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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

  ےقرار ےب  ســـیتند

 

 

 آرا میڪح ہقلم : فاطم ہب

 :  مقدمه

 

 مثه مردنه التیروزا خ هی.  یبرام زندگ التیخ روزا

 منه یام خنده هات ب یراض یتورو . ول خوامیم نکهیبا ا ییروزا هی

 کشم یروزا به عشقت نفس م هیو .  رمیس یاز زندگ هی ییشبها هی

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 تو غرقِ آرامشم شِیندارم به جز عشق تو . فقط پ یگناهـ

 میما بش دیبا هم شا میسرنوشتِ من و تو نخواست . بمون یول

 ....میرو باور بکن عشقِ من . برو بهتره هر دو تنها بش قتیحق

 

با اکراه به  دیو دوباره دور تا دور را تماشا کرد . پگاه را که تنها د دیبه سرش کش یجمع مسخره دست نیاز ا کالفه

زد  یکه توجه پگاه به او جلب شد . لبخند دیکش شیبه موها یکاناپه نشست . دست یطرفش رفت و با فاصله از او رو

 ؟!  یایشده ؟ کالفه بنظر م یزیو گفت : چ

 ؟!  ایمهمون نجوری! ا سیپگاه ، من ، تو ، تند_

 ! ستیکم تنوع که بد ن هیتو خونه ....  دیپوس سیتند چارهی.... ب شهیشب که هزار شب نم هیمرصاد  گهیبس کن د_

 !!! بیعج بهیعج_

و  دیخشب ی. پگاه به لبخندش عمق دینگو یزیکرد چ ی! سرش را تکان داد و سعیکنیاش م دهیچیپ یلیتو خ ستین_

 کجا رفت ؟!  سی! .... تندیگفت : عصب

 کم هوا بخوره  هی رونیرفت ب_

 !..بزنه به کلت . یباد هیتوام باشو برو _

 خونه میتر بر عیسر خوامیحوصله ندارم فقط م_

شده بود و  ختهیعطر زنانه و مردانه بود که در هم آم یرقص انداخت . بو ستیبه پ یکرد و نگاه را شل تر کرواتش

 را از شی.لب ها شدیم شتریمکان ها . سردردش هر لحظه ب نهنگویتعفن را بلند کرده بود . عادت نداشت به ا یبو

.  دیاز عرقش کش سیخ یبه موها یکج کرد و دست الکنرا به طرف ب رشیکاناپه بلند شد . مس یو از رو دیحرص گز

که  یو کم دیرا تنها د سیو تند دیدر را با شدت کش کردندیم یتاب یب شیها فهی. شق دیخنده به گوشش رس یصدا

 بلند شد .  غشیکه ج شیرا آن طرف تر ... چنگ زد به بازو یسر چرخاند چند نفر

 ؟! وونهید یکنیم کاریچ_
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 داد زد .  بایرفت و آن هارا در بغلش انداخت و تقر شینگذاشت جوابش را بدهد به طرف لباس ها کیبلند موز یصدا

 !   ینییتا سه شمردم پا_

جز دعوا انتظارش  یزیدر راه است و چ یا یگوش مال دانستیانداخت . م یمحکمش ترس بر دل آن زن م یها قدم

 کشد .  یرا در خانه نم

نشست که  یصندل ی. زن با ترس و لرز رو دیکوب یرها کرد و با دست به فرمان م نیرا پشت فرمان ماش خودش

 ستدانیپگاه را مقصر م کردیم اددیکه آسفالت کنده شد. داد و ب ییترمز فشار داد . گو یرا رو شیمرصاد به شدت پا

 از آن خودش را ....!  شتریو ب

 تو بود !  یاحمق .... همش به خاطر اصرار کردنا_

 شده ؟!  یحاال مگه چ_

 صدات رو بشنوم  خوامیخفه شو نم_

 ؟!  یچرا خفه شم ؟ حق ندارم برم مهمون_

 .... استغفراهلل  ایبود  یمهمون نیا_

 !  یواسه من جانماز آب بکش خوادینم گهید یکیتو _

  سیخفه شو تند_

لب هزاران  ریکرد. ز هیداد و ارام گر هیکه زد تمام تنش را به رعشه انداخته بود سرش را به پنجره تک یداد نیآخر

 یزن خواستیاسارت .... او دلش م نیازدواج فرستاد .... خسته شده بود از بند ا نیا یبه باعث و بان نیبار لعن و نفر

 زاد باشد !آ

 به آشپزخانه میمستق رشیبه طرف خانه رفت . مس شیها هیتوجه به او و گر یخانه پارک کرد و ب اطیرا در ح نیماش

و به طرق اتاق رفت مرصاد که  دی. شالش را از سرش کش دینفس سر کش کیبرداشت و  خچالیآب را از  یبود . بطر

 ها ....!  یناسازگار نیاز ا ودند. هردو خسته بدیدر را به هم کوب سیاورد تند نییرا پا یبطر

 آب در سنک فرو برد . ریش ریو سرش را ز دیبه صورتش کش یدست



 بی قراریتندیس 

 
6 

 

به خاطر حفظ  دیکه خورده بود . شا ییها یشک قرمز کرده بودند . حالت تهوع داشت از آن زهر مار یب چشمانش

در را  ی رهیاز کرد و کف سالن انداخت . دستگآمد . کروات را کامل ب یجاها خوشش نم نطوریشغلش بود که از ا

 زد . ادیبر در و فر دیاما قفل بود . مشت کوب دیکش

 رو  یلعنت نیباز کن ا_

 لباسامو بردارم  خوامیبهت ندارم م یرا آرام تر کرد و گفت : باز کن کار شیصدا دیکه نشن یجواب

 و دوباره در زد . دینشن یهم جواب باز

 !  شکنماااایدر و م سیتند_

با  توالت زیم یصندل ی. رو دیرا کش گرهیعقب تر رفت و دوباره دست یکم دیقفل که به گوشش رس دنیچرخ یصدا

.  آمد رونیاز اتاق ب شیتفاوت به او انداخت و با برداشتن لباس ها یب ینشسته بود . نگاه یمهمان یهمان لباس ها

تر  عیکرد هرچه سر یهمان کاناپه افتاد و سع یور چهیاز سرگ اتاق کارش بود . لباس ها را که عوض کرد رشیمس

 بخوابد .

 زبان مرصاد : از

 

.  دیتاب یصورتم م یتو میمستق دی. خورشکاناپه بلند شدم  یرو از شدت نور آفتاب درهم فشردم و از رو چشمانم

خ از بهراد داشتم و  چون پاس یتماس ب ستی. ب دمیانداختم و با عجله پرده رو کش لمیبه ساعت موبا ینگاه

 . را بشنوم زنگ نزدم  شیقرار است غر غر ها دانستمیم

 .آمدم  رونیرا عوض کردم و از اتاق ب میلباس ها عیسر

 خواب باشه !  دمیبا شبید یهنوز خواب است . با مهمون دمیکه د دمیکش یباز بود . سرک سیاتاق تند در

 ی. صدازدم  رونیاپن برداشتم و از خانه ب یرا از رو چیآمد اصال وقت ندارم . سوئ ادمیرفتم که  خچالیطرف  به

 نیتا آخر شب هم کردیامروزم را خراب نم یزی. اگر چ زدمیو من سوت م دیچیپ یم نیماش یتو یسچیتل رضایعل

ت از و دس دمیلم که بلند شد نگاهم را به سمتش کشیموبا یدانستم . صدا یم دیرا بع نیا یماندم ول یطور سرحال م

 زدم . کریاسپ ی. ولوم اهنگ را کمتر کردم و تماس را رو دمیسوت زدن کش
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 به خدا تو راهم !!! _

 !  یدیراحت شدم از دستت چرا ج نم یبزنه کمرت .... فکر کردم مرد_

 خواب بودن خب _

 اصحاب کهف ؟  یشد یخرس قطب_

 ؟!  دمیم ریمن بهت گ یخوابیم نقدریو ابس کن دبگه بهراد ت_

 !  یبد ریگ یکنیتو غلت م_

 !  یزنیگنده تر از دهنت حرف م یدار گهیبرو که د_

 هستن !  میو مش رح یخانم رسول زارمیموکال .... در شرکت و باز م نیاز ا یکی نیسر زم رمیمن دارم م_

 !  یهستن در و روشون قفل کن نایا یخواستیخب مثال م_

 دنبالم نگرد  یاومد ینه کال زنگ زدم بگم وقت_

 بگو کال زنگ زدم پز بدم موکل دارم ! _

  یعشق نقدریکه ا هیباهوش نی... به خاطر همفهم  زیآ قربون پسر همه چ_

 !  یقتل قبول نکرد ی... حاال خوبه پرونده  نمیبرو.....برو بب_

 حسوده !  یتا کور شه چشم هرچ کنمیقتلم قبول م_

 !  یپرداخت کن یبر دیخودت با شمیم مهیاالن جر یحرف زد یلیخ گهیبسته د_

 به من چه آخه آقا خدافظ ! _

 و تماس خودش قطع شد . دمی.خندرا پر کرد  نیماش یپشت سرهم که فضا یبوق ها یصدا

 .ضبط رو بلند تر کردم  یصدا

 تو هوات کشهیبرات اونکه داره نفس م شهیم وونهیهمونم که د من
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 باهات استیتا دن ایپات نشسته تو دن اتهیدلش باهاته عاشقِ دن اونکه

 

و به طرف دفتر رفتم .  دمیکش میبه موها یدرش رو قفل کردم . دست موتیدفتر پارک کردم و با ر یرا روبه رو نیماش

 وصل شده به ساختمان انداختم. یبه تابلو ها یقبل از وارد شدنم نگاه

  یمیرح مرصاد

  یدادگستر کی هیپا لیوک

 راد پور  بهراد

  یدادگستر کی هیپا لیوک

 که کنار هم نصب شده بود .  یمشک یا نهیتابلو جدا با پس زم دوتا

بنظر برسم . با نبود بهراد  یجد شهیکردم مثل هم یآسانسور را فشار دادم . سع یزدم و دکمه  یمحو یلبخند

 به پشه پراندن و چرت زدن !  شدیدفتر خالصه م نیاو در ا برسم . در کل کار میبه کار ها توانستمیراحت تر م

 زیم یرا رو فمیوارد اتاقم شدم . کت و ک یبلند شد و سالم کرد با سر جوابش رو دادم و با تک سرفه ا یرسول

از  یو به قسمت ستادمیاتاق رو پوشانده بود ا واریقرار داشت و کل د زمیکه پشت م یبزرگ یگذاشتم و پشت پنجره 

، خوش دوختم فرو کردم و به فکر  یپارچه ا یا ورمهشلوار س بیشدم . دستاتم را در ج رهیبود خ انیتهران که نما

 فرو رفتم . 

 .  دیکش رونیب شانمیکه به در اتاقم خورد مرا از افکار پر یا تقه

  دییبفرما_

خانم رخ بان  یمید و گفت : آقا رحپرونده در دستش به سمتم آم نیبا چند یرسول نشستم  زیو پشت م برگشتم

 پرنده رو دادن گفتن بدنش خدمت شما ! نیآورده بودن .... ا فیتشر

 به پرونده کردم . یرا تکان داد و با اخم نگاه سرم

 زنگ نزد ؟!  ی؟ حس گهید میموکل ندار_
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به جز چند تا قرار همش  دیمون ینم ادیامروز ز نیگفت روزیفردا بهشون وقت دادم چون د یآقا تابش زنگ زدن برا_

 کردم  میفردا تنظ یرو برا

 آره خوبه _

 امروز وقت دارن !  نیاوردین فیخانم سعادت هم زنگ زدن گفتم که هنوز تشر_

 باشه _

 با اجازتون _

 سر دادم . یو پوف بلند دمیدر دستم کش ییقضا یرفت نگاهم را دوباره به سمت پرونده  رونیاتاق که ب از

 

 : سیزبان تند از

 

 یعکس نهییو قبل از برانداز کردن خودم در آ ستادمیا نهییآ ی. روبه رو دادیواقعا داشت آزارم م کیبلند موز یصدا

 انداختم .

شده در صورتم را کنار زدم . پگاه با  ختهیر یو موها دمیبسته بودم کش یفر شده ام که دم اسب یبه موها یدست

را  شیکه صدا یبست طور یتنش را م یشرت خاکستر ییسوئ پیزدستش جلو آمد و همان طور که  یدمبل تو

 نگفت ؟!  یزیچ شبیبشنوم گفت : مرصاد که د

 نه تو گهیبگه به من م میزیانداختم و گفتم : بخواد چ شیبه سر تا پا ینگاه نهییدرون آ از

 ! کنمیوحشت م وفتمیم ادشی... اومد  یم رونی... اصن دور از دماغش ب یعصب هی... عصب شباااایداغ کرده بود د_

 از دستش !  کشمیم یمن چ یدونی.... نمبوده اخالقش نیعمرش هم ی شهیمرصاد هم_

  میکن نیتمر میبر ایب الیخیب_

 حوصله ندارم !! گهید_
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 با ساره   ختمیشنا ر یکجا بابا تازه واسه عصر برنامه _

 ادیاز کانادا م سیمهد میدعوت نایامشب خونه بابا ا_

 خانوم شما از اون ور آب  سیمهد نیگاد دل کند ا یاو ما_

 سر و ته نداره !  نمیا یکارا دونمیچه م_

 کرد  کاریشهاب و چ یراست_

 پرسم  یوقته باهاش حرف نزدم امشب ازش م یلیخ دونمینم_

 ؟! دهیم یجواب مامان باباتو چ_

 که خودش باال آورده !  هیگند_

 .... جنبه خارج رفتن و نداشت !  نیهم_

 ساعت چنده ؟ _

 !  یپرس یاون وقت از من م لتهیهم ک رو موبا یکیباشگاست  واریهم اونجا رو د یکیساعت پشت دستته _

 . دیکش وارید یو سرش را به سمت ساعت رو دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

  میو ن ازدهی_

  شهیشر م ستمیخونه ن نهیبب ادیمرصاد م گهیچند ساعت د گهیخونه د رمیم_

  امیمنم ب سایباشه وا_

ا جذب بود ر یتنه و شلوارک مین کیام که  یورزش یعرق کرده  یاز پگاه به طرف اتاق رختکن رفتم و لباس ها زودتر

 .کردمشیعوض . صورتم را خشک کردم و دوباره آرا میبا لباس ها

 ؟!  یرنگ موهاتو عوض کن یخوایمانتواش را بست و گفت : نم یدکمه ها پگاه

 نه دوستشون دارم _
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 مرصادم دوست داره ؟ _

 دوست داره !  یمرصاد چ ستیمهم ن_

 !  می... بر نقدریباشه بابا حرص نخور ا_

ب عق یصندل یرا رو فیرا باز کردم و به محض نشستنم ک نیجلو شدم . در ماش یحرف چیه یرا برداشتم و ب فمیک

 نگفت ؟  یزیچ گهیجلو رها کرد و گفت : بهراد د یصندل یوگذاشتم . پگاه خودش را ر

 ؟!  یرا چرخاندم و گفتم : درباره چ چیسوئ

 !  گهیو گفت : درباره من د دیکش شیبه ابرو یدست

 نه همش همونا بود که بهت گفتم _

 حاال از من خوشش اومده ؟! یعنی_

  گفتیم ییزایچ هیمرصاد  دونمینم_

 ؟ ییزایچه چ_

 

 ک بهت گفتم  ییزایهمون چ_

  دایل یبرم خونه  خوامیدور بزن م دونیدور م_

 چه خبره ؟!  دایل یخونه _

 استخر  میبر مییخوایبا ساره م ییعصرم سه تا ششیپ رمیدارم م یچیه_

 خوش بگذره _

  ایخب توام ب_

 من !  امی؟ کجا ب یشناسیکار دارم مرصاد و نم ینه کل_
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 دوست داره ها  یلیخ ییخدا یوهر کرده .... ولش نمیا کننیم بابا همه شوهر یا_

 نداشته باشه !  اهیصد سال س خوامیم_

 . شدم  میراه هرگونه صحبت با پگاه را بستم و محو رانندگ نیروشن کردن ضبط ماش با

 ضبط را که  یکردم و صدا ادهیپ دایل یرو در خانه  پگاه

 آوردم .  نییپا شدیمتکنو از آن پخش آهنگ

 باال ؟!  یاینم زمیعز یمرس_

 .... خوش بگذره  زمینه عز_

  میچهار نفره بر گهید یدفعه ها شاالیا_

 بودند را به داخل شال عقب راندم .  ختهیر رونیرا لجوجانه از شال ب میموهارا تکان دادم و سرم

 باشه پس خدافظ سالم مرصا رو هم برسون _

 باش خدافظ _

 یجا یصندل یرا رو یخال ی. بطر دمینفس سرکش کیداشبورد برداشتم و  یروآب را از  یشدن پگاه بطر ادهیپ با

 پگاه انداختم و دنده را جابه جا کردم .

 

را  فی. ک دستم را دراز کردم و کنار زدم  فیاز ک لیبرداشتن موبا یبرا ینگاه چیه یکه بلند شد ب لمیموبا یصدا

و  دمیسبز رنگ را کش کانیلبانم حک شد . پ یرو یاسمش لبخند دنیرا در دست گرفتم با د لیجبو آوردم و موبا

 را در گوشم گذاشتم . یگوش

خب بابا سالم  یلیپره .... خ یکال هوش از سرم م میگوشیرو صفحه  ادیاسم تو م گهیدلم .... آره د زیالو .... جانم عز_

کجا  گهیخونه .... مرصا هم دفترش د فتمریمنم خوبم ! نه باشگاه بودم داشتم م ی؟ خوب باش یتو چطور ی... مرس

 شدم .... امشب که نه .... نه نه ... اصال وقت ندارم .... نه به خدا ... رخوب ت دمیباشه ... نه من خوبم صداتو شن یخوایم
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 ی....مرس دمی.... آره .... نه قول م میاونجا .... کال شام رو هم اونجا هست میبر دیعصر با ادیداره از کانادا م سیمهد

 .... قربانت ....توام مواظب خودت باش .... خدافظ  دمیم امی.... بهت پ زمیعز

 انداختم .  فیک یرا رو لیرا کشدار تر کردم و موبا لبخندم

فل ق موتیپارک کردم و در را با ر نگیرا در پارک نیکردم . ماش یتوقف رانندگ یراه افتادم و به سمت خانه ب دوباره

به  ینگاه نهییآسانسور را چند بار پشت سرهم فشار دادم و به محض باز شدن در شوار شدم . در آ دیکردم . کل

را دم در جفت  میدز انداختم و کفش ها یرا رو دی. کا دمیگود شده ام کش یچشم ها ریبه ز یخودم انداختم و دست

 یرا رو فیگذاشته بودند ک که ییها غامیتوجه به پ یتلفن را برداشتم و ب دهیکردم . هنوز از راه نرس

 

 انداختم و شماره گرفتم . زیم

تا  ۵چهار تا ظرف برنج با  ۱۱۹هستم اشتراک  یگفتم : سالم تهران دیجیدر گوشم پ یمرد یو تا صدا دمیگز لب

و  شنیباشه .... هز دهیبه دستم رس گهیساعت د مین خوامیتر م عی.. بله لطفا سر.. خواستمیم یخورشت قورمه سبز

 همراش باشه ....ممنون  اندستگاه کارت خو دیفرستیرو که م یفقط کس کنمیجا حساب م نیهم

حمام  یرا برداشتم و به طرف اتاق رفتم . با برداشتم حوله راه فیگذاشتم . ک فیرا قطع کردم و تلفن را کنار ک تماس

زنگ آپارتمان به هوا  یاشتم صداگذ رونیرا ب میپا نکهیشدم و دوش آب سرد خالم را به کل عوض کرد . به محض ا

ر و دپباره به سمت د دمیکش رونیب فمی. کارتم را از ک داختمان ینگاه یبه سر وضعم انداختم و از چشم یرفت . نگاه

 برگشتم و کج شدم ....

 را به دستش دادم و غذا ها را گرفتم . کارت

 رمزتون ؟ _

_۶۵۷۰ 

اپن گذاشتم . به طرفم  یلختم بستم و غذا ها را رو یگفت . در را با پاها یبه دستم داد و روز خوش دیکارت را با رس_

آوردم . با  رونیرا مچاله شده در سطل اتاق انداختم . تنم را با حوله خشک کردم و حوله را ب دیاتاق برگشتم و رس

 ی. دو قابلمه روه بود به آمدن مرصاد نماند یزیآمدم . چ رونیب قاز اتا میسشوار کردن موها و عوض کردن لباس ها

 ... یگریکردم و خورشت ها را در د یخال یکیگاز گذاشتم و برنج ها را در 
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 ساختمان پرت کردم .  یها را جمع کردم و از بالکن به محل تجمع زباله ها ظرف

 قاببشقاب ها شدم . دو بش دنیو مشغول چ دمینم داشت کش یکه هنوز کم میبه موها یرا تکاندم و دست دستانم

 سرم را برگرداندم و سالم کردم . دیدر چرخ یکه تو دی. کلهم گذاشتم و قاشق چنگال را کنارش گذاشتم  یرو هیرو

  یسالم خسته نباش_

 ممنون توام _

 را هر جفت کرد و به طرف اتاق خواب رفت .  شیها کفش

فت گ رفتیم ییر که به سمت دستشوبعد لباس عوض کرده همان طو قهیدادم که چند دق رونیرا با سر و صدا ب نفسم

 !  ینرفت رونی: چه خبرا ؟ امروز ب

 و گفتم : چرا با پگاه رفتم باشگاه !  دمیکش سیگاز را خاموش کردم و غذا را در د ریبه حسابا ز یالک

 ؟!  یرفتیمگه عصرا نم_

 گفتم سانس صبح برم نایخونه مامان ا میریم میچزا امروز چون عصر دار_

زد و گفت : به  یآمد لبخند یم زیبست . همان طور که به طرف م شیدستانش را با حوله خشک کرد و در را با پاها_

 !  یکرد کاریبه چ

و نه به سرحال بودن امروزش .  چند  شبشید یجا خوش کردم . نه به رفتار ها شیزدم و روبه رو یا یکجک لبخند

 ؟ واست بکشم ؟  یورخیو گفت : چرا نم ختیدر بشقاب ر یریکفگ

  کشمینه خودم م_

 نکهیو بعد از ا ختیر یآب وانی. ل کردمیم یو با همان هم باز ختمینر شتریب ریکفگ کیبه خوردن نداشتم .  لیم ادیز

 شده ؟!  یزیگفت : چ دیآن را کامال سر کش

 نه به االن !  شبتید یگفتم : نه به رفتارا رفتمیرا در بشقاب رها کردم و همان طور که به طرف اتاق م قاشق

 !  سیتند_
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 تمخواسیخورده بودم گرسنه نبودم . در اتاق را که م ریصبحانه را د نکهیتمام شده بود و منم بابت ا بایتقر شیغذا

 کارم شد .  نیدر گرفت و مانع ا نیببندم دستش را ب

 عقب تر رفتم . یرا رها کردم و قدم در

 رو لبام کاشت !  یگونه اک به حرکت در آورد . آرام و نرم بوسه ا یش را روآمد و دست جلوتر

 !  ادیطور جاها خوشم نم نیمن از ا یدونیتو که م گهیقهر نکن د_

 !  خوردیاش بهم م یزورک یرابطه ها نیتخت نشستم حالم از ا ی. کنارش زدم و رو دیدوباره گونه ام را بوس و

 ! شیابراز عالقه ها از

 خواهمش ؟!  ینم دیفهم یو نم کردیم یبازنقش چرا

 انداخت !  یبود که هر لحظه با رفتارش جسمم را به آتش م میدر زندگ یاضاف یموجود مانند

 .  دیکرد و نفس کش کیگردنم نزد یشد ، سرش را به  گود کمینزد دوباره

 را بستم  میها چشم

 اوست !  یعیشوهرم بود ! حق طب او

 پسش بزنم !  دیبه او ندارم ! نبا یالقه ابفهمد من ع دینبا

 خستم !  بخوابم ... شهیو گفتم : م دمیکش یقیعم نفس

 !  یقبلش آشت یول و گفت : باشه ستادیا میرو روبه صاف

 دادم رونیرفت نفسم را با سر و صدا ب رونیزدم و سرم را تکان دادم از اتاق که ب یاجبار یلبخند

 میو از او فاصله گرفتم . سرجا دمیکش میبه موها یرا که باز کردم مرصاد کنارم جاخوش کرده بود . دست میچشمها

ظلوم م یا افهیآمدم ساکت و آروم با ق نییتخت پا ینشستم . ملحفه را کنار زدم و از رو شیبه تماشا ینشستم و کم

 بود تا مطمئن شوم خواب است به طرف بالکن رفتم . به او م. تلفتنم را برداشتم و همان طور که حواسبود  دهیخواب
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 یکه نم نیخط دوم پگاه است . سه بار زنگ زده بود و ا میبگو دیکرده بودم که اگر مرصاد د ویس ۲را پگاه اسمش

 هم خودش را ..... دادیکه خانه هستم با او صحبت کنم هم مرا آزار م ییوقت ها توانمینم دیفهم

 را صاف کردم . میصدا یا صرفه ااسمش ضربه زدم و ب یرو

...  نمیو مرصاد را بب  افتدیکردم تا چشمم به اتاق ب ی. پا بلند کردیم شتریپشت سرهم استرسم را ب یبوق ها یصدا

 شدم .  الیخیمرصاد را ب دیچیکه در گوشم پ شیهنوز طاق باز خواب بود . صدا

  زمیسالم عز_

 رفت ؟!  ادتی؟!!!  یزیچ یامیپ یخونه زنگ ی؟ قرار شد رفت یدیسالم چرا جواب نم کیعل_

 تو رو خدا وقت نشد دیببخش_

 

 ؟!  یزنیحرف م واشیچرا _

 مرصاد خونه است _

  شهیبرو بفهمه بد م الیخیب_

  گهیتو رو خدا دلخور نباش د_

 برو  ستمین_

 ؟ حیمس_

 جانم _

 کم منم درک کن !  هی.... خب  گهیتو رو خدا ناراحت نشو د_

 !  شهیاشکال نداره گلم برو مرصاد بفهمه بد م_

  دمیم امیبهت پ_
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 نره باشه  ادتی_

  دمینه قول م_

 .... مواظب خودت باش  زمیباشه عز_

 چشم _

 بوس ! یلیخ بال ... یب_

 عاشقتم که _

  شتریما ب_

 خدافظ _

 خدافظ _

 جذب بود .  یا یقرمز و شلوارک مشک کیآمدم . لباس تون رونیاز بالکن ب یرا قطع کردم و با لبخند یگوش

شدم .  رهیسالن خ یواریاشپزخانه شدم . از همان جا به ساعت د یدور دستم بستم و راه دیرا با کش سف میموها

 . میشدیتر حاضر م عیسر دیبود با ۶ساعت 

 

 مرصاد را صدا زدم .  رفتمیطور که به طرف اتاق م همان

 ؟ بلند شو !  مرصاد ؟! مرصاد_

 زد که جلوتر رفتم و تکانش دادم . یگفت و چرخ یهوم

 .... مرصاد !!!!  نایخونه مامان ا میبر دیبلند شو !!! با_

 هان ؟ _

 ! شیبلند شو ساعت ش_
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 و گفتم : معطل نکن بلند شو  دمی. سرم را کش دیکش یخورده بود دست جیپرا که میرا باز کرد و فرموها چشمانش

 ؟  دهیرس سیباشه بابا مگه مهد_

 !  میرس یبه فرودگاه رفتن نم گهیکه د دهیبلند شو... اگر رس دونمینم_

 دنبالش ؟!  رهیمگه بابات نم_

  دونمینم_

 ؟  یبپوش یخوایم یتخت نشست و گفت : چ یکمد را باز کردم و مشغول هم زدن لباس ها شدم . رو در

 نباشه !  یکه تکرار یزیچ هی_

  یدار دهیلباس نپوش یلیتو که خ_

 !  رهیداره  کدومش چشمم رو بگ یبستگ_

 بگو منم همون رنگ رو بپوشم !  یدیپوش یهرچ_

 دلت خواست بپوش ! یدوباره برگشتم و گفتم : تو هرچ ینگاه میبرگزداندم و بعد از ن سرمو

 عاشقانه تر باشه !  میپوشیهمرنگ م گهینه د_

 رونیاز کمد ب یگل برجسته دار یمشک یانداختم . مانتو ا نییرا باال پا میندم و ابروهارا در حلقه چرخا چشمانم

 بپوش ! یو گفتم : مشک دمیکش

 جور کنم !  میرنک لباسمو با زندگ ادیخوشم م_ یهمه رنک قشنگ چرا مشک نیا_

 اومد و گفت : منظور ؟!  کمینزد

 زود باش !  ستیمرصاد وقت ن_

 و در را پشت سرش قفل کردم . رفت رونیاتاق ب از
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 میلب ها یرو یبه صورتم دادم . رژلب قرمز رنگ را طور یتوالت رنگ و آب زیم یرا عوض کردم و روبه رو میها لباس

کامل بود و ببشتر  شهیهم مثلشمیاز مرصاد نبود ارا یتا برجسته تر بنظر برسد . در را که باز کردم خبر دمیمال

 !  دادینم ریگشتنم عادت کرده بود و آنچنان گ نطوریبودم . مرصاد به ا ختهیر رونیت برا طبق عاد میموها

 مامان  یخونه  رمیدارم م_نوشتم  شیضربه زدم و برا۲اسم پگاه  یرا برداشتم و رو لمیموبا

 یبست از اتاق کار یانداختم که مرصاد همان طور که کراواتش را م رونیب فمیرا در ک یگوش دمیکه ازش ند یاثر

 آمد و گفت : خوبه ؟   رونیب

 !  یپارچه ا یبود با شلوار خوش دوخت مشک دهیقرمز پوش یو کراوات یمشک یرهنیپ

 !  شهیم ری.... د ایسه ساعت دور موهات باش خوادیرا تکان دادم و گفتم : نم سرم

 من قر و فر اضافه کنم !  یدید یباشه اخه ک_

 !نزنهبه سرت  وقتهی گفتم_

 نه نترس !_

 

 است !  ختهیبهم ر یلیخ گهید میکم شونه کنم بعد بر هیفقط بزار _

 منتظرت ... نییپا رمیباشه م_

 میریباهم منه صبر کن _

کاناپه گذاشتم و به طرف  یرا رو فمیزد و به طرف اتاق کارش برگشت . ک یانداختم که لبخند شیبه سرتا پا ینگاه

طبق  و دمیکش رونیرا ب میهاقرص نتیدوم کاب یآب پر کردم . از کشو خچالیبرداشتم و از  یوانیآشپزخانه رفتم . ل

 نیگاوم دوج خورمیها رو م نیا دیفهمیبرگرداندم مرصاد م شیرجایعادت دو سه تا را با هم باال انداختم . قرق ها را 

 !!!  دیزائ یم نیدوج

 زدم . شیصدا کردمیاعت نگاه مرا دوباره به دست گرفتم و همان طور که به س فمیک

  گهیمرصاد بدو د_
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 !  یاعصاب یب نقدریاومدم خانومم چرا ا_

 اعصابم ؟  یمن ب_

کامال از خانه  نکهیرفت . قبل از ا رونیزودتر از من از واحد ب نیماش چیرا باال انداخت و با برداشت سوئ شیابروها 

شده بود . مانتو تا  یعاد میچراغ سالن را خاموش کردم و در را قفل کردم . راه رفتن با پاشنه بلند برا میایب رونیب

 آسانسور را فشار دیبودم . کل دهیزده بود با ساپورت پوش رونیدامن ب ریرا که از ز میبود و ساق پاها میزانوها یباال

 یشد عصبکه بلند لمیاس ام اس موبا ی. صدا دادیتاب م وچیرا در دستش پ چی. سوئ دیکش شیبه موها یداد و دست

 رو !  یتکون نده اون لعنت نقدریگفتم : نکن ا

رو ف بشیثابت نامد . چشمانم را گرد کردم که تعجب کرد و دستانش را در ج میآوردم نگاهش رو رونیرا که ب لیموبا

 برد . 

 ! مشکل از خودته !  یذاریکرد و گفتم : منم بخوابم خوب باشم تو نم یکالفه پوف 

 بود . حیمشغول جواب دادن به مس دمیشن یرا نم حرفش

 نوشتم :  شیبرا

  گهیاره د_

 آمدند را عقب راندم . یکه لجوجانه جلو م ییصفحه را زدم و موها قفل

  میمن بر نیرا به طرفش گرفتم و گفتم : با ماش نمیماش چیسوئ

 ؟!  خورهیمن به کالس خانوادتون نم نیماش هیچ_

 مرصاد شروع نکن _

 من هست !  ۲۰۶خب _ 

 !  میبا جک من بر_

جلو جا خوش کردم و پشت فرمان  یصندل ی.رو دیچشمش گرفته بودم با حرص از دستم کش یرا که جلو چیسوئ

 نشست . 
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 کولر روشن کنم  خوامیکه گفت : بکش باال م دمیکش نییرا پا شهیش نیمحض روشن شدن ماش به

 آزاد بخورم یدوست دارم هوا روشن کن من_

 بدونن !  یزیچ مونیعال یاز وضع زندگ نایمامان ا خوامیگفتم : نم هیدور زد که لب باز کردم و با کنا دانیم دور

 برام ! رفتیکه جونش م یسیو توام تند شهیتخت من همون مرصاد عاشق پ التینه خ_

 بشم !  یطور نیا یخودت باعث شد_

 ؟!  یاریمن نم یواسه رفتارات برا یمنطق یلیدل هی ینداره تو حت دهیبا تو حرف زدن فا_

 !  که از رفتارات خسته شدم نیمنطق باال تر از ا_

 بود مگه رفتار من چشه؟  یطور نیرفتار من از اولشم هم_

 !  یدیم ریبه طرز راه رفتن منم گ یتو حت دونمیرفتنم به دوستام چه م یبه مهمون_

 نییپا شهیبسته داد نزن ش_

 !رمیبزن داد بزنم مردم بفهمن اس_

 برات کم گذاشتم ؟  ی؟چ یریچه اس_

 اصن !  گهینگو د یچیجنگ اعصاب راه ننداز واسه من ه_

 من چقدر دوست دارم  یفهمیوقت نم چیمتاسفانه تو ه_

ت درس یا هیه زاودادم و با دستم و سر و پنجر رونیکند . نفسم را با سر و صدا ب داینگفتم تا بحث خاتمه پ یزیچ

 کردم . 

 یقیموس یبود نه از صدا یخبر ینه از حرف نایمامان و ا یبه خانه  دنیتا رس گریخنک نوازشگر صورتم بود. د یهوا

 ..... 

 .دیرسیمرصاد به گوش م یعصبان ینفس ها یصدا یگه گاه فقط
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 به خودم آمدم. نیترمز ماش با

 یشدم و نفسم را با فوت ادهیپ نیرا جابه جا کردم. زودتر از او از ماش فمیانداختم و ک ییالیرنگ و یبه در مشک ینگاه

باز شد و  یکیت یرا فشار دادم . در با صدا فونیآ یلبم جا دادم و دکمه  یرو یمصنوت یفرستادم . لبخند رونیب

 !  کردمیم ینقش باز دی. باز هم با ستادیهمان لحظه مرصاد کنارم ا

 یریش ی. حوض و مجسمه ها خوردیپوشانده بود و در باغچه ها انواع گل ها به چشم م وهیم یتا دور را درخت ها دور

سر نزده  نجایکه به ا شدیم یدو سه هفته ا بایبود . تقر ریآب سراز یبود که از سر مجسمه ها فواره ها اطیوسط ح

 یبود نگاه کردم . لبخند ستادهیا که دم در یتی. به گ دمیکشبه شالم  یباال رفتم و دست یورود یبودم. از چند پله 

 دادم و سالم کردم . لشیتخو یزد که پوزخند

 سالم _

 جان  سیبه به تند_

دست دادن با او دستش را دراز کرد و  یبرا یتیدادم.گ لشیتحو یبرگشتم و لبخند دیمرصاد که کمرم چسپ دست

 مرصاد دستش را فشرد .

 .  میه همراه مرصاد به طرفش رفتزدم و ب یآمد لبخند بنیکه از پله ها پا بابا

 سالم _

 اومده ؟  سیگفتم : مهد زدمیکوتاه انداختم و همان طور که با حرص لبخند م یمدت یرا در آغوشش برا خودم

 !  کنهیگرفت و گفت : آره داره لباس عوض م یشیجواب دادن  پ یبرا یتیگ

 .میبرداشتند و به طرف سالن رفت یمقدمات یها  یدست از حرف زدن و احوال پرس باالخرخ

 ریکه ز یرنگ  یسه ربع زرشک نیکردم . آست میآن ها را پخش شانه ها میآوردن و با باز کردن موها رونیام را ب مانتو

کاناپه کنار مرصاد جا خوش کردم که دستش را دور  ی. رو کردیم ییدر تنم خودنما یبودم بدجور دهیمانتوام بوش

. بلند شدم و به طرفش رفتم . بزرگتر از آنچه که به تصور  مدآ نییاز پله ها پا سیان لحظه مهدگردنم انداخت و هم

 گوشش زمزمه کردم . ریو  ز دمیبودمش شده بود . به آغوشش کش دهیکش

  وونهیسالم د_
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 دلم  زیسالم عز_

 ذره شده بود  هیدلم واست _

  گهیبگم د یمنم چ_

 بود . دهیپوش شیزانوها یتا رو یانداختم . لباس شیبه سر تا پا یآوردمش و نگاه رونیبغلم ب آز

 

 

 من کنار بابا نشست و من کنار مرصاد جا خوش کردم .  یرو روبه

 . او لب باز کرد . گرفتمیمرصاد پوست م یبرا یبیتعارف کرد و من همون طور که س وهیم یتیگ

 چه خبر از کانادا ؟ _

 !!!  یمرصاد جان .... چقدر الغر شد ستیکه بدرد شما بخوره ن یپا انداخت و گفت : خبر خاص یپا رو سیمهد

  میوزن کم کرد گهیاره د_

  رسهیدرست بهت نم سیحتما تند_

 نگاه دوختم . سیمهد یاخم کرد و من به چشم ها مرصاد

 !  رسهیبه من م سیبه اندازه تند یکرد و در جوابش گفت : اتفاقا ک یسرفه ا تک

 ! وهیم زمیرا به طرفش گرفتم و گفتم : عز بیزدم و بشقاب س روزمدانهیپ یلبخند

 اکتفا کرد .  یعشقم یرا از دستم گرفت و بع مرس بشقاب

 زدم . روزمندانهیپ یو لبخند میخند سیمهد یبرا میچشم ها با

 کار بحث را گرم نگهداشته بودند.  یشده بود و مرصاد و بابا درباره  نیسنگ جمع

 .  دادیم یبحثشان نظر انیانداخت و م یباال م ییابرو یهراز گاه یتیگ
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 را در حلقه چرخاندم . میشده در صورتم را کنار زدم و چشم ها ختهیر یموها

 خبر دار بشوم !!!  دشیجد یها یهم کالم نشدم تا از کثافت کار ییتنها سیبهتر که با مهد همان

خانواده نداشتم  نیمثل سابق به ا یریگیحس د چیحرف زدن ها شد . ه یرا همان طور غرق سکوت و گه گاه یعتسا

 خانواده کندم .... نیرا گرفت دلم را از ا شیجا یتیمادرم مرد و گ ی. اصال از وقت

 دیپرس یم شتریبودند . بابا نسبت به قبل کم حرف تر شده بود . قبال حالم را ب دهیشام را از قبل خدمتکار ها چ زیم

بشقاب حرکت دادم .  یحواسش به من بود . قاشق را در برنج ها شتریو ب کردیرا با من باز م یسر شوخ شتری....ب

 !!!  هیمامان خال یجا را شکست گفت : چقدر زیسکوت م سیمهد

پاک کرد و رو به من و مرصاد گفت : شما دو تا دهانش را با دستمال دیخودش ند بحث را به سود نیکه ا یتیگ

 هاااا !!!!  شهیم ری؟  داره د نیبچه دار ش نییخواینم

کردم و گفتم : نه .... به من و مرصاد بود که لب باز رهی. بابا خهوا گرفتم و لقمه ام را قورت دادم یدر دستم رورا قاشق

 !!! نشده رید ادیهنوز که ز

 !!!  گذرهیاز ازدواجتون م یسال ۵،۶ هیآخه _

 !  میشینمبچه دار شدن نداشتم لب باز کردم و گفتم : ما ... بچه دار یکه برا یو با قصد دمیکه ند یجواب

. بابا که آن دو هم تعجب گرده بودند گفتم :مشکل  یتیچشمان گانداختم و بعد در یمتعجب مرصاد نگاه ی افهیق به

 منه ! از

 .  دادیرا م تشیعصبان یو دستان مشت شده اش دور آن گواه ختیر یآب وانیل مرصاد

 را دوباره در برنج زدم که بابا باالخره لب باز کرد . قاشث

 ؟  نیدکتر رفت_

 آره .... آره _

 !  دمیخاله شدن رو هم نچش فیکرد و گفت : ح یپر عشوه ا یخنده  سیمهد
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ره باش نه فکر مسخ یآور یکه باال م ییها و گند ها یداد بزنم تو خودت به فکر بدبخت خواستیو دلم م دمیرا گز لبم

 من !!!!  یکردن زندگ

 هیبق ریرا گفتم و از ز نی.را ا دانمیآوردم . خودم هم نم یمشت شده ام دورش در م یرا سر قاشق و دست ها حرصم

 عوض شده بود ! یلیعوض شده بود ..... خ سیجواب دادن ها در رفتم . مهد

 شناختمش !!!  یدگر نم انگار

بود . چشمم را از او گرفتم و همام طور که دهانم را با دستمال پاک  امدهین رونیدر دستش ب وانیهمچنان ل مرصاپ

 و مواظب بودم رژلبو پاک نشود گفتم : ممنون !  کردمیم

 ؟  دیخورینم؟چرا  یکنیمرصاد جان تعارف م زم؟یعز ینخوریزی: تو که چ یتیگ

 ! دمیشدم مرصاد رو نم ریمن س_

 شدم  ریرا شل تر کرد و گفت : ممنون منم س کراواتش

 با تعجب به خوردنش ادامه داد . یتیگ

 

 

کرده بود اشاره کرد و گفت: غذاتو تمومش  شیمرصاد که نصفه رها ی. به ظرف غذاناراحت باشد یزیکه انگار از چ بابا

 کن ! 

 . اش داد. سرش را که تکان داد پدر دوبازه لب باز کرد  ینیبه ب ینیبه بشقاب انداخت و چ ینگاه  مرصاد

 ؟!  دیش یبچه دار نم دیتا حاال متوجه شد یاز ک_

بلند شدم و  زیشد از سر م یتر م یاتش شدیم دهیکه پرس یکه گفته بودم و سواالت یکه هر لحظه از دروغ مرصاد

 بشه !  دهیپرس یرم راجبش سوالگفتم : مشکل منه و دوست ندا
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 هم از نیبا سوالش زهرمان کرد . مانتو ام را برداشتم و تن کردم . ا یتینداشت . شام را که گ دهینشستن فا نجایا

 گریعشق نسبت به مرصاد د یکنار بود . ذره ا حیشده بود . کاش مس یمعن یب میبرا یبا خواهر و پدر .... زندگ دارید

 !!در وجودم نداشتم 

 بلند شد . سیمهد یصدا

 ؟!  دیریکجا م_

 همچنان نشسته بود و نظار گر من بود .  مرصاد

 ؟!  دیبر نییخوایم یزود نی؟ به ا نیکه اومد ستیوقت ن یلی: خ یتیگ

 بهتره !  میبر یببند شد و گفت : ممنون ول زیاز پشت م مرصاد

 ناراحت شد ؟!  سیگفت تند یزیچ ی: چرا خب ؟! کس سیمهد

 !  مینکن شیبهتره عصب ادهیز دارید ی: نه وقت برا مرصاد

 ؟  خورهی: هنوز قرص م سیمهد

  ششی: برو پ بابا

 !!!  خورهینم گهیوقته د یلی: نه خ مرصاد

خاخوش کرده  زیقرمز رنگ وسط سالن چنگ زدم و به طرفش رفتم . هنوز همان جا کنار م یکاناپه  یرا از رو کتش

 کنم شتریدوز قرص ها را ب دیبا دمیکه دوباره شروع شد فهم میبودند . سردرد ها

 

 

 بار پشت سرهم پلک زدم  و کت را به طرف مرصاد گرفتم . چند

 دفتر  یبر دیمن صبح کار دارم توام با میبپوش بر_

 !  نیبش سی: تند بابا
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 هست !  ادیز داریبه قول مرصاد وقت واسه د دینه بابا ببخش_

 که نشد  نی: ا سیمهد

 حرف نزن !  نقدریا زمیتو غذاتو بخور عز_

 !  یشد یبه خاطر حرف من عصب دونمی: م یتیگ

 ! ؟ میگفته...ته من عصبان یگفتم : ک میشگیلب باز کردم و با همان لحن تند هم دیلرز یطور که لبانم م همان

 .گوشم زمزمه کرد. ریدستم دستم را گرفت و ز مرصاد

 !!! سی..تند. زمیاروم باش عز_

 و به طرفم گرفت .  ختیآب ر یوانیل یتیدستش گذاشتم و پسش زدم . گ یرا رو دستم

 که کت مرصاد را برداشته بودم نشستم .  یقرمز رنگ یهمان کاناپه  یتازه کردم . رو ییخوردم و گلو یرا کم آب

 به طرفم آمد و کنارم جا خوش کرد .  سیمهد

 بود . شیدر چشم ها یاناز نگر یرا آرام کرده بود و موج شیصدا

بوه دار  گنیکرده ام گذاشت و آرام گفت : به خاطر سقط همون بچس ؟ له خاطر اون د خی یدست ها یرا رو دستش

 ؟!  دیش ینم

 باش !!!  یکه باال اورد یخودتو گند یو گفتم : تو برو فکر بچه  دمیناخواسته تند بود . باز هم دست کش لحنم

گرد و  ی.صورت  میاز مادرمان به ارث برده بود یآب ییرا برگرداند . هر دو چشم ها شیرو حرفم ناراحت شد و نیا از

 زیجمع کردن م یلرا یفرستادم . گبت رونیتنها وجه اشتراکمان بود . نفسم را با سر و صدا ب یچشمان درشت اب

 ....!  دیبود . نگاهش کردم و گفتم : ببخش ستادهیخدمه ها را صدا زد و مرصاد همچنان با فاصله از ما ا

 !  ستین یمشکل_

 ؟!  یکن داشیپ خوابیچطور م  یتو شهر به اون بزرگ_

 بشه !!!  یکنم چ داشیپ_ 
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 !!!  یباردار دونهیم_

 شد . رهیخ شیرا به چپ و راست تکان داد و به روبه رو سرش

 

 

 

 ؟  یکن کاریچ یخوایحاال م_

 !  کنمیسقطش م_

 !  یندار گهید یچاره _

 ؟!  یترک کن یخوایم یک ویاون زهر مار_

 ترک کرد !  شهینم گهیاونو که د_

 .... یخوای؟ م یچ یعنی_

 ؟  میرا به طرفش بازگرداندم  که گفت : بر میآمدنش دهان مرا بست . رو کیبا نزد مرصاد

 را در حلقه چرخاندم و گفتم : آره .... آره  چشمانم

  میزنیکردم و گفتم : بعد حرف م سیبه مهد رو

از اتفاقا و  یمات زد . عصبان یبه مرصاد زد و مرصاد هم متقابال لبخند یجا بلند شد و سرش را تکان داد . لبخند از

 فقط سر تکان دادم .  یتیبابا زدم و به گ یگونه ها یسرد رو یبه سر خودش آورده بود بوسه ا سیکه مهد ییبالها

الز  یرا باز کند . صدا نیرا گذراندم و منتظر ماندم در ماش اطیمخم بود . ح یفشم ترق ترق روک یپاشنه ها یصدا

عرق شده بود .  ییرا پس زدم . گردنم خ میرها کردم و موها یصندل یشدن قفل ها که آمد باالفاصله خودم را رو

 از کرد .آرام لب ب یلیخ نو بعد از استارت زد دیمرصاد به محض نشستن کمربندش را کش

 ؟!  میشیبچه دار نم گهیما د یچرا گفت_
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  خوامیبچه نم گهیچون د_

  خوامیمن م یول_

 !  کنهی.... سرم درد م کنمیمرصاد خواهش م_

 .... دونمیمن م سیتند_

 باشه  تیحواست به رانندگ شهیم_

 !  شمیخفه م یخوایباشه تو م_

 نگذاشت خفه بماند .  لشیموبا یشدن صدا بلند

 را در گوشش گرفت .  یرا وصل کرد وگوش یتما

 نبود ادمیاصال  یییییمن قول دادم ؟! ..... وا ی؟ .... ک یواسه چ بگو بهراد ؟! ....._

 

 

 !! .... باشه باشه ! یزودتر خبر بد یتونستی.... گندت بزنن نم رونمی.....واسه فردا ؟! .... نه االن ب گمیبه خدا راست م_

 یگفتم : چ یاز سرکنجکاو دادمیم یرا تکان میتر از دنده انداخت و همان طور که موهاآن طرف  یرا کم یگوش

 گفت؟یم

 فردا پرواز دارم .... اصال بادم نبود ! _

 کجا ؟! _

 اصفهان !!! _

 ؟  یواسه چ_

 داره سرش دعواست !!!  نیاز موکل ها اونجا زم یکی....  هیسفر کار هی_
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 ؟!  یریفردا م_

 آره _

 چند روز ؟! _

 !  یما  .... نمبخوام تنها باش یبا برو خونه  نایخونه بابات ا ایدو روز ....ب یکی_

 عمره تنهام !  هیبترسم ... من  ییمگه بچم که از تنها_ 

 !  یتنها بمون خوامیداد و گفت : نم رونیرا با سر و صدا ب نفسش

 !  شمیپ ادیپگاه ب زنمیزنگ م_

 خوبه _

 عوض کردن اهنک ها را نداشتم ....  یضبط بردم و حوصله  را به طرف دستم

 باخت ایبرده  ای یکه منو از چشت انداخت آخر هر باز تهیتو زندگ یک

 میایما به هم نم یگیآخه چرا م خوامیم یمرام مگه ازت چ یب

 

 نگیرا در پارک نیچشم باز کردم و ماش نیماش ستادنیداده بودم و چشمانم را بسته بودم . با ا هیرا به پنجره تک سرم

 به طرف خانه رفتم .   رفتیخودش م نیشدم و زودتر از او که به سمت ماش ادهی. پ دمید

 یو برا دمیکش رونیب فمیرا از ک لمیاسانسور را چند بار پشت سرهم فشار دادم و به محض باز شدن در موبا دیکل

 نوشتم . حیمس

 ناصفها رهیمرصاد فردا داره م_

و  دیکشیم دکی. من در اتاق خواب مشرکمان که فقط اسم مشترک بودن را  میرا مثل هر شب سر کرد شبید

 مرصاد در اتاق کارش ...

 .... رمیاسترس بگ میانجام کارها یشوم و کم تر برا یکمتر عصب شدیخوشحال بودم . باعث مرفتنش از
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 ار ها سر و صدا کرده بود اما انگار نه انگار ...ب لشیزدم . آالرم موبا شیو صدا دمیصبحانه را چ زیم

 ؟!  یبر دیمظلومانه به خود گرفتم و گفتم : حاال حتما با یا افهیبسته بود . ق شبیرا همان د چمدانش

  گذرهیبا من بهت خوش م یلیرها کرد و گفت : نه خ مانیتوالت روبه رو زیم یرا رو شانع

 !  ستیکه ن امینطوریا گهیو گفتم : د دمیکش میبه موها یدست

زود  ... ایام کرد . در گوشم زمزمه وار گفت : مواظب خودت باش یشانیپ یحواله  یو بوسه ا دیآغوشم کش به

  گردمیبرم

 توام مواظب خودت باش _

 ؟!  یبه پگاه گفت_

 آره ....آره !!!! _

 راحت باشه   المیخ گهیخب پس د یلیخ_

 رودگاه برسونمت ؟! تا ف یخوایدنبالت ؟ م ادیبهراد م_

  ادینه بهراد م_

 زنگ بزن بهم  یدیباشه رس_

 باشه _

بودم نگذاشت . نفسم را با سر و صدا  دهیکه چ یکدام از مخلفات چیدست به ه گریو د دیرا سر کش ییچا وانیل تنها

 پگاه را گرفتم .  ی. تلفن را برداشتم و شماره  بردیخوابم نم گریفرستادم . تازه ساعت هشت بود و د روتیب

  دیچیخواب آلودش در گوشم پ یاز خوردن چند بوق صدا بعد

 آخه ؟!  یداریاالن ب یو گفت : تو واسه چ دیکش یا ازهیخم

 ؟!  یسالم خواب بود_
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 وقت صبح  نیبودم ا داریسالم نه ب_

 کردم  دارتیب دیببخش_

 شده ؟!  یزیچ_

 رقت اصفهان با بهراد  یسفر کار هیواسه  یچند روز هینه .... مرصاد _

 خوبه !  نکهیا_

  شمیپ یایبهم گفت تنها نمونم زنگ بزنم ب_

 ؟! شتیپ امیاالن پاشم ب یعنی_

 حواست باشه  نهینه منظورم ا_

 ؟  یعنی امین_

 !!!!  رونیبرم ب خوامیاالن م یچرا ول_

 ؟!  یبا ک_

 !نیافش شیسر برم پ هی خوامیم_

 ؟!  یکرد دایبا داروهات مشکل پ هیچ_

 کنهیاصال آرومم نم نهییپا یلیآره دوزش خ_

 ؟!  ستین یتا ک میربزیباشه حاال برنامه م_

 دونمیدو سه  روز نم_

 ؟!  نیمطب افش یریم یک ادیباشه فعال من خوابم م_

  گهیدو ساعت د یکی هی_

 ؟  ینوبت دار_ 
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 ؟!  رمیگینوبت م نیافش شیمن بخوام برم پ_

 اهان _

 ؟!  یندار یکار_

  گمیهم م دایبه ساره و ل رونیب میدنبالت بر امیافشن تموم شد بزنگ ب شینه کارت پ_

 بهشون نگو حوصلشونو ندارم !!!  یزینه فعال چ_

 باشه _

 فعال _

 خدافظ _

 را در دست گرفتم. یچا وانیکانتر رها کردم و ل یرا رو یگوش

بود را عوض کردم و بعد  یخی نیبا شلور ج یتونیجلو باز ز یمانتو کیکه شامل  میکه از نه گذشت . لباس ها ساعت

تم آهنگ را نداش یآمدم . حوصله  رونیاز خانه ب فمیبود. با برداشتن ک ریو ت ظیغل شهیکه مثل هم شمیارا لیاز تکم

 ....!  شهیشلوغ تر از هم نی.ساعت نه بود و احتماال مطل افش

. شدم  ادهیآن طرف تر از مطب پارک کردم و پ یرا کم نیآمد . ماش یکردن بعدم م یرانندگ واشیباال بود از  سرعتم

 را خفه کردم .  شدیبلند م شیرا که مدام صدا لمیرا به دست گرفتم و موبا فمیک

 . رفتمیبا آسانسور م دیسوم ساختمان بود و با یطبقه  مطب

 

بود که  ییرا روانشناس ها و روانپزشک ها نیاز بهتر یکیشلوغ بود . جز  یطور که حدس زده بودم مطب حساب همان

 گرفته بود .  یکارش حساب

 هست ؟  نیگفتم  : افش گشتمیم لمیبه دنبال موبا فمیرفتم و همان طور که در ک یطرف منش به

 . دیایکنار ب میکرده بود با من و رفتار ها یسع گریرا باال آورد . د سرش
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 داخل  فرستمتونیم خانوم نیبعد از ا دیلطفا منتظر باش_

 گفتم : االن مبخوام برم داخل  دمیسبز رنگ را کش کانیو همان طور که پ دمیکش رونیرا ب لمیموبا

 به حرفم شد . یزدنم با تلفن مانع جواب دادن منش حرف

.... ندارم یمشکلمزاحمت باشم ! .... نه  خوامی؟! باشه منم نم یکار دار یگی؟ .... نه مگه نم شنومیم حیمس یگیم یچ_

 حرف بزنم !  تونمینم مییجا حیمس نی؟!....بب ارمیدرم یمن بچه باز

 شد ؟ یرا قطع کردم و گفتم : چ یگوش

 داخله !!!!  ضیباال آورد و گفت : االن مر شیلب تاپ روبه رو یسرش را از تو دوباره

 ! داخله با نه !!! ضیمر یفهمیگفتم اخراجت کنه اون وقت م نیبه افش یوقت_

 روانه شد .  رانیطرف اتاقش رفتم که پشت سرم ح به

 یقاگفت : به خدا آ ینشسته بود . با باز شدن در هر دوبه سمتم برگشتند که منش شیروبه رو یرا که باز کردم زن در

 !  دیدار ضیمن بهشون گفتن مر یفخار

 !  ستین یدستش را باال آورد و گفت :مشکل نیافش

 یداد و همان طور که برا شیدر برگه نوشت و به دست زن روبه رو یزیانداخت و چ نییکه رفت سرش را پا یمنش

باشع  شیبق خوامیبهتون بده معذرت م گهیوقت د هیهفته  نیهم یتو نیبگ یگفت : به منش کردیم شیرفتن همراه

 بعد !  یواسه جلسه 

 ریاش ز ییمویل راهنیزده بود و پ کراوات شهیرا طبق عادت گرد کردن و در حلقه چرخاندم . مثل هم چشمانن

 بست مشخص بود .  یرا نم شیکه دکنه ها دیروپوش سف

 ؟!  یاومد یخبر یرفت گفت : باز ب یم زیانداخت و همان طور که به سمت ن ینگاه مین

 برداشتم . گرهیدست یرا محکم بستم و دستم را از رو در

 آروم گفتم : منم آره !  یلیگذاشتم و به سمتش خم شدم و خ زیم یرفتم و دستانم را رو زیطرف م به
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 !  نیشد و گفت : بش رهیچشمانم خ به

 نازک کردم .  یبه پوزخند بود زدم و پشت چشم هیشب شتریپر از ناز که ب یلبخند

 شده حاال ؟ مرصاد کجاست ؟  یو گفت : چ دیخند

  یسفر کار هیهم انداختم و گفتم : رفته  یرا رو میمحض نشستن پاها به

  ییورا نیگفتم ا_

 عوض کن _

 رو ؟!  یچ_

 قرصامو_

 بود  ادیهم که واست نوشتم ز ییتازه همونا سینه تند_

 !  نیافش_

 من به فکر خودتم !  زمیام کرد و گفت : عز رهیرا خ نگاهش

 !  کنهیآرومم نم_

 به جز قرص حال خودتو خوب کن !  گهید یزایبا چ_

  یچیه_

  ادهیز یلیقبل واست نوشتم برات خ یهم که سر ییتازه اونا شهیجان نم سیتند_

 هیاو کن شین یتی... گ یعالمه کثافت کار هیبرگشتع با  سی.... مهد مویحال من و وضع زندگ یدونیتو م نیافش_

بابا رفتارش نسبت بهم سرد شده  .. کنهیم میعصب شتریمرصاد ب یبودن و رفتارا ی.... عصب میکه چرا بچه ندار زنهیم

 بفهم حال منو  نی.... افش

 برگشته ؟!  یک سیمهد_
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 !  شبیدادم و گفتم : د یرا فشار میدستم پشت پلک ها با

 مثال رفته بود درس بخونه ! _

 رفته کانادا رو آباد کرده اومده !_

 اروم باش  سیه_

 قهوه ؟  ای ییچا_

 قهوه _

 را برداشت و با گفتن دوتا قهوه تماس را قطع کرد .  تلفن

 کنم ؟  کاریخب حاال چ_

 داروهامو عوض کن _

 !  مایگریمن گردن نم دیمرصاد فهم_

 ...!!!  فهمهینم نیافش_

 !  یکن یرو ادهیبه احوالت ز یوا یول کنمیباشه عوضش م_

 حرف نزن  سیبنو_

 ! کردیمامان از دستت گله م_

 چشمانم را فشار دادم او مشغول نوشتن شد . دوبارع

 !  زنمیهفته بهش سر م نیاگه تونستم تو هم دیبه خاله بگو ببخش_

 مامانت مرد رفت و امدا هم سرد شد !  یاز وقت_

 حال خراب کن !  ای یتو دکتر_

 تو شغلت حال خوب کنه ! _!  دنیدکترا خبر خوب نم یهمه _
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 تر دخ ستین یحال تو خوب شدن_

 ! گهیتو د یباز شد و گفت : رد داد ششیزدم که متقابال ن یپوزخند

 گهیباشه امر د_با من بحث نکنه حوصلشو ندارم!  امیمن م یبگو وقت تیمنش نیبلند شدم و گفتم : به ا میسرجا از

 ؟  یا

 نسخه رو بده ! _

 تو !  یلنگه  یکی شهیهم حرف بزنم احتماال اونم داره م سیبا مهد دیبا_

 !  گهید ستین یخاک یکره  نیمن رو ا یصورتش فوت کرد و گفتم : لنگه  یرا تو نفسم

  ! نایبابت ا یکاغذ را در هوا تکان دادم و گفتم : مرس رفتمیو همان طور که به سمت در م دمیرا از دستش قاپ برگه

 ؟  سیتند_

 مواظب خودت باش !  شتریطرفش برگشتم که گفت : ب به

 ن ! قرصا مواظبم نیا_

 انداختم یطلبکارانه به منش یآمدم و نگاه رونیاتاقش ب از

 

 بود که دگر نداشتم .... یرا مدت انتیو عذاب وژدان خ دادیم نیروحم را تسک یبا او کم بودن

 برعکس مرصاد بود .  زیهمه چ حیبا مس را دوست داشتم . شدیکه پخش م  یعاشقانه ا کیموز یصدا

وه قل یداشت . لب ها دهیکش یبور بود و صورت ششینگاه کردم . موها و ته ر کردیرخش که قند در دلم آب م مین به

 ... نسبتا درشت . یو چشمان یاستخوان یا ینیو کوچک با ب یا

 که من به شدت عاشق شده بودم را ساخته بود .... یبیداشت و ترک یصورتش با هم همخوان یاجزا همه

 آدم و عالم شد ... الیخیدر کنارش ب شدیکه م بود یهمان او
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 نیو ا کردمیعاشقانه ام را در کنارش شب م یسال قبل روز ها نیکه چند یحیبود . مس حیهم همان مس هنوز

 ...بود که ما را از هم جدا کرده بود  یلعنت یخانوادگ یمخالفت ها

 ؟  یزل زد ی؟ به چ هینگاهم کند گفت : چ نکهیزد و بدون ا یکه تمام حواسش به من باشد لبخند انگار

 !  می.. به زندگبه تو ._

  یبا مرصاد ساخت تویتو زندگ_

 موضوع  نیبابت ا می... ما که باهم حرف زد گهینکن د تیاذ حیاااا مس_

 ؟ من صبرم تموم شد! گهید یک_

 ساله !  شیپنج ش یزندگ هیشبه گند بزنم به  هی تونمیبابا صبر کن من که نم_

 بودن ها  یواشکی نیمنم درک کن خسته شدن از ا_

  حیمس_

 جونم _

 جونت سالمت_

 ؟  یجا بزن یخوایم یتنینگاهش کردم و گفتم :  مظلوم

 شدم ؟!  وونهیبرگرداند وگفت : مگه د شیانداخت و دوباره صورتش را به سمت روبه رو ینگاه مین

  کنهیم وونمیفکرشم د یفرستادم وگفتم : حت رونیرا با سر و صدا ب نفسم

 فسنجون ؟  ای یکنیدرست م ی.... حاال قورمه سبز وونهید_

 ؟  یکدومشو دوست دار_

 ؟  یتو کدومشو بلد_

 بلدم !  یواسه تو همه چ_
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 ؟  یچطور یپس با قورمه سبز_

  هیعال_

 خوبه _

 ؟ هیشب چطور یمهمون یراست_

  ؟ یدوست دار یلیاز اوناست که خ_

 دعوتن ؟ به پگاه هم بگم ؟  ایک_

 کف دستش !  ذارهیبشه م یزیپگاه دست راست مرصاده هر چ یدونینه تو که م_

 !  ستین ینطوریا چارهینه ب_

 ؟!  یدوست ندار میدونفره بر خوامینباشه امشب رو م ایباشه _

 اتفاقا برعکس !_

 

 دمیشدم. نگهبان را که ند یسر و گوش آب دادن راه یآپارتمان پارم کرد و من زودتر از اپ برا یرا روبه رو نیماش

آسانسور را فشار دادم و به محض بسته شدن در آسانسور نفسم را با  دی. کل دیایاشاره کردم تا پشت سرم ب حیبه مس

 اداشمه ! چه اصن ؟ بگو د نیبه ا ؟خبیترسیم هیفرستادم که گفت : چ رونیسر صدا ب

 داداش ندارم !  دونهیمرصاده .... م یبه پا نمیا_

 قرار نگاهش کردم که چشمانش را قفل چشمانم کرد .  یو ب دیاش کش ینیبه ب یدست

 !  شمیم خودیاز خود ب یدونینکن م نطوریچشماتو ا_

در انداختم و منتظر ماندم داخل  یرا رو دیآمدم . کل رونیکردم و به محض باز شدن در اسانسور زودتر از او ب یناز

 .  دمیشدم و شالم را از سرم کش یشود . پشت بندش راه

 قهوه ؟  ایرفتم و گفتم : شربت  خچالیطرف  به
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 کدومش آماده هست ؟ _

 ؟!  کنمیحاضر م عیسر یهرکدومشو بخوا_

 دلم برات تنگ شده بود !  نمیبب نجایا ای.... اول ب دونمینم_

ا ر شینفس ها یمتر یلیو چند م یجزئ یطرفش رفتم که دستانش را دورم حلقه کرد و چشم در چشم با فاصله ا به

 در صورتم فوت کرد ....

 لبانش نشاند . یکه مختص خودش بود را به رو یشده در صورتم را پس زد و لبخند ختهیر یموها

 اش چسپاندم و مثل خودش لبخند زدم .  ینیام را به ب ینیب

 ؟!  گسید یکی یحق و سهم من تو دستا فهممیم یوقت رمیمیم یدونستی؟ م وونتمید یدونستیم_

از حصار  یو کل تنم را مور مور کرد . ضربان قلبم اوج گرفته بود و راه فرار دیگوشم کش یاش را به الله  ینیب

 برم شربت درست کنم ؟ _آغوشش نداشتم. 

 !  یباش شمیپ خوامینه م_

 ؟  گهید شتمیپ_

  یبغلم باش خوامیم_ 

 و دوباره تنم را مور مور کرد . دمیخند

 یشکل قاچ زدم و باال یا رهیدا ییموی. ل ختمیر وانیدرون پارچ را در ل یرها کردم و شربت ها نتیکاب  یرا رو ریکفگ

 ریبه دنبال زآتش زد و من  یگاریخودش روشن بود . س یبرا ونیزیکاناپه ولو شده بود و تلو یگالس گذاشتم . رو

 به خاطر اون .... لعادت کرده بودم . حداق گاریس یگشتم . به بو یگاریس

خاص خودش  یسالن شدم . سرش را باال آورد و لبخند ها یها جا دادم و راه وانیو کنار ل ینیرا در س یگاریس ریز

 داد لمیرا تحو

 ؟  یخوریشربت م_
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 چرا نخورم ! _

دستش را که دگر رو به  گاریرا که به طرفش گرفته بودم برداشت . س ییها وانیاز ل یکیرا جمع و جور کرد و  خودش

 شد .  وانیل اتیمحتو دنیله کرد و نشغول سرکش یگاریس ریپابانش بود در ز

 .  را در دست گرفتم و نظاره گرش شدم  وانمیل

 در چه حاله ؟  یقورمه سبز_

 شده بنظرم  یعال_

  گهید ییکدبانو_

  دمیسفارش م رونیاطر توئه وگرنه من هر روز غذا از بهمش به خ_

 ؟  گهینم یزی.... مرصاد چ بهیعج_

 خودم درست کردم  یعنیتو قابلمه  زمیریم رمیگیم ادیخب من ز یاگه بفهمه که چرا ول_

  نیا کنهینم گیاون وقت هوس ته د_

 !  ارهیو به روم نم فهمهیم دمیشا دونمیزدم و گفتم : نم یخند شین

 آتش زد .  گرید یگاریاز شربتم را خوردم و او س یقلوپ

 !  شمیپ ای؟ ب یکاناپه اشاره کرد گفت : چرا اونجا نشست یرا قفل نگاهم کرد و همان طور که به کنارش رو نگاهش

 باشه _ امیکم کنم االن م رشویسر به خورشت بزنم .... ز هیبزار اول _

ه کل خانه را برداشت یقورمه سبز یافتاد .بو یداشت جا م بایم کردم . تقرخورشت را ک ریطرف آشپزخانه رفتم و ز به

برخوردم . دستانش را دور کمرم حلقه کرد و گفت :  یزیو محکم به چ دمیکش یبلند میکه برگشتم ه نیبود . هم

 من !  ینترس کوچولو

  حیمس دمیترس_

 ؟  یاز چ_
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رنگش شدم و همان طور که دستانم را دور گردنش حلقه کردم گفتم : ترس از نبودنت ....  یچشمان عسل مسخ

 !  ینباش ترسمیم

 افته خوشگلم ... یاتفاق نم نیوقت ا چیگردنم فرو کرد و گفت : نترس چون ه یرا در گود سرش

 باشه  وادخیم یهرک الیخینه بزنگ تلفن که بلند شد . خواستم قفل دستانش را باز کنم که مانعم شد و گفت :  یصدا

 ممکنه مرصاد باشه حیمس_

 کردم و کالفه دستش را باز کرد له طرف تلفن رفتم و همان طور که حدس زده بودم خودش بود .... یپوف

 الو ؟_

 یتمام اجزا یرا رو شیدو دستش را به کانتر چسپانده نظار گرم شد و چشم ها حیکنار زدم که مس یرا عصب میموها

 از تماس مرصاد به تمام تنم رعشه انداخته بود .  یبی. استرس عج دادیچرخ م صورتم

... اهان  یی.... اره نگران نباش بهش گفتم .... تو کجا شمیپ ادیداشت تا عصر م یکار هینه گفتم که خوبم .... اره پگاه _

 توام موظب خودت باش ....فعال ...!  ..... باشه نه .. یگفت

 کانتر نشست .  یو رو دیخودش را باال کش دیگزیرا که قطع کردم همان طور که لب م تماس

 گفتم مرصاد بود !  یدید_ 

 ؟!  گفتیم یچ_

ود رفته االن زنگ زده ب ادشیاونم  نکهیزنگ بزن مثل ا دسیرس یبهش گفتم وقت رفتینبود صبح که داشت م ادمی_

!!! 

 برسه ؟  یواست مهم بود ک_

 !  حیمس_

 ه باشه ! باش_

 تلفن بلند شد .  یطرفش رفتم که دوباره صدا به
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 ؟  هیک گهید نیا_

 پگاه گفتم : پگاهه !  یشماره  دنیرا که گفتم به تلفن نگاه کردم و با د نیا

 !  میماباهم خلوت کن قهیو گفت : اگه گذاشتن دو دق دیکش شیبه موها یدست کالفه

  زمیعز دیببخش_

 کردم مدت تماس را کم کنم ....!!!  یبار سع نیا تماس را وصل کردم و بازهم

 کن .... نه ..ن می....پگاه عصب گهی.... صبح دفردا  یعنی... نه تا شب نه ....  مییبله پگاه بگو ؟ .... نه گفتم که .... االن جا_

 وقت قرصامه .... فعال  ستین یزیاره زنگ زدم .... نه خوبم چ

 ی. دستانش را دوبر صورتم گرفت و گفت : واسه چ دیبه حرص خوردنم خند حیکانتر انداختم و مس یرا رو یگوش

 ؟!  یخوریحرص م نقدریا

 !!!  یخوریکه تو حرص م ییزایواسه همون چ_

 آمد و گفت : کدبانو جان غذا حاضر نشد ؟ روده بزرگه روده کوچکه رو خورداااا  نییکانتر پا یرو از

 !  کشمیم چشم االن غذا رو_

و خورشت ها را در ظرف  سیهم گذاشتم و قاشق و چنگال را کنارش گذاشتم . برنج ها را در د یبشقاب رو به رو  دو

 . گذاشتمیم زیم یو رو ختمیریم

 واقعا  یها نشست و گفت : خسته نباش یاز صندل یکی یرو

 نوش جان _

 . کردیم فیبرد از رنگ و لعاب غذا تعر یکه فرو م ی. با هر لقمه ا میجا خوش کردم و مشغول خوردن شد شیرو روبه

 

به چهره اش زدم و انگشت سبابه  ی. لبخند کردیداغش صورتم را مور مور م یرا که باز کردم هرم نفس ها چشمانم

 اش حرکت دادم .  ینیب یام را رو
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 اش داد و دستانم را گرفت و زمزمه کرد . ینیبه ب ینیچ

 نکن _ 

 بسته خواب  گهیند شو دبل_

 ساعت چنده ؟ _

  میپاسه امشب آماده ش دیبلند شو با دونمینم_

 را شیحل شدم . دستانن را بوسه باران کرد و و دوباره لب ها یعسل یها لهیرا کامال باز کرد و من در آن ت چشمانش

 باز کرد .

 بشه امشب !  یچه شب_

ها ر میشانه ها یو بلند شدم . بند لباس خوابم رو دمیکش شیها نگفتم . دستانم را از بند دست یزیو چ دنیخند

 امیبعدشم م رمیدوش بگ رمیآمدم گفتم : م یم نییتخت پا یو همان طور که کامال از رو دمیشده بود آن را باال کش

 حاضر شم 

 کنم !  کاریخب من چ_

  ریتوام دوش بگ_

 از اتاق تو سالن هست! رونیب  گهیحمام د هیباال انداختم و گفتم :  ییابرو دمیلبش را که د یرو لبخند

در اتاق شدم .  سیسرو ی. با برداشتن حوله ام راه دیالسش کش یدر موها یداد و دست یشتریاش را عمق ب خنده

 دادم ساعت حیاتالف وقت ترج یکردم و برا یرا کف مال می. موها کردیرا بهم منتقل م یآب سرد آرامش خاص

 آن حیمس نکهیخبر از ا یحمام بودم ب ررا د یدو ساعت بایام در حمام باشم. تقر یشگیرا طبق عادت هم یشتریب

 .  کندیچه م رونیب

ود . کامال باز ب مهی. در اتاق نبود و در اتاق ن دمیکش یسرک مییایب رونیکامال ب نکهیو قبل از ا دمیچیرا به خود پ حوله

و مشغول خشک کردنشان شدم . بعد از سشوار کردن  دمیکش سمیخ یبه مو ها یخارج شدم و در را بستم . دست

گشتم . از همان جا داد زدم و گفتم  یامش یمناسب برا یلباسموها و خشک شدن تنم در کمد را باز کردم و به دنبال 

 ؟ حی: مس
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 ؟  ی. به طرفم برگشت و گفت : جانم صدام کرد دمشیکاناپه د یکردم و رو در اتاق را باز دیرا که نشن میصدا

 بپوشم ؟  یواسه امشب چ_

 عشقم !  ادیبهت م یبپوش یتو هرچ_

شده بود و تا  یاش سنک دوز نهیقسمت س یکه رو یمشک یزدم و دوباره به سمت کمد برگشتم . لباس یلبخند

 لخت ...  یگریداشت و دست د نیبود دست چپم آست یوممدل ر نشی. آست دمیکش رونیزانو بود ب یباال

 کردم تا دوباره فر شود. شیو بابل دمیرا دوباره سشوار کش میموها

که  یو خط چشم گربه ا دمیلبانم کش یرو شهیساعته مثل هم ۲۴قرمز رنگ  یکرم پودر ، رژلب دنیاز کش بعد

 . دادیتر نشان م یرنگم را وحشت یچشمان آب دمیکش

دادم و دوباره داد زدم :  یو تاب چیبلوند فر شده ام را پ ی. موها کردیرا برجسته تر م میبژ رنگ گونه ها یگونه ها رژ

 ؟!  یتو حاضر حیمس

 هنوز زوده که ! _

 من حاضر شدم _

 برم خونه لباس عوض کنم  دیمن با_

  گهیخب بلند شو د_

 چشم_

 و دمیلباس پوش ی. آن را رو دمشیکش رونیلباس ها ب نیو از برنگ و ساده ام زدم  یمشک یمانتو نیبه اول یچنگ

 دهیسر انیبه پا میکارها بایسرم انداختم تقر یرا هم به پا کردم . شالم را که رو یرنگ یمشک میساپورت نسبتا ضح

افتادم  منیماش ادی هیتازه  زیم یرو چیسوئ دنیو با د برداشتمرا  لمیو موبا فیبود . عطر را برداشتم و دوش گرفتم . ک

. 

 !!!  نهیهنوز دم در مطب افش نمیماش حیمس_

 ! مشیاریم میریفردا م_
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 ؟  یدیپوش_

 ؟  یآره ... تو هنوز تو اتاق_

 یرو یو بوسه ا دیکش دار به طرفش رفتم که ناخوآگاه به آغوشم کش ی. با لبخند دیکش یاتاق را باز کرد و سرک در

 داغ شدم و او را از خود جدا کردم .  یلبانم کاشت . در چشم به هم زدن

انداخت  یم نییو باال پا دادیرا در دستش حرکت م نشیماش چیو جلوتر از حرکت کرد . سوئ دیام را کش ینیب

 !  سایگفتم : وا عیسر یلیرفت خ گری...دستش که به سمت دست

 نباشه !  یوقت کس هی نمیبب سایشدم و گفتم : وا کیکرد که نزد میطرفم برگشت و متعجب تماشا به

 !  ایترسیم یلیخ_

 مرصاد رو ندارم !  یایو کتک کار یحوصله فحش و فحش کش_

 ؟! زنهیکتکت م_

 زود باش !  ستین یکس ایتفره رفتن از سوالش گفتم : ب یو برا دمیکش یسرک

تمان استرسم فروکش شد و خودم را  نیو ماش نگیپارک هی دنی. با رس میرفت نگیجلو هلش دادم و بع سمت پارک به

 یکند. صدا نیزم یرا مثل حت از رو نیپشت فرمان جا خوش کرد و ماش سحیشاگرد رها کردم . م یصندل یرو

 دمیبود . سکوت را که د ختهاش دو یرا به رانندگ شیچشم ها حیو مس شدیپخش م نیاز ماش یآهنگ ترک

 شکستمش و لب باز کردم . 

 ؟  هریم شیکارا چطور پ_

 تو نگران نباش !  شهیاوتاهم حل م یول میو گور که خورد ریگ یسر هیبه  ستیبد ن_

 طول بکشه !  شتریکه به پوزخند شباهت داشت زدم و گفتم : کاش سفر مرصاد ب یلبخندش لبخند محو به

 !  یبکن یخوایکه نم یا یزن گ نیکاش تو دل از ا_

 !  دهیطالقم نم یدونیم حیمس_



 بی قراریتندیس 

 
47 

 

 .... !!!!مگه نه ؟!  یتهران سیتند یشونیم یحرف خودتو به کرس شهی.... تو  هم دهیم یتو بخوا_

 را پر کرد ....  نیشد و سکوت ماش شیرا کم کردم . دوباره محو رانندگ شیرا به طرف ضبط بردم و صدا دستم

را پر کرده بود  نیماش یصابون و شامپو و عطر کل فضا یرا کنار زدم و چشمانم را طبق عادت حلقه کردم . بو میموها

. 

 

 به خودش یحساب یول دیکه گفته بود طول کش یاز آن ربع ساعت شتریلبم نشاند . ب یرو یلبخند حیمس آمدن

 شهیم می؟ حسود یکرد کاریو گفتم : چ دمیرنگ خوش دوختش کش یآن کت سورمه ا یبود . نگاهم را رو دهیرس

 امشب دخترا بهت نگاه کننا !!! 

 نزد .  یحرف چیدادم و او ه هیرا روشن کرد . سرم را به پنجره تک نیماش یوقفه ا چیه یزد و ب یلبخند

 صورتم نشاند .  یرا رو یحیبه صورتم خورد و لبخند مل یخنک باد

را بسته بودم بردم و به محض  شیکه صدا ی. دستم را به طرف ضبط کردیم تمیرا باال برده بود و سکوت اذ سرعتش

 ؟  یکالم ندار یعوض کردم و همزمان گفتم : اهنگ ب باز کردن آهنگ را

 بگرد !  دونمیباشه نم دیبا_

 .  میگشتن را هم نداشتم خاموش کردم و منتظر ماندم تا فقط برس حوصله

 سرم را برگردانم گفتم : کجا هست ؟  نکهی..... بدون انیسنگ کیها شلوغ بود و تراف ابانیگذشت ... خ یا قهیدق چند

 مونده !  گهید ابونیخ هی بایتقر گهید میدیرس_

 پاک کردم .  خوردیام که سر م قهیعرق را از کنار شق یو قطره ها دمیکش یقیعم نفس

کر کننده بود پارک کزد . با  کیموز یزده بود و صدا رونیکه رقص نور از پنجره ها ب یخانه ا یرا روبه رو نیماش

 ؟!  زهینر سیپل حیترس کمربندم را باز کردم و گفتم : مس

 نه نترس امنه ! _
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 از در و یبود وخبر یخال بایقفل کرد . اطراف تقر موتیرا با ر نیشدن در ماش ادهیشدم و به محض پ ادهیپ نیماش از

 . شدیم دهیکش رونیها به ب ادیشده بود و فر یقاط جانیدختر و پسر از فرط ه غیج ینبود . صدا هیهمسا

ز ا یکی نایراه افتادم . س حیمس یشانه به شانه  یگرید زیو هر چ انتیاز مرصاد و احساس خ الیهیزدم و ب یلبخند

تاب و منظمش خبر از  یب یشده بودسم در را باز کرد . مردمک ها یقبل به هم معرف یکه سر حیمس یدوست ها

بود و  شهیشلوغ تر از هم بلند تر شده بود . یلیصدا خ میشده بود کی. حال که نزد دادیمصرف کردنش  را م ادیز

 حیسبه طرف م شهیپر از ش یپیپا نای. س کردیم شتریرا ب جانمیه دندیرقص یکه وسط م یرقص نور ها و دختر پسران

 روشنش کرد بشیاز ج یآوردن فندک رونیبا ب حیگرفت و مس

 

 پس ؟!  یزدم و گفتم : من چ یتلخ پوزخند

 !  کنمیم فشیژگوند زد و گفت : االن واست رد یلبخند نایس

 .  دمیترسیاز عواقبش م یداشت ول یمصرف کرده بودم . آرامش خوب شهیبارم نبود . قبال هم ش نیاول

 . دمیکش نییآوردم و شالمو از سرم پا رونیرو ب مانتوم

 حال و هواها نبود . خودش فندک گرفت واسم . نیکه تو ا حیرو به دستم گرفت و مس یا شهیش پیپا

 ادی. همه غصه و قصه ها رو فراموش کردم . تعداد پک ها رو ز کردمیابرا پرواز م یرو یزدم انگارپک رو که  نیاول

خنده و  ریز زدمیم یاومد . الک یو م رفتی. نور جلو چشمام م حیبود نه از مس یتو ذهنم نه از مرصاد خبر گهیکردم د

 شانیها دنیکش غیکه از ج یینبود و مثل همان دختر ها خودماصال حالم دست  گری. د خوردمیتلو تلو م نیزم یرو

بود . قهقه سر دادم و خمار نگاهش  حیشد و مس دهیکش ی. دستم توسط کس دمیکشیم غیتعجب نکرده بودم ج

کر کننده هر  یها غیحالم بد شود . ج شدیباعث م طیگرم مح یو هوا یشده بود . شلوغ سیکردم . صورتم از عرق خ

شد رفتم . آهنگ تکنو همه را  یخلوت نم یرقص که لحظه ا ستیرا پس زدم و به سمت پ حیمس دشیم شتریلحظه ب

ساعت عمرم حال  نیتمام جودم را فرا گرفته بود و لذت بخش تر یبلند به وجد آورده بود . حال سرخوش یبا آم صدا

 .... دانستمیرا م

 نیا یپا ریز دیافتاد و تا االن با نیزم یرو دیدستم را کش حیداستم کجا انداختم . همان لحظع که مس یرا نم پیپا

 هزار تکه شده باشد .  تیهمه جمع
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 .... نجایهمه نفس و حرارت ا نیگرمم شده بود از ا یحساب

  زدیدو دو م چشمانم

 کهدور تنم حلقه شد و سرم را  یدست دمیدیبود . همه را دوتا م یدر مرض پارگ میبودم گلو دهیکش غیبس که ج و

 ..... دمیرا د یا بهیبرگرداندم غر

 . دمیبلند بود نفهم کیموز یرا زمزمه کرد که آنقدر صدا یزیگوشم چ ریز

.  ترفیم چیگ یکجاست افتاده بودم . سرم حساب دانستمیکه نم یکرم رنگ یکاناپه  یرا که باز کردم رو چشمانم

گاه و به سقف ن دمینداشت . دوباره سرم را به کوسن کوب یا دهیچشمانم را چند با پست سرهم باز و بسته کردم اما فا

 ادمی یکردم . هوا روشن شده بود و رقص نور ها خاموش شده بود . کف سالن پر از خرت و پرت بود و چشم برهم زدن

 امد کجا هستم !

 را زدم . حیصاف شود و مس میکردم تا صدا یا سرفه

 ؟!!!!  ییکجا حی؟ مس حای؟ مس حیمس_

 رفت .  یاهیبه محض بلند شدن چشمانم س یکاناپه بلند شدم ول یاز رو دمیکه نشن ییصدا

 داریامد گفت : ساعت خواب ب یم نییهمان طور که از پله ها پا نای. س ستادمیرا به ستون گرفتم و صاف ا دستم

 ؟  یشد

 کجاست ؟  حیرا باال گرفتم و گفتم : مس سرم

 !  گردهیگفت برم یاومد رفت ول شیپ یکار فور هی_

 !  ترکهیسرم داره م_

 ها هست !  تیتو کابن یبخوا یهرچ_

 مسکن ! _

 اونم هست ! _
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 ؟!  گاریس_

هوا گرفتم و گفتم : به  یرو یآورد و به طرفم پرت کرد . آن را دو دست رونیب نشیشلوار ج بیرا از ج یگاریس پاکت

 سالمت !

 ؟  ادیب حیتا مس یمونیم_

 بهتر شد رفتم !  حالم دیشا دونمینم_

 رفت .  یداد و به طرف خروج یرا تکان سرش

تلفنم بلند شده بود . با چشمان تارم صفحه را نگاه کردم و اسم  یکاناپه ولو شدم . صدا یرا رها کردم و رو ستون

 وصل کردم . دمیپگاه را که د

 الو ؟ _

 !  ستین یشگیهم یمشخص بود صدا میصدا

 ؟  یتهس یتو ؟ مرصاد منو کشت از بس زنگ زد ! کدوم گور ییگفت : معلومه کجا تیانرا بلند کرد و با عصب شیصدا

 مرصاد؟_

 ؟ ییکجا سیمرصاد تند ینه پس عمه _

 مرصاد کجاست ؟ _

 تهران !  رسهیزنگ زد گفت تا اخر شب م_

 دایچرخ دادم تا فندک پ زیم ی. دستم را رو دمیکش رونیاز پاکت ب یگاریرا قطع کردم و س یرا که گفت گوش نیا

 کنم
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 دنیکنترل کردم و با پوش یام بهم خورد . سردردم را با مسکن یمبزدم و حالم از زندگ گاریبه س قیعم یها پک

 یراه منیبرداشتن ماش یبرا نیگرفتم و به طرف مطب افش یتاکس یاصل ابانیزدم . سر خ رونیاز خانه ب میلباس ها

 شدم . 

را  هیکوفته شده بود . کرا یو حساب کردیبود . تمام بدنم درد م دنیسرم در مرض ترک خراب شده بود و شمیآرا

 نبود !  یانداختم . حالم اصال مناسب رانندگ نمیحساب کردم و مثل جنازه خودم را در ماش

 .همه اشتباه .. نیبه خودم زل زدم. خسته شده بودم از ا نیماش ی نهییرا همان طور در آ یا قهیدق چند

 لجن بار را دوست نداشتم .  یزندگ نیا زیچ چیه گرید

 یتماس ناموفق از مرصاد داشتم نگاه ۲۵صفحه که  یبود . رد تماس دادم و به باال حیام زنگ خورد و مس یگوش

خود را به  عیسر میها یو ناخوش یحال یرا از جا کندم . با تمام ب نیپدال گذاشتم و ماش یرا محکن رو میکردم . پا

باز شدن چند الر پشت سرهم فشار  یرا برا اسانسور یبود تصادف کنم . دکمه  کیبار نزد نیرساندم و چندخانه 

 در کنترل لرزش دستانم داشتم .  یدادم و سع

 حیعطر مس یرا که بو یتخت ی. تمام پنجره ها را باز کردم و رو دادیم گاریس یدر انداختم کل خانه بو یرو دیکل

 یراو ب دمیخانه زدم . شالم از سرم کش یگل رز را برداشتم و در تمام جا یانداختم . اسپر ییگرفته بود در لباس شو

دوباره  لمیبامو یکاناپه افتادم . صدا یدرد جمع کردم و رو از. صورتم را  دادمیعوض شدن هوا ان را در هوا تکان م

د چه چن یتر از آن یبا دوز قو یکشو مسکن یکانتر رفتم و از تو را نداشتم . به طرف چکسیه یبلند شد . حوصله 

 س. لبا کردمیچشمانم را حس م ری. زی. گود دمینفس سر کش کیاب  یوانیخورده بودم برداشتم و با ل شیساعت پ

 حمام شدم یراه گاریس یرها شدن از بو یبرا میها یحال یرا برداشتم و با تمان ب میها

 

ا و تمام ملحفه ها ر یرفتم و روتخت ییسشوار بکشم به طرف لباس شو نکهیرا با حوله خشک کردم و قبل از ا میموها

الن کردم . به س یشلوغ نگاه ابانیبه بدنم دادم و به خ یبند انداختم . کش و قوس یدر بالکن رو دمیکش رونیاز آن ب

 ضربه زدم و منتظر ماندم جواب دهد ! اسمش  یکاناپه برداشتم . رو یرا از رو لمیبرگشتم و موبا

 .دیچیدر گوشم پ شیعثبان یبعد از خوردن چند بوق متمدد صدا

 ؟  یگیم یچ_
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 ؟  دیازت پرس یپگاه مرصاد چ_

 برات مهمه اصال ؟ _ 

 !پرسمیبرام مهمه که زنک زدم م_

 !  یکردیرو روم قطع نم یاگه مهم بود گوش_

 پگاه !  کنمیخواهش م_

 !!!؟!!!  یشناسیشوهرتو نم نیزنگ زده تو ا بار به من صدیس_

 ؟  گفتهیم یچ_

 ....!!!  دارهیبرنم یکجاست ؟ چرا گوش ستیتو ن شیمگه پ گفتیهمش م_

 ؟  یگفت یتو چ_

 خونه باباشه !  دونمیبگم من گفتم نم یچ_

 ! میطلبکارم شد نکهیمثل ا ایب_ ؟یگفت ینطوریا ی؟ احمق واسه چ نایزنگ زده خونه بابا ا یعنی_

 ؟!  یپگاه اگه زنگ زده باشه بگن نبودم چ یوا_

 تو ؟  یکجا بود_

 ؟!  ییجا هی_

 اسم نداره !  ییجا هی نیا_

 !  دمیم حیواسع توض نجایا ایبلندشو ب_

 کار دارم !  امیکجا ب_

 ؟ یچه کار_

 کالس دارم االن ! _
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 اهان دانشگاه _

 اره _

 ؟  شهیتموم م یخب ک_

  زنمیبهت زنگ م دونمینم_

 باشه ممنون _

 فعال _

 خدافظ_

بعد به مرصاد زنگ  کردمیم ستیرا راست و ر میاول حرف ها دیخانه را گرفتم . با یرا قطع کردم و شماره  یگوش

 .  زدمیم

 !  دیچیاز خدمه ها در گوشم پ یکی یصدا شدیم دهیبه سوت در مغزم کش هیکه شب ییاز بوق ها بعد

 الو _

  دییسالم بفرما_

 هست !؟  سی.... مهد سمیتند_

 نشناختم تو رو خدا  دیببخش نیخانوم خوب سیسالم تنپ_

 هست ؟  سیتر از قبل گفتم : مهد یعصبان

 !  دمیبهشون م یاالن گوش دیاجازه بد_

ر د سیشاد و سر خوش مهد یبعد صدا قهیرا با دندان کندم . چند دق شیها یرا دندان رو گرفتم و پوست پوست لبم

 . دیچیگوشم پ

 جانم ؟ _
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 ؟  یخوب سیسالم مهد_

 شده؟ یزیسالم ... ممنون .... چ_

 مرصاد اونجا زنگ زده ؟! _

اره  خونه باز نشه زنک زدم گفتم نیبه ا اتیگند کار یکن پا یسع یول یکنیم کاریچ ستیمن اصال برام مهم ن نیبب_

 !  یبود نجایا

 واقعا ! یفرستادم وگفتم : مرس رونیرا با سر و صدا ب نفسم

 قطع کنم ؟  یندار یکار_

 خدافظ _

 زدم .  یرا قطع کردم و همان طور که اشک در چشمانم جمع شده بود لبخند محو یگوش

 زنگ واحد بلند شد .  یصدا رمیمرصاد را بگ یکه امدم شماره  نیهم

. در را باز کردم و نگاهم را گرفته بود  دیتمام د یدسته گل یانداختم ول ینگاه یرا در دستم فشرم و از چشم یگوش

 .  دمیکفش ها کش یرا به رو

 ؟  یخوایم یچ نجایا حیمس_

 نگهت داره ؟!!!  قهیعرضه نداشت دو دق نایصورتش کنار زد وگفت : س یرا از رو گل

 !  دهیند یکیتو تا  ایب_

.  کردیگل هم مرا خوشحال نم ی. مدت ها بود دگر حت دمیمحض داخل شدنش در را بستم و گل را از دستش کش به

 ! فرفتیدر لجن زار فرو م شتریاز خودم ساخته بودم که روز به روز ب یسنگ یبت

 بود ؟! یممنون گل واسه چ_

 هست !  نمیتازه ا_

 داد . لمیتحو یقرمز رنگ به طرفم گرفت و لبخند یا جعبه
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 ؟  هیچ نیا_

 مال توئه بازش کن ! _

 یزدم وگفتم : مرس یطال با حرف ) م  ( بود . لبخند محو یصله باز کردم . گردنبندرا از دستش گرفتم و بالفا جعبه

 اصال انتظار نداشتم ازت !  یول

  یینایبهتر از ا قیتو ال زمینگو عز ینطوریا_

 کردم. شیطرف کاناپه رفت که صدا به

 ؟!  حیمس_

 نگاهم کرد . یرا برگرداند و سوال شیراه که گفتم رو نیا

 ! ادیم مرصاد داره_

 برم !  یعنی. به در اشاره کرد و گفت :  دیکش شیبه موها یرا غنچه کرد و دسن شیلب ها کالفه

  زمیعز دیببخش_

 نه اصال اشکال نداره _

 !  زنمیدفعه باهاش درباره طالق حرف م نیا_

 خوبه_

و بغضم را قورت دادم . دوستش داشتم . از  دمیکش یقیرفت . نفس عم رونیکاشت و از در ب میموها یرو یا بوسه

 یقانون ها نینگذاشت درست و درمان و طبق ا یسرنوشت لعنت نیبدجور دوستش داشتم. اما ا یهمان دوران نوجوان

 !  میمسخره مال هم باش

مرصاد  ادیاره تلفن خانه که بلند شد دپب یزدم و آن را به گردن انداختم .صدا یرا دوباره نگاه کردم . لبخند گردنبند

 افتادم . شماره را نگاه کردم اشنا بود اما حضور ذهن نداشتم .

 بله ؟ _
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 سالم .... حالت چطوره ؟ _

 خوبن ؟  نای؟خاله ا یوگفتم : ممنون تو خوب دمیرا به کانتر کش میها ناخن

 ؟  یکرد ادیدوز قرصا رو ز_

 !!!  رمشونیرفته برم بگ ادمینه اصال _

 حالت چطوره ؟ _

 بهترم ! _

 مرصاد هنوز برنگشته ؟! _

 !  ادیچرا امشب م_

 مامان گفت امشب واسه شام دعوتتون کنم ! _

 خستشه !  رسهیحوصله ندارم مرصاد هم امشب م نینه افش_

 دختر خاله !  یمارو ندار یوقت حوصله  چیباشه تو که ه_

 !  گهیوقت د هی.... بزار واسه  گمیم ینه به خدا جد_

 الشیخیب_

  یمرس_

 ؟  رمیقرصا رو خودم برات بگ یخوای؟ نم یندار یفعال کار_

  یمرس رمشونیگینه م_

 فعال _

 خدافظ _
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 ومیلیبنفش و ل یها دهیو ارک یرز صورت یاز گل ها یبیترک نگاع کردم  حیرا قطع کردم و به دست گل مس یگوش

از ساختمان پرت کردم و به طرف  نییبه پانگهش داشت . آن را از بالکن  شدیبود . دوستش داشتم اما نم یصورت

ث بح دنیکش شیپ یرا برا میخاموش زل زدم . داشتم حرف ها ونیزیکاناپه نشستم و به تلو یسالن برگشتم . رو

 !  کنمیازدواج م حیو با مس شومی. از مرصاد جدا م کردمیم یمرصاد هالج یطالق برا

 او !!!!  یمن بهتر است هم برا یهم برا نیا ... میرو یم رانیاز ا اصال

ا و علتش ر دیپر یم می. پلک ها دادیو کولر کفافش را نم شدیاز عرق م سیوقفه خ ی. ب دمیبه صورتم کش یدست

 کرده بودم !!!  یرو ادهیرا ز شبید دی. شا دانستمینم

 مانیقاب عکس عروس شد به سمت دهیرا برداشتم و مردد به اسم مرصاد نگاه کردم ناخوداگاه چشمانم کش یگوش

 بود !  یکه در سالن جاخوش کرده بود . از همان اول هم ازدواج ما اجبار

کل کل کردن را نداشتم .  ی. اصال حوصله  ندازدیدوباره دعوا راه ب دمیترسیبرقرار کردن تماس مردد بودم . م یبرا

 تا کر شوم !  کردینم یخال میرا سر کوش ها تشیبدهم . حداقل عصبان امیگرفتم بهش پ میتصم

 نوشتم :  شیبرا

 بابا بودم! یخونه  دادمیرو جواب نم یچکسیخسته شده بودم تماس ه لمیاز موبا دیببخش سالم

م کردن سرگر یبلند شدم برا الیخی. ب دادی. احتماال بالفاصله بعد از خواندن جوابم را م خواندیرا م اممیپ یک دانمینم

 شام طالق باشد .  نیا دیشب شام درست کنم . شا یخودم برا

 کار ....!!!!  انتیخ یعاشق به تمام معنا بود و من دل زده  کیداشتم . او  ادیخوب و بد با مرصاد ز یخاطرات

اعصاب خورد کنم باز به سراغم اماده  یها گرنیاب شود .م خشانیاوردن و گذاشتم تا  رونیب زریها را از فر گوشت

 بود . 

.  افتاد یبه گردنبد گردنم م یدوساعته داشتند . نگاهم هر از گاه یکی یمسکن ها همه شان دروغ بودند و ارامش نیا

 سرهم کنم !  یلیدل دی؟! با ندازمیراه ب ییدعوا دی؟ با خواهمیطالق م یاول اسم تو هست ول میبن مرصاد بگو

 دهدیها مرا طالق نم یراحت نیبه ا مرصاد
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ب داد و ل رونیزنگ تلفن بلند شد . مرصاد بود نفسم را با سر و صدا ب یشت ها بودم که صداسرخ کردن گو مشغول

 برخالف تصورم آرام بود  ی. تماس را برقرار کردم ول دمیگز

 سالم _

 ؟  یسالم خونه ا_

 !کردمیاره داشتم شام درست م_

 خونه ! رسمیم گهیدو سه ساعت د هی بایباشه من تقر_

 باشه منتظرتم ! _

 احتماال ارامش پس از طوفان بود !!!! نیرا به چانه ام چسپاندم ا یرا قطع کردم و گوش تماس

 میاب پر کردم و  خچالیرا خاموش کردم و از  رشی. ز گرفتیکانتر گذاشتم . گوشت ها داشت ته م یرا رو یگوش

 شت و حوصله سشوار را نداشتم . از حمام ظهر نم دا می. هنوز بدن درد داشتم و کوفته بودم . موها دمینفس سر کش

چشمم  ریز یرا بلند کردم . به طرف اتاق برگشتنم گود شیرا روشن کردم و صدا ونیزیتلو را که درست کردم  غذا

 یرنگ رو یقهوع ا ی. رژلب شدیو دهانم خشک م کردمیشده بود و ببشتر از قبل فرو رفته بود . مدان عرق م اهیس

 دمیفر بودن را داشت. از نگاه کردن به خودم دست کش لتا دوباره شانه زدم . هنوز هم حار میو موها دمیمال میلب ها

 .  کردیخسته ام م یام حساب یتکرار یکسل کننده بود . روزها یعیام به طرز فج یسالن شدم . زندک یو راه

هم ساخته  یفهمد . اصال ما برا یمرا م ینه او حرف ها فهممیبا مرصاد فقط دعوا داشت. نه من حرف او را م بودن

 چطور سرنوشت مارا به هم گره زده بود .  دانمی. نم مینشده ا

 یمجاز یفضا یعنوان هم حوصله  چیکالفه ام کرده بود . به ه یچه کنم حساب دانستمینم نکهیکاناپه نسشتم . ا یرو

 !  خوردیحالم بهم م لمیرا نداشتم . اصال از موبا

 را هم نداشتم .  نهایکدام ا چینگاه کردن به ه یدن کانال ها شدم و حوصله کر نییباال پا مشغول

 شد ! یکردم کنترلشان کنم اما نم یکرد و سع دنیدوباره شروع به پر میها پلک
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و چراغ ها روشن شد بود . با ترس  زدیم یکیرا باز کردم. هوا رو به تار میدر تنم افتاد و چشم ها فیخف یا لرزه

از دستانم را  یکی دمیکش یقیدم اتاق نفس عم یچمدان ها دنیآمد. با د یآب م یدم . از حمام صداوحشت بلند ش

ساعت  چند دانستمیعرق بود . نم سیبود و تنم خ دهقلبم گذاشتم . لبانم هشک ش یرا رو یگریبه ستون گرفتم و د

 گردن دردم شده بود .  نیکاناپه خوابم برده بود . هرچه بود باعث ا نیا یرو

 وانیرا هم جرعه جرعه خوردم و ل ینداشت . دوم دهیفا یکیاما  دمینفس سر کش کیپر کردم و  یاب وانیل خچالی از

شدم . ضربان قلبم اوج گرفته بود و علتش را  رهیحمام خ یرها کردم . به چراغ روشن و در بسته  نتیکاب یرا رو

 .  دانستمینم

ر . د. چند بار پشت سرهم پلک زدم . معده ام به شدت ضعف کرده بود  دمیترسیشدن با مرصاد م هم از روبه رو دیشا

شام  ی. درش را بستم . تا آمدن مرصاد برا دیکش ینم لمیم یزیچ چیگذرا انداختم . ه یرا باز کردم و نگاه خچالی

رنگ آن ها  ی. به طرف کشو رفتم و قرص ها را هم زدم . صورت را برداشتم و اب پر کردم وانی. دوباره ل کردمیصبر م

زدم و گفتم : سالم ...  یآمد . لبخند رونیدردم بود برداشتم و باال انداختم . همان لحظه مرصاد از حمام ب یرا که دوا

 ؟!  یاومد یک

  ستیوقت ن یلیسالم خ_

 ؟ دلم برات تنگ شده بودا ؟ شام و بکشم ؟  یچه خبر ؟ خوب_

بود و  ستادهیشام شدم . او هنوز ا زیم دنیتابه ها برگشتم و مشغول چ ی. به طرف قابلمه و ماه دیلرز یم میها رفح

 !  ایخوریکرد . برگشتم و گفتم : برو موهاتو سشوار کن سرما م ینگاهم م

 استقبالم ؟  یایب یخواینم_

 تعجب گفتم : استقبال ؟  با

 آره _

 ؟  یکنیشک مموهاتو خ ای یخوریاول شام م_

 به طرف اتاق رفت و گفت : موهامو  کالفه

 سرم گذاشتم . یفرستادم و دستم را رو رونیرا با سر و صدا  ب نفسم
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 یفرو م شی. همان طور که دستش را در موها دیکشیسرم خراش م یسشوار رو ینگذشت . صدا شتریب قهیدق چند

 رونیگفت : از ب کردینگاه م زیها نشست و همات طور که به م یاز صندل یکی یآمد . رو یم زیبرد و به طرف م

 ؟  یسفارش داد

 خوبه ؟ خودم درست کردم !  نقدریا یعنیارام گفتم : ااا  ییام نشست و با صدا یشانیبر پ یاخم

  یخسته نباش_

 کن ؟  فیچه خبر تعر یتو خسته نباش_

 رد کرد و با همان تعجب قاشق به دست شد . زدم که چشمانش را گ شیرو گونه ها یاز نشستن بوسه ا قبل

 ؟  یخواستی؟ مگه استقبال نم هیچ_

 کرد و نگاهم کرد . یرا پوزخند تعجبش

 !  شتیپ ادی؟ قرار بود پگاه ب یخواستیم یچ نایخونه بابا ا_

  میاون شب اصال وقت نشد درست باهم باش یدونیبودم م سیدلتنگ مهد_

 ؟  دهیگردنت جد هیاون چ_

 را داشتم .  میصدا دنیدر نلرز یو سع دمیگردنم کش یقلبم کوبنده تر شد. نگاهم را رو ضربان

 وقته سفارشش داده بودم امروز صبح رفتم گرفتمش !!! یلی. قشنگه ؟ خ.. گهیاول اسمته د_

 اش را قورا داد و گفت : آره  لقمه

 غذا خوردنش را داد. یبه لبش نشست و ادامه  لبخند

 بود .  دیآرامشش بع نیا زدمیحرف م انشیم پر دادم و مشغول خوردن شدم و مرا در دست قاشق

 رفت ؟  شیکارا چطور پ_

 خوب بود خداروشکر _
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  هیعال_

 ؟  یکرد کارایتو چ_

 فقط !  یسر رفتم طال فروش هی گهیخونه بابا بودم د یچیه_

 خوشمزه شده ها _

 نوش جان  _

 ختهی؟ ساعت خوابت بهم ر یدیشده ؟ بد خواب یزیچشمات گود شده چ ریز_

 

 گفتم : من ؟! نه خوبم که !!!  زیشک در چشمانم دو دو م یکه ب یتعجب با

 خداروشکر _

 درست شدم !   دمیکه اونم خواب یعصر کردیکم سرم درد م هی... . ستین یزیآره چ_

 خوبه_  

 شد ؟  یبهراد از پگاه چ یخواستگار یماجرا یراست_

 !  دهینکش شیو پکه بحث  گهید دونمینم_

 نظرش عوض شده ؟ چون من با پگاه حرف زدم !!!  یعنی_

 کف دست پگاه  یبزار عیشد سر یهرچ خوادیتوام نم یول گمیگفت بهت م یزیچ دونمینم_

 بهش بگم !  یوا خودت گفت_

  ؟ یخواینم گهیداشاره کردم و گفتن : شیروبه رو یخال یبه بدنش داد . به بشقا یو قوس ینگفت و کش یزیچ

 خسته شدم !  یلیبخوابم خ رمی.... م ینه مرس_

 زوده که االن !!!_
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 عالمه کار و بار برم دفتر  هیبا  دیصبح هم با زمیخستمه عز یلیخ_

 باشه شبت خوش _ 

 بابت شام  یبازم مرس_

از پشت سر بغلم  کدفعهیرا سقت تر کردم . مشغول جمع کردن ظرف ها شدم که  میرا تکان دادم و کش موها سرم

 اومد ؟  یزدم و گفتم : مگه خوابت نم یشینما یکرد . لبخند

 ؟  ادیتو خوابت م_

 شدم  داریمن نه تازه از خواب ب_

 ؟یکن کاریچ یخوایمن بخوابم م_

 .  دیچسپ یبه من م نقدریآمد ا یکردم دستانش را آزاد کنم . خوشم نم یسع

 طرح بکشم !  نمیبش دیشا دونمینم_

 ؟  یکنیم یهمکار یمگه هنوزم با منصور_

 !  مهیواسه سرگرم شتریکار ب نیکه ا یدونیوقته طرح بهشون ندادم م یلینه خ_

 ؟  یکرد یگردنبند تو گردنت هم خودت طراح نیا_

 جمعش کردم و سر تکان دادم .  عیزدم که سر یانداخت و لبخند ندیبه گردن ینگاه

 !  دمیازت د نیقشنگ تر از ا یطرح ها یقشنگه ول_

. دوباره مشغول جمع کردن ظرف ها شدم و آن  دمیکش یاز سر آسودگ یرا که گفت به طرق اتاق رفت و من نفس نیا

برداشتن لب تاپ به اتاق خواب  یکردم و برا شانیشستن شان را نداشتم . رها یگذاشتم . حوصله  نگیها را در س

 .  کردیکار م لشیوبابود و با م دهیتخت دراز کش یرفتم . مرصاد رو

 ؟  یدیلب تاپ منو ند_

 لب تاپ توئه  دونمینم_
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 .  کردیکنجکاو م یبود مرا کم لشیحد محو موبا نیتا ا نکهیا

 ؟  یزنیحرف م یبا کس_

 آره بهراد _

کاناپه چهارزانو  نشستم و لب  یآمدم . رو رونیلباس ها از اتاق ب ریشدم و با برداشتن لب تاپ از کف اتاق ز الشیخیی

 تاپ را روشن کردم .

 یزیچ دمیکش ی. مشغول اتود زدن شدم و خط دور هم م دیرس یبه ذهنم نم یطرح چیافزار را باز کردم . اما ه نرم

 .... گریبود نه به انگشتر و جواهرات د هیکه شده بود نه به گردنبند شب

 یبودم را پاک کردم و دوباره شروع کردم . انگشتر دهیهرچه که کش خسته شده ام را درراز کردم و یحوصله پا یب

عاشق  شهی. او هم دادمیم یبه منصور دیرا با نیکردم  . هم یکه خودم هم خنده ام  گرفته بود  طراح یو تاب چیبا پ

 بود .  بیغر بیو عج دیجد یطرح ها

 صفحه آمده بود یکه رو ییها امیبه ساعتم انداختم و به پ یرا باز کردم . نگاه میو کش موها دمیبه سرم کش یدست

 انداختم .  ینگاه

 ؟  یدینوشتم : رس شیافتادم . برا حیمس ادی، تازه  حیمس

 نوشت . میکه برا دینکش یطول

 ؟  یپرسیبعد سه ساعت تازه م_

 خوابم برد بعدشم که مرصاد اومد  دیببخش_

 ؟ یبهش گفت_

 ؟ یچ_

 طالق_

 طالق  لیدل یبرم بگم ب دهیاالن زس نیهم زمیعز_
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 هست !  یقانع لیدل شیخوایکه نم نیهم_

  دهیها منو طالق نم یراحت نیمرصاد به ا_ 

 من  شیپ ایطالق داد ب یپس وقت_

 !!! حیمس_

 جانم ؟_

 خمارم  خوامیم ینطورینکن ا_

 !  یکنیم یرو ادهیز یدار دایبسته جد_

  حیمس خوامیم_

 !  ستیمگه مرصاد جونت خونه ن یتونیتا صبح با قرص مرص سر کن االن که نم_

 ننداز به من  کهیت_

  گمیم تیدارم واقع یخ زمیعز_

ام  یشانیکه از پ ودی. عرق دمیچیپ یپرت کردم . تنم درد گرفته بود . مدام مثل مار به خودم م زیم یرا رو یگوش

 . قرص اثر نداشت .... کردیم شیرا خ میو موها ختیریم

صبحانه به دفتر رفته بود . از نگاه کردن  ی. مرصاد صبح زود ب دمیبه صورتم کش یرا با کش مو بستم و دست میموها

بودم . از خانه خارج شدم و در را قفل  حیبود منتظر مس یرا چنگ زدم . چند ساعت فمیو ک دمیدست کش نهییبه آ

. حالم اصال خوش نبود . لب و دهانم  دمیکش رونیب فمیکرا از  لمیداختم و موبارا چشم ان یاصل ابانیکردم. سر خ

 کنترل کنم . توانستمیعرق شده بود . لرزش دستانم را نم سیخشک شده بود و تنم خ

ها مرا به خودم بازگرداند . در  کیشدن الست دهیکش یکوفته شده بود . صدا ی.و بدنم حساب دیپر یمدام م پلکم

سرم گذاشتم و گفتم : حالم بده  یوقفه حرکت کرد . دستم را رو یفرود آمدم . ب یصندل یباز کردم و رورا  نیماش

 !  حیمس

 سالم  کیعل_
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 سالم _

 بده !  خوامیم_

 خونه  مینه صبر کن بر نجایا یتو داشبورد بردار ول_

 حالم بده !  ینیب یمن صبر ندارم نم_

 را برداشتم .   یا شهیش پیداشبورد را چنگ زدم و پا در

 فندک ؟ _

 گفتن صبر کن _

 !  یفهمیم تونمینم_

 بگرد همون جا هست ! _

گرفتم .  پیپا ریکردم و ز دایپ گاریدر داشبورد جا دادم . فندک را کنار پاکت س شتریبرداشتن فندک ب یرا برا دستم

 اش مشخص بود !  یدیبا همان پک اول چشمانم رفت و فقط سف

 کردم ینم یتوجه زدیکه م ییاش بود و اصال به حرف ها یحواسش به رانندگ حیمس

 مدینداشتم و در حس و حال جد یتوجه شی. به حرف ها دیبه آتش کش یگاریداده بود و س هیتک نیرا به ماش سرش

 فرو رفته بودم . 

 تو سه ساعته؟  یگیو گفتم : چس م دمیام کش ینیرا به ب دستم

 !  سیتند ایقائم موشک باز نیمن خسته شدم از ا_

 ؟ یموشک میچه قا_

  ریاز مرصاد طالق بگ_

 شبه !  هیکه  شهیباشه خب نم_
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 !  ریشبه طالق بگ هیتو _

 !  میجور کن دیبا زامونویو یاول کارا_

 تو ؟  یگیم یچ_

 !  گهید نجایمونم ا یمن نم_

 فرستاد و گفت : کجا برم ؟  رونیرا با سر و صدا ب نفسش

  نیافش شیبرم پ خوامیم_

 اونجا چه خبره ؟ _

 هم باهاش دارم  یکار هیقرصامو نگر فتم _

 ؟  یایبا بچه ها م میدار یامشب دورهم_

 دلم بزارم !؟  یمرصاد و کجا_

 اه خب دکش کن ! _

 ؟!  یچطور_

 مرصاد !  یبگ یخوایبگم اخرش م یبسته هرچ_

 بگو برم بکشمش !  یدار یخب تو فکر_

 !  کشمشیمن م یاگه بخوا یتو نه ول_

 !  یفهمینم یزد یادیز_

 نکن انگار نه انگار !  شترشیب گمیم یه  دهیکفافتو نم نمیا گهیتو ... بدبخت چهار روژ د ای زنمیم ادیمن ز_

 کن ! تویحرف نزن تو اصال رانندگ_

 بود .  الیخیب حیمس بلند شد و نیبوق ماش یسبقت گرفت که صدا ینیاز ماش کردیم یرانندگ یکرد و عصب سکوت
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 کن !  ینشستم و گفتم : درست رانندگ میسرجا سفت

 به طرف جلو پرت شدم  .  ی. ترمز که کرد کم کردیتر م ادیسرعتش را ز یه نیبه مطب افش دنیرا نداد تا رس جوابم

 کل : یدانا

 نباریبلند شد و ا شیبار صدا نیچندم ی. تلفنش برا زدیرا آتش م یگرید گاریو س دییپا یرا م سیرفتن تند حیمس

 .  دیسبز زنگ را کش کانیفرستاد و پ رونیرا ب گاریجواب دهد . دود س توانستیم سیرا به خاطر نبود تند

 امیاالن ؟ .... همون جا باش.... نه تا ب ییالو مهرناز .... مگه بهت نگفتم برسام رو ببر  مهدکودک بعد !.... خب کجا_

 .... فعال ! ... گفتم نه  کشهیطول م

 گاز گذاشت . یرا رو شیداشبورد رها کرد و پا یرا رو لیموبا

تماس  سی. از صبح تا حاال هرچه که با تند دیکش شیبه موها یگذاشت و کالفه دست زیم یپرونده ها را رو مرصاد

 پاسخ گو نبود .  گرفتیم

 طرف اتاق بهراد رفت هیبلند شد و  زیاز پست م نگران

که در چشمانش  یطنتی.بهراد با تعجب و شوسط اتاق رها کرد  یکاناپه  یتوجه به او خود را رو یدر را که باز کرد ب 

 حق به جانب به خود گرفت و گفت : یا افهیق زدیموج م

 ول کن بهراد اصال حوصله ندارم _است برادر من ؟!  لهیطو نجایا_

 بار دوم باشه !؟ نیکه ا یحوصله داشت یک_

 حرف نزن اصال_

 ؟! نجایا یحرف نزنم چرا اومد یخواستیم _

 حواله اش کرد و دوباره چشمانش را بست ... یغره ا چشم

کم کالس بزارم  هیگفتم  میندار یا گهید زیبه جز قهوه چ یچیه_؟!  کنهیم یدوتا چه فرق نیاالن ا_قهوه ؟!  ایقهوه _

! 
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 فقط ساکت باش  خوامینم یزیچ_

  گهینه د_؟!  یندار گهیموکل د_

 خب بلند شو  برو خونه_

 حاال  رمیم_

 نفس راحت بکشم  هیبلند شو برو منم _

باش زنگ  داریآخرشب ب ینره در و قفل کن ادتی_؟!  یکنیاره واقعا .... حس نم_تو رو تنگ کردم ؟!  یمگه جا_

 کارت دارم  زنمیم

 باشه  گهیامر د_

 رو هم  گهید یامرا گمیبهت م_

فرار و  ی. برا کردیم شتریآمد و به اتاق خودش برگشت ... اتاق درهم افکار آشفته اش را هر لحظه ب رونیاتاق ب از

 ....آمد  رونیاز بهراد از دفتر ب یو کتش را برداشت و بدون خداحافظ فیها ک یآشفتگ نیاز ا ییرها

به عروسک  یو نگاه دیبه صورتش کش یدست انداخت . یصندل یباز کرد و خود را رو موتیرا با ر دشیسف ۲۰۶ در

 کرد . نهییبه آ زیآو

عد ب یپگاه را گرفت . چند یو شماره  دیکش رونیکتش ب بیاش را از ج یچراغ قرمز معطل مانده بود که گوش پشت

 .  دیچیپگاه در گوشش پ یصدا

 جانم ؟_

 ؟  یسالم پگاه خوب_ 

 خوبه؟ سیتند یتو خوب یمرس_

 !؟؟  ستین شتیپ سیمگه تند_

 ؟!  شمیپ ادی؟ نه قرار بوده ب سینند_
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 !  لشوینه موبا دعینه تلفن خونه رو جواب م زنمیزنگ م یهرچ دونمینم_

 !  رونیها رفته ب چهی هیبا بق دیبذار شا دونمیاستخر نم ایرفته باشگاه  دیشا_

 خونه  رمیباشه ممنون من االن دارم م_

 قربانت  دمیخبرت م_

 خدافظ _

 نیهمچ الیخ یمشکوک بود اما حت یزنش برا یرفتار ها یشاگرد رها کزد و به راه افتاد . تمام یصندل یرا رو یگوش

 گنجاند . یرا هم در ذهن خودش نم یانتیخ

 زن اصال دست خودش نبود ...!  نیا یرو تشی. حساس کردیم یرانتدگ تیکرد و با عصبان شتریرا ب نیماش سرعت

 !  شودیزن م نیباعث رنجاندن ا شیها تیحساس نیا دانستیر کور که نمآنقد ..کورش کرده بود  عشق

 نگیرا در پارک نیاعصاب خورد کن متش یها کیبار پشت سرهم پلک زد و بعد از ساعت ها ماندن در تراف چند

 حایبه ساعتش انداخت . ترج یعقب برداشت و به طرف اسانسور رفت . نگاه یصندل یرا از رو فشیپارک کرد . ک

پرت کرد . به طرف تلفن رفت  زیم یرا رو فشیدر انداخت و ک یرو دیخانه بود . کل سیساعت روز را تند نیا شهیهم

 را گرفت . شیتند یو دوباره شماره 

 باشد !  یدستگاع مشترک مورد نظر در دسترس نم _ 

 ی رهیشد دست از دستگ باعث دیدر د یکه رو یاداشتیپرت کزد و به طرف اشپزخانه رفت .  فیک یرا رو یگوش

 بچرخاند . اداشتی یبکشد و چشمش را رو خچالی

 سینشست . تند شیبر قفل در ناخود آگاه بلند شد و صاف سرجا دیکل دنیچرخ یبسته شده بود . با صدا چشمانش

و منگ بود . مرصاد از اتاق  چیدر را پشت سرش بست و با تعجب به خانه نگاه کرد . حالش دست خودش نبود گ

 تندرفیکه م شیو به زور مردمک ها دیبه در چسپ سیشد  دستش رابه ستون چسپاند که تند کشیامد و نزد رونیب

زد  یاو هج یبرا دادیرا باداد و ب شیرا در صورت او فوت کردو حرف ها شیعصبان یثابت نگهداشت . مرصاد نفس ها

 . 

 ؟!  یبود یمعلومه کدوم گور_
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 من ؟! نوشته بودم _

 خالش دست خودش هم نبود ....  ینکرده بود ول یرو ادهی.ز دیکش یرا م شیها حرف

 چه وضعشه !  نی؟ ا یبود یبسته دروغ گفتن کدون گور سیتند_

 قدم عقب تر نرفت ...  کیداد اما  هلش

  گمیباشه برو کنار م_ 

 چه وضعشه ؟  نیا_

  گمیگفتم برو کنار م_

 .دیلرزیم شید زد و صداکاناپه افتاد . دا یرا کنار زد و رو مرصاد

 بودم  نیمطب افش_

 پرواز داشته !  ۷امروز ساعت  نی؟ افش یبعد از مطب افشن کجا بود_ 

 بدم !!! حیبابت تک تک کارام بهت توض دیبا ساره بودم با_

 

نشست .  شیبر قفل در ناخود آگاه بلند شد و صاف سرجا دیکل دنیچرخ یبسته شده بود . با صدا پچشمانش

و منگ بود . مرصاد از  چیدر را پشت سرش بست و با تعجب به خانه نگاه کرد . حالش دست خودش نبود گ سیتند

که  شیو به زور مردمک ها دیپبه در چس سیشد  دستش رابه ستون چسپاند که تند کشیامد و نزد رونیاتاق ب

و ا یبرا دادیرا باداد و ب شیف هارا در صورت او فوت کردو حر شیعصبان یثابت نگهداشت . مرصاد نفس ها رفتندیم

 زد .  یهج

 ؟!  یبود یمعلومه کدوم گور_

 من ؟! نوشته بودم _

 خالش دست خودش هم نبود ....  ینکرده بود ول یرو ادهی.ز دیکش یرا م شیها حرف
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 چه وضعشه !  نی؟ ا یبود یبسته دروغ گفتن کدون گور سیتند_

 قدم عقب تر نرفت ...  کیداد اما  هلش

  گمیباشه برو کنار م_ 

 چه وضعشه ؟  نیا_

  گمیگفتم برو کنار م_

 .دیلرزیم شیکاناپه افتاد . داد زد و صدا یرا کنار زد و رو مرصاد

 بودم  نیمطب افش_

 پرواز داشته !  ۷امروز ساعت  نی؟ افش یبعد از مطب افشن کجا بود_ 

 بدم !!! حیبابت تک تک کارام بهت توض دیبا ساره بودم با_

 اره  یزن من یتا وقت_

 زنت باشم  خوامینم گهیخب من د_

 التیو تو وسا گاریپاکت س یکنی؟ فکر م یکنیم کاریچ مونیبا زندگ یرو اعصاب من راه نرو معلومه دار سیتند_

 استغفراهلل  دهنت بو گند ... فهممینم یکنی؟فکر م دمیند

 شد .  کتریو نزد دیبه ستون کوب یمشت

 من ؟!  یبا زندگ یکنیم یچه غلت یدار_

 هم من .... طالقم بده !  یکن هم تو راحت ش رونیب تیمنو از زندگ نیبب_

 به جز طالق ؟  یخوایم یچ گهیطالقت بدم ؟ خب د_

 . دیباز هم مشت کوب یهم واسه خودت ! عصب میمهر یچیه_

 ما از اولم اشتباه بود  یزندگ خوامی؟ خب طالق م هیچ_
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 !  عاشقت نشدم یمن اشتباه_

 !  دهیرس نجامیبه ا تونمینم گهیمرصاد د گهید خوامتیمن شدم .... من نم یول_

 به زور خودش را نگهداشته بود .  سیباز هم جلوتر رفت حال فاصلشان چند وجب شده بود . تند مرصاد

 یکنیم یپره ؟ چه غلت یپلکت م شهیچشمت کبود م زیز یزنیم ی؟ چ یکرد یا یچه کثافت کار گاریبه جز س_

 هان ؟  گهید

 اتیمحتو یرا به دست گرفت . همه  فیو ک دیمحکم در صورتش کوب یا یلیزد . س غیج سیکه تند دیرا کش فشیک

 افتی ی یزن فیکه در ک یزیبود و هزچ شی. لوازم ارا دیند گاریبه جز پاکت س یزیکرد و چ یخال نیزم یاو را رو

 پول و ... فیو ک اداشتیو دفترچه  نهییمثل آ یمعمول ییها زیچ شدیم

 ؟ چرا خشکت زده ؟  هیراحت شد ؟ چ التیخ ایب_

 ادامه داد . دادیدوباره با داد و ب سیو تند دیکش شیبه موها یدست یعصب مرصاد

  رمیم نجایبرم از ا دیبا تونمینم گهیمرصاد به خدل د گهید کشمیشکاک بودنات نم نیخسته شدم از ا_

 .... گفتینحسش م یزندگ نیاز ا کردیم دادیطرف اتاق رفت و همان طور داد و ب به

  یریبگ یبار شد منو جد هی  کنمیم انتیدارم بهت خ یکنیهمش فکر م یدیتو اصال به من اهمبت م_

 تخت پرت کرد .  یرا از کمد به رو چمدان

 ؟  یریم یکجا دار_

 . دیرا که گفت دستش را به ستون در کوب نیا

 به خودم ربط داره به تو چه .... اصال به تو چه  رمیهرجا م... رمیبه تو چه کجا م_

 صبر کن  سیتند ستیحالت خوب ن_

 بسته !  گهی! بستمه د یفهمیو تو نم ستیمن  سه چهار ساله حالم خوب ن ستیحال من خوب ن یدیتازه فهم_

 صبر کن ! _
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 .  دیلرز یو دستانش م کردیپرت مآمد در چمدان  یتوچه به او هرچه در دستش م یب

 کنم !  یرانندگ تونمیتخت نشست و گفت : زنگ بزن آژانس .... نم ی. روکه تار شد  دشید

 !  یریجا نم جیتو ه_

 !  میجدا ش ایمرصاد بسته ! ب_

 خوامتیمن م یفهمیچرا نم_

 !  گهید خوامیخواستنت بخوره تو سرت .... نم_

 بهم بده  گهیفرصت د هی_

  تونمینم_

  کنمیخواهش م_

 نه _

  مونیچند سال زندگ نیبه حرمت ا_

 !  شهیکه هست م ینیجلو  وضع بد تر از ا میبر ینه مرصاد ما هرچ_

 فرو کش شده بود . تشی. عصبان دیکش شیدر موها یدست دوباره

 

 !  گهید یزیچ هیتخت کنارش نشست و گفت : فقط  ی. رو دیعقب کش سیتر رفت که تند کینزد

 ؟  یو گفت : چ دیکش یاز عرقش را دست سیصورت خ سیتند

 مثل قبل بشه ! باشه ؟ یهمه چ دمیبهت قول م یرو انجام بد خوامیکه ازت م یاگه کار_

 !  یکه کن یهرکار شهیمثل قبل نم یزیچ_

 بعد !  خوامیم یچ نیاول بب کنمینه خواهش م_
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 را به چپ و راست تکان داد.  سرش

  شیآزما میبر ایب_

 ؟  یچ شیآزما_

 ادیتست اعت_

و ت ینکرد دایپ گاریمگه س گهیمعتادم شدم معتادم د گهیشکت برطرف شه .... اره د یخوایم یاالنم شک دار ایب_

  شهیدرست نم یزندگ نیبکشم ! بشته مرصاد ا یا گهید زیچ دیسهله با گاریاز دست تو که س فمیک

 ؟  یتست بد یایچرا نم یندار ادیاعت یزیبه چ یدونیچرا ؟ تو که م_

 !  میتو زندگ یموجود اضافه هست یفهمی.... بسته چرا نم خوامیشکات برطرف نشه نم نیتا ا خوامینم_

 آمد .  رونیو از اتاق ب دیرا که گفت چمدان را کش نیا

 .  دیرا که به دست گرفت . مرصاد از دستش کش تلفن

 ؟  یذاری؟ چرا راحتم نم یکنیم نیچرا همچ_

 !  شنونیها م هینزن همسا غیج_

 نشنون یبزار بشنون ! واسه چ_

 

  سیآروم باش تند_

  گهیاز دستت بس کن د شمیآروم باشم دارم خفه م خوامینم_

 که خورد مرصاد چراغ سالن را روشن کرد. زیبه م دیدیرا دوتا دوتا م زیتار بود. همه چ دشید

 ؟ یریکجا م_

 !  وفتی.... به تو چه خفه شو دنبال سر من راه ن رمیبم رمیم_
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؟ اومدم هوا  یخوایم ی؟ چ یگیم یبالکن را باز کرد و به طرف مرصاد برگشت . دستش را دراز کرد و گفت : چ در

 بخورم 

 !  یبرات اب قند درست کنم آروم بش نیبش ایب سیتو تند میبر ایب_

 جلو  ایآب قند بخوره تو سرم تو سرت ن_

شد دستش را به  شتریاش ب چهیبه ارتفاع انداخت . سر گ یها برخورد کرد . نگاه شهیدم عقب رقت که به شق کی

 ؟  یکارکنم آروم ش یلب باز کرد و گفت : چ یها گرفت . مرصاد با نگران شهیش یلبه 

 برو _

  یزد و ادامه داد : فقط برو .... برو لعنت داد

 آروم باش  رمی آورد و گفت : باشه ... مباال میتسل یدستش را به نشانه  مرصاد

و صورتش به عرق نشسته بود . مرصاد نفسش را با  زدینفس نفس م سیعقب رفت . تند یگرد کرد و چند قدم عقب

 و سیتند غیج یکه برداشت صدا گریقدم د کیبگذارد تا آرام شود.  شیتنها یداد . خواست کم رونیسر و صدا ب

 شهیدر بالکن نبود . دو دستش را به ش یسیگفت و برگشت . تند یبلند نیحس ای.  دیبه گوش رس یزیافتادن چ

 از سرش روانه شذه بود .  یشده بود و خون نینقش زم سیرا نگاه کرد . تند نییچسپاند و پا

 آسانسور را پشت سرهم فشار یتلفن را برداشت و آمبوالنس را خبر کرد . دکمه  ادیو با داد و فر دیسرش کوب بر

که مردم دورش جمع شده بودند. ساند . قلبش  یسیخودش را به تند عی. سر کردیو فحش نثار تمام عالم م دادیم

مردم را از او دور کند . سرش  کردیم یسع وسرش نشست  ی. باال تیوضع نیعشقش در ا دنیفشرده شده بود از د

 از عرق سیکرده بود و صورتش هنوز خ خی سیجان تند یاش زد . تن ب یشانیپ یرو یدست گرفت و بوسه ا انیرا م

 بود .

 

ند داشت یسع یافتاد . مردان یم هیافتاده بود به گر نیزم یجان رو ینبود که به خاطر تمام جانش که ب یبار نیاول

 را سینبود . با آمدن آمبوالنس با همان لباس سوار شد و تند یآتش روشن شده خاموش شدن نیآرامش کنند . آما ا

 .نه چگونه آرام شدنش را .. دانستیشدنش را م رپابود که نه چگونه ب ی. در دلش آشوب کردیرها نم یلحظه ا
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آمبوالنس  ریآژ یچشم دوخت. صدا سیجان تند یو به تن ب دیکش یاز عرق بود و اشک . آن را دست سیخ صورتش

 .  دیکشیخراش م سایدر سرش مثل ناقوس کل

 . دیکوب یو بر سر خود م کردیم ییلب با خودش زمزمه ها ریز

 به قران غلت کردم !!!  سیغلت کردم .... پاشو تند_

 را بلند تر کرد .  شیها حرف

 حالش ؟ حالش چطوره ؟!  شهیآقا خوب م_

 جوابش را داد . یلب باز کرد و به آرام کردیوصل م سیتند ینیبه دهان و ب ژنیکه دستگاه اکس ینیتکنس

 لطفا  دیآروم باش_

 مرغ سر کنده ... نیآرام باشد . ا توانستیم چگونه

 دستش داده بود .... کارشیها یقرار یمرد که ب نیا

از  یلحظه ا سیپرت شدن تند یرا فشرد . مغزش قفل کرده بود . صحنه  شیو چشم ها دیکوب نیرا به ماش سرش

 رفت .  یصورتش کنار نم

 داد .  امیو به پگاه پ دیکش رونیبود ب شیکه پا یشلوار بیرا از ج یگوش

را خبر  شانیرا نداشت خانواده ها شیآمد شد . رو یکه پشت سرهم م ییها امیپ الیخیرا در دست گرفت و ب یگوش

 بار وضع افتضاح تر از قبل شده بود . نیباال گرفته بود اما ا شانینبود که دعواها یبار نیاول نیا کند 

و هرچه که  دیسرش خراب شده بود . دستس به صورتش کش یرو ایدن و انگار کل خوردیتکان م یستریه شیپاها

 فرستد .  یرا هم شک داشت که درست م شیصلوات ها ی. حت  کردیو اکثرا را نصفه رها م خواندیبلد بود را م

دوباره نگاهش را به سمت  مارستانیبه ب دنی. به محض رس شدیکه دستش پر از مو م یطور زدیرا چنگ م شیموها

 نی. دهان مرصاد قفل شده بود و مرد تکنس دیرا پرس سیو حال تند دیبه شمت آنها دو ی. پرستار دیکش سیتند

بد بود و  یکجاست . حالش بد تر از واژه  دانستیبردند که مرصاد نم یم یداد .  او را به اتاق یپاسخ سواالت را م

 .  دیگنج یکدام از واژه ها نم چیآن در ه فیتوص
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 نیز ابه کنار ا یکار یخستگ فتدیب یاتفاق نیکرد همچ یسر خورد. فکرش را نم نیو روب زم دیکوب واریرا به د سرش

چشم دوخته بود .  شیروبه رو یخال یها یو او به صندل گذشتیها م قهیخسته شده بود . دق سیهم مثل تند یزندگ

 یتارپرس ستگاهیکردن به ا دایپ ی. مشخصات را برا کند دایمرصاد را پ نکهیبه طرفش آمد و قبل از ا مهیپگاه سراس

 .  دادیم

 مرصاد گذاشت .  یشانه ها یزانو نشست و دستش را رو یرو

 چش شده ؟  سیشده مرصاد ؟ تنپ یچ_

 صورت پگاه چرخاند .  یگرفت و رو یرا از صندل نگاهش

 بدبخت شدم _

 ؟ چش شده ؟  نیشده دعوا کرد یچ_

  نییاز بالکن پرت شد پا_

 ؟ یامام هشتم .... تو هلش داد ای_

اومد .... حرفاشو واضح  یرفت و م ینه به قران خودش رقت تو بالکن .... پگاه اصال حالش خوب نبود مردمکش م_

 یقدم دور نشده بودم صدا هی.... رقت تو بالکن گفت ولش کنم هوا بخوره ... هنوز  کردیم دادی.... همش داد و ب زدینم

 !  نییپرت شده پا دمیقتم داومد .... ر غیج

که آنقدر  یشل شد و همان جا کنار مرصاد نشست . پگاه شیانداخته بود . پگاه پاها هیاخرش  او را به گر حرف

 اند .  زیتم ای فیچقدر کث مارستانیب یها کیمهم نبود که سرام شیحال برا دادیوسپاس به خرج م

 شده ؟  یرا در شکمش جمع کرد و گفت : ضربه مغز شیزانوها

  دونمینم یچیپگاه ه دونمینم_

 ؟ نیشد شما که عاشق هم بود یخدا ... چ یا_

 پگاه !  نهیما هم یعشق ؟ .... سه ساله وضع زندگ_

 !  شدیدرست م یهمه چ نیاگر بچه داشت دیشا_



 بی قراریتندیس 

 
78 

 

 ریبچه رو دست و پا گ سی.... تند خوادینم سیتند یمن بچه دوست دارم ول یدونی؟ تو م یاعصاب خورد ارمیبچه ب_

 ! یچیبه ه یچیگفتم ه نیچقدر باهاش حرف زدم چقدر به افش دونهیم

  دونمینم_

  یتو فکر بچه ا نهیاالن وضعش ا_

 ....!  دیکش ینم نجاهایاگه بچه بود کار به ا_

  دونمینم یچیپگاه ه دونمینم_

 ؟  یدعا کن حالش خوب بشه ! به خانوادش خبر داد_

 ! دمیخودم بهشون خبر م_نه هنوز .... فقط به تو زنگ زدم _

 نگو !  یزینه چ_

 چرا؟_

 باباشو ندارم ! یها هیوکنا شیحوصله ن_

 حداقل به خانواده خودت خبر بده ؟!_

 ....!  شهیتو سرمون م یچه خاک نمیبزار بب گفتمینم یزیبه اونا خبر بدم به تو چ خواستمینه پگاه اگر م_

  دکترش اومد_

پگاه لب باز  کردیم اداشتی یزیرا مه گفت بلند شد و مرصاد مثل جت از جا کنده شد . دکترش همان طور که و نیا

 کرد.

 دکترش حالش چطوره ؟  ی: آقا پگاه

 به پگاه و مرصاد انداخت و گفت : همراه ؟  ینگاه دکتز

 از بالکن پرت شده !  یتهران سی: تند پگاه
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 ؟!  دیدار یچه نسبت ماریسرش را تکان داد و گفت : با ب دکتر

 گرفت و گفت : من همسرشم !  یشیجواب دادن  پ یبرا مرصاد

 داره ؟  یخاص یماریخانومتون سابقه ب_

 ریخ_

 مواد مخدر مصرف کرده بودند ؟ _

 و پگاه با تعجب  و هماهنگ گفتند : مواد مخدر ؟  مرصاد

د ! زده بودن یادیکه مصرف کرده بودند توهم ز یا شهیش یحجم باال لیبله به دل نوشت و گفت : یگرید زیچ دکتر

تاز بوده و در مرحله دوم بچه شون متاسفانه  دشیاول پرت شدنش رو متپجه نشده چون د یهمسن در مرحله  یبرا

 سقط شده ! 

 حامله بود ؟  سی: بچه ؟مگه تمد پگاه

 دونمیسردزگم تر از او سر تکان داد و گفت : نم مرصاد

 

 سر باال کرد .  گرید یسوال دنیپرس یبرا زدیکه در نگاهش موج م یبا غم و تعجب پگاه

 ؟  شعیدکتر حالش خوب م یآقا_

 به خدا باشه  دتونیام ستیبد ن شیاریهوش بیضر_

. با  دیرا چنگ انداخته بود فروکش کرد و از پزشک فاصله گرفت . پگاه که حال مرصاد را د شیکه گلو یبغض مرصاد

 کوتاه از دکتر به سمت مرصاد روانه شد و کنارش نشست .  یتشکر

 !  شهیمردانه اش گذاشت و گفت : نگران نباش من مطمئنم حالش خوب م یرا روب شانه  فشیظر یها دست

 دهیکشیم شهیش دمیفهم ریاومد .... چرا د میسر زندگ ییلب باز کرد : چه بال یعصبرا چنگ رد و  شیموها مرصاد

 !  فهممیشده ؟ نم ی.... پگاه چ دونستمی... حامله بوده نمدونستمینم
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 !  شهیتو آروم باش ...همه چب درست م _

 ؟  یدونیچند وقته معتاده ؟ تو م یعنی_

 گفت !  ینه به خدا من خشکم زد وقت_

.... اب  کردیعرق مشده .... همش خمار بود.... اهیچشماش گود شده س ریز ستمیخر که ن دمیفهمیم دونستمیمن م_

 بگمیبگم پگاه چ ی....چ خوردیم یلیخ

 آروم باش _

 حرف مزخرف نزن  من چطور آروم باشم ! _

 بگم !  یخب ..... چ_

 نیا ی شهیکه داشت ر ییاش و بالها یه زندگنداشت. ب یمرصاد تمام یمهر سکوت بر لبانش زد . غر غر ها پگاه

ط از فر شیها قهیبود و شق دهیسرخ کش ی. چشمانش رگه ها کردیفکر م کردیو چند ساله را نابود م نیچند یرندگ

 .  شدیم نییباال و پا تیعصبان

.....  یشب مهمونفکر کرد و انگار که برق او را گرفته باشد به سمت پگاه برگشت و گفت : اون  یشب همان مهمان به

 !  کشنیم شهیاون شب معتاد نشده ؟ کدوم از دوستات ش

 ونیقل دیشا ستنیمعتاد ن گهید کننیم یدر صورتش را عقب راند و گفت : به خدا هر غلتشده ختهیر یموها پگاه

 نه !  شهیش گهید یبکشن ول

 شده ؟! دایبچه چطور پ نیپگاه پس چطور معتاد شده ! بچه ... سر و کله ا شهینم_

 تر از توام !  چیرا باز و بسته کرد و گفت : به خدا من گ شیچشم ها پگاه

! ما چند سال وضعمون  ستیدو روز ن یکی سیمن و تند یبه خدا .... بحثا گهی.... خسته شدم د ترکهیمغزم داره م_

 !  نهیهم

 مرد باشد . نیا یقرار یب یبر درد ها یتا مرهم زدیغم زده حرف م پگاه

 هست ! یحلراه  یواسه همه چ شهیخدا درست مبه _
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؟! رفته تو لجن ! پگاه من تا حاال  یفهمیتو گل ! م میهست ! تا خر خره فرو رفت یواسه فرو رفتن تو باتالق هم راه_

 ؟!  ی؟ دختر مسعود تهران ی! ک دهیکش شهیبکشم ! ش شهیچه برسه ش ومدهیبه دستم ن گارینکشبدم س ونیقل

 شده ! ینطوریا نیا دونهیباباش که نم_

 شدن !  یدختراش چ دونهیوقته خوابه نم یلیباباش خ_

 ؟  یدونیرو م سیمهد یمگه تو ماجرا_

 کدوم ماجرا ؟ _

 !  الیخیب یچیه_

 !  ترکهیسرم داره از درد م_

 ؟  یاستراحت کن یخوایم_

 استراحت کرد؟ شهی؟! م یچطور_

 !  گمیبه خاطر خودت م_

 ؟!  شهیم دهیبه کجاها داره کش می. زندگمنه . یزندگ یهمه  سیچقدر دوستش دارم پگاه ! تند یدونیتو م_

 مرد کنارش .... یدرد ها نینداشت در برابر ا یحرف پگاه

 ..... شیرو شیپ یافتاده  یاتفاق ها نیا ینداشت برا یمرهم

 کرده باشد. شیدر جواب حرف ها یتا به حسابا عکس العمل دیشانه اش کش یرا باز هم رو دستش

که هرکدام  یسخت بود. اتفاقات شیهمه اتفاق برا نی. عضم ا کردیگرفته را خاموش نممرد آتش نیا زیچ چیه اما

 نه چندان خوشش بود .  یاز روزگار بر زندگ یمحکم یلیس

ا به ت شیکه از زمان عاشق یشده بود . مرد بود محکم بود اما نه در برابر عشق .... عشق اهیس شیها برا یکاش یدیسف

 رو به آن رو شده بود ..... نیحال از ا
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 یبد بود و کار ی. حالش بد تر از واژه ها زدیرا چنگ م شیبدون انکه خودش بفهمد موها تیعصبان یوقفه و از رو یب

 آمد . یاز دست پگاه بر نم

 

روشن  قرار داشت زیم یکه باال یرا پر کرده بود . کل فضا با لوستر سه شعله ا اریلیتکنو کل باشگاه ب کیزمو یصدا

 .زدیم یکیمحوطه رو به تار هیبوذ و بق

  ۵۰ ۵۰را به دست گرفته بود گفت :  اریکه چوب ببل یفرو کرد و روبه مرد یگاریرا در جا س گارشیته س حیمس

ت : نبود گف ندیکه انچنان خوشا یضربه زدن به توپ خم شد. و لعد از ضربه ا  ید و براکنج لبش نشان یپوزخند مرد

 نبود !  نینه قرارمون ا

  ۶۰۴۰گفت :  داشتیبرم یگریآورد . به طزف مبز رفت و همان طور که چوب د رونیبلند شد و کتش را از تن ب حیمس

  ۳۰ ۷۰شد و گفت : حرف اول  یعصب نباریا مرد

 !  یریگیمعامله واسه منه تو فقط سود م نیکرد و گفت : کل خطره ا میراک را تنظ حیمس

 !  یخودتو دار یمعاملع درست جور شه تو هم پاداش ها نیاگه ا_

 ارزه واسم !  یاش حرغ نداشت . تود را پرت کرد و گفت : نه نم یریخم شد و نشانه گرفت . هدف گ حیمس

 حی. مس دیافتاده برداشت و به آتش کش زیم یاز پاکت رو یگاریرفت . س زیرف مچوب را رها کرد و به ط یعصب مرد

 دی! با می؟ ما خودمون اشپزخونه دار یچ مشیچوندیبفهمه پ بیپرتاب کرد و گفت : اگر شع یگریتوپ د الیخیب

 !  میبد بینصف پول جنس هارو به شع

 ۲و  نیتن هروئ ۲کار جداست ! حرف حرف  هی نیداره ا بیبه شع یفرستاد و گفت : چه ربط رونیرا ب گاریدود س مرد

 است ! شهیتن ش

 

 داره !  سکیچربه واسه من چپن ر ینم ۷۰۳۰ گمیم نیواسه هم دوتمیتکان داد و گفت : خب م یسر حیمس

 اونا رو از مرز رد کنم !  خوامیمن م_
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  ۶۰۴۰باشه _

 حاال شد ! _

 را پرتاب کرد. یگریتوپ د حیرا خاموش کرد و مس گارشیس مرد

 کی مارستانی. پگاه را در ب دیکشیم یریگیپس از د یکیرا باز و بسته کرد و در کشو ها را  شیچشم ها مرصاد

بهم  دیکش یم دکیرا که فقط اسم مشترک بودن را  یاتاق مشترک یها لیتنها گذاشته بود . تمام وسا شدیم یساعت

 بود  . ختهیر

 ....!  دانستیگشت خدا م یچه م دنبال

 شد !  ینم دایپ یزیبود . اما چ دهیلجن زار کش نیاش را به ا یکه زندگ  یا شهیر خیکند ! بن و ب دایپ خواستیم

 را مقصر بداند .... یگرید زیچ خواستیم

 کند. دایآن مقصر را پ خواستیم

 داد .  هیرا بغل کرد و به کشو تک شیزانوها

 شی. دست ها خوردیتکان م یستریه شینکرده بودند و پاها دایپ خود را یقرمز شده حالت اصل یچشم ها هنوز

 بود .  یسالگ ۲۸که در مرز  یمرد نیا دیلرزیم

خودش را انداخته بود که به شدت آزارش  یبرا یعصب ی. جنگ رفتیدر مغزش رژه م سیتند یها و حرف ها رفتار

 . دادیم

.  شدیباز هم همان طور م شیلب ها یبر رو دیکش یبلند شد . دهانش خشک شده بود و هر چه زبان م نیزم یرو از

توالت را هرچه  زیم یکشو نی. در آخررساندیم یبشر یاش را به هر بن یو زرد شده اش نگران دهیپر یرنگ و رو

 بگردد .... دی. خسته تر از آن بود که به دنبال کل شدیباز نم دیکشیم

 پرت شد .  رونیکه با هزار زور و زحمت قفل شکست و کشو به ب دیرا آنقدر کش کشو

 خشک شد . شیسرجا ییزهایچ دنیکرد و با د یخال عیکه در آن بود را سر هرچه
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را داشت .  یزایچ نیانتظار همچ دیقورت داد . با ینگاه کرد و آب دهانش را به سخت یشتریها را با دقت ب کاغذ

مدارک را برداشت و از  ی. همه  شدیبه آنها م هیبود و روز به روز شب ییاروپا یذهنش کشور ها که فکر و یسیتند

تخت خواب  ی. کتش را از رو شدیاش روشن م یگبود که در زند یدیاتفاق جد نیا دیبلند شد . شا نیزم یرو

ا ها را شسته بود . ب یها و رو تخت یرو بالشت نیکه از اصفهان برگشته بود تمام ا یبرداشت و تخت را نگاه کرد . روز

 اکراه نگاهش را از تخت گرفت ....

 !!! کردیاش احساس م یزندگ یرا رو انتیخ یها هیسا ینیسنگ عاشق بود .... او

 د . آم رونیکانتر از خانه ب یاز رو نشیماش جیو با برداشتن سوئ دیعرق کرده بود کتش را پوش یحساب نکهیا با

 یکار ها یشویاوقات که خسته م یآسانسور را نداشت . گاه یصبر کردن برا یآمد . حوصله  نییپله ها با عجله پا از

 !  یدهیانجام م شتریخسته کننده تر ب

را که رفته بود برگشت  یانداخت و دو قدم جلوتر یبه نگهبان یدور شد . نگاه یآمد و دو قدم نییآخر را که پا ی پله

حواسش دهد با وجود مرصاد سرش را باال آورد  یدقتش را پ یهمه  کردیم یمهربان بود و سع یردکه م نی.مش حس

 کرد گفت : سالم آقا مهندس ! یاش را مهربان تر م دهیچروک یکه چهره  یو با لبخند هاص

آورد و گفت :  رونیکتش ب بیخنده باشد . دستش را از ج هیبود که شب یزیاز خنده و هر چ یمرصاد برعکس او خال

 !  ستمیمهندس ن

رده ک لیتحص یدانشگاه رفته ا یبه هرحال سواد دار کنهیم یچه فرق لیوک یبلند شد و گفت : حاال اقا نیحس مش

 !  یا

ت گرف یشیبر مرهم دلش بگذارد که مرصاد پ یداد و خواست حرف یلبخندش را عمق ببشتر دیمرصاد را که د یپکر

. 

 خونه ما و بره ؟!  ومدین یمن نبودم کس نیمش حس_

 آقا ؟  یم یعنی یکس_

 مرد ؟!  ای... حاال زن  کنهینم یفرق یا بهیفرد غر_
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در  یرگیمرد د ایا یباشد که از نگهبان بپرس ختهیات بهم ر یو اساس رندگ هیرا با تردد گفت . فکر کن آنقدر پا مرد

 نه !  ایامده است  ینبود نن به خانه ام م

 . دهدیکشته م رتشیکه غ یمرد مغرور یاست برا سخت

 

 

 شیبه ر یتامل دست یا قعیو انگار که به فکر فرو رفته باشد بعد از چند دق دیرا درهم کش شیاخم ها نیحس مش

گفتن در باره خانومتون ؟  ی؟ دکترا چ افتادهی!اتفاق دمیرو ند یو گفت : نه واال من که کس دیاش کش یجو گندم

 حالشون خوبه ! 

 !  شهیخوب م_

 داد. انیاش پا یزندگ یو چند ساله  نیاو و نگهبان چند یکوتاه به مکالمه  یجمله  کی نیهم تنها

 یچشم دوخت . نگاهش با رفت و آمد عروسک کشدار م رقصدیکه م زیفرمان جا خوش کرد و به عروسک آو پشت

 آمد ....!  یرفت و م یشد و م

 یعروسک را برا نیافتاد. ا نیشاگرد پرتاب کرد که عروسک بر کف ماش یو به طرف صندل دیعروسک را کش یعصب

 مارک دار بود .... یاش که ساعت یاصل یداده بود و بعد از آن کادو هیروز تولد پارسالش هد سیفان تند یکادو

 بود ... یوجیجادوگر و پاس یعروسک

 .! . کردین استخاره مباال آمد یبرا شیگلو بیقورت داد . س یدهانش را باز هم به سخت اب

اش بلند  یگوش یو زمان جنگ داشت . صدا نی. با زمآسفالت ها کند یرا از رو نیچرخاند و ماش نیرا در ماش چیسوئ

 !  دیشن ینمییصدا ییبود . اصال انگار گو الیخیشد و او ب

 گفت . یعصب یتماس را وصل کرد و بله ا ندازدیبه اسم ب یبار که صدا بلند شد. بدون آنکه نگاه نیسوم یبرا

 آرام تر شد و بحثش را ادامه داد. دیجیپ یپگاه که در گوش یصدا

 ؟  یکجا رفت ییهویمرصاد ؟  یکجاب_
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 ؟  یدونستیاز ابران بره م خواستهیم سیتمپ نکهیاز ا یزیپگاه تو چ_

 . شدیهر لحظه تعجبش ببشتر م چارهیب پگاه

  بره ؟ رانیاز ا خواستهیم_

 ؟  یدونستینم نمیا_

 ؟  یدیاز کجا فهم دونستمیبه جون مامانم نه ! به خدا نم_

 !  گمیبرات م امیاره م_

و  زدندیبوق م شیمدام برا گرید یها نیتمرکز کند . حواسش آنقدر پرت بود که ماش تواسنتیرا قطع کرد نم یگوش

 بود نیپگاه نگران هم

 گذراند .  ریرا تا مرز تصادف کردن رفت و خدا به خ یدوبار مارستانیبه ب دنیرس تا

قبل شلوغ تر شده بود و ازدحام اعصابش را  یتا ساعت مارستانیکتش انداخت و به راه افتاد . ب بیرا در ج چیسوئ

دست راست  ی. به سمت راهرو اردیب ادشیرا  قیپلک زد و مکث کرد تا مکان دق ی. چند بار ختیر یبهم م شتریب

 به خاطر آورد .  یراه را به راحت هید و بقروانه ش

 نداشت .  یا دهیباز هم خشک بودند و پلک زدن فا زدیافتاده بودند . پلک که م یدیبه سوزش شد شیها چشم

نبود . فقط  یها برطرف شدن ینگران نیو ا کردیآن طرف برطرف م هیطرف  نیرا با قدم زدن از ا شیها ینگران پگاه

متوجه مرصاد شد  نکهیکند . به محض ا یاسترسش را خال یهمان طور صمم و بکم  ننشسته باشد و طور خواستیم

 و جلوتر رفت . دیکش یشال قرمز رنگش را دست

 شده ؟  ی؟ چ یکجا رفت_

 ؟  یبا دکترش حرف نزد_

دا پس فردا رو مغزش بوده احتماال تا فر یبشه گفت خون کم ینبوده که مرگ مغز یچرا گفت ضربه اونقدر_

 !  یریبره اتاق گچ گ دی! دست و پاش شکسته فقط بهتر که شد با ادیمرخصش کنند کم کم داره بهوش م

 باشه _
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 نشده ! یبازم خداروشکر که ضربه مغز_

 اره _

 ؟  هیخارج رفتن چ نیا یشد ماجرا یچ_

 کردم !  دایتوالتش پ زیتو کشو م زایچ نجوریمدارک و پاسپورت و ا یسر هی دونمینم_

 بهوش اومد از بپرس !  ی! وقت یوا یا_

 جواب بده !  زایچ یلیبه خ دیبهوش اومد با یوقت_

 کم بهتر بشه بعد شروع کن !  هیبزار حالش  کنمیمرصاد خواهش م_

 تمومش کنم !  خوامیپگاه ! من شروع نکردم که تمومش کنم اون شروع کردع من م یچه شروع کردن_

 !  ششیخونه پ امیب یاگه اجازه بد  خوامیچند روز از مرخص شدنش بگذره بعد..... اصال م هیبه خاطر من بزار _

 به روت بازه !   شهیدر اون خونه هم عیچه حرف نیا_

 !  یمرس_

 !  یلیبده خ یلیحالم خ_

 بهراد بهم زنگ زد !  ینبود_

 گفت ؟  یچ_

....  ونمدیاومده بوده دفتر .... نم سیپل گفتیم گشتیکال دنبال تو م یول اوردمیمن که از حرفاش سر در ن دونمینم_

 !  زایچ نیهم

 ندارم ! یدیجد یهوووف حوصله شروع ماجرا_

 

 گذراند .  ریرا تا مرز تصادف کردن رفت و خدا به خ یدوبار مارستانیبه ب دنیرس تا
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قبل شلوغ تر شده بود و ازدحام اعصابش را  یتا ساعت مارستانیکتش انداخت و به راه افتاد . ب بیرا در ج چیسوئ

دست راست  ی. به سمت راهرو اردیب ادشیرا  قیپلک زد و مکث کرد تا مکان دق ی. چند بار ختیر یبهم م شتریب

 به خاطر آورد .  یراه را به راحت هیروانه شد و بق

 نداشت .  یا دهیلک زدن فاباز هم خشک بودند و پ زدیافتاده بودند . پلک که م یدیبه سوزش شد شیها چشم

نبود . فقط  یها برطرف شدن ینگران نیو ا کردیآن طرف برطرف م هیطرف  نیرا با قدم زدن از ا شیها ینگران پگاه

متوجه مرصاد شد  نکهیکند . به محض ا یاسترسش را خال یهمان طور صمم و بکم  ننشسته باشد و طور خواستیم

 و جلوتر رفت . دیکش یشال قرمز رنگش را دست

 شده ؟  ی؟ چ یکجا رفت_

 ؟  یبا دکترش حرف نزد_

رو مغزش بوده احتماال تا فردا پس فردا  یبشه گفت خون کم ینبوده که مرگ مغز یچرا گفت ضربه اونقدر_

 !  یریبره اتاق گچ گ دی! دست و پاش شکسته فقط بهتر که شد با ادیمرخصش کنند کم کم داره بهوش م

 باشه _

 نشده ! یداروشکر که ضربه مغزبازم خ_

 اره _

 ؟  هیخارج رفتن چ نیا یشد ماجرا یچ_

 کردم !  دایتوالتش پ زیتو کشو م زایچ نجوریمدارک و پاسپورت و ا یسر هی دونمینم_

 بهوش اومد از بپرس !  ی! وقت یوا یا_

 جواب بده !  زایچ یلیبه خ دیبهوش اومد با یوقت_

 کم بهتر بشه بعد شروع کن !  هیبزار حالش  کنمیمرصاد خواهش م_

 تمومش کنم !  خوامیپگاه ! من شروع نکردم که تمومش کنم اون شروع کردع من م یچه شروع کردن_
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 !  ششیخونه پ امیب یاگه اجازه بد  خوامیچند روز از مرخص شدنش بگذره بعد..... اصال م هیبه خاطر من بزار _

 به روت بازه !   شهیدر اون خونه هم عیچه حرف نیا_

 !  یمرس_

 !  یلیبده خ یلیحالم خ_

 بهراد بهم زنگ زد !  ینبود_

 گفت ؟  یچ_

....  ونمدیاومده بوده دفتر .... نم سیپل گفتیم گشتیکال دنبال تو م یول اوردمیمن که از حرفاش سر در ن دونمینم_

 !  زایچ نیهم

 ندارم ! یدیجد یهوووف حوصله شروع ماجرا_

 نگرام نباش !  ستین یزیکه چ شاالیا_

 حاال زندم !!!  نیباشم ؟ مرگ ؟ مگه هم ینگران چ گهید_

 !شهیدرست م زینباش مرصاد من دلم روشنه همه چ دینا ام_

 !  شهیسقط شده و زن معتاد شدم درست م یاره بچه _

 مرصاد اروم باش ! _

 شد . رهیخ شیروبه رو واریخودش را رها کرد و به د یصندل یرو

 اشت . گوشش گذ یو ان را رو دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش لشیموبا یو با بلند شدن صدا دیکش یپوف بلند پگاه

د باال بع ایرو رد کن ب یپرستار ستگاهی؟ نه بابا باش .... راهرو دست راست ا ی؟ واسه چ نجایالو .... سالم .... کجا ؟ ا_

 سمت چپ .... اره .... باشه. چیبپ

 بود ؟  یتماس مرصاد لب باز کرد و گفت : ک محض قطع به
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 گذاشت جواب داد . یم بشیرا همان طور که در ج یگوش پگاه

 بهراد _

 حوصلشو ندارم !  اداین یاریدرب یجنگولک باز یخوایبگو اگه م_

 ! چارهینه بابا ب_

باال انداخت و پگاه با تعجب  ییبه طرفشان آمد . مرصاد ابرو کیپر از ک یکه بهراد با دستان دینکش قهیدو دق به

 ها کجا بوده ؟  کیک نی: ا دیپرس

 ! دادنیدم در مکنار مرصاد جا خوش کرد و گفت : دیخندیهمان طور که م بهراد

 بوده !  حوصله لب باز کرد : دم در چه خبر یب مرصاد

 !  دادنیها را کف دست مرصاد گذاشت و جوابش را داد : نذر م کیاز ک یکی بهراد

 ؟  یبرداشت ادیز نقدریکرده ؟ به چه مناسبت ؟ حاال چرا ا دایشفا پ یتر اومد و گفت : کس کینزد هپگا

 نیکن دایشفا پ نیواسه شماها گرفتم بخور ادهی... کجاش ز گهیو گفت : سوم محرمه د دیدماغش را باال کش بهراد

 مرصاد ...!  نیمخصوصا ا

 نبود !  ادمیاصال  ایگیگفت و ادامه داد : راست م یآخ بلند پگاه

 بفرما  ستیظرف و بشقاب ن دایو دو دستش را به طرف پگاه گرفت : ببخش دیخند  بهراد

 !  یهمه بردار نینبود ا یازیرا برداشت و گفت : ن یکیک پگاه

 کف دستش بود و بهراد شروع به خوردن کرد. کیهمچنان ک مرصاد

 بماند و مارستانیبود که همان جا در ب نیمرصاد ا یهفته  کی نیا و کار گذردیهفته از اتفاقا افتادن آن ماجرا م کی

 به دفتر بزند .  یسر یگه گاه

 لب باز نکرده بود . یکلمه ا یحت یچکسیچشم گشوده بود با ه سیکه تند یسه روز نیا در
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 یکرد و کالفه کتش را به دست گرفت . پگاه در اتاق برا یبرگه خط خط یامضا براب ترخص را بر رو نیاهر مرصاد

 یبرا یحت کردیلب باز نم یو کلمه ا دادیم حی. سکوت را ترج کردیبه او کمک م سیتند یعوض کردن لباس ها

 ...!  یاب وانیدرخواست ل

ا ر شیحرف ها دنیشن یرا در دستش تکان داد و پشت سر مرصاد به راه افتاد . مرصاد حوصله  نیماش چیسوئ بهراد

 . کردیوقفه لب باز م یاو ب ینداشت ول

 رفته ازمون ی.... مهبد رهیگیم گهید لیوک هی رهیم میاریبارو در ن نیشمرون رو اگه از چنگ ا ینایگفته زم یجالل_

 .... رتمونیبگ ادیب سیکرده ..... فردا پس فرداس پل تیشکا

 به سمتش برگشت و داد زد . تیبا عصبان مرصاد

 !  یخفه ش شهیم_

 !  پاشهیداره از هم م میزندگ_

 زنت ؟!  ایکارته  تیزندگ_

 خفه شو بهراد _

 !  ستیبد ن یکم فکر کارت باش هیاگه  یول شمیباشه من خفه م_

 !  نیهمش فکر کارم بودم که زنم شده ا یخب لعنت_

  رمیگیم یالل مون گهیاصن من د_

 !  یکنیبه اعصاب ادم بعد ول م یگند مبزن_

 لحن او ناراحت نشد . عادت داشت ... مرصاد بود و لحن تندش ...  نیسکوت کرد و از ا هرادب

ت : گف کردیم تشیگرفته بود و به جلو هدا سیرا به دست بهراد داد و رو به پگاه که دستش را به کمرم تند کتش

 تموم شد !  میبر

 در گوشش گفت : حرف نزد ؟  بایو تقر ستادیپگاه ا کنار
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 ... دیشن یهمان ارام ها را هم م سیتنپ نکهیکرد مثل او ارام حرف بزند با وجود ا یم سعه پگاه

  گهینم یچینه ه_

ن ک یراه افتاد گفت : تو رانندگ هی هیرا به دست  بهراد داد و همان طور که جلوتر از بق چیسر تکان داد و سوئ مرصاد

 حوصله ندارم ! 

 که در حال رفتن بود بشنود . یبلند تر از تن لحن حرف زدنش کرد تا کرصاد یرا کم شیصدا بهراد

 ؟  شهیم یخودم چ نیماش_

 !  ارشیبعدا ب_

دار با پنجره کرد و به سرش  هیشاگرد رها کرد . دستش را زاو یصندل یرفت و مرصاد خودش را رو نیطرف ماش به

 !سیخسته تر از تند دیزد . خسته بود ... شا

 یصدا نیعقب نشستند . به محض روشن شدن ماش سیمرصاد پشت فرمان جا خوش کرد و پگاه و تند یبه جا بهراد

. بهراد لب باز نکرده پگاه حرف در  دیها کوب دیخاموش کردنش به کل یبلند شد کع مرصاد با کف دست برا ویراد

 حرف اورد .

 سوپ درست کنم !  سیواسه تند خوامیم رمیمشت خرت و پرت واسه خونه بگ هی خوامیم نیسیسوپرمارکت وا هی_

 .... داشتیزل زده بود و کالم از کالم بازنم یمتحرک به نقطه ا یماننده مرده ا سیتند

 ؟  یبردارم بعد برگرد نمویماش مارستانیب یمنو برسون شهیپارک کرد و روبه پگاه گفت : م نگیرا در پارک نیماش

 االن !  نیرا در دست فشرد و گفت : نه واجبه هم سیتنددست  پگاه

 یرا رو دی. کل شدیواحد م یو زودتر از ان دوتا راه کشاندیرا با خود م سیشد . تند یتعجب کرد و پگاه عصب بهراد

بکشد .  شیخواست دستانش را از بازو یچنگ زد و م شیدستان پگاه را از دور بازوها یحلقه  سیدر انداخت . تند

 یزکه چشمانش به قرم سیباال اورد. تند میتسل ی نشانهدستانش را رها کرد و به  دیرا د سیتند تیگاه که عصبانپ

که پگاه صورتش را درهم جمع کرد . در را قفل  دیبه هم کوب نیگرفت و در را چن شینشسته بود راه اتاقش را در پ

 کند اما همه اش بغض شده  بود و در گلو ماتم شده بود .  هیگر خواستیکرد و پشتش سر خورد . م
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 بد بود ... حالش

 بود ... یگرید یو دلش جا بودخمار

ت کش ی. دوست داشت همان لحظه خودش را م کردیبود حالش را بدتر از بد م دهیچسپ شیگلو خیکه ب یا یافسردگ

 ....! دادیازارش م شتریب توانستیکند و نم هیگر خواستیم نکهی. ا شدیو راحت م

 آمد .  یبه زور باال م شیگلو بیو س کردینگاه م شیروبه رو یها یعسل زیم به

عرق شده  شی. تنش خ کندیچه م دانستیچنگ زد . نم شیرا در حلقه چرخاند و دستانش را دور گلو شیها چشم

 شده بود .  رهیخ شیفقط به روبه رو سیو تند زدیبه در م یبود . پگاه از پشت در تقه ا

 و بدن درد کل تنش را کوفته کرده بود .  خوردیاش سر م یشانیاز پ عرق

 .... دادیازارش م دیفهمیحالش را نم نکهیبود و ا دهیامانش را بر چهیو سرگ یسردرگم

 

 باز هم دست بردار نبود . قند ها حل شده بودند و چه هم یول دادیمغزش را خراش م شیو صدا زدیقند را هم م اب

 ....  دانستیرا نم زدیم

ودند رفته ب رونیاز خانه ب شیپ یجاخوش کرده بود . مرصاد و بهراد لحظه ا شیکاناپه نشسته بود و پگاه روبه رو یرو

 در خانه نماند !  دادیم حیترج ینداشت ول یحال خوش نکهی. مرصاد با ا

 . زدیرا هم م وانیهدف ل یشد . او به پارکت ها چشم دوخته بود و ب رهیکرد و دوباره به او خ یتک صرفه ا پگاه

 !  گهیبس کن د_

 .را بلند تر کرد  شیصدا نباریبود . پگاه ا دهیحرف پگاه را نشن ییرا رها رها نکرد و گو قاشق

 یدر چهره کنارش جاخوش کرد و همان طور که  تی. با عصان دیگفتم بس کن ! بلند شد و قاشق را از دستانش کش_

 شده بود گفت : بس کن ! رهیتفاوتش خ یب

 بود .  یلبان دوخته شده اش جار نیبه پارکت ها کرد و سکوت در ب رهینگاهش را باز هم خ سیتند
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 عذاب اور بود . شیسکوت برا نیاما برعکس او ا پگاه

 شده ؟  یچ_

 ادامه داد . دیرا که د سیتند سکوت

؟ با توام ..... منو نگاه کن !  یکردیم کاریچ تیبا مرصاد و زندگ ی؟ داشت یکرد دایپ ادیاعت شهیبه ش یچطور_

 ؟!  سیتند

 یزیاز هرچ ینگاهش گرد اما نگاهش خاموش و عار سیاو گرفت و صورتش را چرخاند . تند یرا به بازوها دستانش

 بود . 

 سکوت مرگبار را بشکند . نیا یبه هرنحو خواستیدوباره لب باز کرد و م پگاه

 !  سی؟ تند میاز هم داشت یپنهون زی؟ به من بگو ؟! ما چ یزنیشده ؟ چرا حرف نم یچ_

  حیمس_

 سیدر هم گره بخورد . تند شیباعث شد ابروها یآمد پگاه را گنگ تر کرد . سردرگم رونیکه از زبانش ب یکلمه ا نیا

؟؟؟  حی؟ مس هیک حی؟ مس حیزل زد و پگاه متعجب ادامه داد : مس یهمان طور سرد و خاموش بازهم به نقطه ا

 ....یمس

 شیدیمگه برگشته ؟ تو د حی؟ مس یدونیم یچ حی؟ تو از مس یچ حیو دوباره گفت : مس دیکش سیرا به تند نگاهش

 حرف بزن؟  سی؟ تند ی؟ باهاش در ارتباط

 بهم داده !  حیمس نویگفت : ا رهیطور خگردنبندش را که حرف اول م بود در دست گرفت و همان  سیتند

که مرصاد فکر کنه به خاطر اونه در  یندازیزد و همان طور متعجب تر ادامه داد : گردنبند حرف م م یپوزخند پگاه

 بهت داده ؟!  حیکه مس یصورت

  حیزد و گفت : مس یلبخند سیتند

 ؟ سیمونه.... !!! باشه تند یخودمون م نیب یاگه حرف بزن نیادامه بده ؟ بب یچ حیمس گمی؟ بهت م یشد وونهید_

 حرف بزن 
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 بود رهیخ واریهک شده بر لبانش را حفظ کرد و به د یخنده  سیتند

م . چش دانستیدر فکر چه بود را خودش هم نم سیفرو برد. تند شیو دستسش را در موها دیکش یعصب یپوف پگاه

 ؟  یخوایم یچ نجایرا گرد کرد و گفت : تو ا شیها

حافظت از  نیزم یشده افتاد تیزیچ هیادامه داد: واقعا تو  یبه او انداخت و عصب هانهیعاقل اندر سف ینگاه هپگا

 ؟  یدست داد

ه ک فشیرا باال انداخت . به سمت ک شیابروها یتا کی سیکاناپه بلند شد و به طرف اشپزخانه رفت . تند یرو از

شد انداخت و  یزیبه پگاه که مشغول درست کردن چ یرا چنگ زد . نگاه لشیکاناپه افتاد هجوم برد و موبا نییپا

 و رو کرد ریرا ز یگوش

خورد کرد .  یلیگفت که اعصابش را خ یزیرا در گوشش گذاشت . اپراتور چ یضربه زد و گوش حیاسم مس یرو

 که توجه پگاه جلب شد .  دیکوب نیرا به زم یگوش

 ؟   یشکوند یشد ؟ چ یچ_

 خاموشه! ی. لعنتخاموشه ..._

 خاموشه ؟  ی؟ چ یامد و گفت : ک رونیقهوه ب یگفت . پگاه با فنجان یم شیدندان ها نیاز ب نهارایا

 ... همون !؟؟  مهیکه زندگ یهمون همون_

 ؟ مرصاد ؟  یک_

 !  میبر میخواستیما م رانیاز ا میبر دیبرم دنبالش با دیرا باز گرد کرد و گفت : با شیها چشمسیتند

 ؟  یگی؟ چرا چرت و پرت م سیتند یک ای_

 !  گمیو م حی... مس حیمس_

 ؟!  یزنی؟ چرا حرف نم سیتند هیرابطتت چ حیتو با مس_
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به  یمرصاد اشتباه یوقت پا چیه ذاشتنیچقدر دوستش داشتم ! اگر مامان و بابا م یدونی! تو نم یفهمیتو نم_

خانوادهامونه ک نذاشتن بهم  ریهمش تقص یدونیتم تو مو دوست داش حیمن مس یدونی! تو م شدیمن باز نم یزندگ

 ؟!  یدونیم میبرس

 عرق شده بود سیاورد و صورتش خ یو با لکنت به زبان م یرا عصب نهایا

 

 ؟ از همون موقعه ؟  یتا حاال باهاش ی؟ تو از ک حیمس_

 نه تکان داد و گفت : نه  یبه نشانه  یسر سیتنپ

 . زدیکاناپه نشست . ارام تر از قبل شده بود و ارام حرف م یرو

  رانیدوباره برگشت ا یاز وقت_

 ؟  یک_

 سه ساله ! _

 ...؟! ادتیاعت یماجرا نیخب ا_

 !!!  میتو زندگ هیدور باشم ! پگاه مرصاد اضاف امیاز بدبخت خواشتمیم میرقتیکه باهم م ییایتو مهمون_

 حرف او ....  نیدل ازرده شد از ا پگاه

 .... دانستیاش نم یدر زندگ شیب یا یاضاف یاز اندازه او را دوست داشت و او ، موجود شیب مرصاد

 گذاشت و کنارش جا خوش کرد .  زیم یکه پگاه متحول شده فنجان را رو ختیر یزد و قطره اشک یپلک

 ؟!  یرو درست برام بگ یهمه چ شهیم_

 و ادامه داد .... دیبه صورتش کش یدست سیتند
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بابا و مامان نذاشتن بهم  نکهیخاطرات برام زنده شد .... ا ی.... همه  دمیرو دوباره د حیتولد ساره مس شیسه سال پ_

ش بار به خاطر هی یحت یدونیتو م یدونیمن چقدر دوستش داشتم م یدونی! م میدیکش یچقدر سخت نکهیا میبرس

 ا نذاشت !! مامان نذاشت ... باب یکردم ول یخودکش

 لب باز کرد : اروم باش !  پگاه

بود من شوهر داشتم ....  یبردارمو برم هرچ المویوسا خواستمیو ادامه داد : اولش م دیاش را باال کش ینیب سیتنپ

 به خدا منم اونو دوستش دارم !  ی.... دوستم داره ول ستیمرصاد اونقدرام بد ن

... تو  بود حینه ! به هاطر مس یگفتی... م میاصرار داشتم زودتر بر یلینه ... خ ای ادتهی دونمینمدلم که تازه شد ... داغ

 شد .... دستشو گذاشت رو بازوهام ... کمی.... نزد میچشم تو چشم شد .... اومد کنارم ...بالکن رفتم هوا بخورم 

بهم  یلکا یزایو سر چ یرو بخوا یکیسخته پگاه  یلیخ یدونیم رفت باال ... میبرگشتم و ضربان قلبم دوباره مثل قد

دوباره و دوباره .... حرف زد ! بعش گفتم  ی. دوباره خاطرات و لحن حرف زدنش .... همه چ...! دوباره عطرتنش . نینرس

.... اون  هشینم گفتمیبشه! من م کهدفعه اومدم  نیگفتم ا میباهم باش تونمی.... گفتم نم دونمیازدواج کردم .... گفت م

مال من ! خر شدم باز  یشیو م یریگی.... بعدش راحت از مرصاد طالق م یبخوا هیفقط کاف گفتی.... م شهیم تگفیم

 !.داد دستم . شهیبکش عشق و حاله .... ش گفتی! م یشیعقل م یب یشیاحمق م یشیخر م یه ی.... عاشق که باش

..... معتاد  دادیکفاف نم یداد....بار دوم که زدم بازم بهتر بود ..... بار سوم دوز اول یخوبحس  یلیبار اول که زدم خ

 بودم !!!! حیشدم همون طور که معتاد مس شهیش

دوستش داشتم بازم .... روز به روز از مرصاد زده  یول شدینم گفتیکه م یاونطور یچیسخته .... ه یلیپگاه خ_

بهش نداشتم بلکه حالم ازش  یحس چیه نکهیعالوه بر ا گهیرام سخت بود .... دکه تحمل کردنش ب ی.... طور شدمیم

 شیات شهیتوجهاش کم م حی...مس حیمس شیکه برم پ میراه هیتحملش کنم همش دنبال  تونمی! نم خوردیبهم م

 ....!  یدونیم دونمیم دمیکش ییایمن چه سخت یدونی.... پگاه تو م رمیگیم

 یگوش یلعنت ستی.... ن خوامیعرقم .... م سیخ ینیبیهمه تنم کوفته است .... م .... االن حالم بده .. هیبد درد یخمار

 !  شمیم وونهی!!! دارم د دهیجواب نم

 ؟  سیتند تیبا زندگ یکزد کاریو گفت : چ دیچشمش چک یاز گوشه  یقطره اشک پگاه

 و دوباره لب باز کرد ... دیبه صورتش کش یدست سیتند

 !  رید یلیشده خ ریشد و چطور شد د یبگم چ نکهیواسه ا_
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 ؟ مرصاد دوست داره !  یریاز مرصاد طالق بگ یخوایم_

 منم دوستش داشتم ! _

 بار ازدواج کرده !!!!  هیاون  دمیمن شن سینبوده تند یلیدل یدوستت نداره .... برگشتنش ب حیمس_

 نیا یگفته ازدواج کرده ؟ کدوم احمق یگرد شده گفت : ک ینبا چشما یمثل جت از کاناپه کنده شد و عصب سیتمد

 !  یگیزر و زده ؟ هان ؟! چرا دروغ م

 !  گفتیساره م ... نیبش .اروم باش ._

 دهره ؟ چرت نگو پگاه !  یساره گفت درسته ؟ ساره عالمه  یساره غلت کرد .... هرچ_

 باشه چرته اروم باش ! _

 که مواد داشته باشه ! یکیزنگ بزن  حی.... زنگ بزن مس خوامیم_

 ؟!  کشهیعمم مواد م ایبابام مواد فروش بوده _

 پگاه !  دونمینم_

 جواب داد ! بیشماره غر دیبزنم شا لمیو بده با موبا حیداد نزن ! ....شماره مس_

 

گذاشت و  شیرا شر جا یپرت کرده بود خم شد و جمع کرد . باتر نیزم یرو شیپ یاش را که چند یگوش سیتند

 یرا به طرف پگاه گرفت و دوباره رو لی. موبا شدیبند نم یو گوش ودیتر شده  دیروشنش کرد لرزش دستش شد

ناخوش بود و عرق کل بدنش را  حالش.  دیچیپ یو از درد به خودش م کشدیم شیبازو یکاناپه نشست . دستش را رو

ه ک یمتعدد یگوشش گذاشت . بوق ها یرا رو یو گوش اش گرفت یرا با گوش حیمس یاحاطه کرده بود . پگاه شماره 

 !  دارهیو گفت : برنم دی. لبش را گز کردیم شتریاسترسش را ب خوردیم

 کن !  یکار هیتو رو خدا  رمیمیو گفت : دارم م دیکش یرها شده اش را دست یاشک ها سیتند

 بود !  مارستانیب یها نیبه خاطر مورف یهم که اروم بود یچند ساعت نیفکر کنم ا_
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 ..... گفتیم دانمیلب نم ریرا به چپ و راست تکان داد و مدام ز سرش

 گاه سرش کرد .  هیدوباره دستانش را تک دیشد . سرش را باال اورد و بهراد را که د دهیاتاقش به هم کوب در

 !هیوسط اتاق رها کرد و گفت : هوووف چقدر امروز روز نحس یکاناپه  یخودش را رو بهراد

 پگاه ؟  یبود گفت : زنگ زد نییظور که سرش پا همان

 زنمیبار گرفتم اشغال بود حاال م هی_

 حالش چطوره ! نیبزن بب_

 

 حاال پگاه که مواظبشه !  زنمیم_

 هیمن االن هر کدومشون  یشد ؟ دوستا ینطوریاومد بهراد ؟! کجا اشتباه کردم که ا میسر زندگ ییچه بال دونمینم_

 بچه دارن

 هست ؟!  مایاز هرکدومشون منظورت فقط ن_

 همون حاال_

 ! کنمیهم دارم م ارویسال از تو کوچک ترم هنوز نه زن دارم نه بچه عشق دن هیواال منم _

 دوست دارم !  سویمن تند_

 دارم !  ییحسا هیبه پگاه  کنمیمنم احساس م_

سر  دیچیکه در اتاق پ یو دود دیکه به آتش کش یارگیکاناپه گذاشت . س یرا باال آورد و رو شیرا که گفت ،پاها نیا

 باال آورد . زیم یمرصاد را از رو

 !!!؟؟  رهیگینکش بو گند م گاریس نجایا کمیمگه نم_

 ول کن !  یمثبت یلیخ گهیاه بابا تو د_
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 پاشو حداقل پنجره رو باز کن _

 ها خوبه !  هیر یکم دود مضر برا هی نیبش خوادینم_

 ! گاریبهراد از س ادیبدم م_

 مرد ؟! دیکش گاریس نقدریچرا چون بابات ا_

 خفه شو _

و دو د شیها قهیشق تیباال اورد . مرصاد که از عصبان میتسل ینشست و دستانش را به نشانه  شیصاف سرجا بهراد

. بهراد  دیبزرگ پشت سرش چرخ یزد و به طرف پنجره  یچرخ شدندیم دهیهم ساب یرو شیو دندان ها زدندیم

 شد .  مانیخاموش کرد و خودش هم از گفته اش پش زیم یرو یگاریرا در جا س گاریس

 ناراحتت کنم !  خواستمی.... نم دیببخش_

 نمرد !  گاریبابام سر س_

 !  الشیخیب_

 شرکتش ورشکست شد ! _

 باشه _

 چطوره ؟  سیتند نیزنگ بزن پگاه بب_

 باشه _

 را اعالم لیاپراتور که مشغول بودن موبا یجز صدا یزیو شماره گرفت . اما چ دیکش رونیرا دوباره ب لشیموبا بهراد

 نشد . بشینص یزیچ کردیم

 

 کنم ؟!  کاریبازم اشغاله ...چ_

 ؟  یریاز درون بم ای....  یخفه ش یبهراد تا حاال شده داشته باش_
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 نه متاسفانه _

 ؟  یباش یبار بخوام حرف بزنم جد هیتا حاال شده _

 نم نه متاسفانه ! او_

 بهراد ! _

 ور مرصاد ؟!  نیروتو کن ا گهید می... جون بهراد جد ییخدا گهید میباشه بگو جد_

 ؟  هیچ_

 !!!  یگفتیم یبگو داشت_

رفتارش مال االن و  یدونیم ... سیتند یتو زندگ میموجود اضاف هی کنمیاحساس م ستیحالم خوش ن شهیم جشینت_

 !  میاصال تو زندگ ادیم انتیخ یوقته ....! بو یلی! خ هینطوریوقته ا یلی.!! خ.. ستین شیسه روز پ

 !  گهید یشیشکاک م ینشاند و گفت : دار یشانیبر پ یاخم بهراد

 ستیشک ن کنمیو گفت : من حس م ستادیکارش بلند شد و روبه روب بهراد ا زیاز پشت م مرصاد

 و ادامه داد ... نشست

 .... بگم بزرگش کردم دروغ نگفتم !  شناسمیو مثل کف دستم م سیبهراد .... من تند فهممیم_

 عجب _

 !  یبند یبهش م گهید یزایصدتا صفتا و چ ینی... تو تمام رفتارا و کاراشو بب گمیبه خدا راست م_

 حاال !  یزنیاروم باش چرا داد م_

 بوده !  میرو زندگ انتیخ نیسنگ هیبفهمم سادنبالش  رمیبگ ترسمی؟ م هیچطور اروم باشم ؟ راه حل چ_

 طالقش بده ! _

 خودتو بنداز تو چاه !  یگیراه حل بده م گمیم_
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 !  خوادیخودش طالق م یگیمگه نم ینگفتم که ول یواضح نیبه ا_

 من دوستش دارم ! _

 !  خوادتیاون نم یول_

 یرفتاراش بهراد من حت نیباتمام ا یدوستش دارم حت یلی..... خ تونمینم یبهش فکر کردم ول یلیخ تونمینم_

.... چرا معتاد شده ... چطور معتاد شده .... خدا  یدعواهام باهاش سر عاشق بودنمه .... سر برگشتن خودش به زندگ

 !  دونهیم

 !  شنونیاالن همه م سیه_

 نه ؟!  ایبشنون  شهیدرست م یزیچ دهیبزار بشنون چه فا_

 بگم واال  یچ_

 سرتو  درد اوردم !  دی.... ببخش یچیه_

 !  خورمیم یپس چه بدرد هیچه حرف نینه بابا ا_

 بدرد اعصاب خورد کردن !  یچیه_

 واااا ! _

 مرض_

 ؟  سیخدا تند ای_

د به پاسخ گو نبو یرا گرفت و وقت حیمس لیبار صدم موبا یکه به کل تنش رخنه کرده بود برا یشتریاسترس ب با

را  طیحواسش را جمع کرد و شرا یهمه  دیچیمرصاد که در گوشش پ یخسته  ی. صدا مرصاد زنگ زد یگوش

 داد . حیتوض

.... چه  ارهیباال م سازهیرو معدش نم ای خورهینم ای دمیبهش م یبده مرصاد هرچ یلی.... حالش خ لرزهیهمش داره م_

.... کمپ ترک  یدکتر مشیببر دونمی.... چه م گهیچش شد ... نه به خدا حواسم بهش بود که برات زنگ زدم د دونمیم
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 یلی. زنگ زدم امبوالنس گفتم خبرت کنم نه خ..بارم غش کرد . هی.... . لرزهیبده همش م یلی!!!! حالش خ یادیاعت

 .... نه خپاسم هست !  مارستانیهمون ب ایب زنمی! باشه باشه بهت زنگ مستیوقت ن

 .  دیبه دوبر صورتش کوب سیبهوش اوردن تند یسته براانداخت و اه فشیرا درون ک یگوش

برنداشت مجبور شدم مرصاد و خبر کنم ...  حیزنک زدم مس ی؟ به خدا هرچ یقربونت برم خوب ی؟ اله سیتند_

 ؟! سیتند

 نیا ی هیدوست داشت و سا یلی. مرصاد را خ دیچشمش به گردنبند حرف م در گردنش افتاد و لب گز ناخودآگاه

 یرا بر سرش انداخت و مانتواش را به سخت سی. شال تند دادیآزارش م دیدیاو م یبزرگ را که لب بام زندگ انتیخ

 مهبم و نامفهوم بود ...  مه شیعرق شده بود . حرف ها سیو خ گفتیم انیلب هز ریتنش کرد . ز

 کرد . سیرا خ شیگونه ها یرا به زور نگهداشته بود رها کرد و قطره ا شیکه اشک ها پگاه

 بکشاند رونیکرد تا امدن امبوالنس او را به ب یرا دور گردنش انداخت و سع سیتند دستش

ه جز ب یبه او نداد . مرصاد هم راه یرانندگ یو استرس مرصاد ، بهراد پشت قرمان نشست و اجازه  تیعصبان لیدل به

 یتان گاز لعن خولستیو از بهراد م زدینداشت . مدام پشت سرهم داد م تشیکردن عصبان یخال یبرا دنیداشبور کوب

 را ببشتر فشار بدهد . 

 ... دیدیکه قبل از خواب م ییاهایاش مثل کابوس شده بود. درست برعکس همان رو یزندگ

 ... . دادیرا نم یهمه تباه نیا یبرا دنیبار یکه اجازه  یرا چتگ زده بود و غرور مردانه ا شیکه گلو یبغض

 شده بود ؟! نیچن نیاش ا یه رفته بود که زندگرا اشتبا ریمس یکجا

 

 ؟!  یبریو رو به بهراد گفت : عروس م دیکش یقیعم نفس

 ؟  نیتند تر از ا گهیخنده اش را گرفت و گفت : د یباالجبار جلو بهراد

 نشستم ! یخودم پشت فرمون م دیاصال با_

 چته ؟!  گهید میریم میدار_
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 ؟  یفهمیم رمیگیم شیدارم آت_

 اروم باش ! _

  تونمیمن نم یول دونمیتو رو نم_

 !  گهیکمپ ترک حله د مشیبریم یمدت هی؟  یهست یبابا نگران چ_

 معتاد بود بردن ترکش دادن نه ؟!  لیهان که بعدشم بگن عروس حاج خل_

 !  هیبه ک یتهران ک نیبابا تو ا یچقدر فکر ابرو بابات_

  شهیبهراد نم_

 همه شهرستان !  نیا گهیجا د هی مشیبریخب م_

 کرد ! یفکر اساس هی دیبا_

 ! یکنیچه م نمیبب یفکر اساس نمیشما و ا نمیبسم اهلل ا_

 کن  یحرف نزن رانندگ_

  یکشون یحرف بزنم تو خودت منو به حرف م خوامیمن که نم_

 دهد .  انیکرد به کل کل پا یرا آن طرف کرد و سع شیبه بهراد انداخت و بهراد رو یعصبان ینگاه مرصاد

 .  شدیم شتریحالش هر لحظه بدتر و پگاه استرسش ب سیتند

اش  دهیرنگ کش یبه چشم ها یبغل نگاه ی نهییو از آ دیدو دندان کش نیناخن شصتش را ب یگوشه  مرصاد

 انداخت ....

 کابوس ها هرچه زودتر تمام شود .... نیا کردیخدا م خدا

 

 !  میکن دایپ ادیکمپ ترک اعت هی دیبا رازیش میریست و گفت : فردا مها نش یاز صندل یکی یاز قدم زدن رو خسته
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 !  نجاستیهمه کمپ خوب ا نیا رازی: چرا ش پگاه

 معتاد بود! لیو گفت : اره که بگن عروس حاج خل دیکش شیبه موها یدست یعصب مرصاد

  میری: اروم باش باشه م بهراد

  دیترک کنه با دی: با مرصاد

 کنه !  یترک نم یبخواد وگرنه تو خودتم بکش دی: اول خودش با بهراد

 بود !  یبتیچن مص نیو آهسته گفت : ا ستادیمضطرب کنار بهراد ا پگاه

 : اره جشن عقد ماهم عقب افتاد !  بهراد

 ؟! واقعا که !  یتو تو فکر عقد کردن تیوضع نینه ندادم دوما تو ا ای: اوال بنده هنوز جواب بله  پگاه

 رو بکشم مرصاد رو خفه کنم !  سیکنم تند هیبزنم تو سرم گر سمیکنم وا کاریچ یگی: م بهراد

 !  شهیخودتو به زحمت ننداز مغزت خسته م نقدریا نیعال یمل می: راهکارات در حد ت پگاه

 ؟!  هیمعتاد شده مرصاد عصب سیمنه تند ریکنم خب تقص کاریچ یگی: نه واقعا م بهراد

 شروع کن بهراد حوصله ندارما  گهی: تو د پگاه

 : واال  بهراد

 رو دوست داره !  سیمرصاد چقدر تند چارهیدر سکوت گذشت و پگاه گفت : ب یا لحظه

 ! کنهیکه مرصاد رو تحمل م سیتند جارهی: پ بهراد

 

 ؟ روز اول هردوتاشون عاشق هم بودن !  یچ یعنینشاند و گفت :  یشانیبر پ یاخم پگاه

و تاپ  پیبه ت میزنیطور م نیمشترک هم یسال زندگ نیماهم بعد از چند یعنیزد و ادامه داد :   یخند شین بهراد

 هم ! 
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 کنم اره !  انتیدوما اکر من برم معتاد بشم بهت خ ریو گفت : اوال زبونتو گاز بگ دیاش را وسعت بخش یشانیاخم پ پگاه

شد . در چشم  رهیو به صورت گندمگون پگاه خ شد یجد گرفتیم یرا به شوخ زیکه تا همان لحظه همه چ بهراد

 ..را قفل نگاهش کرد و دم زد . شیها

 ؟!  انتیخ_

 ؟! انتیو گفت : خ دیبه شالش کش یکه هول شده بود دست پگاه

 !  انتیخ یاخم کرد و ادامه داد : خودت گفت بهراد

گفت : اره خب ! ما  هیکردن قض یاست مالم یلب باز کرد و برا گرفتیکه ضربان قلبش با هر دم و باز دم اوج م پگذه

 زده شده !  یکیکردع که اون  انتیخ شونیکی دیشا میدونیچه م شونیاز زندگ

 هیاکش یک ستیو گفت : اره معلوم ن دیکش مارستانیب دیسف یکیسرام یها پاریدوباره نکاهش را به سمت د بهراد

 متهم !  یک

 زیکه بهراد چ کردی. خداروشکر م دیبه صورتش کش یفرستاد و دست رونیرا پگاه با سر و صدا ب قشیعم نفس

 بود...  دهینفهم سیتند یها انتیاز خ یریگید

 .بدتر از زمان حال بود .. اریاوضاع بس شدیماجرا برمال م اگر

 بود ...  دهیامانش را بر گریمرد د نیا یکرد . اشوب بودن ها یرا ط یبلند شد و چند قدم یصندل یاز رو مرصاد

ا ه بتیمص نیعامل تمام ا یبرا یو به دنبال مقصر شدیرا در گذشته غرق م فرستیکه به فکر فرو م ییها ساعت

 ...  دانستیم

شد و لبان خشک شده اش را با چند بار زبان زدن تر کرد . از  یها و نبض بس تابش جار قهیعرق از کنار شق ذرات

ش خانواده ا یبود . آبرو ختهیبدنش را بهم ر یعصب ستمیکل س یدرد بدضعف معده گرفته بود و سر یزینخوردن چ

 پدرش ...  یمیرح لیحاج خل یابرو صمهم تر بود به خصو شیبرا یگرید زیاز هر چ سیتند یو خانواده 

 زبان زد همه بود ...  رشیو خ ینام تهران که خوب کیاز مردان ن یکی
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 یمیهمسر مرصاد رح یمیرح یلیسخت است که در همه جا پر شود عروس حاج خل شیفکر کردنش هم برا یحت

 دارد .... ادیاعت یدادگستر کی هیپا لیوک

 نشسته بودند ...  نیجنگجو به کم ریش نیا نیبه زانو در اورد یبرا یادیز دشمنان

کرد . بهراد که تازه متوگه درهم بهراد نگاه  یتاب و خشک شده اش را برهم زد و به چهره  یب یپلک ها یا لحظه

 شد . دنیفهم الیخیب دیمرصاد را که د یتفاوت یداد و ب یاو شده بود سرش را تکان ی رهینگاه خ

 

 ؟  نمشیبب تونمیم_

 !  برهیبرگرده زمان م شیتا به حالت اول دینکن شیعصب دیکن یسع یاره ول_

شده بود .  رهیخ شیشده بود رفت . به روبه رو یدر ان بستر سیکه تند یسرش را تکان داد و به طرف اتاق مرصاد

ان جا  یکنا. تخت را برداشت و رو ی. صندل دادیرا م زیچشمان گود افتاده و صورت الغر شده اش  گواه همه چ ریز

کرده  قیارام شدنش به او تزر یکه برا ییها رامبخشباز هم نگاهش را برنگرداند . مسکن ها و ا سیخوش کرد. تند

 .  کردیحس م یب زیرا از همه چبودند او 

چشم ها را  نیشد . چقدر ا رهیخ سیتند ییایکرد و بن چشمان در یتک سرفه ا شیصاف شدن صدا یبرا مرصاد

 که در نگاه اول عاشقشان شده بود .  ییدوست داشت . چشمها

 ؟  سیتند_

 .  دیند شیدر مقابل صدا یواکنش چیکرد اما ه شیصدا

 ؟  یخوب ش شهیم_

 بود .  رهیشده بود خ رهیکه قبل از ان هم به ان خ یینبود . همان طور به همان جا یاز تحرک یاثر چیهم ه باز

 شیکه در چشمانش جمع شده بود داشت . سخت بود برا ییدر کنترل اشک ها یزد و سع شیبه موها یچنگ مرصاد

 یقبا شیبرا یزیچ گرید شدیه خراب ماش ک یرفت و زندگ یاش داشت در باطالق فرو م یکه زندگ یوضع نیتحمل ا

 ماند . ینم
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 .  دیبه صورتش کش یرا رها کرد و دست شیموها نیزده شده ب چنگ

 نمس مونه !  نطوریا کنمیمن ادمت م_

 امد .  رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز سرجا یگرینگاه د بدون

 را قطع کرد و به شتاب مرصاد چشم دوخت .  یگوش پگاه

 مرصاد ؟ مرصاد صبر _

 !!کن

 .را در هم گره داد  شیپاشنه بلند . دست از صدا کردنش برداشت و ابروها ینداشت با ان کفش ها دهیفا دنیدو

 هم نداره ! یاه تموم_

 نداشت.  یها هنوز تمام یگذشت و اشوب یم سیتند یشدن دوباره  یاز بستر یماه کی

بود  یا یدرهم گره خورده بود و زمان طوالن یفر شده اش که حساب یوهارا به لب تخت گرفت و بلند شد . م دستش

 بود را با کش مو بست و پگاه را صدا زد .  دهیکه شانه به خودت ند

 پگاه ؟ پگاه ؟ _

خودش را خوب جلوه  کردیم یبود و سع یراه رفت . حالش رو به بهبود واریبلند شد و به کمک د دیکه نشن یجواب

اصفهان سر کرده بود  ادیترک اعت یاز مکان ها یکیماه را در  کی نیدهد . از مواد مخدر رو به ارامبخش اورده بود . ا

دند و ش تیچند وقت اذ نیبودند که در ا یکسان نیشتریبه تهران بازگشته بودند . مرصاد و پگاه ب شبید نیو هم

ببرد پگاه و مرصاد ان را  ییبو خواستیم یفاجعه نداشتند . هر وقت هم کس نیز اا یهنوز پدر و خواهر پگاه اطالع

 .  کردندیم یماست مال

 یبدتر شده بود . دستش را به سنگ رو شیها چهی. سرگ دینفس سر کش کیخودش پر کرد و  یاب برا یوانیل

ر سالن خوابش برده بود . در رنگ آخ یشکالت یکاناپه  یگذاشت . پگاه رو نکیرا در س وانیگرفت و ل نتیکاب

نبود . همان دم که در را  لشیخوردن باب م یبرا یزیو چ رفتی. دلش ضعف م دیکش یا ازهیرا باز کرد و خم خچالی

 کردیم ینداشت و سع حیاز مس یمدت خبر نیشد . در ا انیبست ، درب خانه باز شد و مرصاد در چهارچب در نما

 .  دیایمرصاد راه ب ای یکم
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 سالم _

 واریدوباره دستش را به د سیانداخت وجوابش را با سر داد . تند شیعاشقانه اما خسته به سرتاپا ینگاه مرصاد

 ؟  یبرگشتن به اتاق اماده شد که مرصاد گفت : بهتر یگرفت و برا

 هم که بهتر شدهمفهوم آره را به مرصاد نشان داد. واقعا  شیرا فرو بست و با باز و بستن پلک ها شیچشم ها سیتند

 بود ....

 پگاه کجاست ؟ _

 وبا اخم گفت : خوابه !  دیلبش را گز ی گوشه

 شده ؟  تیزی؟ چ یتو خودت خوب_

 دارم چهیکم سرگ هیخوبم فقط _

 دکتر ؟  میبر یخوایم_

 !  دمشیوقته ند یلیخونه بابا خ میسر بر هی شهیاگر م خوامینه خوبم فقط م_

 فعال استراحت کن ! میریباشه عصر م_

را در دست جابه حا کرد و  فشیتلفن بلند شد . مرصاد ک یرا تکان داد و خواست به طرف اتاق برود که صدا سرش

  دارمیکند گفت : من برم یحرکت سیتند نکهیقبل از ا

 شیامتعدد در گوش ه یبوق ها یبعد صدا یپاسخگو نبود و کم یکس کردیرا که برداشت هرچه الو الو م یگوش

 .  دیچیپ

 ؟  بود یرا صاف کرد و گفت : ک شیصدا یبا تک صرفه ا سیگذاشت . تند شیرا سرجا یباال انداخت و گوش یا شانه

 قطع شد  دونمینم_

راحت تر بود . به اتاق  نگونهیا سیجدا بود و تند شانیرا گفت و به طرف اتاق کارش رفت . هنوز هم اتاق ها نیا

 شیروبه رو دیسف واریشدن به د رهیو در شکمش جمع کرد . خ دیرا باال کش شیتخت فرود امد . پاها یبازگشت و رو
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ته از او نگرف یتا به حال خبر نکهیاز ا گرید یبود و از طرف حیدلتنگ مس یاور خاطرات تلخ گذشته بود . از طرف ادی

 و کالفه بود....!  زاریبود از دستش ب

 یزندگ نیرا شانه کرد . خسته شده بود از ا شیکنار تخت برس را برداشت و موها یعسل زیرا باز کرد و از م شیموها

 بود .  یرا داشت حال خنث انتشیمرصاد از خ دنیترس فهم نی. اگر تا قبل از ا کردیم یاما احساس سبک کنواختی

 به صدا در امد .  لشیموبا نباریشانه به دست بود که ا هنوز

در دلش لرزه  یزیرا نداشت . خواست جواب ندهد اما چ یخرف زدن با کس یناشناس بود و حوصله  یا شماره

 و خودش را به ان کوچه زده بود تا نفهمد  بردیم شیرو به تباه یمیهشق قد نیباشد . ا حیمس دیانداخت که شا

که تماس را وصل کرد قطع شد  نیو جواب داد . اما هم دیسبز رنگ کش کانیپ یگرفت . انگشتان لرزانش را رو دلش

. 

 . اسم ضربه زد یکرده بود گشت و رو ویس یگریکه با نام د حیمس یمخاطبان به دنبال شماره  ستیو در ل دیگز لب

به  یاش چسپاند . تقه ا نهیس یاورد و به قفسه  نییرا پا یگوش سیخاموش بودم دستگاه را اعالم کرد و تند اپراتور

بار شد و  یحرف چیه یگذاشت . در ب یعسل یرا خاموش کرد و رو لیموبا یو صفحه  ختیر یدر خورد . دلش هر

را گذرانده بود .  یعوض شده وارد شد . در را پشت سرش بست . امروز در دفتر روز پر مشغله ا ییمرصاد با لباس ها

 شد .  ریامد خ یم کتریکه نزد شیچهار زانو نشست و به مرد روبه رو سیتند

اش کرد . دستش را بع طرف دستانش  دهیصورت رنگ پر یحواله  یتخت نشست و لبخند یرو شیروبه رو مرصاد

 یلینوازش کرد و ارام گفت : خ سیو نرم تند دیسف یپشت دست ها یبرد و دستش را در دست گرفت . بوسه ا

 دوست دارم ...

  مات و کج زد . یو سردرگم لبخند چیاب دهانش را قورت داد و گ سیتند

 ان کاشت .  یرو گرید یدستش را باز هم نوازش کرد و بوسه ا مرصاد

 !  یشیخوب م یخوشحالم دار یلیخ_

 ادامه داد . دیرا که د سیتند سکوت
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 ی وونهید هی...  سیتند شدمیم وونهینداشته باشه اما پگاه شاهده .... دلشتم د یا دهیو گفتنش فا یندون دیشا_

 ؟  یکن یکار نیهمچ مونی.... چطور دلت اومد با خودت و زندگ یروان

 بکشد که مرصاد دستش را سفت تر از قفل مشتش کرد . شیخواست دستش را از درون دست ها یم  سیتند

 مثل قبل بشه !  زیهمه چ خوامیاورد و گفت : م نییهوا مانده بود پا یکه رو دستانشان

  یساخته است .... رو انتیخ وارید یبه حسابا عاشقانه اش  را رو یبود زندگ دهیمرد ، نفهم نیبود ا دهینفهم هنوز

 ....  دهدیرا بر فنا م زیهمه چ یزن روز نیا یعشق سابق معشوقه اش ساخته است و گذشته  یاوار ها

 و سراسر و ماالمال از خاطرات خوب .... یدوران نوجوان عشق

 درست بشو نبود ... زیچ چیزن ه نیضربان قلبش اوج گرفته بود . از نظر ا سیپلک زد و تند مرصاد

 بود و .... شیحایتاب مس یدلش ب هنوز

 .... دیکشیم ریمرد به حسابا همسرش او را به زنج یامد و نگاه ها ینمحرفش

 شده بود ... رشیگ بانیعذاب وژدان دوباره گر حس

و جسمش از روح یرا گرفته بود و انگار داشت جزئ شیگلو خیکه هنگام نگاه کردن به مرصاد داشت ب یبد احساس

 ... شدیم

 تخت بلند شد .  یکاشت و از رو سیتند یشانیپ یرو یبوسه ا مرصاد

 سردرگمش کرده بود .  یذهنش حساب یبازار ها یکار و اشفتگ یخستگ

 امد و به سمت اتاق کارش رفت ... رونیاتاق ب از

 سرش گذاشت ... یچرم رنگ وسط اتاق خودش را رها کرد و ساعدش را رو یکاناپه  یرو

 لبانش سبز شد . یناخودآگاه رو یرا تجسم کرد و لبخند سیرا که بست ... چشمان تند چشمانش

 چنگ زد . را لشیو دوباره موبا دیکش یاز سر اسودگ ینفس سیتند اما

 ... حی... مس حی... مس حیمس
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 ... یاسم چهار حرف نیدرست کرده بود ا شیبرا یاعصاب جنگ

در رفتن از دست همسر  یبرا ی... چاره ا توانستیکند اما نم دایرا پ حیخانه برود و مس نیبرود ... از ا خواستیم

 اش نداشت ... یاجبار

 .  دیلغز شیگونه ها یوچشمانش جا خوش کرد و آهسته و آرام ر یسمج گوشه  یاشک قطره

 با تنش .... کردیم نیکه عج یناجور یوصله ها داشت از روزگار و یپر دل

قبل را از دست داده  تیرا کوتاه کرده بود و براق شیتخت بلند شد . موها یو از رو دیبه صورت گلگونش کش یدست

 بود .  دهیرا به رخ مردش نکش شیها یبود و زنانگ دهیوقت بود که به خودش نرس یلیبود ... خ

 نشست ... نهییخود در آ یزد و دوباره به تماشا پلک

 

را که افتاده بودند بلند کرد . بغض  ییو ارام انها دیتوالت کش زیم یرو ی ختهیبهم ر یکرم ها یرا رو دستش

  ... دادیرا کنج دلش جا م شیها یو دقو دل دادیاو را مرگ وار آزار م شیبه گلو دهیچسپ

و  دادیچشمانش او را بزرگتر از سنش نشان م ریز یزبر شده بودند . گود شی. دست ها دیبه صورتش کش یدست

 چهره اش را وحشتناک کرده بود ....

 شناخت ... یرا نم نهییدر آ سیهم تند خودش

 ....به آنها شد  یدگیجا داد و مشغول رس شیپرونده ها را روبه رو مرصاد

 گوشش را خراش داد .  لشیلرزان موبا ینخوانده بود که صدا شتریدو صفحه از وکالت نامه ها را ب هنوز

 گوشش قرار داد . یرا رو یناشناس را وصل کرد و گوش ی شماره

 بله ؟  _

  یمیمرصاد رح یسالم ... آقا_

 سالم ... شما ؟ _
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  یذاکر  حیهستم مس حی؟ ... مس ینشناخت_

 ... امرتون  یذاکر یاومد اقا ادمیبله _

 نه ؟  ای یفکراتو کرد نمیبب خواستمیم_

 قرار بود فکر کنم ؟  یچ یدرباره _

و من در برابر ش دو  یدادگاه رو به نفع من ثابت کن ی... قرار شد شما را میکه دربارش صحبت کرده بود یپرونده ا_

اون  هی یخودتو زد ییجورا هینرفته و  ادتیحرفامون رو  نیا دونمیک گفته بودم پول بهت بدم ... ! م یبرابر اون پول

 راه !

ته داش یشتریکه پول ب یرو دادم ... من طرف حقم نه کس شنهادتونیپ نیدفتر جواب ا یفکر کنم تو یذاکر یآقا_

 باشه و رشوه بده ! 

 حرف اخرته ؟!  نیا_

 حرف اول و اخرمه ! _

 ! هیچ یرو قبول کن چرا تو پرونده نکهیاصرارم از ا یبدون دیشا_

 تشونیپول به دماغشون بخوره ... همه شخص یهاشون بو یلیبهتر از من هستند اقا ... که ه یها لیشهر وک نیتو ا_

 ...!  فروشنیرو م

 !  یرو قبول کن شنهادیپ یتونیکه نم گرهیاروم باش مرد .... انگار حرصت م_

  شمیمثل تو هم کالم م ییکه با ادما رهیگیحرصم م_

 !!!! کنمیمجبورت م یا گهیوگرنه از راه د یقبول کن شنهادمویک پ دمیبهت محلت م گهیباشه دو روزد_

 

 نیرا قطع کرد . اول یاو را به خودش اورد و گوش دیکشیم غیکه پشت سر هم در گوشش ج یمتمدد یبوق ها یصدا

 رخنه کرد .در جانش  بیعج ی. اما دلهره ا شدیم دیموکالنش تحد ینبود که از سو یبار
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 ... یزندگ نینقط ضعفش بود در ا یزیرا به فک منقبض شده اش چسپاند و به فکر فرو رفت . چه چ یگوش

 ... کردیوابسته نم ایدن نیاو را به ا سیجز تند یزیچ نیقی به

پشت سرش انداخت و  یمبل تک نفره  یرا رو لیرا تکان داد تا به حسابا افکار اشفته از سرش بپرند . موبا سرش

 را دوست داشت ... تشیموقع ویرا ورق زد . عاشق کارش بود و عاشقانه زندگ شیروروبه یدوباره برگه ها

قبل را به  یچند زیام دیتماس تحد ییچند پرونده متمرکز کرد و گو یتمرکزش را رو یرا همه  یساعت چند

 پلک زد ... یند بارچشم برداشت و چ یرا از رو نکشیسپرده بود . ت یفراموش

 به بدنش داد ... یهر دو انگشت سبابه چشمانش را فشار داد و کش و قوس با

قبل  سیتند یبودن ها تیمسول یب ادیجا خوش کرده بود .  زیم یهمان جا گوشه  یقهوه اش دو روز بود که خال کاپ

 شد .... یتداع شیبرا یافتاد و خاطره ا ریاز اتفاقات اخ

 ؟  یاریب رونیرو هم ب ییقهوه و چا یفنجونا نیا یدست ندار یگردیق رو متو که همه اتا_

 .کردیاز حد هر حرفش را از دهان پرتاب م شیو ب تیعصان با

بره خ ی... بعدشم من اتاقتو نگشتم ... توهم زد اریبردار ب رونیب یایم یدار یدار تی...!!! خودم د یکلفت که نگرفت_

! 

 !!!  ادیاز دروغ بدم م یدونیدروغ نگو به من م سایپاش وا یکنیکه م یکار هی_

باال اورد و گفت  میتسل یاب دهانش را قورت داد و دستانش را به نشانه  دیمردش را که د یبه خون نشسته  چشمان

 اروم !!!  : باشه ... اروم باش ..

 زد .... رونیو با برداشتن کتش از خانه ب دیعقب کش مرصاد

. کاپ قهوه را برداشت و از  دیکش یقینفس عم شیخاطرات چند لحظه پ یشست و از تداعلبش ن یبه رو یلبخند

 یگرید زیبود و چ یکاف شیاش برگشته بود دوباره سرپا شده بود برا یکه زن زندگ نیامد . هم رونیاتاق ب

 .... خواستینم

 اورد .. رونیب نتیگذاشت و قهوه جوش و قهوه را از درون کاب نکیرا در س فنجان



 بی قراریتندیس 

 
115 

 

 کاناپه گذاشت .... یوسط سالن ، روبه رو زیم یرا درست کرد و دو فنجان را رو قهوه

 کوتاه به در ، خودش در را باز کرد .... یرفت و با تقه ا سیطرف اتاق تند به

 که به سرش امده بود .... ییزدن خودش بود و بال دیمشغول د نهییهنوز در آ سیتند

داد و  لشیتحو یهرچند مصنوع یو به طرف مرصاد برگشت. مرصاد لبخند دیکش شیاز چنگ زدن به موها دست

 همان طور که به پشت سرش اشاره کرد گفت : قهوه درست کردم واست 

 بابام  یخونه  میبر شهیبغضش را قورت داد و گفت : م سیتند

به  ایقبلش ب یدر گفت : باشه ول ی گرهیتکان داد اما بعد از رها کردن دست یو سر دیکش شیبه موها یدست مرصاد

 میکم قهوه بخور

 دادیان رها کرد. به پاهاش ضرب م ینماند و به طرف کاناپه رفت . خودش را رو یمحض گفتن حرفش منتظر جواب به

 قهوه حرف بزند ....  یبه بهانه  سیبا تند یکم خواستیکند . م یخال نگونهیتا حرصش را ا

ت بعد از ابن مد نکهی.. اکنار مرصاد جا خوش کرد . ادیز یامد و با فاصله ا رونیتاق بکه از ا دینکش هیبه ثان سیتند

 ... کردیاش م وانهینداشتن د یخبر حیکه گذشته بود و از مس یا یطوالن

را به طرف   یگریلبانش جا داد . فنجان قهوه را به دست گرفت و د یرو یصاف نشست و لبخند کمرنگ مرصاد

اش  را در حلقه چرخاند و فنجان را از دستان او گرفت . حرکات ارامش  ییایچشمان در سیگرفت . تند سیتند

 درست برعکس زمان قبل شده بود ....

 !   شدی، شبش روز نم شدیبلند نم شیروز صدا کیکه اگر  یسیتند

 امد .... یاز او در نم یصدا گرید اکنون

 کرد ....  یرفه اباال رفت و تک ص شیصاف کردن گلو یبرا یقلوپ مرصاد

 سخت بود ... شیصحبت باز کردن هنوز هم برا سر

 دم زده بود .... سیکه انقدر سکوت کرده بود که باالخره خود تند یسال قبل در خواستگار نیمثل چند تیدر

 شد .... مانیاش زد و خواست مطرحش کند که پش یروز خواستگار یشده  یتداع یاز خاطره  یلبخند
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 زد . دیرا د سیکرد و تند تک صرفه دوباره

 کور زل زده بود  یفنجان در دستش بود و به نقطه ا هنوز

 .... گمیم_

 همچنان نظارگر ناکجا اباد بود .... سیتند

 !... سی.... تند سیتند گمیم_

 را برگرداند و به مرصاد چشم دوخت . شیرو

مرصاد را خودش باعث  یان روز ها یها تیتمام عصبان دیفهمیروزا چقدر ارام شده بود . حال م نیاش ا یزندگ مرد

 بود ...

 چقدر آرام بود ...  شیمرد روبه رو نیپلک زد . ا یبار چند

 .... کردیمنتقل م سیرا به تند یبیآرام که آرام عج انقدر

 از قهوه را خورد .  یزد ... سرش را تکان داد و قلوپ دیکه کنتر شد و خوب آن را د شیها استرس

 ستیبهراد گوربه گور شده هم ک معلوم ن نیسرم شلوغ بود ا یلیداد و گفت : امروز خ لشیدوباره لبخند تحو ادمرص

 تنگ شده ؟  نایبابات ا یاز کار ... دلت برا میسبک ترو بدم به اون .... بگذر یکجاست حداقل پرونده ها

 لب گفت : اره  ریرا تکان داد و ز سرش

  میسر بهشون بزن هی هیفکر خوب شونیدیوقته ند یلیاره خ_

 تهرانه ؟  سیمهد_

 فکر نکنم .... احتماال برگشته !  دونمینم_

 چرا _

 خبرم !  یوقته از اونا ب یلی.... منم خ زمیعز دونمینم_
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 مرصاد دم زد . عایگذاشت . سر زیم یرا تکان داد و فنجان را رو سرش

 ؟  یدوست نداشت_

 خوردن قهوه رو ندارم !  لی.... االن م یچرا ... ول_

 !  یخوایم یا گهید زی؟ چ ریش ای؟ اب پرتقال  ارمیب یا گهید زیواست چ یخوایباشه .... م_

  خورمینم یزینه ممنون .... چ_

  زمیعز یباشه هر طور راحت_

  یمرس_

دکور  یخوایگفت : م گرید یو سرش را دور تا دور خانه گرداند که مرصاد بعد از خوردن قلوپ دیکش یقیعم نفس

  هیطور نیوقته هم یلی؟ خ میخونه روعوض کن

  دونمیشده در صورتش را کنار زد و گفت : نم ختهیر یموها سیتند

کم  هی شتیپ ادیب گمیقبلش صبح به پگاه م یول دیخر میریفردا م ... سیتند میکار دار ی.... کل دونمیمن م یول_

 .... نایخونه بابات ا میریم مباشه .... امشب یکمک کنه به خودت برس

 لب زمزمه کرد : خوبه ....! ریاش جا داد و با ز دهیلب خشک یرو یبه تماما مصنوع  یلبخند

 

 

 شست . ن سیتند یوجب کیو  دینشستن با او ندارد خودش را جلوتر کش کتریبه نزد یلیتما سیتند دیکه د مرصاد

 به چشمان خمار او چشم دوخت ... سیتند

مست کننده  یها یبار لب به زهر مار کی دیداشت با انکه مرصاد در تمام عمرش شا یحالت خمار شهیهم چشمانش

 زده بود .
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که رنگ خود  یرنگ ییطال یموها نیرا با ا یزن چشم اب نیشد . ا دهیکش سیتند یبه طرف موها اریاخت یب دستش

 از خودش دوست داشت ....!  شتریب یرا از دست داده بود .... حت

 اش کاشت .... یشانیپ یارام رو یهمسرش شد و بوسن ا یموها یبرا ینوازشگر دستانش

 .... دیا یبا او بدش م یاز زندگ سیتند دانستیدوستش ندارد ... م سیتند دانستیم

 ....  ستین یخوب یروح تیدر وضع دانستیم

 یان لب ها یبه پا شده بود برا ییدر دلش غوغا نکهیازار دهد با ا او را شیلب ها دنیبا بوس خواستینم نیهم یبرا

 .... دهیرنگ خشک یب

 یاعتراض مساو یبا باز شدن لبانش برا سیتند و پشت سرهم تند ی. نفس ها دیکش سیرا به صورت تند صورتش

 شد .

 بابا  یخونه  میمرصاد .... بر_

  ... کردیم غیساده را هم از ان مرد در یکارها نیسکوت کرد . او هم مرصاد

 فاصله داد .  سیاش را با بستن چشمانش فروکش کرد و صورتش را از صورت تند یکالفگ مرصاد

 کاناپه بلند شد و گفت :  پاشو حاضر شو !  یاز رو عایسر

 .... دیبه در کوب یطرف اتاق کارش رفت و بعد از بستن در اتاق مشت به

 .مختلط .. یها ی... نه اهل مهمان یبود ....نه مشروب یگاریس نه

 مرد را .... نیا دادینم نیتسک یزیچ

 گذشت .... شیشانه  کردن موها ریعوض کرد و از خ یکرم رنگ  و شلوار کتان یراهنیرا با پ شیها لباس

 مردد بود ... نیماش چیبرداشتن سوئ در

 کرده بود .... یرو ادهیهوا پ نیکه در ا یبار نیاز اخر گذشتیم یادیز زمان

 امد ...  رونیرا برنداشت و از اتاق ب نیماش دیکل
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جا داد .  نکیبرداشتن قهوه ها رفت . ان ها را درون س یبرا زیسپرد و به طرف م یاش را هم به فراموش یگوش یحت

 بود .  امدهین رونیهنوز از اتاقش ب سیتند

 حرف زدن او مانع در زدنش شد ... یطرف اتاقش رفت خواست در بزند که صدا به

 خوامی.... م خوامی... گوش بده ... تو رو خدا .... نه جنس نم نی!!! بب شهی... مگه م یندار یازش خبر یچ یعنی_

 ... منتظر خبرتم .... یفقط .... تو رو خدا ....مرس نمشیبب

در  چیه یرا در چهره اش جا دادند. در را ب یاز عبوس یناخوداگاه گره خوردند و رد شی. ابروها امدین ییصدا گرید

 بود . ستادهیاتاق ا انیحاضر شده هاج و وذج م سیباز کرد و نتد نباریا یزدن

  میلبا اغشته به رژلبش جا داد و گفت : بر یرو یکجک یلبخند

  میریم ادنیباشه ... فقط پ_

 نداره ؟ نیبنز نیچرا .... ماش_

 میریم ادهیپ یچرا ول_

 ندارم مرصاد حوصله _

 اما هوا خوبه !!! _

 شده ؟  یزیچ_

 نه _

  میباشه بر_ 

 منتظرتم  نییپا_

 نگفت ... یزیچ یول یزدیبپرسد با که حرف م خواستینگفت ... م یزیچ

ن ز نیبودنش را هم هم یبود ... عصب یفرو برده بود . عصب بانشیامد و دست در ج نییاسانسور از پله ها پا یجا به

 .... کردیپرتاب م یاتش جهنم انیاو را م یو لحظه ا دادیارامش م یباعث بود. لحظه ا
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 .... دیطول کش یا قهیچند دق سیامدن تند تا

 .... دیترسیم انتیبعد از خدا از خ یدر زندگ تنها

 ننیار را عک نیبه عشقش را در سرش نداشت چه برسد بخواهد ا انتیفکر خ یحت چگاهینفرت داشت و ه انتیخ از

 انجان دهد ....

 .... کردیلب زمزمه م ریز یلعنت یرا به شدت پرتاب کرد و لعنت شیپا یجلو یها زهیر سنگ

 از درون سوخت .... شتریظاهرا ارام شد و ب سیامدن تند با

 هنوز هم ارام بلکه سر حال تر از قبل بود سیدوانده بود و تند شهیبعد ر یدلش اضطراب در

 حوصله ندارم مرصاد _

 اما هوا خوبه !!! _

 شده ؟  یزیچ_

 نه _

  میباشه بر_ 

 منتظرتم  نییپا_

 نگفت ... یزیچ یول یزدیبپرسد با که حرف م خواستینگفت ... م یزیچ

ن ز نیبودنش را هم هم یبود ... عصب یفرو برده بود . عصب بانشیامد و دست در ج نییاسانسور از پله ها پا یجا به

 .... کردیپرتاب م یاتش جهنم انیاو را م یو لحظه ا دادیارامش م یبود. لحظه ا باعث

 .... دیطول کش یا قهیچند دق سیامدن تند تا

 .... دیترسیم انتیبعد از خدا از خ یدر زندگ تنها

 ننیکار را ع نیبه عشقش را در سرش نداشت چه برسد بخواهد ا انتیفکر خ یحت چگاهینفرت داشت و ه انتیخ از

 انجان دهد ....



 بی قراریتندیس 

 
121 

 

 .... کردیلب زمزمه م ریز یلعنت یرا به شدت پرتاب کرد و لعنت شیپا یجلو یها زهیر سنگ

 از درون سوخت .... شتریظاهرا ارام شد و ب سیامدن تند با

 هنوز هم ارام بلکه سر حال تر از قبل بود. سیدوانده بود و تند شهیبعد ر یدلش اضطراب در

 .شده بود  سیهم قدم تند بیجهمچنان دست در  مرصاد

 ؟  یخوشحال نقدریبابات ا یخونه  میریم نکهی؟ از ا هیچ_

 شیحایقول داده است از مس نایس نکهینه از ا گفتی... م گفتیحرف مرصاد را نداشت ... چه م دییجز تا یا چاره

 گنجد ؟!  یدر پوست خود نم یاز شاد اوردیخبر ب شیبرا

 زد .  یواقع یقبل مرصاد تکان داد و لبخند هیحرف چند ثان یرا به نشانه  سرش

 ؟!  سیتند_

 هوم ؟ _

 شکست .... یرا دوست نداشت که هر لحظه ان را م نشانیمرد  سکوت ب نیا انگار

 ؟  ادیتو از من بدت م گمیم_

 نه _

 قدر قاطعانه ؟  نیهم_

  ادیخب نه چرا بدم ب_

 !  یداردوست ن مونویزندگ کنمیاحساس م دونمینم_

 ....!  هیبرام کاف نیهم یمرصاد .... تو دوستم دار_

 ؟  ی؟! دوستم ندار یتو چ_

 من ؟ _
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 اره ... تعجب نداه ! _ 

 منم دارم _

 ؟  یدار یچ_

را دوست داشت ... هنوز هم عشق دوران  حشیپر از احساس ... مس یکلمه  نیبود دروغ گفتن ا نیسنگ شیبرا

 و دانشگاهش را دوست داشت ... رستانیدب

 را تکان داد و گفت : دوستت  سرش

 خب کامل بگو _

 بس کن مرصاد .... گفتم ک دوست دارم _

 . دیکش رونیب بشیکرد و دستانش را از ج سکوت

 باشه اروم باش _

را  یا هیسکوت ثان نباریا سیزل زد که تند شیروبه رو یشده  کیتار یها ابانیو به خ دیکش یقیعم نفس

 شکست....

 ؟  میبر ادهیپ یچرا گفت_

 دوست داشتم قدم بزنم _

 من دوست ندارم _

  شهیهم یلجباز بود شهیو گفت : هم دیخند مرصاد

 مرصاد _

 حرف حرف خودن باشه ....!!!  یدوست داشت شهیوقت نظر من برات مهم نبود هم چیه_

 حرفات مزخرفه  شهیچون هم_
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 باشه مزخرفه !  کیو فضا رمانت میعاشقانه باش شهیدوست دارم هم نکهیا_

 رفتارا رو !! نطوریاره چون اصال دوست ندارم ا_

 !  یخودمو دوست داشته باش یتونیچطور م یعاشقانه ها رو با من دوست ندار نیا یوقت_

 ! میبر ادهیپ ی.... اصال چرا گفت هینطوریمن دوست داشتمنم ا_

 من دوست دارم راه برم _

 !  یندار یاز من تو لجباز یت کمتوام دس_

  ایراه ب_

 مرصاد !!! _

 راه برم  خوامیبرگرد ... من م یدوست ندار_

  گردمیمعلومه که برم_

که امدن بود را  یراه یبا حرص همه  دیمرصاد ثابت نگهداشت و صالبت او را که د یرو یا هیرا چند ثان نگاهش

 برگشت .

 بلندش یشاست نیو قدم زدن را به ماش گرددیو به رفتنش نگاه کرد . مطمئن بود که برم ستادیا یلحظه ا مرصاد

 ... دهدینم حیترج

 بازنگشت گرفت ... ینگاه مین یکه حت یسیگفت و نگاهش را از دنبال گرفتن تند یبلند یلعنت

 انگار نه انگار .... کردیتالش م شیکه هرچه برا ینفره ا کی یزندگ نیشده بود از ا کالفه

 . دیکش یدر پ یپ قیعم یو نفس ها دیکش شیبه موها یدست

 قدم زدن او را .... نیا یحت دادینم نیتسک

 به خانه تند تر کرد . دنیرس یرا برا شیقدم ها سیتند
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 که در سر داشت استرس گرفته بود .  یضربان قلبش اوج گرفته بود و از فکر تمیر

 را برداشت ... نشیماش چیبا اسانسور خودش را به خانه رساند و سوئ عیسر

 ...وقت بود که پشت فرمان ننشسته بود  یلیخ

 زد و به راه افتاد .  استارت

 . هرچه دیکش نییپا دادیم حیقدم زدن را ترج ادهیکه پ یکردن مرصاد دایپ یرا برا شهیو ش دیکش یقیعم نفس

 بوق زد .  یو پشت سرهم چند بار افتیجلوتر او را  ینبود . کم یساز ک یخبر چرخاندیسرش را م

 نگفت ... یزیانداخت و چ ینگاه مین مرصاد

 !  یایراه ب یوقت مجبور! اون رمیم یایرا بلند کرد و گفت : نم شیصدا سیتند

 را رد کند دانیم قمیمست نکهیا یگاز گذاشت و رفت . به حا یرا تا اخر رو شیپا دیمرصاد را که د یو لجباز  سکوت

 پدرش .... یرفتن به خانه  یبرا

 رفت ... نایس یرا دور زد و به سمت خانه  دانیم

 اش هم  باشد یحواسش به رانندگ کردیم یسع گرفتیرا برداشت و همان طور که شماره م لشیموبا

 دیپفرمان را چس یدو دست شانه و گوشش نگهداشت و نیرا ب یگرفت و گوش دیلرزیکه م یرا با دستان نایس ی شماره

 را به دست گرفت . یلبخند زد و گوش دیچیکه در گوشش پ نایس ی. صدا

 ترک کردم خوامیجنس نم نای.... نه س شتیپ امیشد ؟ .... کجا ؟ دارم م یتو رو خدا چ نای.... س سمی.... تند نایالو س_

بود که االن زنده زنده  دهیرو فهم حیمس ی.... نه بابا اگه ماجرا دیفهم زویشوهرم همه چ ... گمی.... به خدا راست م

دروغ  ی.... دا  یریقرار شد ازش خبر بگ یچ یعنیمهم تو رو خدا ....  نای.. س. کنمینم یدارم زنده بود ....به خدا شوخ

 اونجا ..... !!!  امیمن االن خودم م یگیم

 فشار داد .  شتریکرد و پدال گاز را ب شاگرد پرتاب یصندل یرا بدون قطع کردن ذو یگوش
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ساختمان تاب داد .  ینما یشد و نگاهش را تا باال رو ادهیپ نی. از ماش دیکه رس نایس یطبقه  ستیاپارتمان ب به

ششم فشار داد و  یزنگ طبقه  یمعطل نکرد . دستش را رو نیاز ا شتریفرستاد و ب رونینفسش را با سر و صدا ب

 انقدر ان را فشار داد تا در باز شد . 

گل  یسبز و بوته  یپر از خزه ها ییبه انجا نقل مکان کرده بود . در را هل داد و داخل شد . باغچه ها یبه تازگ نایس

 تادهسیدر ادم  نایس دیبه باال رس یرا احاطه کرده بودند . سوار اسانسور شد و وقت کینسبتا تار یها و درختان فضا

 بود 

 !  شهیشر م نهیبیم یکیبرو داخل االن  ایگفت : ب دادیو همان طور که به داخل هلش م دیرا کش سیتند دست

 کجاست ؟  حیمرتب کرد و گفت : مس یشالش را کم یگوشه  سیتند

 ؟ یخوری.... م دونمیکانتر را برداشت و گفت : نم یرو یبطر نایس

 کجاست ؟  حیمس گمیبخورم و مست کنم م ومدمیتر از قبل داد زد و گفت : ن یعصبان سیتند

 جوابش را داد . یرا باال برد و بعد از خوردن چند قلوپ یبطر نایس

  یفهمیم یفارس دونمیگفتم نم_

 تو رو خدا  نایس_

  کنمیم داشیو گفت : تا فردا برات پ دیکش یکالفه دوف نایشد س یجمع شده در چشمانش که جار یها اشک

 دوباره خودش به حرف امد . نای. س دیخند شیها هیگر انیم

 ؟  یمون یم ای یریم_

 زود برم  دیبا چوندمیمرصاد و پ رمیم_

 تو ؟  یریطالق بگ ستیاه مگه قرار ن_

 !  نمیو بب حیبشه .... مس دایپ حیمس_

 لب باز کرد. ختیریخودش اب م یکانتر گذاشت و همان طور که برا یرا کامل رو یبطر نایس
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 دلت خوش نباشه !  حیبه مس_

 ؟  یچ یعنی_

 !  چونهیپیکه م یستین شیاول نکهیا یعنی_

 !  نایس یگیم یچ_

 مستم  ....! یچیه_

 ؟!  شتیپ ادیزنگ بزنم ساره ب یخوای... م رمیباشه .... من م_

 نه برو _

 باشه فعال _

اسانسور را پشت سرهم فشار داد و  دیآمد . کل رونیرا سفت تر در دستش مشت کرد و از آپارتمان ب نیماش چیسوئ

 برساند . نیتر خودش را به ماش عیهرچه سر خواستیم

 فرمان جا خوش کرد و به راه افتاد .  پشت

 . مرصاد برسد  دنیتا قبل از رس خواستیپدرش حرکت کرد و م یسرعت حد مجار به سمت خانه  با

 .... دادیکردنش اخر کار دستش م یرانندگ یعصب

 شیبه کل جانش رخنه کرد و باعث لرزش دست و پا یو نمابان شدن نام مرصاد استرس لشیموبا یشدن صدا بلند

 شد .

 به همسر ...!  انتینبود ... خ یبزرگ جرم

 پشت سر مرصاد پارک کرد ...  قایرا دق نیماش

 بود .  دهیه مرصاد زودتر از او رسک دانستیاش م یبد شانس از

 یصندل یو به طرف در شاگرد رفت . در را باز کرد و رو دیجا خوش کرده بر صورتش کش شیته ر هی یدست مرصاد

 ؟ یدیتر از من رس ریباز د یبود نینشست و به محض نشستن گفت : با ماش



 بی قراریتندیس 

 
127 

 

 داروخونه بودم _

 ؟  یخواستیم یچرا ؟ چ_

  گهیالزم داشتم د یزیچ_

 کو ؟ _

 نداشت _

 .  شدیفرمان بند نم یلرزان بود و دستش رو شی. کل صدا دادیبودنش کار دستش م مضطرب

 با من نه ؟  یتو زندگ یکشیعذاب م یلیداد و کالفه تر گفت : خ هیتک یسرش را به صندل مرصاد

  میش ادهیکمربندش را باز کرد و گفت : بهتر پ سیتند

 !  ینیبیکه خانوادتو م هیبار نیاخر نیا دیچون شا یش ادهیاره بهتره پ_

 در خشک شد . ی گرهیدست یبرگشت و دستش رو سیتند

 ؟  یچیعنی_

 !  ینیبا من زجر بب یتو زندگ نیاز ا شتریب عدیبه  نیچون قراره از ا_

 . ردینگ یجد ادیکرد حرف او را ز یسع سیشد و تند ادهیپ مرصاد

 زنگ تاب یرو سیقفل کرد . دست تند موتیرا  با ر نیشد و در ماش ادهی. مرصاد پ اوردیرا فراموش کرده بود ب دیکل

 . دیچیپ یخدمه در گوش یخورد و صدا

  سمیباز کن تند_

 درختان در ی هیرد شد . سا عینگاه و سر یاش ب یباغ بزرگ غمارت پدر اطیاز ح سیباز شد و تند یکیت یبا صدا در

 را رقم اورده بود .  یوحشتناک یشب فضا

 .  افتی منیچرخاند و پدرش را  روزنامه به دست در سالن نش سر
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 . دادیامدن او از پله ها را م نیپاب یگواه یتیگ یپاشنه ها یصدا

 تازه وارد شد و در را پشت سرش بست. مرصاد

 !  نیخبر اومد یول کرد و گفت : ب زیم یروزنامه را رو پدرش

  نیفتیبه زحمت ب میگفت : دوست نداشت یا یتر رفت و با لبخند مصنوع کیرش نزدهمس یبه طرفدار مرصاد

 ... ستادیکتارش ا یتیتمام بلند شد و گ تیبا جد پدرش

یبم مردانه  یرو به پدرش سالم کرد که صدا یلب ریانگار خشکش زده بود . ز سیبا هردو دست داد و تند مرصاد

 بلند شد . رمردیپ

 مدت ...!  نیا یتو نیمعلومه کجا بود چیرفته ....ه ادتیرفته .... احترامو  ادتیسالم و _

 خواست لب باز کند که حرفش قطع شد . سیاز تنپ یبه طرفدار مرصاد

 بابا ما ... _ 

 !  سهیتو نه مرصاد .... خطاب من تند_

من .... االن  یزایعز نیخوش اومد....  یکنیبابا چرا بچه ها رو بازخواست م یو گفت : ا دیدست شوهرش را کش یتیگ

 ...! ارهیبراتون قهوه ب گمیبه فتانه م

 .... فتانه ..... فتانه

قرمز رنگ جاخوش کردند .  یکاناپه  ی. رو دینشستن کش یرا برا سیطرف اشپزخانه رفت و مرصاد دست تند به

 رفت ... شانیبه روبه رو شینشستن با عصا یبزرگ برا یمحمود تهران

 خب از کار و بار چه خبر بابا ؟_

 .  ردیبحث را به دست بگ خواستیجمع م خیباز کردن  یبود که با مرصاد

 تو نداره داماد !  یبرا یکار من خبر و سود_

 برگشت کانادا ؟  سیخوب .... مهد میلیخ_
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 ! ستیدختر من ن گهید سیمهد_

 باال اورد و چشمانش را طبق عادتش در حلقه چرخاند .  رشی سیتند

 ؟  یچ یعنیگفت :  یخند شیمتعجب اما با ن مرصاد

 ؟  دییخوای؟ پول م دیینجایکرده باز ا ری! .... کارتون گ نیهم یعنی_

 یمحمد گرفت و محمود که برنداشت به سراغ مرصاد رفت . مرصاد فنجان یقهوه را جلو ینیدم خدمه س همان

 شیپ موردنیدو بار ا یکه دامادتون بودم بک یسال ۶ نیتو ا دی... شا مییخوایاز شما نم یزیداشت و گفت : نه ... ما چبر

 ! میتاز شما پول گرف سیهمش به اصرار تند نمیاومده باشه که ا

 !  نمیشما رو بب خواستمیگذاشت و گفت : من م زیم یفنجان برداشته اش را رو سیتند

 !  یهم دار یامد پدر ادتیچه عجب _

اصفهان  میسر رفت هی یعنی!!! ....  میماه تهران نبود کی....  نیگرفت : ما .... ا یشیجواب دادن بازهم پ یبرا مرصاد

 کم عوض بشه !  هی سیخواهرم تا حال و هواب تند شیپ

 ...!  دیخوردیاب نم منیلب گشود : قبال بدون اجازه  یبازهم با دل پر محمود

 شد !  ییهوی یلیخب خ_

 بحث را خاتمه دهد و محمود را با انها نرم کند .  خواستیهنوز  ننشسته م یتیگ

 ؟ ... قهوتون سرد نشه !  نیخب بچه ها چطور دلشون هوس مسافرت کرده ... ییبهو الیخیمحمود ب_

 اش را بکند ...!!! یطرفدار نجایاش صاف نشده بود هرچند ا ینامادر یتیهنوز دلش با گ سیتند

  درهم بود ... شیاز قهوه را خورد و محمد هنوز اخم ها یقلوپ یهرکس

درهم  یآن همه ثروت نتوانسته بود عشق و خانواده را در کنارهم بخرد .... بعد از مرگ همسرش ارامش از خانواده  با

 اش سلب شده بود .  دهیپاش

 پا شده بود .امدن در دلش به  یبرا یمانیاز پش یموج سیتند



 بی قراریتندیس 

 
130 

 

 سکوت را شکست . یتیدر اوج ارامش قهوه اش را تمان و گمال صرف کرد که گ مرصاد

 که ؟  دیمون یبچه ها واسه شام م_

 ترک کرد.  یگاریاتش کردن نخ س یهمان لحظه بلند شد و سالن را به مقصد بالکن برا محمود

 یبه خاطر رفتارا و کارا دیدونیبچه ها م دیرینگ چرخاند و گفت : به دل یفنجان را در نلبک یتیمحض رفتنش گ به

 درازتر کرده !  مشیاز اندازه پاشو از گل پشیب گهیواقعا د سی.... مهد ختهیبهم ر یلیروزا خ نیا سیمهد

 شده ؟  یرا باال داد و گفت : مگه چ شیابرو یتا مرصاد

کنه  یگفت : خواهرم هرکار یبا صالبت کالم سیکرد و خواست ادامه دهد که تند انیب یو استغفرالله دیلب گز یتیگ

 به خودش ربط داره ! 

 قابل سخت و طاقت فرسا بود ...!  شیرا برگرداند . هضم سرد بودن رفتار پدرش برا شیرو یتیلبخند زد و گ مرصاد

اش  یگوش مشغول کار با یحوصلگ یپا انداخت و از سر ب ی. مرصاد پارو دیداد و شالش را از سر کش هیکاناپه تک به

 شد .

 

کرده بود خودش را در بحث ها گنار  یرا نداشت . مرصاد که سع یتیبحث با گ یداشت و حوصله  یسردرد بد سیتند

 .  دادیرا تکان م شیلم داده بود و پاها یبکشد راخت گوشه ا

 !  دیمونیشام م گمیبه فتانه م_

 !  میمون یجوابش را داد : نه ما نم سیتند

 چرا ؟ _

امو باب ی؟! به چه جرات یمنصور یتیگ ینازیم تیکه از ما دوتا بچه هاش زده شده ! به چ یبابامو پر کرد نقدریچون ا_

 هان ؟   یکنیما دوتا پر م هیعل

 را اوج دهد که مرصاد او را گرفت ...!  شیبلند شد و خواست دعوا شیسرجا از
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 !  میبر گهیبهتره د یدیباباتو د سیبس کن تند_

 و گفت : ولم کن! دیکش رونیودش را از اغوش او بخ تیعصبان با

 هاج و واج مانده بود .  یتیو گ دیعقب کش مرصاد

 که ... یدیشما پر نکردم ! د هیبه خدا من محمود و عل_

ارامبخش  یبودن و قرص ها یاز عصب یتینزند . گ یدهد که مرصاد با ابرو به او فهماند حرف حیتوض خواستیم

 !  ..باخبر بود . سیتند

له سمت در  کردیانگشتان مردانه اش قفل م نیرا به دست گرفت و همان طور که مشتش را ب سیشال تند مرصاد

 کشاندش . یخروج

 بود .  دهیفا یب کردی... هر چه تقال م دید یکه دستش را در مرز خرد شدن م سیتند

له کرد به ان دو که راه  شیپاها ریرا که ز گاریس نیسوم . پدرش دیباغ کش اطیتمام به سمت ح یرحم یرا با ب او

 !  دیشام بمون ینگاه کرد و گفت : برا گرفتنیم شیپخروج را در

به  میشد ییرایبود و سپس داد رد و گفت : پذ دهیفا یباز شدن بازهم ب یداد که برا یدست مرصاد را تکان سیتند

 همش ... دیفکر کن یتیبه گ دیفکر ما نباش وقتهی.... شما  دیریشما به خودتون سخت بگ ستین یازی... ن یاندازه کاف

عشق همش پوله .... فکر  دیهمش .... شما فکر کن دیبرس یتیبه گ دیوقت به من و خواهرم کار نداشته باش هیشما 

اسه خارج و دیو بغرست سیما مهدهمش ..... ش دیکن یتی.... شما بوسه هاتونو خرج گ ارهیم یفقط پول خوشبخت دیکن

چه .. راه کج بره .... بمعتاد بشه .... خالفکار بشه . دی.... بذار. دیو هواشو نداشته باش دیدرس سال به سال حالشو نپرس

 یتونی....چطور م یگرفتراحت زن الیبا خ یفقط ..... مامانم و کشت دیباش یتی..... شما فکر گبابا داشته باشه  یب ی

 !  یخودتو مقصر ندون یتونی....! چطور م یتونیبابا چطور م یپست باش نقدریا

 .... دشیدوبار کش مرصاد

 !  میبر سیبس کن تند_

 حرف بزنم خوامیم شمیزد  : خفه شو دارم خفه م غیج شیها هیگر انیم سیتند

 



 بی قراریتندیس 

 
132 

 

 بود .  پدهیچس شیگلو خیب یداد ... بعض بد ادامه

 نبود سی.... اگه اون االن زنده بود .... مهد یمامانمو کشت یکه فقط خودتو خودت مقصر بود یا یتو تصادف لعنت_

ا برام باب ینشد یاز ک ی...! لرزش دست منو تو نگاه کن .... خودت مبدون یعصب نطوریحال و روزش .... من نبودم ا نیا

 .... خواستمیمن نم یدونیت م.... خود اتیریگ میبا تصم یزهر کرد مویزندگ یدونیخوبه .... خودت م

 نگذاشت ادامه دهد ...  شیهق ها هق

 ...  دادیم حیترج یزیو پدرش سکوت را بر هر چ دشیبه اغوش کش مرصاد

 .  کردیو لباس مرصاد را غرق اشک م شکشتیبلندش سکوت باغ را درهم م یهق ها هق

 باشه ؟  میرا گرفت و گفت : اروم باش بر دستانش

خانه را ترک کرد .  یخداحافظ یبه معنا یرفت و مرصاد با تکان دادن سر نیبه سمت ماش یگریه دنگا بدون سیتند

 خواستیعذابش بدهد ... م خواستیشاگرد جا خوش کرد . م یصندل یرو سیخودش پشت فرمان نشست و تند

 ... اورد  یدلش تاب نم یول اوردیتمام خورد شدن احساساتش را سرش در ب یتالف

 را شروع کرد . هیو کنا شین فتادهیرا روشن کرد و هنوز راه ن نیماش

 کرده آق شده  یخواهرت چه غلت_

شده اش  یرنگ جهنم یرا که نسبت به او داشت با چشمان اب یبا نفرت نگاهش کرد و تمام احساس تنفر سیتند

 پرت صورتش کرد . 

 .... یطور نیمامانتم هم نمی... بب ایتهران نیزد و ادامه داد : همتون از دست در رفت یپوزخند مرصاد

 مامانم نقطه ضعف منه !!!  یعذابم بده ول یخوای... هر طور م یعذابم بد یخوای... م گهیخفه شو مرصاد .... بسه د_

 رو دم من نذار مرصاد نذار !  پا

 . دیکش نییرا پا شهیو ش دیداشبورد کوب به
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 کرد . یخال نیدر ماش دنیاعتراضش را سر کوب سیپارک کرد و تند نگیرا در پارک نیماش

 به همراش نبود منتظر امدن مرصاد شد .  دیاسانسور شد و چون کل سوار

 ... کردیم یط یرا پاک کرد و راهرو را قدم زنان ه شیها اشک

 بود اما ... ییجدا فکر

 ... کردیم دایرا پ حیهر طور شده مس دیاز آن با قبل

 ..اورد  یسر در نم چیو ه شدیم یدر سرش تداع نایس حرف

  چونهیپیم که یستین یکس نیاول

 نگرفتن حرف ان را گذاشت به حساب مست بودنش .... یجد

 را در قفل در چرخاند .  دیکل یحرف چیه یاز پله ها باال امد و ب مرصاد

 یها دادیداد . اما داد و ب هیانداخت و به اتاق خوابش برد . در را قفل کرد و به در تک یرا هر کدام طرف شیها کفش

داد و دوباره خواهش کرد که تا فردا  امیپ نایبه س یعکس العمل چیه یمرصاد از همان پشت در هم ادامه داشت . ب

 کند . بدن درد دوباره به سراغش امده بود ....  دایرا پ حیمس

 .... دادینم نیحس را تسک نیا زیچ چیداشت و ه یبد حس

داد و دوباره تماس گرفت  امیداشت پ حیکه از مس یی. به شماره ها دیتخت دراز کش یرد و رورا عوض ک شیها لباس

... 

 باشد .... یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_

 ...بود . امدهین نییمرصاد هنوز پا یو به پگاه زنگ زد . صدا دی. لب گز دادیاپراتور مغزش را خراش م یصدا

 یزود نیو گفت : به ا دیخند ختیر یکه اهسته م ییاشک ها انیم دیچیپ یخواب الود پگاه که در گوش یصدا

 دختر ؟  یدیخواب یگرفت

 شده ؟  یزیخسته بودم ... چ یلیو گفت : سالم ، اره خ دیکش یا ازهیخم پگاه
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 کم باهات حرف بزنم  هینه فقط دلم گرفته بود خواستم _

  شنومیجوابش گفت : جانم م صاف کرد و در ییصدا پگاه

م خود بابا ه ریتقص یعنیخب دعوا شد ...  یسر بزنم به بابا .... ول هیخب از کجا شروع کنم ... راستش رفتم  یچیه_

 بوده !!!  یتیکرده که خودش بره مطمئنم کار گ یکار یعنیکرده  رونیرا از خونه ب سیبود مهد

 !  ارهیب سیکارا رو سر مهد نیبدتر از ا یپدرت حق داره حت سی؟ تند یرو بشور سیگناه مهد یتو رفت_

 پگاه !  ستین سی؟ خطا و گناه منم کمتر از مهد یمن چ_

 ؟  یحیتو هنوز تو فکر مس_

 چقدر دوستش دارم یدونیپگاه م_

 !  شنوهیمرصاد م سیه_

 !!!  کشهی؟ داره عربده م یشنویصداشو نم_

 چرا ؟ _

 اون موقع تا االن حرف حرف تو بود االن حرف حرف منه !  گهیرگش گرفت م ییهوی دونمینم_

 شد واسه خوب شدنت !  تیاذ یلی.... مرصاد خ ایکم باهاش راه ب هی_

تحملش کنم  تونمیاصال نم مرصاد هم واسم سخته ... دنید یحت گهیبرگشت د حیمس یپگاه .... از وقت تونمینم اصال_

 !... 

 ! یرو فراموش کن حیمس دی... با تیبه زندگ یبچسپ دیبا سیتند_

 کنه !  دایرو پ حیقرار شد تا فردا برام مس نایس شیامشب رفتم پ تونمینم_

 ؟  یبود نایس شیپ_

 مشت چرت و پرتم گفت !  هی ودیاره مست کرده _
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 !  ششیساره بودم زنگ زد بره پ شیپ دونمیم_

 !  دمیدرخواست طالق م رمیم نمیو فردا بب حیمس_

 !  ستیق گرفتن از مرصاد ساده نطال سیتند_

 به بهراد بگو وکالتم رو قبول کنه ! _

 !   ستهینمیوقت مقابل مرصاد وا چیبهراد ه_

 !  گردمیم گهید لیوک هیباشه پس دنبال _

 همه عوض شده خراب نکن ! نیو ا یکه چند ساله ازش خبر نداشت یکیبه خاطر  تویزندگ سیتند_

 

 نه !  ایکه بخواد نابود بشه  ستین یا یزندگ گهینه زن و شوهر ! .... د میپگاه من و مرصاد فقط همخونه ا_

مرصاد چقدر  یبفهم یوقت نخواست چیحرف حرف خودت باشه .... ه یخوای... فقط م یدنده ا هیغد و  شهیهم_

 دوست داره !

 بشم جهنم  نیبشنوم و خودم مقصر ا حتیپگاه من زنگ نزدم نص_

  یذاریرو واسه خودت نم یچکسیرفتارات ه نیتو با ا_

. دستش درد گرفت و صورتش را از درد درهم جمع  دیکنار تخت کوب یبه عسل یمشت یرا قطع کرد و عصب یگوش

 حال بدش باشد .  یشود خودش ارام کننده  یمرهم دردش نم چکسیکرد حاال که ه یکرد . سع

 یمرصاد از رو دیکه قد کش دیکردند . خورش ینداشت ط یکه تازگ ییها تیبود هر دو با عصبان یرا هر طور شب

 ی. مدت ها بود که از بو دیاش کش ختهیبهم ر یبه موها یبلند شد و دست دادیکه کمردردش را شدت م یکاناپه ا

 . دیچیپ ینم یینبود و عطر و بو یخانه خبر نیدر ا ییغذا یو وعده ها ییچا

 به سمت دفتر راه افتاد .  شیگرفت و بعد از عوض کردن لباسها یمختصر و کوتاه دوش

 پارک کرد و سوار اسانسور شد .  ابانیرا ان طرف خ نیماش
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و به مرصاد  دیبه سرش کش یبودند . بهراد دست یدو مرد نا اشنا مشغول حرف زدن با بهراد و رسول دنیرس هنگام

 اشاره کرد .

 خودش اومد جناب سروان  نایا_

 چه خبره ؟  نجایداد و با تکان داد سرش گفت : ا چیاش پ یشنایبرپ ینام سروان اخم دنیبا شن مرصاد

هستم ...  ینا اشنا که سروان بود برگشت و دستش را در دست مرصاد جا داد و گفت : سالم ... سروان مختار مرد

 ؟!  یمیمرصاد رح یاقا

  دییبله بفرما_

  رمیچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم_

 حتما _

 یها روبه رو یاز صندل یکی یداخل شد و مرصاد رو یرا که گفت به طرف اتاقش رفت و در را باز کرد . مختار حتما

 شیپ یبپرسم چه مشکل تونمیخودش مضطرب شد و گفت : م دیرا که د یمختار یسروان جا خوش کرد . خونسرد

 اومده ؟ 

  رمیوقتتون رو بگ خواستمیقاچاق مواد مخدر م یپرونده  هی من در رابطه با_

 متعجب گفت : قاچاق ؟ مواد مخدر ؟  مرصاد

 ها ؟  نیبه من داره ا یو ادامه داد : چه ربط دیخند

م ه یبا شما تماس داشته و چند بار شبید شونیما هستن ا بیکه تحت تعق شهیم یچند وقت یذاکر حیمس یاقا_

 به دفترتون اومده ! 

 رو قبول نکردم !  شونیا یبله اتفاقا من پرونده _

 !  یتهران سیو خانم تند_

 گره خورد و بلند و متعجب تر گفت : بله ؟  شتریاش ب یشانیپ یها اخم
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 همسرتون هستند مگه نه ؟ _

 پرونده داره !  نیبه ا یاون چه ربط دیببخش_

بار با باند بودن و نظارت داشتن  هیچند بار به هنگام تخل شونیباند هست ا نیهم یاز اعضا یکیخانوم شما هم جز _

 ! 

 ؟ اشتباه شده جناب سروان همسر من اصال .... یچ_

 ... اشتباه نشده ! یمیرح یاقا_

 !  فهممیهمسر من ...! با باند ...به خدا نم یعنی_

 ...!  دیداشته باش یبا ما همکار خوامیمن ازتون م_

 کنم ؟! ی؟ همسرمو معرف یچطور_

.... و راجب دیکارو انجام بد نیا خوامی... ازتون م دیوکالتش رو قبول کن داد که شنهادیبه شما پ حینه اون شب مس_

 !  دیموضوع اصال با همسرتون صحبت نکن نیا

 نبود ....  یحال مرصاد کاف یبرا یعصب ی واژه

 به جانش رخنه کرده بود . یاز جانت مرصاد شد کع او شوک بزرگ یداد و منتظر جواب هیتک یبه صندل یمختار

  باند داره ! نیبه ا یهمسر من چه ربط فهممیواقعا نمسردرگم تر از لحظات قبل سرش را تکان داد و گفت : من  مرصاد

ند .... مثل باند معروف انجام داد نیبا ا یادیز یها یرو مصرف کننده بودند همکار یمدت نکهیعالوه بر ا شونیا_

...البته  کردندیو بخش م کردندیکه وارد م یمواد هیها و بق نیو هروئ شهی... ش شدهیکه وارد م یاجناس ینظارت رو

و  شندیم دهیراه کش نیگناه به ا یهستند که ب یادیز رادباند شده باشند  ... چون اف نیناخواسته وارد ا دیشا

 !  شهینابود م شونیزندگ

  دیفهمیو نم فهمدیو نم دیفهمیباز هم نم مرصاد

 و گفت : چند وقته ؟  دیگز لب
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.... قبل  شهیم یماه ۷،۸حدس زد حدود  شهیشواهد م یط بایندارم اما تقر شونیاز همکار یقیمتاسفانه اطالع دق_

 !  دیترک به شهرستان ببر یهمسرتون رو برا نکهیاز ا

 ....  بردیرا کجا م شانیداشت زندگ سیکند . تندب دیچه با دانستی. هنگ کرده بود و نم دادیقد نم مغزش

 باور کنم ... اشتباه شده ... تشابه اسمه !  تونمیو گفت : نم دیکش شیموهابه یدست

 . دی... اجازه بد یمیرح یاقا_

 .  دیعکس ها مشاهده کن نیا یتو دیتونیگفت : م یکوتاه یاورد و بعد از لحظه  رونیاش را از کتش ب یگوش

سرت خراب شود که  یرو یامد  گرفت و چقدر سخت است ... اوار یکه هر لحظه به لرزش درم یرا با دستان یگوش

 سرت خراب کرده باشد ... یات آن را با دستان خودش رو یزندگ یهمه 

 ...  یو خواب بر چشم نداشت یجان داد شیبرا یسرت خراب کند که عمر یاوار را بر رو یکس

 اما .. تگفیها که دروغ نم عکس

 باور کن ...  خواستیبازهم دلش نم مرصاد

که  یذاکر حی.... مس کردیچه او نظارت م یپر ار مواد را برا یها نی.... ماش دیخندیاش ... همسرش با که م معشوقه

 اش را آتش زده بود ... یزندگ ی شهیبود که ر

 و عکس ها دستش را به لرزه انداخته بودند ...  دیپرس یمدام سوال م مغزش

 .کرده بود . خیجانش  کل

 خراب کرده بود شهیاش را از ر یزندگ کبارهیکه  یفاجعه ا نیزده بود از ا خی

 

 .  دیترسیم یگرید یهم از گفتن حرف ها ینداشت و مختار دنیتاب د نیاز ا شتریداد . ب یرا به دست مختار یگوش

ما که به گروه نفود کرده بوده گرفته شده و قابل اعتماد  یها یاز مامور مخف یکیها توسط  عکس نیراستش ا_

 هست ! 
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 تمام ابن عکس ها و خنده ها فتوشاپ باشد .  خواستیم دلش

 ....دلش . دلش

 دل نمانده بود .... یگرید

 کرد ...تکه تکه سیبود تند هرچه

 .  کردیحالش را درک نم چکسیرا چنگ زد . ه شیموها کالفه

 انفجار کرده بودش ... یاماده  یکوه اتش فشان رتشیغ رگ

 .... دیو لب گز دیگز لب

 ایامروز  ای... بالخره  رهیگیتا اخر شب دوباره تماس م حیگفت : احتماال مس دیاز اندازه را که د شیسکوت ب یمختار

 دیهست ... فقط با زیحواسش به همه چ سیپل دینباش یزیچ چینگران ه یرو قبول کن شنهادشیپ میخوایفردا ... م

 ... دیباره اصال صحبت نکن نیا ر... لطفا همون طور که گفتم با همسرتون د دیکن اطیاحت

 . دیمن خبر  بد هیافتاد لطفا  یمنه ... هر اتفاق یشماره  نیا

د نمانده بو یشد وگرنه جان زیخ میرفت . مرصاد اجبارا و به رسم ادب ن رونیاز در ب یا یبلند شد و با خدافظ یمختار

 مرصاد نشست .  یشود. به محض رفتن سروان بهراد در اتاق هل خورد و روبه رو زیخ میو حتس ن ستادیکه با

 !  میشد یچیپ چیکرد پ چمونیسوال پ نقدریا ی؟ نبود خواستیم یشده ؟ چ یپسر چ_

 .... شدیجمعش کند جمع نم خواستیکه هرچه م ییابرو ای. همسرش . انتی... از خ گفتیامد . از چه م ینم حرفش

 جناب سروانه ؟!  نیا خواستیم یبا توام چ یمرص یخودش دوباره لب باز کرد :او بهراد

 !  رونیگفت : گمشو ب یبلند ادیبه بهراد انداخت و با فر یعصب ینگاه مرصاد

 یچ گمی: خب م دیدوباره پرس تیشد و با حد یبود جد دهیند نطوریرا ا یکه تا به حال مرصاد هرچند عصب بهراد

 !  یریگیشده ؟ چرا پاچه م

 !  نمتیفقط نب رونیبرو ب کنمیکار م یچ ستین میحال ستیدست خودم ن ییهوی کشمتیبهراد م_
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را به طرف اتاق مرصاد  یخواست تا کس یامد . از رسول رونیرا باال انداخت و ب شیشانه ها دید میرا که وخ اوضاع

 با پگاه برقرار کرد . ینفرستد و خودش هم تماس

 یتو به من قول داد نای... س یازش ندار یکه خبر یچ یعنی؟  یچیعنیکانتر پرت کرد و گفت :  یرا رو فشیک یعصب

 !!  یکن داشیپ ی... قول داد

و  دیبه ستون اشپزخانه کوب یتحملش را نداشت . مشت گریکه د نایسر زد . سمبل رها کرد و دست بر  یرا رو خودش

 بردار !  حیدست از سر مس تی.... رو مخ من راه نرو .... پاشو برو سر خونه زندگ سینکن تند میگفت : روان

 !  میدوست دار گرویدست از سرش بردارم ما همد یچبلند شد و گفت : واسه یعصب سیتند

 !  دیما باش دونمیم یزد و در جوابش گفت : بعد یپوزخند

 ؟ چرا حرفات واسم نامفهمومه ؟!  یچ یعنی_

مشترک تو با مرصاد سن  یزن داره ... مدت زندگ حی... مس سیتند یبه نفهم ی.... چون خودتو زد نییپا اریصداتو ب_

 ؟  یفهمیبچشه ... م

 ..! رفته خودش گفت طالق گرفته .... بچه نداره ... نامرد بودن طالق گ_

 سر هم کرده هان ؟  ییچه دروغا گهیو گفت : خوب د دیخند نایس

 !  میما بهم برس یخوای.... تو نم یگیتو دروغ م_

بعدش  یتو دست مسح تباه بش خوامی.... نم خوامیکه صالحتو م ی.... بدبخت مثل خواهرم یگیچرا چرت و پرت م_

ازت  خوامی.... نم ی... پولدار ی... جوون ی... تو خوشگل یش شیدستمال کاغذ خوامی. نم.اشغال دورت بندازه . هیمثل 

ه ؟ شد میمثل موش تو سوراخ قا یواسه چ حیمس یکنیروزاست گروه از هم بپاشه ... فکر م نیسواستفاده کنه .... هم

ماتو چش سیگرفته خبرش تو گل روزنامه هاست .... تند شیآت نایلو رفتن .... انبار هروئ یهان .... جنسها تو بندر انزل

 نشده !!  نایخراب تر از ا زیتا همه چ تیباز کن ... برگرد به زندگ

  کنمی... باور نم نایس یگیدروغ م_

ل اش را در بغ یو گوش دیاش کوب یشانیکف دستش را به پ نای. س ختیر یارام تر شده بود و اهسته اشک م شیصدا

 . انداخت سیتند
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 نیو اولت سی.... تند دارهیپا شی... بلکه هنوزم زندگ حیبچشه ... اونم زنشه .... طالق نگرفته مس نینگاه کن .... ا ایب_

 زیبه ر زی... از مو به مو و ر شناسمشیساله باهاشم مثل کف دست م ۱۰ حیعروسک دست مس یشیکه م یستین یکس

 ! یش باشیاخر دوارمی...ام یستین شیکاراش باخبرم .... اول

ارزه به اب شدن گوشت تنت ... دادم بچه ها پاسپورت  یمنم تو فکر رفتنم ... از فرار و قاچاق خسته شدم  .... نم_

 ...!  میریهفته م نیهم یکنند احتماال تو فیمنو ساره رو رد

ه چ دهید نا االن نفهمبوده نه هست ... برو خداروشکر کن که مرصا یحیانکار نه مس تیشو برو سر خونه زندگ بلند

 بدتر از االن باشه !  یلیاوضاع خ تونستی! م یو عشقش اورد یسر زندگ ییبال

 اعتماد کند ... شیبه چشم ها خواستینم یو حت کردیها را رد م عکس

  و دست دور گردنش انداخته بود ... دیخندیاش م ینداشت ... ان زن که بود که با عشق نوجوان دوست

 شده بود .... ینابه کار نیداشت که پدرش همچ یطفل معصوم چه گناه ان

  قلبش را ... یزیچ چیه دادینم نیشده بودند و تسک یو لعاب دارش جار رنگیبر گونه ها لیمانند س شیها اشک

 ... قلب شکسته بود مه قلبش را شکستند ...!  دادیم تاوان

 !  یگفت : چرا زودتر بهم نگفت کردیم یکه کالفه سالن را ط نایو رو به س دیگز لب

؟ حرف  یدوست شدم چند بار بهت تذکر دادم ؟ گوش کرد با ساره یاز وقت ؟یچند بار خواستم بگم خودت نخواست_

 .! .... گولت زده بود مغزت و شسته بود .. حیداشت برات .... مستت کرده بود مس یریمن تاث

 تر زنش !!  چارهیتو ... ب چارهیفقط تنوع طلبه .... هوسبازه ... ب حی... مس فهممیمردم ... م من

 بزن تو گوشم بگو دروغه !  ایب نایو گفت : س دیبه صورتش کش یدست سیتند

 را کالفه کزده بود . نایس شیها هیگر

ه تو ب انتیبگو دروغه ... کجاش دروغ باشه ؟ خ یگیم ی! ه  یتباه بش خوامینم یمثل خواهرم گمیادامه داد : م یعصب

 ؟  یعوض هیمرصاد بابت 

 گوشم ! بزن تو ایتو گوششون ب زننیبزن تو گوشم مگه خواهرا کج برن داداشا نم ایب_
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 !  تیبه زندگ یبرگرد نکهینشده واسه ا ری.... هنوز د ستی.... االن وقت شکست خوردن ن سیبلند شو تند_

 تباه شد !  می. من خودم تباه شدم ... زندگ... یکدوم زندگ_

 بسته اروم باش _

 زن را ....  نیا دادینم نیتسک زیچ چی. ه دیطرفش رفت و او را به اغوش کش به

مهابا در بغل  ی.  ب شدیم یو مدام تداع خوردیمخالفت کرد در ذهنش تاب م حیکه پدرش با ازدواج او و مس یروز

 .... زدیزجه م نایس

  بود ... ختهیر شیها ترس

 نداشت .... یروزگار ترس نیا یها یاز باز گرید

 .... دید انتیکرد و خ انتیخ

 را با عشق سابقش شروع کند .... یعاشقانه ا یزندگ تواندیم کردیساده بود که فکر م چه

 مرگ دست از سرش بر نخواهد داشت .... انیکرده بود که تا پا یا یباز ریرا درگ خودش

 ...  توانستیکند نم دایصحبت کردن با مرصاد پ یبرا یراه خواستیه مهر چ بهراد

 راه ها را بسته بود ... یمرد تخس همه  نیا

 را نابود کرده بود ....  شیزندگ نکهیاز ا ایزنش   انتی... از خ گفتیماند چه م یم شیکه مانند برادر برا یقیرف به

 از با باند قاچاق مواد مخدر و .... یهمکار از

 ساخت ... یاز درد در دلش م یو کوه ختیر یهمه اش را در خود فرو م دی... با گفتیچه م از

 کار ساز نبود ... شیپ ید یپ قیعم یها نفش

 نداشت ...  دهیو در هم فا زیبه م دنیکوب مشت

 !  ردیگ یکشد ... که جانش را م یرا م سیکه تند خوردیلب و مدام قسم م ریز
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حرف زدن دارند داشته باشند هم  یرا برا ینه کس دهدیم نشانیتک گاریمانند مرصاد که نه س ییچاره مرد ها یب

 نخورد .... یبه دماغ کس شانیدر اعماق قلبت دفن شوند و بو دیبا ستین یاز حرفها گفتن یبعض

 ...  کردیم دیدستانش گرفت . چه با نیکارش را پرت کرد و سرش را ب زیم یرو یها لیوسا یتمام

 .اش نداشت .. ینجات زندگ یبرا یراه چیبسته بود و ه زدیکه م یبه هر در اچر

 ... دید یشدنش را ففط خودش م داغون

 ذره اب شدنش را .... ذره

 رفتنش را .... یبه نابود رو

 ...و سرکش شدنش را . یاغی

اش دوخته بودند   یکه چشم به زندگ یبانیرق یاش و خوشحال یزندگ یفروپاش ی... برا ختی.... اشک رکرد  هیگر

 کرد ...  هیگر

مرد مغرور قصه را در  یاش اشک ها یزندگ ینبود که دخترک چشم اب یبار ی... اول شیداشت برا یطعم بد شکست

 بار بود ...  نیو هزارم نیصدم دیاورد ... شا یم

 نبود .... یاما از درون هرگز قو دادیجلوه م یقو

 .بود  میاورد و تسل یچشمان خائن معصوم  کم م نیابر ادر بر شهیهم احساساتش

در دفترش بود در  شیکه ساعت ها پ یسروان یکه در گوش ییرا چنگ انداخته بود . عکس ها شیگلو یبد بعض

 .  کردیاش م وانهید کردیکه شکستش را اعالم م یی. صدا شدیم یمغزش تداع

 راه را خودش بود و خودش .... یکه همه  یبود قهرمان یبه نابود رو

 کند .  یحال بدش رانندگ نیبودن پر کرده بود و نگذاشت با ا یقو یاو را برا نایمدت س تمام

 زد . شیشود که صدا ادهیبرد تا پ گرهیرا به طرف دست دستش

 ؟  سیتند_
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 را رها کرد .  گرهیطرفش برگشت و دست به

 کن !هارو گفتم .... لطفا به همشون عمل  یگفتن_

 را عقب راند و اهسته گفت : باشه  شیموها

  نیافر_

 ؟  نایس_

 جان _

 تف بندازم تو صورتش !  هیکن که  داشی.... پ گهیبار د هی.... جون ساره  گهیبار د هیفقط _

 ذره تف هم نداره !  هیارزش همون  دونمیمباشه ... گرچه_

 امد .  نییرفتن پا یاو هم برا نیهم یبود برا نایدست س نشیشد . ماش ادهیپ نیماش از

را وقت داشت . غذا سفارش داد و  یساعت کیمرصاد  دنیکرد و سوار اسانسور شد .تا رس یط یحال یمانده را با ب راه

 کرد .  یان را در قابلمه خال

 امد .... یبند نم شیها اشک

افتاد  یعاشقانه اش م یرف هابست و به فکر ح یو خانواده اش در ذهنش نقش م حیمس یدو سه نفره  یها عکس

.... 

 را عوض کرد و به طرف حمام راه افتاد .  شیها لباس

 خود نگذاشته بود ...  یرا برا چکسی. ه دادیم نشیتسک یکم دیاب سرد شا ریز هیگر

 کند ...  حتیهم نبود که سرش غر بزند و او را نص یپگاه یحت گرید

اما به حساب رفتن  دادیرا لو م زیسرخ شده اش همه چ یامد . چشم ها رونیرا در حمام خفه کرد و ب شیهق ها هق

اتش بود و به محض  یبست . مرصاد امروز کوره  سیو همان طور خ دیرا اب کش شیکف در چشمانش گذاشت . موها

 .  شدیمنفجر م سیتند دنید
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اش  یان دخترک خائن زندگ یدست رو یسال عاشق ۶بعد از  خواستینم دی. شا امدیاز امدنش گذشت و او ن ساعت

 . . یبلند کند اما تا ط

 .... دیکند ... به که بگو یرا چطور خال تشیعصبان

کند و از  یرا تالف انتیمدت خ نیا یدق و دل خواستیم یاز طرف دینگو سیبه تند یزیاز او خواسته بود چ سروان

 .  دیترس یم سیپل اتیبه خاطر خراب شدن عمل یطرق

 یبرا یو کس خوردیخوابش برده بود. تلفن خانه مدت ها بود که زنگ  م زیم یرو یحال یاز شدت ضعف و ب سیتند

 نبود . ییپاسخگو

 . ... دیشن یشده بود که نم قیانقدر عم خوابش

ه ب دانستیرا هم نم لمیکه اصال نام و موضوع ف یونیزیو تلو نستاگرامیشب گذشته بود . خودش را با ا ۱۲از  ساعت

 سابا سرگرم کرده بود . ح

 مرصاد را گرفت .  یگذاشت و شماره  زیم یاش را رو یگوش

 اف  زیسز ا لید موبا  باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_

سوت زد .  یخودش کم یسرش گذاشت و برا یکاناپه لم داد . دستش را رو یگذاشت و دوباره رو زیم یرا رو تلقن

 باز و بسته شدن در اللش کرد .  یصدا

شده کفش  دهیپف کرده ، رگ کش یدرهم و چشمان یا اقهیق ایکاناپه نشست و به در چشم دوخت . مرصاد  یرو

 پرت کرد .  یجا کفش یرا رو دیاورد و کل رونیرا ب شیها

 نرفته شروع کرد . کیبلند شد و هنوز نزد سیتند

 ! خاموشه  لتی؟ چرا موبا ییمعلومه کجا_

ه ک سی. تند دیو لبانش را از درون گز دیکوب شیروزها نیقرار ا یب سیتند یپنج انگشتش را بر گونه ها مرصاد

 و مات و مبهوت به مرصاد نگاه کرد .  دیصورتش را حس کرد عقب کش یسوزش ناگهان

 بار ساکت نشد .  نیا سیو تند دیدر طرف مقابل گوشش کش یگرید یلیرفت و س کینزد یقدم مرصاد
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 ؟  یکنیمن بلند م یدست رو یمعلومه چه مرگته ؟ به چه حق_

 یبود . دستش را رو دهیبود و رنگش پر ختهیاشفته در صورتش ر شیسر خورد و نشست . موها نیزم یرو مرصاد

 ؟  یکرد یتو با خودت چ یلعنت الیخیگذاشت و گفت : من و ب شیزانو

 ؟  یکرد کاریچ مونیالمصب تو با زندگ الیخیو ب من

 ؟ یکرد یکثافت .... تو با عشق من چ الیخیو ب من

 

 ؟!  یکردیم ی. تو چه غلت.و ادامه داد : منو ول کن . دیکش داد

 !  سیتند یکنم ابرمونو برد ی.... خواستم ابرو دار سیتند یکردم .... ول شد ولت

حقش بود  خوردیم دهیو کش یلیسپرد ... هرچه س یاب دهانش را قورت داد و سوزش صورتش را به فراموش سیتند

 ... 

 ....  کردیبود سردرگمش م دهیرا که زده بود فهم ییمرصاد کدام گند ها نکهیا

 شده ؟  .. ی...چ.شد لب باز کرد و گفت : چ  رشیگ بانیکه گر یلکنت زبان با

راحت باشه ..... تو  التی... تو خ یچینشده گل من ه یچی... ه دی... برو خر رونی... بخور ... برو ب.. تو بپوش .. یچیه_

 بخور !  یخوایم ی... هر گهبکن  خوادیدلت م یخوشحال باش ... تو هر غلت

  فهممیشده مرصاد ؟ من نم یچ_

 احمق !  یچون نفهم_ 

 کرد .  خکوبشیکه زد رعشه بر جان دخترک انداخت و م یداد

 م ... مرصاد ... چت شده امشب ؟ _

 چند وقته ؟  یکنیم کاریتو چت شده چند وقته ! تو چ_

 ... به خدا  فهممیبه خدا نم_
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 به دهنت بزنه کمرت !  اری؟ اسمشو ن یشناسیخفه شو کثافت .... تو مگه خدا هم م_

 .... بس کن !مرصاد ._

 تازه شروع شده !  زمیتازه شروع شده عز_

 پارکت ها پرت کرد. یبلند شد و کتش را همان جا رو شیسرجا از

  کی... نزد کیامد ... نزد کترینزد

 سوزاند .... یم شتریخورده را ب یلینامنظمش صورت دخترک س یکه نفس ها یطور

 که به جا شدت گونه اش را نوازش کرد و به طرف اتاقش رفت ...  دیبکو گرید یکیرا باال برد تا  دستش

قرمز کرده بود و  شیها گذاشت . بد زده بود . جا یلیس یجاو دستانش را  دیکش یاز سر اسودگ ینفس سیتنپ

 نبود . ضربان قلب اوج گرفته اش دستانش را هم به لرزه انداخته بود .  یالتهاب داشت . سوزشش هم انگار تمام نشدن

 اورد ....  یحالش را جا نم قیعم یها نفس

 ...  دانستیمرگش شده بود امشب مرصاد را نم چه

 ..کند . دایرا پ حیهرچه زودتر مس دیبا دانستیم فقط

  ... ختیر رونیطرق اتاقش رقت و تمام کشو ها را ب به

باال  یاب وانیدوز را با ل نیدوز تا باالتر نیتر نییکرد با خود به اشپزخانه برد و از پا دایارامبخش را که پ یها قرص

 رفت .... 

 گچ بود هیرنگش شب ییود و گوتر از حد معمول شده ب دیرنگش سف دیگرد سف صورت

. با ان همه خواب اور و ارام بخش باز هم ارام نشده بود  کردیرا تار مسرش را فراگرفته بود و چشمانش یبد سردرد

.... 

 امد خودش را مقصر بداند ! یاشتباهات خودش است و دلش نم یمقصر همه  دانستیم

 دو دستانش گرفت .  نیکاناپه نشست و سرش را ب یرو
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 چه کند .... دانستینم

 ... شیراه پس داشت و نه راه پ نه

 اش را گرفته بود به خاطر استرسش بود .  قهیکه به همراه سردرد  یتهوع بد حالت

 چه بود ....  یحال امشب مرصاد برا نکهیاز ا استرس

 همه مدت ، نازک تر از گل با او رفتار نکرده بود نگاه کند ....!  نیکه ا یچطور در چشمان مرصاد نکهیاز ا استرس

 ! دیشیاند یبه اوج کارش م حال

 را که عاشق خودش بود از دست داده بود ! یکه دوست داشت کس یبه خاطر کس دیفهمیم حال

  ... ختیریاشک م اهسته

 ... کردیرا درون گلو خفه م شی... هق هق ها آهسته

را  زیهمه چ دهیبه فردا نرس دی... با کردیم دایرا پ حیهر طور شده مس دیبلند شد . با شیپلک زد و از سرجا یبار چند

 ... کردیدرست م

 !!!.اشتباهش او را درون مرداب بکشد ... نکهیاز ا قبل

صورت  ستیکرد و به خود نگر یصورتش خال ی، چند مشت اب سرد رو ییرفت و از روشو ییطرف دستشو به

 سال قبل را نداشت ....  نیچند ییبایز گریگردش د

 ... شدیم یدر ذهنش تداع ییها گفته

 ....  ستین ستین ستین ستین ستین اقهیبه ق ستین افهیکه به ق زیچهمه یاز مرصاد بهتره ول افتیتو ق درسته

 سر زبونه سر زبونه زبونه زبونه زبونه .... یفوق چند سال افهیق

 جذابه جذابه جذابه  حیسجذابه م حیمس

 دوست داره دوست داره دوست داره  مرصاد
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 زمیعز زمیعز زمیعاشقتم عز من

 که بمونم بمونم بمونم  اومدم

  ادتهی ادتهی ادتهی

 مقصره مقصره .... بابات

 میبرس مینذاشت ما بهم برس اون

 ...  یکشت یمامانمو کشت تو

  یبود ...ی... بود ی.... تو پست فرمون بود  یتصادف لعنت اون

 .  دیکوب نهییو با مشت به آ دیکش یبلند غیج

 به همراه هزار تکه شدنش دستانش را غرق خون کرد ... نهییآ

 آمد . یرنگش به چشم م یاب ی دهیتنها چشمان رگ کش یخون نهییآ یتکه ها یبر رو حال

 هریاتاق کارش افتاده بود و خ یکاناپه  یرو مرصاد هم کل شب تا صبح را یرا چشم برهم ننهاد . از طرف شبید تمام

 واضح بود ....!!! دیشیاند یسقف بود . به چه م ی

 .  شدیدم م دهیسپ شیرا گفته بودند و کماب اذان

 نهییبار خود را در آ نیاخر یبرا شیامده در دستش را چنگ زد و بعد از عوض کردن لباس ها یمانتو نیاول سیتند

 زد ... دید

 .... خوامی... من م خوامی... من مخوامیکه من م یسیتند بشو

 ... خوانیم هیبق خوانیم هیبق خوانیم هیکه بق یسیباش ... خودت باش.... نه تند خودت

....در  شکننیم شکننیها م مجسمهیهمه  یشکنیم یکشنیم یشکنی... باالخره م یول یشیم بای... ز یول یشیم بایز

  ییبای... ز ییبایز نیع

 انداخت ...  نییفرستاد و سرش را پا نییخشک شده اش پا یزور اب دهانش را از گلو با
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 را به دست گرفت و خانه را ترک کرد .  فشیک

 ...  رفتیم حیدنبال مس به

 گفته بود در صورتش پرتاب کند !!! نایرا که به س یتا همان قطره تف رفتیم

ت کند که تا ثاب رفتی... مکند . یتا تالف رفتیتا انتقام عشق پاکش را که الوده به گناه شده بود بستاند ... م رفتیم

 !  ستیاحمق نما ن سیآن تند گرید

 .... رفتیم دیبا

 .... زیبرگرداندن همه چ یکند برا یتالش تا

 

 را برداشت و شماره اش را گرفت . یگوش افتیکه ن یدر را فشار داد و منتظر شد.  جواب زنگ

 وقت صبح را خواب است ...  نیداشت که ا نیقی

 بار در باز شد .  نیزنگ زد و ا دوباره

 دو به سمت باال روانه شد و انقدر عجله داشت که در را هم نبست ...  با

 زد . شیواحد باز شده بود . داخل شد و صدا در

 پگاه ؟! _

 یخوایم یچ نجایامد و گفت : ا رونیاشفته و خواب الود از اشپزخانه ب یخواب و سر وضعپف کرده از  یبا صورت پگاه

 اول صبح ؟ ساعت چنده ؟ 

 دارم !  ازیپگاه ارام نشست و گفت : پگاه به کمکت ن یرنگ خانه  یکاناپه نارنج یرو

االن  نیهم کنمیه احساس مساعت چند یی؟ خدا یزد یاب پر کرد و گفت : باز چه گند ریش ریاز ز یاب وانیل پگاه

 !  دمیخواب

 که زدمو جمع کنم !  ییهمه گندا خوامیهست .... تو رو خدا گند نزدم ... م ۶ساعت _



 بی قراریتندیس 

 
151 

 

 ؟  یچطور_

 .  دیکش ازهیبار خم نیسوم یجوش را روشن کرد و برا قهوه

 چشمانش پهن شده بود .  یایو ندامت در در یمانی. پش ندیرا بب سیرا به کانتر چسپاند و برگشت تا تند دستش

 براق جا خوش کرده بود .... یها لهیت نیاز خجالت گناهان در ا یبیعج برق

 ..کرد . شهییم کاریچ نمیبب میسرش را تکان داد و گفت : قهوه بخور پگاه

 و چرا !  میکن کاریچ دیبا گمیباشه بهت م_

 !  شنومیگفت : خب مگذاشت و  زیم یها را رو وانیاز اماده شده قهوه ، پگاه ل بعد

 کرد ... فیپگاه تعر یرا برا ریاخ یماجراها ازیتا پ ریبه حرف امد و از س سیتند

 . شدیتر م چیپگاه هر لحظه گ و

ازمون  یبهم ... االن که کار ختی.... هوووف اعصابمو ر حیمس نیو گفت :چقدر پسته ا دیاز قهوه را سر کش یقلوپ

 !  ادیبرنم

 ؟  یچ یعنی_

 ... االن همه خوابن !  زمنینداره عز یچ یعنی_

 .... !!!  میسر بزن دیهست که با یادیز یپگاه جاها_

 دوستاش ؟  یکجا ؟ خونه _

 !  میکه باهم رفته بود ییباشه و هرجا دمیکه احتمال م ییآره .... هر جا_

 !  یلیخ یاشتباه کرد یلیخ سیتند_

 .!.کنم . یکه مرصاد زد بهمو سر اون خال یشبید ی دهیکش یها یبرم تالف خوامیکه االن م دونمی... م دمیپگاه فهم_
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 ؟  مونهیطور ساکت م نی!!! بنظرت اون هم یزد دهیچهارتام کش یتف انداخت یخب اومد_

 از نو بسازم !  مویحرفامو بهش بزنم .... بعد برگردم زندگ دیمن با ی.... ولبدترشو بهم بزنه  ستیمهم ن_

 بهت زده ؟  یلیس یواسه چ شبیمرصاد د یدینفهم_

 !  دهیکدومشو فهم دونمی... نم... حرفاش نامفهموم بود . دمینه نفهم_

 هست ؟  میا گهید زیچ ادتیو اعت انتیمگه به جز خ_

 را به چپ و راست تکان داد و به پارکت ها چشم دوخت . سرش

 سوال بپرسم !  هیازت  خوامیوقته م یلیمن خ سیندو گفت : ت دیاز قهوه را سرکش گرید یمتفکرانه قلپ پگاه

 پا انداخت و گفت : بپرس !  یپا رو سیتند

 ....که سقط شد ... از مرصاد  ی... اون بچه ا یکه از بالکن پرت شد یو گفت : موقع دیلبش را گز یگوشه  پگاه

 بچه دار شه !  تونهی... مرصاد نمکرد و گفت : نه . یدست شیجواب پ یبرا سیتند

 !  شدیشرم زده م دیشیاند یم شیانداخت . حال که به کار ها نییگذاشت و بازهم سرش را پا زیم یرا رو وانشیل

 . دیدوباره لب گز پگاه

 !  یاشتباه کرد یلیخ یدیخوشحالم فهم_

 ه دم زد . اش قلقلک شده بود دوبار یسرش را تکان داد و بازهم افسوس خورد . پگاه که حس کنجکاو تنها

 ؟  دونهیمرصاد خودش نم_

ن بچه م گفتمیم شدینگفتم و نخواستم بگم ... هر وقتم بحث م یزینه تکان داد و گفت : بهش چ یرا به نشانه  سرش

 ! خوامینم

 !  دونهیخودش نم یچطور_

 به تصادف اصفهان ! گردهیبرم_
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 قهوه تو بخور ! _

 ممنون _

 یلیبست گفت : االن خ یدور مچش م یرا با کش مو شیو همان طور که موها دیقهوه را هم سرکش یقطره ها نیاخر

 ! یکم استراحت کن هی یتونیبعد .... م رمیگیدوش م هی...  رونیب میبر میخوایزوده ب

 برداشتن بد رومشامبرش به طرف اتاق رفت .  یها برا وانیسرش را تکان داد . پگاه بلند شد و بدون برداشتن ل بازهم

 سرش کرد .  ریو کوسن کاناپه را بالشت ز دیرا باال کش شیپاها سیتند

ان ها را فرو  ی. کم داشت  یدیسوزش شد شی. چشم ها، با ان افکار اشفته .. شبید یها دنیو نخواب هیشدت گر از

 .ها داشته باشد  یفرار از گرفتار یبرا یراه دیبست تا شا

 

عرق شده بود و نفس  سی. تنش خ دیاز خواب پر یزیبلند و شکستن چ غیتازه گرم شده بود . که با ج چشمانش

 را یبود و فنجان ستادهیآن طرف تر ا یو به پگاه که کم دیکش شیبه موها یبه شمارش افتاده بود . دست شیها

 شکسته بود ، چشم دوخت . 

 !  یقلبش گذاشت و گفت : وا یرا رو دستش

 ... از دستم افتاد ! دیتکان داد و گفت : ببخش یمتاسف سر پگاه

 را پس زد .  شیدهانش را قورت داد و دوباره موها اب

 ساعت چنده ؟ _

  میو ن ۱۰_

 !  یکردیم دارمی! ب دمیخواب نقدریچرا ا_

 راحت بشه ! الشیتا خ یمن شی.... مرصاد هم زنگ زد گفتم پ یخسته ا دیگفتم شا ومدیدلم ن_

 رفت .  ییتفاوت سر تکان داد و به سمت دستشو یب
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 حاضر شدن به طرف اتاقش رفت .  یها را جمع کرد و برا شهی، پگاه خورده ش سیامدن تند تا

 بود .  ستادهیدر ا یرفتن روبه رو یاماده  سیرا که عوض کرد . تند شیها لباس

 !  گهید امیصبر کن دارم م_

 ؟  یدیند لمویموبا_

 !  یش داریزنگ بخوره ب دی. گفتم شا.کانتر گذاشتم . یچرا رو_

 انداخت .  فشیبه سمت کانتر رفت و ان را در ک لیبرداشتن موبا یبرا

 امدند. رونیهردو از واحد ب دیچراغ سالن را خاموش کرد و بعد از برداشتن کل پگاه

، خودش مشغول شماره گرفتن شد و استرسش را با نگاه کردن به  سیپشت فرمان نشست و تند سیبه اصرار تند 

 شهر فروکش کرد . یها کیپر تردد و تراف ابانیخ

 بشیجز در دسترس نبودن و خاموش بودن نص یزیچ یگرفت ول یدوبار یکیداشت  حیرا که از مس ییخط ها یتمام

 نشد .

 

شروع شد .... همون جا  میرفتیم ندایکه با ساره و ل یا یلعنت یایاز اون مهمون یو بلند گفت : همه چ دیلب گز 

 سال ...  ۷از  ...! بعد دمشید

 !  یدار گاریداد و ادامه داد : س هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 ! یترک کرد ستیوقت ن یلی...! ... تو خ سیمعترضانه دم زد : تند پگاه

 باشه باشه ...! _

 باال اورد و دوباره لب باز کرد .  میتسل یرا به نشانه  دستانش

 دایمثل اون پ یوقت پشتوانه ا چیه تونمینم گهید کردمیمرد احساس م یمامانم که رفت منم باخودش برد ... از وقت_

 چقدر مهربون بود ... چقدر خوب بود ! یدونی! م یشختاختیو مکنم ... پگاه مامانم
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 چشمانش را رها کرد .  یها لهیجمع شده در ت یو اشک ها دیاش را باال کش ینیب

فقط خواست  بده ... سیمهد ایمن  ادیوقت نخواست راه درست رو  چیمامان که رفت .... منم راهم کج شد ! ... بابا ه_

 و با پول بخره !  زیهمه چ

 !  یکه اصال فکر کن یابرو گرفته تا عشق و محبت و هرچ از

اتفاقا با  ادتهی مشیدیکه د یال اول بارسالمون بود ! .... اص ۱۹موقع  .... اون  ادتهی یاومد خواستگار حیمس یوقت

 و ادامه داد (  دیخودت بودم .... ) خند

 ....!  ادتهیمتلک انداخت !!  میشدیاز تو پارک رد م میداشت

تکان داد  و دور  یبدهد ققط سر یداشت خودش را تبرئه کند و دلدار یحرفها سع نیبا ا سیتند دانستیکه م پگاه

 دور زد . دانیم

 ... گفتیخودش م یانگار خودش برا سیتند

و  نشستیپارک م ی.... از اون به بعد هر روز توشهیم ریدانشگاه د یگقت یدیمن اومدم جوابشو بدم تو دستمو کش_

 ...!  کردیمتلک بارمون م

 !  میاز پارک بر یذاشتیبعدش تو نم یسه بار جوابش دادم و از هفته  دو

 خنداند .  یاده او را مار ی... انگار مغزش ب دیخند دوباره

 شماره داد ...  بعد

 ...  رمیمن خواستم ازش انتقام بگ بعد

 شده بودم .... یحرص

 !! دیخندیاراده و بلند بلند م ی.... ب دیخند بازهم

 عاشقش شدم ...  بعد

 !  گفتیم یور ی... چقدر در میکردیچقدر دعوا م ادتهیسال باهاش بودم نه ؟  دو
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زجه دم زد و  ایکه مشخص نبود خنده است  ییاز شر ان صداها نکهیا یکرده بود . برا یپگاه را عصب شیها خنده

 !  میشیرد م عصریاز ول میگفت : کجا برم ؟ دار

 یم نجایا ادیاز دوستاشه ... ز یکی یاون کوچه ... خونه  یکم جلوتر تو هیکرد و گفت :  یاطرافش را نگاه سیتند

 اومد !

 !  یایب خوادینم رمیو گفت : تنها م دیدر را کش ی گرهیبود . دست کیو بار لیطو یا کنار زد . کوچه ار نیماش پگاه

 باشه مواظب خودت باش ... زود برگرد ! _

 اش را به دست گرفت و نوشت :  یشد و به محض چند قدم دور شدنش پگاه گوش ادهیپ نیماش از

 (  حیمس یاز دوستا یکی یخونه  می)االن اومد

جانش را محاصره کرده بود و دستان  یخلوت چشم دوخت . استرس بد یرا ارسال کرد . و متفکرانه به کوچه  امیپ

 ....! کردینم ینیب شیرا پ ی. روز خوب دادیکرده اش گواه ترس م خی

 را روشن کرد .  شیکه بلند شد دوباره صقحه نما لشیموبا یصدا

 ؟ کجا ؟ (  یچ ابونی) خ

 :نوشت  عایسر

 (  عصری) ول

 امد  جوابش

 )بعدش کجا ؟ ( 

 )هنوز نگفته ( 

 (  ی)اوک

 در ان محو شده بود چشم دوخت .  سیکه تند یانداخت و بازهم به کوچه ا یدو صندل انیرا کنار دنده م یگوش

 و همه اش از استرس بود .... زدیبه فرمان م تمیرا با ر انگشتانش
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 باز شد .  نیفرمان بگذارد در ماش یسرش را رو یکم خواستیکه م نیو چشمانش را بست . هم دیکش یقیعم نفس

 نداشت ... یخبر حیدستش را باال اورد و گفت : از مس گاریشاگرد پرت کرد و پاک س یصندل یخودش را رو  سیتند

 ؟  یخوایم نسونیگرفتم ...و گاریبه جاش ازش س یول

 تاسف تکان داد و گفت : کجا برم ؟ یهر احساس در چشمانش سرش را به نشانه  یاز خاموش یبا حرص و خال پگاه

 تو پونک !  ییجا هیکنم ...  داشیاونجا بتونم پ دیادرس بهم داد گفت شا هی_

 ... گشتیرا روشن کرد و پگاه در داشبورد به دنبال فندک م نیماش یریحرف دگ چیه یب

 لبانش جا داد .  یرا اتش زد و رو گاریس

ه بود ک یهمون روز اول دمیکش گاریکه س یبار نیفرستاد و گفت : اول رونیان را که زد دودش را  ب قیو عم یاول پک

 بهش اعتماد نکن نرو !  یگفتیهمش بهم م ادتهی...  حیمس یبار رفتم خونه  نیاول یبرا

 !  دمیعمرم و کش گارینخ س نیروز اول همون

 ... حالش بد بود حیمس

 ... دیکشیم گاریسرهم س پشت

 ...ینکش لعنت گفتمیم

 بکشه ...!  گاریکه پا تا پام س خوامیم یکیبهم بگه نکش  خوامینم یکیگفت : گفت من  یچ یدونیم

 ... خواستیکه اون م یکیمنم شدم  خب

مه فکرو عال هیکه طبق اون  یفرمول هی گن،ینم یدارن که به کس یفرمول هی گاریس دیتول یهاپگاه ؟! کارخونه یدونیم

 !  دنیجا م یچند سانت لتریف هی یرو تو ایو رو الیخ

 ....!  گهید یجا هیبه  یشیپک پرت م نیبا اول اصال

 به فندک و پاکت کرد .  یانداهت و نگاه نیاز ماش رونیتمام شده رو ب گاریس

 پاکت !  هیواسه  شهیمرصاد که ناراحت نم_
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 نبودن مرصاد واسه تو مهمه !؟؟!  ایبود باالخره دم زد و گفت : مگه ناراحت بودم  دهیکه طاقتش سر رس پگاه

 !  دونمیکرد و گفت : نم نییباال و پا یرا چند بار یفلز یفندک مربع در

 لشیشدم ... دل یمخالف کرد دانشگاه رو ول کردم و افسرده شدم ... عصب حیبا مس میبابا با خواستگار نکهیاز ا بعد

 ریپسره از ز نی... ا میابرو دار می... ما ابهت دار خورهیبه خانواده ما نم گفتینبود ... م ینفهم عاشق منطق من یبرا

 ... ادمهی... من همشو  رونیپرتشون کرد بچطور از خونه ادتهی...  کارهیبوته دراومده ... معتاده ... ب

بد خورد شد اون شب  حیکردم ... مس هیخوردم و تا صبح گر دهیدوتا کش سادمیتو رو بابام وا نکهیشب به خاطر ا اون

 ! 

تا  دعوا شده بود رفتم کاشیشمرونش که با شر ینایاز زم یکیکار  یسال بعدش با مرصاد اشنا شدم .  باالجبار برا هی

 وکالتش رو قبول کنه ....! 

 ...  کردیخاص نگاع م یلیخ

 خمارش ... یچشمااون با

 !  کردینگاهاش ادمو معذب م یکار ول یدرباره  دادیم حیتوض

 من بسته شده بود .... یبرا حیازدواج با مس یازدواج نکنم پرونده  گهیموقع با خودم عهد بسته بودم که د اون

 

 وقت به من چشم بد نداشت !  چیمرصاد ه یول ... یزیه یپا ذاشتمیرو ممن اون نگاه_

 کجاست ؟ _

  دیسنگ سف یطبقه با نما ۲۰اپارتمان حدودا  هیگفت  دونمینمبه اطرافش انداخت و گفت :  ینگاه

 هست !  یساختمون نیهمچ هی ابونیاونا اون طرف خ_

 !  امیشود که پگاه گفت : منم م ادهیرا تکان داد و خواست پ سرش
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در اپارتمان انکار  یرسم یلیبا کت و شلوار و استا یشد و به طرف ساختمان راه افتاد . مرد ادهیزودتر از او پ سیتند

 اقا ؟  دیگرفته اش گفت : ببخش یو با صدا دیکش یبود . دهان خشک شده اش را دست ستادهیا یمنتظر کس

 اش شد .  رهیبرگشت و متعجب خ مرد

  دییبفرما_

 اصالن سه سوت !  گنیمن با اصالن کار داشتم بهش م_

 .  دیرا درهم گره داد و همان دم پگاه رس شیها اخم

 ؟ یخوایباهاش ؟ جنس م یکار کاری!؟ چ شیشناسیا ماز کج_

 اپارتمان و دادن !  نیکجاست ؟ به من ادرس ا دیدونی... شما م رمیبگ ویکیازش امار  خوامینه نه ... م_

 جمع کردن رفتن ... شهیم یهفته ا هی هی ستشین_

 کرد ؟ داشیکه بشه پ ستین یا گهید ییسر داد و گفت : جا یهوف بلند پگاه

 ؟  دیباهاش دار کاریو گفت : چ دیکش شیمو یبه سر ب یدست مرد

 بابا!  یا هیموضوع مرگ و زندگ : تو رو خدا دیعاجزانه نال سیتند

 !  کنهیاوقات اونجا پاتوق م شتری....رستوران هست بگمیباشه بهتون م_

 : کجا هست ؟  پگاه

 نوشت .  یزیچ بشیان با خودکار در ج یاورد و رو رونیب بشیاز ج یکاغذ مرد

 نره !  ادتیگفت طلبت  میبگو سل یکرد داشی... پ ایب_

 هوا گرفت و  زودتر از پگاه راه افتاد .  یکاغذ را رو سیتند

 ییجا هیکه  نیگفت : اه ا شدیپگاه که همان لحظه سوار مداشبورد به یبه رو یمشت دنینشست و با کوب یصندل یرو

 !  عصرهیول یهمون طرفا
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 !  میبرگرد میمجبور_

 روشن کرد .  گاریدوباره س سیکمربندش را بست و تند پگاه

 .  اوردیالم تا کام بر زبان ن سیتند نباریا  ریسمت کافه رفتند و کل مس به

 ...قرار گذاشتن خلفکاران است  یبرا یجمع و جور بود و کامال مشخص بود مکان یا کافه

که  ینامطبوع یازار دهنده بود . بو اریبس دیچرخیان دو دخترک م یسرتاپا یکه رو یازار دهنده ا حیکر یها نگاه

 انداخت ... یگذشته م ادی شتریرا ب سیکل فضا را پر کزده بود تند

  ؟ میکن داشیهمه معتاد پ نیا نیب دیکجاست !!!! چطور با گهید نجایا شهیدرهم گفت : باورم نم یبا صورت پگاه

 ؟  یازش خبر نداشت چ نمی.... اگر ا پگاهدونمینم_

 ؟  یسراغ ندار گهید ییجا_

 بره اونجا ! کنمیساعت فکر نم نیچند تا کافه و رستوران که اونم ا_

 !  تیبرگرد سر خونه زندگ میبر ایب سیتند الیخیب_

 !  کنمیم داشیشده پ نمیزم ریرو از ز یذاکر حیمن امروز مس_

 مقدمه گفت : من با اصالن سه سوت کار دارم !  یرفت و ب یحسابدار زیبه طرف م_

 خوشگله ؟  یدار کارشیانداخت و گفت : چ سیتند یبه سرتاپا یچندش اور ینگاه مرد

 .  دیکش رونیاو را ب میبر یدستانش جا داد و با جمله  نیرا ب سیتند یبازو دیکه اوضاع را خراب د پگاه

 را رها کرد.و دستش  دیاش به پگاه کوب یدست فیبا ک سیتند

 !  یولم کن لعنت_

 ؟  کردیچطور نگات م کهیمرد یدیند_

 بذار نگاه کنه ! _
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 ! نیبرو تو ماش ایخفه شو ب_

 

 باز کرد .  شیهل داد و در را برا نیرا به سمت ماش سیتند 

 ..!  جهینت یب یگشتن ها نیشده بود از ا یعصب

. پگاه که حالش نامساعد بود درد تمام بدنش را فرا گرفته بود روبه رو شد  ی رهیفرما نشست و متفکرانه خ پشت

 اتش زد ...  یگاریو س دینال

 رو اورده بود !  گاریاز اندازه به س شیپ امروز

 نداده بود ...!  جهیباالخره به حرف امد و انگار فکر هاش نت پگاه

 شده باشه !  میقا تونهیم یکدون گور نیکم فکر کن بب هی سیتند شهیکه نم ینطوریا_

بذار  مدونیگفت : نم شدیاش بلند م نهیکه از ته س یقیعم یفرستاد و بعد از صرفه ها رونیرا ب گارشیس طیغل دود

 فکر کنم ! 

 و دست به سرش زد ! دیرا به لب پنجره کوب ارنجش

 را برداشت و دوباره نوشت :  لشیموبا پگاه

 (  دمی. هنوز ! خبرت م) ن 

 !  ستمیگفت : مطمئن ن یو ماه ها قبل برده بود بعد از گذشت مدت کوتاه انیکه افکارش را به سال سیتند

 انگشت به فرمان زد .  پگاه

 ؟  ویچ_

 طرف لواسون ....!  ییحا هی دونمی! نم زدیخارج از تهران حرف م ییالیو هیاوخر از  نیا_

 عقل ناقصتو به کار بنداز .... هوف !  ایشو  الیخیب ایتو رو خدا _
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 پشت فرمون !  نمیشیشو خودم م ادهیانداخت و گفت : پ رونیرا نصفه ب گاریس

 حالت ؟  نیبا ا_

را  شانیآمد و جاها نییشد . پگاه هم بااجبار پا ادهینداد و پ یگریحرف د ی؟ اجازه  ستمیکدوم حالم ؟ مست که ن_

 باهم عوض کردند. 

 نه ؟  ایاومد  ادتیخب حاال _

 طاقتش را سر اورده بود .  گریسوزاند و د یصورتش را م ظشیغل شی. ارا دیپرس یسوال م یبود که با کالفگ پگاه

 را چرخاند و به راه افتاد .  چییسو سیتند

 مانده بود .  یباق یادیشده بود راه ز یکه در ذهنش تداع ییبه جا دنیرس تا

 ه پگاه انداخت . ب یاش داد و نگاه ینیبه ب ینیچ

 دستته !  یگوش یلی؟ خ هیچ_

  یچیه_

 !  یبه احوالت اگه به  بهراد با مرصاد امار بد یپگاه وا_

 دارم  کارینه بابا چ_

از  یحس خوب خودش را ارام کند.  یکرد کم یرا خاموش کرد و با بستن چشمانش سع شیرا که گفت ، صفحه نما نیا

 نداشت ...!  سیراه افتادن در جاده ، با تند

گشت  یبود . به دنبال همان و مشابه ان م دهیرا در ذهنش کش الیو کیاز  یواه ریتصو سیها گذشت و تند ساعت

 !... 

کمربندش را باز  یعصب سی. تند دیاز خواب پر نیهنگام توقف ماش انیفرو رفته بود اما هرا یقیبه خواب عم پگاه

 !  یگردیتو برم رمی...! من م یفتیمن راه نم ... دنبالکرد و گفت : گوش بده پگاه .

 ؟  نجاستیکجا ؟ا_
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 پرته ...!  یلیکه خ نجایو گفت : ا دیار پنجره کش یسرک

 که گفتم !  نیپگاه هم_

 ؟ من چطور برم !  یگردیبرم ی؟ چطور یخب تو چ_

 !  نیجا بش نیلحظه فکر کرد و گفت : پس هم نیچند سیتند

 ؟  یگردیبود سرش را تکان داد و گفت : زود برم دهیکه کامال ترس پگاه

 دونمینم یچیپگاه .... ه دونمینم_

رنگش را احاطه کرده بود  یقهوه ا یا لهیکه اشک چشمان ت یاش در حال یکودک اوریو  قیبرود که رف خواست

 !  سیو گفت : تند دیدستش را کش

 اش کرد .  دهیکش یمانتو نیبه است یو نگاه برگشت

 !؟!!  ارهیسرت ن ییبال حیمس نیتو رو خدا مواظب خودت باش ... ا_

  اکتفا کرد و رفت . یسر تکان داد به

 شدند .  یداد . و اشک جمع شده در چشمانش جار امیمحض رفتنش پگاه پ به

در تردد بودند و پارک شده  الیدر دم در و یادیها و مردان ز نیپارک کرده بود . ماش الیدورتر از و یلیرا خ نیماش

 بودند .

محافظت شده  یاهن یرا با در ها و نرده ها  الیو اطیشد . دور تا دور ح میقا یو پشت درخت دیکش شیبه موها یدست

 به وضوح مشخص بود. اطیبود و ح

 یا یزرشک بلند نیاست شرتیبود . ت ختهیبورش اشقته در صورتش ر ی. موها دی، دوباره دلش لرز دیرا که د حیمس

 .  خوردیرنگ به چشم م یتکه اب چرم مشک شیبه تن داشت کخ سر شانه ها

 مردانه اش ... لیو استا پیت نیا یبرا دیبازهم لرز دلش

 را بشنوند .  شانیتر رفت تا صدا کینزد
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 ؟  یزنگ زد نایهم لو بره ....! به س نجایاالنه که ا نیجمع کن دیزود باش_

 !  رسونندیخودشون رو م گهیساعت د میبله اقا گفتن تا ن_

  نیرسا دم زد : افر یبا صدا یترس چیه یتر رفت و ب کینزد

 راهه ! نی.... فرار بهتر حایداره مس نیادامه داد : افر رفتیزد و همان طور که جلوتر م دست

 یچ نجایتو ا مزیگفت : عز شیابرو یتا کی دنیدر انجا متعجب شده بود  با باال پر سیتند دنیکه از د حیمس

 ؟  یخوایم

 .  دیانداخت و بران توپ نیبر زم یتف سیتند

 تو صورتت !  نداختمیم دی؟! با ینیبیم نیرو که انداختم رو زم یتف نیا_

 ؟  یگیم یچ_

؟  یرفبا خر ط ی؟ فکر کرد یو فرار ! تا ک ی! شده پر از باز یدید تویکثافت ! زندگ یکنیم کاریچتو ای گمیم یمن چ_

 ؟ کنمیولت م یراحت نیبه ا  یتهران سیمن تند یقکر کرد

 !  انیب زنیاقا االنه که بر میامد و گفت : وقت ندار حیباال قد و چهارشانه با عجله به سمت مس یمرد

 . دیرا کش راهنشیپ سیخواست قدم بردارد که تند سیتوجه به تند ی. ب دید میکه اوضاع را وخ حیمس

 ؟  یزود نیکجا به ا_

 .  دیچیاو پ یو چنگالش را ذور گلو دیاز دستش کش تیرا با عصبان راهنشیپ

من اصال وقت ندارم .... من سر نخ و دادم دستت  یریبگ افهیو ق یاه و ناله کن نجایا ی... اکه اومد یدختر تهران نیبب_

 ! یتهران سیداره تند یتاوان هی یر...! هرکا ینکن انتیاز جانت خ زتریبه شوهر عز یخواستی؟! م یتو چرا نخ و گرفت

 دوباره برود که گرفتش  خواست

 !  یبابا چقدر کنه ا یا_

 صادق .... صادق _
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 خودمون !  ای اریدختره رو بردار ب نیبلند قد و باال هراسان امد و بله اقا گفت : ا یمرد

 ... دانستیرا خدا م بردنشی. کجا م دیکش غیج سیدخترک چنگ زد و تند یبه بازو مرد

 کورکورانه گره داده بودند . ی... همه را باطناب شی. چشمانش ... دست و پا دیوزیم یسرد باد

 و داد غیاز اندازه ج شیخودش بود . پ ریبسته بودند . تقص یپهن ینشسته بود و دهانش با چسپ ها یصندل یرو

 . کردیم

 و دنبال راه چاره بود .  زدیطرف تا ان طرف اتاقک نمور را قدم م نیاز ا حیمس

ود ب دهیرگ کش هیکه از شدت گر ییایدر یها لهیرا باز کرد و با تفرت به ان ت سیدور چشمان تند دهیچیپ ی پارچه

 نگاه کرد . 

 ؟ چرا سیتند یچرا دنبالم گشت_

 .  ختیریهنوز بسته بود و فقط اشک م دهانش

 خوب زی...به حرمت اون اوالش که همه چ ای...به حرمت عشق جوون ینباش نجایتا االن ا یاین گهیمن خودم رفتم تا د_

 بود ! 

 .کردینگاهش کرد . سکوت لبالب شده اش داشت خفه اش م بازهم

اون  ی... حت یبود یسرگرم هیواسه من  شهیتو هم نی! بب یاشتباه کرد یتهران سیو ادامه داد :  تند دیپا کش حیمس

اگر بهت محل  ؟ ... معلومه ! بابات پولداره ... اسم و رسم داره ... یخواستگار امیبچرا حاضر شدم  یدونیم اوالش ...

 ؟  یفهیاومدم جلو به خاطر بابات بود ! م یم دادمیم

.... به  هیچ نکارایو گفت : ا دیخند حیبود . مس دهیفا یبه خودت داد اما ب یاز سرش افتاد و سر خورد تکان شالش

 مو ؟ من ازت بچه داشتم مگه نه ؟ خاطر چهارتا تار

 ان همه بغض ... کردی. داشت خفه اش م شدیمنفجر م تیداشت از حرص و عصبان سیتند

 او چشم دوخت .  هیخنده اش را خورد و دوباره  حیمس

 ؟  یفهمیدنبالم م یاومد یم دیبشه ... نبا ینطوریا یخودت خواست_
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 !  دیگفت : نبا شد و در صورتش خم

 تا من بخوام ...!  یمون یم نجایا_

به تن دخترک راه افتاد . بلند ببند زجه زد و  یامد و لرزش بد رونیب یخچالیاز اتاقک سرد  یگریحرف د چیه یب

 . کردیخودش را هم داشت خفه م چیرا که ه شیدهان بسته اش صدا

کردن  ریکه پرونده را در دست گرفته بود خبر دادند . د یو سروان سیان طرف پگاه به مرصاد و مرصاد هم به پل در

 کند .  بیو ان وضع کشان کشان بردنش ، باعث شده بود پگاه انها را تعق سیتند

کرده بودند پگاه از استرس  ریرا در انجا اس سیشهر که تند یدور افتاده  یبه ان خرابه ها سیامدن مرصاد و پل تا

 نده شد. را مرد و ز یچند بار

 ... فرستادیو در دل همه را لعنت م ختیریاشک م یمانند ابر بهار سیتند

 را خوب قبول داشت .  نیمقصر بود ا خودش

 .  ابدی ییرها عیفج تیوضع نیاز ا دیتا شا دیکش  یخفه ا یها غیدوباره  با دهان بسته ، ج سیباز شد و تند در

 کرد و چشمانش را بست .  هیگر شتریب دیرا که د شیروبه رو یاشنا ی چهره

بارش  کیرک یفحش ها نکهیا یدهانش را کند . او هق هق کرد و مرصاد جا یدستانش را باز کرد و چسپ رو مرصاد

 کند و بازهم بزنتش بغلش کرد .

امدند و عرق شرم از  یبند نم شیها هیمرصاد بود گر یکه شرمنده  سیکرد و صورتش را غرق بوسه کرد . تند بغلش

 شده بود ... زیاش سراز یانشیپ

....  هشینم یچیه زمی... نترس عز نجاستیا سیبلندش کرد و گفت : نگران نباش ...پگاه بهمون خبر داد .... پل مرصاد

 اروم باش !  سمیتند

 .  دیسر رس حیداشتند مس شیو همان دم که راه خروج را در پ شدیم دهیمرصاد کش ی لهیرمق به وس یب سیتند 

 را خفه کرد ... شیبه مرصاد چسپاند و هق هق ها شتریخودش را ب سیتند

 و خودش وارد عمل شد . اوردینکند اما دلش تاب ن یاز مرصا خواسته بود سرخود کار سیپل
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 !  یمیرح یو گفت : به به آقا دیخشاب تفنگش را کش حیمس

نگذاشت  حیدهانش را باز کند که مس خواستیچشم دوخت و م حیمس یقهوه ا یبه چشم ها یبا تنفر خواست مرصاد

. 

کرد  اوضاع فرق دیخبر کرد سی؟ حاال که پل می؟ ما تازه باهم کار داشت دیبردیم فیتشر دی؟ داشت یکجا به سالمت_

 من !  زانیعز

 ؟  یفرار کن سیاز دست پل یتونینم گخی... د حیمس میبزار بر_

 چکدوممونیگفت :  واقعا ؟ چه خوب ! پس بهتره ه کردیدر دستش نگاه م یو همان طور که به اسلحه  دیخند حیمس

 نره نه ؟  رونیدر ب نیاز ا

 و مرصاد کالفه شده بود .  دیلرزیم سیتند

 عشقتو ؟  ایبهتره ... اول تو رو بکشم  نیباال انداخت و گفت : اره ا ییابرو حیمس

 خودمم !  شیسوم ننیقی

  میبذار بر حیمس اریدرن یباز وونهی: د مرصاد

بزرگ به جانش رخنه کرده بود و حالش دست خودش نبود . از مرصاد فاصله گرفت و  یا یکه شوک عصب سیتند

 مرصاد نگران نگاهش کرد . 

 چیکه ه ودیبه جانش افتاده  یچشم دوخت . نفرت خاص حیرا در حدقه چرخاند و به چشمان خندان مس چشمانش

 ... شدیجوره اتشش فروکش نم

 !  حیمس میو داد زد : بذار بر دیهم ساب یرا رو شیها ندندا

 خودت ؟  ایامتخاب با توئه عشقت  لیوک یو گفت : خب اقا دیخند دوبارهحیمس

تکان داد و گفت : باشه پس از تو شروع  ی. سر دیچرخاند . سکوتشان را که د شانیچهره ها یرا باال اورد و رو تفنگ

 !  لیوک یاقا کنمیم
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دستش به ماشه خورد و گلوله به سمت مرصاد پرتاب  حیکه بلند شد . مس نشانیو گفتن محاصره شد سیپل یصدا

 و خودش را پرت کرد ...  دیکش یبلند غیج سیشد . تند

 حک شد .  سیتند یباالتر از قلب زخم یخشاب خارج شده از تفنگ کم نیا

به جانش افتاد .  ریتصو نیا دنیبا د یک بزرگرا دستبند زد . مرصاد که شو حیهمان دم در را شکست و مس سیپل

 وقفه نگاهش کرد ....  یرا در اغوش گرفت و ب سیتند

 ....کرد . شیصدا

 را به خود او زده بودند .... ریت ییگو

 فشار داد و چشمانش را ارام بست یکه داشت دستانش را کم یبا جان کم سیزد و تند زجه

 ارامش مطلق که نه ....  یرا بردند و دل مرصاد را داغ دار کردند . تازه بعد از مدت حیمس

 که نشد .  گرفتیاش را فرام یداشت زندگ یا ینسب ارامش

 گرفت ... یجانش را م داشت

 را گرفت ... عشقش

 اش را از او گرفت ... یهمه زندگ یروزگار لعنت نیا

 و دم نزد  دید انتیخ

 گرفت و دم نزد ... شیبا او در پ یفرار از زندگ یرا برا کج یراه ها عشقش

 مرد ... نیدرد بود ا کوه

 کرد ... هیهم فشار داد و گر یرا رو چشمانش

 امد ... یشده اش بند نم یجار شیها اشک

 شد .. یدلش خوب نم یحک شده بر رو زخم
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 اش را  یزن زندگ نیا

 را  عشقش

 را  خودش

 برد .... یرا به فنا داد و رو به نابود  همه

 شل شد .  شیسر داد و پاها یبلند غیج یجان و خون یب سیتند دنیدرهم و اشفته به محض د یا اقهیبا ق پگاه

 .  کشدیم غیو ج زدیاسمش را صدا م مدام

 انگار تازه شروع شده بود ... بتیمص

 وقت وداع داشت .  بردیداشت مکه مرصاد دوست ن ییکه او را به جا ینیماش دنیرس تا

 .  کردیشکست و خفه اش م یدلش را م ینیسنگ بعض

 ... . کردیو و باور نم یدید ی... م کردینم باور

 خواست ...  یاش را م یزندگ  یو بزگشت دخترک مستانه  زدیداد مخودش هم باور نداشت  یچشم ها به

 ... رفتیپذ یوداع را نم نیا قلبش

 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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