالتش مکباری ي و برارفتیم
  از پدرش ی که گاهیی هایلی ساز
 .  خورد یم
  !رفتیاگر م...  که در خانه اشان بود ي هر روزه اي دعواهااز
 .  آسانسور رفت ییروشنا. زد هی اتاقک تکي فلزواری دبه
 ي برازدیاز مشکالتش حرف نم چگاهیه
 .  دوستش بود نی تریمی پگاه که صمی کس حتچی ه

  هست وي مردم فکر کنند نه درددادی کرد اجازه می شادش را حفظ مظاهر
  ! ي نه غصه ا

  رفت رونی آسانسور را باز کرد بدرب
  . ستادی ارضای آپارتمان علمقابل

  زخم لبش نشستي باال رفت روانگشتش
  ؟ دادی مدی بای شده ؟چه جوابی لبت چدیپرسی ماگر

  آمد ی منجای ادی اشتباه کرده بود نبادیشا.  آورد نیی را پاانگشتش
 لشی که با موبای در حالرضای درب آسانسور علي طرف آسانسور رفت قبل از نشستن دستش روبه

 .  از خانه خارج شد زدیحرف م
 امینم:  که پشت خط بود گفت یباال رفت به کس به نشانه تعجب شی ساناز مقابلش ابروهادنی دبا

  اومد شی برام پيسروش کار
 ...  خواینه نم:  دستش را باال برد ساناز
 .  تمام کرد " گهی گوه نخور د" و تماسش را با جمله دی ساناز را گرفت به سمت خانه کشدست

  . دی کشرونی خانه را بدی برگرداند کلبشی را در جلشیموبا
  مزاحمت بشم خوامی برو هااا من نمي بریخواستی میی جانیبب:  گفت  معذبساناز

 دور می برمیخواستی  مای خلیچه مزاحمت:  را درقفل چرخاند سرش را به طرف ساناز کج کرد دیکل
  نبود ی خاصيدور جا
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 ! معرفت ی خانوم بدی خوش اومدیلی توو خدییبفرما:  خانه را باز کرد کنار رفت در
 .  پشتش در خانه را بست رضای زد وارد خانه شد علی رنگی بلبخند

  !ي خوش اومدیلیخ:  را از دستش گرفت پالتو
  يبا ادب شد:  نگاهش کرد ساناز

 .  زده ام جانی هومدهیدو هفته اس دختر خونم ن : دی خندرضایعل
 .  نزدی اما حرفدیخند

  . دی نپرسیسوال لبش نشست اما ي روکباری رضاینگاه عل.  هم وارد خانه شدند با
  را از انواع و اقسام تنقالت پر کرد  زی مرضایعل.  مشغول صحبت شدند باهم

 .  شدندي اکس باکس گذاشت هر دو مشغول بازي روفوتبال
 سرد و ي دختردادیبرخالف ظاهرش که نشان م.  که افتاده بودی کامال پرت شده بود از اتفاقحواسش

  . بودی عاطفه اس به شدت احساساتیب
 تزای کرد هر دو باهم پشنهادی غذا سفارش بدهد که پرونی برخاست از برضای زمان شام علدنی رسبا

 . بدون مخالفت قبول کردرضایدرست کنند عل
 . دندی بود خرازی خانه بود رفتند هر چه نکی که نزدی دو باهم به فروشگاههر
 دادی را به دستش ملی بود وساستادهی ازی کنار مرضای گذاشته بودند علزی مي را رودی خري هاسهیک

 .گذاشتی مخچالیاو در 
 ؟ي رفته بوددیتاحاال با دوست دخترات خر:  گفتدیچی طور که تکدانه هارا مهمان

  را وهی پاکت آبمنی آخررضایعل
  خونه نرفته بودم دیخر:  دستش داد به

  شد ؟ تموم... چه جالب منم تاحاال نرفته بودم:  گذاشت خچالی را درون پاکت
 ؟ی چرا نرفتیتو که فاب داشت ... نتهی کابي براشی بقگهیآره د:  سرتکان داد رضایعل

  يخونه مجرد:  را بست خچالی درب
  . نداشت

  را بازي بعدسهی همانطور که کرضایعل
  ناراحتت کنمدنشی با پرسخوامی بپرسم اما نمخوامی هست که می سوالهی : دی کرد پرسیم

  شمی بپرس من ناراحت نم: ساناز لبخند زد 
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  افتاده ؟ یاتفاق : دی زخم لبش کشي نگاهش کرد انگشتش را باال برد رورهی خرضایعل
  بود ی مسئله خانوادگهینه :  کرد نگاهش

  تونم بکنم ؟ ی میکمک:  رفت نیی پارضای علدست
  ینه مرس : قیعم...  زد لبخند

  هست که من بتونم انجام بدم ؟ ي کاریک کمگمی دارم ميتعارف نکردم جد:  اخم کرد رضایعل
 ارزش ای دنهی ي زدی حرفنی که همچی گفتم مرسي دونم منم جدیم:  نرفت نی از بلبخندش

 داشت
  اش را با دو ینی برضایعل

  ادیمودب نشو بهت نم : دی کشانگشت
  ؟ رضای علی مودبم راستشهیمن هم : دی خندبلند

 ! بشورناروی اایب.... جانم: دستش داد  برداشت به ي چند فلفل دلمه ارضایعل
  زنمایدارم زر م:  زد رضای علي به زانوي لگدشی پابا
  بزن  ي شوری همونطور که اونا رو مزمیعز : دی خندرضایعل

  ؟ي تو تا حاال عاشق شدگمیم:  آب را باال زد اهرم
  شدم شی سال پ4آره :  گذاشت خچالی فلفل ها را درون ي هی بقرضایعل

  شستی که فلفل ها را با دست مطورهمان
 رضای اش را به سمت علتنه

 ادی ؟بهت نميجد:  چرخاند 
  ! ي جديآر...  بشورنمیا: پرت کرد نکی درون سياری خرضایعل

  ؟یخودت چالق:  را گرد کرد شی هاچشم
  تو بشوره يدوست دارم دستا: چشمک زد رضایعل

 هار هار خر شدم :  را کج کرد دهانش
  . دیلند خند برضایعل

 د؟ی بود ؟ چرا جدا شدیطرف ک:  ادامه داد ساناز
 .  سال بزرگتر بودستیازم ب:  نشست زی پشت مرضایعل

 ؟ي عاشقش شديچطور:  گرد شد چشمانش
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  شدم گهی دونم دینم : دیخند
  بده همش من نپرسم حی توضشتریخب ب:  گفت جانی با هساناز

  کوش ؟گارمیس:  بلند شد رضایعل
  ؟شدی چگهی بگو دیاونجا گذاشت: به کانتر اشاره کرد  سر با
  ؟ شدی چیچ:  را برداشت گارشی به طرف کانتر رفت پاکت سرضایعل

 د؟ی ؟چرا جدا شددیچطور آشنا شد:  را باال برد شی صداساناز
.  دور و ورم فرق داشت يبا دخترا. استادم بود:  برگشت زی دوباره پشت مدی کشرونی بگاری سنخ

 اده و با جذبه بود همه مثه سگ ازش حساب جاافت
 
  افتادم ی ازش هر ترم درسشو مومدی خوشم میلی خبردنیم

بسه ... مطلقه بود پسرش و شوهرش لندن بودن  . میچند ماه باهم بود.  تا پا داد ختمی کرم رانقدر
  اروی رنگشون رفت خگهید

  بده
 خب بگو : ت  را برداشت به طرفش گرفاریخ. زد نیی آب را پااهرم

 برگرده به خوادی شاپ گفت می ماه منو صدا کرد کاف8 بعد از گهی دیچیه:  را گرفت اری خرضایعل
  ادامه بده از گهی دتونهی پسرشم نميشوهرش و من جا

 
  تموم شد می کردی خداحافظهم

 ؟ي شدالشیخی بی راحتنیبه هم:  کارد برداشت ساناز
  بودم  ي بسترمارستانیگ زدم  دوسالم تنه چند بار ر:  به مسخره گفت رضایعل

 ! مزه یب: داد نی اش را چینی بساناز
 باهات باشه خوادی نمی کسی قانع کننده بود بعدم وقتلشی آخه داليدیچرت پرس: زد اری به خيگاز
  نرفتم اما ی دو ماه سمت کس؟ی بکنی تونی مکاریچ
 

 ...  سابقم برگشتم ی رفت منم به زندگرانی از ایوقت
 .  نشست مشغول خرد کردن فلفل ها شد رضای علي روبه روزی مشتپ
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  اااایزنی ؟ البته اگر نميتو چرا کات کرد : دی پرسرضایعل
  گمی منم مینه تو گفت:  زد لبخند

 . گفت ي بلند" نی آفر"  رضایعل
 يزیز من چ اخواستی بود که اصال من نبودم ميدنبال دختر . مینقطه مقابل هم بود:  ادامه داد ساناز

  کرد ی سعتونهی نمدی دخواستیبسازه که خودش م
 

 .دی پروسه هم دوسال طول کشنی ، نشد اادی بکنار
 !ی کندای پیخواستیبهتر که نشد وگرنه منو از کجا م : دی دست دراز کرد لپش را کشرضایعل

 !یاز خود راض : دی را عقب گرفت بلند خندسرش
 .درست کردند رضای علي هاطنتی را همراه با ششام

 ! کرد خوب بود ی از آنچه که فکر مشتری برضایعل
  باشدری دوست داشت امشهی که همیی آن خوب هااز

 متوجه انتخاب درستش شتری کردند بی باهم صحبت مشتریهر چه ب...  شناختش ی مشتری چه بهر
 .  شد یم

 . د  کنارش را فشرد تا روشن شوی را برداشت شاسلشی از خوردن شام موبابعد
 !  مهم نبود کجا رفته شانی و تماس پوزخند زد اصال براامی از هر پی صفحه خالدنی دبا
  ! مینیکدومو بب:  بود لمیبرگشت در دستش دو ف.  زد شی صدارضایعل

  رمی دونم من که دارم مینم:  باال انداخت شانه
  ؟ مینیترسناك بب:  ها را باال برد لمی از فیکی توجه به حرفش ی برضایعل
  مزاحمت شدم یبه اندازه کاف:  را پشت گوش زد شیمو
 شعر نگو خواهشا ...ك:  اخم کرد رضایعل

 . را درون دستگاه گذاشتسکید.  خم شد زی ميجلو
  

 .  بودند لمی گذاشته بود هردو محو فرشای علي پاي کاناپه سرش را رويرو
 رفتی نبود و فقط درون ظرف مشی عاشقانه درون موهاي برعکس تمام صحنه هارضای علي هادست

  .داشتیپاپ کورن برم
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  را تکان شی پارضایعل . دی کشي اازهیخم
 !ینخواب: داد

 .  زمزمه کرد ی آرام" نه "
 . دی حواس گوشه لبش را گزی شدن مرد آدم خوار به دختر بکی نزدبا

 اشت  بردرضای علي پاي گفت سرش را از روي بلند" آخ " . دیچی خون در دهانش پطعم
 .  شدن دستش را احساس کرد سی لبش گذاشت خي را رودستش

 ي آورد رونیی لبش پايدستش را از رو.  داشت زی مي خم شدن چند دستمال از روعی سررضایعل
 زخم گذاشت از شدت سوزش اشک در چشمانش جمع 

 
 .  بود شده

 ؟ی االن گاز گرفتادیبند م:  آرام گفت رضایعل
  .  را با غصه تکان دادسرش

  به دوست پسر سابقت نداره ؟ یربط : دی پرساطی آرام و با احترضایعل
 .بابام:  را باال انداخت آرام جواب داد سرش

  . دی نپرسيگری سوال درضایعل
  دستمال را جدا کرد خون بند آمده بود   ی دستمال را نگه داشت وقتیکم

 يچشم ها.  زدیه کوتاه و پر احساسبوس.  زخم گذاشت ي را آرام روشی را جلو برد لب هاصورتش
 . ساناز بسته شد

 . چانه اش نشستي روشی هالب
  صورتشي پرالتهاب ساناز روي هانفس

 .دی عقب کشدیبناگوشش را بوس.  خوردیم
 . ساناز باز شدي هاچشم
  ؟مینی ببلمویف:  زمزمه کرد آرام

 .  سرش را تکان داد ساناز
 .  شانه اش بود تماشا کردند يو که سر ساناز ری را درحاللمی فادامه

 . وفتدی بنشانی بی اتفاق خاصنکهیدر آغوش هم بدون ا .دندی صبح خواب3 ساعت
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 ... شد شی شب هانی ماند هم جزو بهتررضای که با علی شبنیدوم
 

++++++++++++++++++++ 
 
 

 برداشت یدست دراز کرد حوله کوچک. باال تنه اش برهنه بود . دیچی را دور کمرش پدی سفحوله
 مشغول خشک کردن 

 شی به طرف کمد لباسش هادادی سرش تکان مي دست حوله را روکیهمانطور که با .  شد شیموها
 گرمکن .  را از کشو کوچک برداشت رشیرفت لباس ز

 
  . دی کشرونی را بی ، مشکدی شرت سفی رنگ و تیمشک
  نداد تی آمد اما اهملشی زنگ موبايصدا

  دی انداخت لباسش را پوشنی زمي را باز کرد روحوله
 .  بود لدای که به خانه آمده بود شب ي بارنیآخر

  دای که در خانه اش بود جدی و سکوتآرامش
  کرد  ی متشیاذ

 ...  خانه ی خواست در خلوتی را می وجود کسدلش
 !  خواست ی مشترك می زندگدلش
  نشست زکارشی پشت مدی که پوشلباس

 !  بود زی مي اش رویمی تاب قدلپ
  اراده لپ تاب را روشن کرد وارد فولدر یب

  مورد عالقه اش شد ي هاآهنگ
 .  کردی را پلستی آهنگ همان اول لنیاول

  نبود گارشی چشم چرخاند به دنبال پاکت سزی ميرو.  در اتاق پخش شد یقیموس
  شد به طرف تخت خوابش رفت بلند

 ! و فندك را برداشت گاری سپاکت
 ...  نداشت  یی معناگاری بدون س گوش کردنآهنگ
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  بشم ی که از بغض خالنوشتم

  خودکار بود ي خون دلم توکه
 

  دوست نداشت چوقتی را هي بازخاطره
 ي که بویی خاطره ها را ، خاطره هايهمه .  بعد از ترك کردن صبا به خاطراتش فکر نکردچوقتیه

  محکم ی گذاشت قفلی ، را درصندوق چوبدادیتعفن م
 
 ...در همان گوشه دلش  .... خوردندی حاال روزها بود که خاك م وزد

 ! صبا بود ي خانه ي که روزیی جاهمان
 

  امیی باز کردم به تنهادرو
  بود  واری پشت در خونه دکه
 

  دی تخت دراز کشيرو.  گرفت رشی را گوشه لبش گذاشت فندك زگاری سنخ
 .   سر قالب کردری را زشی هادست

 
  رو دیه خورش کوه رفتم کسر

  اهی شهر سيای به روارمیب
 

 . نکرده بود شی رهاي سالها لحظه انی به همراه داشت که تمام ای هر برگ از خاطرات عذاب وجدان
 

  بسته بود خی خواب ي توجنازش
  پس از چند ماه هی به گرنشستم

 
 ت  به زانو افتاده و دوسدی سفي برف هاي را که روي فراموش نکرده بود روزهنوز

 .  را عق زده بود داشتنش
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  توو هر کوچه عکس تو رو دمیکش
  عاشق کنم نی شهر غمگنی اکه
 

 .  شد ی مشی کابوس شب های بود گاهدهی که دي صحنه اهنوز
 . آنقدر که نفسش را ببرددادی ، فشار مشدی حلقه مشی دور گلوی شب ها دستی گاههنوز

 
  که نبود ی به سمت زندمیدو
  هق هق کنم  رو شونه بادکه
 

   ختی دستش ري روگاریخاکستر س.  از سقف بود ي به نقطه ارهی خنگاهش
 .  اش گذاشت نهی قفسه سي را برداشت رويگاری سریز...  خود آمدبه
 .  حال را داشت نی همشدی سال بهمن ماه که مهر
  ... ی سرگشتگنیهم
  ... ی وجدان درد لعنتنیهم
  کرد ی سال خودش را در مشروب خفه مهر

  کرد ی را در وجودش خفه مونی شيصدا
  نشسته بود نی داشت که پشت ماشادی به شی دوسال پیحت

 . کرده و به خانه اش آورده بود نی بود سوار ماشدهی را که دی زننی رفته بود اولابانی خجی و گمست
 باز شیبه رو که ی آغوشنی و به اولدیچرخی ها مابانی بود که مست در خي شکل مردی گاهیفراموش

    بردی پناه مشدیم
 
  سمت جهان باز شد پنجره به
  خونه کابوس و دود ي توچهیبپ
 

  خاموش کرد يگاریرسی را در زگاری س
 ...  برداشت يگری دنخ

 ... شب بهمن ماه بود نی آخرامشب
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 ! آمد یم...  تب بتیاز ه...  تن سوختهيبو
 
  ها وونهی در زل زدم مثل دبه
  نبود ادمی به کسچی ههی جز گربه
 
 
  . زدی برف ها زانو زده بود، عق ميرو

  شدن نداشت   کی کرد جرات نزدی نگاهش مدهی ترسصبا
  شده بود  دهی به آتش کشرتشیتمام غرور و غ ... شدی صاف نمشیزانوها

 
 

  خواب منو دی دزدوی دکدوم
  دستمو سرد کرد خی کوه کدوم

 
 
 ت  همخواب شده بود که شوهر داشی زنبا
 !  عهد بسته بود گری دي خوانده بود که پنج سال قبل با مردی زني براغهیص

 ...  شد ی عق زد تا خالآنقدر
 ! ، پر شد ی وجودش از خالتمام
 !  افتاد هی پر که به گرآنقدر

  اش ی در تمام زندگکباری شب بهمن ماه نی آخردر
 ! کرد  هیگر
 

  زن به من جرات عشق دادکدوم
  منو مرد کرد آخرهی گرکدوم

 
 . خاموش کرد يگاری سری را درون زگاری بلند شد سدهیاز حالت دراز کش. به در اتاق خوردي اضربه

 .  طرف درب رفت آن را گشودبه
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 .  از مقابل در کنار رفت هی سمدنی دبا
  باشه تیعاف:  نمدارش انداخت ي به موهای با لبخند وارد شد نگاههیسم

 لبخند  حالت داد شکل ی را کملبش
 .شود
 .  اش انداخت غم در نگاهش نشست يگاری سری و زگاری به سینگاه. تخت نشست ي روهیسم
 . نزدی حرفچی هچوقتی اما هشدی ناراحت مدنشی کشگاری از سشهیهم

  رفت ؟ایدن:  را برداشت يگاری سری زای برددست
  ! ي کنه حموم بودیآره اومد خداحافظ:  نگاهش کرد هیسم
  دانستیدرواقع م.  نزد یحرف.  تکان داد سر
  هی نگاه سمری مسریی تغي رفته فقط براایدن
 .  بود را گفته بود دهی که به ذهنش رسی حرفنیاول

 . نشست کنارش
  . میاومدم مادر و پسر باهم حرف بزن:  دستش گذاشت ي دست روهیسم

  شب اومدم خونه هی:  لبش باال رفت گوشه
  ؟ دی کرددای برام پزن
 .دستش شل شد . وا رفت  هیسم
 بهت خوامی می چی بار نفهمهی شهینم : دی کوبشی پاي با حرص روهیسم.  کرد ي تک خنده اایبرد

 بگم ؟ 
  دیی شما بفرمافهممیچشم نم:  دستش را گرفت ایبرد
 کی نزدی با ذوق خودش را کمهیسم
 خونه امی بیتا ک ... نمیب رو بتی ؟ بخدا من آرزوم شده عروسخوادی خودت دلت زن نمایبرد : دی کش

  خونه ات نوه هام از سر و امی ؟ دوست دارم بيمجرد
 

چرا دل ... ي و خونه هم که دارنی ماشيشغل خوب دار...  تمومهزتیماشاهللا همه چ...  باال برن کولم
 ؟یکنیمنو شاد نم

 . نگاه کردهیمنتظر به سم.  رفت لبخندش
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  .دی بگوهیبود سم تنها منتظر ستی کيشنهادی دختر پدانستیم
 خودت هم شی ؟ پهی چه خانوميدیپگاه رو د:  با همان لبخند گفت هی سمدی به درازا نکشانتظارش

  نظرت میشناسیخانواده اش رو هم م...  کنه یکار م
 
  ؟هیچ

 بچه اس مامان جان :  جواب داد يجد
  سالشهکی و ستیب:  اعتراض کرد هیسم

  مشترك وی شروع  زندگي سال براکی و ستیب:  محو زد لبخند
 ! کم یلیخ.... کمه تاشی مسئول

  سال عقد کی حاال بعد از دی کنی اول نامزد م_
 . را باال انداخت شیابروها

 ؟ي سر دارری زیخودت کس:  گفت دی ناامهیسم
 آره :  تکان داد سر
 ؟ي خواستگارمی چرا نرشناسم؟خبی ؟من مهیک : دی خوشحال پرسهیسم
 ! کمیلیخ...سنش کمه : گفت هی در چشمان سمرهیخ

 را لشی بلند شد موبای آرامدیبا ببخش.  زنگ خورد لشی بزند موبايگری حرف دهی سمنکهی از اقبل
 . برداشت 

 .  متعجب ماند دی را که دشماره
 ! تک تک رقم شماره را به خاطر داشت هنوز

 .  آمد امی قطع شد و پتماس
  !ای بردمیباهم حرف بزن دیبا:  ها مقابل چشمانش رژه رفت نوشته

 . از اتاق خارج شدهی سمفونی به صدا آمدن زنگ آبا
 .  آمد شی برايگری دامی صبا بود که پامی پي نگاهش روهنوز
  رو براتون دای کلیک...  سالم " را خواند متن

 " ؟ارمیب
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 برام اری بدمیآدرس م...  فردا خونه ام " کرد پیبا انگشت شصت تا . دی دندان کشي زبانش را رونوك
"  
 . کتابخانه گذاشت و از اتاق خارج شد ي را رولی صبا موباامی توجه به پی را که ارسال کرد بامیپ

++++++ 
 
 . چشمانش گرد شدامی خواندن پبا

  همان بود امی اشتباه کرده باشد اما پنکهی ادی خواند به امدوباره
 ! خونه ؟ای بدی داشت بگویلی دلچه

  تخت يدان گرفت رو لبش را به دنپوست
 .  ضرب گرفت نی زمي چپ را با استرس تکان داد ، روي پانشست

 شی روی چه نامدانستی که نمی بهتر بود جواب ندهد اما حسدی ماند شارهی خامی لحظه به پچند
 . جواب بدهدکردی مبشیبگذارد ترغ

:  کرد پی تاگری گذاشت با انگشت شصت دست دشی پاي دستش را روکی. ها شد امی صفحه پوارد
  ! ارمی براتون بمی جا قرار بذارهی
  نیبه عادت ا. دی تخت دراز کشيرو. نفس پر استرسش رها شد  .  را که فرستاد امیپ

  زد انی تلگرام کلی به پروفاي روز سرچند
  دی رفت با نبودن پست جدنستای به ابعد

 . را فشرد صفحه قفل شدی گوشي باالیشاس
  دوخت   شی روبه روواری ديدیش را به سفنگاه .دی پهلو چرخبه
 .  فکر کرده بود انی جز کی بار به کسنی اولي براشبید
  ای بار به رفتار بردنی اولي براشبید
  شی نگاه هابه

  شی هااخم
  شی هاحرف

 .  کرده بود فکر
 .  باشگاه ثبت نام کرده بود روزید . دی کشي اازهیخم
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 .  بود دهیاب تست خرچند کت.  کنکور گرفته بود دفترچه
  بود دهی کشرونی اش را بی درسي هاکتاب
 انیبدون ک....  کند ی گرفته بود زندگمیتصم

  !هیبدون مهد.... بدون پدر ... 
 شی زانوهاي اش را از دست داده بود حاال وقتش بود دست روی خوب زندگي روزهای اندازه کافبه

 بگذارد و بلند شود  
  ...ی درس زندگای شوندی ات می مرد زندگای که ندی آی می زندگ دری گفته بود کسانبایز
 ... ! نه ی شد اما مرد زندگی درس زندگانیک
 .  مشغول درس خواندن شد دی تخت دراز کشي را برداشت روستیکتاب ز.  جا بلند شد از

. فت  باال رشی ساعت دو ابرودنیبا د.  به ساعت انداخت ینگاه.  کتاب را بستی گرسنگبااحساس
  از سه ساعت درس خوانده بود شتریب

 .  آمدامی صفحه را قفل کند پنکهی از اقبل
 . بود ای از طرف بردامیپ

 خونه قرار به حساب :  متن را خواند 
 !اد؟ینم

 نه :  نوشت عیسر
 .  آمد عی در دستش بود چون جواب او هم سرلی هم موباای بردانگار

  ؟ی کجا راحت_
 .  بود ستادهی اشی به روينگار روا . دی لبش کشي رودست
  دمه خونمون دیایب ! گهی بهتون بدم ددویقرار کل:  داد جواب

  جواب آمد  قهی دقکیکمتر از .  استرس به صفحه نگاه کرد با
 ! دنبالتامیم. نه قرار من باهات حرف بزنم _

 .  دهانش را قورت داد آب
 ... بارکی

  ... دوبار
 ...  بارسه
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 ...  بارچهار
 .  را خواند امیپ

  کلمه کی ساعت تنها می از نبعد
  " باشه " فرستاد

 . در اتاق ماند یکم
 ! ست ینی بشی پرقابلی دانست غی شناخت تنها می را نمایبرد
 .  که داشت استرس بود ی رفته بود حاال تنها احساسادشی از ی در اتاق ماند ، گرسنگیکم
  ری که تمام سرش درگی رفتند در حالرونی همراه هم بيخندبا لب.  آمدن آرمان به اتاق بلند شد با

 . بودایمالقات فردا با برد
****************************** 

 
 " قدم بزنم خوامی م" جمله گفت کیتنها .  شد ادهی پای بردنی به خانه از ماشدنی از رسقبل
 .  شد ادهی را نگه داشت و پنی نکرد ماشي اصرارایبرد

  شی گلوخی بود بدهیبغض باال آمده بود چسب. پالتو فرو کردبی در ج راشی هادست
 .  آمد ی نه باالتر مرفتی منیی پانه

 .  تلخ تمام وجودش را گرفته بود یحس
  نبود نشستهانی که کيگری مرد دي شاپ رو به رویرفته بود کاف.  خودش متعجب بود از

 ... مرد نگاهش کرده بود  . بود
 .  سرش او باشد  کی که يرابطه دو طرفه ا...  را شروع کند ي خواهد رابطه ای گفته بود مخونسرد

 .  بسته بود خی شاپ دنج و گرم ی کافی صندليرو
 و منتظر نگاهش رهیخ.  قهوه را برداشته بود به لبش چسبانده بود دی جلو رفته فنجان سفای برددست

 . کرده بود 
  را در مشت گرفتهفشی کدسته

 . رو ازتون بشنوم ی حرفنیتوقع نداشتم همچ:  لب زده بود 
 . گذاشته بودزی مي فنجان را روایبرد

  ! ی کردم متوجه شده باشیفکر م:  گفته بود محکم
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  ! دیشما زن دار:  ربط گفته بود یب
 ! زن ندارم :  زوم چشمانش شده بود ایبرد
  را به چشمانشاهشی سنگاه

  ! دیپس داشت:  انداخته بود 
 ! داشتم :  و لب زده بود دیی تکان داده بود به نشانه تافیرده بود ،  سرش را خف نکانکار
 یکس:  بود دهی لبش کشي روزبان

  دونه ؟ی م
 ! دونه یم:  در هم گره خورد ابروها

  فهممتون چرا من ؟ ینم:  سرگردان شده بود نگاهش
  جمله را بدون احساس ادا ایبرد

  ! ادیازت خوشم م:  بود کرده
  ازم ادی چطور خوشتون مدیشناسیشما منو نم:  کج شده بود به شکل پوزخند شلب

 و ازت شناسمی رابطه رو باهات شروع کنم مکی که بخوام  يبه اندازه ا:  جلو خم شده بود ی کمایبرد
  . ادیخوشم م

 . من ذهنم قفله اصال انتظار نداشتم :  بود دهیچی را در هم پشی هادست
 !  فکر کن شنهادمی به پی ندارم تا هر زمان که خواستی جوابچیه ي من االن تقاضا_
 

  با روپوش مدرسه ي اش به شانه دخترشانه
 .ستادیا.  شد دهی کشرونیاز فکر ب.  کرد برخورد

 .  گرفت نییاشک چشمانش را پر کرد سرش را پا.  آمد نگاه کرد ی که از آسمان ميدی قطرات سفبه
 

  تو ي نبود تنها برقرارمون
  تو بمونمی نبود بقرارمون

 
 .  تواند ی نمدی بگوایدهانش باز نشده بود به برد.  برداشت قدم
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دلش نخواسته بود ...  ساناز  قرار گرفته بود يحرف ها...ای برديحرف ها...  شاپ ی جو کافری تاثتحت
  . ردی را از خودش بگگری ديشانس بودن با مرد

 تازه متوجه شد .  اش زد ینی بری که زایطر برد عيبو.  که نشستند نی اتاقک ماشدرون
 !  مقابل درخواستش سکوت کرده در

  زدهشتری به قلبش نانی کادی لحظه همان
  !بود

 .  را بهم بزند ي نامزدانی کنکهی بود که چند ماه گذشته بود بدون ادرست
  جوابش را داده بودانی کي به جاي دختري صداشی بود که دوهفته پدرست

 .... بود اما درست 
 ...  اماها ي به همه لعنت

 
  نبود فاصله باشه قرارمون
  تو بخونمی نبود بقرارمون

 
 !  شده بود که درحال خفه شدن بود نی آنقدر سنگنی ماشيفضا

  هم احمقانه اما احساس دی دار بود شاخنده
 !  داشت انتیخ

 ! نزده بود ی حرف خاصجی هایبرد
 ...  عالقه نه ابراز...  وعده ازدواج نه

  رابطه را شروع کنند کی گفته بود با هم تنها
 ..    بوددهی را در نگاهش دی بار خستگنی اولي بود برابی عجو

 !  ؟ی چه کسادی ایبرد...  افتاده بود انی کادی هر دو ساکت بودند او نی ماشدرون
  اش یی تنهانی افتاده بود که در تنهاتری کسادی او

  افتاده بود ؟ی چه کسادی ای برد. گذاشته بود شیتنها
  انی کادی فرار از ي برااو
  انی فرار از برگشتن کيبرا
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  شاپ نشسته بود ی در کافشی به رورو
 ! کرد ؟ی فرار می از چه کسایبرد

  انی قرار بعد از کنی کرد اولیفکر نم.  گونه اش سر خوردي قطره اشک روکی 
    .وفتدی اتفاق بي زودنی به هميگری شخص دبا

 و زی انگجانی هر دختر هي برادی که شایی حرف هادنی کرد بعد از شنی از آن فکر نمزتری انگغم
 .  و مفلوك کند چارهی حد بنی باشد او را تا انیریش
 !  چطور طاقت آورده  بود ؟انیک

 . و جذاب بود ی عشق تنها در کتاب ها خواندندیفهمی محاال
  . دی بود تا دردش را فهمدی دچارش با بود کهی روحمی بدخيماری بکی عشق 
  ! ندی گویهمه دروغ م...  هالمیف...  ها کتاب
  دی که رسشی لب هاي سر خورد رويگری داشک
  . دی اش را به دهان کشيشور
 . گس بودن شور بود ي دهانش حاال به جاطعم

 
  برات رمیمی هنوزم منکهی تو با اخداحافظ
 ات خاطرشی آتسوزونتمی تو مخداحافظ

 
  

 .  گذاشتند کی را داشت که پدرش را مقابل چشمانش درون قبر تنگ و تاري و حال همان روزحس
  کرده بود   هی صدا گری زده بود اما بعد آرام شده بود  بغی روز هم جآن
  رفتن پدرش را قبول کرده بود ی طرز تلخبه

  هم پس از گذشتن چند ماه امروز
  را انی کنخواستن

 !د  کرده بوقبول
 
 

  تو خداحافظ
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  عادت کنه یی قلبم به تنهاتا
  کنه انتی اشکم به چشمام ختا

 ... تو خداحافظ
 

++++++++++++++++++++ 
 

 رفتیدرد به عمق سرش م. دی چکنی زمي انگشتانش رونی گذاشت قطرات خون از بینی بي رودست
 . سوختی مشیگوشه ابرو. 

  .شدی منتشر منهید در قفسه س با هر نفس دررفتی اش مهی سرد هوا به رسوز
 . دوباره افتاددی کشری شد کمرش تزی خمی نی جدول کنار جوب گذاشت بلند شود کمي رودست

 آمد رونیاز درون جوب ب.  نزد ادی تا از شدت درد کمر فردی سابيدندان رو.  تالش کرد گری دبار
  ها از کنارش با نیماش.  همان جدول نشست يرو.

 
 . شدندی رد مسرعت
 جدول ي روشیدستش را کنار پا . نی زمي رودی چکی مینیخون از ب.  انداخت نیی را پاسرش

  خون را از یگرم. گذاشته بود   سرش را خم کرده بود 
 

 .  کرد ی چانه حس مي ابرو تا روکنار
نرفته  عقد خی تارنیی تعيبرا. امروز جواب ماندانا را نداده بود .  کرده بود ی را عملدشی تهدیسعادت

 تا آخر وقت شرکت مانده بود زمان برگشت به . بود 
 

 ی راه افتاده بود که کمادهیپ.  روشن نشده بود نی ماشخانه
 . کرده بود يزی زودتر برنامه ریانگار سعادت.  بزند قدم

 . را گرفتند شی محل شرکت که دور شد سه نفر جلواز
 . پس از آن تنها ضربات مشت و لگد را حس کرد

 دیایخودش تماس گرفته بود ب.  بود رضایعل. سرش را بلند نکرد .  مقابلش گرفته شد يدیشد ترمز
  که در آن حال توانسته بود انجام دهد   يتنها کار
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 .  شانه اش گذاشت ي زانو زد دست روشی مقابل پارضایعل
  باال ریسرتو بگ!! نمتی ؟ ببی ؟ خوبانیک:  نگران بود شیصدا

  پاشو مارستانی بمی ناموسا پاشو بریب:  مات مگاهش کرد رضایعل.  را بلند کرد سرش
 . زدرونی از دهانش بي بلند" آخ " ستادی پا که ايرو.  را گرفت ربغلشی زرضای علدست
 .  بود رضای علي تنش روینی سنگتمام

 . پشت فرمان نشست عی درب را بست خودش سررضای نشست علی صندلي رورضای کمک علبا
سرش را .  کنديری جلوگيزی اش گذاشت تا از خونرینی بي رودی کشرونی ببشیاز ج دستمال چند

 ته . چشمانش باز بود .  داد هی تکی صندلیبه پشت
 

 ... خشک شیگلو
  سای مارکت واهیدمه :  گفت آرام

 ....  اونجامارستانی بمیریاالن م:  سرش را به سمتش چرخاند رضایعل
 ! تشنمه .... ری مارکت برام آب بگهی برو امی نممارستانیب: دی حرفش پرنیب

 ....ماری بمیری بعد مگرمی اول آب م_
  برو خونه خودم ی علامی نممارستانیب:  و ناتوان گفت حالی بي حرفش را قطع کرد با صدادوباره

 خونه میری بعدشم ممارستانی بمیری ميای مثه بچه آدم ميتو گوه خورد:  را باال برد شی صدارضایعل
  دهنتو ببند  مني
  خواست باز هم اعتراض کند اما آنقدریم
 . هم گذاشت ي چشمانش را روگری حرف دچی هیب.  حال بود  که نتوانست ی ب

 ...  اش هم یشانیپ.  اش پانسمان شده بودینیب.  بوددهی دراز کشمارستانی تخت بي رو
  شده بود ي ساعت معطل عکس بردارچند

 . داده بودصی بود اما دکتر مو برداشته شدن دنده را تشخ دنده را از سر گذراندهیشکست
 .  شده بودمارستانی به دستش وصل کرده بود و امشب را مهمان بسرم
  . زدی در چشمانش موج می و ناراحتینگران.ستادیکنار تخت ا.  آمد رضای اتاق باز شد علدرب
 .  آورد ینم هم در ي مسخره بازشهی مثل همی بود که حتی ناراحت و عصبآنقدر

 . کردی افتاده بود که هرگز فکرش را نمي به روزدی کشی خجالت مشتری برضای نگاه علریز
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  مزاحمت شدم رضایدستت درد نکنه عل:  گفت آرام
 کشه ؟... كیکار سعادت ... اری سگمو باال نيخفه شو اون رو:  با حرص نگاهش کرد رضایعل

 .  زد پلک
 چند تا بودن ؟:  برد شیفرستاد دست درون موها رونی بینی نفسش را از برضایعل

 سه تا :  زد لب
  . دی پشت تخت کوبواری لگد به دتی با عصبانرضایعل

  نشده که يزی چی علالیخیب:  را بلند کرد سرش
فکر کرده چه !  سرت ختنیسه نفر ر!؟یفهمیم!ترکوندنت : با دست به طرفش اشاره کردرضایعل

  ببرن دمی مستیت ن کردن که سخری آدم اجه؟یگوه
 

 ! اندازه دهنش گوه بخوره فهمهیش بذارن اونوقت م..کو
  بالش گذاشت ي را روسرش

 ؟ی گرفتیچرا اتاق خصوص:  ربط گفت یب
  بروبابا ي دستش را به معنارضایعل

 .  اتاق انداخت ی راحتی صندليخودش را رو.  دادتکان
 . دوست نداشت انگشتانش را ریپانسمان ز . دی اش کشینی بي روتید
 ! حداقل اگر خورده بود زده بود ای زده بود شهی به حال در دعوا کتک نخورده بود همتا

 !  فقط خورده بود نباری ااما
 !  درون جوب پرت شده بود و

 ! دوستش زنگ زده بود کمک خواسته بودبه
 !  بکند تی شکاای ی خواست تالفی نمی حاال حتو

  ؟انیک:  زد شی صدارضایعل
 .منتظر نگاهش کرد .  را برداشت شدست

 باهم نقشه دی ؟ االن باي ادامه بدينجوری ايخوای میتا ک:  انگشت به طرفش گرفت رضایعل
  ستی نالتی خنی اما عمی کنسی چطور دهنشو سرومیختیریم
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  ؟ ي بخوريخوای میچته ؟  چه گوه. 
  . کنمیعقد م: فت  گذاشت آرام گشیدست رو.دیچی اش پنهی درد در سدهی کشیقی عمنفس

  به خودت ؟ يدی هم خوش حال بشه که ریسعادت:  پوزخند زد رضایعل
  . کنمی منکاروی کال قرار بود عقد کنم بعد جدا بشم حاال هم هم_
  وفتهی اتفاق االن اون موقع هم بنی کنه ؟ همی بعدش ولت مياونوقت فکر کرد:  بلند شد رضایعل

اون موقع :  حال گفت ی بيبا صدا.  خمار شده بود شیود چشم ها مسکن ها قرار گرفته بری تاثتحت
 ! مقصر دخترشه نه من 

 ؟ی کنکاری چي خوایم:  اخم کرد رضایعل
  خوام بخوابم یفعال م:  را بست چشمانش

 .  آرام شد و به خواب رفت شی نفس هاتمینگاهش کرد آنقدر که ر. دی نپرسيگری سوال درضایعل
 .  خانواده اش را داشت ي از اعضایکی حکم شی براانیز بحث رفاقت کج.  را دوست داشت انیک
  هميری پذتی مادر و پدر مسئولی نداشت حتي خواهر و برادرچیه.  تنها بود ی بچگاز

  تنها بود ،  در خانه شهی همنداشت
 .. دوست شد انی که با کی مدرسه تنها بود تا زماندر
 ! تنها نبود گریآمد د که انیک... قیشد رف...  شد برادرانیک

 !ساناز بود .  برداشت انی کي را از روشیچشم ها . دی لرزبی در جلشیموبا
 ! کرد جکتیتماس را ر...  بود ختهیاعصابش بهم ر...  حرف زدن نداشت حوصله

+++++++++++++++++++ 
 
 .  بود يومتری بود در حال حل کردن مسائل استوکدهی تخت دراز کشيرو
 کمتر به خواندیدرس که م.  آمد اما حاال مجبور بود بخواند ی بدش مشهیکه هم بود ی درسیمیش
  کرد ی مسائل فکر مهیبق
 تا شدی مداری دو روز از صبح که بنی گذشت  در ای رابطه را داده مشنهادی پای که بردی روز از زماندو

 .  خواند یشب  درس م
 .  بود  شام و ناهاري براشدی که از اتاق خارج می زمانتنها
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  اوردی بدست بی خوبي اجهی کنکور شرکت کند نتدیای خواست هر چه زودتر خردادماه بی مدلش
  مسخره بود شی برايروز

 به دی تنها بای که برسی از زندگیی به جادی فهمیرتبه خوب کسب کردند اما حاال م...  خواندن درس
  واری آن زمان از خودت دي برای کنهیخودت تک

 
  ! يزیا فرو نر بساز تمحکم
 باال راهنی پينگاهش رو . دی کشي اازهیخم.کتاب بغلش باز بود .  تخت افتاد ي به پشت رودیچرخ

 .  شکم تختش گذاشت يرفته اش افتاد دست رو
 دانست نگه داشتنش یهمان روز ها که م.  کرده بود دای پی کمی افتاد که برآمدگیی روز هاادی

 .  کند یش نماشتباه محض است اما دل از بودن
  . دی پوست شکم کشي انگشتان را نوازش گونه روسر
 در کار ی بکارتدیفهمی حامله بوده باز هم خواستار شروع رابطه بود ؟ اگر مي روزدیفهمی اگر مایبرد

 ؟ " ادی ازت خوشم م" گفتی باز هم مستین
 !؟...  پسر بود که بماند ؟ بفهمد و بماند کدام
 . کنند ی نمی عهد بوقشان زندگدی که با عقایان هستند کسگفتندی مساناز

  دانند ی دختر نمکی تی که بکارت را هوی کسانهستند
  خواهدی که دلشان تورو می کسانهستند

  سپارندی لبخندت دل مبه
  شوند ی افکارت مجذب
  فهمند ی تو را مارزش

 ! دارد ی که بدانند جنس مونث هم حق زندگی کسانهستند
گناه است و خودشان آزادانه !  عمر در گوشمان خواندن حرام است کی که یی لذت هادنی چشحق

  ! دنیتجربه کردند و به قدرتشان بال
 ! مذکر بودنشان افتخار کردند به

 ! گفت ی هم مبای گفت اما زی مساناز
  "! تباه شد ندتی آ" کرد ی لب زمزمه مری زی کرد گاهی نگاهش مبایز
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 تباه شد؟ خواست داد بزند چرا ی مدلش
  عاشق شدم من

  شدم دهی عشق بوسبا
  شدم دهی عشق در آغوش کشبا
  کردم ی ام خداحافظی عشق با دخترانگبا

 !ترك شدم !  با عشق ترك کردم ی حتمن
 .  کرد ی از نگاهش فرار مبستی دهان ماما
 ی به کسدیترسی نبود اما ممانی پشانی با کی احساسچی نبود از تجربه همانی بود که پشنی اقتیحق
  لی دلنی به همدی نامربوط بشنود  شای حرفدیبگو
 

 .  نگفت ای که به بردبود
  کردی فرار مای بود از فکر کردن به بردلی دلنی به همدیشا
  ! دی گوی دروغ نمنباری دانست ایم

  رازی را شروع کند همه چي رابطه ااگر
  ! دی ترسی تنها از عکس العمل طرف مقابلش مدی گوی م
  کتاب برداشتری را از زلیدست دراز کرد موبا.  زنگ خورد لشیبامو

  جواب دادن ي شماره دالرام برادنی با د
 .  کرد مکث
 .  کرد و بعد جواب دادلی نگاه به صفحه موباهی ثانچند
  آخر هفته ، تولد ي صحبت کرد و براشهیمثل هم.  دالرام پر نشاط بود يصدا

 !  دعوتش کرد ایدن
 .رفتی پذتاین کرد اما نها من مابتدا

 .  دهم تماس را قطع کرد ی دالرام با گفتن به ساناز هم خبر م
 تنها برود مخصوصا خواستینم.  دلخور شد یکم . دیای بتواندی اطالع داد  نمیامی با فرستادن پساناز

 .  نداشت يگری اما انگار راه دای بردشنهادیبعد از پ
 . شد یمی مشغول حل کردن مسائل سخت شدی شکم دراز کشيو جواب ساناز را بدهد رنکهی ابدون
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++++++++++++++++++++ 

 
 ی جذابيآوا. دست دراز کرد قالب در را برداشت و رها کرد.  را با دست صاف کرد اهشی پالتو سقهی
  قصر دی بهتر بگوای که زنگ خانه ییآوا.  کرد جادیا

 
 .  بودیسعادت

  از مرخص شدنش شتری روز بکی
 .  عقد را مشخص کند قی گذشت اما آمده بود تا زمان دقینم
 . نفر آمده بودنی کوروش گفته بود آنها زودتر بروند و خودش آخربه

 . باز شد ی خانه توسط خدمتکار جواندرب
 ی سالم کرد نگاه پر تعجبانی به کمحترمانه

 .  صورت داغونش انداخت و مقابلش کنار رفت ي رو
 . داد و به طرف پله ها رفتلیرا تحوپالتو .  خانه شد وارد

 .  نداشته باشد یی به راهنماازی آمده بود تا ننجای اآنقدر
  در حال صحبت بود نیری سالن که شد ماندانا کنار شوارد

 ! شده ؟ی صورتت چيوا:  گفت دهی افتاد بلند و ترسانی  چشمش که به ک
 .  بود تا همه به طرفش برگردندی ماندانا کافجمله

  ! نیری و شی ، سعادتوشکور
 .  بودند امدهی نانای و کایآر

 .  به طرفش آمد نیری همرا شماندانا
 یچ:  نگران بلند شد جلو آمد کوردش
 ! بال رو سرت آورده ؟نی ایک!  شده ؟
  !دی خوب فهمیلی نهفته در عمق نگاهش را خي چهره نگران به خودش گرفت اما شادیسعادت

 . جواب داد "دعوام شده "االتشان را با جمله  ها و سوی تمام نگرانلیس
 .  باور کردند هی برداشته نشد اما بقشی مشکوك کوروش از رونگاه
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 .  هم از چشمش دور نماندی بخش سعادتتی رضالبخند
 .  شد ریماندانا هم کنارش جا گ.  مبل نشست يرو

 نگاهش کرد. سرش را چرخاند. گرفتفشی دستان ظرنی راستش را بدست
  دادی اش بی در چشمان آسمانیاننگر

 . لبخند زدشی روانی نگاه کدنیبا د.  کرد یم
 .  رنگش نگاه کرد ی و تضادش با چشمان آبی مشکي به موهاانیک

 ! عمل شده ینی خوش حالت و بي هالب
  . داردی دانست چرا دست از سر او برنمی بود نمبای زی اندازه کافبه

 هی از چند ثانشتری بار بنی اوليمتوجه شد برا. به خود آمد. د کرد به دستش واریفی فشار خفماندانا
 ! نگاهش کرده رهیخ

 . در توهمش فرو نرود نی از اشتری تا بدی دستان ماندانا کشنی دستش را بی احساسچی هبدون
 . همان دست را دراز کرد قهوه را برداشت .  چپ انداخت ي پاي راست را رويپا

 بحث کسل کننده کوروش و دنیخودش را سرگرم شن.  زد نیریان ش به نگاه نگري زورلبخند
 . نشان داد یسعادت
  . ختی اعصابش را بهم رشتری شام بلند شدند از کنارش تکان نخورد و بي که برای تا زمانماندانا

ه او  بيبارها با حرف ها و رفتارش به ماندانا نشان داده بود که عالقه ا.  متنفر بودزونی آوي دختر هااز
  حد خودش را سبک نی چرا تا ادی فهمیندارد نم

 
 !  کند یم

  ! دی بخشی اندازد لذت بودنش را به زجر نبودنش می که انسان را به حقارت بیعشق
  شام ماندانا تمام حواسش به او بود زی مسر
 ! حرص داشت ی کمی کرد اما سعادتی با لبخند نگاه منیریش

 !واب نداد  انداخت اما جکهی بار هم تچند
 ! سکوت کرد ی حرص دادن سعادتي آمد اما برای ماندانا بدش مي کارهااز

 .  رفتند منی از صرف شام به نشبعد
  ! دی رسی به موضوع اصلهی کم بحث از موضوعات حاشکم
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  مد نظرشیخی رو به ماندانا سوال کرد چه تاری عقد سعادتخی تاردنی پرسيبرا
 ! است 
 ماه مورد يچون هم روز تولدمه و هم تو!  دوست دارم باشه نی فرورد4من :  با لبخند گفت ماندانا
 !عالقم 
 به نفع من چی هکی . دمی میکی و تولدت رو ی عروسي شد کادوی عالنیآفر:  با خنده گفت یسعادت

 ! 
 ....  شماییعه بابا:  لوس گفت ماندانا

  ی شوخنی درهم رفته بي اخم هابا
 ي برای زمانش اوکگهی باشه ؟ بنظرم ماه دری دی کنیفکر نم: ماندانا گفت  رو به دی مزه اشان پریب

 ! عقد 
 ... آخه تولد:  گفت ی با ناراحتماندانا

  زمی از سنت گذشته عزای لوس بازنیا:  را قطع کرد حرفش
  جلوه کند ی تا حرفش شوخدی خودش خندو

 .  کس لبخند نزد چی هاما
 شما اجازه بده پدرت نظرشو بده چون تا انیک:  گفت انی رو به ک ماندانا شدی متوجه ناراحتیسعادت

  انگار به ی بگی و حرفي بدي تو نظردمی ما ندنجایا
 

  نجای نشوندنت ازور
 ! ی سعادتي آقادینی به بعد ببنجایاز ا:  پوزخند زد انیک

 ي برايود خونه اومده بنی بار دمه اکیاگر :  گفت رهی نگاهش را برنداشت همان طور خیسعادت
  کباری اگر نجا،ی اي آورده بودفی تشرکباری زنت ، اگر دنید
 

 ! کردمی عجله ات رو درك مي االن معناي تلفن منو داده بودجواب
ZeinaB(:  
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 چند وقت همشم نی بود اادی شرکت زيکارا:  بزند کوروش زودتر جواب دادی دهان باز کرد حرف
  نی استی ن حرف هانیحاال هم وقت ا!  بود انیگردن ک

 
نه : دی حرف کوروش پرنیماندانا ب...  کر یتی به جفتشون اگر ماندانا شکاشهی که مربوط مي اهیقض

 نمیبیادمی رو هم زگری همدکنمی و درك مانیمن ک
 !دی کنی بحث درست می شما چرا االن الکبابا

  !نمی خوام تو رو ناراحت ببیمن نم: دی کشیقی نفس عمیسعادت
 دیدست دور گردنش حلقه کرد گونه اش را بوس.  رفت ی بلند شد به طرف سعادتانیر ک از کناماندانا

 قربونتون برم من خوشحالم بخدا : 
 . ضرب گرفت نی زمي روشیپا.  رو برگرداند ظی غبا

  باباجان ي خوای باشه که میخیهمون تار: به ماندانا زد و گفتي کوروش لبخند
 نمونده کمتر از دو ماه نی  تا فرورديزی چمی بهمن ماهلی اوا جان االنانیک:  کرد انی رو به کو

 خوبه ...  خونه ات ي ببر توریتحمل کن بعد دست زنتو بگ
 
  ؟

 .  تکان داد دیی تايسرش را به معنا.  نبود زی اصرار جانی از اشتری  بدی از حرص کشینفس
 ! دل خودش و ماندانا را لعنت کرد در

+++++++++++++++++++++ 
 
  بود ختهی شانه حلقه حلقه ري را روشیهامو
 !  بار موها فرش را به زور اتو صاف نکرده بود نی اوليبرا
 ! ساده بود ششیآرا
 ! زده بود شی تنها به نوك مژه هاملیر

  گونه زده بود ي کمرنگ روي گونه آجررژ
  دهی کششی به لب های رنگی کالباسرژلب

  ! بود
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 . سرش انداخت ي را باز رو کمرنگش را به تن کرد شالپالتو
 . را به دستش گرفت و از اتاق خارج شد ی کوچک مشکفیک
  رفته بودندي و آرمان به شهربازرای و رضا همراه المبایز

 !  دعوتش کرده بود گری دکباری تماس گرفته و ای بهار،مادر دنروزی د
 . تر برداشت عی را سري قدم هافونی به صدا در آمدن زنگ آبا

 .  رفت رونیه را قفل کرد و ب خاندرب
  زده بود هی تکنی به ماشی پارك بود و پسر جوانی رنگدی و شش سفستیدو

 به سمتش رفت آرام .  در دستش بوديکاغذ
 آژانس؟  : دیپرس
 .  آمد نتریی به صورتش انداخت و پای سر بلند کرد نگاهپسر
 بله :  دهانش را  قورت داد آب

 نه انداخت  شاي شالش را برداشت رودسته
 . رفت نی به سمت ماشو
  ی عوضزیه: لب غر زد ری ز

  که دالرام فرستاده بود رفت یامی پي رودی کشرونی را بلشیموبا.  شد نی ماشسوار
  هی الهدیبر:  بود به راننده گفت نیی طور که سرش پاهمان
 . رندی گی تولد مای گفته بود چون فقط جوان ها هستند خانه برددالرام
  .دی اش کشدهی الك زده کشي ناخن هايانگشت رو. را در دستش فشرد  یگوش

  گرفتی دستش را می موقع رانندگشهی همانیک
  چسباند ، ی انگشتانش را به لب منوك

  !  دی بوسیم
 !  نامعلوم ی اغلب شاد و دروني آدم ها با ظاهريرو.  پرت کرد شهی شرونینگاهش را ب . دی کشیآه

 پسرك گستاخ هنگام دی کشرونی را بهی کرد کرافشیدست در ک. قف کرد  مقابل برج تونیماش
 . گرفتن پول به عمد انگشتانش را لمس کرد 

  .دی را کوبنیدرب ماش.  شد ادهی پنی از ماشی حرفچی درهم کرد بدون هشتری را بشی هااخم
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 رونیمورد نظر ب آسانسور در طبقه ستادنی خودش انداخت و با اي نگاه را رونی آسانسور آخردرون
 . رفت 
 .  واحد باز بود و دالرام منتظرش بود درب

  .دندی را بوسگریکدیجلو رفت .  لبخند زددنشی دبا
 ...  آخقای دقای اومدری دیلیخ:  درب خانه را بست دالرام

  جلو آمد ای حرفش تمام شود دننکهی از اقبل
  . دیگونه اش را با فاصله بوس.  دور گردنش انداخت دست

    دی کشراهنشی به پیدست.  کرد زانیپالتو را درآورد آو.  گفت کی را تبرتولدش
  داشتی و مشکي حلقه اي باال تنه اراهنیپ

  و سبز ي ا،سورمهی مشکي با چهارخانه هاگرفتی بافت مانند بود از کمر حالت دامن مکه
 . باال رفته بود ی رنگي نقره اپی زي هانهی سنی کمر لباس تا بي رواز
 .  افتادندی مرونی بشی هانهی سدی کشی منیی را پاپیز
 .  دل کند و به طرف سالن رفت نهی از آشی دور بازوای حلقه شدن دست دنبا

 .  بزنند ادی فربای بهم برسد مجبور بودند تقرشانی صدانکهی ايبرا . شدی بلند پخش مي با صدایقیموس
 . جوان بودي پر از دختر و پسر هاسالن
 .  حد روشن فکر باشدنی تا اای کرد بردیفکر نم . دی باال پرشیابروها

 .  کردی تک تک دوستانشان سالم و احوالپرسبا
  آمده بودند   شانی با دوست پسرهااکثرا

 .  رفت نی  از بدی کرد که با آمدن مهرنوش و گل شی میبگی احساس غریکم
 . کردند یگرم  احوالپرس.  سمتشان رفت ی خوسحالبا

 ی صدا کردنش به ترس رفت بي دالرام برایوقت.  شد ای آمدن آنها تارگزه متوجه نبود برد ازبعد
  . دی لرزای با بردیی قلبش از رو به رواریاخت
 کی سرش را نزددی شگل

  شد می قشنگه حسودکلتی هیلیخ:  گوشش کرد 
ا بچه مثه  قشنگ تره با وجود دو تیلی تو خکلی اما هیمرس:  خنده و خجالت نگاهش کرد با

  ییدخترا
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 ! خوبه یلی تو خي هانهینه س:  کرد زانی را آوشی لب هادی شگل
  . دی را گاز گرفت آرام خندلبش

 . رقصنده وسط سالن انداخت تی را به جمعنگاهش
 به فاصله چند دی که کنار گل شدی دای سرش را چرخاند و برددی سالم گفتن نسبتا بلنده گل شبا

  !ستادهی اش ایقدم
 .  بود دی در دست گل شتشدس

  ی بود و شلوار مشکدهی پوشدی سفراهنیپ
 . آمدی ساده زده بود اما به شدت به اندام مردانه و درشتش مپیت

 تر از آن بود که زی مرد تنیحرصش گرفت ا. لحظه سرش را چرخاند نگاهش را شکار کردکی ایبرد
 .  زددشی دیبشود حت

 .  زد سالم کرد یفید ظرلبخن.  جا بلند شد به طرفش رفت از
    دی اطرافش شنادی زي هاي صدانی را از بای برد" ي خوش اومد" دستش را به طرفش دراز کرد ایبرد

 .  گفت و دستشان از هم جدا شد ی درون دستش گذاشت ممنون آرامدست
  توجهچی بود برخالف انتظارش هستادهی انینچنی ای با لباسای بار مقابل بردنی اوليبرا
    دی ندای از بردیصخا

 ! بود شهی هممثل
+++++++++++++++++++ 

 
 ی شده بود نمدایسر و کله صبا باز پ.  بود یعصب. سرش را خم کرد .  به نرده تراس گرفت دست

  زد و یمدام زنگ م.  در سر دارد يدانست چه نقشه ا
 
 . فرستادی مامیپ

 .  کردی نمشیا رهشی حرف هادنی شني اما حس کنجکاونتشی خواست ببینم
دو .  آهش را خورد گارشی پاکت سي بودن جای با خالدی شلوار کشبیدست در ج . ستادی اصاف

  شلوارش کرد بیدست را در ج
 . را خراب کند ای خواست تولد دنیاز سرو صدا متنفر بود اما نم.  آسمان زل زدیاهی سبه
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 .  گشتیباره سالن برم کرد و دوی قوا مدی برد تجدی به تراس پناه مقهی چند دقهر
 .  برگشت د،ی باز شدن درب تراس را شنيصدا
 .  بود وارد شد دهی لباسش پوشي روی رنگدی سفیی که روی در حالپگاه

 !سرم درد گرفت :  زد و گفت ی ربطی لبخند بای برددهی سر چرخدنی دبا
 . سرش را تکان داد دوباره سرش را صاف گرفت .  نزد ی حرفایبرد

  . ستادیکنارش ا.  رفتکی نزدپگاه
 خواست صحبت کند ی دلش ملی دلیب.  رخش اخم داشت مین. را چرخاند نگاهش کرد سرش
 فکر کنم شما :  که در سرش را بود را به زبان آورد یحدس

 
   ادی تولد خوشت نماز

 . ادی خوشم نمادی زياز سر و صدا:  نگاهش کرد ایبرد
  یکال ساکت:  را گرفت نرده
  ! ی کشی مگاریقط سف : دیخند
 !  کنم ی هم مگهی ديکارا:  زد ي لبخند محوایبرد

  .  دی پرلبخندش
  کنم مثال ی خرابو درست ميدندونا:  ادامه داد ایبرد
 . دی کشینفس راحت.  راحت شدالشیخ

 .  شدقی عمدی که کشی از نفسای بردلبخند
  . زدی نمیف حرشنهادشی راجب پای دانست چرا بردینم.  پا و آن پا شدنیا
 .دیچی دور خود پشتری را بییرو. کردی متشی سکوت اذنهمهیا

 سردته ؟:  آرام گفت ایبرد
  ؟ی کنی می تنها زندگنجایا.  نه _

 .  سر تکان داد ایبرد
آدم کنارت معذب :  در آن مشخص بود گفت ی که کالفگیی فرستاد و با صدارونی نفسش را بکالفه

  شهیم
 . ستادندی هم ايورو به ر . دی چرخایبرد
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 .  کرد نگاهش را درون چشم پگاه انداخت ری را زچشمانش
 دونم چرا ینم ! ی از من بدونيخوای نه میگینه از خودت م ! یزنیاصال حرف نم:  ادامه داد پگاه

  دونما مطمئن ی البته مي رابطه رو دادکی شروع شنهادیپ
 
  .شمی که دارم کم کم مطمئن مستمین

 دانست چرا امروز توجه ینم.  نطق کرده بود ای بردي برای طوالننهمهی بار انی اوليبرا.  کردسکوت
 ! خواست ی را مایبرد

 !  کرد ی دعوا مای داشت با بردلی دلی و بدی بود که نبای کسدلتنگ
 چرا ؟ :  را باال انداخت شی ابروي تاکی ایبرد
با همان لحن پر حرص جواب . د  بود را پشت گوشش زدهی صورتش چسبي که باد زده بود روییمو

  چرا ؟ یچ: داد 
  دادم بنظرت ؟ شنهادی چرا بهت پ_

 !ي بهم بخنديچون سرکارم بذار:  فرستاد رونی بکدفعهی دهانش را قورت  داد جمله را آب
  . دیآرام خند.  سرش را تکان داد ایبرد

 ! مردانه بود شی خنده هاییصدا
 !  اش جذاب بود خنده

 ...ر مات صورتش شد  بانی اوليبرا
  !دنشی مات خند

 .  خشک شد شیته گلو...  نبود که قورت بدهد ی دهانآب
  انداخت آرام زمزمهنیی را پاسرش
  ... دی اصال نبادیببخش:  کرد 

 . ادامه حرفش را خوردای جلو آمدن بردبا
 . بود ستادهی قدم فاصله اکی با شی روبه روایبرد

 که اثر به جا مانده ي نرده تراس با لبخند محوي روگریود دست د شلوار تنگش ببی دساش در جکی
  ستی سالمه الزم ن31من : از خنده اش بود گفت 
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 ادی دادم چون ازت خوشم مشنهادیاگر بهت پ.  سوال ببرم ری خودمو زتی به تو شخصدنی خنديبرا
  خودم دمی محی پرسم چون ترجی نميزیاگر ازت چ

 
 ی زنم چون تو نمی نمیاگر از خودم حرف! ن قرار گرفتن در رابطه اس  شناختنی الزمه ابشناسمت

  که ذهنت رو مشغول کرده یبپرس هر سوال ... یپرس
 

  !دمی جواب ممن
 !  ؟ادیچرا از من خوشت م:  زد لب
  ! شناسمی پسندم خانواده ات رو می جدا از چهره و اندامت که م_
  ؟ نیهم:  رفت وا
  الزمه ؟يشتری بلی خوش اومدن دالي  برا_

 ... نه آخه  : دیخند
  بشنوم ي دونم توقع داشتم جمله بهترینم:  شد شتری اش بخنده

 .  را نگاه کردند گری دکی رهی خهیچند ثان.  نگاهش کرد ایبرد
 . معذب شدای طرز نگاه برداز

 ؟ی فکر کني خوایبازم م:  آرام گفت ایبرد
 ؟یبه چ:  را باال گرفت سرش

 بطه  به شروع را_
  رو شروع کنم ي تونم رابطه عاشقانه ای اومدم نمرونی رابطه بکیمن تازه از :  را مشت کرد دستش

  ؟ی رابطه عاقالنه چ_
 دروغ و پنهان چی که ههیرابطه عاقالنه رابطه ا:  محکم گفت یی سپرد، با صداای را به نگاه بردنگاهش

 !  وسط نباشه يکار
  ما وسطه؟ نی ب_
  ؟ هیهدف رابطه ما چ دونم ی من نم_
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 هم یی کسای قبل از شروعش مشخص کنی تونی رو نمي رابطه اچیهدف ه:  خونسرد جواب دادایبرد
  دنیکه هدفشون معلوم بوده آخرش به هدفش نرس

 
  ! شهی مدای کنه هدفمون پدای اگر باهم بودنمون ادامه پمیری باهم جلو ممی کنی تو شروع ممنو

 گرفتم که یمی تصمهی من یعنی ی اتفاقهی گذشته من ي بهت بگم تودیبامن  : دی لبش کشي روزبان
 !  قرار بده ری تحت تاثدی رو هم شاندمیحاال آ

 ي تويریی نبودنتم تغزهی که حضور نداشتم بدونم دوشي از گذشته ايزی خوام چی من نم_
 تا هر زمان که الزم بود فکر کن و .  کنه ی نمجادی اشنهادمیپ
 

  ! ریو بگ رمتی تصمبعد
 ! ؛ مات شد"  مات " کلمه ی واقعي معنابه
 

 دی گلشي به رويلبخند دستپاچه ا.   به طرف درب رفت يگری تراس که باز شد بدون حرف ددرب
 .  رفت رونیزد و تراس ب

  ؟ ی بهش گفتيزیچ:  را نگاه کرد ای با تعجب برددیگلش
  .دی درب را کشو

 نه  :  شانه باال انداخت ای برد
  بود انگار دهیترس:  را به سمتش گرفت گاریپاکت س.  زد هی کنارش به نرده تکدیگلش
 . خجالت بودشتریب : دی کشرونی بی نخایبرد

 . فرستادرونی بینی گرفت دودش را بیقی کام عمایبرد.  گرفت گارشی سری فندك زدیگلش
دختر خوشگل و : فت  گای کام به بردنی خودش را هم روشن کرد بعد از گرفتن اولگاری سدیگلش

  !ادی میلیبه تو خ ! هیساده ا
  دادم شنهادیبهش پ:  سر تکان دادایبرد

 ازدواج :  گرفت يگری کام دای برد؟يشنهادیچه پ:  با تعجب نگاهش کرددیگلش
  بود دلشکشی را دوست داشت دوست نزدایبرد. خوشحال شد .  لبخند زد دیگلش

 .  هم به پگاه داشت ی کند حس خوب با دوام را شروعي خواست  رابطه ای م
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  شهیباورم نم:  لبخند گفت با
 به خودش هنوز نگفتم :  نگاهش کرد ایبرد

  دادم شنهادی پیگیپس چرا م:  با حرص گفت دیگلش
 ! وقت دادم فکر کنه می رو شروع کني رابطه اهی ازدواج ندادم گفتم باهم شنهادیپ_
  ازدواج ؟ ی چرا نگفت_
  قول نخواستم بدم ی نشد الکدی شا_

  !ی ازدواج کني روز بخواکی کردم یفکر نم:  سرش را تکان داد دیگلش
 خودمم :  زد پوزخند

  زد اشک در چشمانش ی لبخند پر بغضدیگلش
 همش عذاب وجدان دارم :  شد جمع

  نکن هیگر:  گفت دی اشک آلودش نچ کشي چشم هادنی نگاهش کرد با دایبرد
 ازش ی کردم هکتونی بهم نزدی جمعمون هي من بود صبا رو آوردم توریتقص : دی لرزدی گلشيصدا
  بزرگش کردم ی کردم هفیتعر
 ي جز خودم براچکسی حرف ه؟ی مگه گلیشناسیمنو نم!  من خودم خواستم برم سمت صبا _

  ی زندگي اگر صبا اومد توستی هام مهم نيری گمیتصم
 

 !ون موقع هم بهت گفتم  همنوی اگهی کس دچی به خواست خودم بود نه همن
  ینی منو ببی بعد سه سال نخواستیول:  گونه اش سر خورد ي رودی گلشاشک

 ی تونستم با کسی چون نمدمتیند! بحث نخواستن نبود  نتونستن بود :  فرستاد رونی را ببازدممش
  خودمم دنی از دیرو به رو بشم من اون موقع حت

 
 .  کنه ید مهنوز فکر کردن بهش حالمو ب. بودميفرار
  .... گهی دیکی سال با زنه دو

 .  پرت کردنیی خاموش شده اش را پاگاری سدی کشی را قطع کرد پوفحرفش
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 گرفت رو به قیچند کام عم . دی گوشه لبش گذاشت به آتش کشدی کشرونی از پاکت بيگری دنخ
  مرد زحمت هیشوهرش دوستش داشت :  گفت دیگلش

 
 ونی ، راننده کامکش
 رفتمی کردن که حالم بد شده و وسط جاده ام نمي بازلمی نکرده بود اگر به هزار فبشیر تعقاگ.  بود

  اگر دمشیدیخونش اگر نم
 را باز راهنشی دکمه پنیاول...  گرفتی نفس می آزاد هم گاهيدرهوا...   گرفت یقی عمنفس
  حرف ای بار بود بردنیاول. بودستادهی درسکوت ادیگلش.کرد

 
 . تا خرابش نکندگفتی نميزیچ . زدیم

 !  خواست دروغ بگه ی می معلوم نبود تا کدمشونیدیاگر نم : دی کشیقی نفس عمایبرد
 کردم ی باشم داشتم کاراشو مکشی که فقط نزدنجای خانواده رو ول کردم اونور اومدم ابخاطرش
 ببرمش 

چرا شناسنامه ات   بار نگم هی من انقدر خر باشم ؟ شهیباورت م:  کج کرددی را به طرف گلشسرش
  بود یکی نی همتامیکاش خر!! المثناست 

 !  خوام عق بزنم ی افتم می کارام مادی یوقت:  داد نی اش را چینیب
  یقدم.  اشکش را پاك کرد دیگلش
 ریی تغتوی دختر زندگنیمن مطمئنم ا!  خوبه یلی خی با پگاه شروع کني خوای که منیهم: رفت جلو

 !  ده یم
 !  خسته شدم ی مدل زندگنیاز ا . دوارمیام:  را تکاند گارشی سخاکستر

 ! خسته شدن نداره یکنی عشق  می کنی می زندگيبخدا  مجرد:  اخم کرددیگلش
 دی کلنکهی درو برام باز کنه بدون ایکی خوادی خونه دلم مامی وقتا میبعض:  به ماه لب زد رهی خایبرد

 هاش  باشه که بای کسشمی خواب میشبا که ب. بندازم
 

  باشه نمی رو سی سر کسخوابمیشب که م.نمی ببلمی فنمیبش
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 خواد که ی رو مییزای دلم چدایمسخره اس اما جد:  انداخت دی کرد نگاهش را به چشمان گلشمکث
  بودم جانی دنبال هشتریبا صبا ب. خواستم یقبال نم

 
  دلم آرامش االن

 .  خواد یم
 خواد؟ی ؟دلت میبچه چ: دی خنددیگلش

 اصال :  داد نی اش را چینیب
  ای خوبه بردیلیبچه خ : دی بلند خنددیگلش
  در مورد بچه مشورت کنم دی باگهی نفر دهیبا :  باال انداخت شانه
 مثال با :  نگاهش کرد طنتی با شدیگلش
  ؟پگاه
 !دیشا:  گفت فرستادی مرونی پرت کرد همانطور که دودش را بنیی را پاگارشی سایبرد

 .  رفتند رونین شام از تراس ب زمادنی رسبا
 .  از هر جا که او حضور داشت فرار کرد عی ضایلی و خدی پگاه چشمانش را دزدی تمام مهماندر
 !  کنار سپهر و محمد ای در تراس بود ای مقابلش نباشد تا معذبش کند  تمام مدت ادی کرد زیسع

 پگاه بود که نی لحظه به بعد انی از ا گفته بوددانستی که الزم مییحرف ها.  را داده بودشنهادشیپ
 . گرفت ی ممی تصمدیبا

 ++++++++++++++++ 
 

 .  را با کج کردن سر و باال بردن شانه اش نگه داشت لی موبایگوش
 حرف گهی دیچیشبم خودش منو رسوند اما ه:  پگاه در گوشش پخش شد يصدا . چاندی را پملیر

 . نزد 
 دیکش ی مشی مژه هاي که برس روهمانطور

  !گهی ديری بگمی تصمدی مگه مونده ؟ خودت بایحرف:  داد جواب
 گهی رابطه دهی امی رو دوست دارم اونوقت بانی هنوز کجمی دونم ساناز گینم : دی کشیقی آه عمپگاه

  !ي زودنیرو شروع کنم به ا
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 انوی کیشبخیم... دوست من...  من زیعز:  را با دستش گرفت کالفه گفت یگوش.  را بست ملی ردرب
 ؟ 

 مگه خواست؟:دی پگاه به گوشش رسفی ضعزمزمه
:  کرد گفت ی چشمش را پاك مری  زاهی به صورتش انداخت همانطور که با انگشت نقطه سینگاه
  هی ي که دارشی خوای بهم بزنه حاال اگر انقدر مدیشا
 
 !  بخوره ی تکونهی بهش بگو یپرونی مسویک
 ؟ي نداريکار .... انی کری غیکس نه خوامی و مانی نه کنهی مشکل ا_
 پشت سر دی پروسه را پگاه خودش بانی کرد ای بزند احساس می دانست چه حرفینم . دی کشیآه

  هم در آخر ادی زي تنها باشد اما پافشارنکهیبگذرد نه ا
 

 .  گذاشت زی مي را رولی  موبایتماس را خاتمه داد گوش.  داد ی او را مقصر جلوه مدیشا
 !  را رنگ زد شینه را برداشت گونه ها رژ گوشوت
 یسرش را به عقب برد تمام موها را در دست گرفت باال سرش دا دم اسب.  را برداشت شی موکشو

 .بست 
 رونی رنگش را بی آبنیدرب کمد را باز کرد شلوار ج. رنگش رفتدی جابلند شد به طرف کمد سفاز

  . دیکش
 را شی تمام لباس هاقهی دقستیکمتر از ب. ا بست  کوتاهش را برداشت درب کمد ری طوسپالتو
  اتاقي قدنهی آي جلودهیپوش

  . ستادی ا
 .  بود دی و پرش در معرض ددی کشيران ها.  از باسنش بود نتریی پای پالتو کمقد

  اجازه نداده بود بپوشد از همان روز تا به حال در کمدش مانده بود ری را پارسال گرفته بود اما امپالتو
 . 

 .دی شال و گردن پاشي برداشت روزی مي را از روعطرش
 .  را برداشت لی موبای گذاشت گوشزی مي  عطر را رولی موبادنی لرزبا
  " دمه درم " داده بود امی پرضایعل
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 . رفترونی تخت برداشت از اتاق بي را از روفشیخم شد ک. نداد جواب
 ماهواره ي تکراري هاالی از سریکی دنیال د کاناپه نشسته بود و در حي روونیزی تلوي جلومادرش

 به .  بستا شدن در اتاق متوجه ساناز شديبا صدا.بود 
 
 بدهد و ری گنای سی گفت مگر وقتی نميزی هم چیکس. هر روزه اش عادت داشتندي رفتن هارونیب

 اعصاب پددش را خرد کند که در آن صورت کتک 
 

 لی که برخالف مدادی مي نظری هم وقتیلبته گاه شد ای رفتنش کنسل مرونی خورد و بی میمفصل
 عادت کرده بود  . شدیپدرش بود به باد کتک گرفته م

 
! 

 ! درامان نبود ناهمی سی خودش و هم مادرش حتهم
 بزرگ ي مقواي کدام مرد دست بزن دارد آنوقت رودی فهمشدی بود که در آن میشی آزماکاش

  دیچه دار نشو بدی شدکی اگر نزدای دی نشوکشی نزدنوشتیم
 
 ! 

 ي به پای همگینی سنگي کرده بود با ماندن پدرش را درست کند و چه بهای تمام سالها سعمادرش
 !انتخاب اشتباه مادرش داده بودند 

 ! ؟يری کجا مدی پرسیم.  مادرش به خود آمد ي صدابا
  ؟  کجاستنایس : دی جواب به سوالش پرسي در برداشت به جارهی دستگي را از رودستش
 بخره با نی شمال زمي خواد تویبابات م:  را کم کرد ونیزی بلند تلوي کنترل را برداشت صدامادرش

  رفتن نایس
 . خواست نباشد که خوشبختانه فعال نبودی مهم نبود فقط مشی پدرش براي کارهااصال

  در فاصله گرفت رو به مادرش از
  ؟انی میک : دیپرس

  فردا شب _
 .  گشتی ماند فردا برمی مرضای علشیامشب پ. وب بودخ.  را تکان دادسرش
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 ! پگاهم يخونه :  مادرش گفت ي در جواب سوال تکراررفتی که به طرف درب  خانه مهمانطور
 قهی وریپل.  نشسته بود نی درون ماشرضایعل.  رفت رونی از خانه بدی اش را پوشی مشکي بوت هامین

  تا  راشی هانیآست.  تنش بود ی رنگی طوسیاسک
 

 دهی انگشتان کشنی هم بيگاری دست راستش بسته بود سيساعت رولکس رو.  بود دهی باال کشآرنج
 . اش بود 

 .  را باز کرد سوار شد نی ماشدرب
 .  کردي و نسبتا بلندي پر انرژ"سالم"
 .  زد جواب سالمش را داد يلبخند.  انداخت رونی را بگارشی سرضایعل

 .  را روشن کردنی انداخت و ماششی رورهی و خقی عمینگاه. دی بوس را جلو برد گونه اش راسرش
  ومدمی خودم مي اومدنجای تا ايدیجرا زحمت کش:  خارج شدن از کوچه ساناز گفت با
  فمهیوظ:  اخم کرد رضایعل

  ! فمهی وظگمی ميجد:  نگاهش کرد رضایعل.دیخند
  ی انقدر باشعور باشادیبهت نم:  با همان خنده گفت دی لبش کشي زبان روساناز

  حاال ؟ میکجا بر ... زمی عزيلطف دار :  دی خندرضایعل
  می تو برقهی دونم به سلی نم_
 . گفت " ی چشم" ي سررضایعل

 ي حرکت خوشش آمد لبخندنیاز ا.  خودش گذاشت ي ران پاي دست دراز کرد دستش را گرفت رو
  یقیموس.  را روشن کردنی پخش ماشرضایعل. زد 
 

  . دیچی پنی در اتاقک ماشنشانیب یغرب
  زد شی صدارضایعل.  شدند ابانی خوارد

 جان؟ :  را به سمتش چرخاند سرس
 ؟ی کنی خواهش بکنم رد مهی : دی انگشتانش کشي دست رورضایعل

 ! باشه یتا چه خواهش:  جواب داد عیسر
 .  پشت چراغ قرمز متوقف شد نیماش
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 آرام بود صورتش هم اما رضامی عليصدا.  هم بودند هری سرش را چرخاند حاال هر دو خرضایعل
  بزندخواهدی که می کرد حرفیاحساس م
ZeinaB(:  

 ! معذبش کرده ی کم
  ی چه خواهشگهیبگو د:  گفت ي کنجکاوبا
  !ستیحالش خوب ن!  حرف بزنه انی به پگاه بگو با ک_

 چشه ؟:  کرد اخم
 باور کن پگاهو دوست داره شناسمی مقموین رفافسرده شده ساناز م:دی کشیشانی دست به پرضایعل
 !  هم دوستش داره یلیخ

 انتیاگر دوستش داشت خ : دی کشرونی دستانش بری دستش را از زساناز
 !  کرد ی نم
  مقصره پگاهم اندازه اونانی اگر ک_

  نکن والی هانوی مقصره  خواهشا ک
  رو گرفته مشیاالنم پگاه تصم گرفت  همونطور که مشوی تصمانی کی اما علکنمی نموالی ه_
 ؟ی که چ_

 .  به راه افتاد رضای پشت سر بوق زد علنیماش.  سبز شد چراغ
  گهی دخوادی نمانویک: دی کشیقی نفس عمساناز

 ... حری تونیتو نم:  نگاهش کرد رضایعل
  تونم واقعا ینم:  را قطع کرد حرفش

 ي که روی دستيداشت  دست جلو برد رواخم کردنش را دوست ن.  نزد   نگاهش کرد ی حرفرضایعل
 قهر نکن :  گفت  يدنده بود گذاشت با لحن ناز دار

  !ستمینه قهر ن:  زد ي لبخندرضایعل
***** 

 
 تزایساناز پ.   هم داشتی دنجيفضا.  بود کی شییایتالی رستوران اکی بردش رضای که علییجا

 .  پاستارضایسفارش داد و عل
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 بود که عضالت صورتش درد دهیآنقدر خند.  خوردند شانی هاطنتی ش ها وی شوخنی را بشانیغذا
 .  کردند یم

 . اوردی بنگی را از پارکنی ماشرضای تا علستادی رستوران امقابل
 . دی شنیی آشناي بود که صدانییسرش پا.  به ساعت انداخت ی نگاهدی کشرونی را بلشی موبایگوش

  دهی شن راری امي که صدایسرش را بلند کرد به سمت
 

 .  نگاه کردبود
 ! بود که دستش را گرفته بود ي به او نبود مشغول صحبت با دخترحواسش

 دیدی الغرش رفت کاش صورتش را هم مکلی قد بلند و هينگاهش رو.  را در دستش فشرد لیموبا
 .  دست پشت کمرش گذاشت وارد رستوران شدند ریام.

 
 . اش سوخت ینیب

 برداشت لحظه آخر درب بسته نی را به طرف ماششیقدم ها .  ستادیا شی مقابل پارضای علنیماش
  نیدرون ماش. شده رستوران را نگاه کرد آهش را خورد

 
  . نشست

  را برداشتگارشی پاکت سرضایعل
  کدومستینگهبانشون معلوم ن:  گفت 

   سردت که نشد ؟ هی گور
را روشن کرد خم شد صورتش را نگاه  گارشی سرضایعل.سرش راباال انداخت. دهانش را قورت دادآب

 چت شد؟ : کرد 
  !دمیاکسم و دوست دخترشو د:  خش داشت شیصدا.  مقابلش بود رهی خنگاهش

 ی کنهی گري خوایحاال م:  که دور شدن گفت یکم. را به راه انداختنی گفت ماش" ی آهان" رضایعل
 راحت باش 

  لبش نشست نگاهشي روي محولبخند
  تیدار از دلیمرس:  کرد 
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 گارشی از سی کم محکمرضایعل
 !  بودم يجد:  گرفت 

 هی گري برایلیاول شوکه شده بود اما حاال بهتر بود اصال دل.  کند هی گررضای علي خواست جلوینم
 . آمده بود يگرینداشت اوهم با پسر د

 ! اومده رمی گیرتی غیعجب دوست پسر ب: بحث را تمام کند ی کرد با شوخی سع
  ؟ای حی بياالن بزنمت دختره  : دی خندرضایعل

 نه نزن : آرام گفت  . دی پر کششی صدايشاد.  خشک شد لبخندش
:  لبش چسباند ي برداشت کف دستش را روشی پايدستش را از رو.  اش شد ی متوجه ناراحترضایعل

  جرات داره توله سگ منو بزنه ؟ یآخه ک
  گونه اشي دستش را روکف
 !مهربون : از دلش برآمد را به زبان آورد  که ي کلمه انی اولدی کش

 لحنش .  خنده اش دنی با درضایعل
 امشب خشن بشم ؟:  بار شد  طنتیش

  بهت رو داد به خدا شهیاصال نم: دستش را برداشت ساناز
 .  را روشن کردنیپخش ماش.  ساناز گذاشت ي ران پايدستش را رو  . دی پرصدا خندرضایعل

 جانی با هدی محبوبش را که شنآهنگ
  آهنگمنی کن من عاشق اادشی زيوا:  گفت 

 .  اطاعت کرد رضایعل
 
  دور از من یشی می ه"

  عشقت گولم زدي چجورنی ببخودت
  ي بري خوای مگنیم
 " تو از من موی زندگيریگی ميبر
 
 
  بود باد به صورتش دهی کشنیی را پانی ماششهیش. کردی آهنگ زمزمه مبا



 865 

 .  داد یشالش را تکان م. خوردیم
 
 ی از کرمی دلمو تو بگو پس بگنی اي بر"

  همه خاطره اون
  " ی پس چنمونهی که بی همه حساون

 
 .  بلند خواند ي با صدارضایساناز رو به عل.  زد ادی فرخواننده

 
  ی پس چامونی بازوونهی د"
  می دوباره عاشق ششهی میچ
  " می ما باهم باششهی که نمگهی میک
 

  گرفت رضایف عل را به طرانگشتش
  را کج کرد سرش

 
  ی آدم شيخوای که نمی عقلی بهی تو "
  بازمی بدون، بدون تو من ميبر

  سازمی مموی دارم زندگکنارت
  " جا زد ی پرسن کی همه ازم ميبر
 

  چشمانش يرو...  صورتش ي رونگاهش
 ! نگه دارد ببوسدش ي را گوشه انی ماشخواستی گشت دلش می مشی زدن هالب

 آهنگ تمام شد . ساناز دستش را گرفت اجازه نداد .  باال تر برد طنتی را با ششدست
 ! است بهتر از سواره اس ادهی که پي پسرگنیراست م:  با خنده گفت ساناز

  دستان ساناز نی دستش هنوز برضایعل
 زم؟یچرا عز : دی پرسبود

  از دستشيزی رشگونی نساناز
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  پاتينه ال رهی دستات ميچون دستش تو:  گرفت 
 خونشون ي برکنهی صبر مادهی پسر پعسی ضاابونی خيخب تو : دی بلند خندي با صدارضایعل

  دستاته يدرضمن دسته منم االن تو
 ...  دستتو ول کنم که زمیعز:  با خنده گفت ساناز

 .  را قطع کرد حرفش
  دمشیحاال نه که ند:  گفت یی با پررورضایعل

  ؟ي خوای منتمی ماشي تويخوریو خونتون م ریهر چ:  از رو نرفت ساناز
  ساناز ادهی روت زیلیخ:  دستش را برداشت رضایعل

 . جواب بلند قهقهه زدي به جاساناز
:***** 

 ساناز وارد شد  .  خانه را باز کرد درب
 . در آمد یکی برق را فشرد خانه از تارزی پر

 .  کرد زانی و شال ساناز را از دستش گرفت آوپالتو
  کرد  ی تاپ توجه  جلب مری رنگش از زیی آلبالوریلباس ز.   ثابت ماندشی هانهی سي روشنگاه
 .  کاناپه نشست ي نبود به طرف مبل رفت رورضای حواسش به نگاه تشنه علساناز

 کاری سمت آشپز خانه رفت در جواب چبه
  ارمیقهوه م:  ساناز گفت ی کنی م

  کمک ؟ امیب:  صدا زد ساناز
  هیکمک بزرگ ... امی تا من باریتو لباستو درب: تر خم شد  کاني رواز

  فقط سکسه تو یهدفت از دوست:  مبل را برداشت به سمتش انداخت ي کوسن روساناز
 !هدفم از ازدواجم سکسه :  کوسن را گرفت با خنده گفت رضایعل

  یعوض : دی بلند خندساناز
  را از گردن فاصله ورشی پلقهی انگشت با

 چقدر گرمه خونه :  گفت یالفگ با کداد
 !زده باال ؟:  جواب داد طنتی با شساناز
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 دی کشرونی را از سر بورشیپل.  رفت ی آمد همان طور که به طرف ساناز مرونی از آشپزخانه برضایعل
 .  پرت کرد نی زميرو

 تنش يو مبل هولش داد خودش هم ري رورضای فرار کند علنکهی مبل بلند شد قبل از اي از روساناز
  زد   مهیخ

 . خوام پاشو یقهوه م : دی بلند خندساناز
  کنار گوششدی الله گوشش را بوسرضایعل

  خوامت ی مشتری بیهر لحظه که باهام: لب زد 
 رضای علنهی سيدست رو. چشمانش خمار شد .  کرد ی گرمش به گوشش برخورد مي هانفس

 صورتشان مقابل هم بود . گذاشت 
 نگشت از هم دور بودند  بند اکی فاصله به

 . خوردی  پشت لبش مرضای علنی گرم و عطرآگبازدم
  رابطه رو دوست دارم نیا... منم :  لب زد آرام
  ؟ یمنو چ:  شد کی نزدرضای علي هالب

  ادیازت خوشم م:  گردنش نشست ي نوازش گونه باال رفت رونهی سي از رودستش
  لبش نشست ي رورضای علي هالب
  ... نیی گرفت بعد لب پاشی لب هانیرا ب لب باال اول

 .  باز استرضای دانست چشمان علیچشمانش را بسته بود اما م.  کرد یهمراه
  . دی کشرضای علسی رد کرد به درون دهانش فرستاد به زبان خشی دندان هانی را از بزبانش
 رضای به علشتری را بخودش.  وارد کردیفی باال تنه اش نشست   فشار خفی برجستگي رورضای علپنجه

 .چسباند 
 .  شددهی گوش و گردنش کشری ها تا زبوسه

  را باز کرد   نشی قفل سوترضایعل . دی کشرونی نفس جدا شدند تاپ را بکی فاصله به
 .  شدند دهی کشنیی بوسه ها پانباریا

  انگشت شصت دستش را داخل رضایعل . دی کشی آه می آرامي صدابا
  دکمه شلوارش را گریدبا دست .  برد دهانش

  کرد   باز
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 دستش را رضایعل . دی شنی را مشی بلند نفس هايصدا. شدند دهی کشنتریی ناف پاي ها از روبوسه
  را با شدت شیسرش را باال برد لب ها . دی کشرونیب

 
  .  زدی چنگ مشی موهانی بشی دست هادی بوسيشتریب

  نشستیتن هم م ي روشانی و بوسه هادندیچیپی کاناپه بهم ميرو
 .  آوردن کاندوم به اتاق رفت از هم جدا شدند ي برارضای که علي لحظه اتنها

 رضایعل . دی کشی آه مدهی بلند و کشزدیدسته مبل را چنگ م.  شددهی بهم کوبشانی تن هاگری بار د
  نفس نفس نیدر ب.  را  از پشت جمع کرد شیموها

 
  نثارش" زمی عز"  " جووونم " شی هازدن

 ...  کرد ی م
 اش نهی سيسر ساناز رو.  تنش خوابندي مبل افتاد ساناز را روي عرق کرده روی حال با تنی برضایعل

  اش را نهیساناز س.  تشکر کرد شیمثل دفعه پ. بود 
 

  . دیبوس
 کردی قرار گرفته بود اما احساس مرضای علی مهربانای که داشت ی رابطه خوبری تحت تاثدانستینم
 ! دست و پا کردهییردلش جا درضایعل

 بعد برداشت و هیچند ثان.نگه داشت  . دینبوس.  را به گردنش چسباند شیلب ها.  را باال برد سرش
  قبل برگشت شنیدوباره به پوز

 هم افتاده بود تنها بوسه اش يچشمانش رو.  افتاده دخترك نبودانی متوجه احساسات به غلرضایعل
 .را حس کرد 

  گذاشتم زی ميرو . زمی عزيدی مگارمویس:  آرام شده اش  گفت ي نفس هانی از ب دو رگهیی صدابا
  کامل جدا شود خم شد نکهی بود بدون اکشی نزدزیم. را بلند کرد بدنش

 . دادرضای برداشت به دست عليگاری سری و فندك را به همراه زگاریس
 نپوش  : دیکش از دستش رضایعل.  شلوارش را برداشت شی پاریاز ز.  نشست کامل

 چرا :  تعجب گفت با
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 اش نهی سي رودی انداخت دستش گرفت به سمت خود کشنی زمي بدون جواب شلوار را رورضایعل
  بمون ينجوریهم: پرت شد 

 . ماند گاری به دود سرهیخ.  را روشن کردگارسی سرضایعل. . حرف اطاعت کرد بدون
 !حال به وجود آمدن بود ، نبودند  در نشانی که بی متوجه دلبستگرضای نه خودش نه عل

 ! خوب رفت ي روز هاستی شب باهم بودنشان هم در لنیسوم
++++++++++++++++++++ 

 
 ؟ی گفتیتو چ:  کردن لباس ها بود گفت زانی که در حال آوبای زد و رو به زهی تکزی مبه
  میایگفتم م:  کت رضا را برداشت بایز

  نهی سری را زشی هادست
  هم هست؟یتضمر:  کرد حلقه

 . سر تکان دادبایز
 نبود ادشونی همه زمان گذشت نی اونجا امی برخوادیواقعا دلم نم:  فرستاد رونی را با حرص بنفسش

  کننی زنده حاال زنگ زدن دعوتمون مایپگاه مرده اس 
 
  !دنی برام دی چه خوابستی اونجا معلوم نمیبر
چند بار به من زنگ زدن  : نتشی تا بتواند بب درب کمد گذاشت سرش را چرخاندي دستش را روبایز

  اونجا تو حالت خوب نبود يخواستن بر
 من حالم:  دوخت بای را به چشمان  زنگاهش

  بهم سر بزنن ؟انی نبود اوناهم حالشون خوب نبود پاشن بخوب
  خونه رضا انیحتما نخواستن ب : دی کشی آهبایز
 چون دلشون نخواست ومدنی نکن نهی توجیلکنه مامان ا: که حرصش مشخص بود گفت ی لحنبا

 چون حال و روز من براشون مهم نبود 
  لحظه تنهات نذاشتن کی ي بودمارستانی بی نکن وقتی انصافیب:  دلخور گفت بایز

 اون موقع که کتکم زدن نگرانم نبودن ؟ :  حرص کرد ي از روي خنده اتک
 د  کری اش فرق مهیاون قض:  کرد آرامش کند ی سعبایز
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 ! و جون من در خطر بود ی در هر دو مورد سالمت؟ی چه فرق_
  کنم خودتی نمدیی رو تای بودن من کار مرتضی اون موقع از دستت عصبانی ول_
  !ي گناه نبودی شدم اما توام بتی چقدر من اذی دونی م
ه دل دارم  مامان جان کدی بود که دوست پسر داشتم ؟ ببخشیگناهم چ:  برداشت زی اش را از مهیتک
  خوشم یکیکه از ..که آدمم... که احساس دارم ... 
 

  دوست داشتم ویکی اومد
 نگاهش کند نکهی خودش را برداشت بدون اي تخت مانتويخم شد از رو.  نگاهش را برداشت بایز

  فقط مثل تو شنی دخترا عاشق ميهمه : گفت 
 

  کن   یز خودت عذرخواه از من ای عذر خواهي به جاکننی نممی رو راحت تسلخودشون
 از خودم ی به عذر خواهيازین:  قدم جلو رفت کی باز کرد نهی سری بهم قالب شده را از زي هادست

  کردم که نه به خودم نه به قلبم ی زندگيندارم جور
 

  ستمی نبدهکار
تر  دخکی به عنوان نی عاقالنه فکر کن احساساتو بذار کنار ببکمی:  با افسوس نگاهش کرد بایز

  با شناسنامه ی سالگستی توو سن ب؟ي کردیدرست زندگ
 

 همه مردم دختر دار زار نی قراربود مثل تو عاشق بشه که کار ایاگر هر کس ! ي اوهی زن بکی دیسف
 !بود 

.  اما امروز روزش نبود شنودی روز مکی دانستی تلمبار شده بود  مبای زيحرف ها.  سوخت چشمانش
 .  بود روز سرزنش نبود دهید را انیامروز که خواب ک

 ينجوری ادی اشتباه بوده باایلی کردم که از نظر تو و خی زندگياگر من جور:  ناراحت گفت یی صدابا
  ؟ یدلمو بشکن

 . کنن ی آدما اشتباهشونو قبول نکنن مدام تکرارش میتا وقت:  سرش را چرخاند بایز
 . من اشتباه نکردم :  زد لب
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به  ! کنهی نميریی تغچی هقتیبا قبول نکردن تو حق:  تخت پرت کرد يا رو لباس درون دستش ربایز
  ي خودت فکر کردندهی نه به آي پسر اعتماد کردهی
 
 ی ازدواج مگهی با تو دی کستمیپگاه من مادرتم دشمنت ن ! ی فکر کنيخوایحاال هم نم!  به من نه

  ی با تو ازدواج میکنه؟ کدوم پسر خانواده دار و خوب
 

 !؟ کنه
  ؟یچرا فقط به فکر ازدواج کردن من : دی از روز گونه اش چکاشک

  ی خوام خوشبخت بشیچون م:  را باال برد شی صدابایز
  ! ي شدی ازدواج بود تو با بابا خوشبخت مي فقط تویاگر خوشبخت:  زد شین
 یشینم وقت بزرگ چیتو ه!  وسط یکشی رو مهی قضنی اياری کم می وقتشهیهم:  پوزخند زد بایز

  من گمی بار منیکمی صد و يصدبار بهت گفتم برا
 

 ! بودم با بابات،بفهم خوشبخت
 ی و از تظاهر به خوشبختی واقعی که فرق خوشبختفهممی انقدر مفهممیم:  باال برد ی را کمشیصدا
  که به رضا نگاه ينجوری اتیچویتو ه.  بدم صیتشخ

 
  ي ، بغلش نکرديدی ، نخنديهاش حرف نزد باينجوری اچوقتی هي به بابا نگاه نکردی کنیم
 ... بحثستی ننیاالن بحث منو تو ا: دندیکشی را باال تر برد هر دو داد مشی صدابایز

  ! ي ؟ توام قبول کن اشتباه کردستیبحث مگه قبول  اشتباه ن:  را قطع کرد حرفش
  رو نکردم ي که تو کردیی کاراچکددمی من آبرو خوانوادمو نبردم من ه_

  ! ي من تصورش کردي سال کنار باباستیاما ب:  را باال تر برد شیاصد
 . چشمانش ناباور بود . دهانش باز مانده بود  . ستادی مات ابایز

 که ی که ازش دورم چه وقتیی همه سال هاستی چون قرار نستمیمن به خودم بدهکار ن:  داد ادامه
  که یی با حسرت کاراگمی با کس دیتنهام چه وقت

 
 یتو از خودت معذرت خواه. بگذرونم شنی تکرار نمچوقتی هگهی که دیی ندادم و لحظه هاجامان
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 ! هم از خودت هم از من کن
 ي تونستم دختر بهتری کنم  می می منم ازت معذرت خواهي اما نبودی باشي مادر بهتریتونستیم

 !باشم برات اما نبودم 
 من ی دلمو بشکننطوری جلوم ایسی کردم وای نم  فکرچوقتیه:  پر آب زمزمه کرد ی با چشمانبایز

  ستی ننی حقم ادنتی قد کشي رو دادم برامیجوون
 

 ... هربار
 .  شکستن بغضش ادامه نداد با

 بای کردن زهی که گفته بود ناراحت نبود اما از گرییاز حرف ها.  بگذارد شی بازوي جلو برد رودست
 . ناراحت شده بود 

  رونیبرو ب: دی خودش را عقب کشبایز
  خواستم ناراحتت کنم ینم:  پر شد چشمانش

 بغض باال آمد.  جوابش را نداد بایز
 . رفترونی بيگری حرف دچی هبدون
 شی اتاقش را که باز کرد اشک هادرب

  . ختندی ررونی شدت ببا
  دانست ی در اتاق نشست زخم زده بود مپشت

  !شدی خفه مگفتی اگر نماما
 .ق زد  صورتش گذاشت هي رودست
 به خوابش آمد .  بود انی کری تقصهمش

  تکرار کرد شی رفته را براي هاروز
  کرد ی گرفت خوابش را رنگدرآغوشش

  !اهی را سروزش
 .  او بود ری تقصدیشنی که میی طعنه هاي همه شی غم هاي همه اصال

ام خاطره ها  واز تمشدی نفره بازخواست مکی نجای بود و او ايگری که حاال دست در دست دانیک
  کرد یدفاع م
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  دهانش گذاشت هق هقشي رودست
 .  شد شتری ب
  سرزنش کردن را خوب بلد بود ي که از تمام مادرباینه ز...  حالش را دیفهمی کس نمچیه
 ! بود گری دی اش دوست شدن با کسهی نه ساناز که تنها توصو
 ! دی فهمی نمی روزها در حال خرد شدن بود و کسنی اینی سنگریز
 

************* 
 
 ادی شده بود حرف زنی از صبح سرسنگبایز.  بود هی مبل سالن نشسته بود منتظر حاضر شدن بقيرو
  و بحث به بای زیانگار رضا هم متوجه ناراحت . زدینم
 

 گاه ي از لبخند هايخبر.  کندی رفتار منی کرد اوهم سرسنگی آمده شده بود چون احساس موجود
  در جواب سالمش برخالف ی گاه نبود حتیو ب
 

 قسمت روشن شلوارش يبا انگشت رو.  هم انداخت ي را روشیپاها.  کرده بود ی سالم کوتاهشهیهم
 .دیکش
 او بود که خودش را شهی گرفت همی را نمبای وقت پدرش طرف زچی کرد اما هی دعوا مبای با زقبال

  بود که شجاعت رجی اي هاتی حمانی کرد همیلوس م
 

  دادی م زدن حرف
  و تنها بودنش را حس کرد   رجی امروز نبود ااما

 .  بود نیی مبل نشسته بود و سرش پاي رودهی پوشي مهمان ها با لباس هامانند
  ...انیاز ک...  خانه نیاز ا...  شهر نیاز ا . رفتی مشد،ی قبول مگری دي دانشگاه شهرکاش
 کوچکش ي دست هايشست دست رو لبش نيلبخند رو. دور گردنش حلقه شدی کوچکي هادست

  دست ي رویسر خم کرد بوسه از ته دل. گذاشت 
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هر چند .  هم بود ی بود مهربانيعضو مهربان خانه آرمان بود اصال هر جا که بچه ا. زددشی سفيها
 .  اما بود فیکوچک هر چند ضع

 .  درهم حلقه بود شانیدست ها.  نشست شی پاهاي رودی خودش را جلو کشآرمان
  ؟یچرا ناراحت:  آرام گفت یی با صدامانآر

  کردم ی داشتم فکر مستمیناراحت ن:  زد لبخند
  ؟ ی به چ_
  به بابام _

  شش؟ی پي بري خوایم:  ناراحت نگاهش کرد آرمان
  تونم برم ینم: ابرو باال انداخت .  داند پدرش فوت شده ی زد نمحدس
  .شمی من تنها نمي برمی کنیم ي همش باهم بازی باشنجایبهتر ا : دی خندآرمان
  هست بابات هست رای المیستیتنها ن : دی سرش کشي رودست
 مادرت ؟ مادرم ؟ .  کند ی را معرفبای زی دانست به چه اسمینم.  کرد مکث
  شتیهمه هستن پ: گفت شی را ادامه نداد به جاجمله
  کنه ی نمي باهام باز جونمبای زستی خونه بابامم که نی همش درس مرایالم: نچ کرد آرمان
 دوستات هستن :  را نوازش کرد شیموها

    ستنیاونا که خونمون ن:  گفت ی با تخسآرمان
 باشه قانع شدم : دی کوتاهش را بوسیشانیپ

 رفت دستش را نیی پاشی پاي  رضا ، آرمان از رو" دیای بنمیمن داخل ماش"با گفتن  . دی خندآرمان
  میبر: گرفت 

 .باهم از خانه خارج شدند.  شانه انداخت يرا از کنار مبل برداشت رو فشیک.  شد بلند
 . کرد ی جمعشان داشت انگار آرمان متوجه شده بود که دستش را رها نمنی را بی آدم اضافحس

 دهی را نفهمانی اگر موضوع کدی در خانه آقاجان ندارد شایی جاگری تمام وجود ناراحت بود که دبا
  آنجا برود اما آنجا را هم نداشت   توانستیبودند حاال م

 ! بد و بدتر مجبور به تحمل بد شده بود نیب
  به خانه آقاجاندنی داد تا رسهی تکنی ماششهیسرش را به ش . دی کشي پر دردنفس
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 پوست داغ ي روشهی شي کرد اما خنکای متشیدست انداز ها اذ.  برنداشت شهی را از شسرش
 . رش را جدا کند صورتش دلچسب تر از آن بود که س

 دی را کشرهیدستگ. هم فشرد و باز کردي درب خانه چشمانش را رودنی با دستادی که انیماش
  شد  ادهی پ

 . بدنش رفته بود اما روحش هنوز زخم داشتيرد زخم ها.داشتی قدم برمهی تر از بقعقب
  زدی مشانیلبخند رو.شدی روبه رو مدی در گوشش بود حاال باشانی  حرف هاهنوز

  نشدهيزی انگار چکردی رفتار مي و طورنشستی مکنارشان
 ... !  بود سخت
 .  خانه باز شد همه وارد شدند درب

 . نبود تی امنگرید. نبودرجی اي بوگری گرفت دي درآغوش آقاجان جایوقت
 . دیزنعمو را بوس.  دست بدهد سالم کرد نکهی دستش را دراز کرد بدون ایمرتض
 . شش همان حس خواهرانه را داشت ترانه بود که هنوز آغوی کستنها

 . افتادندهی که کرد هر دو به گربغلش
 .  اتاق رفت تا لباسش را عوض کند ترانه  دنبالش رفت به

  خوبه ؟ انیک:  آهسته گفت ییترانه با صدا.  را درآورد پالتواش
  . دی خندزی رو

 کجاست و تو بغض دندیپرسی مانی بود که مدتها بعد اطرافنی همیی قسمت جدانی بدتردیشا
  ي مجبور بودنشستی متیدرگلو

  ي بغضت را بخوری بدهسرتکان
  دونم ینم : ییبگو

 د؟یقهر:  چشمانش گرد شد ترانه
 ی چوب لباسي را رود،شالشی کشیقی عمنفس

 تموم شد :  کرد زانیآو
  ؟ شهیوا ؟ مگه م_
  سمت درب اتاق رفت ترانه دستش به
  شده ؟یچ بگو سایوا:  گرفت را
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 نامزد کرد راهمون جدا شد :  زد يلبخند مسخره ا . برگشت
  بره ؟ شهی مگه م؟ی کنکاری چي خوای م؟یپس تو چ... پس:  وا رفت ترانه

 . کنمی میزندگ ! یچیمن ه:  گفت دیپرسی که ترانه میی از سوال هایناراض.  کمر زد ي را رودستش
  ؟یکنی ممی ترمیعنی _

   یپرسی که مهی چرت و پرتي چه سواالنیه انه تران : دی کشیپوف
  بعدش؟شهی می آخه چ_

  منو کرد  ي دلشون هوانای شد که ای چی دونی نمیراست.  دونمینم:  زد لبخند
 کنمیدارم نامزد م: ناراحت و گرفته گفتترانه

  تو؟ ؟یبا ک:  گرد شد چشمانش
 ده چطور تونست ازدواج کنه چقدر نامر:  توجه به سوال پگاه گفت ی تخت نشست بي روترانه
 شی  جلو رفت مقابل پاپگاه

  ؟ی ک؟بای قراره ازدواج کني چطورگمیول کن اونو م:  زانو زد 
 .... ی پومدمی نامردم فقط به خودم فکر کردم نیلیمن خ :دی قطره اشک چککی نگاهش کرد ترانه

  صدا زدن زن عمو حرفش را قطع کرد با
  االن زنعمومیایم:  را باال برد شی صداپگاه

 عمو ی اون زمان تو باشي هم نداشتم توی توقعچی هستمیمن ازت ناراحت ن:  ترانه را گرفت دست
  هی طرف کنی حاال بگو اشناسمی رو مگه خودم نمیمرتض

 
  عمو مجبورت کرده؟ای ی هستی راض؟خودت

 ... اومدن خهی پسر خوبیلی خمینه خودم راض:  ابرو باال انداخت ترانه
  ؟شناستتیاز کجا م : دیرفش پر حنیب

 بعد از مدرسه می بعد خونشونم رفتم دو سه بار کالس داشتدهی داداش دوستمه دمه در مدرسه د_
  شعر بود منم جواب ومدی مییامای پهی وقتا یبعض

 
 دادمینم

 ؟ی چرا به من نگفتیعوض: دی کوبشی بازوي کرد روي زده اجانی خنده ه



 877 

 مادرش شی ماه پگرفتمی نميآخه اصال مهم نبود جد: م بود ناراحت شده  زد معلوی لبخند زورکترانه
  امی بعد شب پکنمیزنگ زد اومدن من گفتم فکر م

 
  اونه دمی تازه فهمداد

 شوهر ي تو زودتر داري وايوا:  ترانه را بغل کرد به خود فشرد ی پر از اشک شد با خوشحالچشمانش
  نامرد ی کنیم

 ه؟ی ؟پسر خوبهیاسمش چ : دی جدا شد کنجکاو پرسدیرا بوسگونه اش  . دی خندترانه
 کنکور ثبت نام کن تمام تمرکزتم بذار رو درست بعد ي ، آره گفت برايهاد:  با لبخند گفت ترانه

  انی مهربونه حاال هم قراره بیلی خمیکنیکنکور ازدواج م
 

 ناهمی االی عمه لدی شما بدوندی باي خونده بشه آقاجون گفت قبل از نامزدتی محرمغهی صمی بشنامزد
  انیاالن م

 . رفتند رونی به اتاق بلند شدند بحثشان نصفه ماند و باهم برای آمدن المبا
کنار عمه .  باهمه خوب بود ی از آقاجان و مرتضریغ . امدی نشی صحبت دوباره با ترانه پي برافرصت

 اش نشسته بود 
 . ردند  کی صحبت مي بود از هر درگرشی هم سمت دترانه
  . دی دبای ترانه اعالم شد حسرت را در چشمان زي خبر نامزدیوقت

 .  که در دل خودش هم احساس کرده بود یحسرت
 شده بود گفته بای امشب تازه متوجه صحبت زنکهی اي دلش گرفته بود نه به خاطر ازدواج ترانه برا

 کند؟ی با تو ازدواج میبود چه کس
 .  زده بود شی ته دلش نی بود کسدهینه د را در تراجانی هنی که احاال

 يبرا.  بود دهیمنظورش را نفهم . ستی نبودنت مهم نزهیگفته بود دوش.  افتاد ای بردادی ناخودگاه
  رفاقت ؟ای ستیازدواج مهم ن

 نکهی حتما اوهم با دانستن امی رابطه را شروع کنکی ازدواج نداده بود تنها گفته بود شنهادی پایبرد
 نفسش را فوت کرد .  قصد سواستفاده داشتستیباکره ن
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  فکر نکند حاال فقط کنکور و درس يزی کرد به چیسع
 .  بود مهم

 . انداخت لینگاه به صفحه موبا. آمدامی پشی راه خانه برادر
 !  جمله بود کی 

 !    کلمه چهار
 " دلم برات تنگ شده "
 ....  بود دهی خواب بودنش را دشبید

 ! شد ریتعب
 

********************* 
 
 

 نداده ی جوابچی و پگاه هگذشتی داده بود مامی که پی ساعت از زمانکی.  گذاشت زی مي را روشاتش
  چیه. متنفر بودی توجهیاز ب. شده بودیعصب. بود 

 
 کرد ی مافتی دري جمله اکی ي هاامی خودش پشهیهم.  رفتار را با او نکرده بود نی تا به حال اکس

  مهم نبود شی کرد و برایپاك مبدون احساس 
 . عوض شده بودستادنشی اي جاحاال
  را برداشت یگوش

 ! نکن وونمید... برگرد پگاه :  نوشتدوباره
  . ردیگی الکل قرار مری دانست کم کم تحت تاثیسرش داغ شده بود م.امدی نی چه منتظر ماند جوابهر

 ؟ی لعنتشهیدلت تنگ نم:  نوشت دوباره
 !  نده امی پشهینه تنگ نم:د  جواب آمنباریا

به  . زی مي را پرت کرد رویگوش.  اما ننوشت سدیخواست جواب بنو. ستادی از زدن اي اهی ثانقلبش
  شد یدرك که دلش تنگ نم

 .  داده بود خودش را خرد کرده بود امی اشتباه کرده بود پاصال
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 پگاه ي محروم کرده بود برازیچچند ماه خودش را از همه .  نفس باال رفتکی را پر کرد با شاتش
 ! دلم تنگ نشده گفتیآنوقت م
 زنگ آپارتمان در سکوت خانه يصدا. لبش را پاك کردیسی خدی لبش کشي شصتش را روانگشت

 دستش را به دسته .  رفت جیبلند شد سرش گ. دیچیپ
 

 . کرده بودي روادهیز. گرفتمبل
 ماندانا پلک دنی نگاه کرد با دیاز چشم. ت  برداشت به طرف ود خانه رفاطی را با احتشی هاقدم

 .  را با حرص بست و باز کرد شیها
سرش را به نشانه سالم کردن تکان .  کرد ي خانه را باز کرد کنار رفت ماندانا وارد شد سالم بلنددرب

 ماندانا .  مبل تک نفره پرت کرديداد خودش را رو
 

 . انداختزی مي به بساط روی رفت نگاهجلو
 ! تنها تنها ؟:  زد لبخند
  ؟ نجای ايای وقت میچرا وقت و ب:  قرمز گفت یبا چشمان. ندادجواب
 .  دسته مبل انداختي گذاشت پالتو را درآورد روزی مي را روفشی کماندانا

 .  افتاده بود دشی شانه سفي روی مشکلشیموها.  بود دهی پوشي بازتاپ
 .ماند موها ی پوست و رنگ مشکيدی تضاد سفي رونگاهش

  تضادنی همدنی دي براختیری شانه اش مي کرد روی پگاه را باز مي موهاشهیهم
 ... سرش داغ بود،درونش هم.  نشستن ماندانا به خود آمد با

 دارم کسرهی ي شورشو درآوردگهید ! ي نره زن دارادتی که نجای اامیم:  گفت ی با ناراحتماندانا
  شتی پامی هم می وقتشنومیبخاطرت از بابا طعنه م

 
 خواسته ات ي پادی حاال هم باي خودت اومدي خواستگاريایمن که زورت نکردم ب.یکنی مينجوریا

  یسیوا
 را پس کردی که به ماندانا میی های محلینکند تقاص ب. دادهی را نداد سرش را به مبل تکجوابش

  ؟دادیم
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 باغ باشه اما گمیهست البته من م لباس ؟تاالرم ي برامی بریک:  ادامه داد دی کشیقی نفس عمماندانا
 ه؟ی سرد باشه تو نظرت چترسمیم

  می کن خودت بری روزو اوکهی دونم ینم:  زد لب
  تاالر؟ ای يباغ دوست دار:  لبش نشست ي ماندانا باز شد لبخند روي هااخم

 تاالر بهتره:  داد جواب
 انی خوشحال از جواب دادن کماندانا
 میدریگیپس دنبال تاالر م:  گفت 
 .  را تکان دادسرش
 .  نکرد ی گذاشت اعتراضشی پاي نشست دستش را گرفت روي مبل کناري از جا بلند شد روماندانا
 داماد ي تو جاکردمی به ازدواج که فکر ماهامی تو روشهیمن هم:  خوشحال گفت یی با صداماندانا

  االن ی دونی جز تو بذارم نموی کستونستمی اصال نميبود
 

  بهم چقدر خوشحالم می شدکینزد انقدر که
  !فهمهی فقط حال منو مدهی آرزوش رسنی که به بزرگتریآدم : دی لرزشیصدا

 اما سکوت فهمدی را از دست داده حال من را مشی هم که آرزوی کسدی بگوخواستیم . دی کشیآه
 . کرد 

 ؟يریکجا م:  بلند شد ماندانا نگاهش کرد دی کشرونی را آرام بدستش
 ادیخوابم م : دی صورتش کشي رویدست

 ی خوب بخوابرمیباشه منم م : ستادی اانی کي نزد از جا بلند شد رو به روی ناراحت شد اما حرفماندانا
  ماندانا  اما نی نگاه غمگي هم دلش سوخت برادی باپگاه بود شاي لجبازدیشا

 ... بمون فردا باهم  : گفت
 ....يخوای اما اگر ممینیبب تاالر و لباس میبر: بردشی موهانی را بدستش
  برم خونا خواستمی با بابا هم دعوام شده بود نمیمرس :دی حرفش پرنی بجانی با هماندانا

 ...  کهممنون
 چرا ؟ :  را قطع کردحرفش

  از رفتار تو ناراحته _
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  یرفتار من به اون چه ربط:  کرداخم
  ؟داره

 نگرانمه :  لبش را بهم فشرد ماندانا
  !کنهی مدی ،تهددهی دستور مزنه،ی بابات بهم زنگ می هادیو نباشه ، خوشم نمبگ:  گفتمحکم

 . ضربه بخورمخوادی اونم نگرانمه نمکنمی باشه باهاش صحبت م_
  بخوابم رمیم : دی کشیقی عمنفس

  کنمی جمع منارویمنم ا:  با لبخند گفت ماندانا
  خونه رو مرتب کنه ادی بیکی گمی فردا مستیالزم ن_

 .  کرددیی تاناماندا
  بود  دهی تخت خوابي را مسواك کرد به اتاق رفت ماندانا روشی دندان هایوقت

  .دیخوابی پگاه مشهی که همی قسمتهمان
 . زد هی قلبش ساي وجدان روعذاب
 .  به صحنه مقابلش نگاه کردی چارچوب درب گذاشت با ناراحتي رودست

  . رفت رونی رفت بالش را برداشت از اتاق بجلو
  نبود   یغامی پچی آمده باشد اما هیامی پدی انداخت شالشی به موباینگاه.  کاناپه بالش را گذاشت يرو

  گذاشتیشانی پيساعدش را رو .دی کشدراز
 .  زود خوابش برد یلیخ
 
  . دی از خواب پری تشنگدی احساس شدبا

 ساعت کیفقط . بود  نصفه شب 1 به ساعت انداخت ی را برداشت  نگاهلشی دراز کرد موبادست
  داده بود انی که به کیامیبعد از پ.  بود دهیخواب

 
 . دست و پا زده بود یمانی را بسته بود و در پشچشمانش

 .  بدهد انی که گفته بود از ته دل نبود فقط خواسته بود وخامت اوضاع را نشان کي اجمله
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 که گفته بود با بهم زدن رمی ؟گزدیم نم را بهي بود چرا نامزدمانی واقعا پشانی اگر کدیفهمی نماصال
  که حلوا ی اما وسط ناراحتگرددی هم برنمينامزد

 
 . کردندی نمراتیخ
 بود و امی که نشان داده بود فرستادن پی نکرد ؟ چرا تالش نکرد؟ تنها عکس العملي چرا کارانی ک

 .زنگ زدند
 . ند شد رفتن به آشپزخانه بلي پارکت سرد اتاق گذاشت براي را روشیپا

 نیی طبقه پاکی دی بانجای که آشپزخانه تنها چند قدم با اتاقش فاصله داشت اشانی خانه قبلبرعکس
  . رفتیم
 بلند شد به سمت در اتاق رفت قبل دی اش را به طرف خود کشی عروسکی روفرشي هایی پا دمپابا

  یامیپ.  را نگاه کرد لشی موباگری دکباریرفتن برگشت 
 

  . نبود
  دهد؟ی مامی باز پکردیر م فکچرا
 .  رفت رونی خارج کرد از اتاق بلنتی را از حالت سالیموبا

 را مملو از آب کرد تا همراه خود به وانی لگریبارد.  نفس باال رفت کی بزرگش را از آب پر کرد وانیل
 . اتاق ببرد 

 . آباژور روشن بودفی با نور ضعخانه
 .نییا اتاق پکی چهار اتاق باال بود و اتاق
 .  بودبای اتاق ها بزرگتر بود و متعلق رضا و زهی از بقنیی پااتاق

 داری که خبر از بزدی مرونی در اتاق و سنگ خانه بنی بکهی از باری کنار اتاقشان رد شد نور زرد رنگاز
  قدم جلو رفت با کیبودنشان داشت از کنار در 

 
 .   نامش قدم جلو رفته را عقب برگشت دنیشن

  ی واضح بود و کمبای زيصدا
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 حرف ينجوری باهام ای وقتي من چقدر پگاهو دوست دارم چطور توقع داری دونیتو نم : دیلرزیم
  برام مهم نباشه ؟زنهیم

 . در بردکی را پشت گوش زد سرش را نزدشانشی پري موها
ه فکر  کمتر غصه بخور کمتر خودتو عذاب بده بگمی برات مهم نباشه مگمینم:  رضا واضح بوديصدا

  باش مونمیمنو زندگ
 .  محکم شد وانی دور لدستش

 .... ی مهمه اما نممونی زندگیهستم تو برام مهم : دی لرزی نمشی صدابایز
 دی شاشهی من انشاهللا پگاه هم کنکور بده استرسش کمتر مي براهی کافنیهم:دی حرفش پرنی برضا
  فاصله هم براش خوبیکم

 !  باشه 
  زندی قلبش نم کردیاحساس م.  شد خشک
  چارچوب در گذاشت ي را رودستش

 .دیشنی بود،نمفی ضعبای زيصدا
 . بوددهی کامال به درب اتاق چسبگوشش

  دی فهمبای را از خنده پر ناز زنیا. اما هرچه بود نظرشان موافق هم بوددی را نشنبای زجواب
 .رف راه پله ها رفت به طنی سنگییبا قدم ها. رفتنی نور از بکهی چراغ اتاق خاموش شد بار

 ینم.  آنجا وجود نداردی ست قلبی اش خالنهی قفسه سکردیاحساس م. بودشی در گلوینی سنگبغض
 ...تپد
 میتصم.  داشت برودمی خواستند دورش کنند؟ اوکه خودش تصمی فاصله ؟ می گفته بود کمرضا

 . داشت شهرستان درس بخواند مزاحمشان نباشد
 . بودنی اما تنش سنگیاز درونش ته.  رفتی ها را آرام باال مپله
 اش است ؟ اصال ی نگفت او مهمتر از زندگبایچرا ز.  را کنارش گذاشتوانیل.  پله نشستنی آخريرو

  را ساخته بود که ی زندگنیمگر چند سال بود که ا
 

 داد؟ی محشی به او ترجحاال
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 شی درشت اشک از چشم هاي برود اما قطره هانیی تا بغض پادی جرعه آب نوشکی را برداشت وانیل
 .ختی ررونیب
 .  خواستی را همراه عشقش بدون او مدشی جدیزندگ. خواستی اورا نمبایز

 ..نگران آرامش همسر و خانه اش . اش بودی نگران زندگرضا
 . خواستی به فکر ثروت پدرش بود او را نمانیک

 ری را ززیهمه چ. بد نکرده بودنطوری اانی ؟کاش کی پناهی ب؟ازیی حجم از تنهانی کرد با ای مدی باچه
 . پا نگذاشته بود 

 . صورتش مهم نبودیسیخ. را از کنارش برداشتوانیل
 . گذاشتی پاتختي را رووانیل. اتاقش برگشتبه

 امدهی نیامی پچیه. را فشرد صفحه روشن شدلیدکمه وسط موبا.دی صورش باال کشي را تا روپتو
 ي غهی تياشک از رو.بود

 .خورد  اش سر ینی ب
  بود؟ یامی چه پمنتظر

 حتما زنش آمده . شدالیخی دادو بامی پدو
 ....  برده بود و حاالادشی نبودش را از بود

  ساعت در آغوشش گرفته بود نی در احاال
  ، بودنشدنشی از حس خوب دی آرامي با صداکردی را نوازش مشی موهاحتما

  ... گفتی م
 . صورتش گرفت هق زد يدو دستش را رو. را کنار گذاشتیگوش

  خودش ي براگری بار دامشب
  عشق نی ايبرا
  اش ی زندگيبرا
 .  کردی فکر مای به بردگذاشتی فردا احساساتش را کنار مکردی مهیگر
 . شدی پر می خالي جانی اما حداقل اشدی فراموش نمانیک
 .. ساختی می زندگدیبا ... شدی پر مدیبا
 



 885 

************************** 
 

 .دی سارا خندی بلند به شوخي را عقب داد با صداشسر
  رونی بندازتمونی مادیاالن م:  گفت دی کوبشی پاي روزی مری با خنده از زهیسم

  خورتمونیدو ساعته داره م:  چشمانش را گرد کرد سارا
  اشکم دراومد دمی انقدر خنديوا:  نم اشک را پاك کرد دی چشمش کشي دست روپگاه
 بهت بگم به جا کالس زبان خواستمی مي تو کالس انقدر عنق بودلیاوا:  داد هیتک ی به صندلسارا
  اموزی بی برو زبان فارسیسیانگل
 افسرده بود خو االن خوب شده خدا رو شکر  : دی را برکشی از استي اتکه
 .  تکان داددیی هم سرش را به نشانه تاسارا

 اش آمده بودند و دوستش شده ی زندگطی شرانی که در بدتريدو خواهر.  لبخند نگاهشان کرد با
 .بودند
 کردند ی بامزه مي های و آنقدر شوخبردنشی مرونی به اجبار با خود بی که ناراحت بود حتییروزها

  فراموشش زیتا همه چ
 . شدیم
  دلش را به آنها نگفته ي از راز هاچکدامیه

  یرفتی سراغشان نمچوقتی و هیبستی مدی زخم ها را بای باشند، نگفته بود چون بعضبهی نه که غربود
 .  زخم رابست و سراغش نرفتنی ادی همان شب که نخواسته شدنش را فهماز
 پا گذاشتن رو شهی آدم خفه منجای بخدا اای توام بمی پگاه ما رفتیول:  سارا به خود آمد ي صدابا

 گلومون 
 .  بروندرانی از اشهی همي خواهر که قرار بود بعد از گرفتن مدرکشان برادو

 تونم اصال به رفتن ی نمنجاستی جز اونا دوستم انجانیمامانمو بابام ا: را به چنگال زد تزای از پیبرش
  فکر کنم نجایاز ا
  پدرتو امرزهیخدا ب: نوشابه اش را برداشت وانی لهیسم

 .  گشت رانی کرد و بحث حول محور رفتن از اتشکر
 . دوخت یبه گوش نگاهش را لشی روشن شدن صفحه موبابا
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 .  عادت شده بودی صفحه گوشي روزها نامش رونی از فرستنده که ای صفحه بود با نامي رویامیپ
  " دنبالت؟ امی ب" را خواند امشیپ

  " می هنوز هستی نه مرس" نوشت
  مواظب خودت" آمد عی سرای بردجواب
  " باش 
 . سدی بنوشی برا" توام "هر چه کرد نتوانست . لبش را به دندان گرفت گوشه
 ری که درگی گوش داد با حواسنشانیبه ادامه بحث ب. شداهی را فشرد و صفحه سی گوشي باالیشاس
 .  آخرش شده بود امی و پایبرد

 .  را قبول کرده باشد اما قبول کرده بود ای بردشنهادی پشدی باورش نمهنوز
  بود ختهی ماه بعد از آن شب که اشک رکی

 . کرده بودقبول
 .  کرد ی که اصال فکرش را نميزی محترمانه بود چایرفتار برد.گذشتی ماه از باهم بودنشان مکی حاال

 .  کرد ی کرد و تنها با نام خودش خطابش می استفاده نمزمی جمالتش از عزدر
 .  بگذارد که او دوست دارد یی گرفت اما حواسش بود آهنگ های دستش را نمنی ماشدرون

 . پگاه گوش داده بودی گز کرده بودند و به خاطرات بچگادهی را پشی تا تجرصرعی حرف بود اما ولکم
 .  تهران را باهم رفته بودندي های رفتند اما تمام جگرکی شاپ نمیکاف
 . گذشته بود ای روز با برد30
 . عاشقانه نبود ، دوستانه بود شی رابطه به دست آمده بود برانی که در ایحس

 ...د  افتای مانی کادی هنوز
 ...  کردی خاطراتشان را مرور می گاههنوز
  ... ندی را ببدی جدي تا عکس هارفتی ماندانا مجی پهنوز
  ... دادی مامی پانی کهنوز
 !  داد ی را نمانی جواب کهنوز

 .  نبود تنها آرامش بود جانی از عشق و هي خبرای بردبا
  ندنشستی هم مي روبه رویوقت ... زدندی کنار هم قدم میوقت
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 که داشتند ، ي ، از روزندهی آي براماتشانی از تصمدشان،ی عاشقانه نبود از عقاي از جمله هايخبر
 .  گفتندیم

 دادی محی توضشی گفت و او با حوصله برای مای را که مشکل داشت به بردستی و زیمی از شیمباحث
 !بدون خسته شدن... 

 قهی و چند دقرفتی درهم مای برديا آنوقت اخم هشدی مشی موقع درس حواسش پرت صدایگاه
  کردیبدون حرف نگاهش م

 .  کرد ی می انداخت آرام عذرخواهی مری سرش را به زآنوقت
 .  خو گرفته بودای سال با بردنی ماه از شروعشان گذشته بود اما به اندازه چندکی
  چشمانش به خود آمد ي تکان دست سارا جلوبا

  تو ؟ ییکجا:  با خنده گفت سارا
  اریدر فکر :  مسخره کرد هیسم

  دارم اریچقدرم من :  زد لبخند
  بود ؟باربد؟ی منه ؟ اسمش چاری دنبالت ادی وقتا میاون پسر اخموعه که بعض:  چشم غره رفت سارا
  ایبرد:  جواب داد هیسم
 من دوست پسر تو رو داشتم غم نداشتم بخدا :  به پگاه کردرو
  میهست ی دوست معمولستی دوست پسرم ن_
 نه ابراز کردی دوست پسر را نمکی ي کدام از کارهاچیه. دوست پسر نبودای واقعا هم از نظرش بردو

  ماه گذشته کی گفتیساناز م .ي اژهی و توجه ويعالقه ا
 

  عاشق تو شده دی بگونکهی اي است برازود
 .دی گوی نمي جمله انی همچای بردچوقتی کرد هی دانست چرا احساس می نماما
 .  زدند يگری و سارا حرف دهی که داد سمی جواببا

 ی نمي اصرارشدندی بود که اگر متوجه عالقه نداشتنت به بحث منی صفت خوبشان همنیبزرگتر
 . کردندیکردند و بحث را تمام م

 .  شدادهی سارا پنی خانه از ماشمقابل
  زنگ را فشرد دی کشرونی را در قفل وارد کرد قبل از چرخاندن بدیکل



 888 

 . که  از ته دلش نبوديلبخند. به استقبالش آمد با لبخند سالم کردبایز.  خانه باز شدبدر
  کرده بودریی را قبول کرده بود تغایشنهادبردی پی از وقتبای رفتار ز

  برق زده بود چشمانش
  گفته بود ای را درباره بردزی چهمه

  خواستی نمي دلش پنهان کارگرید
  خواست ی نمدروغ

  کرده فقطیته بود کار درست هم گفبایز
  رابطه باشد نی به حد و حدود احواسش

 !  حرف باز زخم زده بود نی با گفتن او
 بدش زی گذاشت از درس خواندن پشت منی زمي را برداشت روشیکتاب ها.  را در آورد شی هالباس

 .  آمد یم
 نوشته شی و تست رویآموزشنام چند کتاب کمک .  افتاد نشی از بيبرگه ا.  را باز کرد ستی زکتاب

 .شده بود
 ! بود ای دست خط برد

 .  درس شود الیخی بدی با آمددن عدی گفته بود نباایبرد.  برگه را کنارش گذاشت
  . گذراندی اسفند ماه را هم با درس خواندن مي روزهانیآخر

 .  برونددی خريقرار بود فردا همراه ساناز برا.  مانده بودنی هفته تا فروردکی
 به ساعت ینگاه.  بخوابدخواستی دلش مدی کشي اازهیخم.  کتاب انداخت ي به نوشته هاینگاه

  کتاب گذاشت چرت يسرش را رو. انداخت ده شب بود 
 

 . بزند یکوتاه
 دی کوتاهش تا صبح طول کشچرت

 
************** 
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 ریکش آمدن پن. چند دانه ذرت درون قاشق رفت ، باال برد . فرو کردوانی کوچکش را در لقاشق
 قاشق را درون دهانش گذاشت با . دهانش را آب انداخت 

 
 در دستش زل زده بود ، وانی گرد به لی که در آغوش مادرش با چشمانی دختر بچه کوچکدنید

 . خنده اش گرفت 
 شی باالي نشان از اشتهازانشی آوي بخورد اما نگاهش و لپ هايزی از آن بود که بتواند چکوچکتر
  .داشت 

 کرد ی اش میکی در دستش کنارش نشست همانطور که شروع به خوردن ذرت مکزیوانی با لساناز
 ؟يخندی میبه چ: گفت 

  چه نازه زمی عزیآخ:  لبخند زد دنشیساناز با د.  چانه به دختر بچه اشاره کرد با
 .  مانده بود دور شد وانی لي که روی بچه با نگاهدختر
  دیر خي هاسهی به کی نگاهساناز

  مونده ؟ ی چگهید : انداخت
  می شلوار و کفش نگرفت_

  ی راستخوامیکرم پودرو رژ لبم م:  فکر کرد یکم
 ..  فکمیباشه طبقه باال هم بر:  را تکان داد سرش

با . دی کشرونی مانتواش ببی را از جلی دست موباکی صحبتش را قطع کرد با لی زنگ موباي صدابا
 .  تماس را رجکت کرد دی شماره ابرو درهم کشدنید

 ؟ي بود ؟ چرا جواب ندادیک : دی پرسکنجکاو
  را کنارشلی موبای گوشساناز

 رضایعل: گذاشت 
  مگه ؟دیقهر:  باال رفت شیابروها
  بهش گفتم نرو حرف منو به پشمش گرفت ی رفت مهمونشبید:  کرد ی نوچساناز
  ؟يعاشقش شد : دیخند
  اما دوستش دارم ستمی عاشقش ن: رها کرد وانی قاشق را در لساناز

 ؟ي زودنی هم؟بهيجد:  پگاه گرد شد چشمان
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  بعدم دوست داشتن که زمان مشخص ندارهمی وقته با همیلی نبود خي زودنی به هم_
 گفت ی وقتدمی فهمشبیمن د!  برات مهم شده ي دوستش دارینیبی ميای وقت به خودت مهی
  ختی قلبم ری برم مهمونخوامیم

 خاموش شوی مواظب خودت باش بعدم گوشزمی عزادی گفت صدا نمدیش گفتم نرو خندبه : دیخند
 کرد 
  شعوریب:  اخم کرد پگاه

 که اموی پ؟يداری داد بامی صبح پ5 ، ساعت دمیتا صبح نخواب:  تکان داد دیی به نشانه تاي سرساناز
  زنهی داره زنگ میحاال ه. دمی خوابدمید
  روشعویجوابشو نده ب:  گفت ظی غبا
  ! ستی دونم جواب ندادن من اصال براش مهم نی دم اما می نم_

 چرا مهم نباشه ؟ : در دهانش برد  گفت ی قاشقپگاه
 آدمم که هی براش شتری کنم منو دوست داشته باشه من بیچون فکر نم:  شانه باال انداخت ساناز

  الزمم داره ازشی ني ارضايبرا
 ! ي شدی مکشی نزدگهی جور ددی پس با_

نه :  بود گفت نیی انداخت همانطور که سرش پاوانی درون لیلی می کرد نگاه بی خنده آرامساناز
  بهتره حداقل یلی خمی شدکی که بهم نزدنطوریاتفاقا ا

 
 گهی باهم بودنمون به خودم قول دادم که دنیبعد اول .ستمی االن منتظر دوست داشته شدنم نمن

  هینارش  بهش داشتم کی کششهیسمتش نرم اما 
 

 اما شمی دونستم دارم وابستش می باز رفتم خودم منی همي نداشتم برای کسشی بود که پیآرامش
  نشدم الیخیب

  ؟ی کنکاری چي خوای حاال م_
  !دمونی خرهی بقمیپاشو بر ... کنمیکات م:  شد بلند

 . شد کنارش به راه افتاداز جا بلند .  بزند اما ساناز به راه افتاد و اجازه حرف زدن نداد ی حرفخواست
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 بود نگاه کرد نیتری که در ویی و به مانتوستادی ايمقابل مغازه ا. دندی را خرشانی و کفش هاشلوار
 قشنگه بنظرت ؟ : آرام گفت 

 تر در نیی چند قدم  پادنشیساناز نبود اطرافش را نگاه کرد با د.  کنارش را نگاه کردی جوابامدنی نبا
 .  مغازه به طرفش رفت کی نیتریحال نگاه به و

 
  ؟ی کنی نگاه مویچ:  نگاه کرد نیتری و به وستادی اکنارش

 .  را نشانش داد ی با انگشت فندکساناز
  ؟ ی کيبرا:  باال رفت شی ابروي تاکی

 رضایعل:  به طرف درب مغازه رفت ساناز
 .  معروفش کرد  از فندك و ماركفیفروشنده شروع به تعر. لب وارد مغازه شدندي روي لبخندبا

  ؟يخوای مای برديبرا : ستادیساناز کنارش ا.  نگاهش را درون مغازه چرخاند کنجکاو
  ؟ ویچ:  تعجب نگاهش کرد با

 .  فندك کی بود و کنارش ی بزرگگاری سریز.  با سر اشاره کرد ساناز
 نه بابا :  باال انداخت ابرو
  براش خبری بگيدی عدیستی مگه دوست ن_

  ستیالزم ن:  فروشنده رفت و رو به ساناز گفت رهی به نگاه خي چشم غره ا
 خاك بر سرت واقعا :  لب غر زد ری زساناز

 .  رفتند رونی گرفتند و از مغازه بلی تحوبای زي را در جعبه افندك
 !ي بديدی بهش عدیباالخره که با:  گفت ساناز
  ستی در کار نيدیبا : دی کشي کالفه انفس
  خب کات کن ادیازش خوشت نم : ستادی اساناز

  اماادیخوشم م:  زد لب
  ؟یاما چ:  منتظرنگاهش کرد ساناز

 بودنش خوبه ی دوسته معمولنیهم..   تجربه کردم باهاش تجربه کنمانی که با کی هر چخوامی نم_
 ! بشه کمی نزدخوامی نمشتریب
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اهات باشه بنظرم  بشتری بی خواستیعنی پس ی رابطه بشکی باهاش وارد ي قبول کردی وقت_
  ستی با خودت با معلوم نفتیتوتکل

 ! معلوم هست :  جواب دادمحکم
 مشخصه واقعا:  لبش را کج کرد ساناز

 گرد ی انداخت و با چشمانرندهی به نام تماس گینگاه. زنگ خورد لشی جوابش را بدهد موباخواست
 رضاستیعل: به ساناز گفت 

  ؟يجد:  ساناز برق زد ي چشم ها
  تو ؟ يآره جوابشو نداد:  تکان داد  راسرش
 جواب بده نگو باتواماا ..   خاموش کردم روش مویگوش:  با خنده گفت ساناز

 .  گوشش چسباند ي را رولی موبادی سبز را به سمت راست کشرهیدا.  را تکان داد سرش
 . دی مودبانه سالم کرد حالش را پرسرضایعل

 ؟ی خوبم تو خوبیمرس:  جواب داد دوستانه
 کار هی بهش يدی موی گوششهی نمرمی سانازو بگکنمی می سعیراستش هر چ.  قربونت منم خوبم_

 واجب باهاش دارم 
 ستی من نشیساناز پ:  را گاز گرفت لبش

  رونی گفت قرار با تو بره بروزید:  مکث کرد ی کمرضای عل
 !  را باال برد که بگو نه شی مقابلش دست هاساناز

  می نداشتي قرارنینه همچ:  تکان داد و گفت شی برا به نشانه تاسفيسر
 . سکوت کرد هیچند ثان.  آمد ی نمرضای عليصدا

 ...  من بهش ي خوایحاال م:  آرام گفت 
  مزاحمت شدم دیببخش . ستیالزم ن:  اول را نداشت متی مالشی صدادی حرفش پرنی برضایعل

 . کند تماس را قطع کرد ی خداحافظنکهی قبل از ا
  گفت ؟ ی شد ؟ چیچ:  گفت جانی با هازسان

 ينجوریحاال چرا ا.  نگفتیچیه: پاساژ شلوغ بود   دستش را گرفت .  به اطرافشان انداخت ینگاه
  ؟ي درآورديبچه باز

  انهی مهمم براش نمی ببخوامیم:  با لبخند گفت ساناز
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 ... خب اگر حساس ن : دی خندپگاه
 کنهی می و دروغ گفتن اگر براش مهم باشم قاطچوندنیو پ حساسه ریلینه خ:  را قطع کرد حرفش

  نه اگر کرد که کات ای کنهی می قاطنمی ببخوامیم
 
  کنار ذارمشی اگر نکرد که مکنمینم

  بخدا یتو خل : دی بلند خندي با صداپگاه
  گشنم شد بی عجمی شام بخورمی برایب:  دستش را گرفت ساناز
 آره ؟ :  زد ی لبخند کجپگاه
 آررره :  گفت دهی با خنده و کشزسانا
  دی بلند خندي دو با صداهر
 

 .  کرد و وارد کوچه شد می دو دست تقسنی را بدشی خري هاسهیک.  کوچه از هم جدا شدند سر
 ی رفتنرونی و هر بدی ست که آرامش در آن وجود دارد که بعد از هر خری مکانشهی همخانه

  يگردینه برم گرم  خاطی که حاال به محيشویخوشحال م
 ی میبگی جمعشان احساس غرنیب. و سربار بودن را داشتیهنوز حس اضاف.  نبود نطوری او اي برااما

  باهمی نشستند،زی و رضا که کنار هم مبایز. کرد
 
  . شدی مبهی غرشیبرا
 کردی که پر میهر قاشق. هنگام خوردن غذا معذب بود .  کردی خودش را در اتاق حبس مشهیهم

  است و حتما با شی همه روي کرد چشم هایاحساس م
 

 .دیکشی شدن کنار مری زمان ها بدون سیبعض. خوردی چقدر غذا مندی گوی مخود
 کرد ی حس را درك نمنی روز اوهم اکی.  کرد ی درکش نمی هر کسدی بود که شای مزخرفحس

  ! ی تو لوسگفتی داشت به دوستش مادی به یحت
 .  را نداشت که درکش کندیکس او بود و ي جاقای حاال دقاما
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.  تعجب کرد نی راننده ماشدنیبا د. کنارش متوقف شدینی مقابل خانه ماشدنشی به رسهمزمان
 سالم . جلو رفت .  شد ادهی پای باز شد بردنیدرب ماش

 
  .کرد
 .  جوابش را دادای برد

  افتاده ؟ یاتفاق:  همان تعجب گفت با
  آوردم يزی برات چيودنه در دسترس نب:  نگاهش کرد ایبرد
عه اصال حواسم نبوده :  از آنتن گفت ی خالي هارهی دادنیبا د . دی کشرونی ببشی را از جلیموبا

  دیببخش
 دشی خري هاسهی به کی نگاهایبرد

  ؟يتنها بود. اشکال نداره :  انداخت 
  می نه سانازم باهم بود از هم جدا شد_

  مچش انداخت وي به ساعت روی نگاهدستش را باال برد. تکان داد ي سرایبرد
  ؟رهی شام خوردن ديبرا:  گفت 
  ؟ يشام نخورد:  زد لبخند

  شلوارشبی دستش را داخل جایبرد
 نه ، تو ؟ :  برد 
 خوردم :  را گاز گرفت لبش
 يدوباره باال رفت رو.  که دندان گرفته بود ، نشست ی لبي آمد رونیی از چشمانش پاای بردنگاه

 چشمانش 
 .  معذبش کرد ایحالت نگاه برد. آب دهانش را قورت داد. دندان آزاد کرد ری را از زشلب

  خوردم ی نمیگفتی اگر قبلش بهم مدیببخش:  کرد ی کوتاهسرفه
  میریفردا شب م: زد ي لبخند محوایبرد
 ؟ي برام آوردیباشه چ:  تکان داد يسر
  یکتاب تست و کمک آموزش:  درب عقب را باز کرد ایبرد

  يدی ممنونم چرا زحمت کشیلی خی مرسيوا: زده گفت جانیه
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 را بست دست دراز نیدرب ماش.  بود برداشت نی عقب ماشی صندلي که روسهی خم شد چند کایبرد
  ي هاسهیکرد به سمت پگاه به منظور گرفتن ک

 
  .دشیخر

  هی کافياری رو بنای همی مرسیلی تونم خی خودم مینه مرس:  با خجالت گفت پگاه
  ی درو باز کنی بده به من بتونی تونی دونم میم : دی آرام خندایبرد

 .  دادای را به دست برددشی خري هاسهی گفت ک" ی آهان"
  .اوردی خودش نيبه رو. از تنش رد شدیبرق. کرددای دستشان باهم تماس پي الحظه

 . دیچی عطرش در مشامش پيبو.ستادی پشت سرش اایبرد. را درقفل وارد کرد دیکل
 .  وارد شد ای حواس بدون تعارف زدن به بردی را چرخاند قفل باز شد، بدیکل

 شرمنده لب .  پشت سرش آمدایبرد
 يومدی مدی تو اول بادی ببخشيوا : دیگز
  ! ی انقدر معذب باشستیبا من راحت باش الزم ن:   نگاهش کرد ایبرد

 ... آخه :  را تکان داد سرش
 !ه نداره آخ:  سرش را کج کرد ایبرد

 .  شد هی خانه متوجه نبود بقي رفتند با خاموش بودن چراغ هايبه طرف درب ورود.  زدلبخند
 .  زد نییپا.  خانه گذاشت زی پري رودست

  ؟ ستنیخونه ن : دی آرام کنار گوشش پرسایبرد
 نه :  متر بود لب زد یلی صورتشان چند منیصورتشان مقابل هم بود فاصله ب. را چرخاندسرش
 وارد خانه شدند  .  کرد صورتش داغ شده یاحساس م . دی را عقب کشسرش

 اتاقت کجاست ؟ : دی پرسایبرد
  اتاق سمت راست نیاول:  دست پله ها رانشان داد با

  راخچالی ينت رو . دی به آشپزخانه دوعیسر.  که از پله ها باال رفت  ایبرد
  " پارك می ما رفت" خواند 

 .  شربت را برداشت يبطر.  را باز کرد خچالیدرب . انداختنکیه کرد در س را برداشت مچالبرگه
 .  درست کرد یعیشربت سر.  بزرگ را برداشتوانی رفت لنتی طرف کاببه
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 .  برداشت ی دستسیپ
 پگاه ؟ :  آمد ای برديصدا

 .  رفت رونی گذاشت از آشپزخانه بی دستشی پي را رووانیل
  دستت دردنکنه ی مرسنجامیا: کنار پله ها بود ایبرد
  ! یچه خانوم:  را برداشت وانی جلو رفت لایبرد

  ! ي شدتی اذدی  ببخشنیبرو بش:  زد ای به لحن مهربان برديلبخند
 االن گفتم باهام راحت باش :  اخم کرد ایبرد

 ... . آخه هنوزشهینم:  را گاز گرفت لبش
 ي قدن هايصدا.  گذاشت نکی درون س رای دستشی را ناتمام رها کرد به آشپزخانه رفت پجمله

 .  را آمدایبرد
  کانتر ي را رووانی لایبرد . برگشت
  ؟یآخه هنوز چ : گذاشت

  به شربت لب نخوردهینگاه
 ! چرا ؟ينخورد:  انداخت 

 .  شلوارش برد منتظر نگاهش کردبی هر دو دستش را جایبرد
 آخه هنوز زوده  : دی کشیقی عمنفس

  ؟ ي نداريکار: د  سرش را تکان داایبرد
  ؟ ي بريخوایم:  رفت وا

 . گفت و به طرف در رفت " ی اوهوم" ایبرد
.  قانعش کند دی بگويزی حداقل در جواب حرفش چای بماند خواستیدلش م.  ماند شی سر جاخشک

 .  جز رفتن ی بدهد اصال هر عکس العملحیتوض
 .  است خی که همچون کوه استی بردنی ا .ندی چی مواری که داستی بردنی اندی بود ساناز تا ببکجا

 . رفت رونی آشپزخانه باز
 .  درب خانه بود ي روای برددست

 رابطه هی شروع شنهادی بهم پي خوای منو نمی دونم چرا وقتینم:  که بغض داشت گفت یی صدابا
  ؟يداد
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 بودن یاز معمول رابطه نی که اارمی دربی مهربونهی توجه هی کنم از رفتارت یهمش فکر م:  رفت جلو
 ستیبرام خارج بشه اما ن

 ... اخم یب ... رهیخ.  نگاهش کرد ایبرد
  بغضش را فرو دی کشیقی عمنفس
 گهید ! ي بری تونیم....  منم که ی سرگرم بشی فقط خواستي خوای رابطه رو نمنیتو ا : خورد

  شمیمزاحمت نم
 . دی شد به سمت خود کشای دست بردری اسشی از کنارش عبور کند به طرف پله ها برود بازوخواست

  هم يرو به رو.پشتش درب خانه را لمس کرد 
 
 نیا . خوامیمن تو رو م:  به چشمان پگاه  لب زد رهی اخم نداشت خایبرد. نفسش حبس شد. ستادندیا

 .  خوام یرابطه رو م
 . یستی نی من سرگرميتو برا : دی سرش آرام کشي را باال برد شال را از رودستش

 .  نفسش ینفس گرفت از داغ.  صورتش رها کردي را روازدمشب
.  گشت ی مشی چشم ها و لب هاي رواینگاه برد.  بود ای درب خانه و تن بردنی تر شد بکی نزدایبرد

  ینیب.  کج شد ی کمایسر برد. دهانش خشک بود
 

نداشت چشم بست  را ایطاقت نگاه نافذ برد. دستش کنار بدنش مشت شد.  شددهی آرام بهم کشاشان
  دیچی پفونی زنگ آي صداای برديقبل از حس لب ها

 
. 

.  رفت فونی به طرف آدی خشکش کشي لب هايزبان رو. از هم فاصله گرفتند .  را باز کرد چشمانش
  رضا و دنیبا د.  نگاه  نکند ای به بردکردی  میسع
 

 .  درآغوشش دکمه را فشرد آرمان
 . کرد یوالپرس دست داد و گرم احای با بردرضا

 .  هم متوجه شد ایبرد.  گشت نشانی اما نگاهش مشکوك ببای ز
 .  ماندن اصرار کرد، نماندي چه رضا براهر
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 دستش را دراز کرد ی خداحافظي براای بردیوقت.  تعارفشان را رد کرد" برم دی بایی جا" گفتن با
  دست داد نیی پاي نگاهش کند با سردیخجالت  کش

 .  به دستش وارد کرد و رها کرد یم فشار آراایبرد
 .  بود ری دلگبایاز برخورد ز. به اتاقش رفت " بخوابم خوامی م" حرف نزد و با گفتنبای زبا
  . دی کشرونی را بشی را باز کرد و لباس هاشی خردي هاسهیک

 .  از ذهنش عبور کرد ی کاشي کتاب ها خورد اي هاسهی که به کچشمش
 " بود دهی خريزی چای بردي کاش براي ا" 
 

++++++++++++++++++++++ 
 

 ی تاکسچی بودند و هی شخصنی کردند اکثرا ماشی ها از کنارش عبور منیماش . ستادی اابانی خکنار
  . شدی نمدایپ
 سر بلند ستادی مقابلش ايدی و شش سفستیدو.  را در دستش جا به جا کرددشی خري هاسهیک

  از یکی برادر ایلی ادنی به راننده انداخت با دیکرد نگاه
 

 .  سوار شدی خم شد درب را باز کرد خوشحال و راضایلیا.  لبخند زددوستانش
 رفتی مادشی ی اشان کم بود گاهیفاصله سن . دی خندایلی ادبانه ای بي طول راه فقط به جوك هادر
  ی با دوستان دخترش تفاوتشی پسر است برایحت
 

  . نداشت
  زده هی تکنی که به ماشی در حالرضای علدنی با د. وارد کوچه شد نی ماشیوقت
 .  لبش جمع شد ي ، لبخند روشی لب هانی بيگاری بود و سلی دست موباکی و بود
 .  جلو تر نرو دوست پسرم اونجاست :  گفت ایلی به ارو

  دی ترسینم.  کرده بود خی دستش انگشتان
 . عف کرده بود  ضرضای علي قد و باالدنی بار از دنیاول.  داشت جانیه
 .   شدادهی تشکر کرد و پایلی را برداشت از ادشی خري هاسهیک.  را نگه داشت نی ماشایلیا

  رفت چند قدم مانده رضای طرف علبه
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 . زد شی برسد با تعجب صداکشینزد
  را گارشی سر بلند کرد سرضایعل

  درهم بود شیاخم ها. جلو رفت  . برداشت
  ؟ي دیخاموشه؟ از صبح چرا جواب نم چرا تیگوش : ستادی امقابلش

 حوصله نداشتم :  جواب داد الیخیب
  ؟ی نداشتویحوصله چ:  باال رفت رضای علي ابروي تاکی

  حرف بزنم شعوری بي با آدما_
 انداخت دست دراز کرد نی زمي گرفت روگارشی از سیکام محکم.  تکان دادی سرش را حرصرضایعل
 .  دی را از دستش کشدی خري هاسهیک

 ؟یکنی مکاریچ: با چشمان گرد شده گفت ساناز
 .  عقب گذاشت ی را در صندلدی خري هاسهی را باز کرد کنی درب ماشرضایعل
  شهی نمنجای امی حرف بزنمی برنیبش:  به ساناز گفت رو
 .  رفت نی به خود گرفت به طرف ماشی ناراضافهیق

  را روشن کرد به راه افتاد نی ماشرضایعل
 .ر شدند خانه دواز
  ؟ هی چای مسخره بازنیا:  سکوت را شکست رضایعل

  ستی نيمسخره باز:  را چرخاند نگاهش کرد سرش
 یکنی خاموش می گوشيدی ؟ از صبح جواب نمهیپس چ:  پوزخند  زد رضایعل

  یگیدروغ م:  کرد نگاهش
  حتما یقشیال:  را پشت گوش زد شی موساناز
  ؟هیا چ اداهنیشعر نگو چته ؟ا...ك : دیخند
  ادامه بدم خوامینم:  گرفت نفس

  شده ؟ یچرا ؟ چ:  نگه داشت رضایعل
 ؟يمنو دوست دار : دی سمتش چرخبه
  ؟يعاشقم شد : دی خندرضایعل

 عاشقت نه اما دوست دارم  : دینخند
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 .  محو شد رضای علخنده
 خوام از دستت بدم ی دوست دارم انقدر که نمدمی فهمشبی اما دی دونم چطور و از کینم:  دادادامه

 . خب راهمون از هم جداست یول
  تونم تحمل کنمی دونم بعد از تو می وابستت بشم چون نمنی از اشتری بخوامینم
 .  نه ای 

 حرف ها را بزند اصال نی اندی روز ساناز مقابلش بشکی کردیفکر نم.  کردی ناباور نگاهش مرضایعل
 .  نبودي جدشی حد برانیرابطه تا ا

 بود بعد از ری رابطم با امنیاول . ستمی هرزه باشم اما ندی شاگهی ديایلیاز نظر تو و خ: ادامه داد  ساناز
  تتیامروز دروغ نگفتم خواستم اذ . ياون تنها تو بود

 
 .  نه ای مهمم برات نمی ببخواستمی مي زنگ زدی پگاه بودم وقتشی پکنم
  ندارم فقط ی از تو توقع عشق و عاشقمن

  ؟ هی رابطه برات جدنی سوال اهی
 ... من روز اول بهت:  را گرفت فشی نگاهش کرد   دست جلو برد دست ظررضایعل
 افته اما حاال ی اتفاق نمنی اکردمی دوست داشتن نه منم فکر می دونم گفتیم : دی حرفش پرنیب

  ، نگران نباشرمی بگتونمی جلوشو میول ! گهیافتاد د
  را برداشت دشی خري هاسهی کی دو صندلنی خم شد از بدی کشرونی را بدستش

  رسونمتیخودم م:  خش دار گفت رضایعل
  خوام قدم بزنم ی میمرس:  زد لبخند

 رونی کادو را بيجعبه .  را باز کرد پشیز.  را از شانه برداشت فشیک.  گذاشت شی پاي ها روسهیک
 به طرفش گرفت  . دیکش
  نگاهش کرد ی سوالرضایعل
  بغضش خطي که روي لبخندبا
  مباركشی پشای پدتیع:  گفت دی کشی م

 . دی دانست چه بگوینم. مات بود .جعبه را گرفت .  جلو رفت رضای علدست
  را باز نیدرب ماش.  گرفت گرشی ها در دست دسهیک. شانه انداخت ي را روفشیک
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  نرو ينجوریا:  لب زد رضاینگاهش کرد عل.  دستش را گرفت رضایعل. بردرونی را بشی پاکی. کرد
  ! ي که منو نخواهی بهتر از وقتیلی خينجوری برم ادی روز باهیمن باالخره : را نگه داشت لبخند

 . دستش شل شد  . دی کشیقی نفس عمرضایعل
 .  درخشدی اشک در چشمانش می کمدانستیم.  کردنگاهش

من ...  برگرد ي منو دوست دارای هی رابطمون برات جدياگر احساس کرد:  گفت ی محکمي صدابا
 .  مونم یمنتظرت م

  هی را رها کرد گرری امیچرا وقت . دی چکرونی قطره اشک بکی.  شدادهی پنی ماشاز
  ؟نکرد

 ..   نرو دی بگورضای علخواستی دلش مزدی که حرف می دانست در تمام لحظاتیفقط م...  دانست ینم
 یار به رفتن باشد طرز رفتنت فرق قریوقت..  فاصله گرفت نیاز ماش...  نرو ينجوری گفت ااما

 در هر  ... یمتنفر باش ... یهنوز دوستش داشته باش...ندارد
 

 ي باخته اصورت
!  

 ***************** 
 
 بدِ ي بدتر از روزهامی که منتظر آمدنشان هستیی روزهای گاهستندی بهتر در راه ني روزهاشهی هم"

  دلم  سال مانده وانی به پاقهیتنها چند دق.حاالست
 

 امروزها ستی را بخورم اما چندمیروزهای روز حسرت دکی کردمیفکرش را هم نم.  تنگ استبیعج
 خنده دار .  رسانمی مانی به پامیروزهایرا با حسرت د

 
 که ی کرده از کسانهی تهیستی خدا لکنمی فکر مشودی اضافه ممی اما من هر سال به نداشته هااست

 اول پدرم .زندیط م را خیکیدوستشان دارم هر سال 
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آه . خودکار را در دستش چرخاند.  ماند رهی نقطه را گذاشت به نوشته اش خ". و امسال توهی مهدبعد
  نقطه گذاشت و تا ي نوك خودکار را رودی کشیقیعم
 

 را باال برد دست دورشان حلقه شی دفتر رها کرد زانوهانیخودکار را ب. دی نوشته را خط کشيابتدا
  یاهی فرستاد به سرونی را از پنجره باز بنگاهش. کرد 

 
 . دوختشب
 به قهی دق30 نصفه شب بود و تا  2ساعت .  بودند داری همه بدیشنی را مهی بقي صحبت هايصدا

 . سال مانده بودانیپا
 خواست در جمعشان ی کند اما خودش را به خواب زده بود دلش نمدارشی به اتاق آمده بود تا ببایز

 .باشد
 را به تحمل حس اضافه بودن ییتنها
 . دادی محی ترج

 . اجباري جز چند کلمه حرف نزده بود آن هم از روبای آمد با زای بعد از آن شب که برداز
  به رستوران رفتند ای همان شب با برديفردا

 .وفتادی نی خاصاتفاق
  و ي تکراري همان حرف هاجز
  ... ي اشهیکل

 .  شود اما نشدجادی اایرفتار برد در يریی کرد بعد از آنشب تغی مفکر
  ! نی غمگای خوشحال باشد دی بادانستی هم به آن شب نکرد و نمي اشاره ایحت
  .دی بلند شد به طرف تخت پری صندلي از رولی روشن شدن صفحه موبابا

 .  افتاد کوبش تند قلب آرام شد ای و نام بردلی که به صفحه موبانگاهش
  افتاده بود   ای نام بردانی نام کي را بشنود اما حاال به جاشی صدا باشد ،انی کرده بود کآرزو

  ؟يخواب که نبود : دیچی در گوشش پای برديصدا.تماس را برقرار کرد .  تخت نشستيرو
  ؟یخوب.  بودمدارینه ب. سالم :  داد هی تکلهیسرش را به م . دی را به طرف پنجره کشخودش

  دورت ساکته ؟ چرا ... ياِ : دی را شنقشی عمنفس
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 تو اتاقمم :   کرد اما پنجره را نبست شانی را پرشی موهاباد
  معذبم ششونمی پیوقت:  ادامه داد ای سکوت بردبا
  ... ی رضا حرف_
 .  دونم چرا دارم ی حسو نمنی خوبن همه ایلینه اصال خ : دی حرفش پرنیب

 .  فندك آمد يصدا
همش احساس .  نه خونه آقاجون رو نجای نه انمیبیم نم رو خوننجایا:  مکث کرد و ادامه داد یکم

 .  باشم خسته بشن ازم ادی زترسمیسربار بودن دارم م
 

 .  که باشم نخوان
 ...  جا نچی نباشم دوست داشتم هنجایدوست داشتم ا :دی کشي آه مانندنفس

  ! ی من باششیمن دوست داشتم االن پ:  حرفش را قطع کرد ایبرد
 . را در دستش فشردلیموبا یگوش.  کردسکوت

   ؟ستی نشتیدالرام پ : دی پرسانهی ناش
 نه تنهام :  کرد ي تک خنده آهسته اایبرد
  ادی باد ميصدا:  دهانش را قورت داد آب
  ادیاز سمت توام م...  تو تراسم _

  خونتون ؟ یچرا نرفت. دمه پنجرم  : دیخند
  بخوابم که خب نشد ي مراسم تکرارهی  تکراري دادم به جاحیترج.  ندارم ی حوصله شلوغ_
  چه جالب _

 ي و دوباره صدادی کشی هومایبرد
  فندك آمد

  ! ی کشی مگاریچقدر س:  گفت آرام
  ؟ ادی بدت م_

  ؟یکنی ترك مادیبدم ب : دی کششهی شي روانگشت
  نه  _
  ادیبدم نم:  جواب دادالیخیب
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 خوبه :  آرام زمزمه کرد ایبرد
  سوال بپرسم ازت ؟ هی: ش را از پنجره جدا کرد  سردی کشیقی عمنفس

  بپرس _
 ... ازم يدی نپرسچوقتی ؟ هستی واقعا گذشته من برات مهم ن_
  آره _
 ؟یآره چ : دی پرسجیگ

 گذشته برات تموم شده ی با منی اما مهمه که وقتستیواقعا برام گذشته ات مهم ن:  تکرار کرد ایبرد
 ! باشه 

 . کرد سکوت
 ي کنجکاوای پرسمی نمی متعلق به خود خودشه اگر ازت سوالیگذشته هر آدم: مه داد  اداای برد

  لشی دلستی بر مهم نبودن تو و رابطمون نلی دلکنمینم
 

 ی کنی زندگیخواستی قبل از من هر طور که میتو حق داشت.  تو قائلم ي که من براهیاحترام
  حقو داشتم مهم از حاال به بعد نیهمونطور که من ا

 ! توئه منو
 !بعدمون کجاست؟:  کرد زمزمه

ZeinaB(:  
  ...می کنار هم بکني بهتري کارای حرفا از پشت گوشنی گفتن اي موقع شب به جانی که تو اییجا_ 

 . لبش را به دندان گرفت . صورتش داغ شده بود. مکث کرد ایبرد
  ! نمی ببلمیمثال ف:  ادامه داد ایبرد

 .  بود يگری دزی منظورش چدادیشان م اش گرفت لحن مرموزش نخنده
 ... اوهوم خوبه اتفاقا من :  خنده گفت با

  " سال نو مبارك " گفتندی و آرمان بلند شد که مرای خوشحال المي از اتمام جمله اش صداقبل
 .  کردسکوت

 پگاه؟:  زد شی صداایبرد
 ! سال نو مبارك :  گفت آرام
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 سالِ توام :  گرفت یقی نفس عمایبرد
  باشه برات ی سال خوبدوارمی ام _
  توام ي برا_

  بگودی جدزی چهی نکن دیتقل : دیخند
  ادی به ذهنم نم_

  !امدهی بوده و نداری اند بدهی فهمدانستیم. برق اتاق را روشن کرده بود . به درب اتاق خوردي اضربه
 گهیمن برم د:  گفت ای به بردرو

 .  وارد شد بای اتاق باز شد زدرب
  ؟ي نداريکار:  تخت بلند شد ي رواز
  مواظب خودت باش _
  " ؟هی ک" اشاره کرد بایز

 خدافظ. توام بخواب :  کرد اخم
 .  فرو رفت بای تماس را قطع کرد و در آغوش باز شده زای برد" خدافظ " دنی از شنبعد
 . ها را کنار گذاشتي و درآغوشش فشرده شد دلخوردشی با محبت بوسیوقت

++++++++++++++ 
 .  شکل آراسته بودن نیباتری رنگش را به زی مرتب شده مشکيموها

 . آنکارد شده و مرتب بودشی هاشیر
 !  رنگ دی بود با کت و شلوار سفدهی پوشاهی سراهنیپ

  . رفتی دنبال عروس مدیبا.  را محکم کرد کراواتش
  با خندهدی به شانه اش کوبرضایعل

  تو ؟ ي بودی کيشومبول طال:  گفت 
 . هم نزد خندلب

  بشه یکی کن شب زفافمون دای ما پيداداش دو تا دافم امشب برا : ستادی سروش کنارش ا
 نگو .. ك : دی کوبشی مشت به بازوبا
 کن به گا شیعی بخند طبی هست الکتی مرگهی دنیهمه فهم:  آرام گفت ي جلو رفت با صدارضایعل
  ينر
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 . جواب نداد دی کشي آه مانندنفس
 .  شروع شد در نقشش فرو رفت ير بردالمی ف

 .  برود شگاهی برداشتن عروسش به آراي رفت تا برانی زد به طرف ماشلبخند
  نگاهش کرد   ی تنها با ناراحتدی اش را دی لبخند مصنوعرضایعل
 . نگذارند اما رد غم پاك نشده بود شی تنهاي همراه سروش سرش آوار شده بودند تا لحظه اشبی داز
  ؟يایبا من م:  گفت  به سروشرو

  .امینه دمت گرم تو برو من خودم م:  ابرو باال انداخت سروش
  رفت نشی را تکان داد به طرف ماشسرش

زمان  . رفتندی انداختند و بعد به تاالر می عکس مرفتندی مهی به آتلداشتی عروسش را برمدی باانیک
 .  برد ی ميادیز

 ی گم کرده ميزی را داشت که چیز بود احساس کسچند رو.  انداخت لشی به صفحه موباینگاه
  نبود ساناز است يدانست برا

 .  را فوت کردنفسش
  ي اما جلوردی بار خواسته بود تماس بگچند

  را گرفته بود خودش
  شب قبل سراغ فرانک رفته بود اما در اوج رابطه نام ساناز را زمزمه کرده بود چند
  فرانک در گوششي هاادی فرهنوز

 ! نده بود ، نتوانسته بود ادامه بدهد  ما
 ! بود ستادهی ساناز اهی شبي دختردنی با دابانی بار در خچند
 . رفته بود اما حواسش را هم برده بود ساناز
 کرد فندك را بشیدست در ج.  گذاشت شی لب هانی بدی کشرونی بی را برداشت نخگارشی سپاکت

  دی کشرونیب
 .  کرد نگاهش

 !  از اشک ي ساناز بود با حلقه ايبود چشم ها دستش فندك ندر
  " عاشقت نه اما دوست دارم " دیچی در گوشش پشیصدا
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 یقی گرفت کام عمگاری سریآتش فندك را ز.  خم کرد یسرش را کم.  لبش نشست ي محو رولبخند
   دی کشهیبه ر
 !  داشت  وقتشتری بای به ساعت انداخت حداقل دو ساعت ی نگاهدی کشرونی را بلشیموبا
  ها شد امی پي وارد صفحه گری فرمان گذاشت با دست دي دستش را روکی.  را روشن کرد نیماش
  " دمه خونتونم نیی پاای بگهی دنی مستی تا ب" ساناز نوشت يبرا

 .: پدال گاز فشرد ي روشتری را بشی شاگرد رها کرد پای صندلي را رولی از ارسال موبابعد
 .از دمه در نبود ساندی خانه که رسمقابل

 .   گفت" بله "  ی گرفته بود وقتی کمشیصدا.  را برداشت تماس گرفت لیموبا
  ؟يومدیچرا ن:  گفت میمال

 ... سرما خوردم خودم تنهام خونه اگر :  سرفه کرد ساناز
 طبقه چند ؟ :  را خاموش کرد حرفش را قطع کرد نی را چرخاند ماشچیسوئ

 سوم  : دی حال خندی بساناز
 .  ناز هم نکردی دختر با همه متفاوت بود حتنیا.  را باز کردنی ماشربد

 .  ها را باال رفت پله
 . بودستادهی مقابل درب خانه اساناز

 .  هم تنش بودی بود و تاپ شلدهی پوشی کوتاهشلوارك
 . بودختهی شانه ري را روشیموها
 . رنگ بود ی نداشت و صورتش بشی آرا

 .کان سر دادجوابش را با ت. کردسالم
 . را درآورد وارد شد شیکفش ها.  از مقابلش کنار رفت ساناز
 ؟ي بريخوای مییجا : دی اش را باال کشینی بساناز

  دعوتم یعروس:  کرد نگاهش
  ارمی بيزی چهی برات نیبش. آها :  سرش را تکان داد ساناز
توله سگ : ل صورتش لب زد مقاب . دی ساناز دور شود دستش را گرفت به سمت خود کشنکهی از اقبل
  ؟؟نیهم... 

  ! ي هفته اومدکیبعد از :  دستش گذاشت ي دست روساناز
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 فندکتو دوست دارم :  گذاشت به خود چسباند شی را ول کرد دو طرف پهلودستش
 چینپ:  اخم کرد خودش را جدا کرد ساناز

.  مبل تک نفره نشست يور. به طرف مبلمان رفت .  لبخند زد رضایعل.  به طرف آشپزخانه رفت و
  به اطرافش انداخت ینگاه

 .  بود ییبای اندازه خانه خودشان مجلل نبود اما خانه زبه
  را شی شد کتش را در آورد صدابلند
  نمی من اومدم خودتو ببزمیعز:  برد  باال

  نکش زحمت
 امی دارم منی خب بشیلیخ:  جواب داد ساناز

 . مبل نشست يرو.  خنده اش گرفت 
 .  آمد رونی در دست بینی با سانازس
  .دی چزی مي رولی و شکالت و آجییچا
  نشاند  شی پاي اجازه نداد دستش را گرفت روندی بشي مبل کناري خواست رویوقت

  ضمیمر:  گفت یتی با نارضاساناز
  ضتمیمنم مر:  را کنار زد شی موهادی خندرضایعل

 مشخصه :  را کج کرد شی لب هاساناز
 تعارف نکن بخور :  گفت رضای کاکائو محبوبش را برداشت رو به علزی مياز رو خم شد و

  کجان ؟ نایمامانت ا:  سرتکان داد رضایعل
  بودم نرفتم ضیخونه مامانبزرگم من مر:  دور کاکائو را باز کرد کیپالست

  سخت بود ؟ میدور ... يالغر شد:  گذاشت شی ران پاي دست رورضایعل
  بودم بابا ضی مرگمیم:  داد نی چ اش راینی بساناز

 عه پس دلت تنگ نشده بود ؟ :  سرش را جلو برد رضایعل
  تنگ شد کمیچرا :  به کاکائو زد ي گازساناز

  بگو باز ؟ی گفتیاون شب چ : دی اش را گردنش مالینیب
  زدمادیحرف ز : دی خودش را عقب کشساناز

 .  عاشقت نه اما دوست دارمیگفت:  صورتش گذاشت يدست رو.  نگاهش کرد رضایعل
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 عاشقت نه اما دوست دارم :  زد لبخند
 هی ي چند روز که نبودنی اما دوست دارم استمیمنم عاشقت ن:  نشست رضای لب علي رولبخند

  کم بود يزیچ
 . دست دور گردنش انداخت ساناز

  ي بدامیهر شب منتظر بودم پ : دی اشان بهم چسبیشانی پ
  بدم امی پخواستمیهر شب م:  زمزمه کرد رضایعل

  دونم چرا دوست دارم ی نمي شعوری و بوثی دیلیخ:  گردنش را نوازش کرد پس
  تابمیانقدر عاشقانه نگو برنم:  کمرش نشست ي رورضای علدست
 . را عقب برد بلند قهقهه زد سرش

  چانه اش ری زرضای علي هالب
 جون  : نشست

  رضایعل:  ساناز زمزمه کرد 
 ها ؟ : در چشمانش گفت رهیبرد خ باال سرش
 شی بازوي با مشت  روساناز
  بگو جانم یعوض : دی کوب

 جاااانم :  گفت دهی کشرضایعل
 دوست دارم :  سراند شی موهانی را بانگشتانش

 .  قبل متفاوت بود ي بوسه با تمام دفعه هانیا.  و رطوبت لبش را حس کرد ی جواب نرمي جابه
 .د  بسته بورضای علي هاچشم
  کمرش را نگهشیدست ها . دیبوسی مآرام

 .  داشته بودند 
  گوشش کی نزدرضای جدا شدند علیوقت

 منم دوست دارم:  کرد زمزمه
 

 +++++++++++++++++ 
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 ...  آورد ی می حسی درد بتکرار
 

***** 
 
 ی مواری از هر حس خودش را به دیقلب خال. به سقف زل زده بوددهی تخت دراز کشيرو

  دهی دکباری بود پاك کند را امدهی که دلش نییکس هاع.دیکوب
 

 بود از دهی ماندانا را دنستاگرامی که پست اشبیاز د.  هم نگذاشته بودي چشم روشبیاز د . بود
 . شودی ها مبهی داماد غرانی بود امشب کدهی که فهمشبید
 

 .  از اشک بودسی بود اما درونش خختهی نررونی باشک
 گری دکباری شبی دانست دی تفاوت باشد تنها می بای بکند دی باهی دانست گری داشت نمبی عجیحال

 .مرده بود
 .  خاموش شده بود شبی برگشتنش دي که روشن کرده بود برای شمعنیآخر

. به انگشتان الك خورده اش نگاه کرد.  تخت نشست يرو.  اش درد گرفت نهی قفسه سدی کشنفس
 ود ؟  ببای زي در کت و شلوار دامادانیک

  کرد؟ ی چطور نگاهش مماندانا
  ؟ زدی لبخند مانیک
  افتاد؟ ی شب نمنی اي براشانی آرزوهاادی

  اتاق واقعا کوچک شده بود؟ نی اای را برداشت دور اتاق چرخاند توهم بود نگاهش
  فشرد ؟ ی گذاشته بود مشی گلوي پا روی کسای بود توهم

 . رفتندی دست در دست هم به تاالر مگریت د ساعکی.  نگاه کرد واری دي ساعت گرد روبه
 ... را به دلش بدهکار بود به خودش هم ي در کت دامادانی کدنید.  شدبلند
 .  و به همراه شال و شلوار همرنگش برداشت ی بلند مشکمانتو

 . ندادیتیاهم.  رنگ بودی بصورتش
 . ت رفرونی اش را برداشت از اتاق بی دستفی را چنگ زد، کلی موبایگوش

 .  رفت رونی تنها گفت کار دارم و بدون توجه به اعتراضش از خانه ببای زي " کجا " جواب در
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 به درب نی تماس گرفت تا آمدن ماشی تلفنی تاالر کجاست با تاکسدانستینم. ستادی درب امقابل
 . دادهیخانه تک

 نهیننده از آزن را.  دادی ماسی گل ي بونیاتاقک ماش.  نشست نی چرم ماشي های صندليرو
 زم؟ی عزمیکجا بر:نگاهش کرد 

 دونم کجاست البته ی نمنجایا:  که از پست ماندانا گرفته بود را نشان داد یعکس. را باال برد لشیموبا
 د؟یشما بلد

  چند بار رفتم شناسمیآره م:  به صفحه انداخت ینگاه.  را گرفت لی موبازن
 .  داد هی تکنی ماششهی را به شصفحه را قفل کرد سرش.  را برگرداندلی موباو

  ؟یشی متیآهنگ بذارم اذ:  گفت زن
  . دی نه راحت باش_
 شهر ماتم زده کی هیتهرانِ شلوغ شب.  بود و اغلب مردم در سفر بودند دیع.  ها خلوت بود ابانیخ

 . بود
 
  زنم ی اما دم نمی زنی زخم تازه م"

  زنمی قدم نمگهی شونه تو دی و بشهر
  شهین تو تا ابد وا نم تلخ رفتبغض
  " شه  ی نمدای پگهی زخم دلخواه دهی تو مثه

 
 .  هستن تا بشکنندیی منتظر صداتی اوقات بغض هایگاه
 .  شکست شی با آن سوز و درد که پخش شد بغض گلوی روزبه نعمت الهيصدا

 .  آمدند نیی آرام پاشی هااشک
 . انداختنشهی به گريکم نبود برا...  عاشقانه يحرف ها... بوسه ها  ...   نوازش ها 

 . مشت شد نهی سي زد دستش روادی فرخواننده
 
  ادی نمرونی تو چرا بالی از سرم خ"
 ادی زده اشک تو چشمام آخ چرا بارون نمخی
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  شهی تلخ رفتن تو تا ابد وا نمبغض
  " شهی نمدای پگهی زخم دلخواه دهی تو مثه

 
 . به دخترك مچاله شده انداختی نگاهزن
 .  داشبورد برداشت به طرفش گرفت ي کوچک دستمال را از روعبهج

 .  گرفته اش تشکر کردي با صدادی کشرونی دستمال بکی پگاه باال رفت دست
  ش؟ینی ببگهی دیکی کنار يانقدر تحمل دار:  آرام گفت زن
 ياهایدازه رو به اني تو لباس دامادنمی ببخوامیم. ستی مال من نگهی باورم بشه که دخوامیم:  زد هق

 .  نهایمن خوشگل شده 
 
  ادی بارون نمگهی دادی نه نمادی نم"
 ادی نمابونی خنی عطر نفسات از اگهید

  نمهی تو سي رفتنت مثه گلوله ازخم
  " نمهی تو فقط مرگ که تو کمالی خجز
 

 .  تاالر توقف کرد ي روبه رونیماش
  نشو ادهی بشه پ متوجهي خوایاگر نم:  گذاشت، زن گفترهی دستگي رودست

 نگه نجای انی ماشینی ببیتونی فاصله کمه منیی رو بکش پاشهیش: زن ادامه داد .  شل شد دستش
  دارهیم

کمتر .  مقابل تاالر متوقف شد انی کنی قبل از جواب زن ماشدیزمزمه وار ساعت را پرس.  کرد اطاعت
 نگاهش خشک .  مقابل تاالر غلغله شد قهیاز چند دق

 
  بود نیاش مي روشده
 . دشی دی کنار تا بهتر مرفتندی همه مکاش
  دندانری باز شد لبش را زنی ماشدرب

  " نباشه تو رو خدا انی کای نباشه خداانی ک" گرفت 
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 ختیقلب با تمام حجمش فرو ر . دی ددشی را در کت و شلوار سفانیک. گونه اش سر خوردي رواشک
  لبخندش ينگاهش رو. 

  .ماند
 ي صداختندی در هوا ريزیچ.  مقابلش تار و لرزان شد ریتصو. را دور زدنیماش. شت لبخند داانیک
  چند دختر و پسر بلند شد غیج

  دست و سوت باال رفت يصدا
  نبودابانی حواسش به آن طرف خیکس
 
  از تو خاطراتمون خنده اتو بردار و برو "
  " و برو واری رو دنی مشتمو ببي جاایب

 
 .  حلقه شد انی کيدستش در بازو.  شدادهی پدشیماندانا با لباس سف. ز کرد  را باگری سمت ددرب
  میبر:  لب زد آرام
 .  را با همان لبخند ثبت کردانی کری نگاه کند تصوگریبرنگشت بار د. به راه افتادنیماش

 
  صدامو گم کنم خوامی ترانه ها منی ته ا" 

 " از سرم بره خاطره هامو گم کنم عطرت
 

 .  گذشته بود ختنی برگشت بدون اشک رریتمام مس.  را باز کردنیش درب ما
  عاشقانه اس ي رابطه ي خوب براانی پاهی دنی وقتا نرسیبعض:  آرام گفت زن
  کنه ی آدمو نابود مدنیحسرت نرس:  زد لب
 يدی بهش رسیعنی ي که باهاش بودنو تجربه کردنیهم:  لبخند زد زن

  یمرس: را تکان داد سرش
 .  را در دستش فشرد به طرف خانه رفت یگوش.  شد ادهیپ.  زد يگریخند د لبزن
 مقابلش يآرمان به همراه پسر بچه ا.  را در قفل وارد کرد قبل از چرخاندن درب خانه باز شد دیکل

 ظاهر شد جواب سالمشان را داد
 مهمون اومده؟ : دی آرمان پرسروبه
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 دن  با عمه ام اوممیمامان:  سر تکان دادآرمان
 . نفسش را فوت کرد.  در دستش ماند دیکل
 . ندی جمعشان بشنی نبود که بتواند نقاب بزند و بیطی شرادر

  نگو اومدم باشه؟رمیمن م:  عقب رفت رو به آرمان گفت یقدم
 ! شده کی تار؟هواي بريخوایکجا م:  سرش را تکان دادآرمان

 . خونه دوستم نگو به مامانم اومدم به دوستتم بگو _
  گفت و درب خانه را بستی چشمآرمان

 . رفت رونی گذاشت و قدم زنان از کوچه بفشی را در کدیکل
  گذاشت  ی قدم مابانی سنگفرش خي هدف روی کنار بدنش بود بي هادست
 . است بهی که غریی خواست نباشد جای نداشت تنها ميمقصد

 سالم : بدون مکث جواب داد .افتاده بود شی روای را باال برد نام بردیگوش . دی در دستش لرزلشیموبا
 ؟یخوب. سالم :  خش دار بود ای برديصدا
  ؟يتو بهتر شد. خوبم : عبور کند ي رفت تا عابرکنار
 ؟یرونینه ب:  سرفه کرد ایبرد
  ؟ی آره  دکتر رفت_

  باهاته؟ ی خلوته کسابونایخ:  کرد يگری سرفه دایبرد
  رونی خونه منم زدم بنه تنهام مهمون اومد:  گرفت یقی عمنفس

  ؟ یی کجا_
  عصریول:  را نگاه کرد  اطرافش

  دنبالت امی همونجا بمون م_
  شمی مزاحمت نمخوادینه نم:  گفت هول

  تا حاال دوست دخترم مزاحممه ؟ ی از ک_
 ! خونت امی االن من خودم میضیآخه مر:  دهانش را قورت داد آب

 ..البته مزاحم ن: جمعش کند  کرد یسع.  اراده خارج شده بودی بجمله
  حتما ری بگی تاکسهی:  حرفش آمد نی بایبرد
 باش :  گفت آرام
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  !ی پگاه فقط تاکسای نشی شخصنیسوار ماش:  کرد دی تاکایبرد
 .  گفت ی آرام" باشه "

 منتظرتم :  ادامه داد ایبرد
 ی خانه اش آنهم وقترفتیچطور م.  زده بود يچه حرف احمقانه ا.  ماندشی از قطع تماس سرجابعد

  به خودش یلعنت.  صورتش آشکار بود ي روهیاثر گر
 

 .فرستاد
 .  دست تکان داد ی تاکسنی اولي رفت براابانی سمت خبه

  نشست فکر کرد که ی صندلي رویوقت
  بودن هم بد نبود ای بردکنار

 . را کنارش داشت ی او هم کسشدی ميگری متعهد به دانی که کی در شبحداقل
*** 

  کرد ی مبل نشسته بود و به بخار برخاسته از فنجانش نگاه مي مانتو و شال روبا
 .  آورد نتوانست رد کندشی قهوه براای بردی دوست نداشت اما وقتقهوه

 .  برخورد کرد ای بردرهینگاهش با نگاه خ.  را باال برد سرش
  ي داریخونه خوشگل:  زد ی ربطی بلبخند

  ی مرس: نگاهش را برنداشت ایبرد
  ؟ی کنی می وقته تنها زندگیلیخ:  گفت دوباره

  کردم ی تنها زندگی سالگستیاز بعد ب:  سر تکان داد ایبرد
  نزدن ؟ ی مادر و پدرت حرفادیچقدر ز:  باال انداخت ابرو
  بعد عادت کرد کردی مي قراری بهی سملیاوا:  کرد ي سرفه اایبرد

  يوه دوست ندار دونستم قهینم:  به فنجانش کردي ااشاره
 نه نه دوست دارم :  دور فنجانش حلقه کرد دست

  ؟ وفتادهی نیامشب اتفاق:  شلوارش کرد از باال نگاهش کرد بی بلند شد دست در جایبرد
  ؟یچه اتفاق:  لب زد مات

  چشمات قرمزه _
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  کردم هی گرکمی:  انداخت نیی را پاسرش
  بشه من پشتتم ؟ ی که هر چی دونی م_

 . نگاهش کرد . باال برد  را سرش
  ستی ندنی و نگاه دزدي حرف زدن اجبارشیوارد رابطه شدن تنها معن:  ادامه دادایبرد
   ... ابونای باشم نه که تو تنها تو خشتی من پختنتی بشم که موقع اشک رکی خواستم بهت نزدمن

 .  نگاهش کردرهی را قطع کرد ، خحرفش
 از ي گرفت نگاهش را به فنجانش دوخت که حاال بخارنیی پاسرش را. نگاهش را تحمل نکردینیسنگ

   شدی بلند نمشیرو
 راحت باش ...  اتاق رمیم:  آرام گفت ایبرد
 .  بزند ینتوانست حرف.  سخت  و سرد شده بود ای برديصدا.  نزد یحرف

  مبل نشست يرو
 .نشست  مبل ي به فنجان رورهی تکان بخورد با همان نگاه خنکهی ساعت بدون اکی 

  از دست داده بود شهی همي بود و او را براانی کی عروسامشب
 .  از دست بدهد خواستی را نمایبرد
 . مبل گذاشت ي رودی مانتو اش را باز کرد شال را از سرش کشي جا بلند شد دکمه هااز

 .  قهوه اشرا برداشت به طرف آشپزخانه رفت فنجان
  بود یختگی و بدون بهم رزیتمخانه اش .  مرتب بود انی برعکس کایبرد

طرز .  به درونش انداخت یدربش را گشود نگاه.  رفت خچالی گذاشت به طرف نکی را در سفنجان
  موجود خچالی سوپ را بلد بود موادش هم در ي هیته
 

 . بود
 . گذاشت نکی درون سجی برداشت همراه دو عدد هوی کوچکازیپ

 د کانتر قرار داي را برداشت روی چوبتخته
 .  گذاشتی تخته چوبي پوست کنده شده را شست و روازی و پجیهو
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با چاقو آرام و باحوصله مشغول خرد کردن .  از وسط نصف کرد ازی متوسط را برداشت پزی ساچاقو
  ایآنقدر در فکر بود که متوجه وارد شدن برد.  شد ازیپ
 

 .  شکمش قفل شد ي رویی به خود آمد که دست های فقط وقتنشد
دستش دور چاقو شل شد .  کنار گوشش را نوازش دادشینفس ها . دی از پشت به تنش چسبایبرد تن
 . 

  ؟يدیخوب خواب:  گفت آرام
  بودم داریب:  گردنش را قلقک داد ای بردنفس
 ؟يومدی نرونیپس چرا ب : دی کشهی را به رگاری سيعطر تلخ و بو.  گرفت نفس

 . بسترای اختی را بشیچشم ها.  گوشش سوخت ریز
 ؟ی درست کنيخوای میچ:  گفت ایبرد

 سوپ برات بهتره : لرزد ی مشی کرد صدای ماحساس
  .ي من بهترياالن تو برا:  فاصله را کمتر کرد ایبرد
  !ي بخوری تونیمنو که نم:  و گفت دی خندی شوخبه

تو : شد  باز ای برديقفل دست ها. مورموش شد . دیچینفسش در گوشش پ.  کرد ي تک خنده اایبرد
  تونم  بخورمیرو بهتر از سوپ م

 .  هم ای نزد، بردی در صورتش احساس کرد اما حرفحرارت
 .  کشد به سالن رفت ی که می نکرد و بعد از تشکر بابت زحمتی کمکایبرد
 . کاناپه لم داد و چشمانش را بسته ي که چطور روندی توانست ببی آشپزخانه ماز

 .  واقعا حالش بد بود انگار
 . نشود  عی بود خوشمزه باشد تا ضادواری چه زودتر سوپ را آماده کرد و امره

  زد اما چشمانش باز نشد   شیآرام صدا.  گذاشت زی مي را روینی نشست سای بردکنار
 .در خواب صورتش مهربان بود .  جلو رفت به صورتش در خواب نگاه کرد اخم نداشت یکم

 ی حرفچی بدون ههیچند ثان.  قفل شداهیش در دو چشم سخواست عقب بکشد که نگاه.  زد لبخند
  دی شدند اما زودتر به خودش آمد عقب کشرهیبهم خ

  ي نشدداریچند بار صدات کردم ب:  گفتدستپاچه
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  چطور خوابم برد دمینفهم:  کرد ي سرفه اایبرد
 حالت بده ؟ :  را چرخاند نگاهش کرد چشمانش سرخ بود نگران گفت سرش

  نه _
 می بري خوای مي تب داریلیخ: نگران گفت . داغ بود .  اش گذاشت یشانی پيرا دراز کرد رو دستش
  بهت بزنه ی سرمهیدکتر 

  دی مچش را چسبای نگاهش کرد خواست دستش را بردارد بردرهی خایبرد
 . اسگهی دزیتبم بخاطر چ:  دورگه گفت ي صدابا

  نداشت بزند یحرف.  منظورش شد متوجه
 . ت و استرس گوشه لبش را به دندان گرفت  خجالي رواز

با انگشت شصت و اشاره چانه اش را . را جلو برد گرشی ،دست ددی کرد خودش را جلو کشی نوچایبرد
 . گرفت 

 .دی کشرونی دندان بری را از زرشی انگشت شصت لب درگبا
 اش اما یکیدنفسش حبس شده بود از نز.  بود ایمچ دستش هنوز در دست برد.  تر شده بود لبش

  ی خواست و نه می نداشت نه مدنیتوان عقب کش
 

  .توانست
  لبشي رورفتی از چشم باال مای بردنگاه

  نشست ی م
  بود شی چشم هاي چشمان پگاه فقط رواما
  کج کرد جلو رفت ی سرش را کمایبرد
 .  دهان نداشته اش را قورت داد آب
 .  لبش نشست ي روای بردي هالب
 . گرفت شی لب هانی را بنیی پالب

 . دی گرم و پر حرارت بوسایبرد.  چشمانش سوخت 
  گردنش ي دستش را باال برد رومچ

  . گذاشت
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 . گونه اش گذاشتي آزاد شده را رودست
 .  زد مهی تنش خي روای برددی کاناپه دراز کشي روای فشار کم دست بردبا

  .ختی ررونی از گوشه چشم باشک
  . رفتندی منیی پوست تنش باال و پاي روشیدست ها . دی گردنش را بوسایبرد

 گردنش ي حرکت روی بگریدست د. دستش کنار تن مشت شد . باال رفتندنی سوتری از زانگشتانش
 . بود

 .  دستش گذاشت ي نشست دست روزشی دکمه شومي که روای برددست
 ای تونم بردینم:  لب زد شی نفس هانیب

  شد دهی الله گوشش کشي روای بردزبان
  لطفا ایبرد:  گفت حالیب
 . برداشته شد ای تن بردینی شد و سنگدهی اش بوسیشانیپ
 

++++++++++++++++ 
 

 هیشب.  عقب انداخته بودی صندليکتش را رو.  باز بودراهنی پيدو دکمه باال.  را درآورده بودکراواتش
  که امشب شب ي بود تا پسرعقلی مست الکی
 

 .  اش باشدیعروس
 . شده بود تا کنترلش کندرضایوب خورده بود که کوروش دست به دامن عل مشرآنقدر

 همه رضای گفته بود که علي آنقدر جددازندی و کارناوال به راه ندیای دنبالشان نی داده بود کسهشدار
 . را منصرف کرده بود 

 .  رانددشانیبه طرف خانه جد. زدی دو دو می کمشی هاچشم
  نداده بود تیهمان خانه خودش بمانند اما رضا اصرار کرده بود در ماندانا

 .  خواست خرابش کند ی و درشتش با پگاه بود نمزی پر از خاطرات رآنجا
 . دی کشمتیدستش را بدون مال.  دستش گذاشت ي دست روماندانا

  ماندانا به گوششيصدا.  را باز کرد کتش را برداشت نیدرب ماش.  شد نگی وارد پارکنیماش



 920 

  ؟ی کمک کنشهیم : دی رس
 .  از ته دل نشان دادی پوفدنی اش را با کشیتینارضا

  را باز کرد نیدرب ماش.  سمتش رفت به
 . لباسش را گرفت دامن

 ! ؟ي مردی میگرفتی جمع و جور تر مزی چهی:  حرص گفت با
  ی خوام کمک کنیبرو اونور نم:  با بغض گفت دی لباس را از دستش کشماندانا

  به طرف آسانسور رفت با همان لحن بدش شی صدا به بغضتی اهمیب
  ! ي خوایبه تخمم که نم : گفت
 .  را فشرد 13طبقه . آسانسور را باز کرد وارد شددرب
 گذاشت دست دراز شانیپا رو. شده بودختهی رنی زمي قرمز رويگلبرگ ها. خانه پر از شمع بودتمام

  برق رادیکرد کل
  تو خونه دنیرخال ...ك:  لب غر زد ریز.  فشرد 

 .  داد نی اش را چینی شمع ها بدنیبا د.  روشن شد خانه
 از سالن نداشت ی اتاق که دست کمدنیبا د. به طرف اتاق خواب رفت .  کاناپه پرت کردي را روکتش

 . اش را فشردیشانیپ
  بود؟ امدهیچرا ن. انداختينگاهش را به در ورو. کاناپه نشست يرو. به سالن برگشتدوباره

 ضربه ي فلزوارهیدرون آسانسور با نوك کفش به د.  رفت رونیبلند شد از خانه ب. را تکان دادرشس
 االن دلش فقط خواب . زد
  ماندانا ي هاي لوس بازدی خواست اما بایم
 که هنوز وجدان داشت فی گذاشت تا صبح همانجا بماند اما حیاگر وجدان نداشت م.کردی تحمل مرا
 . 

 . باز بودنیرب ماشد. شدنگی پارکوارد
  داشبورد گذاشته بودي سرش را روماندانا

  ! یستی نی شو اگر منتظر کسادهیپ: لحنش هنوز تند بود .  رفت جلو
  سرش را بلند شی صدادنی با شنماندانا
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دامن . شد ادهیماندانا با کمکش پ . اوردی خود ني اما به رودی صورتش را دي اشک رواهیرد س. کرد
 . از پشت گرفته بود وارد آسانسور شدند بلند لباس را 

 
 ی کدام حرفچیه

به طرف اتاق خواب  . دی هم فشرد چانه اش لرزي را روشی خانه لب هادنیماندانا با د.  زدندی نم
 . دنباله لباس را رها کرد انیرفت ک

ه با  ماندانا سخت شده بود کيانگار تحمل برا. دی شکستن بغضش را شني اتاق که بسته شد صدادر
  دهی اش را ندهی کرد تا به حال گری مهی بلند گريصدا

 
  . بود

 کرد یسع. هم فشرديچشمانش را رو.  آمدی هق هق ماندانا ميصدا.  کاناپه پرت کردي را روخودش
  وجدانش يرو. شدی قطع نمشی ندهد اما صداتیاهم

 
 .دی دویم

 " می شرمنده بشی نکنياره کار دختر مادر ندنی ا" آورد ادی را دمه تاالر به نیری شگفته
 .  مبل نشست يرو.  را فوت کردنفسش

 .شدی گذشت هق هقش بلند تر میهر چه م.  ضرب گرفتنی زمي پا روبا
 ستادیپشت در ا.  شد به سمت اتاق رفت بلند

 درب را باز کرد.دی کشیقی عمنفس
با . صورتش گرفته بود  يدو دستش را رو. دامن لباس دورش بود .  نشسته بود نی زمي روماندانا

 .جلو رفت مقابلش زانو زد.وروش هق هق را قطع کرد
 دینگاهش چشمان خون افتاده اش را که د.  آوردنیی را جلو برد مچ هر دو دستش را گرفت پادستش

 . تر شد نی عذاب وجدان سنگهیسا
 ؟يری دوش بگي خواینم:  گفت یمی با لحن مال

 . دستش را گرفت کمک کرد بلند شود .  با بغض سرش را تکان دادماندانا
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 صورتش ي تند تند روشینگاهش کرد اشک ها.  برود ماندانا دستش را گرفترونی از اتاق بخواست
  . ختندی ریم

 کردم ی امشب زندگيایمن ده سال با رو:  ماندانا گفت " معذرت "دی دهان باز کند بگونکهی از اقبل
  !  ری من نگ امشبو ازهی اما ي خوای دونم منو نمیم

 " تونم ماندانا ی نم": هم فشرد ي روچشم
  گونه اشي جلو رفت دست روماندانا

  خردم نکن نی از اشتریب : دی گذاشت نال
  جلو رفتردی بگمی تصمانی نکرد کصبر

 . کرد شی لب هادنی مکث کرد بعد آرام شروع به بوسهیچند ثان.  لبش گذاشت ي لب رو
  بود ستادهی کرد صاف ای نمي همکارانیک

  برد نقطه حساس بدنش را لمس کرد نیی دستش را پاکی.  کردشتری را بشی هابوسه
 . حرکت ماند ی بشیلب ها.   کنارش بزنددیترس . دی مچ دستش را چسبانیک
  . دی را با خشونت بوسشیلب ها.  دستش را رها کرد کمرش را چنگ زدانیک

 تصوراتش نبود اما هی بوسه شبنی و عاشقانه امی بود مال را تصور کردهدنشانیبارها بوس. دی لرزقلبش
 . دوستش داشت 

 .  تنش افتادي تخت هولش داد روي روانی افتاد کشی پانییلباس پا.  لباسش باز شدپیز
 .  گردن نشست ي روشی هالب

 .  کرد ی گردنش از شدت مکش درد گرفت اما ناله نمپوست
  اگر تمامش خشونت بود باز هم یحت

 !واست   خیم
 !  اش را در مشت گرفت محکم فشرد  نهیس
 .  کند ی توانست همراهینم
 . تواست پسش بزند ینم

 .  از سر دردش بلند نشود  مبادا عقب بکشدي فشرد که ناله های هم مي را روشی لب هاتنها
 .  را بسته نگه دارد شی نتوانست لب هادی تنه اش رسنیی که به پادرد
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 تند و دردناك شیضربه ها.  متوجه نبودانیک.  حجوم درد در حال له شدن بودریز.  زد ادی را فرنامش
 . بود

 . کردی هر ضربه سوزشو درد را تجربه مبا
 . رابطه بود نی است دردناك ترمتی کرد تمامش آرامش و مالی فکر مي ارابطه

 ی نمی حتدیشنی را مشی نفس نفس هايصدا.  تنش کنار رفت خودش را جمع کرد ي که از روانیک
 . بشود کشیخواست نزد

 .  نداشتیاعتراض...  نبود یحرف.  بود رهی سقف خبه
  دی خودش نخواسته بود ؟ چه بامگر

  گفت ؟ یم
    شدی منیی اش باال و پانهی را بسته بود قفسه سشیچشم ها.  کرد نگاهش

 ....  اش بگذارد اما حاال نهی  سي سرش را روي داشت روزایرو
 .  گفت ي بلند" آخ  " .دیچیخواست تکان بخورد درد در تنش پ. داند را برگرسرش

 !  خوامت یمن هنوزم نم:  آرام زمزمه کرد انیک
 .  دلش فشرد ي را رودستش

  رو دوست دارم گهی دیکیمن :  ادامه داد انیک
 .  را در شکم جمع کرد شیزانوها

  از خودم خورهیحالم داره بهم م : دی ضربه را کوبنیآخر
 .  بلند شکست ي با صدای پاتختي روباژورآ

 . را بستشی هاچشم
 .  حمام زل زد ي اشهیچشمانش را باز کرد به درب ش.  کوبش درب حمام آمد يصدا

 .دی لرزی مشی گذاشته بود، شانه هاي اشهی درب شي را روسرش
 

 *********** 
 

 .  بود پسش زدهشی  ساعت پمیانگار نه انگار ن. به صورت آرامش کردنگاه
  غذا سفارش داده بود شی از آب زدن صورتش برگشته بود زنگ زده بود برابعد
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 . او لب به سوپ نزده بودي تا آوردن غذاو
  را آوردند هر دو باهم شی غذانکهی از ابعد

 .  نشستندزی مپشت
 ی کرد با هر حرفیاحساس م.  داشت ینیبغض سنگ.  را در دستش چرخاندقاشق

 دانست چرا تمام وجودش ی اخم هم نکرده بود اما نمی نزده بود حتیرام بود حرف آایبرد.  شکندی م
 . و اضطراب استشیدر تشو
 شی برود اما اشک هانیی بغض پادی جرعه نوشکی را برداشت  به لب چسباند وانشی دراز کرد لدست

 .ختندیر
  گذاشت زی مي را با دست لرزان رووانی ل

 پگاه ؟  : دی را شنای برديصدا
 . آمد ی شدن صندلدهی عقب کشيصدا.  شد دتری اش شدهیگر

 . چانه اش ری زگری دی دستش نشست و دستي دست روکی
 .  و بدون لبخند بودي جدایصورت برد. صورتشان مقابل هم قرار گرفت  . دی چرخسرش
 . گذاشتای مچ بزرگ و گرم بردي سردش را باال برد رودست

 !  کردنت رفتار من باشه هی گرلی اگر دل شمیاز خودم متنفر م:  گفت ایبرد
  خواستم خراب کنم ینه نم:  زد لب

  می خراب شد ؟ منو تو امشب فقط در حال ساختن بوديزی مگه چ_ 
  ستیمن حالم خوب ن: دندان گرفت ری را زلبش
  . ادهیمن صبرم ز:  چانه برداشته شد صورتش را قاب گرفت ری از زدست

  کنم تتی خوام اذینم:  تار بود ای بردصورت
 ی بود درکت کنم چرا بزرگش مفمی منم وظی رابطه رو نداشتی فقط آمادگي نکردتی تو منو اذ_
 !؟یکن
 !  برات مهم بود _

 ! من مهمه يخوب بودن حال تو برا:  شد دهی گونه اش کشي شصت اشک روانگشت
  انداختای برداهی را درون چشمان سنگاهش

 !داشت توقع ن...  گفته بودییکهوی
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  را از صورتش خواند ي هم ناباورای بردانگار
 !باور کن :  لبخند زد و گفت که
 .  لبخند زدسی خي چشم هابا

  ؟می قدم بزنمی بریموافق:  دستش را فشرد ایبرد
 حرف نگفته اش را ای خواست و چه خوب که بردی خانه را ميدور شدن از فضا.  را تکان دادسرش

 . بود دهیفهم
 ی قدم مابانی سنگفرش خي رودهی بهم چسبي در هم قفل شده ، شانه هاید با دستان بعیقیدقا

 .زدند
 ی کرد نوعیدستش را گرفته بود حس خوب بودنش را متنقل م.  بزرگ و محکم بودای بردي هادست

 .  داشت تی و امننانیاطم
 ...  آقاجان ی حتای نتشی ببی اگر مرتضدی ترسینم

 !  داشت ی را بدون ترس برمشی هاقدم
 نگاه ها را قبال هم تجربه نی کرد ،  ای حسادت نمدیدی مای صورت بردي دختران را روفتهی شنگاه

 ! کرده بود 
 .. ، پگاه همستادی  اایبرد

 . بکشد اما نگذاشت رونیخواست دستش را ب . دی کشرونی را بگارشی کرد پاکت سبشی در جدست
  اری نخ دربهی: رفت دست باز کرد مقابل پگاه گکی را با پاکت
  . دی کشرونی برگرداند فندك ببشی پاکت را به جایبرد . دی کشرونی بی ، نخدیخند

 .  گذاشت شی لب هانی را بگاریپگاه با لبخند نخ س.  را جلو برد صورتش
 گوشه.  فندك را به دستش سپرد ایبرد
  بودند ستادهی رو اادهی پ
 د حواسش به آنها نبوی خلوت بود کسابانیخ

  را قطع نکردند یتماس چشم.  گرفتشی لب هانی بگاری سری فندك را زآتش
 .  گرفت و عقب رفت قی عمکام

 . را در دستش فشرد فندك
 .  دوباره به راهشان ادامه دادند 
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  شکندی سکوت را نمای دانست بردیم
 می منو تو باهم قدم بزني روزهی کردم یفکر نم:  لب باز کرد 

 آدما يایرو ! ی که بارها تصورش کنی قشنگ تره تا وقتی کنی که بهشون فکر نمیی افتادن اتفاقا_
  به تی هم که تو واقعی داره وقتي بهترتیفی کشهیهم
 

  ! یشی متی اذستی نی خوباون
 !  کرد نبود ی که فکر می اصال به آن خوبانی باهم بودنشان با کنی مانند اولقای کرد دقفکر

  ؟ يتوام فکر نکرد:  داد جواب
 !  من به تو فکر کردم اما به قدم زدن با تو نه _
 ! دونمی ازت نمیچی کنم هی وقتا احساس می بعض_
 ستمی ني ادهیچی من اصال آدم پی بپرسدی بای بدوني هست که بخوايزی اگر چ_ 

ZeinaB(:  
  که در ذهنش بود را یسوال. مانتو فرو بردبی را در جگرشی دست د

 ؟  يچرا جدا شد : دیپرس
  را درون جوب پرت کرد گارشی سایبرد
 رونی مانده را با جمله اش بدود

 متاهل بود :  فرستاد 
 مگه زنت نبود ؟ :  گرد شد چشمانش

 تهران ومدی مری به دریمتاهل بود به من گفت مجرده شوهرش د:  درهم فرو رفته بود ای برديابروها
  دمی بود بعد از چند وقت فهمونیراننده کام

  ؟ینامه اش چ شناس_
 ! نداره ي گرفتنش کاري بازیبا پارت: زدپوزخند

  دمی پرسی مدی نبادیببخش:  را گاز گرفت لبش
 ! گفتم ی زودتر بهت مدی من با_
  ؟ي هنوز دوستش دار_
  نه _
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 .  که گفته بود را دوست داشت ی مطمئن" نه " . دی کشیقی عمنفس
 را از شانه اش فیک . دی کشرونی بایست برد دستش را از دستادندیا. آمدلشی زنگ موبايصدا

  باینام ز.دی کشرونی را بلیبرداشت دست درونش برد موبا
 
 !  صفحه بود يرو
 مامانمه :  بود گفت نی زمي که نگاهش روای کرد رو به بردیپوف

 .  انداخت فی را در کی گوشو
 می بررمی گی می شده تاکسرید:  به ساعتش انداخت ی مچ دستش را باال برد نگاهایبرد

  کنه به زنگ زدن یآره وگرنه االن شروع م:  را تکان داد سرش
  بهتر بود يدادیجوابشون رو م:  دستش را گرفت ایبرد
  خونه برم خوادی اصال دلم نم_
  خونه آقاجونت ؟ ي بري خوای م_

 . اونجا بدتره :  زد پوزخند
  هر دو سوار شدن ستادی ای زرد رنگیتاکس
 کنه خودتو مشغول ی متتیاگر جو خونه اذ:  گذاشت شی پايدست پگاه را رو. را گفت  مقصد ایبرد

  چند ی درس بخوندی باشتریدرس خوندن کن  االن ب
 

 .ستی ات نندهی مهم تر از خودت و آچکسی و حرفاشون فکر نکن ههی نمونده، به رفتار بقشتری بماه
 . کن  عمل ي که به طور جدزنهی بهت می حرفی کسنجای ااکر

 تتی اذی کسذارمی من پشتتم و نميری بگیمی و هر تصمی بکني بخوايهر کار:  را فشرد دستش
 ! کنه 
 .  داد هی تکای زد سرش را به شانه بردیلبخند لرزان.  شدختهی گرم به قلبش ریحس

  شهر نی اي هاابانی در خدیبا
 " بدهد تی امني هستند که بوی دخترها به دنبال آغوش" نوشتند یم

**** 
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 دی به شالش کشیدست. کنارش گذاشتی صندلي را روفشیک.  کافه نشست ی چوبي های صندليرو
  شانه انداخته بود عقب ي از موها را که رويدسته ا

 
 . فرستاد
 .  شد ی مدهی دنشانی بودند و کمتر جفت بپیاکثرا اک. را دور کافه چرخاندنگاهش
 نشسته بودند و با زی رنگارنگ پشت ميبا لباس ها ماند چند دختر ي رو به روزی مي رونگاهش

  باال بود اما انگار شانیسر و صدا. کردندی صحبت مجانیه
 

 .  بود ي عادهی بقي کردند برای که میی سر و صدانی بودند و ایشگی هميمشتر
 انداخت ی گوشي مقابلش بود نگاهش را برداشت روزی مي که روای بردلی زنگ کوتاه موباي صدابا

  راه متوقف شد ، حرکت انیت دراز کرد بردارد اما مدس
 

 خودش انیک.  شناخت ی کرد هنوز اخالقش را نمی ناراحتش مدی را بردارد شالشی نبود موبایدرست
  تا به حال ای را نگاه کند اما بردلشی داد موبایاجازه م

 
 !  نکرده بود ي ااشاره
 گذشته بود ، انداخت شی و شستن دست هایبهداشت سی رفتن به سروي براای که بردیی به راهرونگاه

 . 
  آمد نیینگاهش از باال به پا.  برگشت ای که برددی طول نکششتری بهی ثانچند

 ... ! ماندشی های کتوني گذشت رونشی رنگ و شلوار جی شرت خاکی تاز
...  انداخت ی م رفته اتي بهی غرادی بود که تو را ییزهای چدنی اتفاق بعد از اتمام رابطه دنیبدتر
  دلت ي ادهی او دي در پاي کفش که روزکی ی حتیگاه

 
 ! کند ی و چشمانت را پر از اشک ماوردی به درد مرا
!  کند ی نمي با تاوانش برابرچی عاشق نشود حالوت عشق بر زن هی زنچی من هنی کاش  در سرزميا

  ... !چیه
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ا صاف گرفت انگشتش را به طرف  به خود آمد لبخند زد سرش ری صندلدنی عقب کشي صدابا
 مژه رفت تو چشمم :  بب زد ای بردزی نگاه تریچشمش برد ز

 .  برداشته نشد شی از روای بردزینگاه ت.  هم فشرد و باز کرد ي را روچشمانش
  . دی کشرونی دستمال بز،ی مي را دراز کرد از جعبه رودستش

  هی قشنگيچقدر جا:   نداشت گفت هی از گري که اثریی ، با صدادی پلکش کشری را زدستمال
 از یکی رو دوست دارم صاحب کافه هم نجای اطی اما محرمی نمادیمن کافه ز:  سرتکان داد ایبرد

  هام بود زمان دانشگاه یهمکالس
 چطور ي نخوندیمگه تو دندونپزشک:  گفت ي گذاشت با کنجکاوزی مي آورد رونیی را پادستمال
  کافه داره ؟ تیهمکالس

 به اصرار خانواده اش خوند مدرکشو که گرفت داد یی جوراهی نداشت خوندی که ميالقه به رشته ا ع_
 دست پدرش گفت من دندون پزشک شدم اما عالقه 

 
  ! نیهم ... دی نداشتم و ندارم به آرزوتون احترام گذاشتم به آرزوم احترام بذاريا

  ؟ياده ات خوند ؟ به خاطر خانویتو چ...چه باحال :  کرد ي خنده اتک
 ي خودم براشهی کار کن همی نبودم که بهم بگن چییمن از اون بچه ها...  خودم عالقه داشتم _

 ! گرفتم می تصممیزندگ
 .  آمدن سفارشاتشان سکوت کردند با

 . داشت ي فوق العاده ايمزه  . دی نوشاتوی از کارامل ماکیکم
  ؟ي عالقه داریتو به چ:  سکوت را برداشت ای برد
  نکرده بود يفکر.  را  باال انداختشی هاشانه
 . رشته فکر نکرده بودنی رشته خوب قبول شود و اصال به اکی درس خوانده بود که فقط
 .  آمد رونی بيدی قی نگاهش کرد از حالت بي اخم کرد جدایبرد
  رشته خوب قبول بشم هیبهش فکر نکردم آخه :  گفت آرام
کنکور  ! ي هستش که تو بهش عالقه داري خوب رشته ايرشته : فت  از اخمش باز کرد گی کمایبرد

 ؟ی چای ي بديخوای میتجرب
  !دمی می ، کنکور تجربیچی های:  آخرش لبخند زد ي جمله به
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 به کدوم نی ببفرستمی گروه هاشو برات مری تمام زکنمیسرچ م... خوبه :  سرش را تکان داد ایبرد
  ! يعالقه دار

 اومد امی برات پیراست:  گفت عی آمده بود سرشی که برایامیت با بخاطر آوردن پ گفی آرام" باشه "
  !ي دستاتو بشوری رفتیوقت
 را درهم فرو برد و سخت ای بردي چه بود اما اخم هاامی دانست متن پی را برداشت نملشی موباایبرد

 .دیشدن فکش را د
  افتاد ؟یاتفاق : دی پرساطی و با احتآرام
 !نه :  گذاشت زی مي را رولی موباایبرد

 .  بکند يگری دي کنجکاودادی گفته بود انقدر محکم که اجازه نمی محکم" نه " 
 یدختر مانتو سبز گوش.  انداخت شانی دختر ها نگاهش را دوباره روي خنده ي بلند شدن صدابا

 دختر .  بزندی کرد حرفی می دستش بود و سعیلیموبا
 
 . زدشانیاهوی به هيلبخند.ردیا بگ رلشی در تالش بود موبايگرید

 ! گن ی نميزیچقدر خوبه که بهشون چ:  گفت ای به بردرو
 غل و غش و بدون ترس از یب . برمی خنده هاشون لذت مي صدادنیاز شن:  نگاهش کرد ایبرد

 .  دوست دارم کشونوی کوچيآزاد . خندنیقضاوت شدن م
 ری سخت گیلی بسته خدی تو رو با عقاکمیکال ...  کارانی از اادی کردم بدت میفکر م:  باال انداخت ابرو

 ...  نه ایو البته نه که کال بگم بد باش
 ؟ي کردی خان تصور می مثه مرتضیکی:  حرفش آمد نی لبخند زد بایبرد

  خجالت سرش را تکان داد و با
 .  کردمیاما االن متوجه شدم که اشتباه م : افزود

 و طرز فکر هم دی که به عقافمونهی انسان وظکی ما به عنوان  خودش رو داره ودی عقای هر کس_
  بلند ي دوست داره با صداي دخترهی . میاحترام بذار

 
 کنم ی سعای که من ساکت بخوام به اون تذکر بدم هی انصافی بیلی خوشحاله بنظرم خنطوری و ابخنده
  . رمی نگاه حقشو ازش بگی حتای و دعوا و نیبا توه
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  که ی محکم شد حرفنوای دور لدستش
 راجب به :  گشت را به زبان آورد ی سرش مدر

  کنه ؟رییامکانش هست تو نظرت تغ... چطور بگم .... یعنی....  من هی قضاون
  دستانش آرام نی را از بوانی لایبرد
 قرار نبود تو ی داشتی آدم قبل از من حق زندگکیتو به عنوان ! پگاه بدن تو متعلق به توئه : دیکش

  باهات ازدواج کنم ، قبل از امی تا من بی باشخچالی
 
تعدادشونو ندارم با !  صد ها گمی مي جدنیبب.  من با صدها دختر بودم يای من بی تو به زندگنکهیا

 !  قراره شرمنده باشه منم ی بودم پس اگر کسایلیخ
  ي جاای دستان بزرگ بردنی بدستش
 کس ي کنار من برای اما وقتدهیباکره نبودنت منو آزار نم!  تفاوت ی و نه برتمی غیمن نه ب : گرفت

  ! شمی متی اذشهی اشک تو چشمات جمع مي اگهید
 . دینه مژه تو چشمم پر:  گفت دستپاچه

 !! از کفش من بود حتما :  زد ي پوزخندایبرد
  !دیببخش : دی را گزلبش

 .  بدم حی رو برات توضیاشت که اشکال دی اون مبحثاریکتابتو درب : دی دستش را عقب کشایبرد
 .  درهم نشان دهنده ادامه بحث درسرش بود ي حرف بحث را خاتمه اعالم کرد اما اخم هانی ابا

 .  ناراحت باشدای بردخواهدی کرد دلش نمی بود اما حس مبیعج
  و تذکرشدی طول درس مدام حواسش پرت مدر
 ی موضوع را منی هم اای دانست بردیند مدو سال خاطره کم نبود که حاال فراموششان ک.  گرفت ی م

  را دوست نداشت با نشانی بینیداند اما سرسنگ
 
 .  دلخور شود ای برددادی حق منکهیا

  مقابل درب خانه توقف کرد دلشنی ماشیوقت
 .  شودادهی خواست پی نم

 .  سکوت محض بود را هم دوست داشت نشانی بی وقتی حتای کنار بردبودن
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  نشست منتظر بود جزهری دستگي رودستش
 .  نگفت يزی چیشگی جز همان سه کلمه همای بشنود اما برديگری حرف د" مواظب خودت باش " 
  که ی را بست تا زماننی شد و درب ماشادهیپ

 .  همانجا ماند ای بردنی خانه شود ماشوارد
  انداخت و درب خانه رابستشی نگاه را سونیآخر

 .  بود امدهی ننیماش حرکت يصدا.  داد هی درب تکپشت
  مطمئن ي شد با انگشت هاای با بردامشی وارد صفحه پدی کشرونی ببشی را از جلشیموبا

  ی رحمی  شده در بنی خسته ام از شب نفر" کرد پیتا
  " !...ی فهمیو تو فقط م... ترسمیم... امخسته

 .  را ارسال کرد امیپ
  دی در دستش لرزی پله گذاشت گوشنی اولي روپا
 . لبش نشست ي روي را خواند لبخند ناباورامیپ

 ی م" لب خواند ری زگری دکباری بودند امدهی نای کردند و از جانب بردی کلمه ها اشتباه مانگار
  " ی دانیو تو بدجور م... خواهمت بدجور

 . گشاد شد و پله ها را باال رفت لبخندش
 .  ورودش بلند شد  بود باونیزی تلوي در سالن نشسته بود درحال تماشابایز

  کند ،ی را کم مونیزی تلوي ، صداشودی بلند منطوری ای دانست وقتیم. گرفتینفس
 . شود خی ، توبداندی که نمي رفتاري کشد حتما قرار است برای در هم مابرو

 ؟یخوب:  زد ی و زورکیلبخند مصنوع . ستادی اشی رو به روبایز
 ؟يکجا بود : دی توجه به سوالش پرسی ببایز

  بودم بهت گفتم که رونیب:  نشود ی کرد عصبیسع
  دستش را مقابل صورتش تکانبایز

 رژت چرا پاك شده ؟ : داد
 .  کرد دای که پی حالفی توصي بود برای کلمه مناسبسقوط،

 همش ؟ی منو شرمنده کنی اشتباه کندی همش بات؟ی از رابطه قبلیواقعا درس نگرفت:  تاخت بایز
 ...يوقت گند هی نگران باشم دیبا
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 .دی کشیقینفس عم.  را قطع کردحرفش
 با اون ی هر غلطستی کنه قرار نی بار اشتباه مهیبفهم که آدم :  را مقابل پگاه تکان داد انگشتش

  شانسه برات کی فقط ایبرد! ی هم بکنای با برديکرد
 

 ! شانستو از دست نده نیآخر
 ن؟یآخر: لب زد مات

  نی آخرآره:  را باال برد شی صدابایز
خونه اش نرو ،نذار بهت دست بزنه از دستش .  با تو ازدواج کنه شهی که حاضر مهی کسنی آخرشانسته

 ! من خسته شدم انقدر حرص تو رو خوردم ... نده 
 

 پسرا هم نی کنن االن بدتریبخدا همه مثل تو فکر نم!  فکر کنکمی بزرگ شو، کمی شدم خسته
  با دست شنیحاضر نم ان دهیدنبال دخترآفتاب مهتاب ند

 
 .  ازدواج کنن گهی دیکی خورده

 دست خورده؟:  زد لب
 هست زنش ي مردهی گهی مگه؟ی می چی دونیامروز مامانبزرگت زنگ زده م:  توجه ادامه داد ی ببایز

 ...مرده  دو تا بچه داره 
ر موافق  اگگهیم:  پگاه را چنگ زديبازو.  صورتش روان شدندي روشیاشک ها.  شکست بای زبغض

 ...  پگاه ي خواستگارادی بیباش
  خودت ؟ ندهی با آي کردکاری احمق چیفهمیم!  نداره ی پگاه با زن مطلقه فرقگهیم:  داد تکانش
 ؟فکري حرفا بشنونی از ادی چقدر بایدونی کنم میمن مادرتم دارم سکته م:  تر تکان داد محکم

  گمی کنن در موردت ؟ می فکر مای چند نفر مثل برديکرد
 

  بشکنم شترینذار من ب ... نکارای اينذار فکر کنه برات عاد.نذار بهت دست بزنه .  اش نرو خونه
  .. نذار

 دی کشرونیدستش را ب. بغضش را فرو خورد.  بود غی آخر ج" نذار "
 می خوردم رژم پاك شد رفتکیک:  آرام گفت 
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 . خونه اش نرفتم ... کافه
 .  داده بود يشنهادیمهم نبود مادربزرگش چه پ.  کرد ی مهی گربای نبود زمهم
  " دست خورده " دیچرخی کلمه در سرش مکی فقط

  ؟ انیدست خورده بود ؟ دست خورده ک.  در اتاق گذاشت رهی دستگي رودست
 .  کرد دای گونه تا چانه امتداد پي اشک از رویگرم.  لبش نشستي روي محولبخند

 .  به جا گذاشته بود یك شده بود و رد کمرنگرژ لبش پا. ستادی انهی آي به رورو
  نشسته بود وجود نداشت ای بردي که رو به روي دخترنهیدرآ. دی لبش کشي رودست
 .  صورت ، که باخته بود ي روي با رد اشک هادیدی مي دست خورده ادختر

 ... ا  خانواده اش رتیامن...  بود ی ميگری جور ددی که شاي اندهیآ....  مادرش را اعتماد
 ...  را عشقش
 د؟ی شنی حرف ها منی هم اانیک .دی را از سر کششالش

  شد ؟ ی رابطه با او محکوم مي هم براانیک
 .  نبود مانیپش. زدی بدنش ضربه ميقطرات گرم آب رو.ستادی دوش اریز
 .  مال او نشد اما خاطره ها مال او بودند انیک.  نبود مانی پشي خاطره اچی هاز

 قلبش را.  اش نشسته بود نهی سي روانی کيبارها بوسه ها. بش گذاشت  قلي رودست
  " دوستت دارم " ، " مانم یم" گوشش زمزمه کرده بود ری بود زدهیبوس
 . کرده بود و اشتباه نکرده بودباور
 ...  کرده بود ی عاشقشی لحظه هادر
 ...  کرده بود ی زندگشی لحظه هادر

 . در حال سنگسار شدن بود خانواده اشدی حجوم عقاری زفقط
 .هنوز بغض داشت  . دی چکی بدنش مي آب رويقطره ها.  آمد رونی حمام باز

  تخت نشست ي رودیچی را دور تنش پحوله
 ...  ساعت کی

 ..  ساعت دو
 ...  ساعتسه
  تاك ساعت بود که در اتاقکی تي صداتنها
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  ...دیچی پی م
  " خواهمت بدجور ی م" گفته بود ایبرد
 دست خورده اش را ...  خواستش ی مایبرد

 ...  خواستیم
 ... خواستی نمگری خانه را دنیا

 ... خواست ی خانه  نمنی را در ایزندگ
 ...  اعتماد به نفس داشت ای بردکنار
 ... داشتتیامن

 ...  داشت تیحما
 .... ، دست خورده نبود ای کنار برداصال

 ...  خود پگاه بود 
 ...  را برداشت لشیموبا
 ... شد ای با بردشی هاامی صفحه پوارد

 ...  سه ساعت گذشته بودامی پنی از آخر
 . گذشت بود ي ساعت که با نگاه به نقطه اسه

 ...  فشرد بردی کي دکمه هاي شصت را روانگشت
 ... نوشت ي اجمله

  " ایکمکم کن برد....  بمونم نجای اگهی تونم دی من نم"... خواند کباری 
 ... از جا بلند شد ...  کرد  را ارسالامیپ

 .... دیچی ضجه پي تار و پودش صدادر
  داند ی در حال زا که نمي فاحشه اي صداهمچون

 .... پدر شده شی هاي از مشترکیکدام
 

 +++++++++ 
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پرده را کنار زده بود .  گذاشته بود واری دي را روشی از پاهایکی. داده بودهی تکزی را به پشت مکمرش
 قطرات . کردی را تماشا مرونیرگ اتاقش باز پنجره بز

 
 مردم را خراب يباران تمام برنامه ها.  بوددی روز از سال جدنیزدهمیس . خوردندی مشهی شي روباران

 .کرده بود 
 سالم :  آورد نیی را پاشی پادیچی که در گوشش پرضای عليصدا
 ساعت چنده ساناز؟ :  خواب آلود بود رضای عليصدا

  تو اه یخوابی بعدازظهره چقدر م3: رد  را فوت کنفسش
  ؟ یسان.  بودم داری تا صبح بشبید:  کرد ي سرفه ارضایعل
 هوم  : دی کششهی شي انگشت روبا
 می دنبالت باهم برامی دعوتم میامشب مهمون:  گفت رضایعل

  شهی شي برداشتن انگشتش از روبدون
 ! خودت برو امیمن نم : گفت
  از خواب رضای عليصدا

 میری باهم ميایم ! خودیب:  درآمدیودگآل
 حوصله ندارم :  را نوشت رضای نام علشهی شيرو
 شب ،حوصله اتم ي برایشی خونه آماده ممیای بعد ممیچرخی مکمی دنبالت امی مگهی ساعت دهی  _

 سر جاش اومده
  خب خودت بروایقفل کرد:  نم گرفته اش را برداشت انگشت

  تونم برم ی بدون تو نم: گفت ی با لحن مهربانرضایعل
 چرا :  زد لبخند

  من بخندونه آخه ی کیچون تو نباش:  با همان لحن ادامه داد رضایعل
  یدلقک خودت:  حرص گفت با
 ؟ی هستی اوکگهی ساعت دهی.  من هستم ی بگیجووون تو هر چ : دی خندرضایعل
 ... که کمه حداقلکهی ساعت دهی : دیچرخ. اش را برداشت هیتک

 . مادرش جمله اش را قطع کردادی فريدا با ص
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 .ختی پدرش درهم آمي مادرش و عربده هاادی فريصدا.دی دست به طرف درب اتاق دوي روی گوشبا
 ي متوجه شد هنوز پشت خط است با صدادی را که شنرضای نگران عليصدا

 زنمیمن بعدا بهت زنگ م:  لرزان گفت 
  رفت رونیتخت انداخت و ب ي را روی توجه نکرد گوششی ها"قطع نکن" به

 .در را باز کرد خودش را به درون اتاق انداخت.  آمد ی از اتاق خوابشان مای فريصدا
 ي سرش گذاشته بود و مشت و لگد هاي از چهارچوب اتاق افتاده بود دست روي گوشه امادرش

  صحنه را بارها نیا.نشستی سر و بدنش ميپدرش رو
 
  اش بود ی صحنه دردناك زندگنی تريتکرار...  حاال  نی داشت تا هم سال8 که یاز زمان.  بود دهید
 یولش کن عوض...   مامانمو یولش کن کشت:  زد غی جدی پشت پدرش را کشاز

 دهانش نشست عقب پرت ي رویپشت دست محکم. بودشتری مادرش هم بي از ناله های حتشیصدا
 نفسش از درد .کمرش محکم به لبه تخت برخورد.شد

 
  .رفت
 بچه ي خسته شدم خسته ام کردخوامیطالق م:  گفت ی و مزدی مادی که فردیشنی مادرش را ميصدا

 ...  خوام یطالق م... شده يام از خونه فرار
  " خوامی طالق م" زدی مادی درد با بغض فربا

  انداخت نشانی بلند شد خودش را بدیکمربند را که در دست پدرش د . دادی فحش مپدرش
 !نتوانست .  کرد عقب هولش بدهد ی پدرش گذاشت سعنهی سي رودست

  .ختیری مرونی همراه با آب دهان پدرش بکلمات
 . نشستندی تنش مي کمربند رويضربه ها.  که باال رفت خودش را سپر مادرش کردکمربند
 .  گذاشت ی کند خودش ضربه ها را به تن بخرد اما نمشی کرد جدای می سعمادرش

 ! کتک خورده بود یبه اندازه کاف...دن نداشت تحمل کتک خورمادر
 . با خاطره کتک خوردن مادرش گذشته بود شانی زندگتمام

  سوزاندی ، منشستی تن مي که روکمربند
 . سوخته بودی زندگنی در ای به اندازه کافمادرش
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 . متوقف شدنای کمربند با آمدن سي هاضربه
 ت مادرش را گرفت از اتاق با همان حال بد دس. که دست پدرش را گرفت نایس
 . بردرونیب

 .ختی ری سوخت اما اشک نمی تنش متمام
 شرمنده ام که گفتی کرد ، می می عذرخواهدیبوسیصورتش را م.  مادرش نگاه کرد ي های نگرانبه
  ساناز " که زدیهق م. ساختمتانی را برای زندگنیا

 
 " اتم شرمنده
 ! سن مادرش کتک خورده بود نیدر ا. آمدی و مرفتی انگشت داشت مي صورتش که جاي رونگاهش

 هق هق مادرش و يصدا.دی کشی بهتر از او ناز مادرش را منایس.  به اتاقش رفت نای آمدن سبا
 . درب اتاق را بستدی را که شننای سيدلدار

 . افتادی مشی رورضاینام عل. شدی خاموش و روشن ملیصفحه موبا. تخت نشستيرو
 .دیدراز کش تخت يرو. ندادیتیاهم

  .سوختی و کمرش مسرشانه
 ي ناخن هادنیبا د.  را خاموش کندلی را جلو برد موبادستش
 . را فشرد شی زده بغض و نفرت گلورونی اش و خون بشکسته

 . مرگش را داشتياز ته دل آرزو.  پدرش با تمام وجود متنفر بوداز
 افتاده بود ادشی سال حاال به نیندبعد از چ. سوختی او هم مي بود اما دلش برای مادرش عصباناز

  .ردیطالق بگ
  بود بچه اش از خانهدهی فهمحاال
 . ستي فرار
 .ستی نی بود شوهرش مرد زندگدهی فهمحاال
 .  را رجکت کرد رضایتماس عل. را برداشت لی موبایگوش

  بروام،خودتی بتونمی من نم" نوشت شیبرا
 " بگذره خوش

 . بود ی شرتش را درآورد سرشانه اش خونیت.  رفت نهیمقابل آ. را فرستاد از جا بلند شد امیپ
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 . در اتاق باز شد مادرش درون اتاق آمد .  زخم گذاشت ي برداشت رویدستمال. دی کشیآه
 ...سرزنش نکرد ...  نزدیحرف

  دندی نفره اتاقش هر دو دراز کشکی تخت يرو...  را نوازش کند شی داد موهااجازه
 .... ب مادرش  قلي را گذاشت روسرش

 ! اش بودی تپش تمام زندگنیهم ... دی تپیم
  تپش قلبش گوشي و او به صداختیریمادرش اشک م... هر دو خسته بودند...  پناه بودندی دو بهر
  دادی م
. 

****** 
 
  خوابش برده ی دانست چه زمانینم.  چشمانش را باز کرد زدی که نامش را صدا می آرامي صدابا
  شده ؟یچ: اخم کرد . تلفن خانه در دستش بود .به مادرش نگاه کرد تخت نشست يرو

  رو بدم به تو ی گوشگهی پسره اس مهی:  گذاشت ی دهانه گوشيدست رو.  خم شد مادرش
  ی مرسویبده گوش : دی جا پراز

 . رفترونی تکان داد از اتاق بي سرمادرش
 بله :  گوشش چسباند ي را رویگوش

 ی چي المصبت برایبله زهرمار احمق صدبار زنگ زدم به اون گوش: برد  را باال شی صدارضایعل
  ؟ من به پشمتم  آره ؟يدادیجوابمو نم

  ی آراميبه صدا.زدی مادی فررضایعل
 من پشم ندارم: گفت
 و احمق شعوری کردم انقدر بی تو اعصابمااا فکر نميدی بدجور رزینمک نر:  باال تر رفت رضای عليصدا
  یباش

 ... چرا یمن که گفتم خودت برو مهمون:  آرام گفت يصدا همان با
 شد ؟؟ دادی حرف زد ؟؟ چرا خونتون داد و بی از مهمونی کیر تو مهمون...ك:دی حرفش پرنی برضایعل

  سرت اومد؟؟کتکت زد؟؟ من نگران توعه ییچه بال
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  نفهمم
 اشک در چشمانش حدقه زد . دی لرزقلبش

 . آمدیم نادشی گفته ؟ ی مادرش چه کسجز
 خوبم :  گرفته گفت ي صدابا

  من دمه درم نیی پاایب: دی را شنقشی و عمی حرصنفس
 ؟ییدمه در کجا:  طرف پنجره رفت به
  نمتی ببنیی پاای دمه در خونتون ب_

  گوشش بود ي رولیموبا.  بود ستادهی دمه در خانه ارضایعل.  را باز کرد پنجره
 .رفت  با باز شدن در سرش را باال گهمزمان

  .دی چکنیی از چشمانش پای اشکي قطره
 .  بودی خوشحالاشک

  " امی االن م" زد لب
 .  رفترونی را برداشت از اتاق بفشیک.  آماده شد قهی از پنج دقکمتر

 ؟يریکجا م:  جلو آمددنشی با دمادرش
  دوستم شی پرمیم:  را گاز گرفت لبش

 من دوسش هی پسر خوبیلیبخدا خ:  را گرفت اجازه نداد دستش.  بزند ی لب باز کرد حرفمادرش
  حالم ششیپ...  االن نگرانم شده اومده دمه در نیدارم بب

 
  پس نگران نباش باشه؟خوبه

 .مراقب خودت باش :  فشرده شددستش
 . رفت رونی از خانه بدی اش را بوسگونه

 سالم : سوار شد آرام گفت .  نشسته بودنی درون ماشرضایعل
 .  صورتش مات ماند دنی با ددیبه طرفش چرخ با اخم رضایعل
دستش را جلو برد .  خط بود کی صورتش رد يرو.  بود بدتر کتک خورده بود دهی که دشی دفعه پاز

  شیصدا. ساناز دستش را گرفت . شالش را باز کند
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 .ادی وقت مهی رونهی داداشم بنجای از امیبر : دیلرزیم
   هر دو ساکت بودند زدندی نمی حرفچیه. به حرکت درآمد  نیماش. سرش را تکان دادجی گرضایعل

 و خلوت سی خي هاابانی حرف نگاهش را به خی داده بود بهی تکنی ماششهی سرش را به شساناز
 دوخته بود 

 . کردی روشن مگاری پشت سگاری هم سرضایعل
 .  کردی نگاهش را هم احساس مینی سنگیگاه

 . دندی چطور به خانه رسدینفهم
  قدم به خانه گذاشتندی وقتی نشکست حتنشانی بسکوت

 . دستش را گرفت رضای علندی مبل بشي برداشت روقدم
  . دی سرش کشي را جلو برد شالش را از روگرشی حرف دست دی ب

 .با من دعوا نکرد :  زمزمه کرد آرام
 خواست ینم.  دستش گذاشت يدست رو. دکمه مانتو نشستيدستش رو.  جواب نداد رضایعل

  غرورش خواستینم. ندی کمربند را ببي ها و جايکبود
 

 .  شود خرد
 .دکمه ها را باز کرد.  به دستش نداد یتی اهمرضایعل

  . ختیاشکش ر.  آمد رونی که از تنش بمانتو
  کند هی گرخواستینم
 .  جلوه کند اما نتوانست فی ضعخواستینم

 .  بدنش بود ي مات رورضای علنگاه
 . آشکار بودشی کمربند رويا که رد هدی سفیبدن

  زنهی نمادی بزنه من خودم رفتم جلو وگرنه منو زخواستیمامانمو م:  گفت آرام
 .دی لرزی مرضایحلقه اشک در چشمان عل.  چشمانش نشست ي تنش باال آمد روي از رورضای علنگاه
 ندد زخم چسباي را روشیخم شد لب ها.دی سرشانه زخمش کشيدستش را آرام رو.  رفت جلو

 . سر خوردنیی شانه اش به پاي گرم از روی اشکقطره
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گونه اش را چسباند به . خودش را درآغوشش انداخت .  دو دستش را دور گردنش حلقه کرد هر
  . ختی و اشک ررضایگردن عل

  کمرش را گرفتند رضای علي هادست
  بخوردی تکان بخوردند مبادا به زخمدندیترسی که میی هادست
 .  نشسته بود شانی که چند ساعت قبل کمربند روندی بشیست پوي رومبادا
  . دیچی بود که در گوشش پیی صدانی هق هق ساناز تلخ تريصدا
ساناز کنار گوشش از . روشن کردگاری سگری دست کمر ساناز را گرفت و با دست دکی شب با تمام

  که خودش ییاز تمام کتک ها.  گفت شیتمام درد ها
 
 خوردیم

  خوردیکه مادرش م یی هاکتک
 دی را درد کششی گوش کرد و درد هارضای عل
  شد ادهی پنی مقابل خانه ساناز از ماشیوقت

 . رفت رونی از قلبش هم از تنش بي کرد همراه ساناز تکه ااحساس
 

++++++++++++++++++++++++ 
 
دو ساعت .زدی میلی بود باد به صورتش سنیی پانی ماششهیش.  فشرد شتری پدال گازبي را روشیپا

  نیاول.بود بدون لحظه استراحت تا شمال راننده بود
 

  به سرش زده ی آمدن از کافه لعنترونی که بعد از بییجا
  حد ممکن بود نیصدا آهنگ در باال تر. بود

 .  درون سرش را خفه کندي هاي صداخواستیم
 ...  صبا ي هاهی گريصدا

 ....  صبا ي هاحرف
  خواندی پر درد مخواننده
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  تو را تا به عرش خدا ي اگر مانده بود"
  رساندم یم

  کشاندمی تو را تا دل قصه ها مي مانده بوداگر
  غربت ي با تو بودم به شب هااگر
  تنها نبودم که
  نوشتم تو را ی ز تو مي مانده بوداگر

  " سرودم  یم
 

  شد دهی درون سرش کوبي بغض داريصدا...  خواننده قطع شديصدا
  عاشقانهي بود که روزی زنیی صدانیا

  ...دشی پرستی م
  " شمی جدا مای بخدا بردشمی جدا مي اگر هنوز منو بخوا" صبا بود  يصدا

 . بود مانده بود ی پسر بچه که مشغول خوردن بستني مات رونگاهش
  توجه به خزعبالت صبا آرامیب

 ه؟یباباش ک:  لب زد 
 شی نشدن اشک هاختهی ري براي آمدند ، روزی منیی اشکش درشت پايقطره ها.  نگاهش کرد صبا

  دادیجان م
  امروز

  آن روز از
  ... یلیخ....  دور بودیلیخ

 شوهرم :  لب زد صبا
 .  داده بود رونی حبس شده اش را بنفس

 کارش تمام شده بود  . زدی بود برخخواسته
  ... سوالنی جواب همي بود برادی را به جان خرالی شب استرس و فکر و خچند
 !  جوابش را گرفته بود حاال

  مچ دستش نشسته بود ي صبا رودست
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  باره نی تو رو خدا آخرنیبش:  گونه گفته بود التماس
  اش بود انداخته بود،لبخند رهی رنگش خی درشت عسلي مردد به پسر بچه که با چشم هاینگاه
 .  نشسته بود ی صندلي زده روشی برايزور
 ...  من با عمو حرف بزنمنی مامان برو شما اونجا بشایبرد :  پسرك را صدا زده بودصبا
 ... بچه بلند شده بود پسر
 ...  مات بود ای برد

 ...  رفته بود وا
 ...  بود ختهی رفرو
  گذاشته بود؟" ای برد" پسرش را نام
  را انتشی کند خشی او گذاشته بود که هر بار صدانام

  اش را یی وفایب
  ؟ اوردی بادی به

 ... چرا اسمشو :  دار گفته بود خش
  کردم کاری نره چادمیگذاشتم که :  حرفش آمده بود نی بصبا
  ! رمیبم...  هربار صداش کردمکه
 
  دگر داشت ي رنگ و بوی زندگنمی اگر نازني مانده بود"
  " غربت با وجود تو رنگ دگر داشت نی شب سرد و غمگنیا

 
 .  آمدندی هم ميو که رییموج ها . دی را دای دری آبرنگ
  ...دی دی بود اما مکی تارهوا

  آرامشش را 
  را سکوتش

  . ستادی ساحل اکینزد. وارد ساحل شد . دادی شب را نشان م11 ساعت
 . را خاموش کرد اما پخش روشن بودنیماش
 .  ساحل آمده بودند نی از صدبار به اشتری بدیشا



 945 

 . هم را گرفته بودند ، قدم زده بودنددست
 .  بود دهی را بوسشی شده سر خم کرده بود لب هامی تسلدنشی دربرابر وسوسه بوسیگاه
 ...  که مال او نبود ی زني هالب
 .  نگفته بود يزی که در تمام مدت باهم بودنشان جز  جمالت دروغ چی زني هالب
 
  اگر بال و پر داشت ي مرغک پر شکسته مانده بودنی با تو ا"
  اگر يان مانده بود نبودش از طوفیمی تو ببا

  " داشت همسفر
 

 .... پرت شد به همان کافه دوباره
  ... ی همان صندليرو

دستمال را برداشته ...  بود دهی را بدون الك ندشی دست هاچوقتیه...  الك نداشتند شی هادست
  کرد ی پاك نمیبود اما اشک

 به تو ی بانقشه قبلتچوقیمن ه:  صورت گفت ي روي با همان بغض صدا با همان اشک هاصبا
  دوست شدم دیمن فقط تنها بودم با گلش.  نشدمکینزد
 

  . دمیتو رو د...  تو جمتوناومدم
 کردم بخدا زدم یبخدا سع... دفعه دلم سر خوردهی ای من نبود که بردریتقص:  را کج کرده بود سرش

  ی چدمیاصال نفهم... نتونستم ... تو سر دلم اما نشد 
 

  ... دمیهربار خواستم راستشو بگم بهت ترس... عاشقت شدمشد
  "بدترش نکن ... نکن ...  نداره هی توجانتی خ" گفته بود متی و بدون ماليجد
 تو ی اومدن تو زندگي من دوستت داشتم من برای بدونخوامیم:  گفته بود ی اشکي با چشماصبا

  دمینقشه نکش
 . کنهی نمجادی ايرییل موضوع تغ حرفا تو اصنی کدوم از اچیه:  تلخ زده بود پوزخند

 ؟ی بخشیچرا نم:  بود دهی نالصبا
  ی کنی می راحت زندگي که االن داردمتیمن همون موقع بخش:  خنده زده بود تک



 946 

  راحتم؟ يفکر کرد:  پوزخند زده بود صبا
  برام مهمه؟يفکر کرد:  گفته بود دیکشی مرونی بیگار،نخی همانطور که از پاکت سایبرد
 . ا روشن کرده بود  رگاریس

 ... کرد ی ساکت نگاهش مصبا
 .... فندك زدن ي کج شده برای به سر کم

  ... دهی انگشتان کشبه
 ... چهره جذابشي اخم جا خوش کرده روبه

 ... شی اخم هايبرا....  حالت صورتش نی اي کرد برای درك می کسچه
 ... انگشتانش يبرا
 ... !  مرد یم....  مرد یم

  بار ببخش    هی:  بود  کردهزمزمه
 بچه مال :  توجه دوباره گفته بود ی بایبرد
  ؟ منه

 ؟یبخشیم:  وار جواب داده بود زمزمه
 ! که يبلد... بلند حرف بزن :  تشر زده بود ایبرد
 ...  بود دهی چشمانش لرزی حسیاز ب...  نگاه کرده بود شی چشم هابه
 ... دی بخشی نمچوقتی مرد هنیا

 ...  گذشت ی نمیی خطاچی هاز
 !بچه شوهرمه :  و رسا جواب داده بود بلند
 حرفات تموم شد؟ :  سرش را تکان داده بود ایبرد

 ... مانده اش ی باقي هاحرف
 ... بخشش ي هاالتماس

 ! تموم شد :  بود ختهی رنیی شده پااشک
 .  خاموش کرده بود يگاری را در سگارشی بلند شده بود، سایبرد

  ي کناریندل صي را از روکتش
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 تی که مربوط به من تو زندگيزیمنو هر چ.  کنم یدارم ازدواج م:  بود ستادهیصاف ا. بود برداشته
 ...  کنم ی که من ميمثل کار... هست رو فراموش کن 

 
  . ستمی تو من خائن نبرعکس

 دست  دست کتش را گرفته وکی بود، با ستادهی اشی که رو به روي مردنی اي برادیفهمی چه میکس
  کرده ،بی را در جگرشید
 ! مردیم... مردیم....  گفت ی می فراموشاز
 
  يدی ام را به آتش کشی هست"

  يدیند ... يدیند!  منسوختم
  اگر بود تی دل آرزومرگ
  "يدی شنی اگر مي بودمانده

 
 و اشکش لبخند...  بلند و محکم به سمت صندوق رفته بود ي با قدم هاایبرد.  سر تکان داده بودتنها
  رونی شاپ بی که از در کافایبرد...  شده بود یقاط

 
تنها ...  بود اش دهییبو... خودش را درآغوشش انداخته بود ...  بود دهی بود پسرش سمتش دورفته

 ... بود دهیی کرد را بوی که هرگز فراموش نميادگاری
ش گرفته انداخته و سوار  شکسته که پسرش را در آغوی به زنشهی نگاه را از پشت شنی آخرایبرد
 .  شده تا رامسر رانده بود نیماش

 
  بود یدنی پر از دای با تو در"

  بود یدنی  چی ستاره گلشب
  تن شسته در موج باران خاك

 " بود یدنی کنار تو بوسدر
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 را برداشت به شی و موج هاای درينگاهش را از رو.  به خود آمد ي گفتن پسر"دیببخش" ي صدابا
 . پسر داد 

  گارشی روشن کردن سي فندك کرده بود براي تقاضاپسر
 .  شد مانی بکشد پشرونی کرد فندکش را ببشی در جدست

 مانده اش را برداشت به ی باقيادگاریتنها ...  صبا يادگاریفندك ...  شد درب داشبورد را باز کرد خم
 . طرف پسر گرفت 

 " خودت باشه شی پ"داند گفت  خواست فندك را برگری را روشن کرد وقتگارشی سپسر
 .  تشکر کرد و دور شد دی خندپسر

 .  دوخت ای را دوباره به درنگاهش
 بود متنش را ای از طرف دنامیپ.  شاگرد برداشت ی صندلي را از رویگوش. آمد امشی زنگ پيصدا

 مامانبزرگ زنگ زد قرار ...  عاشقتم یی دا"خواند 
 

  " خوبه یلیه خپگا...  پگاه گذاشت ي برايخواستگار
 .  انداخت ی صندلي را رویگوش

 ...!  جفتشان بهتر است ي کرد برای بود اما احساس مي عجوالنه امی تصمدیشا
 
   و ساحل ای بعد تو خشم در"

  من مانده در گل ي تو پابعد
 ای اگر موج دري بودمانده

  بود یدنی تا ابد هم پر از د
  تو و عشق تو زنده بودم با

 "خودم هم نبودم  تو من بعد
 

************************* 
 

  ... دی باری مباران
 .  بود وسفی رضا و حاج ي پنجره را بلند تر از صداشهی باران با شي برخورد قطره هايصدا
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 . تکاندی در دلش خاطره میکس
  آمد ی رفت نه باال می منیی جا خوش کرده بود نه پاشی در گلوی بزرگيگردو
 ... ا سخت  امدی کشی منفس

  خانه نی از ادیای خواسته بود بای از بردخودش
  طعنه ها نی ااز
 ... ببردش رونیب

 ...  حاال اما
 ... شده بود ی بود ، تهانی جز کيگری اش با مرد دي که شب خواستگارحاال
 ... شود ی بود رابطه اشان رسمقرار
 ...  قدغن شود انی کفکر

 !  دانست ی؟ نم... توانستیم
  ... بای لبخند زي از روبانهی غرنگاهش
  ... هی سملبخند
 ... تایا،بی دالرام ، دنلبخند

 ! شدی تر مبی گذشت و دلش غری م
  شده مانی پشدی را نداشت تا بگویکس

  نه ای
  ...!دهی ترسدیبگو

  يزی قطرات باران چي جز صداشیگوش ها ... دندیچی پی درهم مشی هادست
 ...دی شنینم

  آرام شود؟ی حداقل کمیچرا عکس پدرش نبود تا کم...  انداختواری دي را رونگاهش
  چطور توانست؟انیک... مچاله شدقلبش
 ...  کندهی بلند گري با صداردی صورتش بگي داشت دستش را جلودوست

  اش؟ کجا نشسته بود؟ی کرد با زندگی مچه
 شست  نبای زينگاهش رو. وارد کردیفشار کوچک. دست سردش نشستي روبای زدست

 ! کن اتاقت یی رو راهنمااجانیبرد: با لبخند و نگاه هشدار دهنده گفتبایز
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  تمام شده بود؟شانیچه زود حرف ها.دی از دلش کشآه
  حد خوش شانس نبود؟نی اش تا ای قبلي دعوا ؟ بدون طعنه ؟ چرا خواستگاربدون

 . داد،لبخند بسازدهی را زاوشی لب هابای فشار دوباره دست زبا
 . دی دزداینگاهش را از برد.بلند شد جا از
 . پشت سر به راه افتادای جلو تر حرکت کرد،بردی آرامدی ببخشبا

 . تعارف کندای به برددیآنقدر حالش گرفته بود که حواسش نبود اول با.  اتاق را باز کرددرب
 ای از بسته شدن درب اتاق به دست بردبعد
 ود  حواسم نبدیببخش: گفتی خودآمد با شرمندگبه

بدون لبخند و بدون اخم .ستادیصاف ا.  شلوار کرد بیهر دو را دست در ج.  کتش را عقب داد ایبرد
  بهت شتری بدی کنم من عجله کردم بایفکر م: گفت 

 
 !یستی نی راضنجای حضور من الی انگار اصال از دلدادمی مزمان

 ...  رفت وا
 ... دیچی و ساناز در سرش پبای زي هاحرف
  ...  شانسنیآخر
 ... مردنیآخر
 ...  راه نجات نیآخر
 .  ناراحتم ستینه فقط چون بابام ن:  زده گفت هول
 نگاه نکردن به من نبود پدرته ؟... پر شدن چشمات لی دلیمطمئن:  کرد زی چشمانش را رایبرد

 يادآوری خاطره بد دارم اونم برام هی ياز شب خواستگار:  هم فشرد با درد گفت ي را روچشمانش
 !شد 
  بندازه ؟ ی کسادی باهم بودنمون تو رو يتای موقعيقرار همه :  جلو رفت ی قدمایبرد

  شد ی دونم چینه نم : دیلرز... در چشمان سردش نگاه کرد...  را گاز گرفتلبش
  خوامیمعذرت م : دی چکاشکش

  تراس ؟ می برشهیسردت نم: توجه به قطره اشک، گفتی بایبرد
 ستی هوا سرد نمیآره بر: دی گونه اش کشي رودست
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 . از کنارش گذشت به طرف درب تراس رفت ایبرد
.  وارد تراس شدای کرد به دنبال بردی زندانشی را پشت پلک هاشی اشک هادی کشیقی نفس عمپگاه
 . بود ابانی به خشی پشتش به او و روایبرد

 .ستادی اکنارش
 .  دو ساکت بودندهر

 ؟ی هستیتو راض:  سکوت را شکست پگاه
 نجامی هستم که ایراض: اخم کردایبرد
 .ی بگی تونیمهربون تر هم م: لحنش بغض کرداز

 .  نشستای لب بردي محو رولبخند
 اما عقلم گهی می دلم چستیمهم ن . می راضیینجای توانکهیاز ا. امیمنم راض:  با بغض ادامه داد پگاه
  دیی رابطمون عاقالنه باشه  حاال عقلم تایتو گفت.هیراض

 
  ترسمی کنه فقط میم
  ! نیهم.امی نتونم خوب از پسش بربنکهی ااز

 شی را گرفت پگاه را رو به رودستش
 . دی کش
 . کوتاه تراس بودواری به ددهی پگاه چسبکمر
 ؟يحاال چرا بغض کرد: با همان لبخند محو گفت ایبرد

 ي به سوالم بدي جواب بهتری تونی می کنیچون همش اخم م:  با چشمان پر آب نگاهش کردپگاه
 یزنی مگهی حرف دهیاما به جاش 

 . جلو رفتیکم. لبخندش پر رنگ شدایبرد
  گذاشت آرامواری را دو طرف بدن پگاه ، لبه دشیدست ها. ستادی اش انهی به سنهیس

 ؟يخوایجواب بهتر م: گفت 
ردانه  با تعجب نگاهش کرد بعد سرش را عقب برد مایبرد.  آب دهانش را با صدا قورت دادپگاه
 . دیخند
 .  دهانش گذاشتي با خجالت دست روپگاه
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 ای کنارش بزند، رد شود،بردخواست
 .نگذاشت

 نخند دست خودم نبود : با حرص گفتپگاه
 من انقدر ترسناکم؟:  سرش را جلو بردایبرد

 االن محکم قورت دمی آب دهنمو قورت مشمی زده مجانینه بخدا من عادتمه ه:  نگاهش کردپگاه
 ... م آخه من چرا از تو دادم بعد

 پشت يگری پهلو و دي رویکی که کنار تنش نشسته بودند ییدست ها. جمله در دهانش ماندي هیبق
 .  گرفتنديگردن جا

 . شدای بردي قفل لب هاشی هالب
 . بوددهی تنشان بهم چسبدی کشی را به سمت خود مشیپهلو
  نبود نشانی بییصدا نشستند ی منی زمي تر رودی قطرات باران که شدي صداجز

 را تکان داد شی بوسه نتوانست مقاومت کند،لب هاافتنی اما با ادامه ستادی ای بدون همراهقهی دقچند
 .  جدا شدای اش ،بردیبه محض شروع همراه. 

  دلت ؟ ای يدیبه دستور عقلت بوس:دی پرسای نگاهش کرد بردمات
 !دلم :  چشمانش لب زدیاهی در سرهیخ

 دستانش را از دور تنش .  لبش نشاند ي رویبوسه کوتاه .  لبخند زدایبرد
  ؟می برمیفکر کنم حرفامون رو زد:  کرد، عقب رفت باز

  دانست چطور از دلش دری کرد ناراحت شده اما نمیحس م.دی لبش کشي روزبان
 میبر:  آرام گفت اورد،ی ب
 

 +++++++++ 
 

 شهی را برداشت از شگاری سلتری فسروش
  !دهیپا نم: فرستادرونیدودش را همراه با کلمات ب.  انداخترونی بنیش باز مامهی ن
 ! اش شوهیسا...نشیبب... بدهامیپ... زنگ بزن... برو تو نخش ده،یم:  خونسرد جواب داد انیک

 .  بود شانی حرف هاکی موزشی کرد و صدای پاك کن حرکت مبرف
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 !زنته :  و سرد گفت نی سنگسروش
  ! ستیزن من ن ... ستین: د را باال برشی صداانیک

  طالقش بده ينجوریهم: اش را فشردیشانی پسروش
 داداشمم یستی نقمی رفی بار گفتهی!  باشه ی اونم راضدی باشهی دهنشو ببندم وگرنه جدا نمدی با_

 . ثابت کنتوی حاال برادریهست
 !هستم : سرش به سمش چرخاندسروش
 .مه  نفهرضایعل: نشستانی لب کي روی کمرنگلبخند

 حله فقط تا کجا جلو برم ؟:  سرش را تکان داد سروش
 !تا اتاق خواب خونه من: نگاهش کردانیک

 .  نشدداری اما بدیوجدانش لرز. زده شدی و برق بزرگرعد
 کوروش زد به نامت ؟: تکان دادگری سرش را بار دسروش
 .  که داشت نصفشو به نامم زدیامروز صبح هر چ: زدپوزخند
  بده دشویخطشو عوض کرده خط جد:دی کشرونی را بلشی موباسروش

هر جا : را باز کرد شماره ماندانا را بلند خواند و ادامه دادنی مخاطبستیل. را برداشت لشی موبایگوش
  دمیبخواد بره زودتر بهت خبر م

 .  گفتی آرام"ی اوک" سروش
  بده امیو پ باهاش تکنمیامشب دعوا م: آرام گفت نی دست برد به سمت پخش ماشانیک
  دستم باز بشه ؟ انی خوب فقط کیلیخ_
 ! باز باشه پتمیز:دی بلند خندانیک

 .دی هم خندسروش
  . ختندینقشه ر. باهم حرف زدنددندی چرخابانی در خیکم
 . را حدس زدند و به زبان آوردنديشنهادی پي هاراه
 کرد و به طرف ادهی سروش را مقابل خانه اش پسی خي هاابانی درخدنی از چند ساعت چرخبعد

 . خانه پگاه راند 
 .دادی که هر شب انجام ميکار
 ...! کردن به پنجره اتاقش نگاه
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  که قول داده بود را به نامش زده بود ي اهیتمام سرما. صبح کوروش به قولش وفا کرده بود امروز
 . باران قدم زده بودری زابانی از خروج از محضر تا چند ساعت در خبعد

 داشت ؟ را ارزشش
  ثروت ارزش شکستن دل پگاه را داشت ؟نیا

  کشته شدن بچه اش را داشت ؟ارزش
  را داشت ؟شی هاي قراری و بختنی بهم رارزش
 .  کدام نداشتچی هي برایجواب

 .  شده بود دنبال سروش رفته بود نی از باران سوار ماشسیخ
 کردن ی عملي بود اما حاال براوردهای خودش ني به روچوقتی رابطه سروش و ماندانا خبر داشت، هاز

 . نقشه اش مجبور بود
 . کردی بست و مجبور به طالقش می بود دهان ماندانا را مدهی که کشي نقشه ابا
 

 کرد ی تالقينگاهشان با راننده لحظه ا.  آمدرونی از کوچه بینی وارد کوچه شود ماشچاندی را پفرمان
 .  توجه به راهشان ادامه دادندیاماهر دو ب

 . استداری که بدادی پشت پنجره اتاقش نشان مییروشنا. را مقابل خانه نگه داشتنیماش
 امی پگاه پي را برداشت برالشیموبا

  " دمه پنجره ای ب" فرستاد 
  برد نی ماشرهی را به طرف دستگدستش

 . شدادهیپ
فت به پنجره زل زد  داد سرش را باال گرهی تکنیجلو رفت به کاپوت ماش. زدی تنش شالق مي روباران

. 
 

+++++++ 
 

 حلقه در دستش هی سمیوقت . زدیحلقه در دست چپش برق م.  گذاشت نکی را دو طرف سدستش
  گوشش ری زایانداخته بود برد
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 .  قبول کند هی را به عنوان هدنی باهم بخرند و ادی بود حلقه را باگفته
 . او نبود يا آرزو باشد امي هر دختري که تجربه کرده بود آرزوی لحظاتدیشا

 . بودی مصنوعلبخندش
 ... نداشتیجانیه

 ... نداشتیعشق
 ...دی لرزی نمدلش

  ؟دی دی را مانی کری ، تصوای بردي بود که مدام به جاانتیخ
 ی اما کسخواستیدلش درد و دل کردن م. دی آب به صورتش پاشیمشت.  آب گرفت ری را زدستش

 ...  را نداشتیکس.... نبود 
 .دی فهمی گفت، نمی ساناز هم مي اگر برای در قلبش بود که حتی بزرگدرد
 ... اما... گاه بودهیتک...مرد بود...  خوب بودایبرد
 ! نبودانی کاما

 .دی کشسشی صورت خي را رودستش
  را انی ک" داد ی هشدار معقلش

 ....  شد ی اما نم" کنفراموش
 ...  توانست ینم
 ... شدی نجات، غرق ميبه جا زدیدست و پا م...  و معلق بود جیگ

 پگاه انقدر شهیباورم نم:  گفت جانی با هستادی با لبخند مقابلش ابایز.  رفت رونی را باز کرد بدرب
 . خوب تموم شد زیهمه چ

 . تموم شدزی همه چشهیمنم باورم نم:  بغض لب زد با
باورت : زمزمه کرد  گوشش ریز.  در آغوشش گرفتی متوجه بغضش بشود با خوشحالنکهی بدون ابایز

  موی تصمنیبهتر.  تموم شدی به خوبیبشه همه چ
 

 .  تونم راحت بخوابمی امشب بعد از ماه ها متی زندگي برایگرفت
 تونم ی نمگهی دي اما امشبم مثل ماه ها"در دل با بغض زمزمه کرد . نگذاشتبای را پشت زدست

 "بخوابم 
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 .  جدا شد به طرف اتاقش به راه افتادبایز
 . دندی ها حجوم آوردند و در آغوشش کشواری اتاقش را که بست دبدر

 . نبودانی که کيمرد....  شده يگری باورش شده بود که امشب محرم مرد دحاال
 . چقدر درد داشتتی محرمنیا

 ... بودندبهی با دردش غری کلمات عربچقدر
 چقدر دلش را آرام نکرده بود....  آرامش نداشتچقدر
 ... به دل ها بودتیگفت محرم ی راست مساناز

 . محرمش بودانی زده به خودش اعتراف کرد که هنوز کخجالت
 . را خواندامیپ. را برداشتی رفت گوشزیبه طرف م.  بلند شد امشی زنگ پيصدا
 .دی کوبیتند و محکم م.  قلبش گذاشتيدستش را رو. ختی رنیی پاي از قلبش هرّیحس
 .  نگاهش کندستدیا توانست جلو برود پشت پنجره بینم

 پشت يایتا ن" دوختینگاهش را به صفحه گوش. آمديگری دامیپ. رفته بودرونی بشی از پاهاجان
 " رمیپنجره ، نم

  گرفت چرا حاال آمده بود؟زی را به لبه مدستش
  امشب؟چرا
 ! کرد ؟ی ؟ چرا تمامش نمرفتی نمچرا

  آوردی مزی که به مي از فشارانگشتانش
  . شده بودنددی سف

 . بردنی آمد اراده اش را از بي بعدامیپ
 ؟يشنوی بارونو مي صدا" بود نوشته

 ". از دوریحت...نمتیفقط بب...سادمی بارون واری زمن
 " رفت پشت پنجرهی نم"دیبا . "امینم" گفت ی مدی با"برو سراغ زنت" نوشت ی مدیبا

 .  رفتاما
 .  دست چپ پرده را کنار زدبا
 یلی صورتش سيباران رو.سرش را باال گرفت. وت برداشت اش را از کاپهی تکانیک
 .  زدی م
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 .  کردی در چشمانش نگاه مرهیخ.  گرفته بودنیی سرش را پاپگاه
 ... نبوديفاصله ا.... نبودیارتفاع
 . شدی مسی خورد و قلب پگاه خی مانی صورت کي روباران
 . فشردی را در دستش میگوش
  " ی شی مضیمر...  برو" دی داد که نگوی مجان

 ... دورش بودندشانی پرشیصورتش واضح نبود اما موها. کردی حرف فقط نگاهش می بانیک
 ...  پگاه دمه پنجره آمده بوداما

 ... دادی نمامیپ...  زد ی نبود حرف نممهم
 ... هنوز دوسش داشت پگاه

 .  گوشش چسباندي را روی اش را گرفت گوششماره
 .ز چند بوق تماس را برقرار کردپگاه بعد ا.  را باال گرفت سرش
 . نفساتم دوست دارميمن صدا: آرام گفت انیک.  نزد حرف

 .ختی آرام راشکش
من ...  کنم یمن فراموشت نم ... شمی نمالیخی من بی اگر حرف نزنياگر جواب ند:  ادامه دادانیک

 جز تو ... خوام یمن بازم تو رو م ... نجای اامیباز م
 
 .  ندارم چکسویه
 .ستی جز تو برام مهم نچکسیه...  امبهیهمه غر با

  ؟ي بودم که ولم کرد؟مهمیمهم بودم که زن گرفت:  زد هق
  وی کنم همه چیغلط کردم درست م:  درمانده گفت انیک
 ...  و من ي اگهی دیکی مال ان؟توی مونده کی از منو تو چ؟ی مونده که درست کنی چ_
 . کنم پگاه بخدا آخراشه یدرست م ! یال مناما تو هنوز م:  حرفش را قطع کردانیک
  ... ي بسازيزی چی تونی وقت نمچیه ... انی کی تو آدم خراب کردن_
 . بزند اما با باز شدن درب اتاق مجبور شد تماس را قطع کند ی خواست حرفانیک
  شده؟یچ: ردی بگي کرد حالت عادی سعبای زدنی با ددی عقب چرخبه
 ؟ی کنی مهیچرا گر: نگاه کردسشی صورت خ جلو آمد با تعجب بهبایز
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 دلم گرفته بود:دی صورتش کشي رودست
  در دستش ی گوشي روبای زنگاه

  ؟يزدی حرف میبا ک : نشست
 ؟یی بازجوي اومدچکسیبا ه: جواب دادی حرص

  را نگاه کردرونیاز پشت پنجره ب . دی بدون جواب به پگاه جلو رفت پرده را کشبایز
  درب پارك بودي جلو کهینی ماشدنی دبا

 .  کرد زی را رچشمانش
 . ناآشنا بودشی برانی ماشنی شناخت اما ای را مانی کنیماش
 !زدمی حرف مای با بردستی نی کس؟ی کنیکجا رو نگاه م:  گفتتی با عصبانپگاه

 چکس؟ی هی گفتی زنی حرف میچرا گفتم با ک: برگشتبایز
 . را فوت کرد بدون جواب به طرف تخت رفتنفسش

  زنم یبا تو دارم حرف م: دست به کمرش گرفتبایز
 ی که دلت می اون جوابدی ببخشزدمی حرف مای منم جواب دادم با برديحرف زد: را کنار زدپتو

 . خواست نبود 
  چه طرز حرف زدنه؟نیا:  گفت ی عصببایز

 ریشب بخ. خوام بخوابم یم:  پتو را تا شانه باال آورددی تخت دراز کشيرو
 ....  اما تو میاومده بودم با هم حرف بزن:را با افسوس تکان داد سرش بایز
 ... زی حاال هم نباش اعصابمو بهم نري که الزم داشتم باهات حرف بزنم نبودیموقع: دی حرفش پرنیب

 ! راحت بخواب الیبرو با خ
 رفت و رونی با حرص نگاهش کرداما با عکس العمل نشان ندادن پگاه از اتاق بستادی اقهی چند دقبایز

 .دیدرب را محکم کوب
  به کوچه انداختینگاه.دی محض بسته شدن در از جابلند شد به سمت پنجره دوبه
 .  برگشتشی دوباره سرجادی کشی نفس راحتانی کنی نبودن ماشبا

 " سرما نخوردانیک" دعا کرد دنی از خوابقبل
****** 

  اشی زندگي را از روزهاشبی کاش د"
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  " کرد ی پاك م
 . به ذهنش آمده بودشبی ديادآوری شدنش و داری بود که صبح بعد از بي جمله انی اولنیا

 مشی کرد درست بودن تصمی چرا که عقل با تمام توان تالش مای بردي بود ، نه از خواستگارمانیپش
  که در ذهنش یانتی بود از خمانیرا ثابت کند پش

 
 .  بود کرده

 .  ، کرده بود يگری مرد د باتشی شب محرمنی که در اولیانتیخ
  بود؟انتی نامش خاصال

  بود ؟ی هرزگنامش
 .  که بتواند درکش کند افتی را نمی صحبت کند اما کسی خواست با کسیدلش م...  دانست ینم
  . دی نبود که بتواند بگوی کرد کسی را نگاه ملی موباي چه کانتکت هاهر
  " کنم یاموش نم را هم فرانی خواهم اما کی را مای برد" دیبگو
  گفته بود خواستن ، توانستن است؟ی کسچه

 ! فراموشش کند توانستی که با خواستن هم نمبخدا
 .  ببرد ادی توانست از ینم

 .  بودزاری اراده اش بیاز خودش از خود ب.  بود خسته
  !شدی در وجودش حل مشتری بانیک....زدیهم م...  را ی فراموشنیا...  عشق را نی چه اهر

 . دلش نشستي داغ شد روای بردامیپ
 ... نبودشی هاي خاطره بازقیال...  نبودانتی خقی مرد النیا
 ...  گذاشته بودشی مرد به اصرار خود او پا پنیا

 .  رفت نهی بلند شد مقابل آامشیبدون جواب به پ.  را چنگ زدشی گلوبغض
 .دست به طرف کرم پودر برد.  رنگ و حال بود ی اش بچهره

 ...  رنگ گرفتندشیگونه ها... ونه را برداشت گرژ
 .  خواست به خودش برسدیحاال م.  رفته بود ای بردشی ساده پشهیهم.دی رسشی به چشم هانوبت
 دی پشت پلکش کشی چشم پهن و کوتاهخط

 .  زدملی را رشی دقت مژه هابا
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 .با عطرمحبوبش دوش گرفت  . دی کششی لب هاي قرمز رنگش را برداشت رورژ
 !  بود دهیبعد از ماه ها به خودش رس.  به خودش انداختی راضیاهنگ

 .  کوتاه قرمزش را تن کردپالتو
  کوچکش را برداشت از خانه فیک
 . زدرونیب

 .  نبود ی کسای برددی جدی وارد مطب شد جز منشیوقت
 لبش بود  ي لبخند هم روی بود و در حال کار با گوشنییدختر سرش پا.  رفت زی لبخند به طرف مبا
 .  شد ی مانی نشست و با لبخند مشغول چت با کی می صندلنی اي که روییروزها.  خودش افتادادی

 . را به چپ و راست تکان دادسرش
 . وفتدی بانی کادی قرار نبود 

 ... کرد ی رها مدی و خاطراتش را باانیک
 . دختر سر بلند کردزی شدن به مکی نزدبا
   زمیزسالم ع:  همان لبخند گفت با

  دکتر هستن؟يسالم آقا:  زد لبخند
  .... گهی وقت دهی وقت ندارن من براتون گهی هستن اما امرور د_
  دارم ینه من با خودشون کار خصوص:  حرفش آمد نیب

  کارشون تموم بشه دی صبر کندیبا:  داد ی اش را به صندلهی تکدختر
 ... دیم شا من اومددیبهشون بگ:  فشار دادنی زمي کفش را رونوك

 .  بدون وقت نفرستم وی بارها گفتن کسشمی مخی بعدا من توبزمیعز: دی خنددختر
  بهشون که منتظرشونمدیحداقل اطالع بد : دی کشي کالفه انفس
 تا کارشون دی داشته باشفیشما تشر:  باال انداخت با دست به سمت مبل ها اشاره کرد یی ابرودختر

  داخله ماری بیتموم بشه من اجازه ندارم وقت
 

 .  بشممزاحمشون
 .  مبل نشست ي چپ چپ به دختر انداخت و روینگاه

 . که در کانال ها آمده بود سرگرم کردیی هاامی پدنی را با دخودش
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 .حوصله اش سر رفته بود. ساعت گذشتکی
 .  گشت ی و برمرفتی درب اتاق مي مدام رونگاهش

 . شد بلند عی از درون اتاق سری آمدن زنرونی ببا
 .  رفتی توجه به پگاه به سمت منشیزن ب.  طرف اتاق رفت به

 گه؟ی تونم برم دیم:  گفت ی رو به منشپگاه
  با لبخند سر تکان داد یمنش
 . بود يزی بود و در حال نوشتن چنیی سرش پاای که باز کرد برددرب

 . اشت بترسد حق دیمنش.  رو چشمانش بودی مشکمی فریلی مستطنکیع.  تنش بود دی سفروپوش
  !تشی از اخمش از جددی ترسی می او هم گاهیحت
 .  به جلو برداشتیقدم
 . را برداشتنکیع.  پگاه متعجب شد دنیبا د.  سرش را باال بردایبرد

 . سالم کردعی سرپگاه
  جواب دادن به سالمشي به جاایبرد

  ؟ي اومدیک:  گفت 
 .  نذاشت ی منشی داشتضی مرشیت پ ساعکی: انداختی دستش را باال برد به ساعت نگاهمچ
دختر سرش را بلند کرد  از جا . بلند شد از کنارش عبور کرد درب اتاق را باز کرد.  اخم کرد ایبرد

 . بلند شد
 وارد اتاق ی که اومد بدون اطالع و معطلی خانوم من هر زمانيخانوم جعفر:  محکم و رسا گفت ایبرد

  !شهیم
 چشم حتما .  دونستم خانومتون هستن ی نمدیببخش:  چشمانش گرد شد دختر

 . حرف درب اتاق را بستی بایبرد
  !يچه جذبه ا: دی پگاه ذوق زده خند

  ؟يای میچرا نگفت:  روپوشش را از تن خارج کرد ایبرد
 ؟يناراحت شد.  کنم زتیخواستم سوپرا:  گذاشت زی را لبه مدستش

  !ي شدناراحت شدم چون معطل:  سرش را باال انداخت ایبرد
 .  نداره ینه بابا اشکال: دیخند
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  ؟ میبر:  زد ي لبخندایبرد
  گذاشته بود زی مي را که روفشیک

 کارت تموم شد؟  : برداشت
  زی مي را از رولشی موباایبرد

 آره تموم شد :برداشت
 . رفتندرونی به ظاهرش از اتاق بای از توجه نکردن بردسرخورده

  ی توجه خاصچیبدون ه.دیورت و اندامش چرخ صي نگاهش روای آسانسور برددرون
  !نی بدون تحسرتی حبدون

 .  کردی می خاللهیحرصش را سر م.  آسانسور را سفت گرفته بود لهیم
 . داشت ای بردی توجهی که از بیحرص

  بود را خفهانی گفت اگر کی که میی کرد صدای میسع
 . درد در دلش نشست. را روشن کرد گارشی توجه سی بای نشستند و بردنی درون ماشیوقت.  کند
  توجه نکرد ؟ چرا
  نزد ؟ ی حرف مهربانچی هچرا
 .دی کشنیی را پاشهی شای به راه افتاد بردنیماش

  که ؟یشی نمتیخوبه ؟ اذ.  رستوران می خونه لباسمو عوض کنم بعد برمیبر:  پگاه نگاه کرد به
 .  سرش را تکان دادپگاه
 !  کنم با سر جواب نده ی  باهات صحبت میوقت :  گفتمتی و بدون مالي جدایبرد

  . شمی نمتیاذ:  فرستاد رونی کلمات را بنشی بغض سنگنیاز ب.  فشار دادشی پاي را رودستش
 . به طرف خانه رانديگری بدون حرف دایبرد

 .  دستش نشست ي روایدست برد.  کردی ميبا حلقه درون انگشتش باز. بودشی پاي چپ رودست
 .ند نکرد را بلسرش

 . حلقه دی خري برامیریاول م:  گفت ایبرد
 . دوست دارمنویهم:  جواب داد نیی سر پابا

 . با انگشت شصت پشت دستش را نوازش کردایبرد
  ... ي دوست دارنوی اما اگر همادی و ساده باشه به انگشتت بفیدوست داشتم ظر: گفت میمال
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 .  نداره یبرام فرق:  گفت ی شدت ناراحتاز
 هی برام مهم خود حلقه اس بعدم مادرت یعنی:  و هوا زده گفت عیسر. ستادی از نوازش اای بردشتانگ

    شهیوقت ناراحت م
 . دی دستش را کشی حرفچی بدون هایبرد

 .  نداره ی نداشتم گفتم برام فرقيمنظور:  را گاز گرفت ادامه داد لبش
 که ناخواسته ی بود از حرفمانیپش.بوداشک در چشمانش حلقه زده . نگاهش هم  نکرد ی حتایبرد

 .زده بود
 . آمده بود بسازد، خراب کرده بودامروز

 .  را مقابل خانه پارك کردنی ماشایبرد. نزدی به خانه حرفدنی رستا
  کرد ی که کمربندش را باز می حالدر

  طول شتری بقهی باال چند دقمیبر : گفت
 ! کشه ینم

 . شدادهی را باز کرد ، پنی ماشدرب
 . نزدندی حرفچکدامی که به خانه برسند هی زمانتا

 .  کرد اما سرش را باال نبرد ی را در آسانسور حس مای نگاه بردینیسنگ
 را مشی لحظه تصمکیدر . بماندخواستی دلش نمگرید. شور و شوقش را از دست داده بودتمام

 .گرفت
  می نررونیب:  گفت ای خانه که شدند رو به بردوارد
 چرا ؟: گشت  برایبرد
  . می ذاری قرار مگهی شب دهی خونه رمیمن م:  نلرزد شی کرد صدایسع
  هست؟یامشب مگه چه مشکل:  اخم کرد ایبرد
 .  شدی تر منی بغضش سنگشدی تر مقی عمای بردي چه گره ابروهاهر

 میریاعصابت خرد شد بعدا م:  گفت لرزان
 که یاخم.  کرد اخمش را باز کندیسع. ش شد و غصه ادنی لرزانش متوجه ترسي صدادنی با دایبرد

 .  نبود تی عصبانياز رو
  . رونی بمی من لباسمو عوض کنم برنی شما بشستمی نیعصبان:  گفت میمال
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 اصال واجب میری مگهی شب دهینه :  گرفته گفت ي با صدادی چکنیی از چشم پگاه پای اشکقطره
  .ستین

 بهم نطوری سکوتش اکی ي کرد برایس است اما فکر نم دانست پگاه حسایم. قدم جلو رفتکی ایبرد
 دستش .زدیبر

  ست؟ی من واجب ني با تو بودن برای فکر کنای ی کردم که ناراحت بشيکار : گرفت
 نمی تو ماشي همش اخم کردياصال متوجه من نشد:  خودش را لوس کردای بردمتی مالدنی با دپگاه

 !ي جمله گفتم باهام قهر کردهیحواسم نبود 
  لبش نشستي رو" قهر " از کلمه يلبخند

  گونه اشي را باال برد رودستش
  خوشگلترت کرده ، نشدم ؟شهی متفاوتت که از همشی متوجه آرایعنی نزدم یچون حرف:  گذاشت 

 .  تکان داددیی را به نشانه تاسرش
 فاصله ی کنی می سعي هستم و خوشحالم که دارراتتییمن متوجه همه تغ : دی لپش را کشایبرد

  شدنت کی نزدنی اخوادی اما دلم نمي رو بردارنمونیب
 

  باشه که تو دستته ي حلقه ابخاطر
  قلب پگاهيرو. بردنیی را پادستش

  شروع بشه ؟ نجای از اراتتیی باشم تغدواریام:  گذاشت 
 .  خوام فقطیزمان م:  کرده لب زدبغض

  دستش را دی کشیقی نفس عمایبرد
 !  خونه خودته نجای کن اییرای از خودت پذکنمیسمو عوض متا من لبا : برداشت

 . ستادی که به اتاق رفت مردد وسط سالن اایبرد
  کرد ی مانتیدر سرش خ. داد ی را عذاب مایبرد.  خودش متنفر بوداز

  ؟ی بخاطر چه کس
  جا زده بود؟ دنشانی راه بهم رسمهی که در نیکس
 .  اتاق قدم برداشتبه طرف. مبل گذاشتي را روفشی رفت کجلو

  انتخابش را کرده انیک...  رفته بود انیک
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 ... او هم انتخابش را کرده بود  ... بود
 شرعا ...  حاال همسرش بود ایبرد

 ... بودهمسرش
  پشت سرش راي تمام پل هانباریا

 ...به عمد....  کردی خراب م
 .  برگشت دی اشتباه را نباراه

 شتش به او بود  پایبرد.  اتاق را باز کرددرب
 .  باز شدن در اتاق برگشت ي صدابا

 .  باز بود اهشی سراهنی پي هادکمه
 امشب  ... رونی بمینر: قدم جلو رفت کی

 . می بمونخونه
 بست اما ی کرد و راه صحبت کردنش را می منی جو را سنگنیهم.  کرد ی در سکوت نگاهش مایبرد

  يبرا خواد تو یمنم دلم م:  را گرفته بودمشیتصم
 

 ی پشتم هسترمی بگیمی هر تصمشهی همی تونم گفتی نمیی من تنهای کني فاصله کارنی ابرداشتن
 ...  خوام یحاال من م

 .  نکن تی خودتو اذمیمنو تو فعال زمان دار : دی حرفش پرنی بایبرد
 .  خونسرد گفته بود یلی خایبرد.  رفتوا

  خواست؟ی دلش او را مای برداصال
  ؟کردی نمی تالشچی خودش هی گفت وقتی میکی از نزدچرا
  !يخوای بگو منو نمیاوک: گفت یعصب
 ي نبودنجای خواستم تو ایاگر نم:  را شد راهنشی پي مشغول بستن دکمه هاایبرد

 !  االن 
 !  من نداره ي برای لذتچی و فرار از خودت باشه هفی که فقط رفع تکليرابطه ا:  مکث کرد یکم
عطر .  دست راست بست يساعتش را برداشت رو.  رفت زی به طرف مراهنشی پي بستن دکمه هابا

 .دیبه گردنش پاچ
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 .  کردی مشی بود و تماشاستادهی توجه به پگاه که ایب
 م؟ی بري انجام نداري براياگر تو کار:  گذاشت به طرف پگاه برگشت زی مي را روعطر

  رو بردارم همون جور که خودت وننمی خوام فاصله بی من فقط مستی نفیرفع تکل:  کرد زمزمه
  !یگفت
 ! جسممون ؟ای قلبمون نیفاصله ب:  دستش را به کمرش زد ایبرد

 : پر از اشک شدشی هاچشم
 

  جفتش 
 جسمامون فکر کن درمورد ي بعد به برداشتن فاصله ي خوای خودت منو ميهر وقت حس کرد_
  !ی از مرور نکردن خاطراتت شروع کنی تونی میاول

 ی ات مهی مدام گرمی کنی باهم صحبت میوقت:  دستش را باال برد ای بزند بردیاز کرد حرف بدهان
  ! رمی گی نمختنتی از اشک ری و من حس خوبرهیگ
 

  . می صحبت کنگهی زمان دهی میبذار
 همان قدر که مهربان بود ایبرد.  را گرفت ی و محکم گفت که توان هر حرف و اعتراضي جدچنان

  حاال نی مانند همشدیلخ و ترسناك م به شدت تیگاه
 

 . بود ستادهی اشی رو به روکه
 .  رفتند کی رستوران شکیبه .  باهم از خانه خارج شدنديگری حرف دچی هبدون

  کرد ی می ببرد پگاه هم همراهادشی کرد حرف بزند تا بحثشان را از ی می سعایبرد
  داشتند قتی هر چند تلخ اما حقای بردي هاحرف
 راحت شدن نداشت    ناحق
 .  فکر قبول کرد ي اهی داد شب کنارش بماند بدون ثانشنهادی پای بعد از رستوران بردیوقت
 . خواهد ماندششی تماس گرفت و مودبانه اطالع داد پگاه شب پبای با زایبرد
  ماند ،  ی پسر مکی و اطالع خانواده اش کنار تی بار با رضانی اوليبرا

  بودی خوبحس
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.  
 
 زیشوم . ختی شانه ري را باز کرد روشیموها. دی کششی لب هاي رژش را درآورد روفی کيتو از

 ..  بوددهی پوشی رنگدیسف
 .  رفت رونی و از اتاق بدی کشیقی عمنفس

 . با لپ تابش مشغول کار بود .  بود دهی پوشیلباس اسپرت راحت.  کاناپه نشسته بود ي روایبرد
 .ست و کنارش نشدی در دلش کشیپوف
 خواست بلند شود دی با حرص نفس کشدی ندی توجهی متوجه اش شود وقتای صبر کرد بردیکم

 :  دور کمرش حلقه شد و کنار گوشش گفت ایدست برد
 

 ! عکسات بودم دنبال
 .  به لپ تاب اشاره زدای نگاهش کرد بردمتعجب

 . خودش مات ماند دنیبا د.  به صفحه انداختچشم
 رهی خی که در شمال لب ساحل گرفته شده بود وقتییعکس ها. دند شی ها پشت هم رد معکس

  . استیدر
 . کدام حواسش نبودچی که در هییعکس ها.  گرفته شده بودای که در تولد دنیی هاعکس
 .  کردی نگاه ممات
 ای بک گراند لپ تاب ناباوار نگاهش را به بردری تصودنیبا د. فولدر عکس ها را بستای بردیوقت

  .انداخت 
 و نگاه او هم ستادهی که چند قدم باال تر از او اای بود و بردای به دررهی بود از خودش که خيریتصو

 .  بود ای دررهیخ
 .  حلقه کردای دستانش را دور گردن بردی حرفچیبدون ه.  بغض کرد 

 .دی کشهی به رقیعطرش را عم. چشمانش را بست . اش را به گردنش چسباندگونه
  کمرش نشستند يرو ای بردي هادست

  . دی بوسی در پی گردنش گذاشت چند بار پي را روشی هالب
 ...  فشردش شتری بایبرد
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  ای دستش را دو طرف صورت برددو
  ؟ یچرا انقدر خوب : دی اشکش چکگذاشت؛

  تونم ازت بگذرم ؟ ی من نمچرا
 ؟يمگه قرار بگذر:  اخم کرد ایبرد

 .  لبش نشانديکوتاه که رو يبوسه ا.  را با بوسه دادای بردجواب
 منو : مقابل صورتش لب زد . شد جدا

 ! ببخش شبیبابت د ! ببخش
  چرا ؟_

 بخشم ی می کنی عمر هر اشتباهکی ببخش من دنی پرسلی بار بدون دلهیفقط ببخش :  کرد بغض
! 

 لب ...  گذشت هیچند ثان...  چشم به آن چشمنیاز ا.  نگاهش کرد رهی خایبرد
 دمیبخش : زد
 ... پگاه دوباره دور گردنش حلقه شد و گونه به گردنش چسباند ي هاستد

 .  کردی بدون حرف کمرش را نوازش مایبرد. آمدندی منیی آرام آرام پاشی هااشک
  زدی بود تا اشک بری محتاج آغوشچقدر
 .  آغوش را داشت نی احاال

فقط ...  بردش یخت خواب نمبه ت... دی پرسیسوال نم... داشتتیکه امن...  که محکم بود یآغوش
 ! گرفت یتنگ دربرش م

 ! بود ؟نی همیخوشبخت
 . کم بود يزی خوشبخت بودن چي براشهیهم...  زد هق

 ... !  کم بود تی امنانی کبا
 ... ! عشق ای با بردو
 .  نزدی حرفچی های ساعت فقط هق زد  و بردکی

 . دانست و صبور بودی که دردش را مییایبرد
 .  کردی و تنها محبت مبستی ، لب مدیدی را ميگری کرد رد عشق دیه نگاه م کشی چشم هابه

 .  عمر صبور بود کی ي براکی ساعت که کی ي نه براایبرد
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 .  بود سی خای جدا شد گردن بردیوقت
  . دندی را د" کو می کفش ها" لمی دو باهم نشستند فهر

  .ختی اشک رای در آغوش بردلمی مدت فتمام
 در سکوت ای برد"کاش بود...  نبودادشی داشت و منو مری اگر آلزای کاش بابام بود حت"  درد لب زدبا

  . دی را بوسشیگوش کرد و موها
 ی که در آغوشش بیقی اما  امشب در همان دقاشدی کرد و موفق نمی شدنشان تالش مکی نزديبرا

 !  شده بودند کی نزدستیمهابا گر
  دندی تخت کنار هم خوابي روی وقتشب

 شد کی هم نزدشانی الله گوشش نشست ،جسم هاي اش چفت شد و نفسش رونهی سری زای برددست
. 

  ای هم داشت که حاال با برديگری دفی نبود تعری شدن تنها هماغوشکینزد
 دی فهمیم
. 

***** 
 

 ...  به سقفرهیچشمانش باز بود خ. دور چشمانش هاله زرد رنگ افتاده بود .  بود دی سفشی هالب
 یبدنش شل بود با تکان دستش تمام بدن تکان م. تکانش داد  ... دی لرزیم...  را جلو برد شدست

 اطرافش را با .  آمدی مرونینفسش مقطع ب. خورد
 

 لرزان يبا صدا. دستش را جلو برد شانه اش را تکان داد .  دانست  کجاست ینم.  نگاه کردیدرماندگ
 ایبرد:گفت
 ... امدی نیجواب
 ...  شو داری بایبرد: باال تر رفتشیصدا.انش داد تکگری دبار
 ... بلند و دردناك ...  آمدی نبود اما صدا میپشتش کس... برگشت ...  ضجه آمد ي پشت سر صدااز

 ...  زد ی ضجه میکس
  را محکم تر تکان ایبرد.  شکست بغضش
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  ترسم ی پاشو مایبرد:  زدادی فرانیگر . داد
 و کیش.  بود شهیمثل هم.  بودستادهی کنارش اانیک. دی کشغیشت حبا وح.  را گرفت شی بازویکس

 ... !مرتب 
 ن...ا...ي...ك:  نفس زنان گفت نفس

 ! مرده گهی دنی پاشو امیپاشو بر:  دستش را گرفت انیک
 .شدی ضجه قطع نميصدا.  برگشت ای به بردانی کي با وحشت از رونگاهش
 نمرده ....نمرده برو اونور  : دی کشرونی را بدستش

  ایبرد.... شو داری بایبرد: زدادیفر.  را تکان داد ایبرد
 که گری را گرفته بود دست دای دست بردکیبا .  شد دهی کشنی زميمحکم رو. دستش را گرفت انیک

 دستش از دور  ... شدی مدهی بود کشانیدر چنگ ک
 

  باز شدای برددست
 با تمام قوا .شدی مدهی کشانی دنبال کبه
 ایبرد .... ایبرد...  ولم کن امینم:  زد غیج
 .  شود انی کند مانع رفتنش با کدای پيزی تا چزدی چنگ منی زمي دست روبا

 .  شده بودلی زن حاال به هق هق تبدي ضجه هايصدا
 .  نبودی کرد اما نفسیدهن باز م.  آمدیخواست التماس کند اما نفسش باال نم.  را گرفت انی کيپا

 . شدی مدهی کشنی زمي توجه رویب...انش گشاد شده  کرد چشمی ماحساس
  .دی بلند از خواب پرنی هکی نمانده با يزی کرد تا مردنش چی که فکر مي لحظه ادر

 ! بود ایاتاق برد. به اتاق نگاه کرد .  تخت نشست يرو. از عرق سرد بودسی خگردنش
  !ایبرد...  افتادشبی دادی

 ! بودی به آن سمت تخت انداخت ، خالینگاه
  ایبرد: لب زد .  وحشت بلند شد با

 .  در اتاق نبود یکس
 .  تخت خوردهی به پاشیانگشت کوچک پا. طرف درب اتاق قدم برداشت به
 .  افتاد هیبه گر.  را در دستش گرفت شیپا.  نشست نی زمي گفت روي بلندآخ
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  ایبرد:  بلند گفت ي صدابا
 .د شددستش را لبه تخت گرفت بلن . امدی نیجواب
 . نبودیکس... وارد سالن شد.  مهم نبودشی پادرد

   ایبرد:  و ترس زمزمه کرد هی گربا
. دی تراس به سمتش دودنیبا د. نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند . گذاشتواری دي را رودستش

 .  را باز کردییدرب کشو
 دنیبا د.  سمتش برگشت  باز بود بهراهنشی پي بود و دکمه هاگاری دستش سکی که ی درحالایبرد

  ي که رويگاریرسی را در زگارشی پگاه سياشک ها
 
  شده پگاه؟یچ: به سمتش رفت .  کوتاه گذاشته بود انداختوارهید

 ... دی چرخی صورتش مي روصی پگاه حرنگاه
 ! خواب بودهدهی که ديزیچ...  زنده اسندیبب

  و به زبان دهی حدس زد خواب دایبرد
 ؟يدیکابوس د: آورد

  !يدادی کردم جوابمو نمیصدات م... دستات... بودخیصورتت  ... يمرده بود:  کردزمزمه
 چون مرده بودم : لبخند زدایبرد

  ؟یچ:  گفت جیگ
 ناراحت رمی بم؟مني کردهیحاال چرا انقدر گر:   گونه اش گذاشت يدست رو.  جلو رفت ایبرد

 ؟یشیم
 چرت نگو:دی اش کوبنهی سيد رومشتش را باال بر.  و ترس را کنار گذاشت خجالت

 .دی اش را بوسیشانیسرش را جلو برد پ.  صورتش گذاشت ي را روگرشیدست د.دی خندایبرد
  . ختی رنیی پاي بوسه هرکیقلبش با . را بستشی چشم هاپگاه
 .  رفتندرونیدستش را گرفت از تراس ب.  جدا شد ایبرد
 . بوددهی دوباره به اتاق برگشتند هر دو خوابشان پریوقت
 .  انداخت ی بود که قلبش را به تپش مای در نگاه بردیحس
 ! سختمه نی من بپوشم با جيدیم: آرام گفت . را درآوردراهنشی پایبرد.  تخت نشست يرو
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 .  نگه داشت ای بردردی را بگراهنی دستش دراز کرد پدی کشرونی بیراهنیپ.  به طرف کمد رفت ایبرد
 .حرف نگفته را خوانداز نگاهش .  نگاهش کرد رهیخ

 . برد زشی شومي به طرف دکمه هادست
 از باز کردن دکمه ها فارغ یوقت.  را آرام باز کردشی توجه به کوبش وحشتناك قلبش دکمه های ب

  نگاه ریز. نفس حبس کرد . شد چشمانش را بست 
 

 .  تخت انداختي را روزشی شومای بردنیسنگ
 .  صورتش بودي رو تنهاای را باز کرد نگاه بردچشمانش

 .  کردی کرد تنها چشمانش را نگاه می را نگاه نمبدنش
  .ردی را بگراهنی دراز کرد پدست
  !یشی متی اذنیبا ج:  گفت ای برد
  قورت داد ی دهانش را به سختآب
  تونم ینم:  زدلب
 من کمکت کنم ؟:  شد کی قدم نزدکی ایبرد

  ...هیچند ثان...  حرف یب... نگاهش کرد
 .  بود رشهمس

 ... دی دی را در چشمانش مخواستن
 ! خواست یم...  هم خودش

 ! خواست یم...  را ایبرد
 ... ! نبود یانی پس ذهنش کدر

 .  اجازه بود که صادر کردینوع. تکان داددیی را به نشانه تاسرش
 .  تخت گذاشت ي را روراهنیپ.  شد کی نزدایبرد

. دیی بوقیعم.  گردن فرو کرديسرش را در گود. د را کنار زد شانه بوي که روییموها. ستادی امقابلش
  برهنه اش ي پهلوي اراده باال رفت رویدست پگاه ب

 
  . نشست
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 . مکش فشرد و چشم بستنی را از اشیپهلو.  شددهی کشای بردي لب هانی گردنش بپوست
 . افتادندنیی شانه اش پاي از رونی سوتي هابند

 .  تر آمدندنیی ها پابوسه
 .  هم صبور بوددنی در بوسی حتایردب

  ... دیی بویم... دی بوسی مآرام
 ...  کردندی تن را نوازش مسرانگشتانش

 ...  زدی نبض گردنش را بوسه ميرو
 ...  قلبش را يرو
  ... يرو

 ...  از نافش نشست نتریی آخر پابوسه
 .... زدی را چنگ مشی موهانیب...  بود ای سر بردي حاال رودستش

 ...  شلوارش باز شد دکمه
 !  افتاد شی پانیی پاشلوار

 
****** 

  ... زدی بود و هق مای بردنهی سي روسرش
 ... ! بودنتوانسته
 ... ! بوددهی کنار کش

 ! نزده بود ی حرفچی هایبرد
 " ظاهر شده بود کدفعهی در پس سرم انی ک" دی بگودی کشی مخجالت

 " تونم ینم...  ترسم ی م" گفته بودیالک
 ...  بود دهی اصرار عقب کشیب...  حرف ی بایدبر

  اش گرفته بود هیگر...  بوددهی تنها درآغوشش کشیوقت
 ی دست از سر ذهن و قلبش برنمانی کند تقصر خودش نبود که کانتی خای خواست به بردینم

 ... داشت 
  کرد آرامش کند مدامی می سعایبرد
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  " زمی نداره عزیبیع" گفت ی م
  ... زمیه بود عز بار گفتنیاول
  کرد ی بار بود حس منیاول
 ! ست ی ساختگشی ندارد هابیع

 " کنم انتی تو سرم خی نخواستم حت" دی شد بگوی مکاش
 ...شدی نماما

  حرف ها ی بعض
  درد ها یبعض
 ...  نبودندیگفتن
 ...! خائن ی و زر زرو نشان بدهد تا زنفی ضعی زنای چشم بردشی پدادی محیترج
 .... دانستیذشت ؟ نم ساعت گچند
 ...دارندی دانست هر دو بی مفقط

  سکوت کرده اند
 ...  ندارند یحرف
  کند؟شی فکر کند اشتباه کرده و رهاای بردنکند
  از من ؟يخسته شد:  گفت آرام
 نه:  مانند خودش آهسته جواب داد ایبرد

 دست خودم نبود  : دی اش کشنهی سي رودست
 !یستی من عجله کردم تو مقصر نمی زمان بددی دونم بای م: را نوازش کرد شی موهاایبرد
  آرامشتو گرفتم ادی نگو از خودم بدم مينجوری ا_
 ! آرامش من االن تو بغلمه _
  . دی اش را بوسنهیس
 جمله آرامش کرده بود نیانگار هم . دی آی کرد چقدر خوابش می راحت شد حاال  احساس مالسیخ
 . 

 ای بردیب خویلیخ:  خواب لب زد مست
  را بستشی چشم هاو
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.  
++++++++++++++++++++++++++ 

 
 ساناز ي را برداشت برالشی سروش موباي توجه به حرفایب. تکانديگاری سری را در زگارشی سخاکستر
  " زم؟ی عزی خوب"نوشت 

 شی را براامی پنی طول روز بارها ادر
 . داشتی برنمی گوشي چشم از رودادی که ساناز جواب نمی فرستاد و تا زمانی م

 به جانش افتاده بود که زنگ زده بود خانه ی ساعت معطل شده بود چنان استرسمی قبل فقط ندفعه
 ... اشان 

 .  به جانش افتاده اما نگران بود يماری دانست چه بینم
 . کرده بوددای پيشتری شدت بی نگراننی بودند و ادهی را ندگری روز بود که همددو

 . ندی تنش ببي بلند کند و باز رد کمربند را روشیدست رو بود پدرش نگران
 . پدرش بماند ي مشت و لگد هاری بود نباشد و ساناز زنگران
  "در اتاق بمان " دادی مامی پمدام

  " جر و بحث نکن ی با کس" ای
ا  جوابش ر"چشم" کرد و تنها با ی نمي را درك کرده بود که لجبازی نگراننی ساناز هم عمق اانگار

 .  داد یم
  " ستی تو اتاقمم ،بابام خونه نزمی خوبم عز" ساناز را خواند امیپ.  روشن شدی گوشصفحه

  " دنبالت امی م" کرد پی تاعیسر
 سالم " گوشش چسباند ي را برداشت رولی موبایگوش. زنگ خورد  لی موباامشی جواب به پي جابه
  " زمیعز
 تیسروش با عصبان.  جا بلند شد  از

  خوردما یداشتم گوه م:  گفت 
  .شمیمزاحمت نم:  کرد ي خنده اتک

  ؟ یبامن:  گفت جی گساناز
  .سای وانی مهی زمی نه عز_
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 . نرود رونی بشیدرب را بست صدا.  اتاق خواب شدوارد
  خواست از مشکالت ساناز با خبر شود  ی سروش اعتماد داشت اما نمبه

 ! ساناز فقط مربوط به خودش بود مشکالت
  قطع کنم ي کار داریعل: گفت ی پشت خط با کالفگانازس
  اومدم تو اتاق شمهی ندارم سروش پي نه کار_

 . گفت یآرام"اوهوم " ساناز
  دنبالت ؟ امی بیشی می اوکگهیچند ساعت د:  طرف پنجره رفت به
  خونه اس نایس . ای زنگ زدم بگم ن_

  مگه بهت ؟ دهی مریگ:  کرد یپوف
  اعصابشو ندارم يای می و کيری بپرسه کجا مخوادی م :دی کشی آهساناز

  نمتی خوام ببی بگو نمهیعی سوال و جوابا که طبنی ا_
 به خواسته اش ی لجباز که وقتيمانند پسر بچه ا. که گفته بود خودش تعجب کردي جمله ااز
  ی احساسات مادرش مکی تالشش را با تحرنی آخررسدینم
 

 . کند
 .ستیبخدا اما حالم خوب نچرا :  جواب داد ساناز
 چرا ؟ دعوات شده؟:  شد ختهی رشی در صداینگران

  . ودمی نه بابا پر_
  . دی که گفته بود را هضم کرد و بعد خنديجمله ا. سکوت کردهی ثانچند
  . دهی بود که دي دخترنی پرروترساناز

بود و مسئله کامال  که دست خودشان هم نیضی آمدند اما اسم مری هزار جور ادا مگری ديدخترها
  گفتند ی بود را نمیعیطب
 . و خونسرد گفته بودالیخی بیلی ساناز خاما
 دهی گفتن پر حرص ساناز خنده اش را تمام کرد و با لحن کش" رضایعل" با
  االن؟يدرد دار: گفت و ادامه داد یظیغل"جان"
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همش اشکم ... لی دلی بيا ههی من گري چند روز برانی ايدرد که دارم اما بد:  کالفه گفت ساناز
 ...ادیدرم
  کنه هی همش گردیاشک خوبه ساناز اصال دختر با:  تخت نشست يرو

 برو بابا چرت و پرت نگو :  با حرص گفت ساماز
  تو ي نداراقتی بدم لتیخاك تو سرت من خواستم دلدار: دیخند
  آخه یستی هم بلد نيدلدار: دی خندساناز

  دادم ی متی دلداري بودشمیاالن پ: آوردنیی را پاشی صدارضایعل
 !  خوره ی به درد عمت مي اون دلدار_

 جون به شوهر عمه ام پس  : دی خندبلند
 .  هم خنده اش گرفت ساناز

 .  ساناز قلبش تکان خوردي خنده ي صدادنی شنبا
 قی اش تزری به رگ و پی آرامشحس
 . شد

 .د و به سالن رفت خواند تماس را خاتمه دای سروش که نامش را مي صدابا
 ؟ياز کجا آورد:  در دستش ابرو باال انداختیسکی وشهی شبا
  ادی داره مانمی آورد کقمیزنگ زدم رف_

  هست؟ی همه چنیبب . یاوک: تکان دادسر
  ارهی مانیآره شامو ک:  کانتر گذاشت ي را روشهی شسروش

  ارنی بی بگو شماره بدم زنگ بزنی خواستيزیچ:  مبل نشست يرو
 ؟یشناسی میی برام حله ؛ جاياری داف بهی _
 !ي کرددای پدی شانی روش کل تهرانو ببنی بشای دونم بینم:  اشاره زد شی دو پانی سر ببا

 دهنتو  : دی بلند خندسروش
 مسکن بخور :  نوشت شی را برداشت وارد صفحه چتش با ساناز شد برالشیموبا

 خوردم خوب نشدم :  جواب داد عی سرساناز
 یشی خوب مي منه بخورشی پیمسکن اصل:  نوشت نتطی شبا

 .امدی خنده بود که اشک از چشمشان می ساناز تنها چند اموججواب
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 صورتش ي روي لبخندچی خط صاف بود و هشی که لب های را با خنده جواب داد در حالرضای علامیپ

 . نبود 
 دلم تنگته خون آشام :  داد امی دوباره پرضایعل
 . رفت نی از بدنی نخنديآخر تمام مقاومتش برا خواندن کلمه با

  دی بلند خندي با صداهی از دو روز گربعد
 .  شددهی کوبواریدرب اتاق محکم باز شد و به د. را بدهدرضای جواب علنکهی از اقبل
  کنه اونوقت تو هر و کر راه ی مهیمامان داره گر:  آمد تی با عصباننای سيصدا

  !یانداخت
 ! تو در داره يای ميندازی سرتو مستی نلهی طونجایا: ستادی اش انهی به سنهید شد س تخت بلني رواز
 ؟یزنی حرف میبفهم با ک: انگشت اشاره اش را باال بردنایس

  مثال؟ی هستيچه خر:  را به کمرش زد دستش
نه به  بند و بساط و جمع کنی ارهی با مامان حرف بزن بگو طالق نگرونی بایب:  شانه اش زد ي رونایس

 دهیحرف تو گوش م
 ره؟یچرا طالق نگ: را باال فرستادشی ابروي تاکی

 ما آبرو ؟ي سن آخه ؟ تو عقل ندارنیتو ا:  آورد نیی را پاشی اتاق انداخت صدارونی بی نگاهنایس
  ؟میندار
 تحمل کنه بخاطر آبرو ؟؟ گهیمامان چند سال د!  احمقت ي و بابايعقل تو ندار: را باال بردشیصدا
 ه چند سالشه؟؟از روز اول دهن باز کرد گفت طالق مگ
 

  آبرو،بچه هاتدیگفت
  نداره؟تی امنی همتون کدوم آبرو وقتدی گمشدیبر
 .  نرودرونی بشی تا ساناز سکوت کند صدادی کشی مسی هنایس
  آبرو داريآقا:  زد ادیفر.  سر باز کرده بود نیغده چرک. ساناز منفجر شده بود اما

  مشت و لگده ری مامان من زیرونیبا دوست دخترت ب که تو ییروزا
  واری دي را باال برد روشی صدانایس
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 احمق مادر منم هست  : دیکوب
  که داره فکر کن ی بار به حالهی بار به آبروت فکر نکن هیاگر مادرته :  زد غیج
  اشکاش فکر کن به

  مادرته توام پسرش باش اگر
  راحت بشه ؟ ي ذاری نمچرا

  ادی قسمت حنجره فرنیها تر انتاز
  از جونش؟ دی خوای میچ:دیکش
  گرفتمتی را با مالشی بازونایس

 ساناز : هم آرام بود شیصدا
 ...  بابا هم فکربه

 داره یی فکر کرد چه بالزدی کتکم میمگه بابا به من فکر کرد؟ مگه وقت:  خشم شکست انی مبغضش
  ؟ ارهیسر روحم م

  ی چینی دنیرس نخواب شب تا صبح از تیفهمی نمتو
  یفهمی من تمام عمرم با ترس بزرگ شدم تو نمیفهمی وحشت از هر دست بلند شده رو نمتو

 تا مرز شبیبذار جدا بشه حاال که رفته دادخواست داده حاال که د: صورتش گرفت ي را رودستش
 مردن رفت بذار جدا بشه 

 . به هق هق افتاد.  تخت نشست يرو
 باور کن نه شه؟ی درست مزی اگر جدابشن همه چيفکر کرد:  گفت ي ترمی مال با لحن آرام ونایس

  ي تونه جلوی مامان نمشهی مشتری هامون بیتازه بدبخت
 

  ارهی مردم طاقت بحرف
  لب بازهی را برداشت،نگاهش کرد با گردستش

رتمون رو  صوي اس؟کبودوونهی گن باباتون مشکل داره ،؟دینا؟نمی سزننی االن حرف نمنیهم:  کرد
  شهی همکنن؟مردمی پشت سرمون پچ پچ نمننیبیم
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 هی خوان ی باشه فقط می و از کی داره براشون از چی گردن حرف بزنن مگه فرقی سوژه مهی دنبال
 ! باشه در موردش حرف بزننیموضوع

 . کالفه بود  . دی اش کشیشانی به پی دستنایس
 . کرده بود ری مادر و پدرش گنیب

 . و طاقتش طاق شده بودخواستی کرد طالق می مهی گرمادرش
 .  بلند نکند و گذشته را جبران کندشانی دست روگری داد دی کرد قول می مهی گرپدرش

 ! شد و خودش ی متی از آنها ساناز اذشتری وسط بنیا
 .  سمت درب اتاق رفت و آن را بست به
 نی زمي روشی ساناز بازگشت مقابل پاشیپ

 میستی منو تو نهی اما قضي همه سال االن از بابا متنفرنی اي شدتی تو اذفهممیمساناز من :  زانو زد 
 مامان ! کنمی ، من ازدواج می کنیتو ازدواج م. فقط 

 
 ...یبابا گفته قول م! مونه یبابا تنها م!  مونه ی متنها

 ی مامان مییتو از تنها. دارهیتوبه گرگ مرگه اون دست از کتک زدن ما برنم:  زده جواب داد حرص
  ری بهتره هر روز زیلی مامان تنها باشه خ؟ی چای یترس

 
 ... لگد باشه تامشت

 .... بار دعوا شده هی ی نکن بابا هر روز که کتکش نزده؟ماهی انصافی ب_
  دعوا نای هفته ات؟هری به خري خودتو زدای واقعا ي بار؟؟تو خرهی یماه:  را دوباره باال برد شیصدا
 ! کتک خوردن در حد مرگه مامانه یگی بار که تو مهی ی اون ماهدارن

 نی مامان بابام تو ای بگشهی روت می ازدواج کنياصال تو بخوا:  وارد شوديگری کرد از در دی سعنایس
 سن از هم جدا شدن؟

 ی چه مربوط زندگی کس؟بهیزنی تو مهی چه حرفنی اشهیمعلومه روم م: را گرد کردشی چشم هاساناز
  ندارم یه ؟تو دردت  منم ؟من مشکلمن چه خبر بود

 



 981 

 هم که شده شجاعت به خرج داده خودشو نجات کباری چون مامانم گمی با افتخارم ماتفاقا
 تو ! خواد راحت بشه ی مهیمشکلت مامانه ؟خودش راض.داده

 
 ؟یزنی منهی به سوی کسنگ

  توجه باشم ی کنه بی مهی گری تونم وقتیهر چقدر بد اما بابامونه ساناز من نم:  را رها کرد نفسش
 ییالبته تنها.  توجه بود حاال وقتشه تاوانشو پس بده ی ما بي هاهی به گری اون به اندازه کاف_

 . که پس بده ی تاواننیکمتر
 اگر تا صبح هم ی دانست حتی بود که مقیخشم و نفرت ساناز آنقدر عم.  درمانده نگاهش کردنایس

  . شودیماز پدرشان دفاع کند ساناز آرام ن
 .  شدبلند
 . بزند اما نگفته بستیدهان باز کرد حرف.  کرد سشی به چشمان خینگاه

 . کردی فکر مدیبا
 .دی کشی مگاریس. زدی مقدم
  تر است بعد نی سنگکی کدام ندی گذاشت تا ببی و پدرش را در دو کفه ترازو ممادر

 .  دفاع خودش را آماده کند يبرا
 . بشه يزی چیی دعواادی وقت نهی مامان باش شی اما تو پادیال نمبابا فع:  به ساناز گفت رو

 .  اما نگفت"يتوهم به قول بابا اعتماد ندار" دی سرش را تکان داد خواست بگوساناز
 ! کمتری هم مانند او بدبخت بود حاال کمنایس
 . را پاك کردشی برداشت اشک های که از اتاق رفت دستمالنایس

 دی کشی آهرضای علي هاامی پدنید را برداشت با لشیموبا
  تنها ستی دوست داشتن ني کرد از روی کرد اما حس می اش را درك مینگران

 .  ستيدلسوز
  تنهاامشی پنی جواب چنددر

 دارم ... حالم خوبه " نوشت  
 "فعال .  خوابمیم

 . رفت رونیاز تلگرام ب.  جواب نماند منتظر
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  تخت گذاشت ونیی را پایگوش
 .دیب واقعا خوا

++++++ 
 .  هم خنده بود ي اهی بعد از هر گردی بود اما امروز فهمهی گري از هر خنده ابعد

  چشمان مهربان دنی شده بود و با دداری بشی موهاي که با نوازش دست روامروز
 .  لبخند زده بودایبرد
  او ي برانی شده بود و اداری صبح ب8
 ! معجزه یعنی

  روزها تا بعد از ظهراغلب
  دی خوابی م

 .  هم مانند او بود انی کیحت
 ي با روز کاری فرقشی هم برالی روز تعطی شد و حتی مداری مرد متفاوتش صبح ها زود بای برداما

 . نداشت
  شتری بزی مي تازه رونان

 .  زده اش کرد شگفت
تازه برگردد  بزند و با نان رونی از خانه بدنی دوي باشد که صبح به صبح براي آمد مردی نمای بردبه

 اما برگشته بود 
  خبر برود ی آمد بعد از پشت سرگذشتن آن همه خاطره بی هم نمانی کبه
 .  رفته بود اما

  ... دی دی او بود که همه را آنچه نبودند مدی مشکل از دانگار
 .  هم صرف شده بود ي روبه روزی مکی پشت صبحانه

 . برگشته بودیند کتاب تست و کمک درس به اتاق رفته بود و چای از صرف صبحانه بردبعد
  مهم بوده باشد  ای بردي کرد برای فکرش را نمفهدی را نمستی روز قبل گفته بود چند فصل از زچند
  جمله را به زبان آوردنی ایوقت
  " من مهمه ي مربوط به تو برازی هر چ" خونسرد جواب داد یلی خایبرد

  بودي ساده اي جمله
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  دندی شنی هزاربار ميند که روز بودی شد دخترانیحت
  کرد ی فرق مای از دهان برددنی شناما
 .  آورد ی به زبان ميشدی داد و بعد اگر متوجه نمی اول با عمل نشان مایبرد

  حلقهدی خري برادی گفت باای ساعت نتوانستند درس کار کنند بردکی از شتریب
 .  بروند

 دی فهمنشانی بي را از حرف هانیوست بود ا دای بود که صاحبش با بردی بزرگیجواهرفروش
 . در دلش تکان خورديزی شد چی معرف"خانومم" به با لفظ یوقت

  و فی ظري هاسی مقابلشان از سروزی مبل نشستند و مي به طبقه باال رفتند روباهم
 .  پر شد فی ظري هاحلقه

 .  خودش را هم به او سپرد ي انتخاب حلقه براایبرد
  ای بردي هم براي ساده انگیر. خودش انتخاب کرد يساده برا و فی حلقه ظرکی

  . برداشت
  " انتخاب کن " ها اشاره زد گفت سی به سروایبرد

  زمشی که عزشبی هم به ادامه جمله اش بچسباند مثل دزمی داشت عزدوست
  بود دهی چسببیعج
 .  نکرد ی اوقات تلخاما
  انتخاب کند نشانی را از بیکیم  نظر خواست که کداای از برددی پسندسی سرودو
  " هر دو " گفت ایبرد

  . دندی را هم خر" هر دو " و
 .  رفتند رونی را همانجا به انگشت انداختند و بشانی هاحلقه
 ...  بود ی ساعت فروشي بعدمغازه

 ...  انتخاب کرد  ای بردنباریا
 . دی خرمت،ی ساعت ست رولکس گران قدو

  . در دلش نشسته بود یذوق
 . زدیلبخند م ... ای رفتار و توجه برداز
 . زندیلبخند م...شی نگاه دختران رواز
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 .زدیلبخند م...  ست ی دانست از صورتش جدا نشدنی که حاال مقشی عمي اخم هابه
 .دندی خری ميزی شدند و چی حتما داخل مستادندی ای  که مي هر مغازه انیتری  وپشت

 رد نشد، داخل رفتند و چند دفتر و انواع و اقسام دی هم بدون خرریحر از کنار مغازه لوازم تای بردیحت
 . دندی را خری رنگيخودکار ها

  پر شده بود دی خري هاسهی از کنی عقب ماشیصندل
  نکرده بود غی درزی چچی هدنی از خرایبرد
 . کرده بود دی اندازه چند ماه خربه

 ...  دربند بود ي بعدمقصد
 وران  رستکی را در ناهارشان

  خوردند یسنت
 .  حرف زدندقشانی هم از عالبا

 .  اقدام کند ی نامه رانندگی گرفتن گواهي بعد کنکور برادی گفت حتما باایبرد
 .  کننددی منزلشان خري بگذارد تا برای خالیی روزهادیبا

 " میری با مامانم م" گفت یوقت
 که مامانت ی قبولش ندارم هر مبلغ که منهی داشتن دختر رسم مسخره اهیزی جه" جواب دادایبرد
  " کنار گذاشته بذار تو حسابت باشه هیزی جهيبرا

 خانه باشند اما اگر نی توانند در ای گفت مای که داشت در مورد خانه بود بردي انتخاب بعدحق
 .  گردندی خانه مکیدوستش ندارد باهم دنبال 

  شتری گفت پگاه بی گفت و می مایبرد
  . شد ی اش مفتهیش

 . خواست را داشتی زن مکی تمام آنچه که ایبرد
 ! به دل زبان نفهم که عاشقش نبود لعنت

  به سرش انی کي هوای هنوز گاهکه
 ! زد یم

 .  بود که هربار داشت ی حسنی شود و اادهی خواست پی دلش نمستادی مقابل خانه انی ماشیوقت
 .  به مطب برود دیمودبانه تشکر کرد و گفت با بای را تا خانه برد در مقابل تعارف زشی هادی خرایبرد
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  شدی خالکهوی ای از رفتن بردبعد
  و آرامش را هم همراهش بردتی تنها نرفت حس امنای بردانگار

 . را دوست داشتدی حس جدنی اما همستی دارد عشق نای که بردی دانست حسیم
 " دلم تنگ شد " نوشت شی را برداشت برالشیموبا

 .  قلب قرمز بودیموج اکی ای بردجواب
  لبش نشستي جوابش لبخند رودنی دبا
  است نی همای کرد که  بردی عادت مدیبا

++++++++ 
  گذاشت سرش را عقبزی مي را روشیپا

 .  دادهی برد به مبل تک
  داره ؟ یزن داشتن چه حس:  با خنده گفت رضایعل

 ستی نی تو اتاق بهت نشون بدم گفتنمی برایب:  کرد نگاهش
 !  بهش نشون بده نجایاتاق چرا ؟ هم:  را برداشت وهی آبموانی دست دراز کرد لشسرو

 د؟ی بخوردی دوست داریلیخ:  با خنده گفت رضایعل
 !ي بخورمی بدمی دوست داریلیخ:  لبخند زد انیک

  جمله هاش مفعول نداشتنوثی شدم  دقی دختر رفهیعاغا با :  قهقهه زد سروش
 ی چه مای منظورمه ی ماکارانگفتی بعد میلی گفتم خینم با ذوق م م؟ي بخوري دوست دارگفتیم

 !  کرد سی ناموسا دهنمو سروینی منظورمه یدونم گالب
  کرده کال منظورش همون بوده لمتیخل ف....ك:  با خنده گفت رضایعل
 ادا : سر تکان داددیی هم به نشانه تاانیک

   رو مخن تنگا
  دخترا دهن نجوری ایی خداکشهیش مخم نمکات کردم باها:  سر تکان داد سروش

 دادی مامی ساعت پکین ،هر ...گیم
 ي که بهم دست نزدنی چرا با اگفتی میلی آره خگفتمی م؟ي سروش دوستم دار

 !نمت... بیی روش سامورا57خل االن دست نزدم بعدا قرار به ... خو ك؟ي دوستم دار
  مثل ما رو ندارن یی پسرااقتی اصال لستنی نگر ندهنیمتاسفانه دخترا آ: با افسوس سر تکان دادرضایعل
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 ؟یبا ساناز خوب:  نگاهش کرد انیک
 میآره اوک: تکان داددیی را به نشانه تاسرش

 . نداشت دنی پرسي روی خواست از پگاه بپرسد اما از طرفیم.  مکث کرد یکم
 .سکوت کرد. فرستادرونی را کالفه بنفسش

 ؟دیبا ماندانا خوب: دی پرسرضایعل
 می هر روز رو همیلیآره خ:  زدپوزخند

  باهم که؟دی دعوا ندارپرسمی مي ؛جدشهیرو هم بودنتون که خوب بودن نم: اخم کردرضایعل
 ینم...  نه ای دهی که کشي داند از نقشه ای ميزی خواست بفهمد چیم. نگاهش کردرهی خهی ثانچند

 !دانست 
 !  ندارم باهاش ي کارم،یخوب:  کرد زمزمه

  خودش را خم کردی داد کمهی را جلو برد آرنجش را به زانو تکشی پاکی ارضیعل
 ی بينطوریا...  به بعد باهاش کار داشته باشنی بنظرم از اانیک: گفت ی و به دور از شوخيجد

  ستی نی باور کن مردونگي دی عذابش می کنی میتوجه
 

مون موقع من بهت گفتم نکن  ماندانا هي خواستگاریخودت رفت ! ستی به پگاهم ني وفاداریحت
  ي جلو حاال پولو داری پول و رفتی اما فقط گفتنکارویا

 
 انتخابش ي کنه و بعد از اون مسئول پای بار انتخاب مهیداداش من قبول کن آدم !  پگاه یگیم
  !ستهیبا
 ! ي خبر از من نداررضای علی گود نشسترونیب:  خم شدرضای برداشت به طرف علزی مي را از روشیپا
  راحته ی که تو هستیی حرف زدن از جاينجوریا

 در و نی مجبورت که نکرد؟مگه به ای کسی االنته؟خودت مگه نخواستطی مقصر شرای جز خودت ک_
  گمیاون در نزدم گفتم ول کن بگذر از پول االنم م

 
  از پگاه بگذر

  نکن نوی اي نابود کردویکی



 987 

 ....  شدم؟چند بار رفتم گفتم ببخش تاتیاه اذمن کمتر از پگ:   را باال برد شی صداانیک
 رمی تو رو بگامی و زنمو طالق بدم بچونمی و بابامو بپرمیببخش تا زن بگ: دی حرفش پرنی برضایعل

  !یالبته اگر تو صدبار تا حاال خودتو نکشت
  یستی نقیتو رف:  افسوس سر تکان داد با
 ستادیسروش هم ا.  حا بلند شد از

 رضا؟ی علي دارکاری تو چگهی ددی تمومش کنی علالیخیب: بلند گفت
  رانشی ماشچی خم شد سوئانیک

  ناموسم نباشم تو جمعتون بهتره ی شرف و بی من بگهیراست م:  برداشت 
 پگاه تموم شد و رفت بخاطر اون گمی ممیزنی حرف ممیشعر نگو االغ دار...ك:  گفت ی عصبرضایعل

  االنتو خراب نکن یزندگ
 ي گذشته ي بار گفتم گور باباهی خواستم ویکی بار هی دارم؟ی ؟مگه من زندگیکدوم زندگ: دی کشداد

  یکی خواد ی شده دوستم داره منو مدای پیکیلجنم 
 

 .... نفسم بندشه ولش نکنم باهاش باشم مگه گذاشتن ؟ مگه کوکه
 ! ي خوایه م آمادوی همه چي بدی به خودت سختی تونی نمنهیتو مشکلت ا:دی حرفش را بررضایعل

  ي کردی واقعا ولش نمیخواستیپگاهو م
 مجبورت کرد جز ی کي نامزد کردی رفتيبابا المصب خودت دختره رو ول کرد: را باال برد شیصدا

  پول؟ يطمعت برا
  ؟؟؟مونمی پشیفهمی ممونمیآره رفتم حاال پش:  گفت درمانده

 بندم که ی سر شرفم شرط میستی نمونی تو پشان،ی شناسمت کیمن تو رو م:  پوزخند زد رضایعل
  یمونی االن پشی کنی کارو منی عقب هميباز برگرد

 
  !ي پگاهو نداري پولو دارچون
 ! شرف ی من بیگیتو راست م:  را برداشت لشی شد موباخم

  گهیدهنتو ببند د:  گفت رضای رو به علسروش
  توشدیدی رمی جمع شد شب دور همهی انی کاری در نيبچه باز:  ادامه داد انی رو به کو
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  دنبالشرضایعل.  به طرف در رفت انیک
  گم ی بد که نمقمیمن رف:  را گرفت شی رفت بازو

  تو جمعتون نباشم بهتره رمی من میگیخوب م : دی کشرونی را بدستش
  بتمرگ بابا ای بانیخفه شو ک:  گفت ی عصبسروش

 در رهی خارمی اسمتو نمرونی بي پاتو بذار: گفت ی بست و با لحن آرامرضای درب را باز کرد علانیک
  صدبار ي تو رو روزي حرفانیتمام ا: چشمانش گفت 

 
  گم اما ی به خودم مدارم

  شهیآروم نم:  انگشت به قلبش اشاره زد با
  االن هی من اشتباه کردم بحت کردم اعصابم گوهمیباشه بر:  سرش را تکان داد رضایعل

 گوه رضای آقا علگهیزر نزن د : ستادیه بهتره سروش پشتش ابرم خون : دی صورتش کشي رودست
 خورد 

  خواست بماندیواقعا نم . دی کشیپوف
 . داشتیی به تنهااجی بود احتختهی اعصابش بهم ر

 ...  سکوت به
  ...کی موزبه
 . و سروش اجازه ندادندرضایعل.  نرفت اما

  شب کنارشان ماند تمام
  چه تالش کردن حالش خوب شود هر

  شود سرحال
  ! نشد
 . خانه ناراحتش نکردیکی که به خانه برگشت سکوت و تارشب

 ...  در خانه را دوست نداشتیکی بود از سکوت و تارییروزها
 . از آن روزها دور بودامروز

 .نگاهش را به سقف دوخت. کاناپه انداختي را روخودش
 . آمدی صبح بود و خوابش نم3
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 .  کندی انتخاب را منیوباره هم گفته بود اگر برگردد درضایعل
  واقعا اگردی پرسی از خودش محاال
  گشت به همانجا که بودندی برم
 ... گشت به همان روز که با اشک هم آغوش شده بودندیبرم
 ...  باهم بودنشاننی گشت به آخریبرم
 ....  بوسه نی گشت به آخریبرم

 . کردی همانجا پگاه را انتخاب مو
 .... گشتی برماگر

 ...!! گشت ی کاش برم
 
 
 " فصل سوم " 
 
 

 … گذشته امي روزهامحبوبه
 شهی راتاهمقراربودخنده

 ی لبانم کنمهمان
 شهی تاهمحاالاشک

  چشمانم شدهمهمان
  هق هق شبانه نی اماامن

  قلبمنی سنگي تپش هاسرماو
  لرزش دستانم رانیا

  دشمنت هم آرزونخواهم کردي برایحت
          ____________________ 

 
  ... زی مي شکسته روگلدان
 ...  پرت شده مبل ي هاکوسن
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 ...  شده با خون نیی ترك خورده تزندهیآ
 ....  تا کنار مبل نی زمي خون رودهی چکي هاقطره

 ...  و درماندهی با دست خوني به مرددنی رستا
 ...  مردانه اش ي هق هق هابا

  ... واری داده به دهی تکيدختر
 ...  صورت ي روان روياشک ها.... ر دست  گرفته دزانو

 ... نبود لمی فکی از نی عاشقانه و غمگیی جداکی سکانس نیا
 ...  صحنه خود درد بود نیا

 ...  بود تی واقعخود
 ... طوفان بودنی آبستن همشی روزهاآرامش

 ...  دلش ي رودی کشی خط مانی هق کهق
  . دی چکی منیی پااشک...  در چشمختیریدرد م ... قیعم...  هم پشت
 . کردیبا درد نگاه م... با اشک...با بهت...  داده بود هی تکواری را به دسرش

 ...  شکسته انی کبه
 ...  شده دهی خانه از هم پاشبه

 ... دندی چرخی به آجر خانه مآجر
 ... دندی خندی به آجر خانه به حالشان مآجر

  بسازد ندهی رفته بود تا آیکی
 ... !ا ببازد  مانده بود تیکی

  به آجر خانه، آجر
 ...  را شانی هاخاطره
 ...  را شانی هاخنده

 ...   را شانی هاعاشقانه
 ... ! کرده بود مقابل چشمانش فیرد
 ...  برخاست انیک

 .  آمدنیی زانو پايدستش از رو...  خورد تکان
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 ...دی چکیبا هر قدم خون م...  بود زانیدستش کنار تن آو.  به طرف تراس رفت انیک
 دی گرفت خودش را باال کشواری را به گوشه ددستش

 . زد ، جواب ندادشی صداآرام
  !دیلرز.  تراس باز شد یی کشودرب

 !دی که در سرش آمد ، لرزي فکراز
  . ختی رشی مانده جانش رادر پایباق

 .  از کف پا در کل تنش پخش شد یسوزش.  برداشت قدم
  نشستنی زمي گفت روي بلند" انی کیی آ"
  را گرفت شی هر دو دست پابا

 دیچی در خانه پانی تند کي قدم هايصدا
 . زانو زد شی پامقابل

  ي روانی وحشت زده و گرنگاهش
 . بود صورتش
  روح ی نبود از نگاه بشی از درد پاوحشت

 . بود انیک
  را تمام کند اما تنها زخم کرده بود زی آمده بود همه چانی به اصرار کامروز
  بود ختهی رخون
  دل خورده بود خون
  لرزان گفته بود نامزد کردم ي اش را درآورده بود اما با صداحلقه
 ...  عربده بود ي بود و بعد فقط صداگفته
  ... انی شکستن کيصدا

 ...  هر چه در خانه بود شکستن
  ... انی کي هق درمانده هق

 . نشست شی دست هاي روي بزرگ  و سردي هادست
 ي سوهان شد روانیم ک آرايصدا

 پاشو...  درمونگاه میپاشو بر:  قلبش 
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 . خواستی نگاه را نمنیا
 . خواستی جان را نمی بي صدانیا

 تو ری همش تقصیتو اول رفت:  اش را در مشت گرفت ، هق زدی کرمراهنی پقهی.  را باال برد دستش
 ! بود 

  !ی حامله بودم به پول فروختی منو وقتتو
 .  ساکت بود انیک

 ..... اما نگاهش
 ! به درد نگاهش لعنت
  !ی تو صدبار منو کشتدمی دتویمن اومدم عروس : دی داد کشبلند

  ؟رمی صدبار بمي که روزي شدگهی دیکی ؟مالي کردیتالف:  لب زد انیک
  ! ي برادمی نکردم فقط خواستم از یتالف: تکانش داد ... دی را محکم کشقهی

  . دی تر کشمحکم
  ؟ چرا هنور دوستت دارم ؟يری نمادمیرا از چ:  زد ضجه

 ! دستش گرفت نیتنها ب... بدون فشردن .  را گرفت شی بازوانیک
 .  هم فشرده بود يفکش سخت رو. سرخوردنیی اش پایشی از چشمان ماشک

 !سرخ بود ...  خون افتاده بود چشمانش
من دارم ...می حساب شدیحاال ب ی بار گذشتهی بار ازت گذشتم توام هیمن :  خش دار گفت ي صدابا

  !رمیمی صدبار مقهیتو هر دق
  ... انیک:  زد لب

 . دی اش چسبیشانی به پانی کیشانیپ
  زده اش صورتشخی دستان برخالف

  !سوزاندیم... داغ بود 
 ! شد یخال ... دی که بهم چسبپوستشان

 ! کرد ی  خون را حس میسیخ...  سوخت ی هنوز مشیپا
 !دلش آرام شده بود اما ...  تنش اما

  داغ به صورتش نی چننی که ایی هانفس
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 ! بود انی خوردند ؛ نفس کیم
 ! گرفت از نفسش ی منفس

 ؟... کند شی توانست رهای مچطور
 ؟ ...  چند ماه تحمل کرده بود نی اچطور

 اندازه من دوستت داره ؟ :  لب زد انیک
 .جواب نداد...  را بست چشمانش

  ؟ يوستش دارد :  دی باز پرسانیک
  . ختی رشی هااشک
 ! بودم ي روزهی بره من ادشونی همه رمی مي جورهی!  پگاه رمیم... بگو آره :  داد ادامه
 . ترس در دلش نشست .  باز شد شی هاچشم

 ؟ ...  نباشدانیک
 ... ! شد ینم

 . به اراده احساسش باز شدندشی هالب
  که در ته دل قبولش نداشت ی کرد ، حرفزمزمه

 ... !ندارم :  زمزمه کرد ماا
 ! بود " دارم اما اندازه تو دوستش ندارم " کامل جمله

 ... گونه اش گذاشتيرو...  دستش را باال بردانیک
 ...  راست صورتش نم برداشت از خون سمت

 ! از دستت ادیخون داره م : دینال
 جدا شو :  توجه به حرفش گفت ی بانیک

 .  خوردیفی تکان خفقلبش
 ...  باهممی کنی شروع مگهی بار دهی . شمی منم جدا متییقبل از جدا... جدا شو ازش : ادامه داد  انیک
 ... اول از
  !ومدهی کس نچیه...  نبوده جز منو تو یچیه
  !ی جز من بله نگفتچکسی ب هتو

 ! نکردم ی انتخابچی همن
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 ... !  پگاه گهی بار دهی
 ...  ماه ها تالشش دود شده بود تمام

 ... عشق نی توانست بگذرد از اینم
  ... انی از کبگذرد

 ...  را هم دوست داشت شی هايبد...   عشق بود انیک
 ... دیبخشی را هم ماشتباهاتش

 ...  اراده بود یب
 نهی مشت به آئانی که کی اش زماناراده
 ...! رفت غمای به دی کوب
 ؟...  از حالش دی فهمی  چه میکس
  دی فهمی چه میکس

  عشق بود ؟ ي معناشیرا بانیک
  دی فهمی چه میکس
  ... شی اشک چشم هايبرا
  ... شی خش صدايبرا
  مردیم ... شی بغض حرف هايبرا
 ! مردیم... 

 ...  الزم نبودیانتخاب
  در چشمانشیمانی لحظه که پشهمان

 ...دی د
  نشست نی زمي روانی لحظه که کهمان

 ! را گرفت مشی هق هق افتاد ، تصمبه
  را ایکنار برد تیامن
 ...  ! فروخت انی کي در هوادنی نفس کشبه

 ...  فشرده شد شتری اش بیشانیپ...  مشت شد شالش
  ... دی کشی درد مانیک
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  ... و
 ! از دردشدی کشی مدرد

  .... انی گرفت از نفس کنفس
 . ..  کلمه گفت  دو
  کلمه که قلبش را سبک و و جدانش را دو

 !  شم یجدا م:  کرد  نیسنگ
 ..... فشرده شدن در آغوشش را حس کرد تنها
 ... نبودانتی خطعم

 ... نبودای برديبو
 ... ! بود و عشق انی کتنها

 ... ! بود و حماقت انیک
 ... ! عاقالنه نبود میتصم...  نبود فکر

 ...  شد دهی اش بوسگونه
 ...  مهلت اعتراض نداد انیک
 ...  مهلت فکر کردن نداد انیک

 ... ا داشت  اش ریآمادگ
 ... را داشت انی شدن با کیکی یآمادگ

  دی پارکت سرد خانه دراز کشيرو
 ...  زد مهی تنش خي روانیک

 ... در هم قفل شدنگاهشان
  بودسی هر دو خچشم

 دونمی می وقتي راه ول کردمهی منو ندونمی می گذرم ؟وقتیچرا ازت نم:  بغض و درمانده لب زد پر
 ... شوهیدونی می وقتيزن دار

 ...  لبش نشست ي رولب
 ! شد خاموش

 .. ! شد دهی و بوسدیبوس
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 ... گرم  ... قیعم
 !  مکث یب...  حرارت پر

  ... گشتی تنش مي پروا روی بانی کيدست ها...  دور گردنش حلقه کرد دست
 ! شد و مهم نبود ی کم مشی حجم لباس هااز
  !کردی حس نمزی چچیه... . مهم نبودزی چچی هانی کبا
  رفتنش بسته بود ي هااهر
 !دیدی پشت سرش را نمي پل هاو

 ...  نبود انتی پس ذهنش خدر
 ...  نبود ایبرد
 ...  بود داغ

 ...  تنش تمام
 ...  وجودش داغ بود تمام
 ...  بود از عشق داغ
 ... ! بود از حماقت داغ

  ... انی کي لب هاي نم گرفت از جاگردنش
  و رفتی تر منیی پاانی کي هالب

   ....شدی غرق لذت مشتریب
 ...  را حبس کرده بود نفسش
 ... از لذت دادی و تاب مچی را پخودش
 ! بوددلتنگ
 ...  لمس ها نی ادلتنگ

 ...  بوسه ها نیا
 ... نشست انی کي دکمه هاي روشی هادست
  ... دی لرزی ها نمدست

 ...  نداشتدیترد
  ... کردی را هم حس نمشی درد پایحت
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 ...  شد ی مدهی تنش بوستمام
  ...انی کي از رطوبت لب هاداشتی برمنم

 ! بود دهیچی در مشامش پانی کعطر
 ...! تنش نشست ي روانی کعطر

 ...  افتاد یاهی اوج لذت به قعر ساز
 د؟یفهمی می عرش به قعر افتادن را کساز

  کرد ؟ی مدرك
 ! شده بود ی تمام حس خواستن خالاز

 ..!دان بود وجودش حس گناه و عذاب وجتمام
  ... !انتی خحس
 ... ! نابود کننده ی لعنتي هاحس
  اش نشسته بودنهی سانی میبغض

 ...!دیکشی هر دم و بازدم درد مبا
  ...!دیچی پی مای هر دم و بازم عطر بردبا

  نه در پس ذهنش بلکه حاال ایبرد
 ... ! بود ستادهی چشمانش تمام قد ايجلو
  کرده بود ؟چه
 ... کرده بود انتیخ

 ... بوددهی خوابي بود با که با مردي شوهر دارزن
 ...  بوددهی معشوقه سابقش خواببا

 ...! در آغوش همسرش بود و حاال در آغوش معشوقه اش شی شب پچند
 ... کردم ؟ من شوهر دارم من هرزه شوهکاریمن چ : دی لرزشیصدا...   باز کرد لب
  ... دیترک

 ... افتاد  هی بلند به گري صدابا
 ...  مکث یب
  زد شی صداانیک...  نفس گرفتن یب
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 ...!نتشی خواست ببینم...  صورتش گذاشت ي را روشیدست ها.  ندادجواب
  " پگاه " زد ی مشیصدا
  یبیع" دیچی پی در گوشش مای برديصدا
 " زمی عزنداره

 چه کرده بود؟...  از لبانش خارج شد " ي وا"
  " ي وا" گفتی سر هم مپشت

 ... !دزی ضجه مو
  آرامش کند کردی می سعانیک

  او نبود ي صدااما
 ...  بود ای برديصدا

 ...  او بود ي هاحرف
 دی را از دو طرف گرفت کششیموها

 " يوا...  کردم کاری چي وا" زد غیج
 ... آرامش کند کردی می وحشت زده و برهنه کنارش بود سعانیک

 ...  داد یخودش را تاب م...دیشنی نمپگاه
  زدی برهنه ضجه میبا بدن..  را با دست گرفته بودشیموها

****** 
 . نشستی صندلي روانی باز شد کنی ماشدرب

 .  به دست پانسمان شده اش انداخت ی جدا کرد نگاهشهی را از شسرش
  فرمان گذاشت آرام ي دستش را روانیک

 ! خورد هی تا بخ2 :گفت
 .  داد هی تکشهی جواب سرش را به شبدون
 . م به راه افتاد  آرانیماش

  . سوختی بود مدهی که کشیی هاادی اش از شدت فرحنجره
 ... ! و قرمز بود سی خچشمانش

 ... ! برداشته بود ی و خودزنهی دست از گری دانست چه زمانینم
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 ...  را بپوشد شی به خود آمده بود و توانسته بود لباس های دانست چه زمانینم
  ...دیای برونی خانه باز
 ! دانست درونش هنوز طوفان است ی ماما

  کرد ی تجربه می وحشتناکحس
 ...  که تا به حال تجربه کرده بود نبودیی کدام از حس هاچی ههی شبکه
 !گناه...  از خود يزاریب... عذاب وجدانینوع
  دی کشی اگر زودتر کنار مدیشا
  ردی صورت بگیکی داد نزدی اجازه نماگر
  آمد ی نماگر

 ...درد بست  را با چشمانش
 ! نداشتندي ادهی فاشیاگرها
  افتاده بود و نتوانسته بود مانع شود اتفاق

 ...  گناه رفته بودي جز خودشان فکر کند تا انتهای بود به کسنتوانسته
 .... ی تباهي انتهاتا

  بود دهی را دی صفحه گوشي روای پاسخ بردی بي هاتماس
 ...  بود ختهی به دلش ر دردای دنکی کلمه بود و اما کی یی هاامیپ

 ...! گرفت و نگران بود ی بود و بردبا تماس مانی کنار کنجای آنجا بود که ادرد
  فشردشهی به ششتری اش را بقهیشق

  کرد ی مکی جا شلنی از همقای دقی کسکاش
 ...  سرش به

  !رونی بدی پاشی ممغزش
  نه ای

  زی تي بود با صخره هاقی دره عمکی مقابلشان کاش
 ! خوردندیدو تا آغوشش سر م هر

 . دستش نشستي روانی کدست
 .  دوخت دی را به بانداژ سفنگاهش



 1000 

 ...  رنگ دی پوست دستش و بانداژ سفنی تضاد ببه
 .شدی مدهی پوست دستش نوازش گونه کشي شصت روانگشت

  امان نمانده ی او هم بشی هایلی سامروز
  اما سکوت کرده بود  بود

  کند ی را خال داده پگاه خودشاجازه
 شمی مادهی نگه دار پنجایهم: به خانه لب باز کردی منتهابانی خنزدبک

 ... حالتنی رسونمت دمه خونه با ای م_
  .ستی نی نگه دار، راهنجای همبنتتی میکی: حرفش را قطع کرد کالفه

 . نگه داشتابانی ناچار کنار خانیک
 . رها نشدانیک ي پنجه هانیدستش از ب.  در گذاشترهی دستگي رودست

 . دمی فردا صبح دادخواست طالق م_
 ! کرد؟ی حس منطوری او اای هم زخم داشت انی کيصدا
 امروزو فراموش کن :  داد ادامه

  فراموش کنمدیپس تو رو هم با:  کرد نگاهش
 بهش کمتر فکر کن:دی کشیقی نفس عمانیک

 !میتباه نکردمن و تو اش...  منو توعه عشقه نه هوس نی که بيزیچ:  کرد مکث
 تو ،شوهر داشتم ي ؟من شوهر داشتم و اومدم خونه هیاشتباه از نظر تو چ:  لبش نشستي روپوزخند

 ... و 
  کردشینصفه رها.  را ادامه نداد حرفش

 . جا ادامه داده بودندنی امروز هم تا همکاش
 . نصفه رها کرده بودندکاش
 .  به زبان آوردنش سخت بود چقدر

  فکر کن نایبه ا . می رو دوست دارگهی بودم ما همدتی تو زندگيزد من قبل از نام_
  دی لرزی که درون چشمش می حلقه اشکبا

 هیخودخواه: کردنگاهش
 !آدم عاشق خودخواهه_
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  !میمن و تو دوتا بزدل ترسوئ... آدم عاشق شجاعه :  اشک آزاد شد حلقه
 !عت  شجایعنی می اتفاقا هنوز کنار همنی اي که با همه نی هم_
 !حماقتمونه...ستی کنار هم بودنمون از شجاعت ن_
 . خوادی با حماقت کنار اومدنم شجاعت م_

 .  رفت رونی بنی ماششهینگاهش از ش.  را چرخاند سرش
 چشمانش را پر کرد  .  مقابلشان بود ي کوچه ي کاج که ابتداي هادرخت

  يری درختا احساس پنیبه اندازه ا:  زدلب
 . کنمیم
 ! که ازت بگذرم ستی نادی زي اما تنفرم تا حدادی از خودم بدم مینقدر داغون ای وقت_
 ! دونم من دردتم اما بذار درمونت باشمیم
 ! انی جا خوندم عشق غرق شدنه اما اشتباهِ کهی: زمزمه کردانی توجه به حرف کیب

مثل االنِ  ...!رهی بگ که تمام تنت گری گرفتشی آتیفهمی میوقت ...!سوزونهیآدمو م... !  سوختنه عشق
 ... گرفتهشیتمام تنم آت! من 
 ! سوزمی مشتریبدوئم ب ... سوزومی مسمی وا

 .  باز شدنیدر ماش.دی را کشرهیدستگ. جواب نماندمنتظر
 . مواظب خودت باش _

 .دی چسبشی گلوخیبغض ب.دی لرزقلبش
 ...! کردی نمشی رهاای بردادی

  وجدان دست از سرش عذاب
 !... داشت یبرنم

 ! کردی وجودش را شعله ور تر مآتش
 . حلقه کرد فیدستش را دور بند ک.  را بستنی ماشدر

 ! بودستادهی هنوز همانجا انیماش. برداشتقدم
 . بودشی شانه هاي که وارد کوچه شد ،روی تا زمانانی نگاه کینیسنگ

 ! سست شد شی خانه پارك شده بود پاهاکی که نزدینی ماشدنی دبا
 ! حبس شد نفسش
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  ... ستادی کوچه اوسط
 ... برگشتني جلو رفتن داشت و نه ناي پانه

 .... بود امدهی امروز نکاش
  ... دنشی محبور نبود به دکاش
 . به رفتن بودناچار

 . از ده شب گذشته بودساعت
  جواب گذاشته بودی را بای و بردبای زي هاتماس

  دادی محی ساعت توضنی را در ابتشی غرفتی مدیبا
 . داد ی ملشانی تحویدروغ دیبا

  از سرش گذشته بود آب
 ! نداشت یفرق... دو وجب...  وجبکی

 " بارهی نیهم...  کمکم کن ایخدا" را در قفل چرخاند دیکل. رفتجلو
 .خانه آرام بود . شداطی حوارد

 .دی لرزی می کمدستش
 . رفتمنیبه سمت نش. سالن را باز کرد در
 ... کر کننده بودتپش قلبش. دهانش را قورت داد آب
 . متوجه حضورش نشدیکس

 .  رضا در حال صحبت با او بود 
  مبل نشسته بود  ي پشت به او روبایز

  رضا بود ي رو به روایبرد
 . صورت رضا بودينگاهش رو. رو پا انداخته بود پا

 . داشت اخم
 !.از خجالت ...از ترس... دی لرزشی هازانو

 ! مرد؟نی کند به اانتیچطور توانسته بود خ! د امروز؟چه کرده بو. ماندای بردي رونگاهش
 . دسته مبل بود ي چپش رودست

  در دستش قلبش را فشرد دی سفنگی ر
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  نگاهش سر چرخاند ینی از سنگایبرد
 سالم:  خشک شده اش را باز کرد دهان
  متوجه اش شدند،بای و زرضا
 !ستادندی سه اهر
  ،یی کجادی نپرس"ی خوب" دی جواب سالمش را داد و پرسایبرد

  ي نشد چرا جواب ندادیعصبان
 ؟ی خوبدی پرسفقط
 کاش بد بود ...  انقدر خوب نبود کاش
  ویمانی کرد پشی مي کارکاش

 . کردی مشی عذاب وجدان رها
  آغاز شد   بای سواالت زلیس

 "مجبورم...هی مهددی ببخش" را مشت کرد دستش
 . چطور ساعت ده شددمیهم نفهیبهشت زهرا بودم سرخاك مهد:  گفت آرام
 . کردی حرف و ساکت نگاهش می کرده بود و ببشی دستش را درجکی ایبرد

 .  خواندی نگاهش را نم
 ... اعتماد ای شک است ي از رودانستینم
 بهشت زهرا بعداز اذان مغرب  !مهیساعت ده و ن: چشم غره رفت بایز

 ...  داره که ی رو نگه نمی کس
  دی بگويگری دروغ دنکهیقبل از ا.قورت داد دهان نداشته اش را آب
در هر صورت مهم به !  پرسش و پاسخ ها نباشه نی حال پگاه چندان مناسب اکنمیفکر م:  گفت ایبرد

 !سالمت اومدنش بود
 . دهان بستبایز

  ....ستیسرپا نا: ادامه دادی با لحن آرام
  ....دی اگر لطف کندهیرنگش پر:  ادامه داد بای رو به زو
 . و به طرف پگاه رفت دی حرفش پرنی ب" حواسم نبودي واي ا" با بایز

 . زدی به حال بدش دامن مبای زینگران
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 ...  شدی متوجه نمی نگفته بود کسای برداگر
 ...  انقدر حواسش نبود کاش
  ... کاش

 .  به اتاق رفت شی لباس هاضی تعوي براای کرد بدون نگاه به بردی کوتاهیعذرخواه
  کرد؟ی مي بازدی را چطور باشدی جدنقش

 ... دانستینم
 

دستش را از . به در خوردیضربه آرام. دکمه شلوار نشستيدستش رو. تخت انداختي را رومانتو
 . دکمه باز نشده برداشتيرو

  ایب: که لرزش نداشت گفتیی با صداآرام
 .  وارد شدایبرد
 . چاندی را بهم پشیدست ها.  را پشت سرش بست در

  گفت؟ی چه مدی و باي کجا بوددیپرس ی ماالن
 .  بود یذهنش خال...  دانست ینم

 . گرفتی بود به خود مي جدیبا همان ژست که وقت.ستادی اشی رو به روایبرد
 ... شلوار بود و نگاهش بی دستش در جدو

 ! کرد ی با همه نگاه ها فرق مچقدر
 . نگاه را داشتنی ترناخوانا

  را انی کي کرد تمام تنش بوی ماحساس
 . دهدیم

  .فهمدی عطر مردانه را منی اي بشود بوکی نزدای کرد بردی ماحساس
 حواسم به ساعت نبود ي منتظر مونددیببخش: نتوانست ... کرد لبخند بزندیسع. قدم عقب رفت کی

  تماس از دست رفته دارم دمیبعد د
  ادی مشی نداره پیاشکال: سرش را تکان دادایبرد

 رم؟یتا من برم دوش بگ یهست:  سوخت چشمش
 ! خونه خودمون رمی بردار مازتوی لباس مورد ن_
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 چرا؟:  کردتعجب
  رازی رضا حالش بده قراره برن شیی دا_

 ! راحت تره المی خی با من باشیستی آقاجونت که راحت نخونه
 .بدتر از بد هم وجود داشت . دی لبش کشي روزبان
 ستادیاق ا که از اتاق رفت با همان حال وسط اتایبرد

 .اما نداشت...  امروز چه کرده گفتی مای جرات داشت به بردکاش
 ... دی توانست بگوی نمگری دچوقتی االن و نه هنه
 ....! کسچی هبه

 . روشن شد لشی موباصفحه
 " ی خوب" داده بود امی پانی ک

  " زنم ی خودم بهت زنگ مشمهی پای خوبم برد" جوابش را داد عیسر
 " ی اوک" کلمه بود کی تنها انی کجواب
 . را پاك کردانی کامی و پشماره

  باشد ای دانست چند روز قرار است کنار بردینم.  طرف کمد رفت به
 .  دست لباس برداشت دو

 .دی کشرونی هم بی رنگی مشکمانتو
 .  رفت رونی زود آماده شد از اتاق بیلیخ
 .  ماندنش نکرد ي اصرار برابایز

 . از خانه خارج شدندای همراه برد کردند وي سردیخداحافظ
 . به دست گرفتای اش را بردکوله

  از نگاه کردن به صورتش خجالت 
  . دی کشیم
  ... شی محبت هااز
  ... شی نگاه هااز

 .دلش آشوب بود .  داشت ي بدحال
 .  آمدی حس تهوع داشت اما باال نم
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 . نشست ی صندليرو
  داد ی را مای عطر بردي بونی اتاقک ماش

  . دی کشنیی را پاشهیش
 ... شده ی باهم قاطای و بردانی کرد عطر کی ماحساس

 .  روشن شد نی ماشپخش
  سکوت کرده بود ایبرد
  بود ی بار از سکوتش راضنی اوليبرا
 .  بشکندخواستینم

 .  را فشرددی کلای بود بردکی تارخانه
 .  رنگ پخش شددی سفنور
 . گذاشت کانتر ي را رولی و موباچی سوئایبرد

 رمی دوش بگرمیمن م:  گرفت یقی عمنفس
 ه؟یچه عجله ا:  با تعجب برگشت ایبرد

  ادیاز صبح بهشت زهرا بودم بدم م : دی را بلعبغضش
  راحت باشزمیبرو عز:  سر تکان داد ایبرد

 .دی را گزلبش
 شد،ی گفت اشک می مای چه بردهر

 .ختیریبه جانش م...شدی درد م
 .گذاشت، وارد حمام شد تخت ي را روشی هالباس
 .  را پشت سرش قفل کرد درب

  سرد را باز کردرآبیش.  سمت وان رفت به
 . وان نشست لبه

  . ختندی ررونی بشی هااشک
 . لبش گذاشت يدست رو.  به در خوردی آرامضربه
  يزیپگاه اگر چ:  آمد ای برديصدا

 !رمی بگي خوایم
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 .  خواست یمرگ م. رود  نرونی هق هقش بي را محکم فشار داد صدادستش
  گرفت ؟ ی مشی براایبرد

 يزیچ: گرفت آرام جواب داد نفس
  !ی خوام مرسی نم

 . شد ی وارد کرد، درون وان خالوپی به تيفشار.  بدن را برداشت شامپو
 .  آمدند ی منیی مهابا پای حاال بشیاشک ها . دی وان دراز کشدرون
 .  کند هی توانست راحت گریرش نبود م کناانیک...  مقابلش نبود ای که بردحاال

 ...  تا رد بوسه ها پاك شود دی کشی بدنش دست مي بغض روبا
 ..   کرده بود ی بار خودخواهنی نکرده بود اما ای خودخواهچوقتیه
 ...  وجدان شده بود یب

 ... برده بود و غرق شده بودادی را از همه
  که همراه خودش آورده بودي احوله

  . دیچی تنش پ برداشت دور
 .  آباژور بود فی نور ضعدیبخشی میی که روشناي بود و تنها نورکیاتاق تار.  رفت رونی حمام باز

 .  بود دهی تخت دراز کشي روایبرد
  رفت شی آرام به سمت لباس هاي قدم هابا

 . نشستفشی کپی زي رودستش
 .  روشن شد اتاق

 .  تخت نشسته بود ي روای بردبرگشت،
 .دلش چنگ زد به استرس

 . عوض کند دی دانست کجا باینم.  را برداشت شیلباس ها.  توجه باشد ی کرد بیسع
 ! برود ؟رونی از اتاق بای نجایا

 .  بکشم گاری سرمیم:  از پشت سرش آمد ای برديصدا
 .  رفت رونی از اتاق بو

  " کنم کاری درد چنی با اای خدا" اش گذاشت یشانی پيدست رو.  آزاد شد نفسش
 .دی را پوششی لباس هانی سنگی قلببا
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 .دی تخت دراز کشيرو. فرو رفتیکی زد اتاق در تارنیی برق را پادیکل.  نرفترونی اتاق باز
  شده بود دتری نرفته بود شدنیحالت تهوعش از ب. وار در خودش مچاله شدنیجن

 .  و استرس تهوع گرفته ی دانست از شدت ناراحتیم
  بودنش نشود داری هم فشرد تا متوجه بي را محکم روشیتاق چشم ها بسته شدن در اي صدابا

 تا عق نزند اتاق خواب کردی خودش را کنترل می بود به سختدهی تهوع وحشتناك امانش را برحالت
 ...دادی تعفن ميبو

  " تو رو خدا بغلم نکن  " در دل التماس کرد دی رفت نامحسوس خودش را جلو کشنیی پاتخت
  فشرد شتری را گرفت چشمانش را بشی گلوخی ببغض

 .  سر خورد ینی بي غهی کند اما  اشک ارام از تيری شدن اشک جلو گي از جارتا
 نکن هی گر" دهانش گذاشت محکم فشار داد ي دست رودی را شنوانی کردن آب در لی خاليصدا

  " دارهیهنوز ب ....دارهیاحمق ب
 .حبس شد  اش نهی تکان خورد نفس درون سگری بار دتخت
  دشی دور کمرش حلقه شد و به سمت خود کشی بعد دستهی ثانچند
دلش هق هق  .... رختندی مرونی بشی کرد اشک ها از چشم هاشتری صورتش بي دست را روفشار

  نیا....خواستی مدنیدلش هوار کش...خواستیکردن م
 

   ....دیکشی هوار مدی را باگناه
  .دی لباس خزری که دور کمر بود زیدست
 فشار داد فرو رفتن ناخن در گوشت صورتش را احساس شتری دهانش گرفته بود را بي که جلویدست

  . کردیم
 ... شده بود دهی بوسنجایامروز هم هم.  گردنش داغ شد پشت
  " امشب فقطهی امشب فقط صدامو بشنو هی ایخدا" فشرد شتری را بشی هاچشم
امروز او هم  ...دیاغ پوست گردنش را به آتش کش دي گردن کنار زده شد لب هاي از روشیموها

 ...  بود دهیگردنش را بوس
 ... باالتر رفت تمام عضالت تنش را منقبض کرددست
 ...   اولش برگشت ي آمد سر جانییدست پا... سرد به گردنش خورد ي بعد هواهی ثانچند
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انه در تخت نبود  خنی تا نفس حبس شده آزاد بشود کاش امشب در اشدی دست برداشته مکاش
 ... تهوع وحشتناك نبود نیکاش ا

 انگشتان پا از اتاق ي آهسته روي از جا برخاست با قدم هادی را که شنای آرام بردي نفس هايصدا
  دهان گذاشت ي دست روستادیپشت اتاق ا...خارج شد 

 
 شیم ها معده اش را احساس کرد به قداتی کند اماحجوم محتويری از تهوع وحشتناکش جلوگتا

  مانده توان ی داد  در توالت را باز کرد باقيشتریسرعت ب
 
 .... عق زد ...  بستن درب ي در دست جمع کرد  برارا

را عق زد ... تن او زده بوديکه رو... تنش خورده بودي که روییبوسه ها....  امروز نحس را عق زد تمام
... 

 ...  شدحالی عق زد تا بانقدر
به زن شکست ... نگاه کردنهیبه آ ...دی صورتش کوبيشتش را پر از آب کرد رو آب را باز کرد مریش

  " کردم انتی خ"خورده خائن نگاه کرد  ارام لب زد 
  " کردم انتی امروز خ" گونه سر خورد ي رواشک
 مجازات زن " اب هنوز باز بود مشتش را پر از آب کرد با خود فکر کرد ری انداخت شنیی را پاسرش

 " ؟هی چکنهی مانتی که خشوهر دار
 .... بسته اش مانديکلمه سنگسار پشت لب ها .. دی صورتش پاشي اب را رومشت
 پگاه ؟حالت خوبه ؟:  نگران بود ای بردي ضربه به در خورد صداچند
 . افتادهی بلند به گريبا صدا.  نشست نی زمي در روپشت

  آخه؟ی کنی مهیچرا گر.. .پگاه جان درو باز کن :  محکم تر به درب ضربه زد ایبرد
 " کردم بهت انتی چون خ" گذاشت دی سنگ سفي را رودستش

 .  رفت نیی چند بار باال و پارهیدستگ
 .  را جمع کردشی داد زانو هاهی را به در تکسرش

 .ستی بود، حالم خوب نيامروز روز بد:  گفتبلند
  .می باهم حرف بزنرونی بای ب_
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  ندارم بزنم ی حرف_
  رونی بای بمیزنیف نم باشه حر_

 .  در گرفت بلند شد رهی را به دستگدستش
  بود شی رو به روای که آمد بردرونیب

 ... نزدیحرف
  ... دی نپرسیسوال
 ...  آغوشش نگرفت در

 نگاه رفتی شده بود به اتاق مسی که خشی عوض کردن لباس هاي که برایتا وقت.  نگاهش کردتنها
 .  جدا نشد ي لحظه اایبرد
 . تنها بود دی تخت دراز کشي بار دوم روي برایتوق
  !امدین .... دیای بای چه صبر کرد بردهر

  امدی نآنقدر
 ...! خوابش بردتا
 

+++++++++ 
 

  روشن بود ونیزیتلو.  به خانه انداخت ینگاه.  خانه را پشت سرش بست درب
 . در حال پخش بود  Pmc آهنگ مزخرف از  شبکه کی

 .  و زرد روشن بود دی سفيا خانه با نورهتمام
 .  انداختبشی خانه را در جدیکل

 . را کالفه فوت کردنفسش
 .  طرف آشپزخانه رفت به

 .  متوجه آمدنش نشده بود ماندانا
 .  بود ي تنه در حال آشپزمی بود با ندهی پوشی کوتاهشلوارك

  جلب کند  تواند توجه اش رای کرد می را دوباره روشن کرده بود مثال فکر مشیموها
 .  مانداناستشی موجود برانی ترتی اهمی دانست که بینم
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  . دی کشي بلند" نی ه" انی کدنی برگشت با دماندانا
 ؟ي اومدي ندا بدی تونینم:  قلبش گذاشت با چشمان گرد شده گفت ي رودست

 دوست  ازیکی به ندا که دیخندی  و م"  دهی ندا به من مدمی من ندا نم"گفتی سر حال بود ماگر
  شناختنشی بود و همه مزانشی آويدختر ها

 .  بود شی های شوخي برای نه سرحال بود و نه ماندانا آدم مناسباما
 !يدیشنی مي کردی آهنگو کم ميصدا:  کرد اخم

فکر کردم امشبم :  رفت در همان حال گفت نکی آرام تر شده بود به طرف سی که حاال کمماندانا
  ياینم
  می اومدم حرف بزن_

  . دی کشیانگار انتظارش را م.  مکث کرد ماندانا
 ؟یچه حرف: به طرفش برگشت .  انداخت نکی را درون سی چوبقاشق

  !ی زندگنیراجب ا:  را تکان داد دستش
  !مونیزندگ:  پوزخند زد ماندانا

 . نداشتم و ندارمی مشترکیمن با تو زندگ:  چشمان گفت رهی خانیک
 ه  بار بنی هزارمي براشکست

 . شکست انی کدست
  خوام برم ی ممی حرف بزننی بشایب:  به طرف سالن رفت انیک
  برگشت نکی که رفت به سمت سانیک

 . دستش را دو طرفش گرفت دو
 آب سرد گرفت آب از مشت ریمشتش را ز. اهرم آب را باال زد  . دی پشت هم کشقی نفس عمچند

 . مانده بودرهی و نگاهش خزدی مرونیب
 دستش را خشک کرد دستمال دی کشرونی بیدستمال. زدنیی آب به صورت اهرم را پادنی پاشبدون

  ي که روزي پرت کرد کارنکی شده را درون سسیخ
 
 .  انجامش متنفر بود از
 .  کاناپه نشسته بود ي روانی خاموش بود کونیزیتلو.  طرف سالن رفت به
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 .  رفت مقابلش نشست جلو
 بهت ندارم و یلی مچی هي متوجه شدتیون شب که اومدم خواستگارهم:  شروع به صحبت کرد انیک

  که یبه اجبار بودم بارها هم به زبون آوردم که بدون
 

 .... االن مني اما تموم نکردي بگذرخودت
 لهی وسهی منم فقط ی تموم کني خوای حاال می کوروشو گرفتي هیاالن تو سرما:  حرفش آمد نیب

  که یزنی حرفا رو هم منی به هدفت بودم ادنی رسيبرا
 
  درسته؟ي خودت مقصریبگ
 عالقه چی هچوقتی من هیشی متی اذشتری بينجوری انیبب...درسته:  بدون انکار سر تکان داد انیک
  کنمی نمدای به تو پيا

  !ي خوای که تو مشمی نمیمن اون!  به ضرر جفتمونه ی زندگنی اادامه
  ندارم ازت ی من توقعي نشدي خوای که خودتم میتو اون:  زدلبخند

  ی برخورد کنی مثل االن منطقدوارمی امدمی من فردا دادخواست طالق م_
 .  شدبلند

 انی ازت کشمیمن جدا نم:  آرام گفت ماندانا
 دردسر جدا ی خوام بیمن م ! ی نشای ی جدا بشيری بگمی که تصمستیحق طالق با تو ن : دیخند

  ی ميمن کار ای شو ی خودت راضای فکراتو بکن میبش
 

 ی راضکنم
  !ی بش
  هست؟ی چشتری بي سرم آوردی که شب عروسییاز بال : ستادی اشی شد روبه روبلند

 ادتی!!  بدت اومد یلینه که خ:  صورتش نشست ي به طرف باال رفت طرح پوزخند روانی لب کگوشه
  ؟ ي کردیرفته التماس م

 .  صورتش نشست ي که دستش باال رفت روختی حس حقارت به وجودش رچنان
  .دی کوبانی صورت کي که دچارش شده بود را روی لحظه حقارتکیدر  ... محکم
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 .  صورتش نشست ي روانی کیلی سنباری آمد انیی که پادستش
 .  قدم به عقب رفت چند

  وونیح: لب زد .  بغض نگاهش کرد با
 .  شد دهی لبش کوبي روانی دست کپشت
 . شدری اسانی در چنگ کشی نشان دهد موهایل بتواند عکس العمنکهی از اقبل

  را با تمام قدرت عقب برد سرش
 . پوست سرش را به سوزش انداختشی شدن موهادهیکش

 .  صورتش را جلو برد چندانگشت باهم فاصال داشتندانیک
 ي خوری می گوهنیدفعه آخرت باشه همچ : دی شده اش غردی کلي دندان هانی باز
 .  پرتش کرد و

 . به طرف در خانه رفت انیک. دیچیدرد در تنش پ.  شد دهی کوبزی م بهوکرش
  یازت متنفرم عوض :دی کشغیج
  را برداشت به سمتش پرت کرد زی ميدستش را دراز کرد ظرف رو. دی خندانیک

 .  رد شد انی از کنار گوش کظرف
  ی من بموني پاي تا آخر عمر مجبورشمیازت جدا نم:  زد ادی فردوباره

  همومینیبیم....  خب یلیخ:  رگشت  بانیک
 .  خون را پاك کردیسیخ.  جواب دست پشت لبش گذاشت بدون
 .ستادی خانه را بست پشت در ادرب
  " خونمون ای برمی من دارم م" سروش نوشت ي برادی کشرونی را بلشیموبا
 . ضرب گرفت نی فرمان ماشيبا انگشتان رو.  را نگه داشت نی کوچه ماشسر
 . !.. شدینم

 ... ! داشت ی بد و لعنتحس
  شاگرد برداشت ی صندلي را از رولشیموبا

  چت با سروش را باز کردصفحه
  بود " باشه " امشی پنیآخر

 . کلمات ضربه زد ي روانگشتش
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  کباریبعد از ارسال .  را نوشت جمله
  "منصرف شدم  ... ای ن" خواند
 .  پرت کرد و به راه افتادی صندلي را رویگوش

 .  سمت خانه خودش راند به
 . شد سروش تماس گرفت نگی پارکوارد

 .  حوصله جواب دادی ب
  کال ؟ای ي منصرف شدان؟االنی شد پس کیچ:  سروش سرحال بود يصدا
   دهی ماندانا هم پا نمبرهی شدم زمان ممونی پشیچیه:  را بست نی ماشدرب

  ؟ی کنی کار میچ...  بابا ي ا_
 تی اذی بشه به اندازه کافی کنم راضی دم فکر میفردا دادخواست طالق م:  سمت آسانسور رفت به

 !شده 
 سگ نشو بهش نپر مطمئنم ی کن با زبون خوش خرش کنی جفتتون بهتره سعي براينجوری ا_

  کنه یقبول م
 امشب که کتکش زدم :  فرستاد رونی را پرصدا بنفسش
  پرروئه یلیحقش بود دمت گرم خ : دی خندسروش
  ؟ي نداريکار: زد  لبخند

 يکاری اگر بستی نی نه کار خاص_
  حال ندارم برم یی رضا تنهاری امی مهمونمی باهم برنجای اای پاشو ب
  برو رضایحسشو ندارم با عل:  گرد را فشرد دکمه

 حرف ی ده بار رفت تو اتاق تلفنششی ساعت رفتم پکی اریاسم اون عنو ن:  با حرص گفت سروش
 ! دختره نیشو با ا خوددهیی..گ... زد

 با سانازه هنوز؟:  آسانسور را باز کرد درب
  شده لنگه خودت ی دختره شده حالم بهم زننی اری آره بد اس_

 ؟ي ندارينگو کار... ك : دیخند
 خدافظ ... شبت به فاك !  بکنمش رمی کار توئه من االن دارم مییگو... ك_
 .  گفت و تماس را قطع کرد " یوثی د"
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 .  انداختنهینگاه به صورتش در آ. سور شد  آسانوارد
  امروز پگاهي گردنش چنگ هايرو

 . مانده بود 
  ...!شانی رودی آرام دست کش

  کرد ؟ ی بود ؟ چه می در چه حالاالن
 .  اش را فشرد یشانیپ

 ...  را بشنود شی صداردی توانست تماس بگی مکاش
 .  رفت رونیدرب را هول داد ب . ستادی اآسانسور

 .  پارکت خشک شده بود ي قرمز روونخ
 ... ! خودش بود و پگاه خون

 ... ! شده بودند افتادیکی که باهم یی به جانگاهش
  نی لذت بخش تریکی دی توانست بگوی پگاه بعد از رابطه نبود مي هاهی گراگر

 ...  بود شانی هارابطه
  بودند دهی از ماه ها بهم رسبعد

 ...  تنگ بود دلش
 ... نش  عطر تيبرا

  ...دستانش
 ... تنش ی حس نرميبرا

 .  را باز کرد راهنشی پي هادکمه
 . تک تک دکمه ها با دستان پگاه باز شده بود امروز
 .  شد ختهی رشی گرم در رگ هایحس
  کرد ی دلش احساس اشتباه بودن نمته

 . حال بد پگاه ناراحت بود ي برافقط
  نظرش پگاه از اول هم مال او بود از
   بود که چنگش ربوده بود يگری کس دنیا

  دی فهمی پگاه را نمهیگر
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 بود که محرم هم بود و نامحرم به هر شانی نبود مهم دل های و تعهد به چهار جمله عربتیمحرم
  ... گریکس د

 . مبل انداخت به طرف اتاق خواب رفت ي را روراهنیپ
  داد ی دادخواست طالق مدی بافردا
  کرد ین ماندانا م کردی شروع به راضبعد

  دی کشی طول مادی زدی طالق نباپروسه
 ...  خواست پگاه منصرف شود ینم

 دی کشرونی را از پا بشلوارش
 . تخت  انداخت ي را روخودش

 . دستش را فشرد رضایعل.  به صورتش خوردیمیباد مال.دی کشنیی را پانی ماششهیش
  . ردی شکستن بغضش را بگي تا جلودی کشیقی عمنفس

 کف دستش ی در پیچند بوسه آرام و پ . دی چسبرضای عليکف دستش به لب ها.  باال رفت ستشد
 . نشست 

 ...  رخ مردانه اش را مین. نگاهش کرد .  را چرخاند سرش
  دانست اگر نباشد ی که حاال می رخمین

 .  نخواهد بود ی راحتنی به ادنشی کشنفس
  گهی دمی موندیحاال چرا شمال ؟ خونه م:  زمزمه کرد آرام

 ... برای استانبول می اصال برای شی کمی بري خوای بهتره ممی دو روز دور باش_
 چند نی آخه ایشی متی اذگمینه که شمال دوست نداشته باشم کال م: حرفش آمد نی زد بلبخند

  !ي بودریگیروزم همش پ
 چرت نگو ساناز، مامانت بهتر بود ؟:  اخم کرد رضایعل

  اومده ششیآره خالم پ :  را تکان دادسرش
  بابات ؟_
  دونم بعد از محضر ینم :دی کشآه
  مشیدیند

  آه نکش ينجوری اشهی درست میهمه چ:  دستش را نوازش کرد 
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 ! باشه : زد لبخند
 .  دادهی تکی صندلی پشتبه

ز  را نداشتهم بارضای دانست اگر علینم.  روز در تنش ماندنی چندیخستگ. را به جاده دوختنگاهش
  آورد؟ی سخت را تاب مي روزهانیباز ا.  بود يقو

  مادرش ي هاهی که با گرییروزها
 .  گذشت ی پدرش مي التماس هابا

 ي بود که از ساناز پر شور و سرحال دخترنی که به روح و روانش خورده ، انقدر سنگیی هاضربه
 .  ساخته استنیافسرده و غمگ

 شیتنها خودش بود و اشک ها....  نداشت ي حال پگاه خبر را نداده بود، ازرضای علي تماس هاجواب
 ... 

  ... شی بود و غصه هاخودش
 . کردی مهی بود ،گري که قویی اندازه تمام روزهابه
  نگذاشته بودشی اما آمده ،تنهارضایعل
 .  بود رضای شدنش در تخت خواب خودش با نوازش دست علداری بشی اتفاق روزهانی بهتردیشا

 . آمده بوددنشی مادرش صحبت کرده و به د زده بازنگ
 .  لبش نشست ي رورضای علدنی مادرش بعد از دی از خوشحاليلبخند

 .خواندی را از نگاهش می اما خوشحالزدی نمی بود حرفدهی چزی مي را رورضای علي هاگل
 م؟یرسی میمن بخوابم تا وقت:  کرد رضای به علینگاه

 ا  رگارشی دست دراز کرد پاکت سرضایعل
  زمیبخواب عز : برداشت
 .  دستش لذت بخش بود ينوازش آرام رو . دی نکشرونی را بدستش

  !دی را بست ، خوابچشمانش
  !دی دستش را باال برد ، بوسگری بار دشی از بسته شدن چشم هابعد
  چند روز مانند مرغ سرکنده بود نی ادر

  بود ختهی از حال ساناز تمام روانش را بهم ري خبریب
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 ساناز بد بشود اما نتوانسته بود تحمل ي درست نباشد به خانه اشان تلفن کند و برادی دانست شایم
 کند   

  دشی تخت با چشمان بسته دي سرش رفت، روي که باالي لحظه اقایدق
 ! شده بود ختهی دلش رشی آتي روآب

 شباهت چهره اش با زدی لبخند می چشم بود وقتری زیی با چروك هاییبای ساناز زن مهربان و زمامان
  تنها تفاوتشان رنگ چشمانشان و شدی مشتریساناز ب

 
  بود یکی جنس نگاهشان اما
 ...  از حرف پر
 ... ! از درد پر
  که باالسر ساناز در اتاق نشسته بود یی چند روز شب هانیا

  شده بود شی هاهی گري که آغوش براییروزها
  کرده بود فکر
  خودش به
  ساناز به
  تر بود ي جديزی از هر چشی که حاال برايرابطه ا به

 ! بوددهی رسجهی فکر کرده بود که به نتآنقدر
 .: آورده بود رونی اعالمش ساناز را از تهران بي براي اجهینت
 
 . به ساناز انداخت هنوز خواب بود ی زد، نگاهیتک بوق.ستادی االی وي به رورو

 ! بود،نشناختش فی ضعرمردیمان پانگار چش.  را باز کردالی درب وداریسرا
 گل از چهره اش دنشی با درمردیپ . دی کشنیی را پانی ماششهیش.  جلو آمد رمردی زد پيگری دبوق

 سالم آقا شرمنده نشناختمتون ، حالتون : شکفت 
 

  ؟اوردنی نفی ؟ خانواده تشرخوبه
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 ستنینه مامان و بابا ن...  بیچاکرتم آقا حب:  را فشردرمردی زد و دستش را جلو برد دست پلبخند
 ...خودمم و 

 خانومم ؟نامزدم؟ دوست دخترم؟. تمام کندي دانست با چه کلمه اینم
 " خودمو دوستم " راحت گفته بودیلی آمده بود و خنجای  ها با دوست دخترانش ابار
  . دی درمورد ساناز زبونش نچرخاما

 . را بفهمدهیهم تفاوت ساناز با بق داری تا سردی بگوي ترنی نسبت سنگدی کرد بای ماحساس
  آقا شرمنده معطلتون کردم کنمیاالن درو باز م:  آمدرونی از فکر ببی حبي صدابا

 .  شد اطی به ساناز انداخت  و وارد حيگرینگاه د.  به سمت درب رفت بیحب.  را تکان داد سرش
 . شد ادهی پنیساناز را صدا زد و خودش از ماش. را پارك کرد نیماش
 . شد ادهی انداخت و پشانشی پري موهاي افتاده دور گردنش را برداشت روشال

 ی مرونی را بدی خري هاسهی بود کستادهی کنارش ابی صندوق عقب را باال زده بود و حبرضایعل
 .دیکش

 . سالم کرد بیرو به حب.  رفت کنارشان
 . و بدون نگاه به صورتش جواب داد نی سرسنگردمردیپ

  ؟ یمن برم تو عل: گفت رضای به علرو
 . دادی حال بدش را نشان مشی نگاه به صورتش کرد چشمانش پف داشتند و غم چشم هارضایعل

  امی منم االن مزمیبرو عز:  زد لبخند
 . اش ماندرهی که رفت از پشت سر خساناز

 .  دختر را دوست داشت نی خودش هم سخت بود اما واقعا اي براباورش
 کرد اما حاال کنار ساناز هردو را ی بودند که ازشان فرار می ، دو حستیل و حس مسئوتی مالکحس

  ی بلکه متوجه لذت بشدی نمتیداشت و نه تنها اذ
 

 .  شده بود تشانینها
 . بزرگ سالن گذاشت و نگاهش را در خانه گرداندزی مي را روفشیک
 . تر بود کیو ش بود بزرگتر ای که همراه پگاه رفته بودند و متعلق به بردییالی واز



 1020 

 ی در حالرضای در دست وارد شد پشت سرش علسهی با چند کداری درب برگشت سراي آمدن صدابا
  دوش انداخته بود آمد و درب را يکه کوله اش را رو

 
 . پا بست لنگه
 کجا عوض:  رفت کوله اش را گرفت جلو

  کنم ؟
 ی نفره بود اتاق دومکیگر تختش  سمت چپ ایاتاق دوم:  با دست طبقه باال را نشان داد رضایعل

  نیسمت راستو بب
  دو نفره؟ای داره حاال تخت تک نفره یچه فرق:  چپ نگاهش کرد چپ

  آورد و آرام نیی سرش را پارضایعل
 گمیشب فرقشو بهت م : گفت

 .  را به نشانه تاسف تکان داد و به طرف باال رفت سرش
 . کردی کرد نگاه میها را باز م کردن نداشت وگرنه تک تک اتاق ی به فضولعادت

  که آدرس داده بود تخت دو نفره داشت یاتاق
 .  شد لباسش را در آوردوارد

 . گرفت به حمام برود می تصمربغلشی زیسی حس خبا
 .  بپرسد رضای برود از علنیی حمام در همان اتاق بود و الزم نبود پاخوشبختانه

 را ی مشکری تخت گذاشت ،لباس زي رنگ را روی گلبه رنگ زاپ دارش را به همراه تاپدی سفشلوار
  لباس ها گذاشت و بعد از برداشتن حوله به حمام ریز
 

  .رفت
 .  آمد رونی ساعت بمی کمتر از ن

 .  تخت نشست ي روچاندی را دور تنش پدی سفحوله
  . دی کشرونی بدنش را بونیلوس.  در کوله کرد دست

 در بزن :  با حرص گفت رضای علدنیه گذاشت صاف نشست با د حوليدستش را رو.  اتاق باز شد در
  نگران شدم یینجایدوساعته ا:  لبخند زد رضایعل
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ماده .  را فشرد وپی را برداشت کف دستش را باز کرد تنیدرب لوس.  تخت گذاشت ي را روشیپا
  دستش ي رنگ رودیسف

  ختیر
 : دی چسباند نفس کششیبه موهاسرش را . دست دود شکمش حلقه کرد. پشت سرش نشسترضایعل
  ! دهی مموی ليبو
  ؟ ی قبلای خوبه نیاوهوم شامپومو عوض کردم ا:  را جابه جا کرد شیپا

 دستش.  ها پشت گردنش نشستند لب
 .ستادی از حرکت اي لحظه ا

  دوست دارم شتری بنوی جفتشم خوبه اما ا_
  را رشی دراز کرد لباس زدست

  بپوشم  لباسمورونیبرو ب : برداشت
  ندارم ي بپوش من کار_

 بند ها نی را برداشت دستش را از بی مشکنیسوت.  باز شد رضایقفل دست عل . دی را جلو کشخودش
 . رد کرد 

 .  از پشت سر گرفت سگک را بست رضای طرفش را علدو
  رفته بود همانجا ماند سرش راگری دي برداشتن تکه اي که برای زنگ خورد دسترضای عللیموبا

  نگاه رضایچرخاند به عل
  ؟هیک : کرد

  دونم ینم:  تخت انداخت ي را بدون پاسخ رولی موبارضایعل
 ؟يچرا جواب نداد:  باال رفت شی ابروي تاکی

  شناختمی چون نم_
 ؟ي جواب ندادي من بودشی چون پای یشناختینم:  زد پوزخند

  جواب ندادم چرت و پرت نگو شناختمی چون نم_
 دی دستش را گرفت به سمت خود کشدی خندرضای علیگیخودت چرت و پرت م: رد را کج کدهانش

 . بغلش ولو شديتو
 .  نرفت نیی را با دست نگه داشت پاحوله
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  االن؟ي شدیرتیتو غ:  سرش را جلو برد رضایعل
 سوخت تو زنهی که زنگ مچارهی اون بي باشه دلم فقط براری خيدیبرو بابا خواب د : دی خندالیخیب

  شهی متی اذی الکيوستش ندارکه د
 .  دوستش ندارم ی دونیاز کجا م:  کردزی را رشی چشمارضایعل

  ؟شیشناسی اصال مگه م؟يدار:  رنگ باخت نگاهش
 دی دونم شاینم:  زد لبخند

  مونده درد گرفت زونیبرو اونور پاهام آو:  اش گذاشت فشار داد نهی سي را باال برد رومشتش
 .  بود رضای علي پاي روشیحاال پاها. کردشی جابه جارضایعل
 .برو بهش زنگ بزن تا من لباس بپوشم :  حرص گفتبا

  ؟یمگه قراررلباس بپوش:  حوله نشست ي رورضای علدست
  یبرو گمشو واقعا عل:  را هول داددستش

 احمق : دی سرش را عقب برد خندرضایعل
   یخودت:  را تکان داد خودش

  تنش خم شد ي رورضای را باز کرد علشیساناز دو پا.  باال برد راشی رانش گذاشت پاری زدست
  دند،یچی ران خوش فرم دور کمرش پدو

 .  باز شد حوله
  تخت گذاشت ي دو طرف سرش رودست
 .  شد دهیچی ساناز دور گردنش پي هادست
  ، شی لب هاکی را جلو برد نزدسرش

  می زندگي جز تو توچکسیه:  زد لب
  اما دمی حس رسنی شد که به اي دونم چجورینم. ستی ن قلبمي فکرم، تويتو
  عوضش کنم یچی با هستمی دونم که حاضر نیم
 ی حتیستی نی حالم خوبه وقتی تو کنارمیوقت:  اش را کنار زد یشانی پي افتاده روي انگشت موبا

  . ستیخودمم باهام ن
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ردم تا اسم تعهد اومد تو رفاقت  به تعهد فکر نکچوقتیمن ه:  ساناز پر آب شد، ادامه داد ي هاچشم
  دونم ی از تعهد نبود نمی منو اسمنی کنار اما بدمیکش
 

  می کرددای جفتمون به احساسمون تعهد پمی بفهمنکهی شد که بدون ايچجور
 من لذت يمتعهد بودن به تو برا...  لذت بخشه یلی خستی ننی واژه برام ترسناك و سنگنی احاال

 بخشه ساناز 
  می راضرمیاالن بم  : دیچک ساناز اشک

 رضای بعد دوتا ساناز و علمی ، ماه عسل برمیری بگی عروسمیخوای تازه مزمیشعر نگو عز...ك:  زد لبخند
 می بسازگهید

 کردم ینیمقدمه چ : دی از حالت صورتش خندرضایعل.  مات بودشیچشم ها. باز ماندمهی ندهانش
  بدتر شد ی نشينجوریا

بهمش :  نذاشت رضای برود علرونی تنش بریرد خودش را تکان بدهد از ز کیسع.  را بست دهانش
  خوبه می که هستينجورینزن ا

  ؟ي کردياالن تو ازم خواستگار:  کردزمزمه
  آره _
 ؟ي جد_
  !ي جد_
 ؟ي مسخره نکرد_

 ...!نه به جون خودت :  زد قهقهه
  يوا:  زد هی گرریز. صورتش گذاشت ي رودست

 .ادی مرتی شوهر داره گگهی نکن دهیگر... جون : دی بار بوسنیچند گونه اش را رضایعل
  گهی کنم دی مهی دارم گرنی هميبرا:  گفتهی دستش را برداشت با همان گرساناز

  سانازی نداشتاقتیتو از اولم ل:  اخم کرد رضایعل
لب .رد آونییسرش را پا. را دور گردنش انداختشیدست ها.  بلند شود ساناز اجازه ندادخواست

  . دی مکث بوسی لبش چسباند و بي را روشیها



 1024 

 را که خودش بسته بود باز ینیسوت. دیتمام تنش را بوس . دی کشنهی سي را تا روشی لب هارضایعل
 . پرتش کرديکرد و گوشه ا

 .  بود رضای علي موهاي روشی دست ها
 ...  بود ی آخر خوشنیا

 ... لذت بود آخر
  شدنشان یکی نی اول مثلدی کوبی مجانی با هقلبش
  بدنش را تاب داد دی سرشی پاهاانی مدست

  را چنگ زد رضای عليمو
  شانیداغ بود نفس ها....  بود اتاق داغ

 . شده بودشانی در زدن وارد دل هایب....  خبر ی بعشق
  . دی کشرونی را از تنش برضای علي هالباس

 ودند  شده بیکی فکر کرده بود به رفتنش و حاال امروز شبید
  ازدواج داده بود شنهادی پرضایعل

  برآورده شده بود شیآرزو
 . دی چی خودش مي به سقف برارهی که هر شب با نگاه خییآرزو
  . دیچی در تنش پلذت
 . تندتر شدند شی هانفس
  و پدرش جدا شده بودند مادر
  ازدواج کند رضای بود با علقرار
  شده بود در باز

  شده بود شب صبح
 !برش را گرفته بود  صپاداش

+++++++ 
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انگار که . کرد ی فشار وارد مي را جفت کرده بود کنار هم، با انگشت شصت به پارکت قهوه اشیپاها
  هی روحش را تخلي جسمش ،روي فشار روخواستیم
 

 .کند
 .ردی قرار بگطی شرانی در اي زودنی کرد به ای نمفکر
 .  حد سخت باشد نی لحظه تا انی کرد ای نمفکر
 .ندیای درست از آب درنشی از فکرهاچکدامی کرد هی نمفکر
  . وفتندی فکر نکرده اش بي کرد اتفاق های نمفکر
 .  بود ی حالت خنثدر
  خوشحال و نه ناراحت نه

 ! گرفت ی اگر عذاب وجدان را فاکتور مفقط
  بود شهی اما مثل همشی رد به رومرد

  بود دهی پوشکیش
 . بود دهیچی عطرش در تمام خانه پيبو

  نشسته بودشی رو به روی ناراحتچی بدون هي و جدمرتب
  از تمام کردن رابطه گفته بود و
  اشتباه شروع شدن رابطه از
 ... اشتباه کردنش از
 ! که او شجاعت به زبان آوردنش را نداشت گفته بود یی همه حرف هااز
اده بود و از حجم قلبش کم شده  بود تنها با دقت گوش ددهی نفس نکشزدی که حرف می تمام مدتدر

 بود 
  شود انتی به خي اشاره اشی دقت گوش کرده بود تا مبادا در حرف هابا

  باشد دهی فهممبادا
  بود،ختهی که به رابطه ری از کثافتیی بوچی های بود که برداری اما خدا چقدر با او و

 ! نبرد
  داشت هی گري نبود ، خوشحال نبود اما دلش هواناراحت
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 چند قای آورد و تو دقی غروب جمعه به دلت هجوم مکی در کهوی که یلی دلی بي هاهی گرانهم
  ی افتی مهی بلند به گري با صداتی قبل از قهقهه هاقهیدق
  یدانی را ملشی دلنه
  ی کنترلش کنی تواتی منه

 !ی کنهی بلند گري خواهد با صدای دلت مفقط
 تر بود ي قوزدی حرف مشتری که بی عاشق نبود ، کس زد کمتری حرف مشتری که بی کسیی جداموقع

  ... ! ایخوددار تر بود مثل برد... 
 گفتی بود که نشسته بود مقابلش ميقو

 ! کن دای فکر نکن برو خودت را پزی چچی کس و هچیبه ه...  برو 
 سرش را باال گرفت .  فندك آمد يصدا
من به هر :  فرستادرونیهمراه به کلمات ب گرفت دودش را یقیکام عم. را روشن کردگارشی سایبرد

  يتو تو...  رو گرفتم می تصمنیدومون فکر کردم و ا
 

 ي برايزی چنکهی غافل از امی بسازخواستمی دادم ، جفتمون مشنهادی من بهت پی بود وقتي بدطیشرا
  تالش کردم و تو یساختن نبود تمام مدت من الک

 
  منم ی که خوشحالي کردتظاهر

 شمام رو بستم رو نخواستنت  چاحمقانه
  خودشه ادی که برنمی آدم از پس تنها کسگفتی مشهی داشتم همي استادهی

  پگاه جان يای از پس خودت بربیتونی نمتو
 ! نخواستم وی با اجبار کسی زمانچیمن ه!  خواد ی منو نمخودت

 تا تو ياریبه زبون ب حرفا رو نی صبر کردم تا تو اي چند روز که حالت بد بود و تو خودت بودنیا
  که خودتم ادهی انقدر زدتی اما ترس و تردیتموم کن

 
  ي گم کردراهتو

  .... !ای ی مونی خودت مای ي راه که برنی از اکنمی راه باز مکی برات من
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  بودانی حتما کي بعدای.  را قطع کرد حرفش
 ! بود انی با کای ماند ی خودش تنها مای

 بگم  دی بای دونم چینم:  زد لب
 شهی پامیکیهر دو ساکتن و آخر !  تو سکوته ی خداحافظنیباتریبنظرم ز ! ی بگيزی چستیالزم ن_
  ما با حرف زدنرهیم

  !می کنی سخت ترش م
 !  تموم بشه ينجوری خواستم ای نم_

  کنه ی فرق نمادی رابطه بوده حاال مدلش زنی تو سرت فکر تموم شدن انهیمهم ا:  کرد ي خنده اتک
  دونم چرا نشد ی شروع کنم نمدی جدی زندگهی خواستم با تو یمن واقعا م: ا گاز گرفت  رلبش

  ! دهیتوام از قلبت بپرس جوابتو م!  دونم ی من م_
  !يازم متنفر شد : ختی راشکش

 منو ي رسوندیبی و نه آسي کردیانتی ، تو نه به من خستی تنفر ني برایلیدل: آرام ، مردانه ...دیخند
  که انتهاش بن بست می کوچه شدکیوارد تو باهم 

 
  می تا ته کوچه و بعد برگردمی بری تو دوست داشتبود
  می برگهی سمت دهی هر کدوم از می کوچه برگردلی دادم همون اواحی و ترجدمی من زودتر داما
  پگاه ستی سخت نادی زرشیتعب
  منه رهی جلو همش تقصيای من مقصرم من ازت خواستم زودتر ب_

 ساله ام ، 31 مرد هیمن !  پگاه ی کنی منی به شعور من توهينجوریا:  کرد و ادامه داد ی نوچایبرد
  ی و رابطمون علنتی خواستگارامیمن خودم خواستم ب

 
 فراموش کردن ي بود که برانیاشتباه تو ا!  نداره ی ربطچی به تو هنی در اطالع خونواده باشه و او

  کیبه من نزد ی فراموشش کنیخواستی که نمیکس
 

  يشد
  .دمی نخواستنت پا پس نکشدنی بود که با دنی منم ااشتباه
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  بردارم مامانم زنگ زد اومدن خونه لموی وسارمیم:  شد بلند
 .  تکان داد ي سرایبرد

من دوست : دستش را گرفت .  برخاست جلو رفت ایبرد. زد،برگشتشی صداای قدم برداشت بردکی
  بودنم دمیهت کمک کنم اما دداشتم بمونم و با بودنم ب

 
  کنه ی بهت نمی کمکچیه

 در مشتش است را کف دست گذاشت و ی دانست از چه زمانی که نميحلقه ا.  را باز کرددستش
 من به : مشتش را در دست گرفت . انگشتانش را بست 

 
  دمی برات انجام مادی از دستم بربی هستم و هر کمکشهی همراه همکی دوست ، کی عنوان

 ! رو من حساب کن ي جا که بودهر
 .حلقه کف دستش را آزرد.دست مشت شده اش را محکم فشرد . بغض سرش را تکان دادبا

  کرد؟ی مهی گری از دست دادن چه کسيبرا.  روان شدند شی اتاق شد اشک هاوارد
 ... که خودش بودنش را نخواسته بودیکس

 . را تا کرد درون کوله گذاشتشی هالباس
 بافته بود شبی دای را که بردییدسته مو.  سر انداختي را رواهشیشال س.دی اش را پوشیم کرمانتو

 . شانه انداختيرو
 . شانه اش انداختي را برداشت روفیک
 که ي خاطره روزدهیدست به حلقه خودش کش.  گذاشت شی را روایحلقه برد. رفتی سمت پاتختبه

 ه  رفته بودند مقابل چشمانس زنددشی خريباهم برا
 

 . گذاشتای کنار حلقه بردی پاتختي رودی کشرونیاز انگشت ب.دی حلقه چکياشکش رو.پلک زد.شد
 .  رفت رونی از اتاق بيگری نگاه دبدون

 در گری در دستش بو د و دست دگاری بود و سستادهی بزرگ سالن اي پشت به او، رو به پنجره قدایبرد
 ! شلوارش بیج

 ...! اش یشگی همژست
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  کارم تموم شد : گفت آرام
  میریاالن م:  رفت زی برگشت به طرف مایبرد

  برم خوامی خودم مستینه الزم ن:  را باال برد دستش
  رسونمتی خونه مکیتا نزد:  خاموش کرد يگاریرسی را در زگارشی خم شد سایبرد
  دارمیی به تنهااجی نه واقعا احت_

فکر  : ستادی اشی محکم جلو رفت روبه رويهابا قدم . اش سوختینیب.نگاهش کرد.ستادی صاف اایبرد
  کنم ی قرار باشه ازت خداحافظي روزهی کردم ینم
 

انقدر  ...می مونی باهم مشهی کردم هر چقدر سخت باشه اما تا همی فکر ممی خواستگاري اومدیوقت
  روز نی کاش ها هستن تو دلم که از االن تا چنديا

 
 تی وارد زندگچوقتی کاش هيا... ای بردیی کاش من توي انی تونم برات بشمرم اما بزرگتری مگهید
  شدم ینم
 که خودم دمی رسیی کنن اما جای کردم خودم مظلومم و همه در حقم ظلم می فکر مشهیهم

 . کردم می آدم زندگنی گناه تری ظلم رو در حق بنیبزرگتر
 ...جفتمون مقصر:  گفت ایبرد

  یستی نیچیتو مقصر ه:  حرفش آمد نیب
 هی که زندم ي روزنی کشم شرمندتم تا آخری که نفس مي روزنیتا آخر! مقصر و شرمنده ام  من

  که خودم باعثش شدميدرد بزرگ رو قلبمه درد
 شیصدا.  را گرفت دستش

 ...  امامی باهم خوشبخت بشخواستمی من واقعا دوستت داشتم می باور کنخوامیم : دی لرزی م
 نجای االن و ایتو راست گفت.  دلم نشدمفیاما حر: ختیرور قطره اشک از دو چشمش همزمان فدو

 تموم شدنش بهتره 
 ....  تو ذهنت بمونه بهتره تااقتی لی دختره بهی شهی من هماز

 " زن خائن هی " اش را در دلش داد ادامه
 . کار را نکردنیاما ا...  بار گونه اش را ببوسد نی آخري براخواستی مدلش
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 ! بود" مواظب خودت باش " آورد و جوابش  به زبانی آرامخداحافظ
 . رفت نیی پایکی یکیاز آسانسور استفاده نکرد پله ها را .  رفت رونی در خانه باز
 . بار خودش را کشت کی هر پله ي قدم گذاشتن روبا

 ی آهنگ پخش نمی دردناك زندگيفکر کرد چرا در صحنه ها.  گذاشتابانی سنگفرش خي روقدم
 شود 

  نبود ؟ بهترنطوریا
 .  کردفشی را بندِ ،بند کدستش

 . آمدی مدرسه تا خانه را مری ژست مسنی با همشدی ملی که از مدرسه تعطی زمانمثل
 . شدندی جدا نمفی از بند کي کرد اما دست های مي خانه اشان تاب بازکی در در پارك نزدیگاه

  آنها باشديا کرد جی گذشتند و آرزو می از کنارش مشی جوان همسن حااليدخترها
 .  است نی دانست تاوان بزرگ شدن انقدر سنگی مچه

 شهی کردن شزی در حال تمی رنگی با پارچه قرمز و مشکيرمردی بود و پستادهی ای زرد رنگیتاکس
 آقا :  زد شی بود جلو رفت صدانیماش

  دیری منالیشما تا ترم:  را فشرد فشیبله دخترم بندش ک : دی دست کششهی پاك کردن شاز
 . انداخت شی به سرتاپی نگاهرمردیپ

  برم خوامیدانشجوام دربست م:  گفت عیسر
 . است اما قبول کرد ادی دانست زی منکهی گفت با ای و مبلغدی به صورتش کشیدست

  بودنی خورده در ماشسی خي کارتن هاي به بوهی شبییبو.  نشستنی ماشی صندليرو
 .دی کشنیی را پاشهیش

 و انی از کیکی آورد، دو تماس از دست رفته داشت رونی کوچک کوله بپی ز را از درونلشیموبا
  بای از زيگرید

 " خونه امی فعال نم" نوشت بای زيبرا
  را نداد انی کجواب
 . را نگه داشت ی گوشي باالیشاس
 به دنی داد تا رسهی تکنی ماششهی برگرداند و سرش را به ششی را سرجایگوش.  خاموش شد لیموبا
 . چشم بستالنیترم
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  !دارشویب! خانوم خوشگل !زمیعز:دیچی در گوشش پي ابهی غريصدا

 رو به ی  صندلی و آبدی صحنه مقابل چشمانش روکش سفنیاول.  را آرام از هم باز کردچشمانش
 .  اش بود ییرو

 ي اازهی دهانش گذاشت خميدست رو. اوردی که بود را به خاطر بیی تا جادی طول کشهی ثانچند
 .دی کشي اراده ایه و بکوتا
 چند بار صدات کردم ماشاال خوابت ستادهی وقته وایلیاتوبوس خ:  دوباره آمد بهی زن غريصدا
  ها نهیسنگ

  را چرخاند،نگاهش کرد زن در حال درست کردن چادرش بود، آرامسرش
  .دیشرمنده معطل شد:  گفت 

 اومده ی شرمنده باشه خانوم کسدشمنت: برداشتی صندلي را از روفشیک. زدی لبخند مهربانزن
 ! وقته هاریدنبالت ؟ د

  !انیم:  زد ی جانی بلبخند
 بود کیهوا تار. گذاشته بود برداشت پشت سر زن به راه افتادشی پاریکوله اش را که ز. جا بلند شداز

 .دی وزی میو باد خنک
 بودند باال ستادیساکشان ا که با ییهمهمه راننده ها و مسافرها.  رفتنیی پله کوچک اتوبوس را پادو
 .بود
 . از تهران دور نشده بود ییتا به حال سوار اتوبوس نشده بود اصال تا به حال تنها. شلوغ بودنالیترم
 . آوردندی را به زبان مي آمد راننده ها بلند نام شهری مادی فري هر طرف صدااز

 . کردی به اطرافش نگاه مبانهیغر
 به راه نالی از ترمیل درب اتوبوس کنار رفت و به سمت راه خروج از مقابي گفتن مرددی ببخشبا

 .افتاد
 دنی قبل از خوابشیسه ساعت پ . دی کشرونی را بلشی موبای کرد گوشبشی راه دست در جنیب

 . روشنش کرده بود 
  و ردی تماس بگهی با مادر مهدي کرد روزیفکرش را نم.  تماس گرفته بود نی نگبا

 . د  او پناهش شوي خانه
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 به راه ي کرد چه ساده سرنوشت بازی فکرش را هم نمي شده بود که روزیی اش پر از اتفاق هایزندگ
 . آزرد ی را مفشی ضعي هاي انداخت و همبازیم

 بابت از دست نی از خدا شکرش کرده بود بابت عوض نشدن خط نگيری و دلگی در اوج ناراحتامروز
 .د بودهی که به ذهنش رسی راهنیندادن آخر

 چرا دنی دور از تهران باشد بدون پرسزی خواهد چند روز تبری گفته بود تنها آمده و منی به نگیوقت
  کی نزديخوش اومد" چه فقط گفته بود يو برا

 
  " دنبالت میای بده با محمد مامی شد پدنتیرس

اره اش  که نظیی دانست خدای را گرفته بود فقط خودش مهی در آن لحظه تن صدا و لحن مهدچقدر
 .بود

 . صبح بود از پنج بعد از ظهر در راه بودقهی دقستی به ساعت انداخت دو و بینگاه
 کجا دمی سالم خاله ، من االن رس" نوشت نی نگي گرفت تنها برادهی ها و تماس هارا نادامی پلیس
  ام ی تاکسي تو" قبل از ارسال اضافه کرد " ؟امی بدیبا
 
" 
 شرمنده ی اطالع مزاحمشان شده بود به اندازه کافی که بنیتشان هم اندازی خواست به زحمت بینم

 . کردیاش م
 امی زرد رنگ رفت پي های به طرف تاکسامیبعد از خواندن پ. آمدنی نگامی پدی در دستش لرزیگوش

 .را نشانش داد
 . شد ی مرد سوار تاکس" یِ آبجنی بلدم، بش" با گفتن 

  ي هاامی به پی در دست گرفت و نگاه رااشی به راه افتاد موبانی ماشیوقت
 .  اش انداختنخوانده

 . افتادای چشمش به نام بردانی و کبای زي هاامی  پنی باز
 "!حتما... از خودت بدهي خبرهی...ی مادرت نگرانت بود به دروغ گفتم که با من" را باز کرد امی پعیسر

 اومدم " نوشت شیفحه را باز کرد برا شد، دوباره صمانی زود پشیلی را بدون جواب بست اما خامیپ
  شتی نگو پشهی تنها باشم اگر مخوامیم...خونه دوستم
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 " ستمین
 کرد ناراحت یاگر در خواستش را رد م.  صفحه برنداشت ي را ارسال کرد اما چشمانش را از روامیپ

  دادی شد بلکه حق هم مینم
  .دی بخاطر او دروغ بگوای نداشت بردیلیدل

 انگار که منتظر بوده . مد  آعی سرجواب
  . باشد

  "مواظب خودت باش...ی اوک" را خواند امی بود پی که به اشک نششتنشان حتمی چشمانبا
 يری جلوگشی اشک هازشی چرخاند تا از ریچشمش را گشاد کرد و دور اتاقک تاکس.دی کشیآه

 .کند
 . قفل شدلی را فشرد صفحه موبای گوشي باالیشاس

 . داد هی تکنی ماششهی اش به شیشگیم را به عادت هسرش
 . خوردی به صورتش مرونی از بی بود و باد خنکدهی کشنیی پنجره سمت خودش را پاراننده

 . را گرفته بود مشی تصمای از حرف زدن امروزش با بردقبل
 که از چند شب قبل گرفته یمی  راسخ شدن در تصمی هول کوچک بود برلکی تنها ای بردي هاحرف
 بود 

  نگفته اش را بفهمد ي تواند حرف های مای دانست چطور بردی نمقطف
 " ی کردن هر کسدای کن قبل از پدای خودت را پ" گفته بود امروز
 ... انیخودش را بدون ک...  کند دای شده بود که خودش را پی  ِراهی راهحاال

 ...ای بردبدون
 ... !بای زبدون

  ستی نيادی فرصت زي آنکه بعد از باختنت بسازيبرا
  که وجود دارد و کوتاه است ی شود ساخت اما فرصتی از هر باخت مبعد

  ندارد ی فرصتگری کرد دی فکر مروزها
 ... کرده بود دای فرصت پکی ساختن اما حاال ي نمانده برایفرصت

 ... بود ری چند کوتاه و دهر
 ...شی مانده بود برای باقی هنوز فرصتاما
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 .... به آرامش و عشق پارو زده بود  دنی رسي برای اندازه کافبه
 . وقفه پارو زده بودیب.... بدون فکر و بدون انتخاب 

  استراحت بدهد شی خواست به دست های فرصت کوتاه منی در احاال
  ردی به پارو بگگری خواست اگر قرار بود دستش را بار دیم

  را کرده باشدانتخابش
!...  

+++++ 
 

 اتاق ها پرتو نی بي بود که از داخل اتاق به راهروي به نور قرمز رنگ آباژور خانه محدودیی روشناتمام
 . بوددهی بخشیکمرنگ

  رژلب خورده پر بودي هالتری کوچکش  از فيگاری سریز
  در دستش در حال سوختن بوديگاری سو

 ...! خودش نی عدرست
 !ته بود  باال رفشی هاي ماندن شاددی کمک داور سرنوشت به عالمت در آفساپرچم

 . به شدت مصدوم شده بودانی دفاع آخرش به دست کو
 قلبش آتش به جانش زده بود و امروز ي آزاد درست کنار دروازه هاي چند ماه با ضربه هانی تمام ادر

 دروازه ها را بسته بود  
  گل خورده بود انی هر طرف از کاز

 !  گل اما از پا انداخته بودش نیآخر
  کرده بود ری اش سرازینیورده بود خون از لب و ب گل به صورتش خنیآخر
 . اخراجش کرده بودنی کارت قرمز داده و از زمداور
 ...  غرورشي نشسته بود و براي در دست؛اخراج شده از بازي شب است با کارت قرمزچند

 ... قلبش يبرا
  که شی تمام از دست داده هايبرا

 ! بودختهی بود اشک رانی کنشانی ترکوچک
 . لبش نشست ي روی تلخندپوزخ
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 !ان؟ی دست دادن کاز
 ! به دستش آورده بود ؟مگر
 ! خوانا بودشی سالن هم برایکی در تاری حتزی مي رودی سفبرگه
 ! بود انی کي که درخواست طالق از سوي ابرگه

 ! بودستادهی که زده بود، ای حرفي روانی کدی بار شانی اوليبرا
 ! تمام شد انی به نفع کيباز

 . دستش آمد،برداشتری زلشی موبادی مبل کشي را رودستش
 . به چشمش زددی را فشرد نور سفلی گرد وسط موبادکمه
 . هم فشرد و بعد باز کردي روي دردناکش را لحظه اي هاپلک

 ! کس نداشتچی از هامی تماس و پچیه
  حالش بد باشد دی شد شای نگران نمی تلخ بود که کسچه

  اولشزیچ همه شهی گفته اند همراست
 اولش خوبست السی اولش خوبست ،گالتی خوبست ، عشق اولش خوبست ،گرما اولش خوبست ،تعط

  بودن هم اولش ي کرد قوی اضافه مدیو حاال با
 

 !خوبست
  مثالت گریکدی ي کنند ،برای مادی ي آدم قوکی اول که همه از تو به عنوان همان

 که دی آی مي روزی دانی اما نمی هستيکه قو به خودت ي شوی زنند و تو خوشحال و مغرور میم
  همراه را در روزنامه کی کمکِ یِ خواهد آگهیدلت م

 
 رشی و زی کنمنتشر

  به دادم ی ک" ی با خط قرمز هشدار ده
 " ؟ به خدا تمام شدم دی رسیم

 فهمد ی را نمتی دردهاي که معنای کسي احساسات براانی گفتن داشت اما بي برايادی زي هاحرف
  غرورش را برداشت زی ريالت آور است ،تکه هاکس
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 ی کوتاهجمله
 " شم ی جدا میتوافق" نوشت 

 . ارسال کردانی را به نام کامی پو
 .  انگشتانش شد نی بگاری دستش سوخت تازه متوجه سانگشت

  انداختيگاریرسی کوچک شده را در زلتریف
  را دورشان حلقه کردشی را باال برد دست هاشیزانوها
  دی را در آغوش کششخود

 ..  محبت با
  ... دلسوزانه

  زانو گذاشت ي روچانه
  ببارند شی داد چشم هااجازه

  نشانی که کوچکتريبازی مییزهای در آن  چستی خدا عشق معامله بدبه
 . است قلب

 
*** 

 
 
 
 
 . گذشتی هفته از آمدنش مکی

ود اما آرامش گمشده اش را  که خانه خودش نبي که شهر خودش نبود و خانه اي به شهرآمدنش
 . بودافتهی نجایا

  متعلق به خودش بود یکی دور نی سه اتاق که در اي دارایمی بزرگ با ساخت قدي اخانه
 ی حوض ماهي رفته بود و برانی همراه نگروزی بود اما دی حوض کوچک که خالکی با صفا با اطیح
 . بودند دهی بلند خري با دم هازی قرمز ريها
 اش ی بود و حس بودنش را در رگ و پزانی خانه آونی ايوارهای که به دهی مهدي ها اما عکسو

 . کرده بوديجار
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 .  رفت نی در آغوش نگیحی توضچی بدون هدی که رسیشب
  بود اما دلش آرام گرفت بیعج

  را دارد ی کرد کساحساس
 ر را کرده بود  کانی هم همنی را از تنش استشمام کند و نگهی بود عطر مهددهی نفس کشقیعم

  زی هر دو در وجود هم به دنبال عزانگار
 .  گشتندی اشان مرفته
 " کنم دای خودمو پنجای اومدم ا" گوشش لب زده بود کنار

 . شده بوددهی پاششی بود که روي لبخندنی جواب نگو
  تحمل کرده بودهی بود که بعد از مهدي بودن دردنی صورتش نشان از سنگي روي و چروك هانیچ

 . جز غم بودی تفاوتش حاال رنگ غم گرفته بود و نگاهش بدون هر حسی بشهی همي هاچشم
  افتاده بود ي و شر و شورطنتی ساکت بود از شمحمد

 . آمدی نمرونی برد و تا زمان ناهار و شام بی کرد و به اتاقش پناه می می آمد سالم آرامی مدرسه ماز
 سرش را برگردانده بود با چشمان یده بود و وقت شدن محمد به صورتش شرهی بار متوجه خچند

  مواجه شده بود سشیخ
 !  گشت ی مهی او هم دنبال مهدانگار
 روحشان را با خود برده بود و هی کردند مهدی می خانه بودند بدون روح زندگنی که در ایی هاآدم

  بودند مجبورییتنها جسم ها
  ... ! ی به زندگ

  خودش و هم حال محمد بهتر شده  گفت با آمدنش هم حالی منینگ
  " االن بهتر از قبل بودند ؟ " کرد ی غصه و بغض نگاهشان مبا

  نشست ی کنار پنجره مي سکوي رورفتی به اتاق مدندی خوابی هم می از ظهر وقتبعد
 . شد ی ماطی حرهی گرفت و خی مي برد در دست های را باال مشیزانوها

  آمده اش ي کرد به راه های مفکر
 . اضافه اشان شده بود یکی کرد که هر روز ی اشتباهاتش فکر مبه
  گرفت و ی کرد که هر روز تماس می فکر میانی کبه
  داد ی داد اما جوابش را نمی مامیپ
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  نبود از ترس بود  ي دلخورای ی ناراحتاز
  کند دای داد خودش را پی اجازه نمانیک
 .  شد ی آمد گم می که مانیک
 تماس کباری و شوهرش شده بود که تنها دی جدی کرد که حاال آنقدر سرگرم زندگی فکر مبای زبه

  با لحن شاد گفته شی غم صدادنیگرفته بود و بدون فهم
 

 . باش و تماس را قطع کرده بودای خوش بگذره بهت ،مراقب رفتارت با بردبود
  که با ی فکر کرده بود کسای بردبه

  گذاشته بود  شی تنهایمردانگ
 شی به گلوزدی مشتری نشست و بغض نی لبش مي روی لبخند تلخشدی که ختم مای به بردشیها فکر

 ! 
  داده بود امی هفته هر روز پکی نی ادر
  " ؟ ی خوب" کلمه نوشته بود کی
 .  دنبال خوب بودن خودش باشد نکهی خواست بدون ای بود که تنها خوب بودنش را می اوتنها کسو

 مهم است اما یلی که خیی حالش مهم نبود از آن مهم نبود هادنی و پرس" خوبم " نوشت ی مشیبرا
  . ستی مهم نیی آرام کردن خودت بگوي برايمجبور

 .  بودند ستادهی اکی ي انداخت عقربه ها رودی گرد و سفيواری به ساعت دینگاه
 ي را از رولشیموبا.  سر انداخت ي گوشه اتاق برداشت رویشالش را از چوب رخت. حا بلند شداز

 .  رفت رونی برداشت در اتاق را باز کرد بیپاتخت
 انداخت تا راه را تا خروج از نی زمي رویفی را روشن کرد نور ضعلشیصفحه موبا.  بود کی تارسالن

 .  کنددایخانه پ
 .  پخش نشودژشی قژی قي آرام بازش کرد تا صداد،ی درب رسبه

  رفترونی از باز شدن درب از خانه ببعد
 . به صورتش خوردیمی خنک و مالياهو
 .  کوچک قرمز را دنبال کرد ي های سمت حوض رفت لبه اش نشست و با چشم حرکات ماهبه
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 می توانی مگرانی دي همه امان برارای کند زی را قضاوت مستی که خودش در آن نیی جاشهی آدم هم
  شود با هزار ی اما نوبت خودمان که ممی رحم شویب

 
  می کنیخودمان را تبرئه م لی و دلهیتوج
 ی ابراز تنفر می احساسچی کرد و بدون هی شدند را قضاوت می اشان مزهی غرمی که تسلی کسانيروز

  او ری نبود و حاال دست تقدشانی که جاییکرد به آنها
 
  را
 گفت آنها هم ی راجبشان دارد مي چه نظريدی پرسی گذاشته بود و اگر االن مگاهشانی جادر

 . دچارند
  شی برای نامی که هر کسي درددچار

 !حماقت ... هوس ...  گذارد عشقیم
 تعجب نکرد .  کنارش نشست یکس

  رونی ساعت بنی در اشهی دانست همیم
 . رود ی کند و بعد داخل می حرف به آسمان نگاه می بندی نشی لبه حوض مدی آیم

 .  شد یدلش تنگ م.  بود نجای شب آخرش در اامشب
  شهی که برم دلم براتون تنگ منجایاز ا:  به زبان آورد جمله راآرام

  . ی بموننجای اشهیدوست داشتم تا هم:  گرفته جواب داد نینگ
 .  کنم ی فراموش نمچوقتی خوب بود هیلی چند روز خنی ا_

  باره نی حرف نزن که انگار آخري جورنجای اایبازم ب:  دستش نشست ي روی گرمدست
  امیم:  زد لبخند

 اما ی کندای خودت رو پی چند روز نخواستم مزاحمت بشم که بتوننیا:  نگاه در چشمانش دواند نینگ
  ياگر دلت خواست من دوتا گوش شنوا دارم برا

 
  حرف هات دنیشن
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 ی آروم می بزنی اگر حرفاتو به کسهی توام مثل مهدکنمی گم فقط احساس می کردن نمی فضولبخاطر
  ! یش

 آنچه که در دلش بود گفت ي آنقدر باال بود که لب گشود و همه شیته ها مهربان و صداقت گفلحن
 . 
  گفت تا انی با کیی روز آشنانی اولاز

 .  رفت رونی بای که از خانه بردي الحظه
 قضاوتت شنودی که می کسی را حذف کرد چون هر اندازه که مطمئن باشانتی مربوط به خقسمت

 از خودت هم  ی هستند که حتیی کند باز راز هاینم
 

  !هی چه رسد به بقی پنهانشان کني داردوست
 . حرف گوش دادی در سکوت و بنینگ
 . دادی راحت اجازه گفتن منی هم ساکت بود و همشی چشم هایحت
 : دستش را فشرد و گفت نی نگشی حرف هاانی از پابعد
 که میشه تعریف داستانی ،فیلم از قسمتی " short term 12 " فیلم يتو

 و میشه نزدیک او به اي کوسه روزي .میکرد زندگی اقیانوس در تنهایی اختاپوس : اینه داستان این
  ختاپوس؟اشیم همدوست با داري دوست : میگه

 
  .دارم شرط یه اما میگه کوسه .باشه میگه و باشه داشته دوستی قراره که میشه خوشحال
  .بخورم بدي بازوهاتو از یکی که: میگه کوسه ؟چی: میگه اختاپوس
 کوسه .تو مال یکیش ،نداره ایرادي دارمخب زیاد بازو که من میگه و میکنه نگاه بازوهاش به اختاپوس

  میشه شروع اونها دوستی و خورد رو اختاپوس بازوي
 
 خیلی دوشون هر به .باهم میساختن خاطره و میکردن شنا سرعت با .بودن شاد هم با اونهاخیلی. 

  هر اما . بود خیلیخوشحال اختاپوس و میگذشت خوش
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 براي اختاپوس و بده بهش دیگه بازوي یک اختاپوسمیخواست از ،میشد گرسنه کوسه که وقت
  دیگه ،شب یک اینکه تا .میکرد رو کار دوستیشوناین

 
 بازویی اما گفت اختاپوس .ام گرسنه من گفت بهش وکوسه بود نمونده باقی اختاپوس براي بازویی
  و . خودتومیخوام ي همه حاال گفت کوسه . نیست

 
 دلش و افتاد اختاپوس با خاطراتش یاد ،شد گرسنگیشرفع کوسه اینکه از بعد !! شد خورده اختاپوس

  یه اون ،شد تنگ دلش خیلیخیلی . شد تنگ
 

 رابطه تو وقتا بعضی هم ما .کنه پیدا دیگه دوست یک تا ورفت شد غمگین کوسه . بود واقعی دوست
  احساس براياینکه فقط . میکنیم وکار همین هامون

 
 اروم و میشن وارد هایی کوسه . شیم دیده دوستداشتنی اینکه براي فقط . داره دوسمون کسی کنیم
  رو درونمون داشتنی دوست ادمِ از قسمتهایی اروم

 
 همونتصویري اینکه براي فقط ،میکشه دردي چه که نمیبینیمش و قطعمیکنیم ،میکنیم سرکوب

  داره درد این و میخواد ما از رابطه تو رفط که بشیم
 
 به نسبت داشتنی دوست و احساسخوب هیچ دیگه که جایی تا میدیم ادامه هم باز اما . دردناکه.

  .نداریم درونمون
 که تفکر این و میمونیم ما و طعمهجدیدش سراغ میره کوسه احتماال و میشیم خسته که اینجاست

  دیگري با درستی و يصمیمی رابطه نیست قرار دیگه
 

  .باشیم داشته
 و برمیگرده ،داده آزار سالها که اینکهطرفی ،باشه داشته میتونه هم اي دیگه تر تلخ پایان داستان این

 برگردم؟!! شده تنگ برات دلم: میگه
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 تونه دچار کردن ی آزار مست،ی ستم کردن نای و ی توجهی آزار بشهی داره همی دادن انواع مختلفآزار
  ی جز فرار برات باقی راهچی باشه که هی حالتتو به

 
  !نذاره
 هی تو و االن مهدي نذار اگر جاتی حساب نصحي نکردم حرفم رو روتی نصحوی کسچوقتی همن

  زدم که به تو گفتم ی حرفو بهش منینشسته بود من هم
 
 . 
 !  جدا شو پگاه  تی کوسه زندگاز
 چند نی خوام اما ای رو مانی کردم کی تموم کنه فکر مزوی همه چای بردنکهیتا قبل از ا : دی کشیآه

 دمی فکر کردم دیروز هر چ
 ! راهو برم و بعد قبول کنم که تموم شده نی خوامش انگار فقط دوست داشتم  ته ای نم
 ؟ی کنی کار می چي که برنجایاز ا... خوبه  : دی کشیقی نفس عمنینگ

  کنکوريبرا.  کنم یامل تموم م به طور کانیبا ک:  شانه انداخت ي را روشالش
 .  خونم ی م
 نبود به اری قبول بشه اما عمر باهاش ی آرزوش بود کنکور بده و پزشکهیمهد:  غم دار لب زد نینگ

 !  رحمه ی خودتو حروم نکن سرنوشت بیخاطر کس
 .  نزد ی را تکان داد و حرفسرش

 . و وارد خانه شدند کنارش نشست بعد بلند شد  پگاه هم برخاست قهی چند دقنینگ
  !ي فکرچی بدون هدی راحت خوابشب
 . را گرفته بودمشی را کرده و تصمشی هافکر

 . تهران شد ی بعد از ظهر سوار اتوبوس شد و راه4 ساعت
 دانست هرگز ی کرد می و محمد خداحافظنی ازپشت پنجره اتوبوس دست بلند کرد با نگیوقت

 . نخواهد بوداندارشی دنی آخرنی کند و ایفراموششان نم
 . شدادهی راحساب کرد و پهی کرادی کشرونی پولش را بفیک. خانه نگه داشتکی نزدیتاکس
 .ستادی خانه اي درب قهوه اي رفت و رو به روجلو
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  به پنجره ها انداختی را باال برد نگاهسرش
 . ها خاموش بودچراغ
  به خانه رفتن نبود ی را ثدلش
 . شد ی منی خانه  قلبش سنگنی در اانگار
  دادندی خانه هم آزارش مي هاواری دیحت
  رنگ هم ي درب قهوه انی همیحت

  کرد ی مناراحتش
 ! کس باشد ی بود که آدم در خانه خودش بیبی غراحساس

  بزرگ مانتو بی را از جلی خانه و موبادیکل
 دی کشرونیب

  بود قهی دقی دوازده و سدی کشی ساعت پوفدنی را روشن کرد با دلی موباصفحه
 .  همه خواب بودندحتما
  انداخت انی کي ها و تماس هاامی پلی به سینگاه

 . را در دستش گرفتی را قفل کرد و گوشلی صفحه موباچکدامشانی جواب به هبدون
 .  را گرفت دی کلگرشی دو انگشت اشاره و شصتِ دست دبا

  را در قفل فرو ببرد دی کلنکهی از اقبل
  .دی را چسبشی بازویدست

 . از دستش افتادنددی و کللی موبایگوش . دی کشي بلند" ی ه"
 . مواجهه شدانی ترس برگشت و با صورت اخم آلود کبا

  بود گذاشت نهی قلبش که در حال سوراخ کردن سي آرام شد دست روی کمنفسش
  دمی ترسوونهید:  کرد زمزمه

 ؟يکجا بود : دی شده اش غردی بهم کلي دندان هانی از بانیک
:  برنداشت انی بکشد اما نتوانست، نگاهش را از چشمان به خون افتاده کرونی کرد دستش را بیسع

 خونه دوستم بودم 
  ؟يچرا جواب منو نداد : دی دستش را فشرد و به سمت خود کششتری بانیک
 ؟یمست:  داد نی اش را چینیب. الکل به صورتش خوردظی غليبو
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 دادم چه مرگته امیهزار بار بهت زنگ زدم پ:  گفت یحن عصب به سوالش نداد با همان لیتی اهمانیک
  شروع اتی هستم فرداش مسخره بازیگیتو؟  م

 
  !شهیم

  نجای امی زنیبعدا حرف م:  گفت آرام
  ستی حرفا ننی اي جا
  جا که جاش باشه هی میری میاوک:  فشرده شد شتری بشیبازو

 کند اما يریشار داد تا از جلو رفتنش جلوگ فنی زمي را محکم روشیپاها . دشی همراه خود کشو
 .  شد دهی کشنی زمي و به دنبالش رودی چربانیزور ک

  باشدنیی کرد پای می که سعیی صدابا
  جا مونده دی و کللمیموبا:  گفت 

  بلند ينفسش را با صدا. ستادی اانیک
 . فرستادرونیب

 ر بود قطعا واکنشش بدتدیشنی را مشی اگر حرف هادی حالت صورتش ترساز
 را برداشت به دشی و کللیخم شد موبا.  خانه رفت کی را رها کند نزدشی بازونکهی بدون اانیک

  رفت نیسمت ماش
 بدود اما همان لحظه رونی که نشست به سرش زد درب را باز کند بنی راحت ماشی صندليرو
  شد مانیپش

   رساندی به او نمي آزاریهر چقدر عصبان!  بود انی مرد کنیا
 دی خواست فردا بگوی را مشی هاحرف

 . گفت ی حاال امشب م
 .  اول به سکوت گذشت قهیچند دق.  به راه افتاد نیماش
  دی شنی را مشی نفس هايصدا

 ؟ي جواب منو ندادی چيبرا:  کار را انجام داد نی اانی سکوت را بشکند کدی ترسیم
  خواستم فکر کنم یم:  جواب داد آرام

  حاال ؟؟یفکر کن:  گوشش را آزردانی صدادار کپوزخند
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  فکر کنه تونهی که آدم باشه مییهر جا:  دهانش را قورت داد آب
 ی فکر می نه اصال مطمئنای شدم ؟ ی مزاحم فکرات مي جواب منو ندادیاونوقت به چه حق...  آها _

  ؟ي کردی نمي اگهی کار ديکرد
 رفتم خونه دوستم تو شهرستان که فکر  منانیمزخرف نگو ک:  آرام بودشی صدادی سمتش چرخبه

 کنم حاال هم فکرامو کردم و برگشتم 
  تی خواستگارامی بعد از ظهرم می رسمشمیپس فردا جدا م:  کرد نگاهش
 ... نداره اصال از اولشمي ادهی فاگهی بودن منو تو دانی فکر کردم کیلیمن خ : چاندی را در هم پدستش

 . آمدشیا حرف هنی بانی قهقهه بلند کيصدا
 . شدساکت

 . نگاه کرد انی ککیستری خنده بلند و هبه
 تجربه فوق العاده بود هی می باهم داشتی خوبي منو تو روزاانیک:  آرام ادامه داد دی کشیقی عمنفس

  امه نی ای وقتمیستی هم نيبرامون اما قبول کن ما برا
 

  ! میستی نیعنی و نشد می کردتالش
نکنه طرف  ... اری درني درست شده باززیشعر نگو پگاه حاال که همه چ... ك: را باال برد شی صداانیک

 ؟ی کنی مي رو بازلمای فنی ايدلتو برده دار
 ! تموم شد ...گهی دستی نیطرف:دست چپش را باال برد .  زد ی تلخپوزخند

 يطبق قرار می کنی ازدواج مشهیخوبه خوبه پس فردا پرونده ماندانا بسته م:  سرش را تکان داد انیک
  میکه باهم گذاشت

 نی قرارمون ماشهی مثل بقنمی امی عمل نکردچکدومی که به همی قرار باهم داشتیلی منو تو خ_
 من :  باال برد گری را بار دشی صداانیک. سرعت گرفت 

 
  می خوری به درد هم نمی نخوردم که االن بگی تو هر گوهبخاطر
 ... تموم می تونی بدون هم نممنوتو

 ... می بخدا بدون هم خوشبخت ترمی تونیم...  نکن نیانقدر تلق:  را باال برد شی صدادیحرفش پر نیب
 ! ؟میزنی خودمونو گول ممیچرا دار
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  بدون من ؟ی احمق؟مگه تو تونستی چه گول زدن_
  کنم ی زندگی نذاشتي کرديادآوری جلو همش ي همش اومدینتونستم چون تو نذاشت:  زد غیج

  بار تموم شده شروع کردن دوباره اش حماقته هی که ي ارابطه
 داشبورد گذاشت خودش را ي افتاد دست روانی شد تنش به سمت کدهی به سمت راست کشنیماش

 . نگه داشت 
 حاال از حماقت  کردن می حماقته اما باهم بودی گفتی ممی تو زندگيروز اولم اومد:  ادامه  داد انیک

  ؟ حاال ؟ ی کنیفرار م
  خواد چرای خواد دلم آرامش می نمجانی حماقت و هگهیون االن دلم د آره چ_

  ... گهی دخوامتی ؟ نمی فهمی نم
  خوام ی نمانی خوامت کینم:  زد غیج

 . باال رفت انگار در حال پرواز بودند نی ماشسرعت
 گهی دیکی ذارم جلو چشم من مال یباشه منو نخواه  اما منم نم:  بغض داشت انی کيصدا
   . ی بش

 انیک:  لرزان گفت يبا صدا.وارد جاده شده بودند .  باال بود نیسرعت ماش.  وحشت نگاهش کرد با
 آروم برو 

 .  پوزخند زدانیک
 .  رنگ شده بود ی داشبورد آنقدر فشار داده بود که انگشتانش بي را رودستش

 را لیموبا.  سخت شد شماره فکشدنی زودتر برداشت با دانی را کیگوش.دیچی پلشی زنگ موبايصدا
  پس؟دهیجد:به طرفش گرفت

 مطمئن شود وقت برگشت شماره دنشی گرد تا از رسیگفته بود تماس م.  صفحه بودي محمد رونان
 . اش را داده بود 

 نه بخدا :  کرد زمزمه
  آره؟ي خوای منو نمی منو گفتنی ايبرا:  را تکان داد ی گوشانیک
 نه بخدا :  افتاد هی گربه

 .  به چشمش زد نی از ماشي مترکی در فاصله قای دقينور.صاف کرد  را سرش
 ...نی ماشانیک:  زدادیفر.  چشمش گذاشتي رودست
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 ختی در هم آمغشی با جنی ماششهی خرد شدن شي کند صداي کارانی کنکهی از اقبل
 .  در طول جاده جلو رفت نیماش

 . شدی مدهی کوبنی به اتاقک ماشبدنش
  .دی از ته حنجره کشادیفر.احساس کرد را نی شدن ماشبلند
 .  خون را از کنار سرش احساس  کرد یگرم.  بود دهیسرش به سقف چسب.  برعکس شده بود نیماش

  !ستادی ای ، نمرفتی مشی در زول جاده پنیماش. کردی نمدای را پانی کنگاهش
 . هم افتادندي روشیپلک ها.  بکشد غی توانست جینم
  .ردی خود آن را باز پس گي بخشد تا روزیم ی به نام آنکه زندگ"

 دارند خودشان هم می دانند و از امسال تصمی است که فقط خودشان تولدشان را می آنانهی شبحالم
 از قصد فراموش کنند 

 دای پي براي است که روزي منظورم همان خانه انجایا.  گذردی آمدنم منجای روز از ا10 ماه و 4
 کردن خودم واردش 

 ...  زنده شدنمي حاال برا وشدم
  دهی خانه به من جان بخشنی ای جور نگاه کنهر

  دهندی جان می و بعضرندی گی از خانه ها جان میبعض
 ! خانه گذاشته تا جان بدهد به من نی جانش را در اهی کنم مهدی ماحساس

 .  گذرد ی روز از رفتنت م10 ماه و 5
 .  که جان مرا هم با خود برد یرفتن

 .سمی نوی متی گذشته و من امشب هم مانند هر شب برای شب زندگمهیمدت هاست از ن ساعت
 ...!ی خداحافظي مزاحم شده ام برانباری ااما

  را فراموش کردم یسی رفت حالت را بپرسم ، رسم بزرگ نامه نوادمی شد که ادی زمی حرف هاآنقدر
 ان؟ی خوب است کحالت
 ؟ی کنی چه می من و بدون هر کسبدون

  گذرد؟ی خوش می که هستییجاآن
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 ام را یشانی پي تنت بود،نگاهم کردي که روزي ادهی و اتو کشدی سفراهنی با پي به خوابم آمدشبید
  گفتم دمی من دنبالت دوی و به سمت در رفتيدیبوس

 
  ؟یخوب

  خوبم یلی خی گفتي لبخند زدي سرت را کج کردی را گرفتدستم
 خوب نبودن رشی خواب زن چپ باشد؟ نکند تعبدی راست بگو شده نکنداهی امروز روزگارم ستمام

 حالت باشد ؟
  ستی چیشانی پي بوسه روری تعباصال

  رفتن ؟ ای آمدن
 ؟... هم برگشتای از آن دنشودیم

  ... !ي سوال ابلهانه اچه
 .  آرامش روحت قرآن خواندم ي براشبید
  سفر کرده ام ؟زِی عزيدی آرامش رسبه

 . کرده ام دایش را پ روز است آرام10 من
  کند ی دکتر گفته کمترشان می رنگی صورتي قرص هاي الالبه

  ندی چی ممی که هر پنج شنبه در گلدان براای سرخ بردي رز هاي به الال
 دهد و ی سرزش تنها سر تکان می شده و بمی که گوش شنوای با روانپزشک حاذقمی در صحبت ها

 ! کند ی ماهی را با خزعبالت من سدشیکاغذ سف
  توانم حرف بزنم ؟ی روز است که م10 من یدانیم

 . خواندندی هم حرفش را نمگرانی دزندی از رفتن تو تنها نگاهم بود که حرف مبعد
  زندی به من سر مدی آی هم هر هفته مایبرد
 .ندی نشی سکوت کنارم مدر

  گذارد و نگاهم ی را در گلدان مشی هاگل
 .  کند یم

 . دوست داشتن استدی گوی منی اما نگنمی بی مي نگاهش دلسوزته
 . آدم نداردي برای لذتچکسی بودن در کنار سکوت هوگرنه
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 . و محمد هم به حضور هر هفته اش عادت کرده اندنینگ
 سرخ را ي چقدر همه را ناراحت و نگران کردم اما گل هامی خبر به تهران آمدم بگذری بشی پهفته

 .  گذاشتم اهتی سنگ سي روتیبرا
  دوباره ستی ست اما مهم نی خالاهتی کنم باد گل ها را برده و سنگ سی مگمان

  آورم ی گل متی برامی آیم
  اورمی باهی سي خواهم رز های بار منیا

  ي ادهی آرمرشی که زی سنگهمرنگ
  ".  هم همرنگ سرنوشتت دیشا

  انیهمرنگ سنگ قبر ک.  بوداهیس. به آسمان نگاه کرد.  را باال گرفت سرش
  ي ادهی نخري رز هاهی شبای سرنوشتش ای

  داد ی قولش را مکه
 به حوض يگرینگاه د.  انگشتانش چرخاند نیخودکار را ب.  سقوط کرد نیی مژه اش پاي از بلندااشک
 .  کرد شی هایو ماه

  بود همان شب بعد از رفتنش مرده بودند دهی که بار قبل خریی هایماه
 . بوددهیز آمدنش خر بعد انی را نگدی جدي هایماه

 .  آن ها را نداشتند ي که وفاالبته
 دوباره شروع به نوشتن کرد .  دستش صاف کرد ری ها را زبرگه

 ی که نگذاشتی آنقدر انتظار را دوست نداشت"
  ي بعد برومیای بهوش بمن
 ی برسمارستانی به بی نگذاشتیحت

  .ی و رفتی رخت سفر بستنی ماشداخل
  ی خداحافظیتنها ، ب خبر ، ی من ، ببدون
  پشت سرت ی اشکختنی ربدون
  بودنم کنارت بدون
  ! ی ها رفتزی چیلی خبدون
  تو تنگ شود ي برای من ،ته ته قلبش کمیعنی که نه،ی،کسی ممکن است کسی نگفتاصال
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  تو را بشنود ي کند صداهوس
  ندی را ببتی خبر از خودت عکس های شب بمهین

 ! بوديخر نامرد رفتنت آنطوری ازمی عزاصال
 " ... ي که بروي که بروي نگفتم خداحافظ که تو برومن

 .  خراب شد شینوشته ها.  را پخش کرد اهیجوهر س.دی برگه چکي رويگری داشک
  ادامه داد تی اهمبدون

  از دوست ندارم شتری کس را بچی اما بدان من ه"
  از تو صفحه قلب من برفک است شتری بیعنی

 . دهد ی را نشان نمیکس
 ي البه النی و غمگبی جور عجکی تو

 یزنی دل من موج مي صفحه ها
  ام ی جوانيالبه ال...  خاطراتم ي الالبه
 منجر به ی رفتن ها هستن که گاهنی را از من گرفته است اما به قول دکترم ای رفتنت هستبرق

 آمدن به خودمان ...شودیآمدن م
 ...  رها کرده امان ی زندگبه

 .  کرده است زی را هم تجوای بردمی برای حتمی آی حالم خوب است و کم کم کنار مدی گوی مدکترم
  نامه نوشتم اجازه کسب کنم تی براشبید
  ي اجازه داددی گوی منینگ
 و دهی و خنددهی ات را بوسیشانی ،پدهی پوشدی به خوابت آمده،لباس سفشبی که دنی همدی گویم

 !ه داده  اجازیعنی خوب است یلیگفته حال من خ
 !  ؟انی کدی گوی مراست

  گفته؟نی است که نگنی همرشیتعب
  ي دادی را جواب ممی نامه هاکاش
  که شمارشان از دستم خارج شدهیی هانامه

  بفرستد مانی هستند نامه داد و جواب را خدا براای که آن دنی شد به کسانی مکاش
  ییای خودت بای
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 من سرخ شود و تو غش ي گونه هایی ات را بگوی آنچناني از حرف هایکی ی ، لبخند بزنی کج کنسر
  ...يغش بخند

 ! تنگ شده تی خنده هاي صداي دلم برا
  افتادم رضای علادی خنده ي صداگفتم
 ي با صدااهتی سنگ سي روز توانسته باال10 ماه و 5 بعد از رضای ساناز تماس گرفت گفت علامروز

 بردنش دست  ي کند که براهی کند آنقدر گرهیبلند گر
 
  دامن سروش شود به

 داده تو را در قبر ی تو در قبر انداخته و اجازه نمي ات خودش را جاي روز خاکسپرددی گوی مساناز
 بگذارند 

 قمانی را کتک زده گفته رفستندی ای که مقابل درب بهشت زهرا می از سربازانیکی سروش گفتیم
 اند  اما اجازه نداده می شب کنارش باشدیتنهاست با

 ... شودی نمرضای علگری درضای علدی گوی شده مدی سفشی موهارضای علدی گویم
  شوم ی آن پگاه نمگری من که بعد از رفتن تو دمثل

  " بود ؟ ی چجور رفتننیا
محکم فشرد . دهانش گذاشتيدست رو. افتادهینتوانست به گر.  بغضش را بخورد دی کشیقی عمنفس

  یشانی پي باران روچند قطره. باال نرود شیتا صدا
 

  دی کاغذ کشي خودکار روگریبا دست د. ختی راش
 چند وقت احساس کردم دوستش نی در ایراستش را بخواه.  گردم ی به تهران برمای فردا همراه برد"

 دارم 
 ثبت شد تنها خی که نامشان در تاریی از اسطوره هاچکدامی نه مثل هیلی مثل مجنون نه مثل لنه

  کن که نیقیپگاه دوستش دارم اما تو مثل خودم مثل 
 
  وقت اندازه تو دوستش نخواهم داشت چیه
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 را اندازه تو دوست نخواهم داشت چکسی که من هاهتی به جان نداشته ات قسم به سنگ قبر سقسم
 همان شب آخر

  وقت اندازه تو دوست نخواهمچی کس را هچی دانستم که هی امان هم می خداحافظ
 " گفتم ی را به تو منی زنم همی مادی نخواستنت فرادی فري داشت کاش به جا

 بود ادی زنشانیفاصله ب . دیبه سمت چرخ. دهان برداشتي دستش را از رونی پگاه گفتن نگي صدابا
  . ندی را ببشی توانست اشک هاینم
 شهی م بارون االن تندزمی تو عزایب:  شده بود گفت شی روز مهمان لب ها10 نی که اي با لبخندنینگ
 . 

  االن خاله امیم:  را تکان داد سرش
  بهش زنگ بزن ای بزنهی باره که زنگ منی هم زنگ زد امروز صدمبایز:  ادامه دادنینگ

 چشم :  تکان داد گری را بار دسرش
  را اضافه کرد شی حرف هانی آخرنی از داخل رفتن نگبعد

 ی صحبت مای روز با برد10 ماه و 5دا بعد از فر.  برگردم ای بندم تا صبح با بردی امشب چمدانم را م"
 . کنم 

 .  گفتمنی خودمان بماند از رازمان به نگنیب
  جبران کنم شی برای توانم در زندگی مگفت

  . می آی راحت هر پنجشنبه به خانه ات مالتی نامه ام به توست اما هر خنی آخرنیا
 .  آورم ی متی را برامی هاحرف
 ملکوت ،اوج یگی خدا،آسمان هفتم در همساکی بود ، نزددتری که باران شدییجا منو تو اما باشد قرار

  ی به آنچه موالنا مدنی حس و رسیالهام و فراموش
 

 " !جست
قطرات . سرش را به سمت آسمان گرفت .  برداشت و بلند شد شی را به دست گرفت، برگه هاخودکار
  زد ی صورتش ضربه ميباران رو

 .شمانش آزاد کرد را از سد چشی هااشک
 .  کند ی هم هست نگاهش مهی که مهدیی از آن باال جاانی کرد کی محس
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 مهم نبود .  شدند سی خشی هابرگه
  پست کند   شی نبود برای شود وگرنه کسی نوشت که خالیم

  را بخواند شی نبود نامه هایکس
  نبود جواب بدهد یکس
  سی خای شدند ی پاره مای بودند که ی جوابی بي هانامه

  نداشت ی باران فرقای اشک از
 ... شدن بود سی خمهم

 . بودیسالن خال.  سمت خانه رفت به
 . در رفته بود بای بار صحبت با زری رو شکر کرد از زخدا

  کردی مهی زد تنها گری نمی حرفبایز
  می ما هستگفتی گفت برگرد می م
  خرجش نکرد یمادرانه خالص چوقتی هستند ؟ خودش که هی ما چه کساننی دانست ای نمو
 مکد به تمام ی را مشانی زالو که زندگکی اول بودنش خوب بود و بعد حس ي رضا که روزهاای

 وجودش منتقل کرد
  رفت ی مدنشی گشت و به دی فردا برماما
  مادر بودن را درست انجام نداده بودفهی وظچوقتی اگر در ذهنش هی مادر بود حتبایز

 .  گذاشتی پاتختي را روسی خيه هابرگ.  اتاقش شد وارد
 از ی  اما حرفندی آی به دنبالش مرضای گفته بود هر زمان که قصد برگشتن کند همراه علشبی دساناز

 فردا برگشتنش نزده بود 
 .  برگردد ای خواست همراه بردی م

 .  سرخ خشک شده داخلش بود ماند ي که گل های به گلداننگاهش
 اول و گفته بود مرد ي قرآن باز کرده بود همان روز هاشی بود که برایزن نجایا . دی کشیقی عمنفس

 . در قسمتت استيقد بلند
  . ی کنی غصه ات را فراموش مي روزهاي و همه ي شوی که با او خوشبخت ميمرد
 .  کرد متفاوت بود ی فکر می دانست قسمت از آنچه در بچگی محاال
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 و عواقبشان اما حاال لمس ی زندگي خودش بود برايها می در ذهنش را تصمروزی تا ددی شاقسمت
  جور عوض شدن کی اش ی معندی کرد قسمت شایم
 

 آنکه خودش بخواهد و تصورش را ی بي شدن انسان به مقصددهی و حادثه در سرنوشت و کشریتقد
  ي رفتن، بدون اجازه کارای وقت دریبکند باشد مثل ب

 
  کشد ی مای که تو را درون دری کردن و حسرا

 تی پاری شدم زی به مرگ و خالی شفاهدعوت
 ی طوفانيای به قصد مرگ به دری وقتیعنی دی مردن داشته باشب و برعکس شامی آنکه تصمبدون

  ی تکان نخورد و کلی کسي پاری از زي ماسه اچی هزندیم
 
 به میتصم که اصال ی نجات و کسي زده باشند براای ها آن شب به درریگی رد شود و همه ماهقیقا

 .  نداشته باشد زنده بماند یزندگ
  اش را ی کرد قسمت زندگی ملمس
 .  کرد ی ترش مي به بعد قونی از سر گذرانده بود از اآنچه

 .  اش را برداشت یچمدان مشک.  سمت کمد رفت به
  تا صبح نمانده بود يزی شب گذشته بود چمهی از نساعت

  ی کرد تا وقتی را جمع ملشی وسادیبا
 ....  برسد آماده باشدایدبر
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