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  maah | ی عاشقم شکنمی منتی    رمان نفر

         به نام خدا
 
 

  رفتار ی ،، که واقعپردازهی سه دختر می زندگی        داستان به بررس
 
  .کنندیم

  ،، نندیبی اش رو مجهی نتتی و اشتباه ،، در نهاکنندی        بچگانه رفتار م
 

  ساده لوحانه رفتار و.. انی با بار عذابش کنار بدی و باکنندی محسادت
 
  ي لزوما سودی ولشندی عوض متیدر نها ...خورندی و چوبش رو مکنندیم
 

 . نداره براشون

  ای نودهشتي ،، با اسم اون دختره ،، تومهی        شما داستان من رو ،، تا ن
 
  .دیخوندیم

  بودن رمان ی من رو در مورد واقعحاتی که قبال توضيزی        دوستان عز
 

  رو که قبال یحاتیمتاسفانه من توض..هیتکرار...دی نخوننویلطفا ا...دیندخو
 

  که بهمون اضافه شدند يدی دوستان جدي بودم پاك کردم و برانوشته
 

 .. االن دوباره جوابشون رو بدمخوامی شده که مجادی سوال اچند
 

  از داستان یی بودن قسمتهای واقعری من منکر غنکهی        اول ا
 
 قشنگ ...یکی ويتو!.. ؟ستی رمان چدی سرچ کندیاگه االن بر..مشینم
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  ي که براییاز بولد قسمتها.. گرفته شدهی رمان از چي شهی رگهی مبهتون
 

 اولش هم متعلق به ..ی و ساختگیلی تخي داستانهاشتریب... جالبهخواننده
 

  دختر شهیهم..شدی اونا نوشته مي براشتریب.. ثروتمند جامعه بودقشر
 

 ... و پسر شاه شاهزاده

  دور از یلی ظواهر رو بولد کنه ، خی کنه کمی سعسندهی        پس اگه نو
 

 !که اصال خودشه..ستی رمان نشئونات

 ! من ی        ول

  ما به تیاگه شخص.. هم گفته بودمای        من به دوستانم قبال تو نودهشت
 

 ..سمیردش بنو در موتونمی وجود نداشت نمی واقعيای در دنازاش

 .. قصه مهتاب مثالدی        ببن
 

  ي گرفت بچه هامی        دوستم عموش فوت کرده بود و پدر دوستم تصم
 

 .. دختر و پسر بودندهی.. رو خودش بزرگ کنهبرادرش

  یهر روز تو مدرسه م..شهی پسر عموش منی        دوستم بعدها عاشق هم
 

  فی رو تعرافتادینه شون م خوي که توی من اتفاقاتي و برااومد
 
  چکار کنه که بره بهش میکردی با هم فکر ممینشستیم...کردیم
 

  و اصال شنی بزرگ منایحاال بعد ها ا... اون موقعمی بودرستانیدب..بگه
 

  !شهی مي اگهی عاشق کس دپسرعموئه

 !دی داشته باشنوی        ا
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  شیی با دختر داشیدپسرعموم نامز.. خودمي عموي        از اون ور خونه 
 

  و بعدا همون دختره براش پرهی دختره مهی چون تو دانشگاه با خورهی مبهم
 

  یلیکه خ ..شیی پسر عموم و دختر داي نامزدشهی و باعث مکنهی مدردسر
 

 !دی هم داشته باشنویا!.. بهم بخورهخواستنی همو مهم

 ه مچ شوهرش رو  دادگاه قرار گرفتم که زنهی انی        بعد ها من تو جر
 

  ییزهای چهی و چون از قبل خبر داشته و به رهیگیم!  دوست خودش همراه
 

 ..کنهی دم خونه و خفتشون مرهی مسی کرده بوده ، با پلشک

  چون شوهره جرمش دهی        دادگاه حضانت دو تا بچه رو هم به خانم م
 

 .. بودهواضح

 ... بودندیتماما واقع.. که گفتمیینای        ا

  یاک.. مهتاب رو از توش ساختمانی کردم و جرکسشونی        حاال من م
 
 ...بی ترتنی داستانها هم به همهیبق..؟!

  نیهر جور دوست دار..؟! نه ای و ی واقعدیگی منی        االن شما به ا
 
  که کنمی مدیو باز هم تاک..به خودتون مربوطه حتما..دی برداشت کندیتونیم
 

  که بتونم نمی رو ببتی ماجرا و شخصدیبا.. ندارمي قولی قدرت تخمن
 

 .. پر و بال بدمبهش
 

  تونمینم. باشمدهی رو ندتشونیاگه شخص..نطوری        کرکرترهام هم هم
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 ! صفحه حرف بزنم که نهمهی موردشون ادر
 

  هام رو تیپسرعموهام شخص..ياری اختری غیلیخ.. بخوامنکهی        بدون ا
 

 !ساختند
 
  شون دو تا پسر ، و یکی عمو دارم که ي من سه تا خانواده دینی       بب 

 
  هیهمه مون هم تو .. ام ، هر کدوم چهار تا پسر دارندگهی دي دو تا عمواون

 
  برادر نی رفتارها رو بنیا...میاصال با هم بزرگ شد..میکردی می زندگکوچه

 
 ..دمی دها

  دو بچه دارن، هنوز یکیو هر کدوم         االن که همه شون ازدواج کردن 
 

  رو گهی همددمیبخدا با آجر هم من د... به همپرنی مشی ميزی چهی تا هم
 

  الت و لوت ها نی از ادیفکر نکن... کارهانی از اکنندیدستشون برسه م..بزنن
 

  یی اجتماي شغل و وجهه ی رو بکنم ولفشونینه بخدا بخوام تعر.. هاهستن
 
 بابا و مامانشون .. رو دوست دارنگهی هم همدیلیخ..ند هم داری خوبیلیخ
 

  هم که دست برده باال و به مامانش بگه خفه شو و گرنه دمی دیول.. همرو
 
 !زنمتیم

  از ی بعضي برانکهی ایول..هیعی من طبي برالی مسانی ادنی دیلی        خ
 

 ون چ..زننی رو مدگهی هارن و همنقدری باعث تعجبه چرا پسرها ادوستان
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  ي ما دختريچون خونه .. کردمی کرکترهام رو از پسرعموهام کپمن
 

  دوست داشتم خونه عموهام رو که همه شون پسر یلیخ...میبود
 

  بعدش باهم ی ولزننی همو منهمهی که چطور اکردمی تعجب ملیاوا..بودن
 

 ...گهی کم کم برام حل شد دیول..شنی مخوب
 

  ي هاي بازوونهی اونم دی بود مهربون ول شونیکی... پسرهانی        تو ا
 

 ..من فربد رو ازش گرفتم.. رو داشتخودش

  که دختر ی خواهرهاش و ما حتيرو.... قلدر بود و بوکسور وشیکی        
 

 ..رضا رو درست کردم... و تعصب داشتتی حساسمی بودعموهاش

 فقط و .. داشته باشهی درس خوبی حتنکهی هار بود و بدون اشونیکی        
 

  کرد و االن تو شرکت دای آشنا و رابطه پیکل.. هاشي بخاطر زرنگ بازفقط
 

 من فرداد رو از روش ... داره و از همه هم پولدارترهی پست خوبنفت
 

 ..ساختم
 

  رو پر زهای چي سرهیفقط ..تی دور نشدم از واقعیلی بگم خخوامی        م
 

  باشه که خواننده رو يزی چهی دیبا..نهی رمان همتیچون خاص.. کردمرنگ
 

 .. نهای کنه جذب

 *دهی        ش

 : برگشت و به من نگاه کردی        مامان با نگاه هول
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 !دهی مواظب باش ش-         

 بدون .         دست سوده رو گرفته بود و چند قدم جلوتر از من بودند
 
 : نگاهش کنم گفتمنکهیا

 !گهی راحت بشه دالتی خریخب دستم منم بگ.. مامان-         

  انداخت که ي برگشت و نگاه تندمیدی که رسابونی خي گهی        به سر د
 

 !رمی پاساژ بگي اعتنا سمت ورودی شدم سرم رو بمجبور

 :        سوده 

 !شینی ببدمی اونو که خودم ددی مامان اول با-         

 ادکلون حالم رو بهم  تند ي ، بومی رفتنیی پاساژ رو که پاي        پله ها
 

 آخرش  .می انتخابهاش رو انجام بده و برگردعی بودم مامان سردوارمیام.زد
 

 !خواستی که خودش مشدی مي اونجوری همه چکه

 :        سوده

 ! مغازه کدوم دست بود؟دهی ش-         

 : گفتملی می        ب

 !سر راهمونه... جلوترمی بر-         

 :مان گفت        بعد رو به ما

 ! نازهیلیخ!... مامان شینی اگه بب-         

 ! بگمی چ-         

 . زدميپوزخند.. هم قفل شدي لحظه توهی        نگاه من و سوده 

  لونیدختر نا... زدندرونی افتاد که از مغازه بي        چشمم به دختر و پسر
 

 ! لب داشتي روي دستش بود و لبخند گاله ایبزرگ

 ! بوددهی لباس خوشگل خرهیا         حتم
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  نیهم..  که مادرش براش انتخابش نکرده نیهم..ی        مهم نبود چ
 
 ! بودی عالیعنی

 خوشحال و تند تند لباسها رو .می        به سمت رگال مورد نظر سوده رفت
 

 . زد کنار

 ؟! کجاست-         

 : تر رفتم و باهاش مشغول گشتن شدمکی        نزد

 !دنشی خر-         

 :        اخمهاش تو هم رفت

 !ناهاششیا....آها!.... نگو-         

 : مامان گرفتي و با ذوق جلودی کشرونی        بعد لباس سبزرنگ رو ب

 ! مامان-         

 : کرد زونیلبش رو آو.  بهش انداخت ی        مامان لباس رو گرفت و نگاه

 ؟!ستی کوتاه ن-         

  بگو، بعد هم خودش يزی چیعنی به من زد که ي چشم غره ا        سوده
 

 : رفت جلوتر

  !ادیباال که آقا نم . گهیخوشگله د ! ی مام-         

 ! باال انی میکی یکی آخرش اد؟یتا حاال شده ن ! ادی نم-         

 ! روش پوشمی خب تا اون موقع من مانتو م-         

 : مامان شدم کی        نزد

 ! بوده مگه؟نی اریغ ..گهی راست م-         

  مانتوم بردم و کنار بی ، دست به جشی        بعد در مقابل نگاه شاک
 

 .ستادمی اسوده



 8 

 ؟! نه ای نمی ببنیذاری م-         

  مامان گذاشت و مشغول ناز ي شونه هی ي        سوده دستاش رو رو
 

 .مامان خنده اش گرفته بود .  شد کردنش

 دامنش .  تاپ و دامن بود هی که سوده انتخاب کرده بود یباس        ل
 

  حلقه نی آستهیتاپش هم .  زانوش بودي داشت و تا روی کج واضححالت
 
  ، دور زی ري هاي سنگدوزهی بود که همون رنگ سبز دامن رو داشت با يا

 
 .  اومد ی به سوده منکهیمهمتر ا.. خوشگل هم بودیول..ساده بود.  اش قهی
 
 مطمئن .  کرده بود رونمونی ببای تقری قبل فروشنده با اوقات تلخي فعهد
 

  مامان نظر دی بادونستینم!...میدی چرا نخریول ..می رو داردشی قصد خربود
 

 !دادی رو مآخر

  و دو و ستی دراز بقی دو لنی اگفتمی اگه روش رو داشتم و می        حت
 
  مادرشون ، آدامس دییه و تا روبروش ، بدون اجازي و چهار ساله ستیب

 
 !شدی نمحی ، باز توجخرندی نمهم

  نی آخرش اریگ . دی طول کشقهی ده دقبای کردن مامان تقری        راض
 

 ! که گرونه بود

  لب سوده ي روی        لباس رو که داد دست سوده ، لبخند پر از شوق
 

 !مامان موافقت کرده بود . نشست

 !؟ی تو چ-         
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 .کردی    برگشته بود و به من نگاه م    

 ! انتخاب نکردميزی من هنوز چ-         

 !یکنیتا هلت ندن انتخاب نم !....دونمی تو رو که م-         

 :        سوده 

 .دمی براش ديزی چهی مامان من -         

 . دنبالشون رفتمنهیدست به س. دی        دست مامان رو کش

  !خوامی من اونو نم-         

 :        سوده 

 !گهی مخودیب... خوشگله مامانیلی خ-         

  بکشه رونی سوده لباس رو بنکهی        سرعتم رو تند کردم و قبل از ا
 

 : رو گرفتمجلوش

 ! پوشمی نميدی من م-         

 !نمشی بب-         

  .  شلش بودي قهی رنگ بود که تنها مدلش ي گلبه ايدی مهی        لباس 
 

 ! دوستش نداشتماصال

 ! رنگنی اادی نمدهی به ش-         

 : راحت شد و گفتمالمی خی        کم

 !ستی مدلش هم خوب ن-         

  دیدختر با...نای پوشی لباس بلند نمچوقتی هادی خوشم نم-         
 

 ! ناز و بلند بپوشهيلباسها

  !می        پشت سرش ، من و سوده چشمهامون رو درشت کرد

  چونه زدن مامان با فروشنده لباس سوده رو قهی        بعد از ده دق
 



 10 

 ! و پنجاه صدی ساده شده بود سیلی تاپ و دامن خهی. میگرفت

 ! کردنشونی نفربای مامان تقرمی که اومدرونی        ب

  توجه یول. کردی بود که توجهم رو جلب ميادی زیلی خي        لباسها
 

 ! رو نه مامان

 مامان دستم رو گرفته بود و داشت  . ستادمی شدن دستم ادهی       با کش 
 
  لباس رو هیسوده . شدمکترینزد.کردی مغازه نگاه منیتری وي توي لباسهابه
 
 . دست نشون دادبا

 ! خوشگله مامان-         

 .. کت نازك روشهی بود با دی سارافون سفهی        

 !ن دوست ندارمم!... بازم کت و دامن -         

 :        مامان

 ! که خوشگلن نشیتری وي تويلباسها....البد داره!  تو می بر-         

  گرون یلی که خهییکامال مشخص بود از اون مغازه ها. می        وارد شد
 
 از چند تاشون .  بودندکی همه شیول.  نداشت يادی زيلباسها. دهیم
 

  من و سوده نگاه يه انتخابها با وسواس بیلیمامان خ.  اومدخوشم
 
  !کنهی هم بودم پسر فروشنده با لبخند بهم نگاه منیمتوجه ا..کردیم

 .دمی مامان رو چسبي صورتم رو چرخوندم و بازوعی        سر

 ! چطوره؟-         

 لباس رو از .  پسره بود ي حواسم به چشمهای چشمری        هنوز ز
 

 . گرفتمدستش
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 !        بد نبود 

 تاپش رو .  شد و لباس رو از دستم در آوردکی        سوده از پشت سر نزد
 

 .دی دامن رو دی زد و مدل لنگکنار

 !چه ساده !..نمی بب-         

 :        بعد رو به مامان گفت

 ؟! خوشگله مامان-         

 !ستی اصال خوشگل نیعنی گفته بود ی حالتهی        با 

 . و بعد لباس رو گرفتممدی        بازوش رو کش

 :        مامان

 ! مامان جان ؟یکنی پروش م-         

 ؟! کمک کنمنیدی اجازه م-         

  یاز نگاه خندونش هم خوشم نم.  سمت فروشنده میدی        هر سه چرخ
 

 !اومد

 ! خانمه ؟ي برا-         

 ...        با حرکت چشم، به من اشاره کرده بود

 :ن        ماما

 ! دخترمي بله برا-         

  قد بلند ي به خانمهایلی مدل خنیا !...هی به نظرم انتخابتون عال-         
 
 !ادیم

 ! گفتم و برگشتم سمت لباسها ی لبری زی        مرس

 قرمز  ...یآب ...دیسف...یمشک.  هم از همون لباسه بود گهی        چند رنگ د
 
 ! و سبز ی صورت،



 12 

 خودم هم ازش خوشم .کنم بازم سبزه چشم مامان رو گرفته بود        فکر 
 
  با سوده خواستمینم. داشته باشهگهی رنگ دهی دوست داشتم یول. اومدیم
 

 ! کنم ست

  تفاوت که دامنش بلند بود و نیبا ا.  سوده بودي        رنگش مثل لباسها
 

 ...  داشتیفی لطیلی جنس نخ خهی. ی ، تاپش هم تو گردنی لنگمدلش
 

  .دی شاشمیابر

 :        مامان 

 ! توششهی می چدی مروارزی آوهی دخترم با -         

 !دی رشته مروارهی..        آره

  پروش کردم و ی اومد وقتی به چشم نمادیز.  کوتاه بود بای        تاپش تقر
 

 مامان با ذوق بهم گفته بود بچرخ و سوده . ستادمی به مامان و سوده ارو
 

 .کردی چپ به مامان نگاه مچپ

  یدونی منیا!... گرونه یلی لباست خنیبه من که گفت!  مامان خانم -         
 

 ! ؟چقدره

 . رو چک کردمکتشیتیا.. نبود اصال متشی        حواسم به ق

 !        هشتصد ؟

  لباس متی قدیرسیبه نظر م...        مامان مشغول چک کردن لباس بود
 

 .دمی راحت شد و بعد دوباره چرخالمیخ.  نکردهشیعصبان

 ! خوبه مامان ؟-         

 ! خودت ؟ي دوستش دار-         
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 : چشمم به سوده بود هی        

 ! فکر کنم -         
        

  موزهامون ری شمی پاساژ داشتکی سبز نزدي ساعت بعد ، تو فضامی        ن
 

  لباسهامون ست کرد ، يکه برا یمامان عالوه بر کفش و شال. میخوردی مرو
 

 ! بهتر شدی و حالش کمدی گرون هم خري مانتوهی سوده يبرا

 ! سفارش نکنم ها گهی ددهی ش-         

 : گذاشت زی مي رو رووانشی معترضانه لدی        نگاه کالفه ام رو که د

 ! بدم ؟حی تو از اول توضي برانمی بشدی من بايهر سر!... عه وا -         

 : لبهاش جدا کردنی رو بی      نگاهم به سوده افتاد که با لبخند ن  

  !دمی مادشی ویمن خودم همه چ!  نگران نباشی مام-         

 : داشت ي هم حدیی        پر رو

  تور کردن نیام..؟!ي بلدیلیخ...؟!ي بدادی ویچ!  بدم ادشی -         
 

 ! مگه؟خواستی مآموزش

 : دلم ادامه دادمي تودمیو که د رشی        نگاه عصبان

 !        تور هم نشده که 

 :        مامان

 ! ها ومدیخوشم ن !....دهی ش-         

 :        سوده 

 ! ولش کن مامان-         

 : ادامه دادشخندی        بعد با ن

 !یآج..گهیشانسمه د!..نگرانمه!.. بزرگترمهی آج-         

  درشت شده ي گذاشتم و با چشمهازی ميمحکم رو رو وانیل...ای        خدا
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 : کردمنگاهش

  يزی ، چیی وی مهیاول !..بعد..ي خواستگارانی بذارنیاول م!..ی آج-         
 

 !بعد..می بشنوازشون

 :        مامان 

 !با هر دو تونم..هی کاف-         

 : کم نشده بود تمی        عصبان

  هم شد نیام!.. عمو رو نشناسهيواده  بگو خانیبه کس!  شانس؟-         
 

 ؟!شانس

 : معترض سوده رو مامان قطع کردي        صدا

 ! بشنوم ی خوام اسمی نمرونیب....گهی بسه د-         

 : آورد و رو به من گفت نیی        صداش رو پا

  جا چیه!... عموتون با خودميخانواده ...بعدش هم!...نی امنی امیه        .
 

 ! برن توننی نمنجای ابجز

  ، باعث زی مي رودی سوده چند بار کوبوانی        دستش رو که سمت ل
 
 ! من شدي سوده براي دهی کششین

 .. حق نشسته بود يخدا جا..کردمی        بهتر بود خودم رو کنترل م
 

  شده چارهی بیعنی نی کنه ، همي ، قرار بود ازش خواستگارنی که امنیهم
 

  !رفته

  سوده انتخاب ي براي حال ، مامان مورد آسونتر و مطمئن ترنی   با ا     
 

  ، ی عرفانيخانواده  . ادی خوشم نی عرفاندینه که من از سع.  بودکرده
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  وقت بود یلی بودند و خنای بابابزرگ ایمی قدي هاهیهمسا
 
 ! به دست آوردنش سخت تر بودیول. مشونیشناختیم

  پولدارتر یلی و به نسبت ما خکردیش کار م شرکت باباي تودی        سع
 

  يدی شدی بابابزرگ ، باعث دوستي ما با خانواده يرفت و شد ها . بودند
 
  همه بایتقر.  شده بوددی مامانم و دو تا زن عمو هام با مادر سعنیب

 
 !ارنی رو به دست بدی سعي جورهی خواستنیم

 ! بود که سخت بودنی اي        برا

 ! نظرشون رو جلب کنندکردندی تالش شون رو م        همه

  و هفت سالش تموم شده بود و مسئول ستیتازه ب...ی ولنی        ام
 

  کار رو هم اصال بابا با آشناهاش براش جور کرده نیا.  بانک بودالتیتسه
 

 . شدنی عمو باعث استخدام امياعتبار خوب بابا و البته خواهش ها. بود

  رو به چنگ نی سوده ، امدی بانکهی اي برالشیامان تنها دل        البته که م
 
 . نبودنیفقط ا ! ارهیب

  زود راه خودش رو یلیخ.  از اون زرنگهاش بوددم،ی        پسر عمو مج
 

  و ستی رو عوض کرد و دونشی مدل ماشیوقت.  کرد ی باز مشرفتی پيبرا
 

  ها بتونه يود زنی به امی کردی شد به مگان، اصال فکر نملی تبدشش
 

 !میکردی اشتباه میول. رهی بگخونه

  خونه کی نزدي آپارتمان هفتاد مترهی عمو تونسته بود ي        با کمکها
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  لی مایلیالبته خ.  هم رهن داده بودی خوبمتی که با قرهی بگنای عمو اي
 

 اما بعد از شش بار غش کردن زن عمو .  کنهی زندگي جدا بشه و مجردبود
 

 !شد منصرف

  خودم شی پکسالی تا دی هم باارهی عروسش رو که بگفتی        زن عمو م
 

 !باشن

  ی هم که ارثکلشی رو از زن عمو گرفته بود و هشی ظاهرتی        جذاب
 

  بجز بای دخترا هم که تقريتو.  بودندیکلی همه شون قد بلند و هنای ابابا
 

 .میبود ، ما شش تا دختر عموها همه مون قد بلند آتنا

  يخواهراش همه ! ادی قد بلند خوشش نمي گفته بود از دخترانی        ام
 

 ! کردن بهمونی رو مو به مو منتقل محرفاش

  دندی شننازی حرف رو از آنی ای        چقدر هم که گلنار و سوده وقت
 

 ! شدندخوشحال

  دهی اومد بهش بگن تو قدت از شی سوده زورش مگهی دي        جاها
 
 فقط چون از من کوتاه ...دونستی خودش رو قد کوتاه منجای ایول.. ترهوتاهک
 

 ! بود تر

  یلی کار سوده از من خدی رسی وجود ، بنظر منی        به هر حال، و با ا
 

 ! تر باشهراحت

  و کی جي داشت و همه نای با زن عمو می گرمي        مامان رابطه 
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  بود که نی مامان و سوده ای دلگرميرا بلی دلنیمهمتر.  بود یکی پوکشون
 

  پسرش از سوده ي برای بهمني آقاي مامان از خواستگاری ، وقتپارسال
 

  به نای ایرو چه حساب! وا :  کرده بود ، زن عمو جواب داده بود که فیتعر
 

 ؟! واسه سوده انی جرات دادن بخودشون

  سوده بهترش يه ، برا به سوده ادامه داد کيداری        بعد هم با نگاه خر
 
 !شهی مدایپ

 !        و چقدر هم دل مامان و سوده رفته بود

  حواسش دیرسی به نظر میی جوراهیزن عمو .  نبودنی        البته فقط ا
 
 ! سوده اسشیپ

  دفعه خود سوده به هی گرم بود و یلی هم با سوده خدای آي        رابطه 
 

  هاشون گفته سوده قراره ی از همکالسیکی گفته بود تو دانشگاه به مامان
 

 ! داداشش بشهزن

 ! حرفش رو باور نکردمچوقتی        من که ه

 !        اما خب 

  دی داره سوده رو دي بودمش که چطوردهی        چند بار تو مراسمها د
 
 !بهش نگفتم که خودش رو خفه نکنه  . زنهیم

  یول!  بودمدهیار به گلسا هم د رو چند بشیواشکی ي نگاههانی        خب ا
 

 سر به سر گلسا و گلنار .  دارهی نظر خاصهی بود در مورد سوده مشخص
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 ! عمو جوادم يدخترها. کردی مسخره شون می و کلذاشتی میلیخ

  که توش یی های شوخچوقتیه. کردی با ما متشخص رفتار می        ول
 

 ! بود حرفاش با ماي توی ادبهی.  کردی باشه نممسخره

  بود که اگه قراره نی احمی        به هر حال چون من بزرگتر بودم ترج
 
  ازدواج نی در حد امیکی الاقل با دی کنه ، منم باي از سوده خواستگارنیام
 

 ! ترنیی نه پاکنم

  ي از من خواستگارکنمیفکر نم ... ی بود ولی مورد خوبیلی خدی        سع
 
 !کردیم

 !رفتی کتش نمي تویول. گفتمی رو منی هم        به مامان هم

  ی خاصيمامان فکرها.. پسر عمهی بعد و عروسي آخر هفته ي        برا
 

 ...چشمهاش... مشخص بود از . داشت
 

         الهه
 

  ي مجري قبل حامد ، به دختره ي که چند لحظه ی زشتي کهی        ت
 

 رضا ، همراه . رده بود گفته بود ، هنوز کر کر بچه ها رو قطع نکمراسم
 

 . پشت سر ما نشسته بودندفی و هومن ، ردحامد

 .  رضا نبودي خنده ي صدادنی که باعث تعجبم بود نشنيزی        چ
 

 .  نبودفی سر کدیشا.  آوردندی ها حالش رو سر جا مکهی تنی امعموال
 

 ! جانشقی رفي چند روزه تی بخاطر ماموراحتماال
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  ی دوستنیا.  رو نداشتیشکی هي، رضا هم حوصله         فربد که نبود 
 

 . جا هم بکشهنی به اکردمی فکر مدیبا.. قابل تحمل بودری از اولش غبرام

  جلسه تموم شد و پرونده رو با یوقت.  بودمشدهی بار دهی        امروز فقط 
 

 طلبکار .. برعکس بودایکار دن.  من پرتاب کرد و رفت زی مي روتیعصبان
 

 ! بودهم

  ي و ستاره اي غش غش هدي خنده ي متعجب شدم از صداشتری        ب
 

 !دندی حامد از ته دل خندي کهیبا ت.. من نشسته بودند کی نزدکه

  بود که هنوز کامل کشف نشده يزی و ستاره چي        البته که جنس هد
 

  اصال از دیشا.  دو سال نتونسته بودم بشناسمشوننی ايالاقل من تو. بود
 

 ! نبودند زادی آدمجنس

  ی چي اصال برادمینفهم.  اومدی حرف زدنش هم نمي صدای        حت
 

 . شرکت کردهشی همايتو

  يرضا گفتنها.  برگردم عقب و نگاهش کنم خواستی        چند بار دلم م
 

  بود عقب و دهی پنج ساله ، کامال چرخيمثل بچه ها.  مخم بود ي رويهد
 

  وجود هنوز هم صداش رو نیبا ا . گفتیه تا رضا م هر جمله اش ، سيتو
 

 ! بودمدهینشن

  با کم کنهی میچی رو قي طرف خوشحال بودم بازم داره دم هدهی        از 
 

 ! بدونم چشه خواستی دلم مگهی هاش ، و از طرف دیمحل



 20 

  !گفتی منایحتما به آدر.. نداشتی به من ربطگهی        هر چند ، د

 ! افتاد رو قلبم يزی چهی گذشته ، باز ي اتفاق هفته يورادآی        با 

 . کردمی از رضا تعجب می داره ، ولیفی فربد چه وجود کثدونستمی        م
 

 ؟! شش ماه قبل نبودم ي من همون الهه مگه

 ؟! شرکت باهاش قرار گذاشتکی شاپ نزدی که تو کافی        همون

 ؟!کنمیوشبختت م        که دستاش رو گرفت و قول داد خ

 ! شدی نمیول..  نکنم هی کردم گری        لبهام رو تو بردم و سع

  تا االن ی قبلياز چهارشنبه .  افتاد ی اشکم راه مگهی دي قهی        دو دق
 
  چشمه گهی وقفه ، فکر کردم دی بي هی گري شبانه روزي هفته هی بعد از ،
 
 .اما نشده بود .  اشکم خشک شده ي

 ! شدی نم       

 ..هوا هم نبود...مردمی مگهی دي چند لحظه نجایا.         بلند شدم

  يجلو... خلوت و ساکت جلوم بودي که خارج شدم راهروی        از در اصل
 

 ...ی نمخودمو

 ؟! الهه -         

 نگاه متعجبم به رضا بود که با توقفم ، ...  برگشتمعی سریلی        خ
 

  . بودستادهی اروبروم

 ...        جلوتر اومد

 ؟!ي داری مشکل-         

 ! باال رفت تی بعد با عصبانیول....        ابروهام اول با تعجب

 ؟!من..مشکل!.. مشکل؟-         

 ! تو -         
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 ...تونستمیکه نم... بگميزی        چند بار لبهام رو تکون دادم که چ

 ؟! خوبه نقدری اي رضا، نامرد-         

  !خواستمی موقعش رو نمی شدن بی عصباننی       چقدر هم که ا 

 ! باش یزنی که میی مواظب حرفها-         

 !ي نامرد-         

 ... ام گرفتهی        متاسفانه گر

  رو تکرار ي کامل بچرخم نامردنکهی        چند قدم عقب رفتم و قبل از ا
 

  .کردم

  نکهی و بعد از ادیردارم ، بازوم رو کش قدم دوم رو بنکهی        قبل از ا
 

 . رهاش کرد عی سریلی سمتش، خبرگشتم

 ... تو گوشت چونزنمی نم-         

  ي خلق و خوکنمیاصال تعجب نم!... کنم ی هم تعجب نمی بزن-         
 

 !يری هارت بگقیرف

 !شعور داشته باش الهه ! زنمی دارم حرف م-         

 سکوت و خلوت سالن بهم جرات داد بلندتر ..ده بود ام واضح شهی        گر
 

 ! بزنمحرف

 ؟!؟ من فقط شعور سرم بشه  !ي خوای؟ تو شعور نم! شعور -         

 :        گر گرفت و ادامه دادم

  ، قولهام رو به تو دمی رو دنایبگو آدر!... الاقل؟یستی مرد هم ن-         
 

 !ست؟ی نیراضمامانت ...؟!مامانت رضا .. کردمفراموش

  !کنمی مکاری نداره من چی اصال به تو ربط-         
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  از کترِی از مو باريدهای امي همه دنی به آتش کشي جمله برانی        ا
 

 ! بود ی قبل تا االنم کافي هفته

  که روبروم بود تمام ی وحشتناکي صحنه دنی و با دی قبلي        هفته 
 

 !بود قطور عشقم نابود شده ي هاتنه

 که ... گرفته بودمدهی ندی تمام دو ماه قبلي رو تونیری شي        هشدارها
 
 عوض ... خودمهيهمون رضا...شهیخسته م...ي حسابدارادهیکارشون ز...نه
 

 !نشده

 برگشته بود و با  ...لی عزرائبتی هي ، تودمی دییرضا... کافهي توی        ول
 

  تونمینم!..کنندیقبول نم!..ذارهیم چشمهام ، گفت مامانم ني توي عادنگاه
 

 ! کنمشونیراض

 !        دست از سرش بردارم

 که ... مونده بودی ازشون باقي نازكِ سوخته اي        االن فقط رشته ها
 

 ... رفتاونم

 .... ها عقب عقب رفتموانهی        مثل د

  ی دوست داشتنيرضا!  خودم؟يرضا..؟! خودش بودنی        ا
 

  ينجوری که ادهی نکبت نوزده ساله دي اون دختره ي تویچ..؟!خودم
 

 ؟!کشوندی مشمی به آتداشت

 !حالم بد بود ... دادی نمتمی گشادم فقط نشان از عصباني        چشمها

 ! ؟گهی ديخوای از جون من میچ....نجای اي دارکاریچ... االن-         
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  که یبا انگشت. د         با حفظ همون حالت طلبکارانه اش جلوتر اوم
 

 :دادی صورتم تکون ميجلو

  از اون فاصله گهی بار دهی نمیفقط بب...یحواسم هست ول !..یچیه .-         
 

 !؟ی منو بچزونيخوای مينجوریا!..يخندی هومن مي تو رويدار

 : ادامه دادي پوزخندواري        همراه هه 

 ! الههيخنده دار.. جک-         

 ...تیور مچط.. رضا-         

 ! بتونم؟ی چطور چ-         

  دمی رفته؟ اون قول مادتی!.. نامردي کردي ازم خواستگار-         
 

 دروغ بود !.. نبودهمی زندگي مثل تو تویشکی هدمیقول م.. کنمخوشبختت
 

 ؟ !همش

  سر و اون سر نی ای با نگرانزدی سرگردونش که دو دو مي        چشمها
 

  يجلو... رو خودش بهم گفته بودنایا!  بودنی توهيزی از هر چشتری براهرو
 

 ! بار نیچند..همه

  !میهنوزم هست!..می ما دوست بود-         

 . سرم رو کج کردمي        با ناباور

 ... دوست-         

 !ستی جاش ننجایا.. آروم-         

  شی جا حرفش رو پنی صدا و انی بخوام با اکردی        اصال فکر نم
 

 ؟! داشتيچه انتظار..بکشم
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 !؟یبا چه حالت..يچطور...دمیکشی مشی        کجا پ

  ژست طلبکار نی ازت ، که با ادونمی نمی چگهید!  جاش کجاست؟-         
 

 ؟! ندارهی به تو ربطیگی جلوم و ميواستاد

 .. تموم شدهيزی چهی!... ندارهی به تو ربط-         

 ! آوردی تر منییحظه پا        صداش رو داشت لحظه به ل

 ... نبودهمونیدوست.. ما تموم شدهنی بيزی چهی -         

  چشمهام بره ي        سرم رو چند بار تکون دادم تا اشکها از جلو
 

 ...دستهام لمس شده بودند...کنار

 ؟! عشقمون بوده-         

   حتمانیا.. همه رذالتنی آورد و عقم گرفت از اکی        سرش رو نزد
 

 ... نبوداریسام

 !خورهی هومن به درد تو نم-         

 !رضا چه مرگت شده ؟..ه؟ی هومن خره ک-         

  که تو يزی تو صورتم، که انگار داشت چگهی مکث دهی        بعد از دو ثان
 

 از کنارم گذشت و همزمان با برگشتنش با .. کردی بود رو مزه مزه مذهنش
 
  و دور شدنش دمی و شوك، چرخهیاز تعجب و گر که پر شده بود ي اافهیق
 

 ..... نگاه کردم رو

 ! منطق شده بود؟ی بنقدری ای        از ک

 ! رحم شده بود؟ی بنقدری ای        از ک

 ! فراموش کار شده بود؟نقدری ای        از ک

         مهتاب
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   خشک کردم و کنار ساراشرتمی        دست هام رو با پهلوها و پشت ت
 

 .کردی رو نگاه منای خاله ای مهمونيهنوز داشت عکسها. نشستم

 ! سارا ؟یشی خسته نم-         

 : سرش رو بلند کنه ، لبخند زدنکهی        بدون ا

  !گاهین.... رو تازه االن غزل فرستادهنای ا-         

 !گهیاصال حوصله نداشتم د.  گرفتکمی رو نزدلی        و موبا

 !من گرسنه امه !  ؟انی بچه ها نم چرا-         

 ! منم-         

 چند بار . مامان نبود.  مبل بلند شدم و رفتم آشپزخونهي        از رو
 

 .نجامی کردم و تازه صداش از باال اومد که اصداش

  به یبعد هم نگاه.  آشپزخونه و غذا رو چک کردمي        برگشتم تو
 

 . انداختمساعت

  دست به کار شدم و از عیسر! خوره؟یت چهار ناهار م ساعی        آخه ک
 

 .  بشقابي تودمی مامان استفاده کردم و چند قاشق خورش رو کشنبود
 

 .می کنری اومد که قبل از ناهار خودمون رو سی خوشش نماصال

 به دم در .  بودلی موباي        از سالن که گذشتم سارا سرش هنوز تو
 

 : صداش اومددهینرس

 ؟! کجا -         

  جا افتاده مهیق.  بوددهیحتما ظرف رو د.         جوابش رو ندادم و رفتم
 

 . بوددیاز مامان بع..بود
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 .  از پشت در اومدنی ماشي مشغول خوردن بودم که صداتی        با رضا
 

 ! خودش بود بستمیشرط م.  رضا بودحتما

  یب. ی مشکيایزانت. ..شدی در بود که داشت باز مي        نگاهم متوقف رو
 

  حاال آقا پشته نکهی حدس زدن اي حسم براچوقتیه.  لبخند زدم اریاخت
 

  میتا ن.  تابلو بود گهیرضا که د.  کردی رضا اشتباه نمای محمد و ای دره
 

 ! اومدی منشی گاز ماشي به در هنوز صدادهی نرسیسانت

  بشقاب رو کنار .دیمنو د.         بلند شدم و دستم رو براش تکون دادم
 

  شدنم رو کیداشت با لبخند نزد. نی سمت ماشدمی گذاشتم و دوباغچه
 

 . و کامال توقف کرده بودکردی متماشا

  هم گذاشتم و سرم رو تو ي سمتش روي پنجره ي        دستام رو رو
 

 .بردم

 ؟!يای مری چقدر د-         

 ! ؟ي تو هم که گشنه ا-         

  دستم رو بردم و عی لبم ، سريش که رفت سمت گوشه         نگاه خندون
 

 . لبم رو پاك کردمکنار

  نی ناهار بخوررونی بنیخب به مامان بگ!  ساعت چنده ؟یدونی م-         
 
  !گهید

 .در رو باز کردم و نشستم..نی ماشي گهی طرف ددمی        بعد دو

  !نگی برسونمت تا پارک-         
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 .دیخند.  بردمنییو پا        سرم رو باال 

 . و بعد حرکت کرددی رو کشمینی        همزمان نوك ب

  ....گهی آقام م-         

  رو لشیموبا.  حرفم رو نزنمي هی زنگ تلفنش باعث شد بقي        صدا
 

  ي نگاه هانیشک نداشتم ا.  چکش کنه نگاهم کردنکهی و قبل از ابرداشت
 

 . فرق کنهای دني هیا بق برام بشدی بود که باعث مخندونش

 !گه؟ی می آقا چ-         

 ...نی آخر همگهی م-         

  که ی        دستش رو به عالمت صبر کن ، باال آورد و بعد جواب کس
 

 . خط بود رو داد پشت

 . سالم-         

  همه ي خندون رو روي نگاه هانیحرصم گرفت که ا.. دی        خند
 
  ي که پشت خط بود داشت صداین هم کس االنی همیحت. دیپاشیم
 

 !صد در صد دختر بود. دیشنی اش رو مخنده

 ! منم قربونت برم-         

 !اون قربونت بره .         خدا نکنه

 !نگمیتو پارک . زمی االن عز-         

 ! ست نای        آدر

 !ساعت نه ...  معلومه -         

  رو مینیدستش رو جلو آورد و ب.  داشتندي        حتما ساعت نه قرار
 

 .دی کشدوباره
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 ! آخ -         

 : داد حی توضیو به پشت خط.. باز دی        خند

 ! مهتابه -         

 ؟ !کنهی رضا رو چک مينجوری بود که ادهی رسیی        کار دختره به جا

 !ومدی        اصال خوشم ن

  !نمتیبیم.... باشه فدات شم-         

  قصد يریکبی اي دختره یول.  مشخص بود که خسته ست       
 

 ! نداشتیخداحافظ

  . دیخندی و مرفتی دم خونه همش قربون صدقه اش ممی        تا برس
 

  شتری هم بمای مطمئنم از رز و شی ولیکی نیا.  حرصم باال زده بود چقدر
 

  طبق گهی بود که دی شکرش فقط باقيجا.  آوردی رو در محرصم
 

 ! روزها نی اشاهللای اشدی مدهیچی پشونی دوستي نسخه دی من بااتمحاسب

  هنوز رفتی داشت از پله ها باال می وقتی رضا حتي        هر چند خنده ها
 
 ! نمونده بوديزی چگهید... خبی ، ولدیرسی گوش مبه

 .        کنار سارا نشستم

 ؟! آرهي غذا خورد-         

 .رو بردم بالش مبل في        سرم رو تو

 ! رو اعصابمه یلی دختره خنی ا-         

 !؟ی ک-         

 ! باال ي        اشاره کردم به طبقه 

 :دی        سارا پرس
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 . مینی رو بچزی ممیبر ! شمونهی رخی بیکی نیفکر کنم ا!.... ؟نای آدر-         
 

 .ابوننی االن زنگ زد گفت سر خمحمد

 .        پشت سرش راه افتادم

 ؟! نچسب يدختره ...؟ !شمونهی رخی بی ک-         

 ! که انگار خوش اومدهي به دهن بز-         

  !ایمثل قبل!..کی چ-         

 ! دفعه نی اهیجد.  فکر نکنمیمهتاب ول....اری ها رو تو در بي سبز-         

 ؟!هی جدیچ.  موندحرکتی آبکش بي        دستم رو

 !؟یگی می واسه چ-         

 ...م...؟! مامان رو يدی ند-         

 . اعتنا باال فرستادمی        شونه ام رو ب

  کاری چمای شانی سر جرادتهی...هینجوری اشهی مامان هم-         
 
 ! ؟مایحاال کو ش...؟!کردیچقدر به رضا اصرار م...کردیم

  خوشگلتر بود دی شانایآدر!  راحت باشهالمی کردم خی و سعدمی        خند
 
 ! دوست دختر بودهی فقط یول... رضاي دوست دخترهاي همه از

 ! مهتابدونمیمن م ...کنهی فرق م-         

 ! اونوقت ؟ی فرق چ-         

  ينجوری رضا همیکنیفکر م!... انی جون جونقی رضا و فربد رف-         
 

 ؟! شده کی دوستش نزدنی به خواهر بهتري واسه مسخره بازیالک

 چطور تا  . گفتیراست م!  شددهی مثل سوت تو مخم کشيزی چهی        
 

 ؟! فکر نکرده بودمهی قضينجای به ابحال



 30 

  دونستمیم.  دوستش شده بودنی از پنج سال بود فربد بهترشتری        ب
 

 .... حاالیعنیخب .  چقدر دوستش دارهرضا

  ها با یون مهميرضا با اون اخالق گند برادره ، تو.  سارا گهی        راست م
 

 !ادی فربد و اون داداشش بي خم به ابرونکهی ، بدون ادیرقصی مخواهرش

  ي پله هايرو.... آشپزخونهرونی شد سمت بدهی سرم چرخاری اختی        ب
 

 ! باال ي طبقه

 . چشم هام گشاد شده بودکنمی فکر میحت.  کرده بودخی        دست هام 

 .  آوردیبا لبخند بشقابها رو در مداشت ...        نگاهم مات سارا شد
 

 ! بود ؟خوشحال

 عمه ...نشی ببنای اتایرز!...نه ؟... مهتابیلی خوشگله خی ول-         
 
  ی خوشگلنی کدومشون عروس به اچیه..ترکنیم...نای ايخانم جوهر...نایا

 
 !اوردنین

 ؟!رضا ..عروسِ!...        عروس؟

 .رهیگی ام مهی        حس کردم داره گر

  !ي تو لباس دامادشهی میفکر کن چ.  قربون داداشم برم-         

 ؟!رضا ..؟!        داماد

  معده ام واری با شدت خودش رو به در و ديزی چهی        
 
 ...پاهام...و دست هام... قلبمنطوریهم..دیکوبیم

 ! شده بود که من خبر نداشتم؟یچ. زدی        سارا چقدر راحت حرف م

  ری گشهی؟ خب مامان هم که هم! ها نبودی هم مثل قبلنای مگه آدر       
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 .  بودمدهی دي و رزای و هلمای دادن هاش رو به شریقبال گ. یکی به دادیم
 

 آخرش هم که .  تر فکر کنه ي رضا در موردشون جدکردی اصرار مچقدر
 
 .یچیه

  ته دلم ی زده بود کممای که پارسال در مورد شی حرفي آورادی        با 
 

  که هر وقت يپارسال به مامان گفته بود چطور ممکنه به دختر.  شدآروم
 

 ! فکر کنهي تو خونه اش، جدادی بخواد، مازش

 ... نگفتیچی همون موقع کال ساکت شد و هگهی        مامان هم که د

 !فربد.. پس...ی        ول

 !        حق با سارا نبود؟

 !کرد؟یچطور جرات م. ..رفتید م فربي        رضا جونش برا

 ! فکر نکرده بودم؟نی        تا حاال به ا

  نگاهم نکهیقبل از ا. دمی مامان و رضا رو شني شاد خنده هاي        صدا
 

 . سارا سرش رو کنار گوشم آورد نای سمت مامان ابرگرده

 !میریگی دختره کور خونده اگه فکر کرده فقط خودش رو می ول-         

  که ی پهنيو لبخند مسخره ..     شوك زده دور شدنش رو نگاه کردم   
 

 ! صورتش بوديتو

 همون موقع مامان وارد آشپزخونه ! ؟ی چیعنی        سرم رو تکون دادم 
 

 ! نشسته بودي ویکنار ت.  سمت سالن دمیچرخ. رضا همراهش نبود . شد

  صورتش يلبخند روهنوز همون .         بعد برگشتم و به سارا نگاه کردم
 

 .مامان سر قابلمه و بلند کرد. بود
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  !چارهی ها بدهی کشی زحمت میلی فائزه جون خی ول-         

 .دی        سارا هم بلند همراه مامان خند

  !چارهی آره ب-         

 ! گلم برمي قربون دخترا-         

 .        زد رو شونه ام

 ! کدبانو شدن برا خودشون-         

 :        سارا

 !می بود-         

  رفت رونیمامان که ب.دیکشی سرم بوق مي خنده هاشون توي        صدا
 

 . به سارا نگاه کردمناخوداگاه

 ! بود؟ی منظورت چ-         

 : تر شد کی زد و نزدی        چشماش برق

 کنه  ، بعد رضا رضا ادی آقا پسرش رو رد کنه بدی پوران جون اول با-         
 
! 

  ي داد و با لبخند و چشمهاهی        هر دو دستش رو از پشت به کشوها تک
 

 ! نگاهم کردبراق

 ! ؟هی پسرش ک-         

 !گمیفربد رو م!.... باز که مهتاب ي شدجیگ... اه-         

 مامان و سارا نشسته بودند و با خودشون .         لبهام از هم فاصله گرفت
 
 ؟!چه فکرها!..ته بودند ؟ رفشی کجاها پتا

 ...يسارا فکر کرد... ؟ تو واقعا! فربد-         

 !  که هستستی ما ازشون بهتر نتیموقع...؟! چرا فکر نکنم -         
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  که میستیما پولدارتر ن!  که هست ستی ما اسم و رسم دارتر ني خانواده
 

 !میهست

  قبل بود به خودش ي واضحتر از چند لحظه یلی که خی        بعد با برق
 

 : کرداشاره

 ! پوران جون ؟خوادی می چگهید!.. که هستم ستمی من خوشگل ن-         

 ! بودی هر کی هر کنقدری اایدن...        خنده دار بود

 ...شمی        من چهار ساله دارم جز و ولز م

  يار خواستگادیفربد هم ب..رهی رو بگنایرضا بره آدر..ی راحتنی        به هم
 

 ! ؟تو

  دنمی نفس کشلی دلدونهی خودش هم مژنیمن که اکس..        منم کشکم
 

  لجنش رو قی حجاب اون رفی بي رضا خواهر مسخره نمیبش..ستی ناون
 
 ! ؟نجای اارهیب

 ! کاره اسچی        آقام هم ه

  ممکن بود اجازه ریغ...دمی کشی آقا ، نفس راحتيادآوری        با 
 

 .. اومداطی حي از تونی ماشيصدا. ودمحال ب..بده

 !ذارهیآقام نم.. ممکن بودری        غ

 ... آب گرفتمری بار آخر زي ها رو براي        سبز

  .شدی نمي اگهی کس دچیرضا مال ه.. ممکن بودری        غ

 دهی        ش
 

 ! هنوز برنگشته بودندنای بود و سوده اازدهی        ساعت 
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  ینه تنها ناراحت نبود، که حت. ب بود برام رفتار مامان جالیلی        خ
 

  اومدن ، جواب داده بود که حاال ری دنقدری که بهش گفتم چرا اي بارچند
 

  !گهی ددیرفتن خر!  چه خبره ؟مگه

  موقع نی جالب بود که من تا بحال نشده بود تا اشتری جاش بنی        ا
 
 .چقدر بهش اصرار کردم . فتادم انای صدف ای مهمونادی.  بمونمرونیب

  ی و نگاهم به ساعت بود که سوده کدمی تخت دراز کشي حال روی        ب
 
 حاال اگه نگاه کردن ..رهی بگدی رشته مروارهی من هم يقرار شده برا..ادیم
 
 . بمونهادشی يزی چشدی باعث منی به امیرکی زریز

  سوده رو ی خجالتي و رفتارهارفتمی باهاشون مخواستی        دلم م
 
  اولج هنوز قطع ي آقايصدا. ی صورتای بنفش شده بود ایحاال . دمیدیم
 

  خودمون ي طبقه ي راهروي بود توی ساعتمیبابا و مامان هم ن.  بودنشده
 

  پنجم ي طبقه ي خودمختار توي جمهورهی مون هی اولج همسايآقا. بودند
 

  هی همساشتری کرده بود و بدای ساختمون شارژ رو زریمد.  داده بود لیتشک
 

  توئطه هی بودند حاال قصد ی هم ناراضی تومن اولستی که از اون صد و بها
 

 ! داشتندرو

 ! اولجي آقاي        به رهبر

  تومن ونیلی پنج میوانی کيواقعا شارژ خونه .  افتادمنای حرف مادی        
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 ! ؟بود

 ؟ مگه حقوقش چقدره آخه  ! کردندی مکاری؟ مگه چ!شدی        آخه مگه م
 
 ؟! اصال هیخونه اش چطور! ؟

  کامل از خدا نقدری رو با هم، و ازی همه چای        چرا بعض
 
 !انصاف بود ؟..؟!رنیگیم

  !کلی بد های. کردی ذره زشتش مهی        

 ... پولدارای.  کردی جذاب خلقش نمنقدری اای        

  رهنی پهی گفته یآخه ک!  ؟ادی ب بپوشه بهشی هر چدی        چرا با
 

 !اد؟ی مرد بهی به نهمهی ادی چرك ، بایصورت

 .. انداختن اومددی کلي و همزمان صدادمی کشي        نفس بلند
        
  مامان هم يدید...ی آجگهی مال منه باشه ددهیبذار سف!...ي سود-         

 
 !ادی به لباس من مدی سفگفت

 !ه  لباس منم سبز-         

 ؟!ی برنداشتدی خب چرا دو تا رو سف-         

 ؟ ماما ! چقدر پولش شدهیدونیم...؟! بد کردم برا تو هم برداشتم-         
 

  !کنهی پوستمو مبفهمه

 !دمی خب پولشو م-         

  شد ی چیدونینم... که یدونینم ...دهیش.... فکر کرده!..ي بددمی با-         
 
 !؟

 ! به سبزه یکی بود ، دهی ست سفمی ن چشمم بههی        
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 ؟!ی چ-         

 !ادی بشتری به من بدهی فکر کنم سفی        سبزه هم خوشگل بود ول

  ی وقتخواستمی من خودم میعنی..حواسش نبود...؟!خب  ..نی ام-         
 
  ، تلفنش زنگ دنیموقع شال خر...  رو انجام بدمدهامی ما نباشه خرشیپ
 

 .. شالها رو برداشتم و عیمنم سر..رونیزه رفت ب و از مغاخورد

 ! خوشگلترهمیدی که با مامان خریی شالهای ول-         

 ! تو بر ندار -         

 !يدی خرگهی حاال د-         

  رفته بود تو مغازه که نازی ست ها هم با آمیبعدش برا ن....شی ش-         
 

 حواسش به من بود و همش  ....یدونیم.. لباسش رو حساب کنندپول
 
 ؟!ي نداراجی احتيزی سوده به چگفتیم

 ! غش کنه یکم مونده بود از خوش...        نگاهش کردم

 ؟! خب-         

  می از مغازه زددای با آعیمنم سر... رفتیوقت...گهی خب د-         
 
  عیسر....  بودمدهی ست ها رو دمی که نی قبلي راهرويبرگشتم تو...رونیب

 
 ...رونی بمیزدی از مغازه ممی داشتیوقت. ...مشوندیخر

 ! خنده ری        زد ز

 ... کهکردی همش داشت با چشم نگاهمون م-         

 ؟! نگاه کنه ی خب با چ-         

 ! اه -         

 ... گردنم گرفتمي کوتاه رو جلودی        گردنبند سف
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 ! ؟ادی بهم م-         

  نی گفت کجا رفتششونی پمیبعد که برگشت !....ادی مشتری به من ب-         
 
! 

 ! وقت هی يری نم-         

  ی داشتیچ . ..گهی بگو ديخوای می سوده هر چگفتیهمش م..بعد        .
 

 ...؟ !دای با آیگفتی تلفن متو

  دای سوده رو با آيحرفها...من هم خنده ام گرفته بود...بلند ...دی        خند
 

 ! بود پس دهی تلفن شنتو

  !دهیمردم ش ..يوا!...دی خراوردمی رو که ننای        گفت من ا

 !يکبود شده بود!... حدس بزنم تونمی م-         

  واستاده بودن و نازی و آدایمخصوصا که آ..آب شدم... نگفتمیچی ه-         
 

 !زدندی بهم لبخند مداشتن

  !ستی خوب نگهی هم دیی کمرونقدری ا-         

  تخت و دستاش رو از هر يپهن شد رو.... رو گرفتشیشگی     ژست هم   
 

 ... طرف باز کرددو

 ! دوستش دارمیلیخ...دهی ش-         

 .        نگاهش کردم و با لبخند دستبند رو بستم

  !یلیخ.. مهربونهیلیخ... خوبهیلی خ-         

 ؟!مهربون  !..ادی بگو بهش بيزی چهی! ..ن؟ی ام-         

 !یدونی تو نم-         

 ! چقدر سگ اخالقه دوننیوگرنه همه م... اولشهنی خله ا-         

 ..دی بایلیخ!.. حساسه یلی که خهی جورهی کارش یدونی م-         
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  عمر هیانگار بابا !...حساس... گوشواره رو برام بذارایب... ولم کن بابا-         
 

 ! نبودهنی اکارش

 ..وشواره رو ازم گرفت        بلند شد و گ

 ! بوده ی سنتیهمه چ... سخت نبودهنقدری اون موقع ها که کارا ا-         

 ! جون گفتن ؟نی ام-         

 !خندهی داره مگفتی دستش مي        تکون خوردنها

 ! ؟انی نمنای چرا بابا ای راست-         

 ؟! مگه هین چخب پنجاه توم...حاال انگار چه خبره...دونمی چه م-         

 چه خبره صد و هفتاد .. هاسهی حق با همساگمی من مدهی شی ول-         
 

 ! برامون ؟کنندی مکاریمگه چ!.. ؟تومن

 ! هم زن و بچه داره ها چارهی بداری سرانی بابا ا-         

 ؟! دارهی چه ربط-         

 !... چقدره؟ شارژ اونا نیبب... اصال تو برو از همکارات بپرس حاال-         
 

 ...سوده

 ! جان؟-         

 ! دکتر رو؟ي بهت گفتم شارژ خونه -         

 ! شروع شد باز-         

 ... برا تونمیشی مامی منه مری تقص-         

 ؟!خب...گهیتکون نخور د..؟! خب-         

 !ونیلی پنج م-         

 !ی شوخ-         

  !دهی شنگفتهی داشته ميادر خودش به بهگفتی منایم.. بخدا-         

 ! چه خبره ؟-         
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 .دونمی چه م-         

  !نای که استخر دارن و سونا و اناستی البد از ا-         

  .گهی حتما د-         

 ! برا شارژه؟ونشیلی حقوقش چقدره که پنج م-         

  نکیع...کفش هاش..ینی رو ببدنشی لباس پوشدیبا...یلی خ-         
 

 ! نگو گهیکت و شلوارهاش رو که د..هاش

  !نمشی ببامی دفعه بهی دوست دارم یلی خ-         

 !نشی ماشيوا ...ای دفعه بهی -         

 ؟!هی چ-         

 ! خوشگله یلیخ!...دونم؟ی چه م-         

 ! خوش بحالش-         

 ! برا خودشکنهی مفیک.. واقعا-         

  !رهیگی که ميون دختر بگو خوش بحال ا-         

  !ینی ببيای بي سرهی دیبا... دخترا براشنی اکنندی مکاری چ-         

 .کنمی رو ممی هفته سعنی ا-         

  ی فکر منی چرا به ادونمینم...ستادمی انهیی آي        بلند شدم و جلو
 

 ! که نکنه سوده زودتر از من ازدواج کنه و برهکردم

 . شدمی اتاقمون تنها مي که توکردی ناراحتم منی ايزیچ از هر شتری        ب
 
 برگشتم و بهش نگاه ...می اتاق بودهی ي اومد با هم توی مادمی ی وقتاز
 

 .کردم

 .تو ببرش اصال  . ادی بهت م-         

 :کردمی مامان رو حس مي حرفهای        تازه معن
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  هم شی پگهیت د چند وقدیکنیفکر م..دی با هم دعوا نکننقدری        ا
 

 !ن؟یهست

 ...نهیی سمت آدمی چرخعیسر..شهی        حس کردم چشمهام داره پر م

         مهتاب

 ؟! خودشونه ماماني خونه -         

 ! دختر خاله اشهيخونه . زمی نه عز-         

  دختر خاله ي خودشون کم بود، خونه ي خونه ي های دورهمگهی        د
 

  !رهی هم ماش

 ! اتو بشهدیهمه شون با.  نرهادتونی برادرهات ي گلم لباسها-         

 :        سارا 

  رو گهی دیکی ستی که فائزه جون نیی وقتهاشهیحاال نم!  مامان -         
 

 ؟!ادی بدیبگ

 : برگرده گفتنکهی مرتب کرد و بدون انهیی آي        شالش رو جلو

  !گهی اتو زدن به برقه دهی!  کننکاری چخوانی حاال انگار م-         

 ! ؟کنهی اتو می بعدش ک-         

 . زمیمهتاب مامان خودت اتو کن عز... نکني کارچی اصال تو ه-         
 

 !خدانگهدار

  رو یچی هيحوصله . اصال حوصله نداشتم.  گفتم خداحافظی لبری        ز
 
 !زدمی با سارا حرف مدیبا. اصال خوب شد که رفت. 

 . رو برداشت و بلند شدشی مامان که رفت سارا گوش       

 !همش غرغر ...میما هم دار.. مردم مامان دارن-         

 !می باال با هم اتو کنمی بر-         
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 !مامان به تو گفت...بعدش هم ..من که حال ندارم-         

 !        چقدر پر رو

 ! کجا به من گفت؟-         

  !رونی برم بدیاصال با...کار دارم... من که رفتم -         

 ...دمی سوم بهش رسي پله ي دنبالش و رودمی        دو

 ! باهات حرف بزنمخوامی مایب...کنمی من خودم اتو م-         

  به آخش توجه کنم پله ها رو تند نکهی و بدون ادمی        دستش رو کش
 

 . باال رفتمتند
 

 . نگاه کردمنهی دست به سيو به سارا شلوار رو مرتب کردم ي        تا

 ! خب؟-         

 !می بکني فکرهی دیبا.. سارا-         

 ؟! در مورد -         

 ! هاش ي و پر رو بازنایآدر... در مورد -         

 . دادهی مبل تکي حوصله روی        سرش رو ب

 ! شروع شد-         

 ..یدونیسارا خودتم م!.. شروع شد؟ی چ-         

 ! به ما چه ؟گهی اند دی خودش و مامان و بابا راضی آخه بابا وقت-         

 !ه؟ی گفته آقا راضی ک-         

  که بره خونه شون و دهی به مامان رو منقدری که انی هم-         
 
 االن که داشت  ..نجای پوران جون اای مامان همش اونجاست يدیند!...ادیب

 
 ! پوران ي دختر خاله ي خونه رفتیم

 !انی بهم نمنای رضا و آدری تو اصال متوجه-         



 42 

  من و تو و مامان ، فقط يبرا..بعدش هم..یبه من چ ...انی ن-         
 

 !که خوشگله ... ندارهی اش به ما ربطهی بقگهید!.. عروس مهمهیخوشگل

 ! که خوشگله -         

 ..  دل مني گور باباحاال..دی فهمیچرا نم...ی        عجب کوته فکر احمق
 

 !دختره اصال شعور نداره.. دخترهنی با اشهی مفی حرضا

 .. م-         

 خب ...؟!یفهمی از خود رضا مشتری بیعنی...؟!ی اصال تو چرا ناراحت-         
 

  خوشت یکیحاال خوبه تو هم مثال از .. خودش مهمه که انتخاب کنهاون
 
 !ادی از اون خوشت بير و بهت بگه حق نداادی بعد رضا بادیب

 ! توطئه درست کنمنمی بشخوامی می        من و باش با چه ابله

 کارها و حرف زدن هاش رو ...لوسه... بچه ستیلی خنایآدر... سارا-         
 

 !؟يدیند

 :        شونه اش رو باال انداخت

  !رسهیزورش بهش م.. رضاسنیاگه ا..بعدش هم ...ی به ما چ-         

 : کنارش نشستمی و عصباندمی   اتو رو کش     

  لباسهاشون رو تو يدیند...؟!خورهی منای ما به اي اصال خانواده -         
 

 ؟! ها یمهمون

 .        مقابلم نشست

 رضا خودش ..  ندارهیبه ما ربط...گلم..زمیعز... مهتاب جون-         
 
 !ستیالبد براش مهم ن!...دونهیم
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  با محمد دیاصال با... محمد نگاه کردمي و به لباسهادمی کشی        پوف
 

 !زدمی محرف

 ! بگم؟یبرم چ... شد کهی        نم

  با فربد دوست شده اخالقش عوض یاز وقت... نبودينجوری رضا ا-         
 

 !شده

 .  بودينجوری اخالقش همرفتی میی راهنمایرضا از وقت!... هه -         
 

 ؟! هم با فربد دوست بوداومدنی و مرفتنی جون می با کتیوقت

  رضا رو آقا اصال قبول يرفتارها.  حق با سارا هم بوددی        خب شا
 

  هی ما يخانواده .  در حال کل کل کردن با هم بودندشهیهم. نداشت
 

  خانواده ي دخترهاي انگار قرار بود فقط رفتارهایول.  بودی مذهبي خانواده
 

 !ادی بار بیمذهب

 ! کردنی مخواستی دلشون مي پسرا که هر کار       

  ي چشمهاي جلونای ، با آدرنای فربد اي پسر خاله ی        رضا تو عروس
 

 !کردی بود و مامان هم با لذت و شوق نگاه مدهی رقصمامان

  ي لباسهانی آستي و بلندی که سر کوتاههی        انگار نه انگار اون مامان
 
 !دهی مری بهمون چقدر گما

  حجاب داشت با اون لباس کوتاهش با پسرش ی        حاال دختره ب
 
 ! و تازه خوشحال هم بوددیرقصیم
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  ی راحت راضیلیبابا رو هم خ..یدونی خودت هم مهی مامان راض-         
 
  گفتیمامان داشت بهش م...دمیشنی داشتم صداشون رو مشبید!..کنهیم
 
  باهات گهی ، دی ردش کنيرای بهونه بيخودی بي رو هم بخوایکی نیا

 
 !زنمی نمحرف

 ؟! گفتی به آقام م-         

 !مامان عاشق خانواده شون شده  ...گهی آره د-         

 .ادی مرونی دود بمینی        احساس کردم داره از ب

 !اون خانواده است ؟ !...اونا خانواده دارن؟!.. خانواده -         

 همه که مثل تو فکر !...ادی ازشون بدت م نکن چوننی توهی الک-         
 
 !کننینم

 .. سمتشدمی        براق چرخ

  ي خواستگارنایکه رضا بره از آدر...؟!ی چي سارا تو واقعا فکر کرد-         
 

 ؟!آره!... واسه تو ؟ادی ، داداشش هم مکنه

 . پاش انداختي مبل و پاش رو روي        لم داد رو

 !باشه از خداش هم -         

  پسره اهل زن گرفتنه نیا...؟! تو و مامان چه تون شدهدونمی من نم-         
 
 ؟!باهات حرف زده!..اصال تا حاال بهت نگاه کرده ؟..؟!شیدیتو ند..؟!

 .. خب -         

 جواب مادر خودش رو هم !.. نه؟یواقعا انتظارتون ا..؟!ی خب چ-         
 
  نفر محل سگ هیاصال شده تا بحال به ...شیدی ها ندی مهمونيتو !...دهینم
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 ؟!رهی تو رو بگادیب..؟! باشهگذاشته

 :ستادی ای        عصبان

  ی به چي دادریگ!  چته ستیاصال تو معلوم ن!.. درست حرف بزن-         
 

 !ی ادبی بیلیخ..؟!یالک

 ... تو و ما-         

  خودت رو خوادی نميخودیب..میدی نکشي نقشه اچی من و مامان ه-         
 

 ؟! آره اوردهی که چرا مامان اسم تو رو نینیناراحت ا...ی کننگران

 ؟! اونوقت ی چیعنی..؟!ی چ-         

  لی پوران جون همش منو تحوادیزورت م..گهی دادی زورت م-         
 
 !رهیگیم

  ساله ها ستی بيهمه ... دمیخندیم.. نبودمی حد عصباننی        اگه تا ا
 
 ! بود؟دهی من فقط شانسم خوابای کم عقل بودند ، رنقدیا

 ؟!ادیمن زورم ب...؟! من-         

  ستیمعلوم ن...ی خواد نگران باشیاز االن نم..بعدش هم!... آره تو -         
 
  یول.. من بخوام قبول کنمستی هم مشخص نادیب!  من ي خواستگارادیب

 
 ! کنه ي با خواهرش حسودستی آدم خوب نبدون

 شوك زده داشتم دور شدنش رو نگاه .. رفترونی       پشتش رو کرد و ب 
 
 من قبول !...ي خواستگارادیب... رفتهشی خودش پيتا کجاها برا. کردمیم
 
 ! کنم ینم
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  مشخص شد چه دی پررونی که از دهنش بی با اون حرفگهی        اصال د
 

 !میدی نکشي نقشه اچیکه من و مامان ه ! خبره

 اگه . گهیمعلومه د.  مبل ي نشستم روي ای عصبي و با خنده ریمتح        
 
  بودند که من ازشون خبر داشتم ، رضا رو که ي مارموزي اون خانواده نایا

 
  شون رو گهی دیکی بره زدندی بهم منی محمد رو هم با نازنينامزد! یچیه
 

  !رهیبگ

  االتی خودش خي احمق هم نشسته و داره براي دختره نی        اونوقت ا
 
 ! بافه یم

 !می خواستگارادی        ب

  دختر به هی که من ازش چند سال بود شناخت داشتم ي        اون پسر
 

 ! بودیلی خدیرسی مشیمتری سانتچند

 ؟ !رهی تو رو بگادی        اونوقت ب

 !        حاضر بودم قسم بخورم تا بحال بهش نگاه هم نکرده 

 !واقعا متاسفم ..        واقعا که

 ! کنه ی آقام رو هم راضتونهیمامان حتما م.. که باشهينجوری        ا

  ....ي دختره ي خواستگاررنی        بعدش هم البد م

 !نه...        نه خدا

  با خاله دیبا. پرده رو کنار زدم.         بلند شدم و کنار پنجره رفتم
 

  بره ی دستی رضا دستاشتمذینم. دمی کشی ميزی چي نقشه اهی معصومه
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  ای. زدمی اصال بهتر بود با آقام حرف مدیشا... خودش رو بدبخت کنهو
 

 .محمد

 ؟! دارهی دختره چنی        آخه ا

 من ...        هر دو طرف دامنم رو تو مشتم گرفتم و فشار دادم
 
 ..مردمیحتما م...رمیمیم
 

         الهه

  .دمی کشي آه سرداریخت ای        نگاهم که بهش افتاد ب

 ! هفته از حاال پرهنی اي من براتی ظرفیدونیتو م..ای        خدا

  ای نگاه کنه ، و ي خم کنه و به منوچهرنکهی        سرش رو بدون ا
 

  که جلوش گذاشت رو امضا ي حاالت صورتش بده ، برگه اي تويرییتغ
 

 افراد دور و برش  شک ی فرو رفته بود که باستی ژست رياونقدر تو. کرد
 

 ! نداشتند ی فرقچی با سنگ و کلوخ براش هاالن

 .شناختمی رذلش رو مفی        جنس کث

 !ادی بهش مشی پدرسگ چقدر ته ر-         

  سیی که محو ردمی رو دینیری        متعجب برگشتم و دور شدن سر ش
 

 !بود

 ه که حالشون  افراد حاضر در جلسنی نبودم بی        مطمئنا من تنها کس
 
 !خوردی بهم مسیی راز

  ، از کدوم دره ي و چطوری گشنه که معلوم نبود کهی ی        مشخصه وقت
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  شهر هم بزرگ شده نیی تو پاضای بلند کردند و اومدن تهران و ایدهات
 

 !ارندی بال رو سرش بنی ، عقده هاش اباشه

 ! کتت برم ری سبز زشرتی قربون اون ت-         

  ي نشسته بودند و از قصد جورنیری من و شي و ستاره روبروي  هد      
 

 و .. دو هفته نی ايتو.  که فقط من بشنوم رفتندی فربد مي صدقه قربون
 

 !کردندی مری ابرها سي من و رضا ، توي از ماجرابعد

  دو نفر ی مهم نبود وقتیول.  داشتادی        فربد با اخالق گهش دشمن ز
 
 به لطف .  کاسه بودهی دستشون باهاش تو رهی مداتیه مهم ي اعضااز
 

 دندان قروچه !  نفر اشراف زاده و آقازاده ستی ها هم بود که االن بهمون
 

  سشیی ری پاپتنی نشسته باشند که ايزی ، دور منهی و دست به سکنان
 

 !باشه

 : گوشم زنگ خوردي تونیری شروزی دي        جمله 

  !        مدرکش ترجمه شده

  بره تونستی طالقان نمي        گشنه تا هفت هشت سال قبل تا کوهها
 

  دانشگاه نی بود که مدرکش رو از بهتردهی رسیی کارش به جا،حاال
 

 ! ترجمه کنندسیسوئ

  فربد بود ، نیاگه ا.  به مدرك دکتراش هم شک داشتمی        حت
 

 !گاه و مدرکشچه برسه به دانش. زدی رو هم با متعلقاتش دور مسیسوئ
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 ؟! جلسه شروع بشه نی دوستان موافق هست-         

  بهش نگاه هی از چند ثانشتری تونستم بی نمچوقتیه.         عقم گرفت
 

 !کنم

  و به به و چه یتی و عنای مثل رسولیینهای        با بادمجون دور قاب چ
 

 ! جلسه اش رو شروع کردهی بقچه

  ي هر دو آرنجش رو چطوردمی دی ولردمکی بهش نگاه نممی        مستق
 

 !استیر.  ژست دلخواهش فرو رفته بودي گذاشته و توزی ميرو

  خبر خوب هی بهتون مونی قبل از شروع بحث اصلخوامی م-         
 

 ! هم هست دی قانون جدهی بیالبته تصو!...بدم

  که سمت گوش دمیسر ستاره رو د.  سرم بود ي        صداش مثل اره تو
 

 ! رفت و هر دو با لبخند ، به دکتر جانشون نگاه کردنديهد

  بیعج.  اومدی بدم نمهی بقي بود که هنوزم از رضا به اندازه بی        عج
 

  مثل یمگه رذالت فربد و وجود کسان.  اومدی که هنوز ازش بدم نمبود
 

 ! حد متنفر بشه؟نی تا اي اگهی آدم از کس ددادی و ستاره ، اجازه ميهد

 .. من رو قبول کردندشنهادی لطف کردند و پی توکلي آقا-         

  نای انیری که شي کوتاه مکث کرد و با همون لبخندي        چند لحظه 
 
  فشی کثي زالوهی هی به نظر من شبی گفتن جذاب دخترنفله کن ، ولیم
 
 : ، ادامه دادکردیم
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  ندهیاز اول ماه آ. سهری امروز هم بخشنامه اش به دستتون منی هم-         
 
  شرکت ممنوع ي سه روز اول هفته تو،یقی به هر طراتی استعمال دخان،
 
 !دوستان ...  اتاق هاتوني بالکنهانطوریو هم...نگی تا پارکیحت ! شهیم

 ! تو ؟يچقدر تحمل دار...  شکرتویبزرگ!...        خداوندا 

  نی نکرده به ايخدا. ده  بوگاری سنجایالبته واضحه که منظور من ا        .
 

  هم وجود ي اگهی داتی ، دخانگاری فکر نکردم که ممکنه بجز سجاش
 

 ! باشه داشته

  یفی خفيهمهمه  ! سیی احترام به رتی آروم و البته با نهایلی        خ
 

 ! رو فرا گرفتسالن

  مخالفت ای؟ ! صداش رو باال ببرهسیی در حضور رکردی جرات می        ک
 

 !؟ کنه

 ! بلند شده بود زی مي از هر گوشه زی آمقی شوق و تشوي        صدا

 ! نبودشتری بی عملهی که با ارفاق ی ازکالنی        حت

 ! کم کم بلند تر شد ی خانم مدني آروم ، با جمله ي        صداها

  ما رو تا شهی همدی دکتر شما آخه باي؟ آقا! بگمی چدونمی بخدا نم-         
 
 ؟!دی شرمنده کن حدنیا

  چند بار خواستی نبود دلم منجای ایاگه کس.  انداختمنیی        سرم رو پا
 

 ! جلوم ي رو بکوبونم رو پوشه سرم

 تو که بساط منقلت ..گشنه.. سر و پا، انگلی بیدهات..         آخه بدبخت 
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  نی پر شده با گرونترنتی به راهه ، تو که تو داشبورد ماشروقتی دتا
 

 ! بلغور ها ؟نی ، تو رو چه به اگاری سيکهامار

  مارموز ، سر معامله ي با اون جاودان و دولت آبادستی        تو که معلوم ن
 
  آخه تو رو چه به ،يدی رسنجای به اي چه کوفت و زهرمارستی معلوم ني
 
 ! حرفها ؟نیا

 ؟ !یکنی ممنوع ماتی        دخان

  ي جمله در باب محاسن آقاهی ، نیریته ش همه بجز من ، و الببای        تقر
 

 ! دادندی و بزرگوارانه اش داد سخن ممانهی و کار حکدکتر

  خودتون بوده و ي هم گفتند که بخاطر درخواستهاشونی        البته که ا
 

 ! انجام بدمي اگهی بجز خدمت کردن به شما کار دستی قرار ننجای امن

  هفته ي قانون تمام روزهانی اندهی در آ        و اضافه کرده بود که انشاهللا
 

 !شهی شامل مرو

 !        انشاهللا 

  ی غم مون چگهید..خدا رو شکر!.. دکترمونشدی مشی        خدا هم حال
 

 ؟!بود

 .دیپرسی ازش میکی دیبا ..هی و چطورهی        حاال خدا ک

  ي رو رونیری پوشه که مشت شد دست شي رواری اختی        دستام ب
 

 . حس کردمزانوم

 :        سرم رو آروم سمتش خم کردم

 ! نفله شدمگهی دي قهی بمونم دو دقنجای ، انیری به جون مهرو ، ش-         
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 دهی        ش

 
  لمی صدف تحونکهی خودم الاقل ، اعتراف نکنم از اشی پتونستمی        نم

 
 . ون دوست بشم مثل ای آرزوم بود با کسشهیهم.  چقدر خوشحالمگرفتیم
 
 . هم مهربون بودیلی حال خنی و در عکردی رفتار مي و امروزکی شیلیخ

  باعث شده بود م،ی ، و در واقع اصلدی گرفتن پست جدکنمی        فکر م
 

  دیشا.  بودکی نزدوتری به اداره کامپیامور مال. کنمدای پی خوبيدوستا
 

 از اولش هم . ر بدونه حق نداشت منو مقصی از دستم دلخور بود ولبنفشه
 

  آزمون شرکت ، قرار ي تومیهمون موقع قبول.  بمونمیگانی باي نبود توقرار
 

 .  اونجا بمونموتری اداره کامپي با روال کارشتری بیی آشناي فقط براشد
 

  ، مشغول یگانی باي رو بعد از استخدام تووتری اداره کامپي هانیسیتکن
 
  کنمی من فکر میول.. با روال کار ییآشنا ي براگفتندیخودشون م. کردندیم
 

  اداره يهای استخدامي براي جور کارورزهی ، یگانی کار باادی حجم زبخاطر
 

  وقتشه بخشمون جابجا ی کدمی نمصی من که تشخگهید.  بودوتریکامپ
 

  که ی رو و بنفشه ، تنها کسنی ادادی مصی تشخوتریمسئول اداره کامپ..بشه
 
  به عنوان دوست قبولش داشتم ، گذشتیاستخدامم م که از کسالهی نیا

 



 53 

 اونم فقط .  کردم ي کرده بود که باند بازیی راحت پشت سرم بدگویلیخ
 

  ی که چه ربطشدی موضوع نمنی متوجه اگهید.  با صدفمی دوستبخاطر
 

 صرفا .  به کارمون نداشتی ربطچی من و صدف ، هیدوست!  آخه ؟داره
 

 .میو دوست شد..میدی ديخور سالن غذاي رو توگهیهمد

  دوستشون خوشحال بشن ، ي برانکهی اي        اونوقت اونها بجا
 
  انی علي بود آقای من چریتقص.کردندی میی و پشت سرم بدگونشستندیم
 

  است ، هی من کمتر از بقي سابقه نکهی داده بود که با وجود اصیتشخ
 

 ؟! کردمدای رو پوتری قسمت کامپي کار تویآمادگ

  که ی ، و کسی کارشناسي دوره ي        واقعا انتظار داشتند با نخبه 
 

  جور برخورد هی گوش ارشد زده ، ي تو،ی دو رقمي رتبه هی با بالفاصله
 

 ؟!بشه

  در شانم هم نبود گهی پستم و عوض شدن کارم دنی        با گرفتن ا
 

  رو یگانی باي خانمهاي دوزاريبتهای و حرفها و غامی و بنیی برم پامرتب
 

 . بدم گوش

  خودشون ي و بنفشه اون روهی مرضعی سرنقدری اشدی باورم نمی        ول
 

 . دلشون بخواد بگن ی حسادت هر چي از روينجوری نشون بدن و ارو

  رو بستم و بعد ستمیس. ي زودنیدو شد به ا.  به ساعت کردمی        نگاه
 



 54 

 با بچه .  صدفدنی گرفتم برم دمی رو مرتب کردم تصمزمی می کمنکهی ااز
 

  از نکهینه ا.  کردمزمی به می کردم و دم در برگشتم و نگاهی خداحافظها
 

  نی سال تونسته بودم اکی کمتر از نکهی از ای توقع نداشته باشم، ولخودم
 

 ... خوشحال بودمیلی خرمی رو بگارتقا

 سالن ما . م گفتدی سالن خسته نباشی        در اتاق رو بستم و به منش
 

  شلوغ بود شهیسرش هم.  همه موني برای منشهی تا اتاق داشت و هشت
 
  وقتها بهش کمک ی دوست داشتم بعضکردیاگه از کالسم کم نم . چارهیب

 
  ..شهی مادی صدف معتقد بود روش زی ولکنم

 قصدم از .  برام داشتی شرکت حس جالبکی شي        عبور از راهروها
 

  بود که تا قبل از گرفتن مدرك نیکه وارد دانشگاه شدم ا یی روزهانیاول
 

  رو از دست ی خوبنی شانس به اشدی نمیول.  استخدام نشمیی جادکترا
 

  نی ارمی دکترام رو بگخواستمی که من میاز کجا معلوم تا اون موقع. داد
 

 .رهی آزمون بگخواستی ميژی با پرستنی به اشرکت

 .  بخششون شدمي متوجه سر و صداهای به امور مالدهی        نرس
 

  با حال و خوش رو یلی هم مثل خودشون خنای صدف و ميهمکارها
 

  ، در امور نایصدف همراه م.  خنده شون به راه بودي صداشهیهم. بودند
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  که با يزی چنی اولنکهیبا ا.  بود ییای و کامال بخش پوکردندی کار میمال
 

  ی ولشه،ی و سردی ، خشکرسهیهن م به ذي و حسابداری بخش مالدنیشن
 
  تو بخش اونا خواستی باهاشون آشنا شدم دلم مشتری بیوقت.  نبودنجوریا

 
 . کنمکار

  ي نامداريآقا.  ، مسئولشون بود شی اصللی از دالیکی کنمی        فکر م
 

 !پی تخوش

 فکر کنم . هستپی با ارفاق قبول کنم در حد دکتر خوشتتونستمی        م
 

  ای دني توي اگهی از هر کس دشتری بي گفته بود سورمه اي به نامداریکس
 
 !ی خانم نجفدیشا ..ادی تو مبه

  اومد بگه ی شرکت که آدم زورش نمي بود توی تنها کسی        الهه نجف
 

  از خودش ی دست کمتی جذابيتو... قرار گرفتهي نامداري کنار آقاچرا
 

  ی لبش بود که دوست داشتني روشهی همبای و زحی لبخند ملهیو . نداشت
 

  خوشگلش ، پوست زرد رنگ ی لخت مشکيبا اون موها...کردی مترش
 

  ي دست کم براای..  باشهومی کار سوالردیرسیبنظر نم.  اومدی میلی خبهش
 

  ومی و صدف هر ماه سوالرنایم.  که نبودنجای اي هادستگاه
 
  بودم خانواده دهی شن. پوستشونشدی نمیکی شنی به اچوقتیه..رفتندیم
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  ي خودش فقط بخاطر نامدارگفتی منایم..ستندی نرانی ای الهه نجفي
 
  نی با اي مردخواستی کانادا، ميکجا. خب حق هم داشت.. موندهنجایا

 
  هم ي اگهی دي جاچی ، هچیکانادا که ه..؟! کنهدای پتی جذابدرجه

 
 .تونستینم

 کس .. کنهياست از اون خواستگار خوی نمي        به هر حال ، اگه نامدار
 
  شرف،یپسرك ب.. رو داشته باشهاقتشی شرکت نبود که لي هم توي اگهید
 
 . بودکلی خوش هیلیخ

  دیرسیبنظر م.  چشم بودنش نبودي هم باعث توشیپی        فقط خوش ت
 

  شون رو مانهی صمي رفتارهايچند بار.  دکتر هم هستیمی صمدوست
 
 . بودمدهید

  دی منو دنکهی نشسته بود و بعد از ادیبازم کنار سع . دمیصدف رو د        
 

 . رفتم و سالم کردمکشونینزد.  رو تکون داددستش

  :دی        دستم رو کش

 !نی بشای ب-         

 ؟ !ستمی مزاحم ن-         

  ی هم بعد از احوالپرسدیسع.  در آوردي        با دهنش شکلک خنده دار
 

 .رد و از ما فاصله گرفت زنگ خوتلفنش

 ! چه خبرا ؟-         

 ! تو اتاقتيدی؟ همش چپ!تو چه خبر ..ی سالمت-         
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  !گهی کار داشتم د-         

 ! ؟يدی رو ددی جدي بخشنامه -         

  شورش رو در آورده گهی دایبعض... خوشم اومدیلیخ!  آره چه جالب-         
 

 !بودن

 ! نه یگی دکترمون ماهه منی اگمی میقتو... واقعا هم-         

 :دمی        خند

 ؟! کجا گفتم نه -         

  نطق غرا سر داده راجع به هی هم بلند شده ی کالنی گفت حتنای م-         
 
 !ی چه تز خوبنکهیا

  زد و ی شرکت کلي بود که توي از افرادیکی یکالن. میدی        هر دو خند
 

 .  هم داشت ی پست خوبنجای با نفوذش ايلهایام في داشت و بواسطه بند
 
 . به راه بود گارشیمرتب س.  بود ي هم دودیلیخ

  نیمطمئن بودم ا.  بودزی خدا رو شکر دکتر حواسش به همه چی        ول
 

 واقعا با .  مثل اون گرفتهگهی و چند نفر دی بخاطر کالنشتری رو بمیتصم
 

  ياز شانس تو.  خرد کرده بودند هاشون اعصابمون رودنی کشگاری ساون
 

  مرتب گذشتی ممیی دو ماهه که از جابجانیا. کردی ما هم کار مبخش
 

  نوبت از دکتر هی بود دهی دينجوری قبل که اي و مامان هفته کردمی مسرفه
 

  بلند خواستی که مهی چانی جرگفتمیبهش م.  خاله گرفته بودمتخصص
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  چه شرکت با نجای که اگفتی نم. دعوا کنه ی شرکت با کالنادی ببشه
 

 .کردی و من رو شرمنده مهیکالس

 ! کردی کاش کال قدغنش م-         

  کنهی مکاری داره چدونهیدکتر خودش م... رونای ایشناسینم... بابا-         
 
  هم ی و البد کلکردی مدای دشمن پی کلکردی دفعه ممنوعش مهی.گهید
 

 ! اند فعال ی همه راضينجوری اما اشدی متیشکا

 . آره واقعا هم -         

  يکارش رو از رو. چقدر باهوش.یوانی اومد از دکتر کی        خوشم م
 

 اصال حقش بود تو . دادی دقت و اعتماد به نفس باال انجام متی و با نهااصول
 
  وجود نیبا ا.  سالش بودیهمش س.  کل رو بهش بدن استی سن رنیا

 
  باالتر جلو بزنه ي با داشتن سابقه و پستهاگهی دي هایلی بود از ختونسته

 
 .  رو داشتاقتشیالحق و االنصاف هم ل.  کنه شرفتی پشتری روز به روز بو
 
  نداشت ، فقط و فقط به لطف کار و ي پشتوانه و زد و بندچی هنکهی ابا
 

  نی صحبت از ایحت.  تونسته بود روز به روز موفق تر بشهشی عالپشتکار
 

  که شدی مينجوریاگه ا. راره چند درصد از سهام شرکت رو بخره که قبود
 

  زد و بندها رو ببره و نی از ایلی ختونستیاون موقع حتما م.  بودیعال
 
  !رونی رو شوت کنه بی مثل کالنیی هایلیخ
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 ... رو گهی دي آخر هفته ی مهموندهی ش-         

 ... رو که بهت گفتمگهی دي صدف آخر هفته -         

  ياری نره برام عکس هاتو بادتی..نی داریعروس!  نبودادمی...آره... آخ-         
 

 ! هزار بار نی اایب...ها

  :دمی        خند

 ! راحت التی خ-         

 !ي مامانت بگه عکس هات رو هم نشون دوستات ندترسمی آخه م-         

 !مامان برام آبرو نذاشته بود.        خجالت آور بود 

 ! داره؟کاریاصال مامانم چ! ؟ی خل-         

 : برگردوند ی        صورتش رو با لبخند خاص

  !دونمی م-         

  هی حساسه و یلی که خیدونیم... ناراحتش کنمخوامی صدف من نم-         
 
  !شتریبخاطر اونه ب... بد دارهیلی خگرنیم

 ؟!يناراحت که نشد ...هکنی سواستفاده هم مکمی به نظرم داره ی ول-         

 ! نه بابا -         

  نیخوای محیتفر...نی آرزو داریکل ...دی آخه تو و سوده االن جوون-         
 
  که سن گهیدو روز د...خوانی که جوونها مي اگهی دزی هر چدونمیچه م...
 

 ! آدم ي مونه برای نمی حالگهی که ددی ازدواج کندی باال رفت و باتون

 !گفتیراست م ... گهی دگفتیست م        را

 ! به ما زور بگه ؟خواستی می        مامان تا ک

  با ی ، مسافرت ، گردش ، دور همیمهمون..خواستمی محی        من االن تفر
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 چقدر بهونه ام رو ....شهی ذاره ، نمی چقدر بگم مامان نمگهید....دوستام
 

 ؟!گرنشی سر مبذارم

  ! کاذب مسخرهگرنی        م

 چند بار باهاش حرف زده .  نداشت ي ادهی        حرف زدن با بابا هم فا
 

 . بودم دهی نرسي اجهی نتچی و به هبودم

         الهه

  يشتری بدونم چرا احساس آرامش بنکهی        چند روز بود بدون ا
 
  باهاش روبرو تونستمیاگه االن نم.  مکث کردمیدر اتاقش کم. کردمیم
 

  به در داخل يبا ضربه ا. تونستمی هم نمي اگهی دچوقتیه ، پس بشم
 

  نی دونستم در ایم.  صورتش متمرکز نشهي کردم نگاهم رویسع. شدم
 

  !هی گرری ززدمی اومد و می چند روزه ام هم بر نمشنیتی از مدي کارصورت

  !نیبش!...؟ییتو!  الهه -         

 صداش آروم بود و حس کردم .  رو دور زدزشی که بلند شد و مدمی        د
 

 ! خجالت موقع الهه گفتنش بوددی شایکم

 ! حق خواهر فربد آشغال نبود نیا.  و نگاهش کردمستادی        روبروم ا

  !نی بش-         

 .        نشستم و بعد خودش نشست

 ! روزه نیفکر کردم امروز بهتر ...امی بخواستمی چند وقته م-         

  ي قهوه ي هاوانی چشم هاش رو به لعی سریلیخ. کردم        نگاهش 
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 . رهی رو بگنای بره آدرخواستیحاال م. رضا ذاتش پاك بود.  انداختزی ميرو
 
  و ستیمن بعد از ب. بازم ذاتش پاك بود.  بکنه ي اگهی هر کار دخواستیم
 

 . دور و برم رو بشناسمي تونستم آدمهای سال سن مپنج

  روحش هم بخاطر یاحتماال پاک.  بودی مذهبينواده  خاهی        رضا از 
 

 ! فربد کی فابرقی بشه رفخواستیحاال م.  بودنیهم

 !کردی کم نمشی از پاکيزی        بازم چ

 !بگو .. خب-         

  یسع.  بازم ساکت موندم و در عوض بهش نگاه کردمهی        چند ثان
 
  ی خجالت ازشون خوندنیول.  بدون تزلزل چشمهاش بهم نگاه کنهکردیم
 

 !بود

 ! بشر جنسش با فربد و دوستاش فرق داره؟نی        نگفتم ا

 !؟ي بري خوای واقعا م-         

 : دادهی کرد و بعد به مبل تکی        نگاه کوتاه

 !میحرف زد.. ما -         

  فیبخدا ح... بودفی لجن ، حي اون خانواده يبرا.. بودفی        رضا ح
 

 !بود

 !ي تو حرف زد-         

 ... الهه جان-         

 ! الهه جانی تا حاال بهم نگفت-         

  ..دمی خنداری اختی        ب

 !ی فراموشم کنیتونی رضا واقعا م-         
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 ! متاسفم-         

 ...        سرم رو تکون دادم

  قرار رتی حد تحت تاثنی نوزده ساله تا اي بچه هی ی بگيخوای م-         
 

 !داده؟

 ...من باهات حرف زدم..نیبب!  الهه-         

 ..آدرسش..تو رستوران کاج!..ي تو پارسال هم باهام حرف زد-         

 ... گوش بده-         

 : فرستادنیی که آب دهنش رو نامحسوس پادمی        د

 !هت گفتمب... کنمی رو راضناینتونستم مامان ا...واقعا متاسفم... من-         

 ...نتونستم.... شرفی بگفتمی مدیبا... دروغگوگفتمی مدی        با

  با مامانت دی اومد باادتی ي کردي از من خواستگارنکهی بعد از ا-         
 
 !؟يزدی حرف منایا

 ...دی کشي        نفس حرص آلود

  بهم حق دی باکنمیفکر م.. بگمی چدونمیراستش نم...گهی من د-         
 
 !يدب

 !        حق 

 ؟! تموم بشه زی همه چيخوایم..؟! حرف آخرتهنی ا-         

 . رو تو بردشینییلب پا.  انداختنیی        سرش رو باز پا

 ! متاسفم-         

  بدنم گوش ي        اونقدر آروم گفته بود که احساس کردم اگه همه 
 

 . بشنومتونستمی بود نمنشده

  ی آخرم چي جمله کردمیروز بود داشتم فکر مچند .         بلند شدم
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  بجز يزی چچی که گفتن هدمیرسی مجهی نتنیآخر سر همش به ا. باشه
 

 ! رو نشون بده می عمق ناراحتتونستی نمباشه

 ! باشه -         

         مهتاب

 .دمی رو بوسی        صورت مامان

 ! مامان؟ي اومدیبا ک ....زمی قربونت برم عز-         

 .باز بود .         نگاهم به در اتاق معصومه افتاد

 !ست؟یمعصومه ن.  با محمد-         

 !ی رو بپرسرزنی پنی حال اکمی. یبذار برس.  چرا قربونت برم-         

 .دمشی        بازم بوس

 . قربونش برم -         

  چقدر دلم ی گینم..زمی عزيای کم منقدریچرا ا.  خدا نکنه -         
 
 ! ؟نمتی ببخوادیم

 گفتم که . که چقدر کار دارمیدونیم.  همشامی بخدا دوست دارم ب-         
 

 . شدهنی سنگیلیدرسهام خ ..بهت

 ! شدکی اومد و با لبخند بهمون نزدرونی        معصومه از اتاقش ب

  ي برای بخوندی حتما باگهیآقام هم م...  پروژه ام هست ي        کارها
 

 !عی سرارشد

 همش ..؟!گهیچرا به پسراش نم!...  حاج محمود رونی ول کن ا-         
 

 ! درسدرس

 :        معصومه دستش رو دراز کرد

 !ي راه گم کرد-         
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 !؟یگی خاله ، تو نمگهی سارا بهم می کشی خجالت نم-         

  !کترهیسارا از من کوچ.  نه -         

 !شعوری ب-         

 !خوب شد؟! ..خب خاله ..؟ !نهی تو اری حاال گ-         

 ؟!يزی چهی حاال شد -         

 .دنبالش راه افتادم. زشی        بلند شد و رفت پشت م

 آقام ...هیمامان که کامل راض. هی جدی دفعه همه چنی معصوم ا-         
 

 ..هم

 !م بار سه هزاري هم برانیا... دختر خوبستی راهش ننی ا-         

 ! کنه ی آقام رو هم راضتونهی مامان م-         

  گهی دکردیاگه معصومه هم درکم نم.         سرش رو نچ نچ کنان تکون داد
 

 ! مردمی محتما

 ! معصوم-         

 ! حوصله ندارمگهیبخدا د... مهتابمی حرف زدیلی خ-         

 ... دارم-         

 خب چه . کنهی داره ازدواج مرضا...یگی می چي داردونمی م-         
 

  هم یلیآقات خ.  شده براشریاالنم هم د..؟!یآخرش چ...؟!ي داريانتظار
 

 ! اومدهکوتاه

 ...اصال.. اونا -         

 ... پر شداری اختی        چشمام ب

 !ستندیدر حد ما ن        .

 ! ؟نهی االن مشکل تو ا-         
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 .  ازش فاصله گرفتم و لبه تخت نشستم.دی        نگاهم کرد و اشکهام رو د
 
 . سمتمدی چرخشی صندلبا

  گهیاگه خانواده اش خوب بودند تو د...؟!نهی مشکل تو االن ا-         
 

 ...یمشکل

 ! معصوم-         

 ...دمی کشغی جبای        تقر

 ! مامان؟دیشن...؟!چه خبره !...سی س-         

 !و با خودش اصال حرف بزن  بریگیتو مگه نم!... بشنوه-         

 .        کالفه سر تکون داد

  راه هی!.. کم فکر کنهی...؟! بگمی معصومه من برم به خودش چ-         
 
  نی اادیبنظرت از من برم..من مهتابم ها  !..خوامی مگهی راه دهی !..گهید
 

 ! من ؟مامیش!.. ؟کارها

 بلند شد و ...زدمی مغی، ج که صدام بلند نشه ی        داشتم با تمام توان
 

 . نشستکنارم

  ي اندازه ی نه ولشتری رو ، اگه از خودت بزیهمه چ.. دونمی م-         
 

 .ستی ني اگهی دي چاره چی مورد هنی تو ایول!...فهممی مخودت

 .رمی مگه بم-         

 ... رضا دوست داره-         

 . مثل خواهرش-         

  یول..باشه..حاال مثل خواهرش...دوست داره...م بذار حرفمو بزن-         
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 ... دارهدوست

 . فرق داره معصوم -         

  که به ذهنم يتنها فکر...نهیتنها چاره ات ا.. کم الل شوهی -         
 
  افته تو یم... بذار من برمای... خودت برو باهاش حرف بزنای... رسهیم
 

 !شناسمشیمن م..یرودرباست

 ؟! خدانی اگهی می        چ

 !خوام؟ی رو مشی من رودرباست-         

  دیدِ اول با!... از روز اول بذارتت رو سرش و حلوا حلوات کنهادی نه ب-         
 

 ؟! نه ای رونی بی بزني و از جلد خواهری کنشیحال

 ... تختي دستام گرفتم و ولو شدم رونی        سرم رو ب

  و تماشا کن بره نی بشي جورنیهم..! نکني کارچی هنکهی اای -         
 

 ...کی تو فراموشش مایبعدش هم . ..رهی رو بگدختره

 ...        نشستم

 !من دوستش دارم... فراموشش کنمتونمی نمچوقتی من ه-         

 .. خب پس خبر مرگت برو-         

 !من دختر خواهرتم ها ... ترو خدا معصوم-         

 !کرد کی        لبهاش رو بار

  دی بفهمه تا حاال بامی مستقری غي از اون راههاخواستی رضا اگه م-         
 
 ! کنم ؟کاری فهمه من چیخره ، نم!..فهمهینم...دیفهمیم

 !ه؟ی بار جدنی ا-         

 ؟!یگی از کجا م-         

 ..اومدندی        اشکام تند تند م
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 داره به آقا !.. سفت گرفته روهیمامان پشت قض!..گهی ددونمی بابا م-         
 

 ...هیرضا خودش راض! ارهی مفشار

  خواستیدلم م...  سارا رو نداشتمي گفتن صحبتهاي        اصال حوصله 
 
 .رمیبم
 

 دهی        ش
 

 ؟!یی کجا-         

 ! خدا ي        ا

 ... تخت بلند شدم و در اتاق رو باز کردمي        از رو

 ! بله -         

 ! جلوترای بکنهی مامانت صدات می وقتشهی اگه برات زحمت نم-         

  بشه من یک... کردمی هم فشار دادم و راهرو رو طي        دندونهام رو رو
 
 .. خونه برمنی ااز

 ؟! بله -         

 . دادمهی به ستون کنار آشپزخونه تکنهی        دست به س

  و عباس نی ، امدمیاگه نرس یول... گردم ربع ساعتهی خودم برم-         
 

 ! وقتهی ی نکنیقاط...گذاشتم دم در... برا ظرفهاانی باحتماال

 ! نع -         

  ی عروسگهیدو روز د! ی نشکیبه اجاق گاز هم نزد.. خبلهی خ-         
 

 ! قبل پر و پاچه ات بسوزه ي مثل دفعه خوامی نممیدار

  ي روي قابلمه کی لج نزداز سر.  و در رو بستدمی کشي        نفس تند
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 !داغ بود و احساس سوزش کردم.  و بعد درش رو باز کردمستادمی اگاز

  که یی از دست حرصهاشدمی هم آروم نمسوختمی می اگه حتی        ول
 

 .  آب رو باز گذاشتمقهی آب گرفتم و چند دقریدستم رو ز.دادی ممامان
 

 .زدمیپماد مبهتر بود . واقعا قرمز شده بود.  کردمنگاهش

 اونقدر دارو و پماد بود که .  شدمالی خی رو که باز کردم بخچالی        در 
 

 .درش رو بستم و سمت اتاقم رفتم. هی به چی معلوم نبود چاصال
        

  دونمینم.  راحت شدالمی ، خدمی عباس رو که شنی خداحافظي        صدا
 

  مامان بود ریالبته تقص. د بودهی طول کشنهمهی ظرف اکهی بردن دو تچرا
 
 ! کنهییرایداماد جانش رو نگه داشته بود که ازش پذ .. گهید

  در اتاق رو باز کردم ي الیکم..کردمی ميدی شدیی        احساس دستشو
 
  یی با دو خودم رو به دستشودمی بسته شدن در رو شني صدای وقتو
 

 .رسوندم

  نجوری اي بذاره برای توالت فرنگهی حموم ي تومیگفتی        چقدر به بابا م
 

  داخل يسر.  رفتمرونیدست هام رو شستم و ب. که دادیگوش نم. وقتها
 

 ! ؟نییرفته پا. مامان هم که نبود. دمی کشسالن

 ... نهمهی ای عروسهی گهید..شونی با عروسنای عمه انی        کشتن ما رو ا
 
  !عیه

 ! کنم؟کاری چدی بادونستمینم..شک ندارم..ستادی لحظه قلبم اکی        
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  خجالت ی از همه از چشتریب! کنه؟ی مکاری چنجایا...يوا! ن؟ی        ام
 

 !بکشم؟

 ..؟ از شلوارك  !می آبي        از اون تاپ کوتاه و رنگ و رو رفته 
 

 و ..  لبش از سر خجالتي تاهی شدن دهیکش... از اونای!... .افتضاح؟...کوتاه
 

 !نش؟ انداختری به زسر

  پام سر ری از زيزی چهی همون موقع احساس کردم ی ولدمی        دو
 

 !خورد

  ونیزی تلونی بکی کوچي چهی نخورده متوجه شدم قالنی        هنوز به زم
 
 .صد بار از روش سر خورده بودم.  بوده نتی کابي کناره و

 ؟!یخوب... آروم-         

 !دمیشمام د چي مرگ رو جلوگهید.. مردمگهی        د

 ! بس بوديزیآبرو ر.  کردم و بلند شدمهی دستام رو تکعی سریلی        خ

 ! خدا ؟يکجا بود ا..؟! مامان نی        کجا بود ا

 .  نشهي خرابکارشتری        در اتاق رو مواظب بودم محکم نبندم که ب
 

 ! بود؟ی چچارهی بنی امریتقص

  قرار نهییکنار آ. م از خجالت  نگاهش دوباره پر شديادآوری        با 
 

 .. گذشتمنهییبه سرعت از کنار آ..شرم آور بود.. گرفتم

  . شدی نميزی آبرورنهمهی بود اي اگهی لباسها تن کس دنی ادی        شا
 
  ده درصد از کل بدنم هم تو ی دراز من ، حتي با دستها و لنگهایول
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 ! قرار نداشتپوشش

  ی که من رو بیی هم به جمع اونانیام.  سرمي تودمی کوبی        دو دست
 

 ! بودند اضافه شددهی دحجاب

  ده سال ي اون الاقل برایول.  بودنددهی هم منو دوسفی        قبال عباس و 
 
 ! شده بودم ي سرم زن گنده ارهیاالن خ... بودشیپ

  ساعت بعد هنوز دستم به زانوم بود و داشتم پشت اتاق کی        تا 
 
 !دمیلرزیم

 بعد هم .  چسب زدمی نبود که چسب بخواد ولي        زخمش جور
 

 !نهی رو نبهاشی عوض کردم که مامان کبودلباسمو

 ..  تخت پرت کرده بودمي        همش هم نگاهم به لباسهام بود که رو
 

 .  رنگ کج داشتدی مثلث سفهی نشیی کوتاه بود که پاي دو بنده هی تاپم
 
 !یلی کوتاه بود خیلیخ

 از سر که .  موهامي شد تودهیدستم کش.         اصال موهام رو بگو 
 

  وحشت کرده دنمیحاال از د.  بودم توشوندمی شونه نکشهی بودم برگشته
 
 !دهی شنیحتما فکر کرده چقدر زشته ا.

 !        سوده فقط نفهمه 

  رمی می اونقدر شعور داشت که بفهمه االن دارم منی        خدا رو شکر ام
 
 ! در اتاقومدی ، ننی بدجور خوردم به زمدی دنکهی با او
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  ي حوصله یوگرنه االن ک.  نگفت يزی        خدا رو شکر که به مامان چ
 

 ! مامان رو داشت؟يحرفها
 

         مهتاب

 .دمی کشرونی کشو بي رو از توی مشکشرتی        ت

 ؟! داداشنهی ا-         

 .        در کمد رو بست

 ! آره قربونت برم -         

 .من هم بهش لبخند زدم.  شد و با لبخند لباس رو گرفتکمی        نزد

 ! گل خودمه ی آج-         

 ! محمد؟-         

 ! جونم -         

  آورد که باعث خنده ام ی در میی بود و شکلکهاستادهی انهیی آي        جلو
 

 !شد

  !وونهی د-         

 . شدمشکی        نزد

 ! محمد؟-         

  !گهی د بگو د-         

  هم شی عادي بود که حرفهايمحمد لحنش طور . دمی        دوباره خند
 

  کردم لبخندم رو موقع حرف زدن یسع.  انداخت ی رو به خنده مآدم
 

 . کنمحفظ

 ؟ !هی چانی جریدونیتو م... محمد-         

 ؟ !انی کدوم جر-         
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 ؟!شی برن خواستگارخوانی منایمامان ا...گهی دنایدر آ-         

 انگار کجا .  کت هاش شدی        برگشت سمت کمد و مشغول بررس
 
  !گهی دیی داي خونه رفتیداشت م..  بره خواستیم

 ! محمد با تو ام ها -         

 ؟! به شما گفته يزی مامان چ-         

  !هی راضدونمی میول... نه-         

 ! مامان که آره -         

 :ادامه دادم...        مامانِ

 !ش؟ی خواستگاررنی م-         

  موقع انتخاب گفتینگاهش که م.  کردي        برگشت و نگاه کالفه ا
 

 ! باهاش حرف نزنملباس

 فکر کنم از بعد از . چقدر حساسه دنی لباس پوشي رودونستمی        م
 

 . بدتر هم شده بودشینامزد

 ! که شیشناسیم...؟ آقام بدقلقه ! فدات شمدونمی من چه م-         

 .. م-         

  نی ها شددهی تازه به دوران رسنی شده همتون عاشق ای حاال چ-         
 
 ! ها ستنی به درد بخور ننمی؟ واهللا همچ!

 ! نبود؟ی        محمد راض

  !ادی تو ازشون خوشت نم-         

 ؟ !کنهی ما رو حساب می کیآج....یزک!.. خوش-         

  کردی و نگاه مدی کشی مرونی کتها رو بیکی یکی داشت ي        همونجور
 
! 
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 ؟!ادی شون خوشتون می شماها از چ-         

  خوشم ادی دختره زی حجابیمن محمد راستش از ب...؟! من -         
 
 ! مهربونه یول...ادینم

 و گرنه من حاضر نبودم ..گهی می چنمی ببخواستمیم.         زل زدم بهش
 

 .. نه ای مهربونه نمی ببنکهیچه برسه به ا.ی کنم حتنگاهش

  نای؟ ا! خله من هی چیفهمی میآخه مهربون! مهربون.. گهی همون د-         
 

 !ال اله اال اهللا .. خودش و اون مادرِي هايباز

 .ادیشون بدش م اندازه ازنی محمد تا ادونستمینم.         ته دلم خنک شد

 ..رونی بمی با هم رفته بودی قبلي هفته -         

 !؟ی با ک-         

 !رضا هم دختره رو ورداشته آورده...نی من و نازن-         

 ؟! خب-         

 !دم؟ی رفتن من نفهمی        ک

 ؟!گهی منی برگشته به نازنی چیدونی م-         

 ؟!ی چ-         

  یدونیم....نی نازني افهی براق شد تو قهوی..وردن وسط شام خ-         
 

 ؟!ی هستی کهیشب

 ؟! گفتنی به نازن-         

  ي؟ خدمتکار خونه !هی جون کمیحاال مر!... جون می مرهیشب!  آره -         
 

 ! امه خاله

 ! گرفته شدهنی از نازنیچه حال.. لبخند بلندم رو گرفتمي        جلو

 !ن؟ی به نازن-         
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  که شیشناسیم..می رو آروم کننی نازني چطورمی دونستی اصال نم-         
 

 دختره اصال .  کردیرضا فقط ده بار معذرت خواه!..خودش چقدر لوسه!...
 

 !يزی چي ای معذرت خواهای کردم ی کلمه بگه شوخهی برنگشت

 ! زشت گفته که یلیخ..؟!ي جد-         

 ! کن ی برو بابا رو راضنی بگنیای بیرا ه اونوقت تو و مامان و سا-         

 ! کاسه است؟هی تو نای        فکر کرده دست من هم با مامان ا

 !ادی ازشون خوشم نمادی اتفاقا من ز-         

  بر ی هم ازدست کسيکار!  فعال که داداشمون خر شده رفته -         
 
 ! مهتاب ؟سوزهی می دلم از چیدونیم!..ادینم

 !ستادی انهیی آي و جلودی رو پوشيخاکستر        کت 

 !؟ی از چ-         

  گهید..دوباره برگشت سمت کمد...ی مشکشرتی اومد رو تی        بهش م
 

 ! بکشم غی جخواستی مدلم

 !شهی مرتید.. داداش خوبه بخدا-         

 !؟ی مطمئن-         

 .گرفتی و من داشت حرصم مدی        خند

 ؟!سوزهی میت از چ دلی نگفت-         

 ! ول کن بابا -         

 ! محمدگهی بگو د-         

 !اصال خوبن... گفتميزی چهی ينجوریهم!  تو سرم ها زنمی م-         

  !ای        خدا

 *دهی       ش
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  سوده باعث شد چشمام رو کامل ی و عصبانمی شدن مستقکی        نزد
 

 ! کنمباز

  رو از يهنزفر.  گفت يزی لب چریت و ز رو سمتم گرفلمی        موبا
 

 صدف .  نگاه کردمی گوشيراست نشستم و به صفحه .  در آوردم گوشم
 

 !بود

 !سالم .. الو -         

 ؟ !دهی شیخوب..زمی سالم عز-         

 ! چه خبرا ؟-         

  !ی سالمت-         

 گذاشت و  سرش رو دور گردنش ي        نگاهم به سوده افتاد که حوله 
 

 . خط چشمش بوددنی کشمشغول

 !؟ي خونه ا-         

  !کمونهی هم نزدشگاهیآرا...هنوز که زوده..گهی آره د-         

 ! نه ؟ای        سوده آروم اشاره کرد که لباسم رو ببرم 

  از شی که بعد از آراخواستینم.         با حرکت دست و چشم گفتم آره 
 

 .دوباره خونه ادی سر شهر باون

 :        سوده

 ؟!شیبری تو هم م-         

 :        صدف

 !؟ي داريکار..؟! سوده ست-         

 ... کنه نهيکار... نه-         

 :        بعد رو به سوده گفتم
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 !پوشمی تو سالن مامیم..گهی آره د-         

 . گفت و رفتی        اوهوم

 ! ؟شگاهی آرانیری می ک-         

 . دو نوبت گرفتمي من برا-         

 ؟!نی ناهار نرفتي آخرش برا-         

 ! نداد ریمامانم خدا رو شکر گ... نه-         

 ! مامانت رو اعصابه ها نی ا-         

 .بهش اخم کردم.  و سوده برگشت بهم نگاه کرددمی        خند

 ! آره ؟شگاههی همون آراشی پيری آخرش م-         

  !گهیه د آر-         

  هی ي اومدیکاش م.  حرف ندارهگمی که من مینی کار ادهی بخدا ش-         
 

 !يکردی امتحانش ميسر

  هی یگی که مینی اشیپ.  مهناز اعتماد دارمنیبه ا... نهگهی حاال د-         
 

 ! چطوره ؟نمی ببکنمی امتحان مامی مبار

 ! ؟ادی سوده هم با تو م-         

  !رهیا دختر عموها مب... نه-         

 ! نره ادتی... هايری عکس بگی حساب-         

 :دمی        خند

 ! حتما -         

  !ی حسابدیبترکون... خوش بگذره-         

 !ی مرس-         

 !شب منتظر عکس هام ... فعال-         

 ! باشه-         

 !؟ي نداريزی چي کار-         
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 . گلمی مرس-         

 . برگشتم و به سوده نگاه کردممی که کردی  خداحافظ      

  !ي شدیمی با صدف صمعی چه سر-         

 !هی دختر ماهیلی خ-         

  صدف ی ولشدمی اخت نمی با کسعیمن معموال سر.  گفتی        راست م
 
 . بودندگهی دزی چهی نای مو

 !ن؟ی از حاال برستی زود ن-         

 !میما سه نفر...گهی نه د-         

 !اد؟ی زن عمو نم-         

 ! با شما ادی قراره بنکهیمثل ا.  گفته نه-         

  !ادی با دختراش ، خودش با ما مفرستهیعروسش رو م.. گهی        خوبه د

  يبجز من و سوده همه .  هنوز از ناهار برنگشته بودند نای        مامان ا
 

 . دادندیناهار رو خونه م.  ناهاري عمه براي رفته بودند خونه دخترا
 

 گفته .  بودندی مذهبدی شدیلی داشتند و خرزنی پی شوهرش کليلهایفام
 

 ! جا نی همدیری جمع و جور بگی عروسهی ما ي برابودند

  بود ختهی آدم ریکل.  ما در اومده بودي        حاال دمار از عمه و مامانها
 

 !ي صد متري خونه هی يتو

 داشت .  و چرخ خوردم سمت سوده وتری کامپی صندليم رو        نشست
 

 !دیپوشی رو ممانتوش

  دایآ..  عروسيلهای دست فامافتهی اوضاع اصال بمی بذاردی نبادهی ش-         
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 ! پرو ان یلی خگهیم

 !؟ي سر جشن نامزدادتهی...دمشونی د-         

  خواستنیده بودند م بهشون رو دانای انیام!..چه لوس..؟!يدی آره د-         
 

 ! برقصن باهاشون

  !نی به امدیرسی سوده میگرفتی رو ميزیسر هر چ.         خنده ام گرفت

 ! اصال تکون نخورديدید!... اومدی بدش میلی هم که خنی ام-         

  وقت پسرهاشون پر هی باال می گفته بود ما اومددای به آنیام ! ری نخ-         
 

 ! و اومدن باال نیی سرشون رو گذاشتن پاينجوریهم.. کهيدید!.. نشنرو

 .وتری سمت کامپدمی        چرخ

  همش حواسش به اون دکلته پوش نی امدمی من دیول...دونمی نم-         
 

 !داشتیچشم ازش بر نم!  رنگه بودکرم

 خودش رو ! کنمیبهش نگاه کرده باشه هم تعجب نم...معلومه!  هه -         
 

 ! به من و تو نگاه کنن ملت ؟یخواستیم.. همهيد جلو کرده بوول

  !زهی کم ههی شوورت -         

  و نهیی آياومد جلو.  باعث خنده ام شدی        لگد محکمش به صندل
 

 .. رو مرتب کردشالش

  !ی زشت بشیلی امشب خدوارمی ام-         

  !ی بترکي از حسوددوارمی منم ام-         

  !پمی من خوشت-         

 .. خوردمی چرخی        با صندل

 !لباسم نازه ...خوشگلم        .

 !!ناز !..؟ با اون لباس مسخره ات  !يری وقت نمهی -         
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 !خخخ!.. تاپ تو نازه پس -         

 ! زهرمار-         

 :بلند صداش کردم.  رفترونی        در رو بست و ب

 ! دنبالت ؟ادی منی سوده ام-         

  انتظار داشتم صداش رو بشنوم در باز ی مکث، وقتهی        بعد از چند ثان
 

 : خوردمکهی و شد

  !دمیترس ..وونهی د-         

  !ارمتونی برمتون و میگفته خودم م!... معلومه جونم -         

 خوب .  دادمهی تکیبا لبخند سرم رو صندل.         بعد دوباره در رو بست 
 

  آشناها و نی از ایلیچشم خ. گرفتی خودمون زن ملی از فامنی که امبود
 
  ، نای ادی مجي مراسم نامزديتو.  ها دنبالش بودي ور و اون ورنیا

 
  تا تونسته بودند خودشون رو کشته بودند لشونی فاميبریکی ايدخترها

 
  !جلوش

   بودنددهی کرده بود بعد از مراسم چند نفرشون که فهمفی تعردای        آ
 
  ی و قصد دوستدندیپلکی منازی و آدای دور آيخودی داداششونه بنیام
 

 .داشتند

  اش به سوده ژهی وي با توجه هانی امخواستی        مخصوصا امشب دلم م
 

 هم ..  خلش ي دست زن عمو ندا و دختراادی بزی کنه که هم همه چيکار
 
  !هیبق
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  !يا حال بهم زن دکلته ي        مخصوصا اون دختره 

  دوست دختر میدیبعدا فهم!  است ؟کارهیچ. هی        اصال معلوم نبود ک
 

 ! بهناز بوده يعمو

 .  بوددهی کرم رنگ پوشي دکلته هی نای اوسفی ي جشن نامزدي        برا
 

 !ي کردی نمدای پی کوتاهنی به اي تو کاباره ها هم دکلته ایحت

 د مطمئن بودم و با اون صد در ص.  خشگل بودیلی کثافت خی        ول
 

  شکل نشونی بي رابطه اهی نداشتم که بعد از مراسم ی شکنی امينگاهها
 

 ! بود گرفته

 ! از دختره نی امي شد و چشمهای جدا نمنی دختره از امي        چشمها

 . تموم شده بودگهی بود تا االن دی هر چی        ول

  و بعدش رمیدم تا وضو بگبلند ش.  هم نشده بود هنوز کی        ساعت 
 

  هم ي ته بندهی دیبا. من قرار بود قبل از مامان برم.  کم آماده بشمکم
 
  کم ته دلم هم آروم هی.  شام هم بخورمیچون قصد نداشتم حت. کردمیم
 

  اومده بود و قصد شی مسافرت پهی براشوت نای خانم امیمر.  بودشده
 

 ! بهش برخورده بودیلیار خهر چند مامان انگ .ی عروسانی بنداشتند

  شدی حاال نمگفتی        از صحبتهاش با خاله متوجه شدم که م
 

 ! بعد ي رو بذارن برامسافرتشون

  خودم رو دی باکردمی اگه حس میول. ادی ازشون خوشم ننکهی        نه ا
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  گفت ، ی که مامان میی نشون بدم، اون هم از اون نشون دادنهایکی يجلو
 

 !انیهمون بهترکه نم . کردمی رو خراب مزی همه چزدمینم م کی مفکر

  انیاونا هم قرار بود ب. شگاهی آرادندی و خواهرش هم با من رسنای        ن
 

 من . کاپی مانی بخوان بکردمی فکر نمی مون بودند ولهیهمسا. یعروس
 

  و رهیگی ازت نمی گفت اصال وقتنای خواهر نی وقتی نداشتم ولکوری مانقصد
 
 خب نماز ظهرم رو که خونده .  داره قبول کردمری هم رو لباست تاثیلیخ
 

 .کردمی براش مي فکرهی خونه دمیرسی که مروقتی شب هم ديبرا . بودم

  :نای        ن

 ؟!يذاری مونینی ش-         

 !ادی بدم منقدریا.. نه بابا-         

  جمع کردن يرا بخورهی سر و گردنت ملی به نظر من استای ول-         
 

 !یشی مکی شیلیخ.  سري باالموهات

 :        سمانه

 خب . هی لباست تو گردنیگیمگه نم.  جوندهی شگهی راست م-         
 

  !گهی جمع بشه ددی باموهات

  شلوغ نگی براشهیدوست دارم .  اصال دوست ندارم سمانه جون -         
 

  !باشه

 !ادی هم بهت ميونجور بنظر من ایول.  خودتهلی م-         

  :نای        م

 ! بار بعدا امتحان کن هی حاال -         
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 ! کنم االنسکی رخوامینم . نی آره هم-         

 !اد؟ی سوده نم-         

  !نای ادای رفته با آ-         

 : آوردکی صورتش رو نزدنای        م

 ؟! بپرسم يزی چهی -         

  !هیمعلوم بود سوالش چ. مانه افتاد        نگاهم به لبخند س

 !زمی بگو عز-         

 ! کرده ؟ي از سوده جون خواستگارنی آقا امگنی راست م-         

 .        هر دو با لبخند به من زل زده بودند

 ! بگم؟یچ...ییزای چهی... خب-         

  دوست نداشتم.  گرفتند چه خبره کنمیفکر م. میدی        و با هم خند
 

 امشب تو .  اومد دستشونی و حساب کار مدندیفهمی همه مدیبا!  نه بگم
 

  شگاهی رفته آرانای ادای که سوده هم با آدندیفهمی منای گلسا ای وقتتاالر
 
  !دندیترکیم

  موهاش رو فر خواستیم.  سشوارری        سمانه از همه مون زودتر رفت ز
 

 گفتند . ون رو هم آورده بودندهر دوشون لباسهاش.  کار داشتیلی و خکنه
 

 !هی آتلمی برمیخواهی بعدش مکه

 ! دارن برا خودشون ی        مردم چه حال

 دعا کردم خوشش  . دی من تموم شد مامان هم رسي کار موهای        وقت
 
  دوباره از اول بذاره کردی مهناز رو مجبورش می قبلي وگرنه مثل دفعه ادیب

 



 83 

! 

  نای ني بود مدلشون و آخرش نتونستم بخاطر اصرارهايا کهی        موهام ت
 
  ساده ي اتوهی شگاهی آراي از بچه هاگهی دیکی نطوری خواهرش و همو
 

 !بذارم

  !دی ناهی مثل عروسبایتقر.  بودمی راضی        ول

  داده بود و چون خودشون بلند بودند ی کوتاهچی        موهام رو پ
 

 مامان هم که . دندیرسی شونه هام ميا رو که دوست داشتم تيهمونجور
 

 ! بهم زل زد بعدش با لبخند رفت سمت مهنازهی ثانچند

 ! بودیراض..گهی        خب د

  یول.  بذار برات برنزه بذارمگفتیخودش م.  هم بد نبودکاپمی        م
 

  بلند مامان متوجه یِ که با چکردمیداشتم روش فکر م.  نداشتم دوست
 

 ! روش فکر کردی حتدیبا اصال نشدم

 .        مامان از برنزه متنفر بود

  ازش يزی چگهیبخواد برنزه هم بکنه د!.. لباسش سبزه خودش-         
 
 ! مونه ینم

 :        رو به مهناز گفتم

  !شهی به نظر خودم هم جالب نم-         

 خار بهم  مامان داشت با افتنکهی بلند شدم از ای صندلي از روی        وقت
 

  رفتم باهاش نکهی هم اومده بود و همنایمامان ن.  خوشحال بودمکردی منگاه
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 ! بدم دو بار گفت ماشاهللا دست

 حاال .  گرفته بودمشگاهی رو از آراخواستمی که می مثبتي        اون انرژ
 

 ! و کف کنه نهی بود که منو ببنای گلسا انوبت

  با ی هم داشتم ولدای و آنازیسبت به آ حس تنفر رو ننی        قبل تر ها ا
 

  يشتری بتیمی و سوده با اونا احساس صمنی امانی شدن جريجد
 
 .کردمیم

  يادی خرج زدونستمی میول.  بودم دهی        لباس گلسا و گلنار رو ند
 

 ! دوست زن عمو ندا شیپ.  هم سعادت آباد رفته بودندشگاهیآرا. کردند

 !ود خوب بیلی        کارش خ

 . مخصوصا گلنار.  خوندی نمششونی بنظرم لباسشون به مدل آرای        ول
 
 ! خودشون بودلی هر حال مبه

        
 ؟ !ومدهی سوده ن-         

 ! سمتم رهی        مکث کردم تا گلنار هم صورتشو بگ

  قبول ادی بهش گفتم بیهر چ... که ومدیاصال با ما ن... نه-         
 

 ! نذاشتننای ادایآ یعنی..نکرد

 ! بودمی از جمله ام راضیلیخ..  حرکت نگاهم کردندی        هر دو ب

 ؟ !ی؟ واسه چ !دای آ-         

 .  خودشونشگاهی آراشی بره پنای ادای زن عمو بهش گفته بود با آ-         
 

 !شونیی داي خونه کینزد

 !نابودش کردم .  نزدی حرفی        گلسا لب زد ول
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  نازی و آدای آیول..يدیکارشو ند... بهش گفتم بابا نروی هر چ-         
 

 !ادی با خودمون بدیگفتن مامان گفته حتما با. نذاشتن

  بود ومدهی خودمون ، رو گفتم که اگه هم حساب کار تا حاال ني        جور
 

 !ادی بگهی حاال ددستشون

 :        گلنار 

 .ستیناصال جالب ...دمی من کارشو د-         

  ی راضیلی خی ولنای ادایآ. بهش گفتم چند بار. دونمی من نمگهی د-         
 

 !بودن

 :        گلسا 

 ! کارش کجا خوبه ؟.  سرمهنی در کرده اخودی بغی همش تبل-         
 

 ! درستش کرده بود؟یختی چه ري رو واسه جشن نامزدنازی آيدیند

  بود نی بخاطر ادی خب شایول. د  اصال خوب نبونازیآ. گفتی        راست م
 

  یول.  نرفته بوددای و آنیاصال سر ام.  خوشگل نبودادی خودش زنازی آکه
 
  !ی قبلي خوب شده بود سردایآ

 ! خوب بوددای اما آ-         

 !چند شده کار تو ؟!... بدك نبوددای آ-         

 !مامان حساب کرد .. دونمی نم-         

 !  بدن لمی دوبرابرش کنند و تحوخواستنی مگفتمی می چ        االن من هر
 
 ! بره حساب کنه خوادی بگه بعدا مدی مامان گفته بودم اگه ازشون پرسبه

 اما .  تومن نشده بودستی من و مامان رو هم دوي و مدل موشی        آرا
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  !ونیلی مکی بگه خواستی حاال مگلسا

  افتهی لباسشون نيه برق سنگهامواظب بودم نگاهم ب..شناختمشی        م
 
! 

 : از خودش دورم کردی شونه ام گذاشت و کمي        گلسا دستش رو رو

 ! ساده سیلیلباست خ ! دهی ش-         

 ! کنان تکون داددیی        گلنار سرش رو تا

  شلوغ ياصال مدلها ..یدونیم!.. انتخاب کنمنوی تا امی گشتیکل.. آره-         
 

 .دارم دوست نرو

  !ادی هم بهت بدیشا..دونمی نم-         

  احمق کج يدخترها.  تحملشون کنم تونستمی هم نمهی ثانهی گهی        د
 
 ! کوله و

  بپوشه بهش ی هر چلی آدم خوش استاهی دوست داشتم بگم یلی        خ
 
  ارزشش رو نداشتن بخوام از حاال نایا.  فکر کردم ولش کنیول. ادیم
 

  اعصاب ي براي تريتا آخر شب موارد جد. دم رو خراب کنم خواعصاب
 

 ! وجود داشتيخرد

  و می شد هر سه بهش لبخند زدکی        عمه که با چشم غره بهمون نزد
 

 .می گفتکیتبر

  ی مدی نباشکدومیه...شش تا دختر برادر دارم!  خاك تو سرم کنن-         
 

 ؟! برا ناهار نیاومد

 ! هم نرفتندنای گلسا استمدونینم!         عه 
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 :        گلنار 

 !می بودشگاهی عمه بخدا آرا-         

 :        منم از فرصت استفاده کردم

  تو ازدهیاز ساعت !  دستتون نیری اوضاع رو بگدی بای خودت گفت-         
 

  !می کشی خودمون رو ممی دارشگاهیآرا

 ! رفتنی و اخمهاش از بدی        خند

  ...نمی بباالی د -         

 .        و با دست به وسط سالن هلمون داد

 ! جلو ها انی ها بی اون قرتنمینب        .

 :        گلسا 

 ! تخت -         

  !دمیدی بودم که سوده رو مي لحظه انی        همش نگران اول

 از اون دور هم .  راحت شدالمی وارد شدند خی از در اصلی وقتی        ول
 
  داشت به سمت ما نازی و آدایوسط آ.  کارش خوب بوده نمی ببتونستمیم
 
 که  ! ي هم بلند گفتم عه ، اومدياز قصد جور.  اومد که رفتم طرفشونیم
 

  ، بفهمن ننشی ببنای ادای آنی بی هم بشنوند و نگاه کنند که وقتنای اگلسا
 

 ! است مانهی صمنای ادای رابطه اش با آچقدر

 !؟يچه خوب شد..یآج -         

 ! راحت شده بودالمیاز بس همه بهم گفته بودن خ..        خب 

 تازه حاال . می هم قد شده بودبای پاشنه بلندتر سوده تقري        با کفشها
 

 !دیرسی سوده از من بلندتر به نظر نماگه
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 :نازی        آ

 ؟! چطور شده سوده -         

  !یعال... خوب-         

 .می دور شددای و آنازی و چند قدم از آمیدی  دستش رو کش      

 ! چه خبر؟-         

  همون لحظه حس کردم یول.         و بعدش چشمک زدم و منتظر موندم
 
 . در هم شدی اش کمافهیق

 .یخوب بود همه چ..یچی ه-         

 ؟ !هی چ-         

 ! عقبمی زن عمو از پشت سر باعث شد برگردي        صدا

 ! سودهنمتی بب-         

  .. دی چرخی گلسا و زن عمو منی        کنار رفتم و همزمان چشمم ب
 

 .  زن عمو از هر دو مون ، تشکر کرديفهای شد و از تعرکمونی هم نزدمامان
 

  باعث شد دست سوده رو دییای بگفتی گلسا و حرکت دستش که مسوت
 

  .ششونی پمی و بربکشم

 !  در اومدننای بهناز ايلهای از خجالت فامی بچه ها حساب        تا ساعت نه
 
  ی ها مون هم بودن که کلهی هم همساگهی و سمانه و چند نفر دناین

 
 ! کمک کردنبهمون

 !می به خاك مالوندی طرف عروس رو حسابي        خالصه که رو

  ي دسته هی خودشون يبرا.  جلوانی ها اصال جرات نکردن بچارهی        ب
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  بهشون نگاه هم یاصال حت. رقصدندی و مي گرفته بودن اونورکیکوچ
 

  .نای چه برسه با سالم و امی بودنکرده

  رو لشی فامی کسنکهی از ادیرسی اصال ناراحت بنظر نمی        بهناز ول
 

  گرم ی عروس دوست داره جشنش حسابهیبه هر حال  ! رهیگی نملیتحو
 

 !میراش کرد کار رو بنی و ما هم خب اباشه

  کنار نازی اومد من و سوده و آی هم که داماد باال میی        وقتها
 
  خودشون و ي انداختن روی شال مهی فقط نای گلسا ایول. میدیکشیم
 

  !تازوندنی مهمچنان

  سوده بردم و بلند کی که ازمون فاصله گرفت صورتم رو نزدنازی        آ
 

 :گفتم

 ؟! هستیهرام حواست به خانم ب-         

 ؟!ی چ-         

 ! زن عمو نداست شیهمش پ! ی خانم بهرام-         

 !چه جالب !  عه -         

  مانهی و چقدر صمششی پرنی بودم گلسا و گلنار مدهی دي        چند بار
 

  ی خانوادگیمی قدي هم از دوستایخانم بهرام. کردی رفتار مباهاشون
 

 !خوندی میاشت که پزشک پسر دهی.  بودنامی ابابابزرگ

  دهی که دستم کشکردمی نگاه مدای        داشتم به رقص گلنار و آ
 

 .سوده بود..شد
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  بپرسم چش بود خواستمیخودم هم م.می دور شدی از شلوغی        کم
 

 .. که وارد شدنیموقع

 ! هوم ؟-         

 !دارماصال حوصله ن! ستی جالب نادی حالم زکنمیفکر م...دهی ش-         

 ؟! شده مگه یچ!  چرا؟-         

 ..        شونه اش رو باال فرستاد

 همه هم !  بخدا ي خوب شدیلی؟ خ!یستی نی راضشتی از آرا-         
 
 !گنیم

 ..فقط...یچیه... نه-         

 ؟!ی چ-         

 . ناراحتش کردهيزی چهی بود دایپ..زدی        چشماش داشت دو دو م

 ! گفته؟يزی چنی ام-         

 ! چشمامي حرفم چشماش ثابت شد تونی        با ا

 ! نبودیمی باهام صمادیفکر کردم ز... چرادونمینم..فقط... نه بابا-         

 ! اخمهام تو هم رفت اری اختی        ب

 ؟!ي مثال چطور-         

  یمیچقدر مهربون و صم!  بوددی خرمی که رفتياون روز..دونمی نم-         
 

  يانتظار داشتم امروز هم الاقل اونجور..دیخندی و مگفتیهمش م!  بودشده
 

 !باشه

  شی آرانی تو ادیخب روش نشده شا... شدهیفکر کردم چ..وونهی د-         
 

 ! کنه نگاهت

 ! اخم نگاهش واضح بودگهی        حاال د
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 اصال ...چقدرم پر روئه... کهشیشناسیم... کهستی نينجوری انی ام-         
 

 ! نگفتنای و اي کلمه هم بجز سالم و چطورهی...کردی نگاه نمبهم

  ادی لحظه هی چرا دونمینم!  رفتنیی از گلوم پايزی چهی        حس کردم 
 

 ! سالن خونه مون افتادمي تونینگاه ام... نگاهشاون

 ؟!نگاهش برق داشت...ونیزیکنار تلو..تو سالن...شی        چند روز پ

 !ادی مجبورش کردن بنای ادای حس کردم آی حت-         

 ! بگه يزی خواهرها روش نبوده چي؟ حتما جلو! مگهي خل شد-         

 ! کنههی گرخواستی ميکردیولش م.. شدنهی        کالفه دست به س

 !دهی شده شيزی چهی -         

 ! باز موندمهی و دهنم ندی کشری        قلبم ت

 ؟ !یاصال به من چ...من چرا دارم ! ؟ی        اصال به من چ

 :ستادمی        شونه هام رو ناواضح باال فرستادم و دوباره روبروش ا

  هیاگه !  براتکشنی که خودشون رو دارن منای ادای زن عمو و آ-         
 
 ... داشتی چنازی آيدیند.. کردنی نمينجوری بود که ايزیچ

  هیخودش !  دارم؟کاری رو چنای عمو ازن... خودشگمیمن م!...دهی ش-         
 

 ! شده بودگهی دجور

 :دمی        دستش رو کش

  یلیخ!...حاال مگه چه خبره؟!... شدنش گهی جور دهی بره گم شه با -         
 

 ! دلش بخوادهم

 ! همش زدی ته دلم داشت شور میول.         مخالفت نکرد و باهام راه افتاد

  بخورم يزی هم نداشتم چمی تصمنکهیبا ا. شام موقع خوردن ی        حت
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 سوده هم داشت با غذاش . رفتی نمنیی از گلوم هم پايزی اصال چیول
 

 : گوشش بردمکی شد و من سرم رو نزدکمونیمامان نزد. کردی ميباز

 ! چه خبره کنهیحاال مامان فکر م..افهی قنی از ارونی بای ب-         

  خواست ی دلم نمیهر چ. م نگران کرده بود        سوده با حرفاش منو ه
 

  شدن دهی و اون کشنی امي همش اون برق چشم های فکر کنم ولبهش
 

 ! اومد تو ذهنم ی لبش مکنج

 !ی خلیلی        خ

  دست و دنی بار دهی با نی اي فکر کردیعنی! دهی شی خلیلی        بخدا خ
 
 !؟یعنیه  بدبختنقدری؟ ا! رو به اون رو شدنی تو از ايپا

 ؟!دهی ندينجوری        تا حاال دختر ا

  نای انازیآ...  شرکت کرده يادی مختلط زي های تو عروسدونستمی        م
 

 !دهی بدتر دي پر و پاچه یکل. دادندی رو مآمارش

 ؟!یکنی خودت شک مشونی پري        تو به اون وضع و حال و موها

  !دنتیاشه با د وحشت کرده بدی        آدم اگه بوده با

 !اد؟ی        خوشش ب

 فکر .  حساس شده بودي خودیحتما سوده ب.  ته دلم آروم شدی        کم
 

  بپره کولش کنه و دی بانی و خوشگل شده و امشگاهی حاال رفته آراکرده
 
 !ارتشیب

 ...        آره بابا
 

 ! شدندکی با اخم بهمون نزددای        گلسا و آ
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 ! بود؟ی کافنیدیربع ساعت رقص!  کنارنیدی کش-         

  بچرخه دای باعث شد آدی که سوده کشی        چرخش کالفه و هوف
 

 . و من هم همراه گلسا راه افتادمسمتش

 ! چشه سوده ؟-         

  !کنهی سرم درد مگهی م-         

 ! ها کنهی داره خودش رو لوس می از حاال ول-         

 من . دی و دستم رو کشدی خنددمیش رو بدم که د جوابخواستمی        م
 

 سر .  ها بهتر شده بودي جو با اونوربایبعد از شام تقر.  شدمالی خی بهم
 

 !میدی رقصی با هم مبای و حاال تقرمی حرف زده بودی با هم کمشام

 !شدی داشت شروع مگهی دی        ول

  بهناز يو داداش هااولش بابا .  اومدنی مردهاشون باال میکی یکی        
 

 گلسا . شدی داشت شلوغ مينجوریهم...هاشییدا..بعدش عموهاش. اومدن
 

  ي کالسهاي خوشحال بودم از شرکت تویول.  بود کناردهی کشگهی دهم
 

 !کردمی ميزیقبل تر ها آبرور. رقص

  اوضاع رو کامل تو گهی افتاد که حاال دنای بهناز ايلهای        نگاهم به فام
 

 !رفته بودند  گدست

 بعدش .         اول بهناز با بابا و داداشها و مامانش مشغول رقص شد
 

 !دندی بهناز رقصي اومدند و با برادرهایکی یکی هم دختراشون

 ! شون گهی دي        بعدش هم پسرها
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  ها ی صندلي        چشمم به سوده افتاد که کنار مامان و زن عموم رو
 

 .  کم حالش بهتر شده بودهی باالخره نکهیمثل ا. دیخندی بود و منشسته
 
 . راحت شد و لبخند زدمالمیخ

 !کشتندی رسما خودشون رو مگهی        دختراشون داشتند د

  تا حاال سر دلشون ، ي عقده جمع شده بود از بعد ازظهری        هر چ
 

  !رونی بختنیری مداشتن

 ! خودشون رو جر دادن تمام یعنی        

  گلسا ، که با حرکت چشم ي   سرم رو نچ نچ کنان تکون دادم برا     
 

 !کردی مدیی تاداشت

  خودشون نهمهی کدوم نامزد هم نکرده بودند اچی        از پارسال تا حاال ه
 

  !عیه... نرو

         همراه باز شدن چشمام تا آخر، سرم رو هم در جواب سر تکون 
 

  سی کمرم خي رهیدم و احساس کردم ت بعنوان سالم تکون دانی امدادن
 

  دستم سمت شال بلندم اری اختیب..شدمی داشتم آب مينجوریهم! شده
 

 .دادی کامل باالتنه ام رو پوشش مبای که تقررفت

 !و همون لبخند...         همون نگاه

  لبش بودم که احساس ي شوك نگاه و لبخند گوشه ي        هنوز تو
 

 ! سمتمادی داره مکردم

 !دی خندی نگاهم به سوده افتاد که هنوز داشت ماری اختی        ب
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 !رفتمی و مشدمی کامل آب مگهی دي قهی نداشتم تا دو دقی        شک

 دوباره دستم رفت ...دی رسکمی نزدی قلبم هم تو دهنم بود وقتگهی        د
 

 . شالم و مرتبش کردمسمت

 ! حالت چطوره ؟-         

 !ممنون... خوبم-         

 : جلوتر آوردی        سرش رو کم

 ! خواستم حالت رو بپرسم؟یم..ي عمه نبودي خونه ي ظهر-         

 ! زدم که حالتم رو حفظ کنه ي کج و کوله اي        لبخند مسخره 

 !خوبم...؟یی چي برا-         

 ..ي        وا

 !رفته باشه  سالن گي صدام رو سر و صداي بودم لرزش تودواری        ام

 ...نی زمي که خوردي اونجور-         

 !        مردم

 :        ادامه داد

 ... کنمکاری چدونستمی راستش نم-         

 . افتادنیی        خنده اش باعث لبخند ناخواسته ام شد و سرم پا

 ! زشت نباشهشتی پادی        گفتم برم به زن عمو بگم ب

 ! نبودیچیه... نه-         

 ! زانوت خون اومددمی د-         

 !یچیه... نشدیچی نه ه-         

  اومد قاشق ها رو ادشی ، بعد زن عمو رونی من رفته بودم ب-         
 

 .. باالامیگفتم من ب..نگذاشته

 !        نگذاشتم ادامه بده

 ! من بودریتقص...دونمی م-         
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 . .. نگرانت بودمیلی من خی ول-         

 !دی       باز خند 

  بعدش هم بهت زنگ دمی که چشمات گرد شده بود ترسي اونجور-         
 

 !هی گرری زی بزنبزنم

 !        لبم رو تو بردم تا خنده ام بلند نشه 

  بسته يصدا... تو خونه بودیکی که دمی کم ترسهیفقط ... آخه-         
 

  !ستی نیشکی که اومد فکر کردم هی در و خداحافظشدن

 !شرمنده ام بخدا !..خوامی من معذرت م-         

 ! تو نبود که ریتقص.. نه بابا-         

 .  راحت تر بهش نگاه کردمگهی کردم و دی راحتی        احساس کم
 

 ! باعث شده بود آروم بشمشی خواهمعذرت

 ؟ !گهی دی االن خوب-         

 !میدی        هر دو با هم خند

 ! آره -         

 !دمی که دوباره همون برق رو دشدی        تازه گرما داشت از بدنم خارج م

 همراه همون برق واضح ، باعث ..  چشمهامي توشی اهی        مکث چند ثان
 

 ! بشمرهی مردم خي دوباره به کف سالن و کفشهاشد

 !رمی بگنای از ای حالهی گهی من برم د-         

  رفت و انگار ادمی ی لحظه همه چهی. شد  دهی        نگاهم دنبالش کش
 

 ! جا ساکت شدهمه

 !دمیدی رو منی نقص امی بي        فقط قد و باال

 !        و دور شدنش رو 
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 ... واقعانی        ام

  ي از گوشه نمی اونقدر ازم فاصله گرفته که تونستم بهتر ببنکهی        هم
 

 !کردی م بهم نگاهرهی که خدمی اش، سوده رو دشونه

 ؟! من کردمی فکر میداشتم به چ! خاك تو سرم..ای        خدا
        

 :        گلسا

  !گاهی نگاهی ن-         

 !دختره اصال ول بود.         به رد چونه اش نگاه کردم

 !مشینیحاال انگار قراره باز بب... باباالیخی ب-         

  بره لمونی فامي خل و چلهانی از ایکی ترسمی من م-         
 

  !کنهیداره خودش رو له م! شیخواستگار

  گوش کیسرم رو نزد.  نگاه کردم و لبخند زدمنی به اماری اختی        ب
 

 : بردمگلسا

  !نوی ام-         

 : خندهری زد زی حرفم بود پقنی        گلسا که منتظر ا

 !رهی هم ازشون بگیکم مونده اردنگ!  عاشقشم بخدا -         

  ي قهیرسما که .  گلسا گفتیراست م.         منم خنده ام گرفته بود
 
 ! و هل داددی رو کششونیکی

  نی امی ولدندیخندی        حاال هر چند انگار دوستش بود و داشتند م
 

  !نیی پافرستادشونی میکی یکی داشت

 ! نادر هم بودمي        متوجه چشمکها

 ! کنه رونشونی بتخواسی        انگار داشت ازش م
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 ! کنه کاری با بهناز چخوادی مدونستمی بود اصال نمی مذهبیلی        نادر خ

  !گرفتمی نظر مری رو زنی        ناخواسته داشتم حرکات ام

  !گهی بسه دزدمی        هر بار هم به خودم تشر م

 ؟ !دهی ش-         

 اه دلخورش رو که نگ. سوده بود .  خورده برگشتم سمت صدا کهی        
 
 ! رو شونه هام دی بازم حس خجالت پردمید

 !؟یاز چ. کشمی دارم خجالت می چي        اصال معلوم نبود برا

 !زم؟ی عزهی چ-         

  .دی        شونه ام رو کش

 ؟! گفتی چنی ام-         

 !        انتظارش رو داشتم

 ؟!یک...؟!نی ام-         

 !شتین اومد پاال... االن -         

 که !..ادیب...خب..  اصالیعنی. خب اومده باشه .  کردمزونی        لبم رو آو
 
 ؟!یچ

  !نایسالم کرد و ا.  نگفتيزی چ-         

 ؟! نگفتیچی؟ در مورد من ه! نگفتیچی ه-         

 ...گفت چه خبرا ...؟! بگه خب یچ!  ها سوده امشبي شدوونهی د-         
 

 !نی که راحت باشکنمی مرونی رو بانی ارمی ماالن

  نبود ی نگراني برایچیه.  شدرهی خنی به امدی و نا امدی کشی        هوف
 

  !یچیه. ها

 شور  ..نیهم...و ...زدی چرا دل من داشت شور مدونمی اصال نمی        ول
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 ...زدیم
 

         مهتاب

 ! حواسم به روبروي همه ی        چشمم به بشقاب بود ول

 ! رو برداشتی شد و ظرف ترشکی که نزددمی        دست سارا رو د

 !نمیبده بب.. عه -         

  رو از سارا گرفت و جلوم ی ترشی ساختگتی        رضا بود که با عصبان
 

 .گذاشت

 !.. من دست بزنه ی آجي های حق نداره به ترشیشکی ه-         
 

 !نکبت ...؟!يدیفهم

  و با عی سریلی خیول.  شدمرهیتو بردم و بهش خ        هر دو لبم رو 
 
 !تی ، دوباره دلم پر شد از عصباننای آدريادآوری

 :        مامان

 !زمی رضا عز-         

  کردم ي مامان که هر کاري تکون داد جلوي        رضا دستش رو جور
 

 !شدی نمنخندم

 !ابه  فقط مال مهتی عسلتونی زیترش!  اصال حرفشم نزن-         

 :        سارا

 ! مزهی ب-         

 :دی کردن چشماش پرسزی        رضا بازوش رو کنار بشقاب قرار داد و با ر

 ! ؟گهی دی عسلتونی ز-         

  ي توي        سرم رو با لبخند تکون دادم و نگاهم به آقا افتاد که با لبخند
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 !یمامان عصبان.  به مامان نگاه کردصورتش

 !هنوز جرات نکرده بودم سرم رو بچرخونم و به سارا نگاه کنم        

  لحظه هی.  خودم و سارا گذاشتمنی        ظرف رو آروم برداشتم و ب
 

 ! گذاشتی دهنش مي قاشق رو توی بهش افتاد که با اوقات تلخچشمم

  از ی و حس کردم کمیشگی معمول همي        آقا شروع کرد به صحبتها
 
 .مامان هم وارد بحثشون شده بود. شمی تند مامان خارج ميا بار نگاههریز

  که دوباره دلم کردی مي کارهی بشم الی خی بخواستمی        هر بار که م
 
 ! و رو بشهریز

 ! باز کردن در باشههی مثال کارش خواستی        حاال م

 ! استارت زدن باشههی        

  کردن زیم هاش رو ر صورتش گرفتن و چشکی رو نزدشی        گوش
 

 !باشه

 ... مهتاب گفتنش باشه اصالهی        

 !شدی و رو مری        دلم ز

 !شدی می قلبم تند تند پر و خالي تويزی چهی        

  که معصومه ي کاری حتتونمی مکردمی حس مشدی وقتها که منجوری        ا
 
 ! رو هم انجام بدمگفتیم

******        

  که از شونه اش ی تفاوت در جواب دخترکی کامال بیا نگاه        فربد ب
 

  خارج لشی موباي اش انداخت و از گالرگهی دي پاي بود، پاش رو روزونیآو
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 ! گرفته بودادی ی رو به خوبي دلبري حسابداريبای زیمنتها منش. شد

  کمتر خواد،ی و نمتونهی موضوع که نمنی اي هم روسیی ري        خود آقا
 
 !گذاشتی رابطه طول بکشه صحه منیه ماه ا ساز

  تونست ی می حتخوردی و مخش رو نمزدی حرف نمادی        اصال اگه ز
 

 !دونستی میک!  ماه هم طول بکشهچهار

 ؟! فدات بشم-         

  ملعون قبول کرده بود یمی از کرروزی که دی کامال متفاوتي        به پروژه 
 

 ! کردفکر

 دخترك هم لبخند .  لبش آوردي روي پوزخندمچهی ن فکرشنی        هم
 

 ؟!که االن وقتش هست. رهی درست بگمی تصمتونستی نمی ولدی رو دکج

  که تا بحال رفته بود، یی ، از اوناي مدرسه اچی هي موجود رو تونی        ا
 

  اون هم تا به ،یفتگی و غرور و خودشیاصال خودخواه!  نکرده بودلیتحص
 
 ! خب تا حاال که موفق بودیول.  بوددهی ندییا حد رو جنیا

  به عکس ها ی نگاهگهی بار دهی ستی        فربد با خودش فکر کرد بد ن
 

 ! رو نداشتشی برداشتن گوشي حوصله یول. بندازه

 ! شدرهی        به دختره خ

 . نگاهش کرددادی که تمام هنرش رو نشون مي با لبخندای        هل

 !؟ی نگاه کردنت چنی ا قربون-         

  ي هنوز موفق نشده بود صدایول.. بودنجای ساعت بود که امی نقای        دق
 

 ! رو بشنوهدکتر
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  ممکن یحت! يری دو ماه تموم ازش وقت رفاقت بگقای دقی بتوننکهی        ا
 

 ! برسونه دی رکورد جدهی تو رو به بود

  برداشت و زی ميرو از رو شی        فکر دکتر باز سمت پروژه رفت و گوش
 

  شد و دستش رهیدوباره به عکسها خ... البته نه سخت .  رو کنار زددخترك
 

  کارگردان خوب مشورت هی با دیبا.  کردی راحتي سرش روي هی تکرو
 
  شرکت غاتی تبلي برای محصول فرهنگهی یمی بار کرنی ايپروژه . کردیم
 

  باز هم خواستیم.  بودگهی دي آشناتی خودشون و چند ساتی سايتو
 

 . نقص به مردك بده ی رو بی چهمه

  دی جدتی موقعي رو برامشی مکث تصمهی بعد از چند ثانای        هل
 

 .  هستازی از صبح تا شبت نی زندگي هم توسکی به رشهیهم. گرفت
 

 ؟! اصال کنهی میچه فرق!  از شب تا صبح يهای مثل زندگدرست

  جذب سبزرنگ، داشت راهنی پي که تويمرد از ی اعتراضچی        و ه
 
 . رو مصمم تر کردای هللشیکنار گذاشتن موبا.. دی رو نددیدرخشیم

  کف ي خانواده هی. کردی می سالها بود جدا از خانواده اش زندگای        هل
 

  .ی به تمام معنِبدبخت

 مان  آپارتهی ي دخترك ، باعث شده بود االن توي هایی توانای        منته
 

 ! کنه ی جردن، که به نام خودش سند خورده بود زندگي توي مترصد

 ! دکتر ، کاسب نشده بودي آقانی هم از االی رکی        البته که 
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  بود که با حقارت نی لطف کنه ایکی به خواستی که میلی        فربد خ
 

 ! نکنه رونشی بزی آمفاجعه

 ! نه ای  قربونت برم االنتونمی می نگفت-         

 ! به مادر فربد دادیکی دلش فحش رکي        و تو

 !ي قربونم بریتونی مي تو فعال هر وقت بخوا-         

  فاصله اش رو کمتر نکهی قبل از ایول. پر شد از خنده ای هلي        چشمها
 

 . شد لی ، دست فربد هاکنه

  ساعت چنده؟-         

 :چشماش جواب بده  کرد بدون گرد شدن ی        دختر سع

  !می و نکی -         

 !دی پرسی چطور رو مسلما نمگهی        د

  انداخته بود زی مي که روشی        ابرو باال انداخت و سرش رو سمت گوش
 

 .چرخوند

 ! باشه کیکوچ ... اری من بي براچی ساندوهی -         

 : هم فشار داد ي رو روشیی انتهاي دندونهاای        هل

 . االن-         

 !تی تا عصبانشتری بدنهی االن وقت ترسدونستی می        منته

  بود که نی و تنها مشخصاتش اچی ساندوهی        فربد فقط گفته بود 
 

 ! باشهکیکوچ

  اش نشسته بود موقع بلند نهی سي قفسه ي هم روینی        هجوم سنگ
 

 !و ترس ی بود و هم آشفتگتی که هم بخاطر عصبانشدنش،

 ؟! دکش کنه برهينجوری اخواستی        نکنه فربد م
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 !ستی نخواستمی که من میچی اون ساندونی        که ا

  شده هراس رو از صورتش ي کرد هر جوری        دم در برگشت و سع
 

 ! بهش شده بود لبخند بزنه رهی که خي کنه و به مردجمع

 .. و وصل شد گرفتي        در که بسته شد فربد شماره ا

 !آخ فداش شم... جووونمي آ-         

  که ازت خواستم رو ي کاریکنی خودت فکر مشی پي البد هم دار-         
 

 !ي دادانجام

 !گهی البد د-         

  سشیی رو هم ري بعدياما قصد نداشت اجازه بده جمله .. دی        و خند
 

 !کردی رو راحت مالشی خدیبا . بگه

 ! ؟يخوای می چگهید!  تو دست کاناپه ات ذارمی منوین دست ا م-         
 

 ! فدات شم ؟خوبه

  يزی با فربد ، و چی هنوز نتونسته بود ارتباط منطقی پشت خطی        ول
 

 ! ازش خواسته بود بدهکه

  ي اشاره هی آزاد هم ، با ي اسبهاينهای        مطمئنا دختر پادشاه سرزم
 

  د،یکشی رو تمام و کمال به رخ همه متیاب که جذي چشم فربدي گوشه
 

 .کردی ممی تعظبراش

  شدی مکی نزددی جدي طعمه نی آسه آسه به اينجوری داشت ای        ول
 

 !؟ی چیعنی که
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  کردی بود و از تمام جهات کنترلش مدهی کشی نامرئواری        دور مورد، د
 

 !؟ی چکه

  الاقل که از ی پنج سالنی تو اوتری        اونهمه پرسنل اداره کامپ
 

  خسته شده ی کالنيدنهای کشگاری از رفتار و سگذشتی ماستخدامش
 

 ..حاال فقط .. بوددهی نرسیی و اعتراضاتشون به جابودند

 ... باال انداختیی        ابرو

 ! لبش رفتي فقط گوشه شیمی        فربد اما در جواب دوست قد

 ! هکتور نبودم؟هی امروز شب-         

 .دی دوستش رو شني        خنده 

 ! نبود؟ی کافلی آش-         

 !دمی محی هکتور رو ترج-         

 !؟ جون من ! وجدانا ی هستی فربد دنبال چ-         

 . داخل شدینی با سای        در باز شد و هل

  یول....ستیبدك ن... ي اش هم اافهیق!  ندارمیحرف... خوبهکلشی ه-         
 

 !ستی مناسب دربونتم نتشیموقع

 ! سی خسيقوی لهی! فکر کن! سهی خسکردمی داشتم فکر مشبی د-         
 
 ! خنده ام گرفته بوديخودیب

 :و فربد ادامه داد. دندی        هر دو با هم خند

 ! بخره ؟خوادیخونه م! کنه؟ی مکاری هاش رو چونیلی دو می ماه-         

  فربد ، که کشدار شده بود ي خنده ي از صدای و پشت خطدی        خند
 

 : اش گرفت،خنده
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 !يری نم-         

  پونصد اضافه کار ی؟ من دارم ماه!دهی بود پوشی چنی وجدانا ا-         
 

 ! ها زمیری مبراش

  کف جامعه اروی...بابا! ؟ی تو سر خودم همش که چزنمی من دارم م-         
 

 !است

 !ي کف رو خوب اومد-         

 ؟! فدات بشمامی ب-         

 . کردای به هلی        نگاه

 ! تو نوبت می دار-         

 !سی دهنت سرو-         

  ي صداتونستی بود از جنس مونث، که می تنها کسی        پشت خط
 

  فحش یو حت.  راحت باهاش حرف بزنهتونستیم!  فربد رو بشنوه ي خنده
 

 .. با دکتر داشتي امانهیدت صم به شي رابطه یپشت خط.  بدهدوستانه
 
 

         مهتاب
 

 !می مطمئن بودم بازنده ای        شالم رو پشت سرم گره زدم ول

  برده بود و نی گوش حسکی        نگاهم به رضا افتاد که سرش رو نزد
 

 !گفتی ميزی چهی نی نگاه کردن به آرمیرچشمی با زداشت

 .  کرده بود ی غلطهی پارسال التی تعطي هم توچارهی بنی آرمنی        ا
 
 ! کردی رضا ولش نمگهید
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  لبخند دم،ی و سرم رو تکون مکنمی که دارم بهش نگاه مدی        منو د
 

 ! زد و چند بار دست برد تو موهاش و مرتبشون کردي خجوالنه امثال

 که .         رضا رو حتما خدا خلق کرده بود که من دوستش داشته باشم
 

 ! و رو کنهری زينجورین رو ا دل مفقط

  ، چی و پنج ، هستیب.  ما کامل به فنا رفته بود می بعد تي قهی        ده دق
 

  !نی به محمد و آرممی رو بسته بوددمونیمثال ام. می و نشستمی کردواگذار

  یی هایدنی نوشمی و داشتمی        من و سارا شونه هامون رو بهم زده بود
 

  رو برداشته بودند و وانهاشونی لیپسرها ول .میخوردید روم فائزه آورده بوکه
 

 ! رفتندسی تنزی مکینزد

 ! هم که دنبالشونهی و سمنی و نازنالی        ل

  !هی جدهی بفهمه قضنی نازن-         

 !؟ی چي هی قض-         

 ! متوجه منظورش شدمعی        بعد سر

  بود يدو هفته ا.  گفتنی نازن بهی رو کنار لب برد و آشغالوانشی        ل
 

  و رفتنیقبال همش م.  شکرآب شدهنی خودش و نازننی شده بودم بمتوجه
 
 ! با هم اومدنیم

  ی می که انگار قلبم خالیحس.  حس سرد قلبم رو پر کردهی        دوباره 
 

 ! سردعی از ماشدی و توش پر مشد

  اصال حس استفراغ .لرزندی زانوهام دارن مکردمی        بعدش هم حس م
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 .داشتم

  بودم دهی جواب سوال آخر سارا رو بدم که اصال نفهمنکهی        بدون ا
 
 . بود، بلند شدمیچ

 ! بچرخم سمت ساختمون باز نگاهم افتاد روشنکهی        قبل از ا

  رو گرفته ي ورزشکار حرفه اهی و ژست زدی هاش رو باال منی        آست
 

 !بود

  باال نی آستي قهی طریحت...ی رو دوست داشته باشی قرار کسی        وقت
 

 . دور از اول تا آخر عاشقت کنههی تونهی هم مزدنش

 : که صداش اومددمی کشی        آه

 ! مهتاب-         

 .        برگشتم

 ! کن قی داشتو تشوای ب-         

 ! که شروع کردم به داداش گفتن به تو مردمی مدی        من با

  !ایب.. برمشون باز ی دارم م-         

  که فکر کردم رفتارش با من مثل سارا دمی رو ازش دزای چنی        من ا
 
 ! ها ستین

 ! بود که گول خوردن من شروع شدينجوری        ا

  شتریب.  دادم رفتم سمت ساختمونرونی بمینی که از بی        با باد گرم
 

 .  ماي اومدن خونه ی ، بچه ها مشدیبهتر م بعد ازظهر ها که هوا وقتها
 

 . رو نداشتمبالی از همون اولش هم حال والامروز

 !هی جدهی        قض
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 ! منو حرص بده سارا ؟خوادی        م

 :فائزه از جلو کنار رفت.         در رو که بستم ، تند تند پله ها رو رفتم باال

 ! شده؟یچ...مهتاب جون .. وا-         

  شتریسرعتم رو ب. کنمی مهی پله ها متوجه شدم دارم گري    تازه رو    
 

 ! به اتاق شال رو از سرم در آوردم و پرتاب کردمدهی و نرسکردم

 ...کنهی فکر م-         

  پنجره رفتم تا بازش کنم و کینزد.         دندونهام رو هم فشرده شد
 

 . حالم بهتر بشه دی شایکم

  ي تونایبالکن اتاق من و سارا و آقام ا.جهم رو جلب کرد آقا توي        صدا
 
 .  کردمزیگوش ت.  و فاصله شون نسبت بهم کمشدی باز می پشتاطیح
 

 : بودی آقام عصبانيصدا

  و خودت رو یشما متوجه!  ستگهی دزی چهی اصال صحبت من -         
 

  من ریاصال تقص. چشمم کور دنده ام نرم.  خبلهیخ.  به اون راه يزد
 

 ...بوده

 ؟! شده بودی        چ

  آقام حرفش رو ی ولگفتی ميزی آقا چي صحبتهانی        مامان داشت ب
 

 .دادی و حرف خودش رو ادامه مکردی مقطع

 اجازه بده حرف من تموم ...شما اجازه بده.. من بودهری تقصگمیم        .
 

 ؟! که من بودمستی ننیمگه همش حرف تو ا...بشه

 .. من کجا گفتم-         
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  حرفت رو عوض گهیاالن د!.. کوثر خانمنیبب ..نی ببگهی االن د-         
 

  قبول یی جاهیخودم هم تا .. من مقصرم یگیم...ستمی هم نیعصبان...نکن
 

  ينجوریحاال ا..؟!خب!..دونستمیاصال رضا با محمد فرق داره من نم...دارم
 

 ! ندارمیحرف... دختره خوشش اومده نی و از اشده

 ..قلبم سوخت.. گهی ددمیشنی        حرفش رو نم

 ؟!نای        از آدر

 ؟!گهی دگفتی رو منای        آدر

 ؟! شدی        آقا راض

 اون .. کار رو بکنم نیا ..ی نقشه بکشینی خودت بشي برايای بی ول-         
 

 ..سارا رو بدم به پسرش... رو بکنمکار

 .. م-         

 ! شما ساکت-         

 ! مامان هم بلند بشه نی بلندش باعث شد هي        صدا

  !اطنی بچه ها تو ح-         

 آخه آدم ... مي کدوم از دخترهاچیاسم ه...ياری اسم سارا رو نم-         
 

  منو ي آبرويخوایم!  دختر تو ؟ي خواستگارادی مشهی پا ماروی نیا!..یحساب
 

  تازه به نی دم باد ايره جمع شده رو بذار که ذره ذییآبرو...  دميبذار
 

  نی جفت بزنه توش اادی؟ که ب! خبری از خدا بي هادهی رسدوران
 

 ..الاله اال اهللا...فربدِ
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 خدا مرگم بده ..؟ی چينقشه ..؟! گفتهينجوری ای؟ ک! محمود چته-         
 
! 

 ! حاج خانمدونمی رو می من همه چ-         

 ...دونمیمن که م...؟!فته گيزی محمد چ-         

  ای دنيدخترها...باشه.. می کنی نمدای دختره پنی بهتر از ایگی م-         
 

  یگیم... به دركخوادشیخودش م!  بدحجاب موندهنی شدن و اتموم
 

 بره رضا هر !  ، من نذاشتم، باشهخواستهی رو متیی تو بوده، دختر داریتقص
 

 ...ی که تو بگياصال هر روز..يستگار خواامی مشمیپام.  بکنهخوادی ميکار

 ...        زانوهام سست شد و با چنگ به پرده نشستم

 بفرض که . خوادیبفرض هم که م. ياری منو نمي اسم دخترهای        ول
 

  يدخترا. دمی نملی فامریمن دختر به غ! ي پا شده اومد خواستگارپسره
 

 ؟!خبری آشغال از خدا بنیبدم دست ا.. مثل گل پاکنمن

 ..ی حاال ک-         

  کوفت و دونمی و نمی مهمونمیبر...اسم سارا نباشه!... حرف نباشه-         
 

 بخدا کوثر !...يدی با خواهرت کشی که نشستیی مار و از اون نقشه هازهر
 

 !شهی روت بلند مدستم
         
  لی تو فامارهی ورداره بخوادیدختره رو م... رضا مردِ-         

 
 ... خونهنی خانم تو همنای آدرنی پاشو بذاره اخوادیم...دمونخو
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 . دهنم گذاشتمي        هق زدم و دستم رو جلو

 وگرنه ... نباشهتونهینم.. کنهی مطابق با آداب ما زندگشهیمجبور م        .
 
  ی که عرب نیی جاکنمی گوش اون پسر چموشت رو پرتش مرمیگیم
 

  دست ریز...لی فرستم تو اون فامیدختر نممن ... دخترننای ایول..انداخت
 

 ...ال اله اال ا ...ي ملعونهااون

 ..خوانی منای گفته ای حاال ک-         

 حرفه ..هی کار و بارش چستی پسره معلوم ننیا..ی بابا زن حساب-         
 

  اون برادر از خودش هرزه تر رو شما نوی ايدیند...خداش کجاست..هی چاش
 
 بخوادش ...؟!رنی دخترم رو بگانیب... کنندی هم آدم حساب نم منونایا!..؟
 

 !دم؟ی بهش ممن

 .. م-         

 تمومش ... حماقته محضهنیا...ستی هم نیکی تو تارری تنی ا-         
 
  مواظب یول...ي خواستگارمی ریم.. بذاري قرارت رو بذاريخوایم..یکنیم
 

 ! من باشيآبرو

 !دیچرخی        اتاق داشت دور سرم م

  ادی بنایآدر ...ينجوری همسمیوا!.. کرده بودم؟کاریمن چ...ای        خدا
 

 ...بره ...بره ... خونهنیتو هم... چشمميجلو

 ..دندی باری وقفه می        اشکهام ب

 !؟ينجوری؟ ا! راحتنقدریا...        بره تو اتاق رضا؟
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 !        منم زنده بمونم؟
 

  نگاه ي کنارنی ماشينهایخوند و به سرنش        سرش رو کوتاه چر
 

 . انداختي ايسرسر

 !        سه تا دافک به قول حامد 

 ! هم کال سن اون رو نداشتن ي        که رو

  دخترها اونقدر زشت بود ي بعدکهیت.  کردادتری آهنگ رو زي        صدا
 

 ! کرد نخنده نتونست ي هر کارکه

  تونهیو تکون داد و بعد متوجه شد نم نامحسوس سرش رنطوری        هم
 

 ! نده صی رو که اون حرف رو زده تشخی و کسبرنگرده

 ! بودهی        احتماال مو فرفر

 ! خوشگله ها شرتشی تی ول-         

 : کنان سرش رو تکون داددیی        بلونده تا

 ...! دارمش-         

  که ی در مقابل فحشياد ارری غیلی بار دستش رو ناخواسته و خنی        ا
 

 ! بود پشت گردنش برد و شروع به مالشش کردخورده

 ! نخندهکردی می باعث انفجار دخترها شد و خودش هم سعنکارشی        ا

 !متیرسونی قربونت برم بزن کنار خودمون م-         

 : شون هم اومدگهی دیکی ي        صدا

 ! بخدا یفیح..؟!ی کنی تو رانندگستی نفی ح-         

 .بلند  .. دندی خندگهی        و دو نفر د

  نی آخري رهی بلند سبز تی ، و با شاسرهی بنفش تشرتی تي        فربد تو
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  بعد نی اي رو که احتماال چشمش توي دل هر دخترتونستی نممدلش،
 

 ! افتاد رو نلرزونه ی بهش مازظهر

 ! لرزوندی        و داشت م

  رو شهیفرمون داشت چند بار از جا کنده شد که ش ي که روی        دست
 

  دهی نشون مينجوری سالشه و فقط اکی و ی فکر کرد اون سی بزنه ولباال
 

 ! فسقلها قرار گرفته نی اری تاثتحت

  !نی بب-         

 : بلند تر تکرار کردي        دوباره موفرفر

  !نی بب-         

 .        سرش رو کالفه چرخوند

 ! توپمی داری پارتي گودباهی.. بنداز تو همت ...میی باالنی ما ا-         

 :        بلونده گفت

 !یشی مشی مشترایب.. اش محشرهی جي د-         

  آورد و همراه رونی که عقب نشسته بود سرش رو کامل بي        دختر
 

 : گفتي بلنديهو

 !کیی موزا-         

 : قهقهه زدي        موفرفر

 !اصله .. جنس ما حرف نداره..گهی راست م-         

 .. بوددهی رو نشنکیی        موزا

 ؟!کیی موزا-         

 :ی        دختر عقب

 !یشناسی نگو نم-         
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  اعصاب خرد کنش ي بعد از جلسه ادی ی        فکر کرد که اصال بدش نم
 
 ! رو از دست بدهکیی با موزای پارتي گودباهی

 ؟ !ی بود ولی چکییزا        مو

  خوشگل رو بوجد ي دخترهانقدری جالب بود که ازی چهی        حتما 
 

 ! بودآورده

 ؟! مجلس کجا هس -         

 ! که گرفته بود ، خودش خنده اش گرفتي اي        از ژست بازار

 ! کردتی چونه اش رو به جلو هداي        مو فرفر

  !ایدر!.. شهرك-         

 !شهرك        

  گرفته باشند که ی جوجه ها مجلسنی نود تا بود اي        احتمالش باال
 
 ! توش باشه که ممکنه فربد رو بشناسندیکی

  نبود فقط دعوت آقازاده ها رو های از طرف خودی        معموال اگه پارت
 

 ؟!! بشهخواستی می خب حاال چیول. کردی مقبول

  !امی برو م-         

 ؟! کهیچونی پیم ن-         

 .. رضا رو گرفتيبعد شماره .  رو باال دادشهی        ابرو باال انداخت و ش

 : دلخور رضا بدون سالم اومدي        صدا

 ...امی دارم منیی برو پایگیبه من م!...گوساله! ؟یی کجا-         

 . چطور به فنامون داد اروی ينبود!  حال نداشتم جون رضا-         

 !؟ي خونه ا-         

 ؟!ی باشه چکیی با موزاشیمهمون!..؟ي داری حال مهمون-         
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 ؟!کیی موزا-         

 !کییموزا! گهی دکییموزا!  رضاي اچارهی بیلی خ-         

 ؟! هسی برا ک-         

 ! رو خبر کن الدی م-         

 ؟!؟ خودشون هستن بچه ها!گهی د-         

 ! سگ خورایب.. من سه تا دارم-         

 ! جانم ي ا-         

  مال هی بنداز موفرفرادمی اونجا میرفت.. من سرم از االن تاب داره-         
 

 !منه

  بدبخت یعیسم!  ها ي نبودی تو نخ مهمونشمی ساعت پهی تو تا -         
 

 !؟ي کردتشی خي چرا اونجوررو

 فکر ...؟!دعوت کنه منو ادیاون لجن روش شد ب!... قسمت بودگهی د-         
 

 ؟!فشمی هم ردکرده

 ...ای بهت بگه ادی بود خودش بدهی از حامد پرسچارهی بابا ب-         

 ! ول کن بابا-         

 ؟ !گهی دکییموزا!  فربد ؟می معتاد نش-         

 ! فقطدهیحال م!  معتاد کنه ؟کییموزا... نه بابا-         

 ! زده بودرونی بنید که از ماش        و چشمش به دست دخترها افتا

 ! بعد تماس رضا رو قطع کرده بود و فرداد وصل شدي هی        ده ثان

 ! جونم داداشم-         

 ؟!طتی شد بلی اک-         

 ! پس فردا عشقم-         

 ! فرداد؟-         
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 ! بگو جونم-         

 ! قربونت برم-         

 ! فداش بشم-         

 !؟يدی شنکییوزا م-         
 

  شدنم از جمع کیبا نزد.         سر مهران که خلوت شد به سمتش رفتم 
 

 دوباره دست .  نفره جدا شد و با لبخند اون هم چند قدم به سمتم اومدسه
 

 ..می و راه افتادمیداد

  .ی الیینجای خوشحالم که ا-         

  !نیری از شدمیاالن شن!  بوده؟ی چیوانی کانی جر-         

 . اش در هم شدافهی        ق

 !  حد؟نی نه تا ایول!  بودم هارهدهیشن! شه؟ی باورت م،ی جون ال-         
 

 ؟! جو زده نقدری اآدم

 :        با لبخند بهش نگاه کردم

  يومدی بخشها نری مدي جلسه هیتو !  برادر من ؟يدی کجاشو د-         
 

 !ینی فاجعه رو ببعمق

 نگاهم به صدف .  به مادر فربد باعث خنده ام شدشیموس        فحش نا
 

 .افتاد

 ! خانم هم که هستن-         

 .        رد چونه ام رو دنبال کرد

 ! تو گروهتون؟شیاریچرا نم! هی دختر خوب-         

 ؟!شهیباورت م..  اصال بهش اعتماد ندارم-         
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 ! گله یلیخ. شیشناسی نم-         

 ..ایا خد-         

 ...        پوزخند زدم

 !        گل 

 ..  ترسناك بودادشی زیزبل.         صدف هنوز دستش برام رو نشده بود
 

 ! من که بوديبرا

 اصال اولش هم بخاطر حس .  حس رو داشتنی هم همنیری شی        حت
 
 . حالت بشمنی بود که باعث شد منم دچار همنیریش

 ! رو؟یمی کري هفته  آخری مهمونيدی شن-         

 :        نگاهش کردم

 ؟! عامل ریمد..؟!یمی کر-         

 !پسرش اومده ! ؟يدی نشن-         

 ؟!؟ اومد باالخره! جدا -         

 ! هفته اسهی!  آره تحفه -         

  خوادی گفته بودن پسرش میعنی... بودمدهینشن.. طورنی که ا-         
 
 ؟!هیموندن..؟! هستیور آدمخب چط...یعنیحاال ..ادیب

 ... کردزونی        لبش رو آو

  البد یول...شناسنشی نمادی زگنی منای انی که رامينجوری ا-         
 
 ؟ !نی امونهی به نظر تو میعنی.. اونور بزرگ شدهیاز شش سالگ...گهید

 ! تو مال باباهه و جمع کنه برهادیاحتماال ب..  همون-         

 اگه مثل باباهه زبل باشه، ! سیمعلوم ن!  نظر داد از حاالهشی نم-         
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 ! ستی نی کمزیچ! حرف از چهل و پنج درصد سهامه!  بمونهستی ندیبع
 
 ! خودش فربد رو دعوت کردهیمیکر.... خواستم بگمی منوی من ایول

 !؟یمیخود کر... ؟!ي جد-         

  ی ما سرمون رو می وقتاروی! رتشیگی چرا جو مگنی اونوقت م-         
 

 ... خر، بال نسبت البتهنی عنیی پامیانداز

 ..دمی        خند

 !حروم زاده...ی چاپلوسرهیم...میکنی        کار م

  ينجوریاگه هم!  فربد هم نبودي هی ثانهی ي        حروم زاده برا
 
 !دی رسی بهش نمگهی دیشکی دست هرهی اوج بگخواستیم

 دهی        ش

 ام رو پشت سرم قالب کردم و دور سالن شروع به راه رفتن         دست
 

 ! شروع بد نبوديبرا. کردم

  امی کنم که چون خودم ، دوست ندارم بی        تونسته بودم به مامان حال
 

 !رمی پس نم،ی پاتختمراسم

  ی هم اتفاق مهمدیشا.  بوددهی طول نکشیلی        جلب موافقتش خ
 

  رو که با ی آخر ماهیفکر کرده مهمون..ازه شروعشه به هر حال تیول..نبود
 

 !صد سال..رم؟ی گرفته مدوستاش

  مثل تونهی نمگهی دستش که با من دادی می حسابگهی        اونو که نرم د
 

 !بذار حاال .  رفتار کنهقبل

 ! از جا کندمفونی زنگ آي        صدا
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 .خودشون بودند.  رفتمکی        نزد

 ! کردنداریبابا رو که ب!.. نداشتن؟دی        حاال کل

  نسبت به دمی شديدلخور.  رو که زدم ، رفتم سمت اتاقمدی        کل
 

  ،ی نه حسابی و حت،ی اصال تساعد هندس،ي تصاعدیلی بصورت خمامان
 
 .رفتی باال ممایدا

 ! و منتظر سوده موندمدمی        پتو رو تا گردنم کش

 !دمغ بود؟.  سمتش چرخوندم        در که باز شد سرم رو

  نمیکه بب.  روزها همش تو نخش بودمنی ايخودی چرا بدونمی        نم
 

 ؟!چطوره..خوشحاله... و مثال دلخور هستهی چطورحالش

 ! که يداری ب-         

 . کردم و نشستمهی        بالش رو تک

 ؟! چه خبر-         

 !دمی کاوی صورتش رو مي        همش داشتم اجزا

  تو گفتیم . مینیاصال نذاشت بش! چقدر پر روئه بهناز! ی سالمت-         
 

 ! برامدی جبران کندی حاال بانیدی کم رقصیعروس

 !يعقده ا..         خوب شد من نرفتم

 ! بودن؟ای کگهی د-         

 !گهی دمی همه بود-         

 ! ؟نای گلسا ا-         

 ! گفتزی دم گوشم بهت چدرنقیمامان ا... بودن آره-         

 !ناراحتش کرده بودم. لبخند زدماری اختی        ب

  برعکس شهیاصال هم.  لباس عوض کردن رو سودهدادی        چقدر لفت م
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 ... آرویلی بودن و سوده خعیمن کارهام سر.  بودمن

 ! تخت باعث تعجبم شدي روشی        نشستن ناگهان

  !دهی ش-         

 ! کردهی ها از زبونم خارج بشه شروع به گرنکهیل از ا        قب

 . شدمکی ام رو برداشتم و بهش نزدهی        متعجب ، از بالش تک

 ! شد؟یچ!  ؟هیچ..  سوده-         

  کردم کنارشون ی        دستاش رو تو صورتش گذاشته بود و به زور سع
 

 .بزنم

 ؟!ده  شیچ... ها ادی؟ االن مامان م !هی چ-         

 ! شدهگهی جور دهی نی امدونمی من مدهی ش-         

 ؟! کجا بودهنی ام-         

 !ما رو هم رسوند...نای اومده بود دنبال زن عمو ا-         

 ! خب؟-         

 ... اصال-         

 . باز رو بستممهیبلند شدم و در ن. هی گرری        دوباره زده ز

 !د  اصال با من حرف نز-         

 ..سوده سه روزه مخم رو! ي باز که شروع کرد-         

  !دهی ش-         

 .دندی باری وقفه می        اشکهاش درشت و ب

  !دهی دی نفر رو تو عروسهی...عوض شده بخدا!..دونمی من م-         

 .        لبهام از هم فاصله گرفت 

 ! ؟وی ک-         

 ... هستیکی...ی ولکنمیمن حس م! دونمی نم-         

 ! گفتن؟يزی چنای ادای آ-         
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 ! فقطکنمیخودم حس م.. نه بابا-         

 ! شده بودوونهیباز د.  راحت شدالمی        خ

 ؟ دوباره ! امتحان دادن هات انی مثل جرشی بکنيخوای سوده م-         
 
  يد موضوع جنی ایاز وقت! ؟ی حساسنقدری؟ تو چرا ا!ی شروع کنيخوایم
 

 !یکنی مهی گري همش داری خوشحالتر بشنکهی اي تو بجاشده

 ؟!تمهی بخاطر حساسیکنی تو فکر م-         

 . تختي گفتم و برگشتم روی        هوم

 !  ها یشروع نکن..ی من خودم اعصابم از دست مامان داغونه آج-         
 

 !گهی کرد دي؟ رسما خواستگار!یگی امروز زن عمو رو نمي حرفهاچرا

 !        چشمهاش برق زد

  تا دی باشتری بای نمره کمتر هیقبال سر .  بودينجوری اشهی        سوده هم
 

 !میدیشنی هاش رو مهی و گرمیموندی مداری سه روز تا نصفه شب بدو

 !میشدی مچارهیب..  ازدواج کنهخواستی مگهی        حاال که د

  مثل زمان مدرسه گهید. تسی اصال خوب نتی حساسنهمهی ای ول-         
 
 !؟ی کنهی و گرینی هر روز بشيخوایم!.. سودهستی دانشگاه نو

 ... که بخی کنی تو فکر م-         

 : جواب دادمی        عصب

 !آره !  آره-         

  تا میشدی مچارهیب.  و رومو برگردوندمدمی سرم کشي        پتو رو رو
 
  هی گرنشستی اومد میهر روز م. بگواصال بعدش رو .  شوهري خونه رفتیم
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  يچطور!  غذا خوردهيچطور!  سالم کردهي امروز بهم چطورنی امکه
 

 ! کردهکوفت

  ها به خودم شک وونهی مثل دی مراسم عروسي توشی        چند روز پ
 

 ! سوده هم باعثش شده بود ها نی همیعنی! کردم

  ، دی دي من رو اونجورنی خونه افتاده بود و امي که توی        با اتفاق
 

 ! به من نظر داره نی و امهی سوده جدي توهم شدم که نکنه حرفهادچار

  ی عروسي توي احمقانه ي        چشمهام رو فشار دادم و از فکرها
 

 ! خودم شدمي شرمنده

 !اه ... کرد کهي کارهی        دختره 

  دی افتاده بود فقط بای دو سه روزه و بعد عروسنی که تو ای        با اتفاقات
 
 !می آوردی ممانی بودن سوده ای روانبه

  ي و براانی مي به زودشاهللای ، عمو به بابا گفته بود که ای        شب عروس
 

 !کننی صحبت مسوده

 !منظورش من بودم...؟!می که ما نداری        بهش گفته بود مشکل

 .        بابا هم گفته بود که نه ، اصال 

  مبل روبرو به ي روقای سالن ، و دقي  امروز هم که زن عمو تو      
 

  عروس خوشگلم ، خطابش ختیری میی سوده داشت چای وقتآشپزخونه،
 

 ! بودکرده

 ! بخدا می اچارهی بنی ما بعد اگهی        د

 !می سوده رو گوش بدي آه و ناله هامینی بشدی        هر شب با
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********        

 
 ! شدمادهیهزار تا بابتش پ.. ي اونجورافتوینکن ق -         

  ي به فرداد انداخت و دست به کمر روبروگهی دی نگاه تلخ مصنوعهی        
 

 . تخت افتاده بود قرار گرفتي که رویکت

 ! فرداد رو به خنده انداختشی        حالت و نگاه وسواس

 ! رضا هم دعوت شده ؟-         

  چشم از کت یو به عالمت نه ، باال فرستاد ول        کوتاه ابروش ر
 

 !داشتیبرنم

  !هی رسمیلی خ-         

 !داشتم؟ی بر میسفارش... گندت بزنن فربد-         

  !گهی دی بدبخت-         

 فرداد با تکون دادن . دی بار سوم پوشي بار کت رو برداشت و برانی        ا
 

 : باز هم منتظر شدسر

  ستیمعلوم ن..  پسره نیخودتو خفه نکن واسه ا .. ی الشادی بهت م-         
 

 ! بهت نگاه بندازهاصال

 . شددهی لب فربد کشي        گوشه 

 ! فکر کن نندازه-         

  نیا...  دانشگاه بودههیمسترشون تو ...شناستشی کامل مدی سع-         
 

 ! شدکید بهش نزشهی نمينجوریهم...حواستو جمع کن...ستی نهی بقمثل

 ! تو نگران خودت باش-         
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 . صورتش گرفت ي کت رو جلونی        آست

 ! چشم نبود؟ي        مارکش تو

 !بی نامیری سر مهی بعد يآخر هفته !  کنمکاری        من بلدم چ

 برادرش هنوز .  در برگشت کی مبل بلند شد و نزدي        فرداد از رو
 

 !کردی به خودش و کتش نگاه مداشت

  ي تو توگفتی بهش مدادی برادرانه اجازه می اگه حسادت منطقدی        شا
 
 !یدرخشی هم مي کت و شلوار بازارهی

        
  نیمطمئن نبود جو ا.. شده بودی وارد سالن اصلجی        فربد اما کامال گ

 
  ی رسمدی باکردی احساس منکهی اای و دلهره اش شده ی باعث ناراحتمراسم

 
 ! رو یکت و شلوار کاوال... دیوشپیم

  با اون ي کت و شلواردنی آخر فکر کرده بود پوشي        لحظه 
 

 .خواستی رو نمنیو ا.. دهی نشون مشی رسميادیز...مارك

  پی بودند و فقط خودش بود که تدهی پوشی همه مجلسبای        تقر
 

 ان و نازك  کتي کت و شلوار سرمه اهی با دی سفشرتی تهی.  داشتاسپرت
 

 . اسپرتکامال

 : لب بردکی رو نزدوانی لياری        بخت

 ! جناباوردنی نفی هنوز که تشر-         

 ! ها باشهالقی از اون دیکی کردمی من فکر م-         

 باهاش از . شهیی هم پسر داهیاون کت آب!  هستنقهاشی رف-         
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 . اومده وركیوین

 : رو مزه کردشیدنی از نوشی        فربد هم کم

 !حالم ازش بهم بخوره..کنمی فکر م-         

 !باال رو ....دهی برات دیی خوابهاهی باباش که -         

 نفسش .. زل زددادی اشاره مياری بختي که چونه یی و به جادی        چرخ
 

 ! شدسرد

  نی که انتظار داشت ايزی چنیآخر.  کردی        پس حسش اشتباه نم
 

 ! تر باشهپی صاحب شرکت ، ازش خوشتاردرِیکه پسر تر بود

 رضا فرق ..دیدی بهتر از خودش رو میکی اگه رفتی        کامال وا م
 
 ! بودشیرضا زندگ..کردیم

  ي اسپرت رو براپی بود که نفله هم تنی مثبت ماجرا اي        تنها نکته 
 

 ه بکشوندش  نبود کي حس مثبت اونقدر قویول.  انتخاب کرده بودامشب
 

 . و باهاش دست بدهجلو

  خودش مسلط تر ي روی کمدیبا.. بودنجای کار فعال فرار از انی        بهتر
 
  ی ، ولپهی نفله خوشتي که هر چند پسره دیرسی مجهی نتنی و به اشدیم
 

  ی دنج رو انتخاب کرد و با همسر رئوفي گوشه هی.. ستی ازش سر نالاقل
 

  از ی کمشدی باعث مرزنی پيربون صدقه ها قدیشا.  صحبت شدمشغول
 

 ! برگردهشیانرژ
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  ی در حال معرفیمی اونطرف تر ، قسمت وسط سالن ،کری        کم
 

  حق بجانب و سرد اشکان ي افهیق.  به دوستان و همکارهاش بودپسرش
 

 ! براشون شروع بشهي نگران کننده ااری بساستی احتماال رگفتی مکه

  حس نکهیبود خودش رو بازنشسته کنه ، به محض ا قرار یمی        کر
 
 پروژه .  تنها فرزندش اونقدر قدرت داره که شرکت نفت رو اداره کنهکردیم
 
 . که حداقل دو سال احتاج داشت تا ازش مطمئن بشهی بزرگیلی خي

  کل سهام پدرش به اون ، و ي واگذاري        البته که فقط وعده 
 

  از شصت درصد نبود که پسر گستاخ و شتری سهام بشی افزانطوریهم
 

  نقاط کشور، نی بهتري تویمیکر.  کشونده بودنجای رو به امغرورش
 

  يزی چ،ي با فروش عجله ای حتمتشونی داشت که قی مرغوبينهایزم
 
 ! شرکت ارزش داشتي سهامش تومتی از سه برابر قشتریب

 که از پس شرکت بر  بود موافقت پدر رو جلب کنه ی        اشکان فقط کاف
 
 !امیم

  پدر ارزش داشت ، محصول یمی کري برانهای از زمشتری که بی        شرکت
 
 . بود دهی بهش ارث رسنهای زمی خودش بود ، ولي دست پروده و

  بود که بر نی کشونده بود ارانی هم که اشکان رو به ايزی        تنها چ
 

 ! داشتنانی اطم مادرش، کامال به پدرش و صحت حرفهاشخالف

 !دونستی رو فقط مادرش منیو ا..         قرار نبود بمونه
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  نشون بده تونستی که مکردی عمل مي اونقدر حرفه انکهی        به محض ا
 
  هم به نامش سند نهای عالوه بر شرکت ، زماد،ی برمی پس همه چاز
 
 !خوردیم

 ! دوستاندی ببخش-         

 . از جمع فاصله گرفتیشکان گذاشت و کم کمر اي        دستش رو رو

  اجی دوست احتهی و فعال ، به نجای ايزی از هر چشتری بکنمی فکر م-         
 

 !يدار

 .ادی دست تکون داد و ازش خواست جلو بي نهاوندي        برا

 !ي البد هم برام لقمه اش کرد-         

 !ود باهاش حرف زده بی دهاتي در مورد پسره نای        س

 ! پسرمخوامی تو مي ها رو برانی من بهتر-         

 !دونمی م-         

 : خم شدي        نهاوند

 ! قربان-         

 ! بودنجای ایوانی ک-         

 .نیاجازه بد... االن جناب-         

 :ستادی که دور شد مقابل پسرش اي        نهاوند

  شی ، پشتکار عالشهیبرات م ی دوست خوبنکهی فربد عالوه به ا-         
 

 . يری بگادی عی سریلی خی بدوني رو که بخوايزی هر چکنهی کمک مبهت
 
 . بدرد بخوري خانواده هی ، از ی جنتلمن واقعهی

 ! کارش؟-         
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  خودش ي دستهاي شرکت رویبهش نگفتم ول... دست راست منه-         
 

 ! جز استخدام شده بود؟ کارمندهی به عنوان شهیباورت م! چرخهی مداره

 ! که ؟ي رو دنبال من راه بندازی پاپتهی ي خواینم!  بابا -         

 اداره .. فروش نطوریهم... دستشهيحسابدار...نشی بب-         
 

  رو شترشی بنی از ای حتشرفتی پتی حد زبله و قابلیب..یبازرس...وتریکامپ
 

 ! دارههم

 ..اال فرستاد         اشکان شونه اش رو نامحسوس ب

 !یمی کري آقا-         

  رهی که با پدرش دست داده بود خی و به مرد جواندی        کوتاه چرخ
 

 !شد

  يادی زي حرفهاگذشتی که از اومدنش مي ده روزنی اي تونکهی        با ا
 

  و کردهی غلو منای فکر کرده بود احتماال سی بود، ولدهی مورد فربد شندر
 

  اصال حس دیدی که داشت ميزیاز چ..اما حاال..ستی ن ها همياونجور
 

 ! نداشتیخوب

  بود ، در باب محاسن جوان دهی که از پدر شنیی        تمام حرفها
 

 ! کم رنگ شدعی سریلی ، خشیکنار

  رهی کنارش قرار بگی تونست اجازه بده کسی نمچوجهی        اشکان به ه
 
  بگه از دنشی با دی ممکن بود کس ، کهی سطح خانوادگادی تفاوت زنی ابا
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 ! تره پی خوشتتو

 . صورتش رو گرفتی        حالش کامال بد شده بود و اخم واضح

 !کردی مری خودش تعبي براي اگهی        البته که فربد اخمش رو جور د

 !يخوش اومد!  اشکان جان -         

  به دی سع..شدی نمشقدمی دست دادن پي        مشخص بود که فربد برا
 

  که از ی که با کساننهی اشکان ای اخالقاتی از خصوصیکی گفته بود فرداد
 

 !دهی از خودش باشند دست نمي ترنیی پایلی در سطح خی خانوادگلحاظ

  بود که ازش احتماال نی فربد اری درهم ، به تعبي اخمهانی        و ا
 

  جنوب شهر ي باشه که مثال فربد تودهیممکن بود شن!..ومدهی نخوشش
 

 ! شده باشهبزرگ

 !        کم دشمن نداشت فربد

 ! حالش بدتر شدعی سریلی        روبروش اشکان ، خ

 در !  و نگاهش کنهسهی واي اونجوردهی        چطور به خودش اجازه م
 

 ؟!اوردی دستش رو جلو نی حتکهیحال

  به تشونیع که موقي افرادیحت... سالن بودندي که توي        تمام افراد
 

  شده بودند و شقدمی دست دادن باهاش پي بود، براکی اش نزدخانواده
 

 ! با مکث باهاشون دست داده بوداشکان

 : کمر فربد و اشکان قرار دادي هر دو دستش رو رویمی        کر

 !زی اشکان پسرم ، فربد عز-         

 ! پدر ياالبته بر..        فربد با لبخند کمرنگ سرش رو تکون داد
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 ! دارمازی نتونیواقعا به دوست.  با هر دو تون قبال صحبت کردم-         

 . کمرشون زدي آروم روي        و همراه لبخندش ضربه ا

 ! ذارمی تنهاتون م-         

 .        و ازشون فاصله گرفت

  که يهمراه لبخند.  شدرهی شده بهش خکی باري        اشکان با چشمها
 
 !ود بشخندین

 ! با تو آشنا بشم؟کنهی چرا بابا اصرار مدونمی نم-         

  یول.  وجود فربد رو گرفتي بد حال بهم زن همه یلی حس خهی        
 

 ! اش نشون ندهافهی قي کرد تویسع

  که به ي لحنش و حالت مسخره ای نبود ولی زشتي جمله دی        شا
 

 !کردی منی گرفته بود کامل داشت بهش توهصورتش

 !بعد از گفتن حرفش.. حاال همی        حت

 ! با شما خوشحالمیی من از آشنا-         

 !دونمی م-         

 ! به شکمش بزنهی محکمي خواست ضربه ی        واقعا دلش م

 ! از حدت باشهشی بی احتماال بخاطر جاه طلب-         

 اش پر شد از  فربد که کوتاه از هم فاصله گرفت و چشمهي        لبها
 

 ! بهتر شدی حال اشکان کمت،یعصبان

 !ی        فقط کم

  ییبای که با لبخند زدی همسر جوانش رو دیمی کري جلوتر آقای        کم
 
 : اومدی استقبالش مبه

 ؟! رفتشی اوضاع چطور پ-         
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  که اتوریدرست مثل دو تا گالد.  شدندرهی        هر دو به اشکان و فربد خ
 

 ! باشندهی اولتی وضعی حال بررسدر

  ی درستمی تصمکنمی فکر میول!  پسره به اندازه خودش چموشه-         
 

  !کنهی هم حساب نموونی که بله قربانش بگه رو حیاشکان کس... گرفتم

 : مزه کرد و ادامه دادی رو کمشیدنی        اشکان نوش

 ؟! آرهي بودتریو ي هاهی تو مايزی چهی ! دمی در موردت شن-         

 ! شده بودشی بار باعث لبخند واقعنی کشدار فربد، اي        نفسها

  بهش یمی جناب کري مسلما پدر من به اندازه یول.. که نهتری و-         
 

 !دهی نرسارث

  که ي اهی کناي و نه توکنمی کلمات اشتباه نمي من معموال ، نه تو-         
 

 !شم؟یباعث تعجبت م!... هستتوشون

 ! هوشتون به پدرتون رفته باشهدیبا!  نه چندان-         

 : جلوتر آوردی        سرش رو کم

 بار ... باشه کهنی ادمی که بهت تذکر ميزی چنی اولخوامی پس م-         
 

 ! باشهآخرت

  سالن رو بد ي توي هایلی فربد و اشکان حال خیی        آشنا
 
 ! رویمی کري خانواده کی ي درجه يلهایمخصوصا فام..کردیم

  نظرشون داشتند ری زی چشمری هر دو پسرعموش زلی و سهنای        س
 
  چشم از اشکان و فربد نکهی کرد بدون اکتری نزدنای سرش رو به سلیسه..
 

  :برداره
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 !کنهی باز منجای رو به اي خانواده ای هر بيپا!.. عموئهری تقص-         

  میکنیلنگش م!...ستیاشکان که مثل عمو ن....ارهی ی دووم نم-         
 
  !عی سریلیخ

  یمنتها فقط زرنگ.  اشکان هم بودندي هایی عمه و داي        خانواده ها
 
  جنس خراب، نی ادونستندیم. کردی از حد فربد نبود که نگرانشون مشیب

 
  که اشکان رو تحت کردی داره که فقط خدا رحم مییبای زتی نهای بخواهر

 
 ! فربد مارموز روشناختنیم. دادی قرار نمریتاث

 ! چنته داشتي رو کردن توي برايزی چشهی        هم

  یی توانایول.  رو داشتنای شدن به آدرکی بار قصد نزدنی چندنای        س
 

 ! فربد و برادرش رو نداشتی از سد دفاععبور

 در  رو ینیری شی رنگي اشکان و برگشتش خوابهاي        خودشون برا
 

 ! داشتندنظر

  !نایخواهر س!  اول بوددی        ساناز کاند

  که بصورت ی از تمام جمالتبایاشکان و فربد تقر.. دورتر ی        کم
 
 .. طرف مقابل رو نابود کنه ،استفاده کرده بودندمیرمستقیغ

 :        فربد

 ؟!دی کنی مفی ازم تعرنی فکر کنم داردی با-         

 . شدی طوالنیاشکان کم        مکث 

  رو دستم نجای اوضاع اتونستنی کنم پسر عموهام هم می فکر م-         
 

 !بدن
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 !تی روانيپسرعموها!         بله 

 شنبه ... ندارمیحرف..خوادی مينجوریبه هر حال حاال که بابا ا        .
 
 !ي بریتونیم..نمتیبیم

  يخص نشه دندونهاش رو رو هم قرار داد تا مشي        فربد لبهاش رو رو
 

 !دهی فشار مهم

  دپوری و سعياری بعد فربد با حال گرفته کنار بختي قهی دقکی        
 
 ! و عرفان لی و سهنای سنی بود و اشکان بستادهیا

 :لی        سه

 ؟! خب-         

 !... شما؟نیگی می چ-         

 !        و فحشش به فربد باعث انفجار خنده شون شد
 

         مهتاب
 

  بودم حسم دهی شش سال که فهمنیتو ا.  خودم بودری هم تقصدی        شا
 
  ينجوری اذاشتمی مدینبا.. خودم بود که بهش پر و بال دادمری ، تقصهیچ
 

  دونستمیمن که م..؟! گفتم داداشی؟مگه بهش نم!مگه برادرم نبود..بشه
 

 !؟ بود پس ی داداش داداش گفتنم چنی اهی چمرگم

 !دم؟یکشی مامان و آقام خجالت مي از رودی        نبا

 ؟!هیکی با قهی دم به دقي بودم چطوردهی        ند

 !        دلم رو خوش کرده بودم به جونم گفتنهاش؟

 !گهی ها رو به سارا هم منی که همکردمی فکر نمنی به اگهی        د
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 !شه؟یتموم م..رهیم..هی مثل قبلنمی        دلم رو خوش کرده بودم که ا

 !        دلم خوش شده بود به کات دادن هاش؟

 ! بود که چون منو دوست داره نی        البد فکرم ا

 سارا و مامان تو چه .  بودميمن تو چه فکر.         به موهام چنگ زدم
 

 !يفکر

 !؟ي تو چه فکرنای        رضا و آدر

 !ارم؟ وقت دی که تا ککردمی        اصال فکر م

  کی و یرضا چند وقته تولد س.  و دو سال داشتمستی        االن ب
 

 ! گرفتی رو مشیسالگ

 ! وقت دارم که اونقدر فس فس کردم؟ی تا ککردمی        فکر م

 چرا الاقل نذاشتم معصومه باهاش حرف !  نکردم؟ي        چرا زودتر کار
 

 ؟!بزنه

 . .. تختي رودمی        دوباره دراز کش

  اگه مردمیوگرنه م.. گمی منوی تمومه ای همه چگهی        حاال که د
 

 ..بردمی آرزوم رو با دلم و خودم به گور مدی بادیشا...زدی می حرفمعصومه

  ی چی قربونش برم تو لباس عروسگفتم،ی مثل سارا مدی بادی        شا
 
 !شهیم

  يبه فکر لباسم برا خواهر خوب و مهربون از حاال هی مثل دی بادی        شا
 

 ! افتادمی مشی عروسجشن

  !نای با آدرشی        عروس
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  فرصت کنم اشکهام رو پاك کنم مامان نکهی        در باز شد و قبل از ا
 

 .... بودروبروم

 ؟!مهتاب.. عه وا-         

  گهیاصال د...هی گرری بلند زدم زي با صدای        دست خودم نبود وقت
 
  تا کردمی مهی به بعد من گرنیاز ا.. نکنمهی گري هاي هاتونستمینم
 
 ..مردمیم

  بالش ي شد و من سرم رو توکمی که مامان تلفن به دست نزددمی        د
 

 ... کردمفرو

 !رهی باهات تماس بگگمی معصومه جان بهش م-         

         -... 

 !انگهدارخد...زمیفعال عز...حرف بزنم باهاش..ستی نيزی نه چ-         

 . شونه ام نشستي        دستش رو

 !نمی پاشو بب-         

 !ولم کن ... ولم کن مامان-         

 ... کردمهی گرشتری        و ب

 !گم؟ی شده می؟ چ!ی چیعنی -         

 ؟! شده ی        چ

 ! ها یشی مهتاب پا م-         

 .. مامان بذار تروخدا -         

 ...خدا مرگم بده..؟!هی چگمی م-         

  هی عیاونقدر حالم بد بود که اگه سر...شدمی بالش داشتم خفه مي        تو
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  ي آبروعی سریلی خکردمی نمدای پدمی شدي هی گرنی اي براي ابهونه
 

 .دادمی رو به باد مخودم

 ! خوبم مامان-         

 . گفتمی ميزی چهی دی حتما بایول.. مسلط بشمی کردم کمی        سع
 

 ؟! مثال چه ام بودخب

 !گه؟ی دیکی ي خواستگاريری ميتو دار!         من عاشق پسرت شدم

 !گمیپاشو دارم م... ها ادی آقات بزنمی زنگ م-         

 !موضوع پروژه ام رو قبول نکرد... استادم-         

 حاال حق ..حاال که دردم مشخص شده بود... زدمیی        و هق پر صدا
 

 : کنمهی بلند گريا صدا بداشتم

 حاال ..گهیحاال م...اونهمه روش کار کردم...دمی اونهمه زحمت کش-         
 
 ..گهیم

  که ی کسهی بود و یی جاهیکاش ... حرفم رو بزنمذاشتی نمهی        گر
 
 . دردم رو بهش بگمتونستمیم

 خجالت ! قبول نکرده که نکرده! شه؟یروت م!  خاك تو سرم -         
 
 ! شدهیگفتم چ ..ختی؟ دلم ر! تویکشینم

 . هر چند به نظر مامان مسخره بود.  کردهی گرشدی راحت تر مگهی        د
 
 .  مردمی تا مکردمی مهیگر.  بهونه داشتمهی االن گهید. کردمی مهی گریول
 

 من ....رفتیرضا م! بدبخت شدم!  شدمچارهیب!  ام موضوعش رد شدهپروژه
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 ! ؟کردمی جور مگهی ديژه  پروهی ي چطوردوباره

 ! ازدواج کنهنای با آدرخواستی        م

 :        بلند داد زدم

 ! خدا يا...بدبخت شدم!  شدمچارهی ب-         

  چوقتیه.. داد زدمشتری من بی دهنش گرفت ، ولي        دستش رو جلو
 
 ...موضوع پروژه ام رد شده... نکرده بودمهی از ته دل گرينجوریا

 ! خدا منو بکشيا.. خداي ا-         

 ؟! مامان ي شدوونهیمهتاب د!..نیی پااری صداتو ب-         

 دهی        ش
 
 

  که جلوم قرار گرفت یی راهرونی        قدمهام رو تند کردم و وارد اول
 

 !شدم

 مردك . دمی تو دلم کشینیه.  پشت سرم رو نگاه کردمعی        بعد سر
 

 ! سر راهرو و با لبخند سرش رو تکون داد بودستادهی رذل اکچل

  وجه از آسانسور استفاده چیبه ه.  کردمی با دو پله ها رو طگهی        د
 
 !زدی قلبم داشت به شدت مدمی رسیگانی به دفتر بایوقت.  کردمینم

 !ن؟یخوب! ي خانم عباد-         

 ؟! هستنایم! ی مرس-         

  هم یسهراب. در رو باز کردم. فت تو اتاقشه سر گي        با لبخند و اشاره 
 

 . شده بودندرهی خنای نشسته بود و با لبخند به لب تاپ مکنارش

 . سالم-         
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 . تو ایب...زمی سالم عز-         

 فکر .. اصال حوصله نداشتمیول... کردمی هم احوال پرسی        با سهراب
 

 .دی فهمکنم

 ؟! دم دريای مهقی دقهی نایم ..ی مرس-         

 : بلند شدی        سهراب

 .رفتمی جان من داشتم مدهی شای ب-         

 .شمی مزاحم کارتون نم-         

 : شونه ام گذاشتي شده بود و دستش رو روکمی        نزد

 .نیبرو بش..رفتمی من داشتم م-         

 .دی ببخش-         

 !ظر شدم در بسته بشه نشستم و منتنای و تند کنار معی        سر

 ؟! شدهی چدی        با حرکت ابرو ازم پرس

 ؟ !مونهی خودت مشیپ...  بگميزی چهی -         

  شده؟ی چ-         

 !تپله...کچله!  هستيباری جونی انای م-         

  ذهنم، ي چاق و بلند و کچل توکلی اون هي        با مجسم شدن دوباره 
 

 . عقم گرفتدوباره

 !يباریجو!  خب-         

 ؟!ستی ني جورهی -         

 ؟! چطور-         

 !کنهی به آدم نگاه مي طورهی -         

 :دی        خند

 !ش؟یدی االن د-         

 ...از طرز..ازش... کههی طورهی...تو راهرو.. االن آره -         
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  !هینجوریمدلش ا! ادی از نگاه کردنش خوشت نم-         

 ! کنه ؟ی نگاه مينجوری به تو هم ا-         

 خراب که هست ...نهی استمشیس...ری نگشیجد!  کهگمتی م-         
 

  که باهاش راه ی به کار کسيکار.. خودش رو دارهي لقمه هایول...یحساب
 
 ! ندارهادینم

 :دمی گرد شده پرسي        با چشمها

 !؟ی چیعنی -         

 !نگاهش نکن..ت مهم نباشهاصال برا..ری نگشی جد-         

 اصال ..کنهی نگاهم مي طورهی ..رمیهر جا م!  ازشادی خوشم نم-         
 

 !ادی خوشم نمازش

 ؟!مزاحمت که نشده...گهی دضهی مر-         

 !کنهینگاه م...نکهیفقط هم!!  نــه -         

 اگه .. بگویبه حجت...ی ناراحتيدی اگه دیول! ستیمهم ن!  خب-         
 
 ! مزاحمت شدهيدید

 ! اوهوم-         

  ي اومده توشی پي گفتم هفته یبهش نم.         کالفه سر چرخوندم
 

 !اتاقم

  برگه رو هی بلند شدم و دنشی با داری اختی بودم که بدهی        اونقدر ترس
 
 ! برداشتمزی مي رواز

 ! اومدهی        گفته بود اشتباه
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  نگاه زی مي رومیی در رو بست و به چارونیه ب برنکهی اي        بعد هم بجا
 

 !کرد

  و لبخند نهی بخواد بشنکهیفقط قبل از ا.  مردم اون روزی        داشتم م
 

  ی بي دو سه جمله هی!  رفتمرونی از تو اتاق بيدی با ببخشدمی رو دزشتش
 

 ..نای نه و اای عوض شده و خوبه تونیشما روال کار... هم گفتربط

 ! هستمییامال منفعالنه نشونش دادم که چه بدبخت ترسو        ک

  که هر وقت منو کردمی مينجوریا.  بودنای فکر کنم حق با می        ول
 
  !دیخندی و مکردی نگاه مي اونجوردیدیم

 !ترسمی که چقدر ازش مکردی        حتما فکر م

  یو با حجت رمی بار منیا.. نگاه کنهي اونجورگهی دي دفعه هی        بذار 
 

 !بذار.. زنمی محرف

  یبه منش.  بودم که تلفنم زنگ خورددهی        به سالن خودمون رس
 

 ! ؟نیام... مانتوم در آوردمبی گفتم و تلفن رو از جدی نباشخسته

 ! داشت؟کاری چنی        ام
        
 ! به تو گفتم؟یمن چ!  ؟دهی شهی کارا چنی ا-         

  و مردمی مدیبا . دادی امونم نمهیگر.. زنِ خرابکارِهی... زنِهی        حال 
 
 ! بال رو سرم خواهرم آورده بودم؟نیمن ا ...ينجوریا

 ! فرمون نی کوبم به ایبخدا کله ام رو م!  دستتو بردار-         

 : صورتم بود، داد زدمي انگشتهام که روي        از ال

 ! در رو باز کن -         
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 ... حرفام رو نزنم يه  تا هم-         

  !نی ام-         

 :        صداش رو باال برد

 !ي بشنودی با-         

 !نی امیتو وحشتناک...یلیخ..یلیخ..دمی شن-         

 . کردمهی        و مثل بدبختها گر

 .. جاندهی ش-         

 ! و جان بهم خورددهی        حالم از ش

 ؟!ف بزنم من دو کلمه حريذاری م-         

  یعنی.. خفه شویعنی... دستهام بود تکون دادمونی        صورتم رو که م
 
 !دیشنیو نه م..دیفهمی نه میول... نگوگهید... نگویچیه

 ! دارم؟کاری من به سوده چ-         

 ! تونست پست باشه؟ی نفر مهی        چقدر 

  رو تکون رهیتگ دسی عصبگهی        دستامو از صورتم برداشتم و چند بار د
 

 .شهی باز نمدونستمیم.  بود ي ایحرکت کامال عصب. دادم

 ! خونه رسونمتیم... مثل بچه ها رفتار نکنقهیفقط ده دق.  قفله-         

 به ته .. شدم رهی پاك کردم و به روبرو خنمی بار اشکهام رو با آستنی        ا
 
 ! کجا بوددونمی که اصال نمیابونیخ

 ...رمی بگمی خودم تصميحق دارم برا من -         

 .        احساس کردم آب دهنش رو قورت داد

 ؟!ستیحق من ن        .

 . آورده بودنیی        صداش رو پا
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  خونه مون صحبت از سوده بوده رو کتمان ي مدت توهی نکهی ا-         
 
 ... ازش خوششون اومده بود و نایمامان ا..آره...کنمینم

  یپس اون نگاه ها چ...؟!خواستیخودش نم!  ؟نایانش ا        مام
 

 !دمیمن خودم د!..بودند؟

  رو هم پنهان نیا..با من صحبت کردند... بابا نطوریو هم        .
 
 ...کردمیخب داشتم فکر م....کنمینم

  سی لحظه بستم و از خجالت اون روز پشت کمرم خهی        چشمهام رو 
 

 !شد

  من رو با اون تاپ و شلوارك نکهیتا ا... به سوده کردهیم        داشته فکر 
 
  !دهی دی وجبمین

 . ام گرفتهیدوباره گر....خاك بر سرِ...        منِ 

  تو شهی باعث مکردمی موضوع فکر منی اي مدت روهی داشتم نکهیا        .
 
  یلی خودش و خطی سن و سال من به شراي تویخب کس!...؟!ی بکشغیج
 

 ...کنهی فکر مگهی ديدخترها

  باشه و پهن هم شده دهی تنه پوشمی نهی        مخصوصا که اگه دختره 
 

 ! کف سالن باشه

  فمی کي عرق کرده ام رويدستها... سرم رو تکون دادماری اختی        ب
 

 . شدمشت
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  شنهادیهمکارام چند نفر رو بهم پ!  فقط سوده نبوده-         
 

  رو یکی شده اسم یلیخ... کهنایمامان ا!...عمه...امخاله ...دوستام...دادند
 
 ...یمن داشتم فکر م...ارنیب

 . ساکت موندشدی نمگهی        د

 ..داشت...اومد ... ماي اومده خونه شی زن عمو چند روز پ-         

 ..زدمی من داشتم حرف م-         

  تو يعمو اون روز!...بهش گفت عروس منه.. به سوده گفت -         
 

 ..یعروس

 ؟!يذاری م-         

 !ییوالی ههی..تو !  نع -         

 ! ام گرفتهی        و دوباره گر

 من باهاشون ...نیبب... جاندهیش...من!... از طرف من حرف نزدن-         
 

  حساب نیرو ا... ما بوده قبالي خونه ي تویی صحبتهاهی...کنمی مصحبت
 

 .. از طرف خودش برداشتهبابا

  ي شونه ي سرم رو بذارم روخواستیدلم م...دمیشنی        حرفاش رو نم
 

 ...بابا...نه ... کنمهی و گرمامان

 !کردی        مامان حتما منو درك نم

 !؟يدی گوش م-         

 ! برم خونمونخوامی م-         

 !میریم.. باشه-         
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  کردیکنه فکر من!..آروم گفته بود باشه.  رو روشن کردنی        ماش
 

  دهی نشنيزیاصال من چ...؟! آخرش رو گوش دادم و قبول کردميحرفها
 

 ؟! گفته بود یچ... بودم

 .  نگفتهری مسي تویچی که هدونستمیفقط م. میدی رسی کدمی        نفهم
 
  بهش نگاه کنم دستهام رو سمت چشم نکهی بدون اابونی سر خدنی رسبا
 

 :م بردم و محکم پاکشون کردهام

 !رمیخودم م..سای وا-         

  باز نشد براق ی وقتی رفت ولرهی دستم سمت دستگستادی انکهی        هم
 

 ! نگاه کردمبهش

 : برگشتم سمت پنجرهعی سریلی خی        ول

 ! بازش کن -         

  ری مسيمگه تو...گهی دخوردی حرفهاش حالم ازش بهم منی با ادی        با
 

 ؟!يباری جونی گفتم شکلش شده عی با خودم نمهمش

 تمام اون !.. نادر؟ی اومد اون فکرهام شب عروسادمیباز ..        حاال چرا
 

 ! تر شدهپیخوشت ...هیاز بق...چقدر...کردمی رو داشتم فکر مشب

 ! حرف بزنمنای با بابا ارمیدارم م!  رو گرفتمممی من تصم-         

 انگار که تا حاال ... و برگشتم سمتشدمی گونه ام کوبي رواری اختی        ب
 

  داریحاال تازه داشتم از خواب ب...دمی گفته بود رو تو خواب شنی چهر
 
 ! بره به عمو بگه؟خواستیم...شدمیم
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 ؟!می        همه بفهمن من چه دختر خراب

  قبل ، ي اش دلم دوباره مثل چند لحظه افهی قدنی با دنکهی        نه از ا
 
  ینه حت.. سالن روي توي اومد اون صحنه ادمی و نه دمیشه ترس و رو بریز
 

 ! نادری چشمهاش رو شب عروسبرق

 ! خاك تو سرم-         

 ...        دوباره چشمهام پر شد

 !؟ تو رو خدا !ی بگی چ-         

 ! کردمهی        و بلند گر

 !کشهیسوده خودش رو م... تو رو خدا نی ام-         

  به خدا قسم من دهیش...به قرآن قسم !  دارم؟کارین به سوده چ م-         
 
 ! نگفتم بهش یچیه

 !        مگه به گفتنه ؟

  دهی همه فهميکردی نگاهش مشیدیدی که هر وقت مي        اونجور
 

 ! چرادونمینم!..روم نشد بگم! بودند

 .. شده کهي جورهیاوضاع .دونمی م-         

 ...نیام... تو رو خدا-         

 همون نگاه شب ... و گرم شدمدمی        دوباره همون نگاه تو سالن رو د
 

 ...آب شدم... نادر رو و داغ شدمیعروس

  یی از موردهایلیمثل خ!...اصال نداشتم... من سوده رو دوست ندارم-         
 

 ...که

  !نی ام-         
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  رو ممیاالن تصم....فقط بهش فکر کردم... شده بودشنهادی        بهم پ
 

 ...گرفتم

  !نی ام-         

 !دهی من دوستت دارم ش-         

  نتونستم چشم یحت.. آدم منگهی        لبهام از هم فاصله گرفت و مثل 
 

 ! بردارمازش

  شده ي رو هر جورتشونیرضا...زنمی حرف منای با مامان ا-         
 
 خودم فردا با عمو ...دمی محیتوضبهشون  !..نای عمو ایول!.. تونمیم...رمیگیم
 

 !زنمی محرف

 !نیهم...        فقط تونستم سرم رو بچرخونم

  کنمی میمن همه رو راض...گمیبهشون م... سودهیحت... با مامانت-         
 
 اصال سوده زنم بوده ، !...باشه من مقصرم... نگویچیه.. نکني کارچیتو ه...
 

 من !... گردن منیهمه چ... نکنيکار چیتو ه !....دمی دارم طالقش ممن
 

 !... هفته اسهی شی فقط سختدمیقول م... کنمی مدرستش

  سالن ي که من رو توي دو هفته هم نشده بود از اون روزی        حت
 
 !دی دياونجور!...دید

 تا اوضاع درست نشده قول ...... بدوننویفقط ا...فقط... کمتردمیشا        .
 
 از آقا !.. افتمیمن با همه شون در م... بدوننویفقط ا...!نمتی نبگهی ددمیم
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  نویفقط ا!..من دوسِت دارم...با همه...نایبا مامان ا!...سوده...تا ...ری بگجون
 

 !تمام!  خواستمينجوریمن فقط تو رو ا!... کنباور

  آروم یول...متاسفانه! رمیمتاسفانه باعث نشد گر بگ..         تمام آرومش
 

  ی نمنیی ام تند تند باال و پانهی سيقفسه !...گفتمی نمیچیه!...م بودشده
 

 ...رفت

  ي که صدانیو هم... کوچه بودمي باز شدن قفل که اومد توي        صدا
 

 !دمی اومد دومی پشت سرنی دادن ماشگاز

 و راننده هاشون بهم ..ی مشکي حالم از مگانهادی بادونستمی        فقط م
 

 !بخوره

  کی...ي رو کردای کار دننی بدترنی االن تو ماشگفتی داشت میکی        
 

 ...ي هم بدتريباری تو اصال از خود جوزدی داد مداشت

 !نمی آسانسور نبي نهیی آي خودم رو توری        چشمام رو بستم تا تصو

  یاتفاق ..چیه.. اولشي سر جاگردهی بر میهمه چ... خونهرمی        م
 
 !افتادهین

 !شهی و رو مری  در رو که باز کردم احساس کردم معده ام داره ز      

 ! کنم؟کهی رو تاهایلوب... مامان-         

 من حالم بهم .         هر دوشون سرشون رو بلند کردند و نگاهم کردند
 

  ذهنم اومد که قطرات درشت عرق از ي تويباری جوي موی بيکله . خورد
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  يبعد بو... و عقم گرفتدی خندی مي و بصورت چندش آورختیری مسرش
 

  گند خودم که به خواهرم نارو يبعد بو... حالم رو بهم زدری و سسرکه
 

 ...زدم

  امروز ی هر چکردی کمکم مییروی نهی...یی سمت دستشودمی        دو
 

 ...ارمی رو باال بخوردم

 ! ماماندهی ش-         

 ...د نبود که حالم رو بهم زده بوری سي        بو

 !؟ي شدی چ-         

 ... زشت مرد کچل هم نبودي افهی        ق

 ... خورد و محکم کشوندم عقبمیشونی پي        دست مامان تو

 !چشه؟... مامان-         

 ...خوردندی دور سرم تاب مزهای چي هی و بقیی        دستشو

  چرم يهابا اون روکش! خوردی بهم نمی مشکي        اصال حالم از مگانها
 

 ! خوردیحالم از اونا بهم نم...دیسف

  رونی از تو دهنم بی وحشتناکي بوهی..خوردی        حالم از خودم بهم م
 
 ...زدی اومد که حالم رو بهم میم

  دلش خواست یگذاشتم هر چ... بهش نگفته بودمیچی        من ه
 

  داریاون بسوده که صبح بخاطر .... خواستهیبگه اصال سوده رو نم...بگه
 
 ... رو زبونش بودنی و تا نصف شب اسم امشدیم

  کاری من بود چي جاي اگهی خواهر دهیاگه ...        من ساکت موندم
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 ؟!کردیم

 !ن؟ی تو دهن امزدمی مدی        نبا

 !کرد؟ی مکاری من بود چي        اصال اگه سوده جا

  !انتهی خاسمش..گهی دانتهیخ!  کردهانتی        به خواهر من خ

  قابل ری بهم ثابت هم شده که تا حد چشم چرون و غکهی        بعد در حال
 

  خوردی بهم مزیحالم از همه چ...نهای ايبا همه ..نهای ايبا همه ..اعتماده
 

 ...بجز

  يزی چهی وحشت زده ي افهی چشمم اومد و با قي        سوده جلو
 
 .....دمیشنی که نمگفتیم

  خوردی بهم نمنیچرا حالم از ام...شدی مکیه جا داشت تار        انگار هم
 

 ؟ !خدا

 .نی نگهدارنجایهم...دست شما درد نکنه.. ممنون آقا-         

  رو که حساب کرد با خودش فکر کرد اگه فرشته ، خواهرش، هی        کرا
 

 !کرد؟ی کار رو منی بود باز هم ازنده

  کرد که معصومه ی نگاهش نمین        االن خواهرش از اون باال عصبا
 
 ؟!يبری دخترم رو مي آبرويدار! ؟ی کنکاری چيخوایم

  اول ورود به بازار فرش فروش ها رو ، معصومه متزلزل ي        قدمها
 

  ی فرش فروشي حجره هانی از بزرگتریکی حاج محمود يمغازه . برداشت
 

 .هتاب بارش رو با مهی.  اومده بودنجای و قبال چند بار ابود
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  بار مصمم تر نیا... اومدادشی دختر خواهرش ونی گري افهی        دوباره ق
 

  نبود که نشه بهش اعتماد یکس. شناختیحاج محمود رو خوب م. شد
 

 ... مهتاب رو دوست داشتی از هر کسشتریخودش ب. کرد

  نیهم.. دو جمله بگمخوامیمن فقط م:         با خودش تکرار کرد
 

 ! مهتاب چرا بره ؟يآبرو...تمام

 ! ؟شدی میختی چه رنجامی االن ادیفهمی        اگه م

  کننده رو از خودش دور کرد و ی نگران کننده و نهي فکرهاي        همه 
 

 ... قدم برداشتمحکم
 

 !حاج خانم؟!.. حاج آقا چطورن؟-         

 .میدعا گو هست...ی خوبن همگ-         

 : گرفتنیی پای سرش رو کمی        حاج

 .نییدای مدت هست کم پهی..نی لطف دار-         

 .می مزاحمشهی ما که هم-         

 !رهی سر نخ از دستت مي لفتش بدشتری بي        بخوا

 .دی مراحم-         

  دونمینم ...دونمینم...راستش... داشتمی حرفهی ...هی...ی حاج-         
 

 ! بگم؟يچطور

 ؟! هستيمورد..دییبفرما...نی راحت باش-         

 ..کردمیفکر م...دونمینم..یعنی... بله-         

 :دی        خجل خند

 ..ی جرات گفتنش رو داشته باشم وقتکردمی فکر م-         
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  داره وارد ی نگراندی دی حاج محمود انداخت و وقتي افهی به قی        نگاه
 

 ! عجله کنهدی بادی فهمشهی مصورتش

 ! داره؟یمهتاب مشکل!... شده؟يزی چ-         

 ! زدی معصومه برقي        چشمها

  مهتاب ری اخي های ناراحتنیحتما ا...        خودش اسمش رو آورده بود
 

 ! بوددهی به گوشش رسیی کذاي پروژه بخاطر

 ...نه.... مشکل-         

 !مهتاب چشه؟...دی درست حرف بزنشهی م-         

  کشش دینبا..  بودی حاجي هاتی حساسير همه         مهتاب اول و آخ
 
 !دادیم

 ! گرفتی        نفس

  دی ما باور کنيبرا...زهی شما عزيمهتاب همونقدر که برا... حاج آقا-         
 
  تا ابد گهید..گمی رو بهتون منای و دارم انجایاگه بفهمه من اومدم ا...شتریب

 
 !مونه  بنجای همی همه چخوامیم..زنهی حرف نمباهام

 مشکل مهتاب من ! نمیبگو بب!... که ي دختر منو نصف عمر کرد-         
 
 ؟!هیچ

 برادر ...شما رو به ارواح پدرتون... االنگمیم.. حاج آقا-         
 

  ي کاردیتونی و نمهیاگه نشدن...نیپرستی که میبه هر کس...امرزتونیخداب
 

  حرف رو فراموش نی انجایهم....  معقولهریاگه درخواست من غ..دیکن
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  به دمیبازم قسمتون م!... بر اومد ی ولياگه از دستتون کار..اگه ...دیکن
 

  من ای...دیدونی ميزیدر هر صورت فقط مهتاب نفهمه شما چ... آقای علروح
 
 ... گفتميزیچ

 ؟! نه ای دییفرمای رو مشتونی فرما-         

 !رضا رو دوست داره... مهتاب -         

  نگاهش ، باعث شد ی و خشکی صورت حاجي توی ناگهانياخمها        
 

 ! بفرستهنیی آب دهنش رو با وحشت پامعصومه

 ؟! کردمیچه غلط ..ای        خدا

  ي ، توی امور مالي به سندهای حسابرسي روزمره ي        بعد از کارها
 

 !کردی می دست به کمر شده بود، دور اتاقش رو طکهی بود و در حالدفترش

  مراسم جشن پنجشنبه با اشکان، ي صحبت توقهی        فقط پنج دق
 

  شده بود تا خود روز شنبه سر دردش خوب نشه، با وجود شش تا باعث
 

 ! که خورده بودینوافن

  یاصال نفله چ!  تحمل کنه؟ی رو تا کالقی دي نفله خواستی        حاال م
 

 ! ؟شدی مسرش

 : در زدیرسه که منش گرفت به کارهاش بمی        تصم

 ! اونجا دیگفتن بر!  تماس گرفتنیمی کري قربان ، از دفتر آقا-         
 

  نیبا خودش قسم خورد ا.  رو خودش باز کرده بودی        سه تا در قبل
 
 ! رو باز نکنه یکی
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 !می ما فقط آمارشون رو دار-         

 : شددهی لب اشکان کشي        گوشه 

 !ی پاکشون کنینی بشارنی خودشون رو بیکه نداشت توقع -         

 ! شرفی        ب

 !یشی ناراحت مستی حالت روبراه نگمی اونوقت م-         

  رو نشون داد و یگانی رنگ باي بهش نگاه کنه در قهوه انکهی        بدون ا
 
 .ستادی عمد چند قدم عقب ااز

 ! قربان یگانی با-         

  ي فربد پوزخندي چرخوند و به لحن مسخره ی کم        اشکان سرش رو
 

 ! کردي اگهی ديفربد هم دندان قروچه  . زد

 ؟! خب-         

 ! بازش کن یعنی... ، تکون دادگهی دنی همنکهی        سرش رو به عالمت ا

 !هیگانی بانجای ا-         

 !یدو بار گفت... متوجه شدم جناب-         

 داشت با پسر .. یلی باد داشت خاروی نیا .. هیو بق نای        حق داشتند س
 

 !واقعا توقع داشت اون در رو باز کنه ؟..زدی عامل حرف مریمد

  روبروش قی کرد و دقی که ازش فاصله داشت رو طی        فربد دو قدم
 
 !ستادیا

 ...نجاستی مهم اي از بخشهایکی یگانی با-         

 ؟!ی در رو باز کنيخوای که نمنهی بخاطر ا-         

  ي که فربد به چشمهاش داد ، ناخواسته داشت لبخند روی        تاب
 

 ! انداختی اشکان مصورت
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 !گرفتی می سر فرصت و اساسدیحالش رو با... باد داشتیلی        خ

 ! بعد باشهي اش براهی بقنیخوای و مدی خسته باشدی فکر کردم شا-         

 !زش کن با! ستمی خسته ن-         

 ! رو لب نشونديزی        فربد لبخند طعنه آم

 ! مقدارهی من آرتروز دارم -         

  تخس و حرف گوش نکن ي        رفتارشون درست مثل دو تا پسربچه 
 

 ! شده بودلجباز

 !ي آرتروز دار-         

  شتری روز سه تا در رو بيدکترم گفته تو ! نای آرتروز دست و مچ و ا-         
 

 ! نکن باز

  رو نشون تشی عصبانخواستیو هم م!  نخندهخواستی        اشکان هم م
 

 !بده

  دندونهاش ي که با هم تا روي کنترل دو تا حس متضادی        منته
 

 ! بودند و اون پشت نگهشون داشته بود، سخت بوددهیرس

 ! داد در رو باز کنه و داخل بشهحی        ترج

  اومدی رو نشون بده و بجاش خنده متشی شد عصبانیم        اگه موفق ن
 
 ! اش بدتر از باز کردن در بودجهی ، نترونیب

  اومد که با ي براش کله ای واضحشخندی        پشت سرش فربد با ن
 

  جمع شد و هم دستش شخندی اشکان سمتش ، هم نی ناگهانبرگشت
 
 !ادنشون کرد سمت موهاش رفت و شروع به باال فرستي ارادری غیلیخ
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 ! بزنه ي شرمنده اي کرد لبخند دوستانه ی        سع

  !نجای هم دارن ایی چا-         

 : آوردیفربد که کم نم. نگاهش کردی حالتچی و بدون هرهی        اشکان خ

 !دمی محشیمن خودمم ترج..؟! قهوه -         

  ، یمیت کر تموم شد ، فربد داشیگانی کار بای ساعت بعد، وقتکی        
 

  که درست کرده بودند ي نفله اي و جد و آبادشون رو بخاطر نطفه زنش
 

 ! کردی ملعنت

  ي در حضور کادر راس سه نفره خواستی که دلش می        هر متلک
 
 ! نشون دادن مدارك و پرونده ها به خوردش داده بودي ال،یگانیبا

  بذاره بشی جيش رو تو        سرش به دوران افتاده بود و فکر کرد دستا
 
 ! پاره نکردهکهی نفله رو تي گلوتا

  رفت که با رهی در، فربد جلوتر بود و دستش سمت دستگکی        نزد
 

 ! اشکان به شونه اش و کنار زدنش متعجب برگشتی ناگهانحرکت

 !آرتروزت بدتر نشه ... ولش کن-         

  گفتیستش که داشت م اشکان و حرکت دشخندی        در باز شد و با ن
 

 ! گشاد نشنادی زکردی می که سعییبا چشمها!  رفترونی اول برو ، بتو

  کرده بود رو به زونی که آوی با تعجب و لبی        در که بسته شد صولت
 

 : گفتي و فرهادیشعبان

 ! شده؟یمی صمنقدری باهاش ای جونور از کنی ا-         

 !آدمه؟! گهی جونور دیگی مي دار-         
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 :ي        فرهاد

  پسره رو برده تو ومدهین! نی بترسیوانی کنیگفتم از ا!  جل االخالق-         
 
 ! ها نی بود ایمیپسر کر! مشیت

  کرد بفهمه یسع.. و بهش نگاه کرددی        پشت در ، فربد کوتاه چرخ
 

 ! لبش بوديهمون پوزخند هنوز رو... بودهی چمنظورش

  !اری مدارکتو بیست فردا را-         

 ؟! مدارك-         

  لی باشه بهتره تعدياگه جد ! نای مدارك آرتروز مچ و ا-         
 

 ! کنه یکار حساس آرتروز رو بدتر م...گمیبخاطر خودت م!...یبش

  کلی صورتش رو صد و هشتاد درجه چرخوند تا ابدا هی        کامال عصب
 

 ! نباشهدشی شعاع دي تونفله

 !کردی نگاهش مزی اشکان اما با همون لبخند تمسخر آم       

 ! برات رمشیگیخب م!         حالت رو نگرفتن تا حاال ؟

         مهتاب

  هی ، تا چند ثانمی شاعبدوالعظمی تا باهم برادی        اولش که بهش گفتم ب
 

  بار شده نیچون چند!  نبودگفتمی که مییحتما بخاطر جا.  موندساکت
 

  بغض توش گهیاحتماال بخاطر صدام بود که د. میه با هم رفته بود کبود
 

 .نداشت

 بهش .  کردم و رفتمی اومد با مامان خداحافظدشی        معصومه که با پرا
 

 ! کنمهی معصومه تا صبح گرشی پخواستیدلم م. امی احتماال شب نگفتم



 158 

  یون تکون نم اومد خونه مون ، سارا از کنارمی چند روزه که منی        ا
 

 !خورد

 معصومه تنها .  حرف بزنم از غصه هامیکی داشتم با اجی احتیلی        خ
 

 آره !.. بهشت زهرا میرفتی بعدش مدیاصال شا.  بودانی بود که در جریکس
 
 . بودیفکر خوب...

  اطهایداخل ح... ساعت نتونستم برم توکی تا میدی        به حرم که رس
 

  ي جاهی بود اگه نی اشی خوبی ماه ، ولری تي گرمانیو ا گرم تر بود تدیشا
 

 !ی کنهی بلند گري با صدایتونستی ميکردی مدای و خلوت و کم عبور پدنج

 اگه قبال  ! شنوهی رو مزی که کنارته همه چی هم که اونی        نگران نباش
 

 !ي نداری مشکلگهی نفر، خب دهی باشه اون تی زندگي همه انی جردر

 ! پروژه امي واي ای تو سر خودت و بگی بزنستی الزم نی  حت      

 قصدم . ی و سبک بشرونی بانی بي راحت به اشکهات اجازه بدیلی        خ
 
 اونهم همراه با .  کنمهی که رضا رو فراموش نکردم گري بود که تا روزنیا

 
 !ادیبا داد و فر..غیج

 ! خلوتي جاهی.         بلند

  کار رو نی که ایکس. کردی از مشکالت رو حل میلیند خ بلي هی        گر
 

  . ی مثل رضا داشته باشیی پسرعمودیبا. گمی می فهمه من چی ، نمنکرده
 

 ! پروژه اتي برای کنهی و گرینیو بعد بش.  کنهانتی بهت خبعد
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 !یشی        اون موقع هست که با داد زدن سبک م

  وارد اتاقم شد، ییهوی یلیامان خ اختراع جالب همون روز که منی        ا
 
 !دی به ذهنم رسيرارادی غیلیخ

 !داد بزن!  کنهی        گر

 ! داخل؟می بر-         

  یواقعا گرم شده بود و اگه شانس م.  مکث بلند شدمي        بدون لحظه ا
 

  خلوت باشه و بشه ي ممکن بود داخل حرم روز دوشنبه ای حتمیآورد
 

  من از معصومه فاصله ی بود ولنجای شلوغتر از ادیشا.  کردهی هم گراونجا
 
 !کردمی می مادرجون مخفی چادر مشکي و خودم رو توگرفتمیم

 !شناختی نمدیدی منو می هم اتفاقیی آشناهی اگه ينجوری        ا

  داخل ، باعث شد دوباره نفس ي خنک و باد سرد کولرهاي        هوا
 

 !ه ام بشه گرسنیو حت. نماز بخونم. بکشم

  می واقعا روم نبود از معصومه بخوام برهی بعد از اونهمه گری        منته
 
  ساعت بعد از ورودمون به حرم ، متوجه شدم کی. می بخوريزی و چرونیب

 
 شش تا نذر کردم که داشتم فکر . ادی ام نمهی گرگهی دکنمی مي کارهر
 
 ؟! سرعت دعام قبول شدنی به همیعنی کردمیم

  واقعا احساس قدرت رون،ی رستوران بهی ي  بعد از خوردن کباب تو      
 
  گوشتش خوب یگی که می لوسیلی به معصومه گفتم تو خیحت. کردمیم
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 ! نشده بود و اونم بهم گفت چندشپخته

  سر به بابا و مامان هی می تا برمی شدنی سوار ماشی        بعدش هم وقت
 

  از پنج شتریفکر نکنم ب.  کردمی رانندگ مقدار از راه رو خودمهی ، میبزن
 
 ! شدلومتریک

  یلی خی قبلي از دفعه گفتی کرد و می مقمی معصومه مدام تشوی        ول
 

 !ي شدبهتر

  ذهنم رو منحرف کردی می و سعکردی مي        البته که داشت برام دلسوز
 

 !کنه

 !م که افتضاح کردزدی داد مي کنارينهای بوق ماشي        صدا

  به دهی نرسیالاقل تا چند قدم.  مطمئن بودم حالم بهتر شدهی        ول
 

  دادم ، اول سرعت صشونی از دور تشخنکهی همیول.  بابا و مامانمزار
 

  احساس کردم همه دمی اونجا رسیو وقت...دمیبعد دو... رو تند کردمقدمهام
 
 ! شدهسی صورتم دوباره از اشک خي

  دونستیالبد مامان اگه صالح م..چوقتیبه بابا بگم ه        روم نشده بود 
 

 ! بوددهیهنوز معصومه نرس... قبر مامان افتادمي روی وقتیول...گفتی مبهش

  !کنهیرضا داره ازدواج م... مامان-         

 دهی        ش

 .         موهام رو پشت گوشم کنار زدم و با لبخند به صدف نگاه کردم
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  ی مهمونيبعد از اون روز که تو.  خوشحال بودم از اومدنشونواقعا
 

  شرکت نکردم از دستم دلخور کردنی که مي و با اونهمه اصراردوستشون
 

 !زدی بود و باهام حرف نمشده

  و رفتار دندیپوشی لباس مي و امروزکی واقعا شنای        صدف و م
 
 !کردنیم

  زی چی مدت کلنیتو ا.  صدف فوق العاده بودي        لباس ست کردنها
 

 ! گرفته بودمادی ازش

  ازش چشم عی گذاشت سرزی مي ها رو رویی        سوده که چا
 

  نی فکرم رو از امی هستن کمنجای انای الاقل تا صدف اخواستمیم.گرفتم
 

 هرچند از کم شدن !  که آورده بودندیمخصوصا با خبر خوب.  کنمآزاد
 

  فوق العاده سهای سروانی جریول ، قبال مطلع شده بودم ي کاري هاساعت
 

 !بود

 : گفتیی        مامان با خوشرو

 .کنمی خواهش مدیی بفرما-         

 :        هر دو تشکر کردند و صدف ادامه داد

 ! ذوق کردنی کلي هايوتری خالصه اداره کامپ-         

 :        مامان

  روال یا و ماه رمضون گرمنیالبته تو ا...  واقعا دستشون درد نکنه-         
 

 ! از ادارات هستیلی خيکار
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 ! شرکت خاك بر سر ما نبوده تا حاالي روال کاریول.. بله خاله-         

 : با خندهنای        م

 ! خاك تو سرشون واقعا -         

 ! لبخند از رو لبم جمع شددنشی و من با ددی        سوده خند

 :فت        صدف رو به سوده و مامان گ

  دو ي هستن و بخشنامه ی جون تو بازرسنایم!  که دیانی در جر-         
 

 ! بهشون نخوردهساعته

 !میدی        همه با هم خند

 ! شدمينجوری اون روز بخاطر روزه گرفتن اکردی        صدف فکر م

  روز قبل از ماه رمضون هی اومده بودم خونه ي        شنبه که با حال بد
 

 مامان هم فکر .  روزه گرفته بودند من نگرفتمنای که مامان ايوجود و با بود
 
  حالم بهتر شده بود گهی روز دو شنبه دنکهی گرما زده شدم و با اکردیم
 

 !يری بگی مرخصدی تا آخر هفته رو باگفت

 ! شدهی بگم چیشکی        البته که قرار نبود به ه

  داشت راحت المی انگار خگهی        تا امروز هم که روز چهارشنبه بود د
 
 هر چند بچگانه .  شدهمونی که زده پشی احتماال از حرفنی که امشدیم
 

  اون کت و شلوار ادی...ولش کن ...کردمی فکر مينجوری اگه ادیرسی مبنظر
 

 ...شهی می افتم باز تو دلم خالی راه راهش با ارم بانک که مي اسورمه

  ی وقتیحت. بودند حالم بهتر شده بود نای که صدف و می ساعتکی        
 

 ! برم که مامان گفت نهخواستی واقعا دلم مرونی بمی با هم برگفتند
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  که بهم زد و سر تکون دادنش باعث خنده ام ی        صدف هم با چشمک
 

 هر . میاتاقمون رو هم بهشون نشون داد.  اخالق مامان بودانیدر جر. شد
 

  کمی سنم ، تو اتاق با خواهرم شرنی با اهنکی از ادمی من خجالت کشچند
 
  دوست داره که هی گفت ی دکورش و حتری تغي تز داد برای کلنای میول
 

 !هی طراحکارش

 !خوادی گفت نمنای حرف منی صدف بعد از ای        مامان تو اتاق نبود وقت

 ! زدیو چشمک!  بمونه ؟نجای اخوادی مگهی چقدره ددهی        مگه ش

  زنمی امسال از خونه منی شده تا آخر همي بهش گفته بودم هر طور       
 
 !کنمی می زندگي و مجردرونیب

  من ي بار هم برانی دم کرد و ایی        بعد از رفتنشون مامان دوباره چا
 

 !ختی رموی لتوش

 :        سوده

 !دو ساعت.. دهی واقعا خوش بحالتون شد ها شی ول-         

 : کرد دییتا        مامان 

  تا حاال يجد!  دستش درد نکنه ی ماه رمضوننی آره واقعا ا-         
 
 ؟! رو کم کنندفتهای نبود که شينجوریا

 : تو حرف ماماندی        سوده پر

  !گهیخوشبحالت شد د... رو بگوستونی سرويرهایمس..ي وا-         

 : رو خوردمموی لیی جرعه از چاهی        لبخند زدم و 

 اصال انگار نه انگار ماه رمضون !  که گفتمادتونهیپارسال ...گهی نه د-         
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  کردمیاصال من فکر نم! ينجوری خوردن همیهمه واسه خودشون م! بود
 
 ! فکر کنهزهای چنی باشه که به ایکی

  نقدریآدم هم ا.  حقش بود سر تا پاش طال گرفته بشهیوانی        دکتر ک
 

 !؟یر همه چ آخنقدری؟ ا!خوب

  فتی ساعت از شکی کنه به کسر ی رو راضرهی مداتی        تونسته بود ه
 

  ی بخشها ، و دو ساعت فقط اختصاصي هی کلي ماه رمضان براي تويکار
 

 !می که ما بودوتری اداره کامپيبرا

 !یعال...شدی و سه تموم مشدی از نه شروع مفتمونی شیعنی        

  سی بخشنامه کرده بود سروی بخش ما و ماليرا        عالوه بر اون ب
 

 !چه موقع اومدن و چه برگشتن. ادی پرسنل بي تا دم در خونه موظفه

 ! آخرش بودگهی دنی        ا

 .  خودمونابونی سر خدمیرسی تا مرفتمی مدی باری مسی        من قبال کل
 

  یکولرش خنک بود و حت. سی سروي توی هم مهم نبود اون معطلاصال
 
 .دی از فرصت استفاده کرد و خوابشدیم

 :        مامان

 !گه؟ی دیوانی کيآقا!  دستش درد نکنه-         

 :        سوده 

  چقدر یاگه بدون ..دمیمن عکسش رو د...دکتره مامان... آره-         
 

 !پهیخوشت

 ؟! عکسش رو از کجا-         
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 : جواب دادمعی        سر

 ... هم توش بودهنای پارسال بوده که مشیا همي عکسها-         

 :        رو به سوده گفتم

 ! یگی می چینیخودش رو بب..ستی مشخص نادی تازه تو عکس ز-         
 

 ! بجا و مودب شیهمه چ..حرف زدنش..رفتارش ..کارش

 تازه ! کردمی مفی مال من بود که داشتم با ذوق ازش تعریوانی        انگار ک
 

 !کردنی رو مفشی و صدف تعرنایم.. بودمدهیش رو هم ند حرف زدنمن

 :        مامان

 ! خدا شانس بده به پدر و مادرش-         

  دنی لبم نشسته بود با دي رویوانی از دکتر کفی که با تعري        لبخند
 

 ! رفتنی سوده از بيلبخندها

 !کردی فکر منی االن داشت به امدی        شا

 ! ترهپی هم خوشتیوانی از دکتر کنی امکردیشت فکر م دادی        شا

 ...ي خواستگارانی می که ککردی داشت فکر مدی        شا

  خورمیقسم م... بارنیا..نمشیفقط بب...نمشی که ببي بعدي        دفعه 
 

 ... چشم چرونِضی مري هرزه فی صورت کثي کنم توتف

 !نمشی        فقط بب

 ..نمشیب ندوارمی        اصال ام

 !        دندونهام رو هم فشرده شد

 ..        کثافت

 ! کثافتنِی مثل امی کثافتهینه ...یوانی مثل دکتر کیکی        نه به 
 

         مهتاب
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  حوله گهی دنی هميبرا . نای مادرجون اي حوله داشتم خونه هی        

 
 آقام باعث شد  مهتاب گفتن ي که به در خورد و بعد صدايتقه ا. نذاشتم

 
 . کنار کشو بلند بشماز

 .نجامیا.. بله آقا-         

 .با لبخند در رو بست .         جلوتر رفتم 

 ! ؟لتوی وسايجمع کرد!.. بابا؟ی خوب-         

 !گهیتمومه د...آره.. ممنونم-         

 ! صورتش جمع شدي        به چمدونم نگاه کرد و بعد لبخند از رو

 !؟ی بمونيخوایمگه چند روز م! ه؟یمدون چ چ-         

 .شتریکتابامه ب...نایلباس و لبتاپ و ا..گهی هامه دلهی وس-         

 ! وقت شک نکنندهی کتاب با خودم ببرم که ی        مجبور شده بودم کل

  که زدم دوباره کنار ي اگهی نشست و من هم با لبخند دی صندلي        رو
 

  کردم و داخل ی بودم رو مرتب مختهی ررونی که بیی نشستم و لباسهاکشو
 
 .گذاشتمیم

  يزیری بهم مي رو دارمونی هست زار و زندگی پروژه چنی حاال ا-         
 

 ؟!بخاطرش

 ... فقطدمی        خند

 !گمی مي جد-         

  مهم هست یلیپروژه خ...گهی ببرمش دشی خوب پدی آقا خب با-         
 

  کار خوامیبعدا که م...شهی هم مهمتر میلی ما خيته  رشيبعد برا..خودش
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 ... کنمدایپ

 ! کنمدای کار پ-         

 ! زدی        لحنش باعث خنده ام شد و خودش هم لبخند کمرنگ

 .برمتی پاشو خودم م-         

 .االن.. باشه-         

  معصومه.میزدی و حرف ممی بودداری بروقتی با معصومه تا دشبی        د
 

  همه شبی مادرجون دي که خونه یآرامش. نجای ايای مدت بهی بهتره گفت
 
  سر زدن به مامان و ای بود ارتی بخاطر زدونمی وجودم رو گرفت نمي
 

  بمون، همون نجای مدت اهی ي گفت اگه دوست داری بود وقتیهر چ...بابا
 

 ! که خوبه دمی رسجهی نتنی بهش فکر کردم و به الحظه

  عتری اونجا تا با کمک معصومه بتونم سررمی گفته بودم منای آقام ا        به
 

 ! ها باور کردندچارهی رو برسونم و بکارم

  سارا از حد خارج شده يتحمل رفتارها.  رضا نبوددنی        قصدم فقط ند
 

  آقام و یکه خب دست خودم نبود کل..می چند روزه بخاطر ناراحتنیا. بود
 

  شنی رضا گفت فردا با محمد پا می و حتکردندیتوجه م و رضا ، بهم محمد
 
 !کننی استادم رو مي دانشگاه و کله رنیم

 !گهی نکنه راست مدمی بعد ترسیول.         اولش پوزخند زدم به حرفش

  خودم رو جمع کردم و بهشون گهی دعیسر.  نبوددی رضا بعي        از قلدر
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  موضوع هی دی باگهی ديا دو هفته  فرصت داده و تهی که استادم بهم گفتم
 
 ! آماده کنمگهید

  توجه ها باعث شده بود سارا خانم بهشون بر بخوره که چرا نی        ا
 

 ؟!دیکنی مهتاب مهتاب منی دارهمش

 ! هر دومون بهتر بودي برادمشیدی مدت نمهی        

  هی شی پ بهم بگه برامنکهیمعصومه بدون ا.  نبودنهای        در ضمن فقط ا
 

  يچهار جلسه .  اولش امروز بودي نوبت گرفته بود که جلسه روانشناس
 

  شی رفتن پيبرا.  بارهی پشت سر هم بود هر روز و بعدش دو هفته اولش
 

  چارهی بي بار به معصومه هیبهتر نبود .  روانشناس هم مقاومت نکردمدکتر
 

 ؟!کردمی ماعتماد

 و چون چهار روز اولش پشت سر هم  خونه شون بود کی        مطبش نزد
 

 . بهتر بودموندمی اونجا مبود

  گهی کنه که تا ده روز دي کارهی تونهی مگفتی        معصومه خودش که م
 

 و .  موضوعنی اي حساس شده بود رویلیخ.  رضا رو فراموش کنمراحت
 

 ! روزها نی اعی سرشهی می عصبنقدری چرا ادمیفهمی نممن

  ذاشتم کم ی کردم و محل نمیه به حرفش گوش نم        هر وقت ک
 

 .رهی اش بگهی بود گرمونده

  ی بود تو اون حال بد و وحشتناکنی بودم ای که راضيزی        از تنها چ
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  آقا و مامان داشتم، بند به آب نداده بودم و ي حرفهادنی بعد از شنکه
 

 . چه مرگم بودهدی نفهمیکس

  يزی چی اشتباههی فقط تصور کن ندونسته . بودی خودش کلنی        هم
 
  سرم رو بلند گهی دخواستمی ميچطور. دیپری از دهنم می و حرفکردمیم
 

 ! و فقط به مامان تنها ، نگاه کنم ؟کنم

  که ازش داشتم ی و با شناختدیفهمیمامان اگه م.  به کنارهی        اصال بق
 
 !دی بخشی منو نمچوقتیه

  ی آقام و رضا و محمد نبود ، ولی و مهربونیه خوب رفتارش بدی        شا
 

  با اون اخالق خاصش منو قبول کرده بود ، در ظاهر هم که شده نکهیهم
 

  و يادی هم من حساس بودم زدیشا.  بودی کلکردی سارا باهام رفتار ممثل
 

  از یی ردهاهی یی جاهاهی شهی خب همیول. ذاشتی نمنمونی بی فرقواقعا
 

 .مدیدی متفاوت

 !آقام !         آقام 

  دی اتفاق بانیا.  لب خدا رو شکر کردمریسرم رو تکون دادم و ز..ي        وا
 
 !حاال افتاده.  افتادی میی جاهی و ي روزهی

  دی گشتم، بای که برمگهی دي دو هفته یکی ، تا کردمی مي        هر کار
 

 !گشتمی فراموش کرده برمرضا

 .... معصومه رو نخوردم و يرفها        چه خوب که گول ح
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 !گفتم؟ی میچ.... با رضا حرف بزنم ؟خواستمیم...عیه

 ... شکرتای خداي        وا

 دهی        ش

  کردمی کردم که احساس می نمی        امروز نه تنها احساس گرسنگ
 
  ماه ي موقع هانی اگهی که دی اوقاتي هیبرخالف بق.  هم سر حالم یلیخ
 

  هم نی امي حرفهايادآوری ی حتی به فنا رفته بودم االن ول کامالرمضون
 

 . کرد ی عذاب وجدانم نمدچار

  شدی ازش نمي و خبرگذشتی که مي هم بود که هر روزنی        البته ا
 

  بود که ي امروزم اتفاق فوق العاده ای خوشحاللی دلی ولشدمی آرومتر ممن
 

 !، رخ داده بود قهی و ده دقازدهی صبح، نه ، ازدهی ساعت

 ! حرف زده بودمیوانی        من با دکتر ک

  موقع برگشت ، سی سرويتو. رمی لبخندم رو بگي        باز نتونستم جلو
 

  و زدمی ها با بچه ها حرف موونهی ، مثل دگهی دي روزهابرخالف
 
 !دمیخندیم

  دهی بود که سوده زودتر از من رسنی اخواستمی که ميزی        تنها چ
 

 !امروز تا ساعت دو کالس داشت و امکان داشت هنوز خونه نباشه. باشه
        

  بود و دهیابروش باال پر.        هر دو شونه هاش رو گرفتم و تکون دادم
 

 :گفت
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 ! ؟وونهی دهی چ-         

 ! شدی چیدونی نم،یدونی نمي،سودي سود-         

 !دمی هم کوبيتم و محکم رو شونه اش برداشي        بعد دستهام رو از رو

 ؟ !ی چ-         

 ! حرف زدمیوانیدکتر ک...با... امروز-         

.         

 ! سوده باهاش حرف زدم-         

 !رهی ام بگهی بود گرکی        فکر کنم نزد

 !؟ کجا؟!ي حرف زد-         

  شدمیبعدش د..میرفتی با صدف ممیداشت.. راهرويتو...ي سوده وا-         
 
 ..بهت که گفته بودم..شناسهیصدف رو م...

  کردمیداشتم غش م.می تخت نشستي        دستش رو گرفتم و لبه 
 
 مقنعه ام هنوز .. که به سوده بگمدمیترکی داشتم مازدهیاز ساعت ..گهید
 

 ! شونه ام بوديرو

 ؟! خب-         

 ..نای مشی پمیرفتی ممیداشت... تو راهرومی اومد-         

 ! خب؟-         

 !شناختی منو م-         

 !کردی نگاه مرهی        سوده خ

 !شناخت؟ی م-         

 .. سوده يوا.. مردمیمن که داشتم م... کردمی صدف بهش معرف-         
 
 ..پهی چقدر خوشتیدونینم
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 : سوده گرفتمي هم گذاشتم و جلوي        دستام رو رو

 !شینی ببدیبا..شینی ببدیبا...چهی هيدی که تو عکس دی اون-         

 ! خب؟-         

 ! ؟دمتونیقبال د!..؟يگفت خانم عباد...شناختیخب منو م.. بعد-         

 ! خب؟-         

  حرف ی با هر کسگهیصدف م... تونستم حرف بزنمی من اصال نم-         
 
  از من فکر کنم..سوده..يوا..نگاهم کرد...یکل! امروز با من حرف زد...زنهینم
 

 ! اومدهخوشش

 ! تند رفتمگهی دیلی خدمی        چشمهاش که تا آخر گشاد شد فهم

 گفت اسمتون برام ..شناختی منو منکهیهم...یدونی میعنی خب -         
 

  رو امضا هاتونی قبل استعالجي گفت هفته عیبعد خودش سر! آشناس
 

 !؟ چقدر باهوشه ، نه ؟!نکردم

 ! خوشش اومده؟ ازتیگی چرا م-         

 ! گرفته نوی رو ول کرده و ازیهمه چ... گفتميزی چهی        حاال 

 !گهیفکر کنم د...یدونیم.. خب-         

 ؟!دو کلمه باهات حرف زد!.. خل-         

 ! که مشخص بود کردی نگاهم می ولي جورهی -         

 !گهی چرت نگو د-         

 !میدی        هر دو خند

 !گه؟ید..خب -         

 گفت ..نه نه..؟!يگفت بهتر شد..آها ..گهیبعدش د.. بعدش-         
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 صداش رو !...صداش...زدی چقدر خوب حرف ميوا!.. برطرف شدهکسالتتون
 

 !صداش از خودش هم خوشگلتر بود...بگو

 !گه؟ی د-         

  یسوده که نم... بگمی چگهی ددونستمینم!  بودنیهمش هم..یچی        ه
 

  کرد ی و باهام گرم احوالپرسشناختهی منو منکهیهم.  جو شرکت رونستدو
 
 ! بودیلیخ

 !گهی دمی حرف زدی کل-         

 :دی کرد و با طعنه پرسزی        چشمهاش رو ر

 ! مثال ؟ی چ-         

 احساس کردم باد کولر !  برق تو سرم روشن شدههی        احساس کردم 
 
 ! بودن ؟ينجوریها ا دختريهمه !  خنک شدهیلیخ

  هی ثانی اون سگهی بار دونهایلی بمونم و مداری        دوست داشتم تا صبح ب
 

 ! ذهنم مرور کنمي تورو

 اسمم تو ...نمشی ببگهی دي جاهی هیکاف! شناسهی من رو مگهی        دکتر د
 

  ياسمم تو... منو شناختهگهید... بهترهیلی بعدا هم خيبرا.. موندهذهنش
 

 !مونهیم ذهنش

  یچ! زنمی دارم با دکتر حرف مننی منو ببی وقتهی نای بنفشه اهی        کاف
 

 !بشه

 ! بنفشه ؟يریگی من باال مي        دماغتو برا
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  رو تخت و دمی دراز کشکردی        سوده که داشت لباسهاش رو جمع م
 

  شدم و دوباره راهرو و رهیبه سقف خ.  ام گذاشتمنهی سي رو رودستهام
 

  !هی امور مالي راهروم،ی زندگي راهرونیبهتر.  اومدادمی مخلفاتش ي همه

 پله ها رو تند و تند باال رفت .  انداخت ی        رضا به ساعتش نگاه کوتاه
 
 : کردی در اتاق پدرش مکثي جلوو

 !رمردی پنی ادهی ما دي برای باز چه خواب-         

 مادرش گفته .  داخل شديشتری نفس ب        در رو باز کرد و با اعتماد به
 

 !ي کنه انجام ندشی که عصباني مدت کارنی بود ای حله و فقط کافبود

 : لبخند زددنشیبا د.         باز مشغول حساب و کتاب بود

 ؟!يخوای کمک نم-         

  کار نیا.  بهش نگاه کنهنکهی رو جابجا کرد ، بدون انکشی        فقط ع
 

  نجای که ايزیخودش هم قبول داشت تنها چ. ا شد رضشخندی نباعث
 
  سگ اخالق رو تحمل نی تونست ای میوگرنه ک.  کرده پول بودبندشیپا
 

 !کنه

  هاش رو پوشش نهی هفته از هزکی        حقوق خودش با ارفاق فقط 
 
 !دادیم

 !کارم تموم شده..نی بش-         

 ! راحتم -         

 ...دی بار رضا بلند تر خندنی و ایعصبان        دوباره همون نگاه 

 !خدا رحم کنه  ... ی        توپش پره ول
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  ، فکرش رهی بعد که پدرش مقابلش قرار بگي قهی        نشست و تا پنج دق
 
 ! بودندهی مراسم چند ساعت آشیپ

  و شدی میمونی ، امشب جشن پر و پالدی خاص مي های        با ولخرج
 

  . شدی مدهی ، به خاك مالشی فرنگي پسرعموي جلونای سي رواحتماال
 

  خودش به شخصه از ی نداشت ولالدی مي به پولداري خانواده ادی شافربد
 
  ی وقت هم اون ولخرجچی وجود، هنیبا ا.  داشتشتری بدی هم شاالدیم
 

  يقصد داشتند امشب با فرداد اونقدر تو.  کردی رو نمالدی تپل ميها
 

  الدی مي خرجهاي هاهی بشه تولد فرداد رو تو مایض بخونند تا راگوشش
 

 !رهی هاش بگی مهمونيبرا

  ونیلی پنجاه شصت مرمردیعمرا که پ.         دوباره به پدرش نگاه کرد
 

 !رهی بگي بار اون هم بتونه مراسم آبرومندهی تا دادی مبهش

 !ي داري مهم تري االن برنامه هادونمیم...رمی گی وقتت رو نمادی ز-         

 !شدی نمی باز نشه ولششی کرد نی        سع

 ! آقا دیی شمازی مهمتر از همه چ-         

 ! پولم مهمه نه خودمیمنته !...دونمیم.... آره خب-         

 !؟یکنی مي چوب کار-         

 ! باهات حرف بزنمي جدخوامی م-         

  حالم ازت بهم  کهی هستي اونقدر جدشهیهم..نهی        مشکل منم هم
 
 !خورهیم
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 !دیی بفرما-         

  اصلش رو از زبونم خوامی میول... بهت گفتهییزای چهی مادرت -         
 

 !ي بشنوخودم

  تونهی نمی غلطچیه..رهی اش رو بگهودهی استرس بي کرد جلوی        سع
 

 !بکنه

  بگذره و  مدتهیفکر کردم ... نگم بهترهيزی چکردمی تا حاال فکر م-         
 

  خانواده به درد ما نی ایشی بشه ، خودت متوجه مشتری ، بمراوداتت
 
 !خورنینم

 ... آقا-         

 گوش !.....حرفاتو نگه دار به وقتش...زدمی االن من داشتم حرف م-         
 

 ...يهر چند تو انگار از اون گوشها که باهاش بشنون ندار.... باباکن

 !دخوری        داشت حرص م

  می و بعد تصمي به بار هم که شده خوب گوش بدخوامی میول        ..
 

 بارها گفتم و خودت هم ... هفتاد من هم ندارم بهت بگميمثنو!...يریبگ
 

 ! شرط دارمهیاالن فقط ....یدونی رو منظرم

 ! شده نگاهش کردزی ري        با چشمها

  گهی دي قهیدو دق شرطش اونقدر حال بهم زنه که بندمی        شرط م
 

  نی همشمی انجام بدم رو مجبور مخواستی عمرم دلم مي که همه يکار
 

 ! انجام بدماالن
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 !        دو تا بخوابونم تو گوشش

 ! ؟ی چ-         

  با ینیبش... تا آخر امسال خوامیم...؟!درسته!...می االن اول برج پنج-         
 

 ! نه ای دختره رو يخوایه واقعا مک...یقشنگ دو دو تا چهار تا کن...خودت

  ذهنش رو ی رفته رفته حس آرامش بخشیول... مشکوكی        اول کم
 

 .گرفت

  !نایآدر...  دختره اسم داره آقا -         

 ! ها دهی بعرمردهی از پیول...        خدا رحم کرده

 .  مناسبهشی زدن حرف اصلي براتی فکر کرد االن موقعی        حاج
 

  پدربزرگش مونده بود، االن ده ي که خونه اي بعد از دو هفته اابمهت
 

 ! که برگشته بود شدی ميروز

 ! خانم نایآدر.. بله-         

 : باز شدششی        ن

 !ی کنم کلیفکر م..  رو چشم-         

 :دی شده بود که شنزی خمین..         دستاش رو جلو آورد و بازشون کرد 

 ! نبودنی فقط ا-         

 !دی تو دلش کشی        پوف

 ! مونده شیقسمت اصل... ملعون ...  دونستمی        م

 ! بعدش برو گم شوی ولری        دختره رو بگ

 .        نشست

  نی ايرو... مدتنی تو اخوامیم...شنهادهی پهی فقط نیا... بابانیبب        ..
 

 !ی هم فکر کنموضوع
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 :د دلش تکرار کري        تو

  ي سر ببریتونی فکر کن بدون ارث هم م،يخوای        که اگه دختره رو م
 
 ! نهای

 !شناسمی رو خوب مفتی        جنس کث

  زودتر یلیخ... کهيدی دیول... در نظرش داشتمشتری محمد بي برا-         
 
  شیی نه، خودش و دختر داای که فکر کنم هنوز وقتش هست ی اوناز
 

 !ن کردن رو روشفشونیتکل

 ؟! محمد در نظر داشتهي براوی        چ

 ! ؟وی چ-         

  نی هميبرا...ی برسجهی زود به نتیلی خی تونی نمدونمیم!...گمی م-         
 

 !ی فکر کنهی قضنی اي مدت روهی خواستم

  ...ي رو-         

  نی تو همخوادیدلم م!.. بدمي اگهی مهتاب رو به کس دخوامی نم-         
 
 ! بمونه ونهخ

 ! کردیهنوز منتظر نگاه م.. حرفش رو بزنههی        اولش هنوز منتظر بود بق
 

  ي هیبرگشت به چند ثان...کردیفقط نگاهش م.. گفتی نمیچی هپدرش
 

 ...يزیبازم چ..دی نفهميزیبازم چ...قبل

 ! آقا ؟یچ... مهتاب-         

 !شهیع م        همزمان با آقا گفتنش حس کرد نفسش داره قط

 ...یخب به من چه ربط!..دمی نمي اگهی        مهتاب رو به کس د
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 :        آب دهنش رو قورت داد

 ! ؟هیمنظورت چ ...ی چ-         

 به ...یفکر کن!  خانمنای به آدرنکهیعالوه به ا... مدتنی تو اخوامی م-         
 

 ...ی هم فکر کنمهتاب

 .. ب-         

  مدت هم که نیا..يحق دار...ي شدجی گین کم االدونمی م-         
 

 !ستیمهتاب خواهرت ن..ادی بادتی بود که نیبخاطر ا ..ی فکر کنخواستم

  حد لجن باشه نی تا اتونستی چطور مرمردی پنی؟ ا!تونستی        چطور م
 
 !؟

 !...ست؟ی خواهرم ن-         

 ..ناباور...        سرش رو تکون داد

  به يدار!...؟یآقا خوب...؟!بهش فکر کنم..؟!ستیاهرم ن مهتاب خو-         
 

 ....یگی ممن

 االن من ... تا آخر امسال بندازش عقب!... گفتمنوی من فقط به تو ا-         
 
  فکر ياز حاال تا آخر اسفند ماه وقت دار!...ي خواستگارامی جا با تو نمچیه
 

 ..  خبلهیخ! رو  خانم نایآدر.. یخواستیاگه هنوز دختره رو م...یکن
 

  هم یی شرط و شروط و نه و اگه و اماچیه... ندارمیمنم حرف...باشه
 

  ذارمیدستش رو م! رمیگی مراسمتون رو هم مدی عالتی تعطيتو..ندارم
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  بود که نی که ازت خواستم ايزیتنها چ...مبارکت باشه..  دستتيتو
 

 به خودت  هم ينجوریا... رفتن روي خواستگاري عقب پروژه شیبنداز
 

 و ... نهای خورهی دختربچه به دردت منی که اي دادشتری فکر کردن بفرصت
 

 !ي که گفتم فکر کردیبه اون ...هم

  نداشت به یلیاما هنوز تما!  برگشتهشیینای از بی        احساس کرد کم
 

 هنوز .. رهی اگه دهنش رو باز کنه عقش بگکردیاحساس م... زدنحرف
 

 ! چفت بودندندونهاش

 !ي بری تونی م-         

  ي توی جونچی هیول.... کرد بلند بشهیسع... سکوتهی        بعد از چند ثان
 

 !خوردیاتاق داشت دور سرش تاب م. دیدی نمپاهاش

 !ي که زدی فکر کنم به حرفتونمی نمیحت...یتونی چطور م-         

 ...شهی شده و داره کنده منی        احساس کرد زبونش سنگ

 ! نبودنی از اشتری بيزی چچی هی     قصد حاج   

  ي رقمه توچیکه تا آخر برج دوازده هم قصد نداشت ه....        نه حاال
 

  خونه ي که مهتاب پاش رو تويخودش بود که از روز.  قرارش بدهفشار
 

 ! آقا دیگی به بعد به من منی گذاشته بود بهشون گفته بود از اشون

  یحاج.  آقا گفتی از پدرش بهش متیله به تبع        مهتاب چهار سا
 

  برادر خواهرها، ي هی بزرگتر بود و سالها بود بعد از فوت پدرشون ، بقبردار
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  فرق هی خواست مهتاب حس کنه با بقینم. زدندی بزرگتر رو آقا صدا مبرادر
 

 ! به بعد اسم بابا ممنوعهنیگفته بود از ا. داره

 !زتری عزياز هر خواهر...اهرتونه        گفته بود مهتاب خو

  که ییاز رضا... بخواديزی از رضا چنی از اشتری تونست بی        حاال نم
 

  خوب بجا آورده یلی رو خيحق برادر....زدی که لنگ ميزی هر چي توالحق
 

 ! از محمد شتری بیمتاسفانه حت. بود

  نیهم... حدنیتا ا ! ..نیهم.. فقط فکر کن مهتاب هم هست -         
 

  که زدم ی حرفيرو..خورمی جا برات قسم منیدارم از هم...االن
 

  متریلی صدم مکینه .. حدنیدر هم..یفقط خواستم فکر کن...هستم
 
 نه ..خوامیجوابت رو هم تا آخر امسال م...برو فکرت رو بکن...شتریب

 
 !ذارمی چشمم مي روی گفتیهر چ..زودتر

 
  نی بود که از باری هفتم ، هنوز اونقدر هوشنوای لدنی        قبل از باال کش

 
  یی و داد دختر ، پسرها و نورهاغی جي باز پر از خنده و صداي لبهااونهمه

 
  رو ی کمتر شده بود ، چند جفت چشم عصبی حاال رقصشون کمکه
 

 ! بدهصیتشخ

 !کردی بهش نگاه می عصبانه،ی کنار هاننهی دست به سمانی        پ

  زونی دختر خاله اش مثل کوآال از سر و کله اش آوکهیدر حال الدی        م
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 !کردی نگاهش می عصبانبود،

  کنار اشکان و ي کامال تابلو در حال پاچه خورکهی در حالی        فربد ول
 
  بود ، با حرکت سر و چشم براش چشم ستادهی و ساناز خواهرش، انایس
 

 !هی اومد که کافغره

  نجای ادی که باکردی فکر منیعت قبل داشت به هم از چند سای        ول
 

 . باعث بشه فراموش کنهتونستی کار بود که منی و تنها اباشه

 ! بهش گفتهی چشی        فراموش کنه پدر جهنم

 همه . شدی بهتر هم مزدی شب که داشت عق مي هامهی        احتماال ن
 
 .شدی مدهی کشرونی با هم از ذهنش بیچ

  سالن اونقدر تند ي بده حرکت نورهاصی تشختونستی نمگهی د        حاال
 

 دست چرخوند تا نقطه .  سرش به دوران افتادهای که چشمش رو زده شده
 
 .  شدنهدهی در حال کشيزیبعد حس کرد توسط چ... کنهدای پیی اتکاي
 

 .بردی اون حالت خوابش ميواقعا داشت تو.  بودی خلسه آور خوبحس

  کیپ...يبندی شرط ميغلط کرد..ي ندارتیتو که ظرف ! شعوری ب-         
 
 !گوه خور!.. باال فقط؟يندازیم

  چشمش ي مات جلوری چشماش فشار داد تا تصوي        دستاش رو رو
 

 ! موفق نبودی بشه ولواضح

 ! گفت و دور شدي اگهی مات ، گوه خور دری        تصو
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  و نی زمنیساس کرد باح.  محکم بسته شدن در اومدي        بعد صدا
 

 .... اصال دردناك و زجرآور نبودنی معلق شده و اآسمون

  شد و داشت فکر داری بيدی ساعت بعد ، با حالت تهوع شدکی        
 
 ! نبودنای که چقدر خوب بود که آدرکردیم

  حس کرد به خواب ی شده بود ولشتری بی کمشیاری        حاال هوش
 

  آزار کردی که اطرافش حس مي بدي بوی حت. دارهازی نی مدتیطوالن
 

  ي خروجش از خونه داشت توي که از لحظه يزیتنها چ.  نبوددهنده
 

 حس .  بود که به پدرش داشتيدی حس تنفر شدشدی پررنگتر مذهنش
 

 !شدی مدهی ، داشت به سمت خواهرش کشلشی که برخالف ميتنفر

 ! مهتاب، از ته دل عق زديادآوری        با 

 دهی     ش   

  یبابا از ک. تونستم گردنم رو کج کنم و به بابا نگاه کنمی        اصال نم
 

 ! تو سرم بودنی؟ همش ا! بوددهیفهم

 .گفتی قبل بود خوب زودتر مياگه روزها..گهی امروز دنی        البد هم

 .  که روزنامه اش رو برداشت و بلند شددمشی چشم دي        با گوشه 
 

 !زودتر رفتی مکاش

 .کردی        نگاهم به مامان افتاد که داشت استکانها رو جمع م

 !؟يخوای که نميزیچ...رونی برمی منی مه-         

  من همزمان با در باز کردن بابا ، ی ازش بلند نشد ولیی صداچی        ه
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 . آشپزخونه شدمکی شدم و نزدبلند

 ..ب..مامان.. مامان-         

 !ترکهیسرم داره م..دهینه ش االن -         

 . شدمکتری        نزد

 !؟ی مامان از دست من ناراحت-         

 ؟! از دست تو چرا فدات بشم-         

  شکستن بغض مامان ي بدم که صدانی به امی        لب باز کردم که فحش
 
  يدستم رو خواستم رو.  بشهسی منم خي باعث شد چشمهاعی سریلی خ،
 

  مبل ي تند از جلوم کنار رفت و دوباره رویلی خیرم ول اش بذاشونه
 

 .نشست

 ! ارزشش رو ندارنیخودت االن گفت!  مامان-         

 . ام گرفتهی        و گر

 !؟یکنی مهی        چرا گر

 ... اومدندی اشکهاش تند تند میول...        با دستاش صورتش رو پاك کرد

 همش با ...دهیهمش منتظره ش..چم ؟ ب! بدمی جواب سوده رو چ-         
 

  نایخبر مرگش م!.. شد؟ی چپرسهی داره ممی مستقری غاشی حجب و حاون
 
 .. شوهرِو

 ! مامان-         

 ... زانوهاش گذاشتمي        سرم رو رو

 ! گفتی که بابا چيدید..چارهیعمو ب...هی چنای زن عمو اریتقص .-         

 :نارم زد کي براق شده اي        با صدا
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  لی ذلي نای تو کمر اون مبی غری تیبزنه اله...؟! ندارنری تقص-         
 

 بچه ام عقده ...کنهی عروسم عروسم مي اون روز اومده چطوريدیند...شده
 
 ... خدا يا.. کنمکارشی چشهی ميا

  نی امي که از حرفهای ماهکی نیا.  تونستم آرومش کنمی        اصال نم
 
 !ستی نيزی راحت شده بود که چالمی خگهی دگذشتیم

  کرده بود که عمو فیبابا تعر.  کنهشی        تو نگو رفته دور عمو که راض
 

 .شدهی از خجالت آب مداشته

  بودم که مامان شونه ام رو نی امي خودم و حرفهاي فکرهاي        تو
 

 : دادتکون

 ؟! به تو گفتیچ...دهی دوباره شنمی بگو بب-         

 !ه؟ی چرمیمامان من تقص!.. همونا که االن گفتم-         

 ؟!ي گفته تو مقصری ک-         

 .. کردی        مکث

 ...زیچ..یحرکت..یحرف..ی قبلش چ-         

 !        نذاشتم ادامه بده 

 داشتم شاخ .. اومد دم در شرکت دنبالمییهویاونروز .. مامانیچی ه-         
 

 !آوردمی مدر

  حس ترس وارد دلم ییهویمن هم .  شدرهی خی نامعلومينقطه         به 
 

 !نکنه مامان بهم شک کنه؟..شد

 ...کاری        مگه من چ
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 ؟!؟ که حالت بد شده بود! از سر کاری اون روز که برگشت-         

 ! کردمهی بار من هم همراهش گرنی        سرم رو تکون دادم و ا

  راحت شد که از المیرم نشست خ سي        دست نوازشگرش که رو
 

 .ستی نی من عصباندست

 !؟ی به سوده بگيخوایم.. مامان-         
         
 ؟! مامان-         

 !ه؟ی چ-         

 ! مامان بهش نگو-         

 بگم آماده بشه !  کنم پس من خاك بر سر خونه خراب؟کاری چ-         
 

 !؟ي خواستگارانی مدارن

 ...نگو اومده با من .. نهنوی ا-         

 ! بخورمکهی باعث شد دنشی محکم رو گونه کوبي        صدا

  گهیبچم بفهمه که د...ياری در ني خل بازدهیش.. خدا مرگم بده-         
 

 ! آرومش کردشهی نماصال

 ! گمی منوی منم هم-         

  رای اختیب.. صورتم گرفتي شد و انگشتش رو جلوي صداش جدهوی        
 

 . صورتم رو عقب گرفتم یکم

 بهت زنگ ...  به بعدنیاز ا.. مامانيدیخوب گوش م..دهی شنی بب-         
 

 ..زد

 ! مامان مگه خلم؟-         
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  باهاش حرف شیدی دیینه جا..يدینه جوابش رو م...        گوش بده
 
 ؟!يدیفهم..یچیه ..یچیه..یزنیم

 ..        سرم رو چند بار تکون دادم

 ! برسمشی تا من برم خدمت اون مادر عوض-         

  بشه شتری اگه دعواها بينجوریا..؟! مامانمی نگیچی هستی بهتر ن-         
 

 ! سوده بفهمه ممکنه

  می با بابات بردیبا... برمخوامی هم منیبخاطر هم... برمدیبا... نه-         
 

  گور به گور  چاك دهن اون پسريکه جلو..می باهاشون حرف بزنمینیبش
 

 ...ی عليبه وال...که اگه به گوش دخترم برسه..رنی شون رو بگشده

 مامان ..شدی و بغضش باعث وحشتم مجانی باال رفته و پر از هي        صدا
 

  به بچه هاش یکی که ي ایمثل ببر زخم.. بودمدهی ندينجوری اچوقتی هرو
 

 .. کرده باشهحمله

  شی خونه شون و خودم رو همونجا آترمی مرمیگی نفت رو ميدبه         .
 
 !زنمیم

 !دی باری مشی        از چشماش بخدا داشت آت

  بار محکم دستم هی یحت. دمیدی        شب تمام مدت داشتم کابوس م
 

  شدم متوجه داری از خواب بی که وقتدمشی ام قفل شد و کشرهی زنجيتو
 

 گ از مکه برام آورده  که مامان بزريریزنج.  دستمهي پاره شده توشدم
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 .بود

  ي توشی و سرخ و عصبانونی گري        همش هم مامان با اون چشمها
 

 !ي تو مقصرگفتی اومد و می مخوابم

 داشت . دمی رو هم دمیی سوم ابتدای خواب سوگول همکالسی        حت
 

  انتیتو به خواهرت خ..ییای خواهر دننی تو چندش آور ترگفتی مبهم
 

 !يکرد

  هم چوقتی سال که هنهمهی     تعجب کردم سوگول چطور بعد از ا   
 

 ! خوابم اومدهي کردم توی فکر نمبهش

  ی می و نگاهم به تخت بغلشدمی مداری        هر بار هم که وحشتزده ب
 

  طرف هیگردن درد گرفتم از بس سرم رو .  اومدی لرز به سراغم مافتاد
 

 .افتهی که نگاهم بهش نگرفتم

  دیمامان اولش که منو د.  شدمداری ورم کرده بي   صبح با چشمها     
 

  هم اصال نتونسته يسحر.  نگفتيزی چی شد ولرهی لحظه بهم خچند
 

  به آسانسور دهینرس.  کردم و در رو بستمیخداحافظ.  بخورم يزی چبودم
 

 . در رو باز کرد و خودش رو بهم رسوندمامان

 ! لحظههی سای وا-         

 ! بله -         

 امروز که از سر کار برگرده بهش ...می با بابات حرف زدی کلشبی د-         
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 .میگیم

 ؟! به سوده-         

 .شهی مسی        حس کردم چشمام دوباره خ

  اصال دادی نشون مشی مصمم و جدي افهی قی        سرش رو تکون داد ول
 

 !ستی مستاصل و ناراحت نروزی دمثل

  همراه بابات و نای خونه عموت امیری هم مگهی دو ساعت دیکی تا -         
 

 !مادرجون

 ! مادرجون چرا ؟-         

  نی ايتو هم امروز چهارشنبه .. باهاشون اتمام حجت کنمخوامی م-         
 

 !ی گفتری دیبعدا نگ..ری بگی رو کامل ، مرخصي بعدي رو با هفته هفته

 : بود که گفتمدهی در رسکینزد!.. برو شونه ام و گفتي        زد رو

 ! چرا ؟ی مرخص-         

 . گفت یسی        با دست ه

 !می بزننای سر به عمه ات اهی میریم..گمیبعدا بهت م.. برو حاال-         

 : ناله کردمبای        تقر

 !دنی نمی بهم مرخصنهمهیا.. مامان-         

 !برو...ف بزنم باهاشون حرامی ندادن خودم م-         

  هم که االن داشت یبا حال.  نداشتي ادهی        سر و کله زدن با مامان فا
 

 . با حرفش مخالفت کردشدی نماصال

  شمی تا آرادمی چشمم دست کشری        در آسانسور رو باز کردم و آروم ز
 

 .  مسافرتمی سوده بري هی بود که بخاطر روحنیحتما فکرش ا.  نشهخراب
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 . نبود همبد

 از چند روز . ي پونصدمتريالی وهی.  خونه داشتن رامسرهی نای        عمه ا
 

  ی ولمی بروری شهريما قرار بود آخرها.  از ماه رمضون رفته بودن اونجاقبل
 

 ! گرفته بودند مسافرتمون رو جلوتر بندازنمی مامان و بابا تصمحاال
 

        
 

 اومدم و احساس کردم االنه که از  از پشت سرش ي        دندون قروچه ا
 

  آخر ماه رمضون از تمام ي روزهاشهیهم. رمی بمی گرما و گرسنگشدت
 

  خدا ي هم که محض رضاشبید. گذشتی برام سخت تر مگهی ديروزها
 

 . بودومدهی به چشمم نخواب

  هم کالفه يجور.  نگاهم کرديدی        صدف روش رو برگردوند و با ناام
 

 که حاال از درست  . افتهی راه بنی کنه ماشي خودش کارتونستیم انگار بود
 

 ! ناراحت بودنشدنش

  !شهی درست نم-         

 ! کوبوندنشی سقف ماشي دستش رو روي        و با اه حرص آلود

 ! مشکل دارهيدی فهمنگیخوبه که تو پارک...؟!یکنی مکاری حاال چ-         

 !آره خدا رو شکر-         

 حاال خدا .. لگنشنی ماشي جا موندم به هواسیمن از سرو!   واقعا که       
 

 !کنهی هم شکر مرو
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  واسا رونیبرو ب...یروزه هم که هست...ي تو خسته ازمی عزدهی ش-         
 

 !ادی بزنم آژانس بزنگ

 !؟یکنی مکاری خودت چ-         

 !تو برو...ادی زنگ بزنه بهش بگمشیم.. آشنا دارههی جواد -         

 : شونه اش زدم ي        دستم رو رو

 ..گی مرمی خودم م-         

 . باال زنگ بزنم رمیبرو من م.. نه نه-         

  پاره کردن تعارف و حاال بذار کهیاصال اعصاب ت.  کردمی        خداحافظ
 

 ! بمونم کمکت و کوفت و زهرمار رو نداشتممن

 ! بلد بودم درست کنم من ؟نیماش! کار؟ی چموندمی        اصال م

  ي همه ي تونقدری بخرم ، اگه انی منم ماشذاشتی        اگه مامان م
 

 !کردی دخالت نمکارهام

 ! خدا ي        ا

 ! مردمی می داشتم از گرسنگگهی        د

 !رفتی و مشدی دو روز هم تموم منی اشدی می        ک

 اول فکر . رگردونم عقب باعث شد سرم رو بینی بوق ماشي        صدا
 

  چون یول.  اونجا نبودي اگهی کس دچی من بوق زده چون هي براکردم
 

  رد بشه، سرم رو خواستی و مکردی حرکت مادی با سرعت زداشت
 

 ... بلند کثافتِی پولدار شاسی روانعقلی مست الهیمتوجه شدم  . چرخوندم

 !؟ي خانم عباد-         

 ! بود نیهمون ماش. برگشتم سمت صدا خورده دوباره کهی        
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 .. ي زودنی چطور با اون سرعت ترمز کرده به اکردمی        داشتم تعجب م
 

 ! ام رو گرفت و کشوندم عقب قهی یکی انگار که

 من رو صدا کرده ....و ! پشت فرمون نشسته بود .... یوانیک...         دکتر
 

 !بود

 ؟!        اسم منو صدا کرده بود

 !ن؟یخوب! ؟ي خانم عباد-         

  تونستم بهش نگاه ی با هزاران لرز گفتم و مثل احمقها نمي        بله ا
 

 ! تر برخورد کنمي و دست کم عادنکنم

 !ي کشمت اگه مثل اون روز کردی مدهی        ش

 !یوانیدکتر ک...گهی        دکتره د

 !؟ي جا موندسیاز سرو.. باالای ب-         

 !خودم جا موندم..نه... بله-         

  نینه آخه ا!...طرز حرف زدنه؟.. نبریآبرومو ول!..منو بکش...ای        خدا
 

 ! حرف زدنه؟طرز

 ! بودنیری        چقدر لبخندش ش

 ! باال ای ب-         

 ! بار خم شده بود و در رو هم باز کرد نی        و ا

  نرم ی زشت هم بود کمیلیخ.  تونستم بهش نگاه کنم ی        اصال نم
 

 ؟! بشهی تکون نخورم که چخواستمیمثال م. و بهش نگم ممنونجلوتر

  خودش داشت از جا يبرا!  به کار من نداشتي        قلبم هم که کار
 

 !شدی مکنده
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  تعارف خوامی که مثال مي قاب در نگه داشتم و جوري        دستم رو رو
 

 : زدمي لبخند کج و کوله اکنم

 ..االن منتظر...رفتمیخودم داشتم م.. من-         

 !نی بش-         

 !بودم..یتاکس        .

  تونستمینم... خودمتیثی به حزدمی گند منی ماشي تورفتمی        من م
 

  هم که نایمثل صدف ا!  عقب نشستی هم رفت صندلشدینم!  نرمهم
 
  من بهتر رفتار بنفشه هم از!.. خدا يا... درست برخورد کنمتونستمینم
 
 !کردیم

 !        بنفشه ؟

  از جرات به فنا ی کمکردی مکاری اگه بنفشه بود چنکهی ايادآوری        با 
 

 ! ام برگشترفته

  سوار دیبا..گهیمنم تعارف کرده بودم د...گهی رفت دی        خب نم
 
 ! مونده بودی بود که باقی تنها راهنیا..شدمیم

  فی فرو کردم و آرزو کردم ناخن هام از کفی کي رو تو            ناخن هام
 

 ! کنندکهی تکهی بشن و بعد به پام برسند و پام رو ترد

 !زنمیخودم باهاش حرف م... نه-         

 ؟!دهیچته ش!..ده؟ی شیزنی می        حرف چ

 : خنده دارم رو درست کنمي مسخره ي کردم جمله ی        سع

 ! ندارمي کارنایبه مامان ا...تونم یم...        من خودم 
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 !خوانی چون خانواده ات ازت می االن مگه نگفت-         

 !با اون طرز حرف زدنم ..گهی        آره د

 خودم دوست !..رمی روزه بگخوامیمن خودم م...گفتمیداشتم م.. نهه-         
 

 !چون خودم دوست دارم!..دارم

 !ي پس خودت دوست دار-         

  و ستیمن ب.  بهش نگاه کنم تکون دادمنکهی   سرم رو تند تند بدون ا     
 

 !خاك تو سرم... سالم بود ها چهار

 !؟ی گرسنه بمونادی خوشت م-         

  نگاه کنم به فمی به کنکهی کنه بجز اي کارتونستی هم نملیی        عزرا
 

 ! نگاه کنمي اگهی ديجا

 !ستمی گرسنه ن-         

 ؟! پس دهینگت چرا پر ر-         

 ! کنمهی گرخواستی        دلم م

 : مقنعه ام بردمری زاری اختی        دستم رو ب

 !خوبم .. نه-         

 ! تو؟ی کجا خوب-         

 ! بوددای بار کامال پوزخند پنی صداش اي        تو

 ...گرفتمی امروز روزه مدی        چرا من با

 !برنخورد بگم بهم تونمی نم-         

 ...شهیاحساس کردم چشم هام داره تر م... کنمهی گرخواستمی        م

 !دی ببخش-         

  ناهار ي برادمی نمشنهادی پیمن به هرکس..  دختر خوبتونمی نم-         
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 ! تو ذوقميزد..  باشههمراهم

 ! ناهار رد کرده بودمي رو براشنهادشی آب خوردن پی        به راحت

 !عیه...مردمی تا مکردمی مهی گردیبا        

 !        اخراجم نکنه

 !یوانیدکتر ک... بود ها یوانی        دکتر ک

 ....منم گفتم نه!. ناهار؟ي برايای        به من گفت م

 !دیببخش... خب-         

 .. نکنمهی نفسم رو حبس کردم الاقل گري        و همه 

 !نمتی بب-         

 ! بار دست خودم نبودنی اگهید..کردمی مهی بار گرنی اگهی        د

 !؟يقبل ماه رمضون خوشگلتر نبود! ستی حالت خوب نگمی م-         

 ! بوددهی پونصد تا رسي        ضربانم به باال

 ... بود که ي جورهی.. آدم هی... دکترِهی... آدمهی        دکتر 

 ! بودمينجوریهم... شهی هم-         

  و سرم رو دمی کشی دلم بخاطر حرف ساده لوحانه ام نچي تو        و
 

 . تکون دادمنامحسوس

 !خونه تون کجاست؟ !...ينجوری هم-         

 : اش گفتمهی توجه به کنای        ب

 !رمی اش رو مهیبخدا خودم بق.. ممنونم-         

 ر انگا. دمی کشی توش داشت که از اون هم خجالت می بغضهی        صدام 
 

 . دلم نشسته بودي عالم روي غمهاي همه

 !خاك تو سرم کنن..؟! ناهارامیگفتم نم..؟!        گفتم نه 

  نقدریچرا ا...رمی امروز رو روزه بگي جاگهی روز دهی تونستمی        بعدا م
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 ! ؟بدبختم

 !آدرس بده!  کجا ؟-         

  !رآبادیام... کردستان خوبهنیاز هم... من-         

 !ن؟ینیشی مرآبادی ام-         

 خفه . گرفتمی مشی رو پوهی شنیبهتر بود ا.         باز سرم رو تکون دادم
 
 ! بگم فشارم افتادهتونستمیاصال م!..میتا برس...یعنیالل ..شدمیم

 ! افتاده بودی        فشارم ول

 ! ؟دهیش!  چندسالته؟-         

 ! بله-         

 ! اسمت خوشگله-         

 ! رو تو بردم و گاز گرفتممینیی        لب پا

 ! خب؟-         

 سنم رو ..ها...االن آبروم .. منظورشوفهممی من نمایخدا!...؟ی        خب چ
 

 .دیپرس

 ! و چهارستی ب-         

 ! ؟گهی دينرم افزار خوند!.. و چهارستی ب-         

 ... گفتمی        اوهوم آروم

  یتونیم!...ي برام انجام بدي کارهی دیبا!..دمتی شد دخوب!... خوبه-         
 

 !مربوط به رشتته..؟!که

 ! باشهیهر چ.. بله-         

 ! آروم شدمی        کم

 ...  بخشتوني در مورد دستگاه هاخوامی سر فصل کامل مهی -         
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  آدم مونگول هم ازش سر در هی که يجور.ادی باشه زکی آکادمخوامینم
 
 !ارهیب

  که با برگشتش و لبخندش کردمی داشتم نگاهش می از کدونمی        نم
 

 : به حالت اولم برگشتمعیسر

 ! چشم-         

 !ساده باشه فقط ...؟! کهیتونی م-         

 ؟! باشهی کيبرا!.. چشم -         

 ؟!دو هفته خوبه .. عجله ندارم-         

 !حتما ... بله-         

 !دمی کشی        نفس راحت

  تی ظرفیچه ب... کارم داشته چارهیب..کردمی        داشتم خودم رو خفه م
 

 .. بودمي امسخره

 *       مهتاب
 

  دهی بودند و چرخدهیدوباره چرخ..شناختمی        مامان و سارا رو کامل م
 

 !نیبه حس....  بودند باز دهی تا رسبودند

  حالشون رو گرفته بود که حاال نای داداش آدر،ي جورهی و یی جاهی        
 
 ! آوردندی اسمش رو نمادی زگهید

  از تونستمیم.  مغازه ها بودنیتری حال آدمها برام مثل وشهی        هم
 

  الاقل از دو سه جمله حرف زدنشون بفهمم چه شون هست ای و ظاهرشون
 
! 
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  يره  همون پسای.  بودينجوری        دست کم در مورد سارا و مامان که ا
 

 !فربد....فتهیخودش

  فکر ی حتی بود تا بفهمی کافی آدمنی بار نگاه کردن به همچکی        
 

 اصال به آدم نگاه ..کنهی مری دهن سارا گي لقمه هم ، تونی به اکردن
 
  .کردینم

  خودش ي اجازه داده بود سارا براي مامان چطوردونمی        واقعا نم
 
 ! من قطع شددنین با رسپچ پچ هاشو.  کنهیالبافیخ

 قبل تر ها .  برام ناراحت کننده نبودگهی هم به مرور زمان دنی        خب ا
 

 حاال . هی گرری ززدمی و ماالتی خي رفتم توی تو اتاقم و مگشتمی برمبعدش
 
  مامان گذاشتم بهش حق يبزرگتر که شدم و خودم رو جا.  نهگهید
 
 . نبودمشی واقع دختری داشتم وقتيچه انتظار. دادمیم

 : مامان برداشتيسارا دستاش رو از شونه .  خونسرد نشستم یلی        خ

 ؟!می بادمجون نخوردمهی قی از کیدونیم.. مامان-         

  درست ی تو سرش چزنهی همه منی اچارهیفائزه ب.. قربونت برم -         
 

 ! بهشیگفتیخوب م...کنم

 !کنه؟ی حاال وقت م-         

 !گهی االن درهید... فکر نکنم-         

 :        بعد به من نگاه کرد

 ! پروژه چه خبر؟-         

 !پروژه ... زدمی        لبخند کم جون



 199 

  پر از ي اون روزهاي دوباره همه اومدی که مچارهی بي        اسم پروژه 
 

 . اومدی مادمی هیگر

  موضوع رو نیم هم هنای معصومه اهیهمسا...رهی مشی خوب پ-         
 

 .فکر کنم بتونم برسونمش.. کردهانتخاب

 : به من، رو به مامان گفتي نگاه طلبکارانه امی        سارا با ن

 ! صدا بزنهينجوری آدم خاله اش رو استیزشت ن!... معصومه-         

 خب .  کفرم رو در آوردشتری        پر شدم از حرص و لبخند مامان هم ب
 
 ؟! خالهگفتمی از خودم بزرگتر بود مکسالیفقط  که ي خاله ابه

 ؟!گفتی        خودش اگه بود م

  رنگ موهاش رو خوادیغزل گفت خاله جون م!  مامانی راست-         
 

 ! کنه عوض

 !        خاله جون 

 ؟!ي زودنی به ا-         

  یلیخ... ؟!می ما هم باهاش بريخوایم ..گهی پنجشنبه ديبرا... آره-         
 
 .کردی مفی تعرشگرهی کار آرااز

  اومد، اون موقع ی مدت که پوران جون از نوك زبونشون کم نمهی        
 
 !کنهی داره مطبش رو افتتاح منی رفته بود حسادشونی

  و باال دی موهاش کشي روی دستی        مامان با لبخند خاص
 

 :فرستادشون

  دعا هی بگم از حاال نیه نسر باشه بادمی.. قربونش بره خاله اش-         
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 !خورهی چشم مينجوریبچه ام هم.. برا آخر هفتهبرداره

 !        هوف

 !.. سارا زوم شدي نگاهم رواری اختی        ب

  چرا دمی فهمیاصال نم ... کردنی قند تو دلش آب ملوی کلوی        انگار ک
 

 ! از سارا متنفر شده بودمنهمهی اتفاقات انی از ابعد

  زنگ نی االن خاله نسرنی برگشت و نگاهم کرد که انگار همي       جور 
 

  خودم گفته بود يجلو..؟!شدیروش م... گذاشتهي و قرار خواستگارزده
 

 ! اول پسرش رو بدهدی جون باپوران

 !نی تا حسرتشی فربد بگدادمی محی به شخصه ترجیکی        من 

 ...  گرفت یحالشون رو م...امانش و منای افتاد به جون اون آدری        م
 

 ! بودفی حيادی براش زنیحس

  رو که ی کسدیچشم بسته با. گفتی مشهیآقام هم.  ، آقا بودنی        حس
 

 !يکردی مدیی رو تاکردی مدشیی تاينجوری اآقا

  اگه شاهللایا..شهی می چنای رضا اانی جرنمیبب!  من حاال نمی بذار بب-         
 
 ! برا اون موقع برمذارمی باشه م هاي زودنی ابه

  ساله ستی خواب بهیانگار که از .  روزها حس هام فرق کرده بودنی        ا
 
  ي عموم بودند و نه خانواده ي خانواده نای باشم ادهی شدم و فهمداریب

 
  دهی رو دزديزی دزد داشتم که از خانواده عموم چهیاحساس  ... خودم

 
 ! برش داشتم دونستمیکه انگار فقط خودم م مهم ، یلی خزی چهی..بود
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  ادمی خواست ی دلم می گوشم بود ولي مشاور توي صدانکهی        و با ا
 

 ! حرفهاش روبره

  که مشاور برام یی هانی تمري اومد من موفق بودم برای        تا اسمش نم
 

  اومد، من ی اسمش وسط ممی مستقری غنکهیبه محض ا.  نظر گرفته بوددر
 
 ... همون مهتابِشدمیم

  محمد سر ناهار به روزید.  اومد خونهی کم میلی بود خي        چند روز
 

  روقتی شرکت و تا دي شلوغ شده تویلی گفته بود سرشون خبابا
 

  نگاه کنم ي به محمدیمن هم سرم رو بلند نکرده بودم که حت. اونجاست
 

 !گهی دشدمی االن داشتم موفق میعنی.. اسمش رو آورده بودکه

  خونه اومدن داشت ي براي        حاال که سرش شلوغ بود و فرصت کمتر
 
  آپارتمان خودش ي تودادی محیحاال که بخاطر فشرده شدن کارش ترج...
 

  من داشتم نکهی ایعنی نی تر به شرکت شون هست بمونه ، اکی نزدکه
 

 ؟!شدمی مموفق

  ي راهروهاي که تو بودی مشاور مثل تک جمالت نابي        حرفها
 

 !دمیدی مي اگهی دي هر جاای و دانشکده

 !میکنی هست که بهش فکر ميزی اون چی        که زندگ

 !کنمی راحت فراموشش میلیبهش فکر نکنم خ...        که اگه به 

 ! فکر کنم که بهش فکر نکننی بود به ای        خب فقط کاف
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 ! تمومهگهی        د

  هی دمی فهمی از اول هم مدیبا.  رفتماطی سمت حرونی ب        بلند شدم و
 

  کار رو برام نی اي اگهیکس د.  تونه به من کمک کنهی نمروانشناس
 
 !کردیم

  قلبم پر شد از ي هفته نماز نخوندنم افتادم و همه هی اون ادی        باز 
 

  . افتادم مونیرستانی چهارم دبی حرفهام به عصمت همکالسادی. یشرمندگ
 

  داره بعد از فوت ی که خب چه ربطمیگفتی بهش مهی با مرضمی داشتیوقت
 

 !؟ی نماز رو کنار گذاشتمامانت

  خدا ری سرش اومد بگه تقصیی بالهی ی        بهش گفتم حاال خوبه هر ک
 

 !ره؟ی جلوش رو بگتونستی و خدا مبوده

 ! بذاره نمازش رو کناریکیچطور ممکنه !  فهمم ی        گفتم اصال نم

  رهیمن خ.. االن پنج سال گذشته بود.         اون موقع هفده ساله ام بود
 

 !شدمی عاقلتر مدی باسرم

  عصمت ي حرفهاادی ماه گذشته، ي        در عوض وسط حرص و جوشها
 

 ! و بهش حق داده بودم و نمازم رو کنار گذاشته بودمافتادم

  گذشته بود و دوباره انین جر از اوي        حاال درسته که چند هفته ا
 

 ! باهاش حرف بزنمدمیکشی هنوز هم خجالت میول. خوندمی رو منمازهام

  با دی بود خونه و هنوز هم سرش شلوغ بود ، باومدهی تا رضا ندی        با
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 !کردمی می آشتخدا
 
 

         الهه
 
 

 ؟! ها -         

  !ی مرخصخوامی نم-         

  تا آخر میبه درك که هجده روز مرخص.  کار بودنیهتر کار بنی        هم
 

 .شدی سوخت موریشهر

 ؟! باز چته-         

  هی و فرانک و زکنیریش. دمشونیدیبچه ها رو م.  اومدم سر کاری        م
 

 .کردندی مدای هام جنازه ام رو پی خونه حتما روز آخر مرخصموندمیم. رو

 ! ندارمیکار خاص!...ه؟یچ ، یچ !...خوامی نمی مرخص-         

 .يدیبخشنامه رو که د!...شنی سوخت مهاتی خله مرخص-         

  هام یبه فکر مرخص.سوختمیمن االن خودم داشتم م.         به درك
 

 !باشم؟

 !رنشونیگی همه دارن م-         

 ...کردی خود درد و دل مي        انگار داشت برا

  روزم هی ، رهیگی میدو هفته دو هفته مرخص.... ! .رهی ، دو مادی ده م-         
 

  رو کف یبخدا الهه اگه پا نشدم برم بذارم همه چ!  کنه ی خودش رد نمبرا
 

  و دولت دوست رو ی حال صناعگهیحامد م!....دهی جدسیی رنی ادست
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 !یوانی کيری بميا.. گرفتهیحساب

 .. سمت گلوم رفتاری اختی        دستم ب

 چهل و دو روز رو ، ...واهللا...پولش رو بده !..خوامی نمین مرخصآقا م        .
 

  به زنمشیخب م..؟ !شهی چند میدونی می پنج تومن هم حساب کنيروز
 
 !ادی که در مزرمی ماه لنیخرج ا!..ی زخمهی

 ؟!کردی روح منو خوب مي از زخمهایکی پولش ، کدوم ای ی        مرخص

  دل هی یمی خود کرای ی توکلشی پمینر... بگويزی چهی... با تو ام ها-         
 
 ؟!می درد و دل کنریس

  نی ادیشا...رفتی مشدی خسته مدیشا.         نشون دادم حواسم به کارمه
 

 . خسته امگفتی سرد بلندم بهش منفس

 !اقتی لی تو فکر اون دراز بي برذارمیفکر نکن دوباره م... فکر نکنا-         

  داشتم درد رو از نگاهم بخونه اجی که احتیوقت درست نیری        ش
 
 !شدی خنگ منقدری ادیدرست حاال با. خوندینم

 ! کار دارم-         

  اش رو کامل برام کج و کوله کنه ، رومو ازش افهی قنکهی        قبل از ا
 

 .گرفتم

 !مشونیریگی برات میمن ال! ... کار دارم-         

 :دم بهش نگاه کری        عصبان

 !خوامی نمی مرخصگمیم!  چته؟ی بگشهی م-         

 !من اعصاب ندارما .. رو اعصاب مناي دوباره نر-         
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  که در با رونی ازش بخوام پاشه بره بي بار جدنی        لب باز کردم که ا
 

  يفرانک تو... کنارواری باز شد و بعد از برخورد به ديدی ترق شديصدا
 

 ! بودستادهی انهیس ، دست به چهارچوب

 :نیری        ش

 ! شدهداری از خواب بیجن..خودت رحم کن... خداای -         

  سرش رو خم کنه و نگاهش کنه ، به ی حتنکهی        فرانک بدون ا
 

  و بعد که خودش رو پرت کرد رو به کردی مخصوص خودش نگاه میصندل
 

 : بهش گفتمن

  نفسش رو بشنوم پک يهش بگو صدا بیال... حال ندارم بقرآن-         
 

 !ارمی منیی اش رو پاپوزه

 . از جا کندميزی چهی دنی کوبي        صدا

  از تو حنجره ي که معلوم نبود چطوري بلندي بود که با صدانیری        ش
 

 ! بوددهی کوبزی درست شده رو ماش

 ! ؟هی چ-         

 که برن ... اعصاب ندارم ام اونقدر کالفه بود که بفهمه منمهی        چ
 

 : برداشت کردي اگهی فرانک جور دیول.  االن نیهم

 !بپرس...برو از اون مادر! ه؟ی چدونمی چه م-         

 : زد تو لپشنیری        ش

 ! داده؟ادتی یفحشو ک... خاك تو سرت-         

 بعد انگار دردش !         فرانک با جمع کردن صورتش بهش گفت خفه شه
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 : شدي گذاشت و صورتش جدزی مي اومده آرنج راستشو روشادی

 من خاك بر ..من!...گه؟ی می برگشته به من چشبی دیدونی می ال-         
 

 ...دمی و ششصد دادم براش انگشتر خرکی...سر

 : دو دستش رو نطوری        سرش رو برد باال و هم

 ! ده چرخری زي با انگشتر برشاهللایا        ..

 :نیری ش       

 ؟!یک...اروی ي هو-         

 : بهش گفتیعی کرد و با نگاه سرنیری        دستش رو سمت ش

 ! هومنفی مادر کث-         

  فرانک برگشت و به ی که وقتدمی و دمی بهم نگاه کردنیری        من و ش
 

 ! رو سمت فرانک حواله کردی خاك بر سرتی دو دستنیری نگاه کرد شمن

 ! گفته؟ی چ-         

 !        بل گرفت

 ... لوچشي با اون چشماکنهی و بهش نگاه مرهیگی مي جورهی -         

 :نیری        ش

 ! جون لوچه؟مای سيچشمها... تو بگوی آخه ال-         

 !بگو من اعصاب ندارم... بهش بگو های ال-         

  شخندین خوردم و کهی که من دی سرش کوبي روی دو دستي        و جور
 
 ! جمع شدعی سرنیریش

 !ی روان-         

 ! عمه اته-         

 ... اونجا وی باز شروع شد فرانک؟ باز تو رفت-         
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 آقا ولم ... ولم کنخوامتیبخدا نم!  خوامت ی بابا من نم-         
 

 !دیولم کن...آقا غلط کردم.. هومنخوامینم!...کن

 ....ی        کول

 ! که چشمام گرد شددادی هوا تکون مي تويو جور        دستاش ر

  ی که فکر کنکردی مي کارهی.  بودينجوری اهاشی بازی کولشهی        هم
 
 ! آخرشهگهی بار دنیا

  داشته با دهی بهش بگه هومن رو دیکی ی االن ولنی بود همی        کاف
 

 !زدهی مثال حرف منینازن

  که ی مواقعي براذاشتیرو معموال م هیگر! کردی هم مهی بار گرنی        ا
 

 !دیرسی مهومن

  کردم بخاطر اعصاب یسع.  سرش رو تکون داد و بلند شدنیری        ش
 

 : خودم هم که بود خفه اش کنمداغون

 .زمیآروم عز.. فرانک جان -         

 . شونه اش گذاشتي کنارش نشست و دستش رو رونیری        ش

 !نمی ور ببنی اای ب-         

  اشاره نیریش. شونه فغانش رو به هوا بردي        همون دست گذاشتن رو
 

 ! که نگفتم فقط اداستاومد

 آخه دردت !... افتادمی ماجوجاجوجی چه قوم ری تو رو خدا گدینی بب-         
 
 اونهمه خواستگار خوب رو رد ..؟! بودیمرضت چ.. بود فرانکیچ
 

 ...با شعور...با آبروتر...واده دار ترخان.. پولدارتریکی از یکی...کردم
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 : گفتدی مالی شانه اش رو مکهی در حالنیری        ش

  که هنوز ازت نمیا..ی خودت رو ناراحت کنخوادی حاال نم-         
 

 !قربونت برم.. نکرده که يخواستگار

  رو پس زد که ناخواسته نیری براق شد و دست شي        فرانک جور
 

  ذهنم اکو ي توي خواستگاريبعد دوباره انگار کلمه .  زدمی کم جونلبخند
 

 !يخواستگار...يخواستگار....شد

  ادمی رضا يحرفها...دمیشنی نمگهی فرانک رو دي هی و گرغی جي        صدا
 
 .. اومدیم

 قول ...ي خواستگارمییای روزها منیهم..زنمی        با مامانم حرف م
 
 ...یلیخ..ادی زیلیخ..خوامتی میلیخ..یال..دمیقول م...دمیم

 .  محکم شونه ام باعث شدم به روبروم نگاه کنمي        تکون خوردنها
 
  چرا صداشون رو یول.  شده بودندکمی نزدیلی و فرانک خنیریش
 
 ؟!دمیشنینم

 ! بخاطر اون بوددیشا.  بلند بودیلی رضا خي        صدا

  !خوامتی میلی خی        ال

 :با تمسخر رو به فربد گفت .  زد و بلند شد يزخند        اشکان پو

  !میصبحونه بخور!  صبحونه -         

  ي زودنی        چند قدم که دور شد و حس کرد فربد قصد بلند شدن به ا
 

 !هنوز که نشسته بود .  نداره ، برگشت عقب و تلخ نگاهش کرد رو

 ! پر نشد هنوز؟کتی خ-         
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 ! هست نشستم؟قهی؟ دو دق!وفت خوردم جناب من ک-         

 ! بذار هی انباشته مايهایاز اون چرب! کلوی جمع کن ه-         

 ! االن بلندشو نی همیعنی سمت در حواله کرد ي        و سرش رو جور

  که کشینزد.  و دنبالش راه افتاددی ظرف کوبي        فربد چنگالش رو تو
 

 :زخند ادامه داد نگاه و همون پومی اشکان با ندیرس

 ! کله پاچه -         

  يپسندی مياونجور! ادی نمری گنجایخرچنگ قورباغه ا... شرمنده-         
 
  !گهید

  مشخص خوردی که می وجود حرصنیبا ا. داد جوابش رو ندهحی        ترج
 

 .بود

 ... که بهتی چکي اون سر فصلها-         

  !گهی دي گفتم هفته -         

  :ستادیا!  بهش نگاه نکنه ی بار نتونست برنگرده و عصباننی ا       

 !یکنی حرف منو قطع نمزنمی دارم حرف می وقت-         

 ! نفله ي فتهی        بدبخت خودش

  دی نبایی جاهاهی!  که به شما خدمت کنم قرباننهی من اي فهی وظ-         
 

 !دی حرف بزنیلی خبذارم

  !ی خدمت کني چطوریفهمیتاه کردم م زبونت رو که کو-         

  یکی خنوریخواستم به اطالع برسونم ا ! یکی خی اونجا هم که گفت-         
 

 ! هستنگهی جور دهی ها

  اشکان رو از سر تا پا کلی کج کرد و با تمسخر هی        سرش رو کم
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 : گفتعیمنتها اشکان سر..گذروند

 ! باباتن ؟هی شب-         

  همه نجایمنم که ا!..خورهی بهش مشتری شما بونیکاسیاند...ری نخ-         
 

  !زهیری ازم مگری جی کلگنی بهم مدارن

 ... که ی هستی حالهی تو ادی خوشم م-         

  در آورد ، يتلری هي گوشش برد و اداکی دستش رو نزدي        فربد جور
 

  گرد يها خورده مجبور شد حرفش رو قطع کنه و با چشمکهی اشکان که
 

 ! کنه نگاهش

 ! نشه رتونی قربان ، د-         

 ! با داد گفته بودبای        تقر

  رو تو برد که نشیی        اشکان به سرعت از جلوش کنار رفت و لب پا
 

 ! نشه خنده اش گرفته مشخص

 ! ارهی که قشنگ بزنه دك و دهنش رو هم بشدی مانعش ميزی چهی        
 
 !هی چدونستینم

 .  نداشتیمی وقت دوست صمچی       اشکان بخاطر اخالق خاصش ه 
 

 ! فرق دارهای دني هی طرز تفکر رشد کرده بود که جنس تو با بقنی با اواقعا

  نشون بده ی کامال اکتسابکردی می که سعي با اخالق فربدنی        ا
 
  از پونزده تا دوست شتریفربد ب.. فرق داشتستندی براش مهم نگرانید
 

  اجازه یاشکان اما به کس.  هم ندار بود یلی داشت که باهاشون خیمیصم
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  که دیدی نمتی قابلنی اي رو داراگرانیواقعا د. دادی شدن نمکی نزدي
 

  از یکی اخالق رو بصورت ژنتنیو ا.  نشست و برخاست داشته باشهباهاشون
 

 ! مادرش به ارث برده بودي خانواده

  ییای معروف آري از نژادهایکی يرو بازمانده  ها خودشون یمی        حک
 
 ! تاج و تخت داشتندي ادعایعی طبیلی و خدونستندیم

 ! داشت انی وجود اشکان جري ، االن توشونی اصلي از رگه هایکی        

  اشکان چهار سال داشت ی مادرش ، وقتانی اخالق دانی        بخاطر هم
 
  نه چندان دلچسب رو يتا رابطه  همسرش جدا شد و بعد از اون چند از
 

  ساکن واشنگتن ي هایمی بزرگ حکي خانواده يپسرش تو.  کردتجربه
 

 . رشد کردتیو با همون ترب.  شدبزرگ

  از دوستان یکی بود با دختر ی شش سالیمی کري آقانکهی        حاال با ا
 

 ممکن بود .  بچه دار نشده بود گهی دی ازدواج کرده بود ، ولهمکارش
 

 ! بهش داده بودانی باشه که پدر دایماتومی اولتبخاطر

  ای دننی حق نداره پاش رو به اي اگهی وارث دچی        که بجز اشکان ه
 

 !بذاره

  کی ، و با داشتن ی سن پنجاه و شش سالگي        اما به هر صورت تو
 

 !کردی فکر نمي اگهی دي و پنج ساله ، هنوز به داشتن بچه ستی بهمسر

  رو نی با پدرزن سابقش داشت ایمی کري که آقای تماسنی آخری       ط 
 



 212 

  کنار خودم خوامی کرد که اگه قراره اشکان تنها وارثم باشه ، پس معنوان
 

 !باشه

  هم یمی کري پدربزرگ موافقت کرده هر چند خود آقادیرسی        بنظر م
 
  چقدر به نوه تدونسیم.  قبول کنندی دور از ذهنه که به راحتدونستیم
 

 ! که خودش هم بزرگش کرده وابسته استاش

  نی تحسییبای زکردی رو دلگرم میمی که کريزی وجود چنی        با ا
 

 ! ساناز ، دختر برادرش بودي کننده

  و ي تجارينهای زمادی اگه سهام شرکت و مساحت زدونستی        م
 

 !کنهی رو منکاریا کنه، پس ساناز بندشی پاتونهی نمی و مسکونیزراع

  گذشتی بود که داشت از خطوط قرمزش می ، تنها کسیوانی        فربد ک
 
 ! ناراحتش کنه نکهی بدون ا،

 !ادیکه از فربد خوشت م... ذهنش مجسم شدي پدرش توي        حرفها

  یی چند قدم پشت سرش بود و فکر کرد متاسفانه اونهاي        با فاصله 
 

 ! ، اشتباه نکردنزهیریازش م گری بهش گفتن جکه

  :ستادی فربد اشدی می منتهی که به سالن اصلیی به پله هادهی        نرس

 ...ي برامی فروش رو اصال بذاري جلسه یکنی فکر نم-         

 !ی فکر کنخوادی شما نم-         

 .        هم قدم شدند

 ؟!ی هنوز ناراحتی بگيخوای م-         

 ! ببر -         
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 *دهی       ش

 
 
 

 سوده بود که با لبخند . رمی و هل باعث شد سرم رو باال بگي چاي        بو
 

  بار بود که نی اولگذشتی هفته که از مسافرتمون مهی نیتو ا. اتاق شدوارد
 
 .خنده اش هم باعث شد من از خجالت آب بشم. دیخندیم

  من یول.  باباستمیصمگفته بود ت.  نهای تز مامان خوب بود دونمی        نم
 
 !می ما نخواستمی بوده که بگينجوری نظر خودش ادونستمیم

 . اومدندی بر منی از پس امنای عمو اي        فقط کاش خونه 

  هیاالن !  از غرعریکشتی که خودت رو می حاال اگه امتحان داشت-         
 

 !يریگی اس سرتو باال هم نمهفته

  از نیام. ور و برم افتاد و ناخواسته لبخند زدم  دي        نگاهم به کتابها
 

 ! دور شد ذهنم

 : رو برداشتم و فوت کردمیی        چا

 ...خوامیم!  سوده-         

 ! بودنیدارچ...هل نبود که..        عع

 !خورم؟ی منی دارچییمن چا...هی چ-         

 ! خوبه که-         

 : رو سرجاش گذاشتمیی        چا

 که بفهمه من چقدر ... جزوهنی بشه اي طورهی خوامیم!... سوده -         
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  چقدر کارت خوب بوده ، دی اگه پرسخوامیم ...یدونیم!... خوب بودهدرسم
 

 ! شاگرد اول بودمشهی بگم آخه من همبهش

 !؟ي شاگرد اول بودشهی تو کجا هم-         

 خوب بوده  درسم دهیحتما از صدف شن ! دونهی اون که نم-         
 
 ! آماده کنم؟نوی از من خواسته براش ایبرا چ...گهید

 ...ی ول-         

 ! باال دییمنو صدا کرد، گفت بفرما! سوده سوده ...ي وا-         

 ! ها ي بازدی بددی ندنی اادی خوشم نمدهی ش-         

  !فهمهی می چنیا... خداي        وا

  يدستام رو جلو.  شدمکتریبهش نزد ی        برگه ها رو کنار زدم و کم
 

 : تکون دادم صورتش

 !یوانی ؟ دکتر کهی آدم معمولهی ؟مگه هی چدی بددی ند-         

 .  تو آسمون دیپری اومد چشمام می        اصال اسمش که تو فکرم هم م
 
 ؟! بشمنشی روز که سوار ماشهی برسم یی کرد من به جای فکرش رو میک

  گفتنی دوستام بهم ميهمه . چرا که نه...دونستمیم> دونستمی        م
 

 ! خوشگلم یلیخ...خودش هم که گفت...یکلی خوش هچقدر

  جزوه ازت خواسته براش هی...؟!يدیگوش م!.. ؟یخوب! ده؟ی ش-         
 

 ... گفته دهیتو رو اونجا د! نیهم!..ی کنآماده

 ! شده ؟ی چدیم فهیواقعا نم... که حرفش رو قطع کنهدمی کشی        نچ

  بارش هی!  ماه ، دو بار با دکتر حرف زده بودمکی کمتر از ي        من تو
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 ... بارش همهی... خود شرکتتو

  !رهی ام بگهی چشمهام رو ببندم گردمی ترسی        م

 ! شده بودمنشی        من سوار ماش

 ! ساعت باهاش حرف زدممی ساعت، نمی        ن

  که حرف یبا هر کس! ...شیشناسیچون نم!.. سودهیمفهی تو نم-         
 
 !منو دوست داره..فهممیمن م.  حرف زدهیبا من کل...زنهینم

  !دهی ش-         

  ی حرفاش مادیهر وقت . شهی        احساس کردم نفسم داره قطع م
 

  !کردی قلبم خوب کار نمافتادم

  تو رو یعنی ، یده کن خالصه براش آماي جزوه هی حاال بهت گفته -         
 

 ؟ !گهی داره ددوست

 .. نخواست براشي اگهی خب چرا از کس د-         

 خب .. شرکتي جلودهی تو رو دیاون روز اتفاق...گمی منوی منم هم-         
 

 ... هم با خودشبعدش

 چرا بهشون ..دهی دی رو هم اتفاقگهی دي های خب اون روز کل-         
 

 !نگفت؟

 !ز دست تو  ا-         

 خب چرا ....؟ شک نکن منو دوست داره! چرا باورش برات سخته-         
 

 !ها ؟.. ؟کنهی نگاهم مي اونجورپس

 ! نگاهت کرده مگه ؟يچطور!..؟ي چطور-         

 : آوردی داشت کفرم رو باال مگهی        د
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  هی فهممیم!  و چهار ساله امه ها ستیب!  من بچه ام؟یگی میعنی -         
 
 !.... رو ییزایچ

 ! بشهادی        چشمام رو بستم تا تمرکزم ز

 چقدر ... جور خاصههیخنده اش ..خندهیم ..کنهی نگاهم می        وقت
 

 !خندهی مخوشگل

  که گذشته بود سه ي چند روزنیتو ا. گرفتی ام مهی        دوباره داشت گر
 

 ! کرده بودم از سر شوقهی گربار

  بار همون شب هی...نشی شدم از ماشادهیهمون موقع که پ بار هی        
 

 ! شمالمی اومدی ممی که داشتنی ماشي بار توهی...یی دستشويتو

  چکدومی دخترا اصال هیعنی...تو اصال...یول ...ي تو بچه اگمی من نم-         
 
 ! تو سر پسراستی بفهمن چتوننینم

  دمشی اول که ديفعه سراون د..خب باشه !  بفهممتونمی من م-         
 

 ... بارنیاما ا... کردماشتباه

 !رونی بشهی        احساس کردم قلبم داره پرت م

  میچرا بهم گفت بر! ..عاشق من شده!..کنمی بار بخدا اشتباه نمنی        ا
 

 !م؟ی ناهار بخوررستوران

 زده  غی آخرم رو جيجمله .  دهنمي بار حتما قلبم اومده بود تونی        ا
 

 !بودم

  !رهی روزه نگخبرِی از خدا بهی چون -         
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  یلی که به تمرکز و فکرمون خهی جورهیگفت کار ما .. خودش گفت-         
 
  ماه رمضون درخواست داده ي بوده که برانیگفتش بخاطر هم..می دارازین

 
  و رنیگی ها روزه میلی خدونستهیچون م!... رو کم کنني کاريساعتها

 
  نکهیبا ا! .. هستیچقدر به فکر همه چ!..نیی پاادی مشونی کاردهباز
 
 ... وجودنی با ای ولمیریگی روزه ممیکنی می ما کار اشتباهدونستهیم

 ؟ !دهی ش-         

  یکل..ستیاون که مثل من و تو ن...گهی دگهیراست م..؟ !هی خب چ-         
 

  ي دانشگاههانیتر از بهیکیگفتم بهت مدرك دکتراش مال .. خوندهدرس
 
  و یچقدر آروم و دوست داشتن !..پهیچقدر خوشت!.. سودهيوا...؟!استیدن
 

 .. عطرشيبو!...زدی حرف ممهربون

 ..مینی بری زادی اون عطر بییای روي تا دوباره بودمی کشي        نفس بلند

 ... به آدمکنهیاصال نگاه نم.... ندارهيزی هي        اصال چشمها

 ... نگات کرده که توي جورهی یو که گفت ت-         

  يدی که تا حاال دیی کدوم از مردهاچیمثل ه... تو بذار-         
 
 ! که چقدر آقاستکنندی مفی ازش تعرنای ای خانم رسولدمید...ستین

 :می        برگشتم سر حرف قبل

  روزه گهی من سال ددیاصال شا... حساسهیلیگفت کار ما خ        .
 

 !سوده .. که هوا بهتره رمی تونم بذارم زمستون بگیبعدا م..رمینگ

 ! باعث شد چشماش گرد بشه غمی        ج
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 !ي خوشگلتر بوددمی گفت تو رو قبل ماه رمضون د-         

 !        و شونه هاش رو گرفتم و تکون تکون دادم

 ...يمعلومه از اون الس زنها. یهزار بار گفت!..دونمی م-         

  ی آدم به کسستیدرست ن..یلیخ... زشته سودهیلی؟خ! الس زن -         
 

 ! بگهينجوری اشناسهی نمکه

 !ي شدنشی سوار ماشقهیتو دو دق..؟ !شیشناسی تو م-         

  دو یگیم... خدايا...میاونهمه حرف زد.. بودشتری ساعت بمی ن-         
 

 !قه؟یدق

  رو تو ذهنم هم که مرور من اون حرفها.. افتادمی        داشتم پس م
 
 بعدش هم ...به من گفته بود باهاش برم رستوران...کردمی غش مکردمیم
 

 ... منو رسوند خونهخودش

  ي ساده نبودنقدریتو ا!...ش؟ی شناختگهی دي ساعت حرف زدمی ن-         
 

  !که

 که چقدر آدم ! ..زننیهمه در موردش حرف م.. من تو شرکتم ها-         
 

  فیهمه ازش تعر..همه...هییو خوش برخورد و جنتلمن و آقا نیسنگ
 
 همه شون از سابقه دارهامون .یتیخانم هدا..یخانم رسول... کننیم
 

  ، دهی رو ندی از خودش آقاتر و باشعور تر کسگهی میخانم رسول...هستن
 
  یعنی!.. برام بسه یوانی کهی شرکت گفته من رعاملی مددهی شننایم
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 ؟! بگه ينجوری عامل اری مدیت وقهی چیدونیم

 !گمی دارم منویمن فقط ا.. گنده اش نکنی الکنقدری ا-         

 !ی خوشگلیلیبه من گفت تو خ... سودهي وا-         

 .. بهت گفت قبل ماه رمض-         

 !منو دوست داره.. همونگهی د-         

 !تو آسمون ها .. باالرمی        احساس کردم دارم م

 !ی ساده باشنقدری اکردمی فکر نم-         

 اون .  سوده توجه کنمي کننده دی ناامي به حرفهاخواستی        دلم نم
 

  دو روز بود که یکیتازه .  نداشت ی چند روز اصال حال درستنی اخودش
 

 . خندهی ميمن مطمئن بودم بخاطر مامان بابا داره ظاهر.  شده بود خوب
 

 !دمیشنی رو م اشهی گري تا صبح صداشبها

  می نتونستچوقتیه...می دوست پسر نداشتچوقتیچون ه.. من و تو-         
 

 !فنی پسرا چقدر کثمیبفهم

  ينجوری فکر کردم همیول. نگفتميزیچ.         احساس کردم بغض کرده
 

 . کنههی ممکنه گربمونه

 !ستنی همه که مثل هم ن-         

 ! برم عقبیشده کم گرد ي باعث شد با چشمهاغشی        ج

 ! همه مثل همن -         

 ! شدسی چشماش خعی سریلی        خ

 !نهی مرض گرفته هم مثل امیوانی دکتر کنیا...-         

 : دهنم گرفتمي        دستم رو جلو

 !واشی!  سوده -         



 220 

 !؟یفهمیتو نم... گولت بزنهخوادی م-         

  فکر یول.  که به دکتر زده بوديد بودم از حرف بی عصبانیلی        خ
 

 :باز گفت.بهتر بود جوابش رو ندم. ستی االن حالش خوب نکردم

 !یدونی نمیچی تو ه-         

  کشینزد. دی زانوش گذاشت و بغضش ترکي بار سرش رو رونی        ا
 

  حرف یوانی به دکتر کنکهیبا ا.  و اول آهسته موهاش رو نوازش کردمشدم
 

  رو گفته بود چشماش رو درآورده نی اي اگهیود و هر کس د نزده بیخوب
 

 . نداشتی خوبطیاون شرا. کردی سوده فرق می ولبودم،

 !گهی نکن دهیگر... خبلهی خ-         

 !ی باهاش حرف بزنگهی ددینبا!..دهی ش-         

  بهش نگاه ی        سرش رو بلند کرد و من هم داشتم متعجب و عصبان
 
 :کردمیم

 !؟ی با ک-         

 !تونی آشغالي بو گندوسییر.. با همون-         

 ! هم فشار دادمي        دندونهام رو رو

  آدم هی به تونهیچطور م... کردهانتی کثافت به خودش خنیام...ای        خدا
 

 ... مهربونِ یِ داشتندوست

 .یزنیبعدا باهاش حرف م...حاال ناراحته ! دهی        ولش کن ش

 رنگش چرا .  بوده همشی دو روزه الکنی اي لبخندهانی     گفتم ا   
 
 ؟!زرد بود ....نقدریا
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 ...گفتمی به مامان مدی        با

 .گهی نکن دهیگر..ي سود-         

 تا دم در .  رفت رونیاز اتاق ب.         تند دستم رو کنار زد و بلند شد
 

 .م باعث شد برگردلمی زنگ موبای رفتم ولدنبالش

  رو کار نجایمامان ا.  شدهی بهش نگفتن چنای        خوب شد مامان ا
 

  عمو و زن عمو بهش یبا هماهنگ.. هم نهدیالبته شا.  کرده بودیدرست
 

 !می شدمونی و ما پشدهی شننی در مورد اميزی بابا چمی بودگفته

 .... بگمیخواستی        اگه م

 داشت چشمام ...می گوشي  صفحهي نقش بسته روي و دو هاکی        
 

 ! رنده؟نقدری اهی کي شماره نیا...رو

 ... ممکنهیعنی..ای خدایعنی ..یعنی        

  با لرز رفته بود سراغ دمی        آب دهنم رو قورت دادم و انگشتام رو د
 
 ... سبزدیکل

 ! دکتر نباشهدی        شا

 به من زنگ زده ..هعاشق من شد...دونمیمن م..حتما خودشه..        دکتره
 
 ..به من زنگ زده... خدايا..

 ! بله ؟-         

 ! سالم -         

 !        خودشه

  قلبم واری محکم داشت خودش رو به در و ديزی چهی!...        بخدا خودشه
 



 222 

 !رونی بادی قلبم در بي از توخواستیم. کوبندیم

 ! سالم-         

 ؟! خوشگله یلی بودم اسمتون هم خبهتون گفته... خانمدهی ش-         

  هی گرعی و سرشدمی می احساساتنهمهی ادینبا.. شدمرهی        به سقف خ
 
 ... گرفتی مام

 ...شما هم.. ممنونم-         

 ؟! خله ی بگيخوای میچ..ي        وا

 ؟!شما حالتون خوبه         .

 ! رو گاز گرفتم نمیی لب پاعی        و سر

 ؟ !گذرهیمسافرت خوش م... جاندهی شیمرس... خوبم-         

 !چقدر لحنش مودب و مهربونه ...تونمیمن نم..ای        خدا

 !بله ..خوبه..ممنونم. بله-         

  یعنی..؟! صدا بزنهکی به بعد منو به اسم کوچنی از اخوادیم..ي        وا
 

 !فربد ؟....گمی بهش ممنم

 ! مسافرتيری می نگفت-         

 ..خب...چرا... خب-         

 !خاك! دهی        خاك تو سرت ش

 ؟ !گهیهمراه خانواده د..... ن؟یی کجا-         

 .رامسر ...با بابا مامان!  بله -         

 ؟!يتک فرزند!...  رامسر -         

 ! خواهر دارمهیمن .. نه-         

 !سالم منو به همشون برسون.... طورنی که ا-         

 !یمرس.. چشم-         

 ... سالم منوگهی؟ چرا م!        اگه منو دوست نداره چرا زنگ زده پس
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 !؟یاونجا رفت... از طرف من برو آب معدنست،ی نی اگه هوا شرج-         

 ؟!        آب معدن کجا بود

 !نه هنوز!.. اونجا ؟-         

  فیاشو برام تعر ، آب و هوي رو بدمی سوغاتنکهی قبل از اخوامی م-         
 

 ... اونجا باعثدنی ساعت نفس کشمی نکنمیفکر م...یکن

  کردمی گوش میهر چ..گهی می چدمی شنی        اصال نم
 
 !یسوغات...دمیشنینم

 !اری بی من سوغاتي        گفت برا

 ! عاشق من شدهیعنی...هیمی با من صمنقدری ایعنی        

  بابت دونمی گفتم که نمی اوهوم ودمی چشمهام کشي        دستم رو رو
 
 ... بودیچ

  که ي جزوه استی الزم ننکهیا ....دمی هم شنگهی ديزهای چهی        
 

 از مسافرتت لذت ...ی آماده اش کنگهی دي بودم رو حتما هفته خواسته
 

  و ی آبي آسمون پر از ستاره هی يتو. اصال انگار سوار ماه شده بودم...ببر
 

 ! براقدی ابر سفي هاکهی ت و پر ازي اسرمه

  بگه زنگ زده که آمار خواستی مکردمی مفی سوده تعري        حاال اگه برا
 

 ! نه ای جزوه آماده شده رهیبگ

  ییش ها...تن خوشگلش رو..لحن صداش رو... کهدی فهمی نمگهی        د
 

 !گفت اسمت خوشگله...که..گفتی مي جورهی که

 ...ی        گفت سوغات
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  دمیدی می لباس عروس پرنسسهی ي   چشمامو بستم و خودم رو تو     
 
  نشیی که پایی پله هايو دارم از رو... رو گرفتمیوانیکه دست دکتر ک...
 

  ییبای لباسم به طرز زيدنباله .....امی منیی مهم پایلی خي از مهمونهاپره
 

 مامان ... بنفشهیحت..نایم... هم هستننایصدف ا...شهی مدهی پله ها کشيرو
 

  گهیداره بهم م... چشماش پر از اشک شوقهنمیبی و مادی با ذوق جلو مهم
 

  کردم تتیببخش که اذ...یشی تو خوشبخت مدونستمیم.. خوشگلمدختر
 

 !اونهمه

  دست دکتر رو ول نکهیمنم بدون ا.. جلوانی صدف و سوده مي        بعد
 

 ...دمی باهاشون دست مکنم

 ...دمی خوشگل براق سفزی است به آورهیش خچشم..        بعد گلسا

 ...دمی کشينفس بلند...کنمی بهش نگاه می با مهربونی        ول

  به خوامی تا می ولنمیبی رو مزیهمه چ...نمیبی        بعد از شام رو م
 

  که دستم رو گرفته و همه نمیبیم...شمی نگاه کنم از خجالت آب مخودش
 

 . هستنداطرافمون

 !فربد...ربد        ف

 !  منزی همسر عزدهیش : گهی و به همه مبرهی        دستم رو باالتر م
 

  بار نی اولنکهی کردم و بعد از اداشی شرکت پيتو..ای دختر دننیخوشگلتر
 
 ! ، عاشقش شدمدمشید
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  ي باشه برای جزوه آماده کنه تا راههی ازش خواستم برام گهی می        حت
 

 ...شتری بییآشنا

  خواننده که يصدا..سوت...دست...غیج...زنندی    همه برامون کف م    
 

 !ادی مگهی باد ممبارك
 

         مهتاب
 
 

  ییبای لبخند زستادی ایوقت.  خوردی من و مامان چرخي        سارا جلو
 

 . لبش بوديرو

 ؟! چطوره-         

 . بودبه نظر من هم خوب شده . کردی        مامان با ذوق بهش نگاه م
 
  نی بلوز آستهیلباسش .  اومدی بهش مششی از لباس قشنگش آراشتریب

 
  سنگ کار شده بود و نهاشی آستيرو.  کوتاهی بود و دامن مشکدی سفبلند

 
 ! بوددهی شالش رو هم نپوشنیتا دم در ماش.  تور کار شده بودپشتش

  به طرز سارا... به هر حالیول!  باشهينجوری اتونستی        اونجا که نم
 
 . ، امشب قشنگ شده بودی خوش شانسیلیخ

  که رضا هم قراره دمی هم با ما راه افتادند و شننی        محمد و نازن
 

  ی بودم که باهاش تلفندهی شني مامان رو بعد ازظهريصدا. ادی بخودش
 

  .زدی محرف
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  شرکتشون، به کمک من ي کارهای فشردگنی ایبی        به طرز عج
 

 و .  خونه يای بدی نشه که حتما باشی آقا پاپکردمیدائما دعا م. بود اومده
 

  که خدا نیهم.  گرفتی دعاهام داشت مکنمیفکر م.  هم شده بودنطوریهم
 

  اوضاع داغون من مشغله نی اي تونکهیهم. نمشی کرده بود که نبيکار
 

 . باشهدی باگفتی آقا نمنکهیو ا.  شده بود و نبودشادی زاش

  من کردمی بشم داشتم فکر منشی محمد اصرار کرد سوار ماشیوقت        
 

 .نمشی بود امشب ببیکاف. فقط باد شدم.  باد شدمکی الستهی مثل

  . شدی مشتری اضطرابم بداشتمی برمنهای که سمت ماشی        هر قدم
 

  و مادرش نایمامان ، آدر.  نبوددنشی که االن وجود داشت فقط دیمشکل
 

 قرار .  با اونا روبرو بشمتونستمیکرده بود و من واقعا االن نم هم دعوت رو
 

 .ارهی رضا بره دنبالشون و اونا رو ببود

 .  نبودنی افتتاح مطب حسي برای معمولی مهمونهی        احتماال فقط 
 

 . رو کنار رضا نشون بدهنای آدری رسمیلی بصورت خخواستی ممامان

  ي داستان توهیفکر کردم مثال االن اگه  رو که باز کردم نی        در ماش
 

  کردی مي داستان که نقش منو بازي چارهی ، دختر بلمی فی حتای بود کتاب
 

 دختر .  دور دست داشتي جاهی ای مثال خارج از کشور لی فامهی احتماال
 
 ! دوردست ي همون جاای به خارج از کشور کردی فرار مچارهیب
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  که بعد دیدیمثال اون پسر داستان رو م... رو  و رضاگشتی        بعدها بر م
 
 ! شدهلی قابل ترحم تبدی موجود عصبهیبه .. رهاش کرده نای آدرنکهی ااز

  رو ی داستاننیچن.  دارهسندهی به ذوق و حال نوی کار بستگينجای        ا
 
  باشه که دختر نی بعدش ادمی محی ببره من ترجشی پی اگه کسنجای اتا
 
  جنتلمن یلی پسر خهی ، با ستی نچارهی اصال بگهی االن د ، کهچارهیب

 
  کنه و یبه پسر داستان نگاه م.... به رضاي ازدواج کرده و جورییایتانیبر
 

 ... کهزنهی مپوزخند

 ! مهتاب -         

 منتظر در سمت راننده رو .  خورده دست از افکارم برداشتمکهی        
 

  گرم صحبت بودند و نی مامان و سارا و نازن.کردی بود و به من نگاه مگرفته
 

 . مشغول حرف زدن با تلفنشمحمد

 : تر شدمکی        نزد

 . بله آقا -         

  !گهی ديای آقا با خودمون م-         

  رو ، نی سنگ سرد سنگهی توش داشت که يزی چهی گهی ديای        م
 

  ي کردم و تنها کارخی.  وسط دلم بست یی جاهی به هی از ثاني کسريتو
 

 . نکنم هی بود که گرنی مشاور برام کرد اي حرفهاکه

 ؟ !امی من نشهیم... آقا-         
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  ازش چشم گرفتم و عیسر. دیدی می چشمام چي داشت تودونمی        نم
 
 ! محمد نگاه کردمبه

  ی حتدیشا.  موقع انتخاب کرده بودمنی ممکن رو اي جمله نی        بدتر
 

  ي دستم و چشمهاي اگه با کتاب تودی بهش گفته بودم ، شايهر ظاگه
 

  ممکن بود زدمی اون موقع که تازه اومده بود خونه باهاش حرف منیغمگ
 
 ...خواسیاالن م. رمی بگي اجهینت

 ؟!يای بي دوست ندار-         

  کرده شی عصباندی حرفم بانی؟ با ا!لحنش آروم بود.         زل زدم بهش
 

 .باشم

 .. درس دارم که فردایکل...نه که دوست ندارم.. نه -         

 !درسات مهمتره بابا ...برو تو خونه... باشه آقا-         

  نمی و جی صورتکی با همون تونی بعد ، وقتي قهی تا ده دقی        حت
 

  ، هنوزم کردمی فائزه نگاه مي بودم و به رفت و شدهاستادهی سالن اوسط
 
 ! آقا قبول کرده بودی راحتنیور کنم که به هم باتونستمینم

 !        گفت باشه بابا و قبول کرده بود

  قبول ي آوردی موجه براش نملی دلهی تا چوقتی هچوقت،ی        ه
 
  محمد و رضا هم ، یحت. می با خانواده شرکت نکنی مهموني که توکردینم
 
 . باشند حضور نداشتهلی سنشون جرات نداشتند بدون دلنی ابا
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  نشونه هی نیا.  رو تو دستام محکم فشار دادم و لبخند زدمفمی        ک
 
  نبود ؟ي گهید

  و از گرفتی منو مي قهیداشت .         خدا خودش وارد ماجرا شده بود
 

  ی راضتونستی نمی کسچیخدا نبود آقام رو ه. دادی سخت نجاتم مطیشرا
 

 !همم نفنوی بدبخت باشم که ادی بایلیخ. کنه

  ، فقط ی کمدی ، من نباکردی کمکم مينجوری        حاال که خدا داشت ا
 

 !گرفتم؟ی حس مسخره ام رو منی اي جلویکم

  بدبخت مادر هیمثل .  نبودم یچیه.         دو ماه تموم بود که آدم نبودم
 

  غم به بغل گرفته ، ي ، که از اول خانواده اش رو از دست داده ، زانومرده
 

 ! و عاشقم نبودهکنهی که چرا داداشم مثل من فکر نمزدمیم زور

  باال برسم ي که مونده بود تابه طبقه ي پله انی سومي        درست رو
 
  که ی ششصد تومنادی به کارم بخواستیقد هزار تومن هم نم . ستادمیا

 
 ؟! مشاوره ام پرداختمي دوره ي نهی هزبابت

  که بهش یهر جور و از هر سمت.  بود        واهللا که حرفش هم رو حساب
 

 . حساب گفته بوديکردی منگاه

 !غم نداشتن رضا . ي رو دارای مشکل دننی فرض کن تو بزرگتر"        

  رو داره که احتماال نه تو ، که هر کس نی الی معضل ، پتانسنی        ا
 
 !دست نگه دار!  خبلهیخ.  ببره شی پي رو هم تا مرز نابودي اگهید



 230 

 .. جانیهم...نی        بذارش زم

 ...نی پله بذارش زمنی همي        رو

 !بعد به راهت ادامه بده"        

 بعد دوباره برگرد همونجا و فقط همونجا حق ...        تا فردا بهش فکر نکن
 

 ....ي بعديهفته  ..ي بعديهفته .... بعديتا هفته ...ی بهش فکر کنيدار

 !ستی ازش نیچی هینیبی سراغش و ميای مي روزهی        

  واقعا ،یکنی جست و جو می ، هر چيگردی        هر چقدر دور و برت رو م
 
 !ی کنی نمداشیپ

 "؟ !ستی؟ پس چرا ن!        که من بودم اون مشکل رو اونجا چال کردم

  بخوام شروع ينجوری مدت نبود ، که واقعا انی تو اي لحظه اچی        ه
 

  ی چند مشکل مهم زندگي ، مشاورم ، قسم خورده بود تویثامنخانم . کنم
 

 . به کارش اومده بودکی تاکتنی اقای دقش،یشخص

  که با من ایدن. خوردمیفوقش شکست م. کردمی        حاال من امتحانش م
 

 کار خودش رو  . رفتی راه خودش رو ملکسی ریلیداشت خ.  نداشت يکار
 
 . کردیم

  بعد يفوقش که هفته . کردمی رو ممی روحم سع        بخاطر آرامش
 

  بدقول تر باشم و از تونستمی میحت.. اتاقمي نه از توای..نجای اگشتمیبرم
 

 !فتمی سوم بي پله نی اادی دانشگاه ي کتابخانه يتو

  !کردمی مدای پزی چی کلنجای        بعد ا

  !گاهی بود ن عاشقش شدم که غزل گفتهی بار وقتنی اولنکهی        مثال ا
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  !ارهی و مبرهی رو منای اي منه که داره سرهاي        پسر خاله 

 ....ی مانی        مراسم عروس

  شرتی تي که تویی به رضادمی        و من رد نگاهش رو دنبال کردم و رس
 

  بود ستادهی انی ، کنار محمد و آرمي کم رنگ و شلوار کتان سرمه ایصورت
 
  دهی عروس رو به سمت خودش کشلی فاميخترها دي نگاههاي همه و
 

 !بود

 !کردمی مدای        فوقش که پ

  نکردم بجز خوردن ي کارچی هنکهی از اسوخت،ی الاقل دلم نمی        ول
 

 .حسرت

  ای تا اون سر دنخواستیم.  ندارهی        حسرت نشون داده بود تمام
 

 ....کردیخفه ام م...کردمیاگه ولش نم.  باشههمراهم
 

  هم نجایاز هم.  مکث کردنی ماشي هم توگهی دي قهی        رضا چند دق
 

 همزمان و وسط افکار . دیشنی و سارا رو منی نازني بلند خنده هايصدا
 

  پدرش چطور به محمد اجازه کردی هم فکر منی برهمش، داشت به ادرهم
 

 ! نگه دارهنجای رو انی موقع نازننی تا اداده

  بود که بر نی که افتاده بود اياتفاق بد. شد و قفل رو زد        خارج 
 

 .شدی مشتری ، حس تنفرش به مهتاب داشت لحظه به لحظه بلشی مخالف

 .دونستی اون رو مقصر مکردی که نگاه می        از هر سمت
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 هر چند . دیرسی واقعا شل و وارفته به نظر مي ورودی        کنار در اصل
 

 که بخواد وادارش کنه برگرده به خونه نزده بود ،  ي جمله اچی هپدرش
 
 .دهی فقط ضعفش رو نشون مطی محنی دور بودنش از اکردی احساس میول

  پدرش ، اونهمه ي کامال نابخردانه ي        اصال قرار نبود در مقابل جمله 
 

 ! نشون بدهضعف

  ی خاصزیچ.  بدهصی مهتاب رو تشخي کرد که صدازی        گوش ت
 
 . نشد و در رو باز کردرشیستگد

  کرد موقع ورود یسع. اومدی        صداشون داشت از آشپزخونه م
 

 باز هم همون حس بد تهوع به سراغش .  کنترلش باشهي توچشمهاش
 

  تنفر و تهوع از بی حس عجنی اکردی بود و دعا مبی عجیلیخ.  بوداومده
 

  باشه و مهتاب رمردی تصورات پي دهیهمه اش زا.  ، گذرا باشهخواهرش
 

  ی باشه که حرفدهی رسجهی نتنی نگفته که آقا به ايزی نکرده و چيکار
 

 ! قبل تا االن ، هر شب براش شب اول قبر باشهي که از دو هفته بزنه

 !دی بلندش، مهتاب رو دي        همزمان با دست باال بردن سارا و خنده 

 ... فرهادويدید... داداش-         

  شده بود و یکی نی مادر و نازنيخنده اش با انفجار خنده ها        
 

 ! نه ای مهتاب همراه سالم گفتن ، داداش گفته دهی نبود شنمطمئن

  ي عجوزه هانی خواهرش، االن از منفورتری دوست داشتني افهی        ق
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 ! هم حال بهم زن تر شده بودی کارتوني هاتیشخص

 !        شک نداشت که شده بود

 ! داداش گفتنش رو ؟دمی نشنیاصال از ک.... فقط نشنوم...        فقط نگه

 هنوز .. از ورودش به خونه گذشتهقهی بفهمه چند دقتونستی        اصال نم
 

  ای يزیفقط انگار منتظر چ.. متمرکز بشهتونستی صحبتها نمي روهم
 

  يراانگار اصال ب.. صورت مهتابي بود که بلند بشه و بکوبه تویحرکت
 

 ! برگشته بود خونهنیهم

  خاله اش ی مهموني مهتاب ، تودنی دي و بعد از انتظارش براشبی        د
 
  کرده بود که از همون شیاونقدر عصبان...ومدهی متوجه شد ننکهی و بعد از ا،
 
  دهی میچه معن... رو بکشهسهاشی خونه و گادی فکر کرده بود بشبید
 
 !اد؟ین

 که نشنوه !...نه؟یی رو با هم نبنایکه من و آدر ...ادیود ن بنی        قصدش ا
 

 ! کرده؟ی معرف" رضا ي ندهی همسر آ" اون رو هی بقي مامان جلويچطور

 فقط بفهمم تو اون چرت و پرتها ... فقطسایوا... مهتابکنمی        داغت م
 

 ...ي کردرمردی تو مخ پرو

  ی راحت حتیلیکه خ شده بود ی لحظه اونقدر عصبانهی ي        تو
 
  و پرتش رهی رو بگختشیری بي زلفهازی بلند بشه و از اون ور متونستیم
 

 !رونی بکنه
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  رقمه مهتاب موقع حرف زدن چی هدهی وقته نشنیلی        مطمئن شد خ
 
 ... داداش استفاده کرده باشهي کلمه از

 !        چرا شک نکرده بود؟

  مهتاب رو از همه شون شهیآقا هم. بود نبی اوضاع عجنی        اصال با ا
 
 ... گفته باشهيزیچ... زده باشهی حرفهیکاف.  دوست داشتشتریب

 !ی مادرش حتيلهای از فامیکی        

 ! بودم؟دهیچرا زودتر نفهم...آخ...        قبال

  چیه.  کرده بودي از مهتاب خواستگارینی حسي        پارسال پسر آقا
 

  موافق ادیآقا ز.  کرده بودنددشیی و محمد کامل تا نداشت و اونیمشکل
 

 .. مهتاب گفت ي مادربزرگ مادری وقتی ولنبود

 ؟!ومدی نادشی        چرا زودتر 

 ... لجنِرزنِی        پ

 ...شدی        نفسش داشت قطع م

 !دی        گفته بود حرفش رو هم نزن

 ! بمونهلی فامي تودی        مهتاب با

 ! که چند روز قبل پدرش گفته بودي جمله اقای        دق

 ! ها بلند شده ي جوادي صحبت از خونه نی        ا

 ...مهتاب از مادربزرگش خواسته...        شک ندارم

  انزجار به تی سرش رو بلند کرد و با نهای        دست خودش نبود وقت
 

 ! روبروش نگاه کرددختر

  زتریچطور اجازه دادم از سارا برام عز!  دوست داشتم؟نهمهی        چطور ا
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 ؟!یخواهرتر باش..یباش

 ؟!        خواهر

 !        تف تو روت مهتاب

 ... رو برداشتدهاشی و کلزی مي        چنگ زد رو

 !رضا !  مامان-         

  ی لجن رو مي امشب ، دختره نی همقای موند امشب، و دقی منجای        ا
 

 !ستون  قبري نهی سفرستاد

 .. کار دارم-         

 ...فتهی        برنگشته بود تا دوباره نگاهش بهش ب

 ! ها شهی آقات ناراحت م-         

 !رهی        آقا بره بم
 

 . داداش -         

  که داشت با نای برگشت و به آدرشرتشی        فربد در حال عوض کردن ت
 

 : نگاه کردشدی مکشی نزدلبخند

 !جونم؟ -         

 ! قربونت برم-         

  ی کرد که به تازگیکیتمی        و دستاش رو گرفت و شروع به حرکات ر
 
  بود یکاف.. بودهیفربد هم که پا! شیرقص اسپان.  گرفته بودادی کالسش از
 

 با اون !  برقصهیی راشای حتای شیتی برای شی جلوش اسپانیکی قهی دقدو
 

  ی چقدر خسته است ولدیدی راحت میلیخ هم نای که االن آدرییچشمها
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 . کردشیهمراه

 ؟! چقدر نازه ینیبی م-         

 : شددهی لبش برادرش کشي        گوشه 

 !شهی می چمی کنشی قاطي فکر کن با جواد-         

 :دی        خند

  تولد ي براخوامیم...کشمی مغی جياری در بي بخدا مسخره باز-         
 

 !رنی و خواهرش همونجا بمیلیکنم ل ي کارهی فرداد

 از ..من خودم پارتنر دارم... من نشو جون فربدکی نزدیول!  نازه-         
 

 !ادی هم خوشمون نمشیاسپان

  ادی بدمی سگه نشون منی سگم رو به ثمياون رو!.. پارتنر غلط کرد-         
 

 !جلو

  !گهیمشکلش حل شد د...هی خر کنی ثم-         

 : باعث شد چند لحظه از رقص دست بکشهدنشی غش خند        غش

 !یفربد عشقم...؟!بگو جون من !..قربونش برم.. خداي ا-         

  جوب نرفته هی من آبت تو ي کدوم از پارتنرهاچی با هي دقت کرد-         
 
 ؟!

 ؟!شناسمشیم..؟!هی کدهی جدنی االن ا-         

  از اوناست که اروی! باز کردم ها روت حساب  ... شینیبی مادی ب-         
 
  !زنهی مجیگ

 : خورد و دوباره به حالت اول برگشتی        تاب

 ! ؟هی ک-         
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  پس ي برامی اشو بذارهیبق...خسته ام قربونت برم...ی ولم کن آج-         
 

 ؟ !ستی بهتر نفردا

 :دی        لجوجانه پرس

 ! ؟هی ک-         

 ! پارتنرم هم نشهرمتی بگخوامیا بهش نگم م فکر کنم ت-         

 : خنده ری        زدن ز

 ! پسهی توهم-         

  و هی مشدیلیاومد بهش بگو داداشم خ !..چارهی بهی حالهی -         
 
  !کنهی امشب برات حلش منی همي داريزی چیمشکل...نایا

  کرد یسع. دی آغوشش پرت کرد و بلند خندي خودش رو تونای        آدر
 
  گهی دو روز دي داشت براازیواقعا خسته بود و ن.. خودش جداش کنه از
 

 . شارژ شده باشهیحساب

 !هی کلدمتیند... خوش گذشت؟ی راست-         

 : به لبش داد ي        حالت مسخره ا

 ! مشت امل خوش بگذرههی فکر کن وسط -         

 ... خوردی        و چرخ

 ! تو پاچه مونادیداره م اصل امل که -         

 ! درستش کردشهی رو مپی امل خوش ت-         

 :دی        خند

 !یکنی درستش هم مادی خوشم میعنی -         

 ! بگم کردمیعنی -         

  !ی عشق خودم-         
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 .دی پدرش رو شني لب باز کرد ، که صدانای        آدر

 : به در انداخت ی نگاهمی        فربد ن

 ؟! هنوزدارهی بنی ا-         

  بار ي پدرش که برايصدا.  در هم شدعی سریلی خنای آدري افهی        ق
 

 . اومدکردی فربد رو صدا مدوم

 ؟!ی بهش بگيخوای نمیچیه!  فربدکنهی اعصابمو خرد میلی خ-         

  ي مانندی خداحافظي        دستاش رو دور خواهرش حلقه کرد و بوسه 
 

  رو نای آدرالی خنقدری اتونستی نميزی چچیه....ش گذاشت موهايرو
 

 ! کنه که رضا مال خودشهراحت

  بود و هر بار در جوابش فربد فقط دهی رضا رو دي روزهانی ای        کالفگ
 
 حاال .  مردی هم مری گفت بمی منایفربد اگه به آدر.  راحتش بذارگفتیم
 

  ي جلوتونستیاما نم.  نداشت ی آروم بشه حرفينجوری رضا قرار بود ااگه
 

  نایفربد دم در بود که آدر. رهی بود رو بگدهی که تا نوك زبونش رسیحرف
 

 : جلو رفتیقدم

 ... و من راحتشادی داداش فقط نگو پس فردا هم نم-         

 !ادی م-         
 

        
 

 ! پدرش از توانش خارج شده بودي حرفهادنی        تحمل شن

  ازی االن به خواب نيزی از هر چشتری دو بود و بکیعت نزد        سا
 



 239 

 چند بار .  قبل بلند شده بود و در بالکن رو بسته بودي قهیچند دق. داشت
 

  توپش قهی هر بار بعد از چند دقیول.  خواسته بود آرومتر حرف بزنهازش
 

 :شدی مپر

  هی رو قد نایر فرداد و آدیدونیم... چقدر دوست دارم فربدیدونی م-         
 

 ...خوامی تو هم نمي موتار

 ... بابا-         

 هر رقم که خواستم .. باباامی کنار نمهی قضنیبا ا... تونمی نمیول        .
 

 ! نشدهامی بکنار

 ! من االن خسته ام-         

 : باال رفتی        صداش کم

 االن ! ف بزنم نکردم که دو کلمه باهات حردای رو پیچوقتی منم ه-         
 

 !ي اومدي تا دو ساعته پا شدکنمی هفته اس دارم التماست مدو

 !نجامی من از هشت ا-         

 !... چرت نگو واسه خودت-         

 : خم کرد ی        کالفه سرش رو کم

  !گهی وقت دهی ي بذارش برا-         

 : تر گفتی        عصبان

 ... قبل خونشونيفته هفته ؟ مادرت پاشده ر!ی کگهی د-         

 ! خاله اش بودهي خونه -         

 ! بدترگهی د-         

 !نصفه شبه !... بابا آروم لطفا -         
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  نی شد از امونی سمتش گرفت و فربد پشدی        دستش رو به نشان تهد
 

 . اومدنشکوتاه

 ! نشده ببرریتا د!.. پسره رو ببرنی اي پا-         

 : اومدرونی بظی دندونهاش با غنیاش از ب        صد

 ! رو به رضا دادم تمامنایقول آدر.. من-         

 ... ب-         

 !زنمی حرفم نمریسرم بره ز... تمام بابا-         

 . واضح بودگهی        اخمش االن د

  فیمن بذارم دختر دسته گلم ح!...ی حرفت بزنری زيخوای تو نم-         
 

 ؟!بشه

 ! بهترهنی در نظرش دارنای آدري که شما برای رضا از هر کس-         

 ؟ !قتهی چون رف-         

 ! نبودهقمی رضا تنها رف-         

  امل هی در دهاتي خانواده نیمن به ا!..شهی سرم نمزای چنی من ا-         
 

 !دمی دختر نمدگم

 !ستی رضا مثل خانواده اش ن-         

 !تمام .. فربددمی دختر نمانی من به ا-         

  خوابش نقدریاگه ا.  رو مرتب کردنهی و آدی تو صورتش کشی        دست
 
 ! همت تاخت برهبی عجی خلوتنی تو ااومدی اومد بدش نمینم

  حال نتونست نی با ادادی رو نشون مقهی سه و ده دقنشی        ساعت ماش
 

  پدرش شماره اش رو ي  بار قبل از اومدنش به خونهکی . رهی رو نگرضا
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 .هر دو بار جواب نداده بود.  بار هم بعد از شامهی بود و گرفته

  افتاد و تا صداش رو ی تماسهاشون فاصله نمنی بنقدری        معموال ا
 
 . مطمئن نبود بتونه بخوابهی حتدیشنینم

 . بوق برداشتنی دومای        

 ؟!يداریب.... رضا-         

 !منم ... فربد-         

 اخم . کنه دای مشکل پصشی تشخي        صدا اونقدر خش دار بود که تو
 

 : ابروهاش افتادنی بی رنگکم

 ! رضا ؟-         

 !الدم؟ی م-         

 !؟ییکجا...الدی م-         

  ییجا.. روي اگهی ديو صداها...دی رو شنالدی نفس بلند مي        صدا
 

 !بودند؟

 !ستی نشیزیچ... رضا خوبه-         

 : به دلش انداختيشتری حرف شک بنی        هم

 !ویبده بهش گوش!..گم؟ی میی کجا-         

 ... خوابه-         

 !؟یمارستانیب!...ه؟یصداها چ..؟!الدی میی کجا-         

 !ستی نشیزیچ.. آره-         

 !الد؟ی میکنیجون م! مارستان؟ی ب-         

 از غروب استفراغش قطع ...مشیبه زور آورد....ن بابا خوبه بقرآ-         
 

 ... بخاطر اونشتری بخوردی نميزیچ... بودنشده
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 !مارستان؟ی همراهته؟ کدوم بی ک-         

 ...گری برممیدار..میالله ا... آرش-         

 !توله سگ..؟! من خبر ندارم،ی به آرش گفت-         

 .نیی پااری ب-         

 :تر رفت        صداش باال

 ؟! بفهممدی من نبامارستانهی از بعدازظهر ب-         

 سرمش داره  ..يای بخوادینم!..میینجای استی نشتری ساعت بهی -         
 

 ! خونه میایم ..شهی متموم

 چند تا فحش .  پرت کردي کناری صندلي رو روی        قطع کرد و گوش
 

  و ی خستگریاث تحت تدونستی هم به آرش داد و نمگهی دیناموس
 

  در مورد شی اصال نگرانای.  رضا ي براشی نگرانای شتری بود بتیعصبان
 

 ! پدرشيحرفها

 پدرش قصد داشت .  نداشتی که رضا زده بود ترسیی        از حرفها
 

  ری نبود که زی ازدواج با دخترعموئه ، رضا کسي برای کنه حتمجبورش
 

  در شی جدینگران.  خبر داشتنای زور بره و از شدت عالقه اش به آدرحرف
 

 ! اتفاق موافق نبودنی پدر خودش بود که از اول با امورد

  ی سطح فرهنگنی بود خود فربد هم با اي اگهی دی        اگه هر کس
 

  ی سنی اي که تویتنها کس. کردی رضا فرق میول.  رابطه بودنی امخالف
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 ه قبولش کنه و  که چشم بستشناختی گذشت ، می که از عمرش میسال
 

  ی با وجود تفاوت سنی بهش بده ، حتی از جانش رو دو دستزتری عزخواهر
 
  سرسبد همه دوست داشتنها ، ي نقطه نایآدر.  رضا بودنی همادشون،یز
 

 . فربد بودي ضعفهای و حتآرامشها

  فراموش ی هاشو حتی خستگي همه بردی        سرش رو که تو موهاش م
 
  الی هست که هر شب با خیی جانایمطمن بشه آدر خواستی و مکردیم
 

 . رضا ، بود شیپ.  بخوابهراحت

  بابت رضا الشی خی ولدیترسی که پدرش ازش می        با وجود تفاوت
 

 . بودراحت

  دهی و رذل و نون به نرخ روز خور دي موذي        دور و برش اونقدر آدمها
 

 . بشهکیه خواهرش نزد بچکدومشونی هخوادی که مطمئن باشه نمبود

  !نای مثل سیکی        

  هر دادیبه خودش اجازه م!  منحصر بفردشتی        فربد بخاطر شخص
 

  به مال ی کسی برقرار کنه ، ولای مردم دني هی بقي رو با خواهرهاي ارابطه
 

  !ی هم نشه حتکی نزدخودش

  تا هشت ، یحت ساناز باز کرده بود و ي دو ساله هم روي پروژه هی        
 
  ، چراغ سبز هم که از نهی رو بب" اون دختره "قبل از اونکه ... ماه قبل نه
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  خودش نی عنای سی ولرهی رو بگنای حاضر بود خواهر نکبت سدیدی مساناز
 

 ! بودستادهی اجلوش

  دا،ی تولد آی مهموني بود که پارسال ، تونی که کرده بود اي        تنها کار
 

  ياری برادر قلدر ساناز استفاده کنه که با هوشی مست ازقهی دقده
 

 !دی نرسیی به جاگهی ديپسرعموها

  فرصت دیشا!  روش حساب کردشدی رو که نمي اقهی        مخ زدن ده دق
 
  الی کنه و از خیی ساناز رو هم هواتونستی داشت ماری در اختيشتریب

 
 !که فرصتش نشد..ارهی برونی بهیبق

  دختره رو بهم بزنه مثل اجل يبل از اونکه تمرکز چشمها        درست ق
 

 ! بودنددهی سر رسمعلق

  که به قصد انتقام گرفتن ی بودند کسانختهی        اونقدر هم دور و برش ر
 

  ری ترسش غنهمهی اکردی بشن که حس مکی که شده به خواهرش نزدهم
 

 !ستی هم نیمنطق

  !نای سنی        هم

  که هر وقت دیدیوست دختر نازش رو غر زده بود و االن م        پارسال د
 

  خرخره اش خوادی فقط منای سرسندی هم ميمتری چند سانتي فاصله يتو
 

 ! بجوه رو

 !ي مرندي پسر آقاالی ، خواهر داننی ثمای        



 245 

  و ختی پدرش باهاش طرح رفاقت چند ماهه ري        فربد فقط به هوا
 

  ، دیدی و پدرش نمنی هم به ثميازی نگهی ، که دیکل به تودنشی از رسبعد
 

  !دادی سالمش رو هم نمجواب

  ی گذشته اش و روال شخصي کرد کارهای وقت فکر نمچی        در واقع ه
 

  به ی از وقتیول.  بذارهری هاش تاثي دور وبری زندگي بخواد روشیزندگ
 

  ي رو جلواروی نی گفته ، که من خواهر ای چالی بود داندهی رسگوشش
 

  لحظه آروم و قرار هی به خروش اومده بود که يجور! دمی جرش مهمه
 

 !نداشت

  در ی و نشون داده بود کوتاه اومدنرهی ازش انتقام بگخواستی        واقعا م
 

 ! نبودکار

  !خواستی مطمئن مي اتکاي نقطه هی        و االن فربد 

  رو کنار طنتهاشی که اگه شییرضا. کردی کار رو براش منی        رضا ا
 
 تفاوت .  استنهی گزنی موند که بهتری براش نمی شکنی کوچکترذاشتیم
 

  که ی وقتاومدی به چشم پدر و مادرش هم نمی هم مهم نبود و حتیسن
 

 !دیدرخشی مي ظاهرتی اون درجه از جذابي داشت تورضا

  بود که ی کیل هر دو خانواده وجود داشت ونی بيادی        گرچه تفاوت ز
 
 ؟! منکر اون اصالت آقا بشه تونستیم

 ..لی اون فامی حتای        
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  تهران بودند يلهای فامنی و معتمدترنی از خوشنامتریکی ها ي        نامدار
 
 !نی معتبرترو

  قرار ی ، ولدیپری مادی ور و اون ور زنی        گرچه رضا هم مثل خودش ا
 

 ! بمونه ينجوریهم ا که بعد از ازدواجشون نبود

  !کردنیجمعش م .. گهی        خودش و فرداد بودند د
 

 *       الهه

 ...        ملتمسانه به هومن نگاه کردم

 !        بگو ولم کنه 

  دوباره به من ي نگاه کرد و بعد با لبخندنیری چشم به شي        با گوشه 
 
  غذا بخوره دی آدم به بایطی هر شراي گفته بود تونیری به شی کدونمینم. 
 
 !شنی مشتری بدتر و بهاشی گرنه نگرانو

  یژست.  مبل گذاشتمي        دستم رو تند به آرنجش زدم و سرم رو رو
 

 . هم هستمی ندارم ، عصبیلی منکهی عالوه به اگفتی بهش مدی شاکه

 !به درك.  نخور -         

 : گذاشتممیشونی پي        دستم رو رو

 ! دستت درد نکنه -         

 : اومدزی مي بشقاب رودنی کوبي        صدا

 ؟!یناز ادا خانم رو بکش!  خودت؟يکاریبگو ب... منهری تقص-         

  که دمی دی چشمریز.  خنده ری زد زی        هومن با تکرار ادا خانم پق
 

  رشیتازه متوجه زنج.  شدرهی هومن خينگاهم رو.  هومن نشستيروبرو
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 ! کارها نی و متنفره از اهی املگفتیقبال چقدر م. ودم بشده

  نگاهش می برداشته شد و مستقمیشونی پي دستم از رواری اختی        ب
 

 .کردم

 :نیری        ش

 ؟! بوده هومن نجای ای بگو االن ک-         

  جواب صورتش رو سمت من ي بجانیریش . ی کدی        با تکون سر پرس
 

 :گرفت

 ! تو رو خدا الهه ؟يدی؟ د!نی اهی ککنهی فکر م-         

 :        هومن

 ؟!ی ک-         

 ! هستي جعفر-         

 . بدمشتری بحی من براش توضخواستیانگار م.         هومن به من نگاه کرد

  !ای ل-         

 ! خب؟-         

   به لب و لوچه اش داد و دست به کمري حالت خنده دارنیری        ش
 

 : رو در آورد ای ليادا

 !؟ منو خود فربد دعوت کرده !نی شما دعوت نشد-         

 :دوباره به من نگاه کرد.  شدهی        هومن انگار تازه گرفته بود چ

 ؟!گهی راست م-         

 :دمی جوابش پرسي        بجا

 !؟ي تو دعوت شد-         

 ! نگفتهيزیخودش چ.  حامد به من گفت-         

 :نیری        ش
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 ؟!يری م-         

  رضا و هومن با هم یمعلوم نبود سر چ.  باال انداختي        شونه ا
 

  ی جواب نمی درست و حسابدمیپرسی ازش میهر چ.  شده بودحرفشون
 

 .  از تو گروهشون طرد شده بودیی جوراهیاز همون موقع هم انگار . داد
 

  یی با آشناادشونی زتیمیبود و صم از دوران دانشگاه دوست فربد هومن
 

 !حاال هم که اصال دعوت نشده بود.  رفته بودنی و فربد کم کم از برضا

 ! گفت؟ی چای ل-         

 ! فربد دعوتش کرده-         

 ! خودش؟-         

 ! خودش-         

 : زدي        پوزخند

 ! خوبه-         

 با چونه به .  موندیبت م و ثارشی زنجي رورفتی        نگاهم همش م
 

 .هی چانشی جردمی اشاره کردم و با تکون سر ازش پرسریزنج

 !شخندیفقط ن.. نگفتيزی        چ

 !        کار فرانک بود 

 :نیری        ش

 ! من باورم نشدی ول-         

 : حرفش ادامه داددیی        به من نگاه کرد و به عنوان تا

 ! بخدا -         

 !فربد ازش خواسته...ستی دروغگو ن-         
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  فربد به ي حقه هاي راحت بویلی زد خای که لیی با حرفهانکهی        با ا
 

 بچه که .  اصال برم مهم نبود گهی بود دی چند وقتی خورده بود، ولدماغم
 

  هم که داره يری نظیبا اون ظاهر ب. اومدیالبد از پس خودش بر م. نبود
 

  یهر چند موارد قبل.  برخورد داشتهينجوری مورد ای کل باشی تو زندگالبد
 

  به من چه یول... گر نبودندلهی حنقدری ادی مورد جدنیمثل ا.  در صد صد
 
 !؟

  نتونسته بودم از خودم دفاع یمن حت. ومدمی        من از پس خودم بر ن
 

  یکیحاال نگران .  امکارهی رضا چی زندگي بودم تودهی نفهمیحت. کنم
 
 ! باشم؟گهید

  شرکت ي که پاش رو توي ، از روزکردی اگه فقط دو روز فکر مای        ل
 

 !خورهی مي داره بازدیفهمیم!  بود تا االن گذاشته

  رو که یهومن!  ؟ی راحتنیبه هم! خودش دعوتت کنه ؟!         آخه فربد 
 

 ! همه سال دوستش بوده رو دعوت نکرده اون

  نرو ، فقط خودم گفتمی بهش مرفتمی و مشدمی م االن هم پانی        هم
 

 ! کرده بودمکی کوچرو

  ی مهموني جشن تولد برادرش دعوتش کرده ، توي برایوانی        فربد ک
 
  !رنی اسم و رسم دار هم می که مسلما کليا

 ! نرو ؟گمی شده که ممی حسودای.. خلم ؟کردی        اونوقت فکر نم



 250 

  که دهن گرفتی می هم که شده فربد مراسمیمی        بخاطر اشکان کر
 

  اون همه آدم بخواد ي رو دعوت نکرده که جلوایمسلما ل.  رو ببنده همه
 

 ! کنه ی رو معرفدشی جدنامزد

 ! خراب الدیو اون م.  مخصوص فربد و رضا بود ی سلفهی        

  دکری رفتار مي هم جورشهیهم . خواستی همراه مهی        فربد هم فقط 
 

  افتاد ی خودش مي که خودش با پاکردی می طعمه رو چنان روانکه
 

  ي که داشت و همه ي غروريبا همه .  موردش بودنی آخرنیثم ! جلوش
 
  دور و برش ، چنان دل از دست داده ي مردهاي هی هاش به بقی محلیب

 
  ي جلوتونستی نمدشیدی از دور هم که می مقابل فربد ، که حتبود

 
 ! وضعش شده نیآخرش هم که ا. رهی خودش رو بگيوق زده  ينگاهها

  شده بود ي هفته بسترهی بود دهی صدف شنقی        فرانک از طر
 
 !بخش اعصاب..مارستانیب

  معلوم نکهیا.  خبر داشته باشه بماندی از همه چدی        حاال چرا صدف با
 

 !بماند یی شده بود مسئول امور اجراییهوی به کجا وصله که نبود

  فربد سراغ داشتم خب ي و شعور ، توتی از انساني اگه ذره ادی        شا
 
  اسم و ي خانواده هی خوشگله ، و هم متعلق به يادی هم زای که لگفتمیم
 

  ای هم که لیبا اخالق.  ازش خوشش اومده باشهی حتستی ندیبع.  داررسم
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  یی هر جايدخترها نشون داده بود که از اون ایل. تعجب آور نبودداشت
 
  !رهی نمي هر بادی و پستین

 البد .  فربد هم شناخته شده بودي راحت اخالقش حتما برایلی        خ
 

  دور و ي مورد از دوستانیچند.  براش مهمهاتی بود که چقدر اخالقدهیشن
 

  داشتن و ی دوستي کرده بود که ازش تقاضافی برام تعرای فربد رو خود لبر
 

 !ردهکی رد ماون

  هی . خوادی می چگهی خب دگفتمی مشناختمی اگه فربد رو نمدی        شا
 

  هم محل نداده اال چکسیکه به ه.  تموم ی و همه چبای پاك و زدختر
 

  !خودش

  اصال گهی ، دشتریو متاسفانه ب...شناختمی فربد رو متاسفانه می        ول
 

  نیمن با ا..ادی بخوادیم ای مردم دني هی سر بقیی مهم نبود چه بالبرام
 

  هی و چند ساله ام رو فوقش بتونم از نی دوست چندنیریش ...حالم
 

 ! فوق فوقشگهید.. نجات بدمی چاهنیهمچ

  باهاش ستی نشتری دختره باشم که چند ماه بنی        حاال بخوام نگران ا
 

 ...برن با فربد به درك!... شدم؟آشنا

 !ادی بر بدیودش با        اگه شعور داره از پس خ

 .  نازکشری باال انداختم و دوباره به هومن نگاه کردم و زنجي        شونه ا
 

 ! داشتی خوبي قهی سلشعوری بفرانک
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  بار نگاهش از همه جا کی قهی هر پنج دقی        دست خودش نبود وقت
 

  یبه هر دو موجود دوست داشتن. شدی و رضا منای آدرخی و مشدی مجمع
 

 !شیزندگ

  بود مطمئن دهی بار فربد ، رضا رو دنی اولي        هفت سال قبل که برا
 

 !دهی رو دشی موجود زندگنی بود منفورترشده

  نی که افرستادندی براش آالرم مشی مغزي بازخوردهانکهی        به محض ا
 
 !شدی از فرد موردنظر منزجر مي ارادری غیلی تره ، خپی از تو خوشتیکی

  با تمام بایتقر.  بود که رضا چقدر مشتاقه وارد گروهشون بشه دهی        د
 

  لی مای برقرار کرده بود و همگی خوبي گروه بجز فربد هم رابطه ياعضا
 

  تیری مدرکاهانهی آب زیلیاما فربد که خ.  که رضا هم جزوشون بشهبودند
 

  دمش شهی ، همگرفتی رو بعهده مکردی که توشون شرکت میی جاهاتمام
 

 !تی همه خي و جلوکردی میچی قرو

  رو تحت زی اون مسافرت دو روزه شون به توچال ، همه چی        منته
 

  نبود که از يزی و اخالق خوب و سرحال رضا ، چتیمیصم.  قرار دادریتاث
 
  گروه باشه و سه ي شده بود رضا هم تویهمونجا راض.  بمونهی مخفدشید
 

  اونقدر ی به طرز باورنکردنشونی دوستیقت بعد از اون مسافرت ، وي هفته
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  فی لج فرداد در اومده بود، رضا براش تعری کرده بود که حسابشرفتیپ
 

 ! بود که واقعا دوست داشتم وارد گروه معروفتون بشمکرده

  که هنوز يزیچ. دونستی رو منیخودش ا.  نبودیبی عجزی چنی        ا
 

 ! رضا بودي بعدي جمله بستی م لبش نقشي لبخند روشیادآوری با فربد

 ! پسر یپی خوشتيادیتو ز!  با توی        فقط بخاطر دوست

  منی انای و االن مطمئن بود آدرگذشتی        هفت سال از اون موقع م
 

 هر چند پدرش داشت خصمانه به رضا و . ستادهی سالن اي نقطه نیتر
 

 !کردی که دور دخترش حلقه شده بود نگاه مییدستها

 دختره .  سالن انداخت و بعد به ساعتشي به ورودی       برگشت و نگاه 
 
 ! نکرده بودرید

 ! تک رنگ بودي ست ساده هی دادی که احتمال ميزی        چ

  خاص لباس ي و جورکردی معروف رفتار میلی خي هايدی لنی عای        ل
 
  اش قهیسل که کردی موضوع فکر منی که فربد از غروب داشت به ادیپوشیم
 
  سعادت آباد رو داره ي مزونهانی از معروفتریکی که مادرش ي دختربه
 
 !خورهیم

  یلی رقص رو رد کرده بود و خيشنهادهای        تا اون موقع تمام پ
 

 ! منتظر پارتنرش بودوفادارانه

 .  شد و نگاهش رو از پله ها گرفتدای و آالدی شدن مکی        متوجه نزد
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  !نایاشکان و س.  هر دو طرفش لغوزیبا دو تا ... بود اومدهساناز

 ! رو اروی -         

 . عالمت داد ي ورودي        و با چونه اش رو به راه پله ها

 ؟! بذاره تو دست من رهی دستش رو بگیخواستی م-         

 : که گفت ادامه دادی با چندشدای        آ

 !ا  هي محل سگ بهش بدنمی فربد نب-         

 ! هم منتظره من بهش محل بدمیلی        االن خ

 : دلش رو خوندي توالدی        م

  دست گاهین!... ها ومدهی واسه خاطر داداشمون ننی همچنمی حاال ا-         
 

 !چپشو

 ! دست اشکان بودي        دست چپ ساناز تو

 : گفتهاندازی بالدی به می نگاهمی ننکهی لجوجانه و بدون ادای        آ

 !ي دم پرش بودي چطوری قبليسر!  حواسم بودا -         

 ! جمع کن خودتو -         

 ! است گهی فاز دهی االن تو نیا!  فربد ي جد-         

 اگه ساناز دست نخورده بود ، که بود ! شناختشی خوب میلی خدای        آ
 
 ! سمتش نرهکردی می راضلیی فربد رو فقط عزرا،

  مطلقا از فکرش ی داشت ولنای که با سییهایریوجود تمام درگ        با 
 
 ! بوددهی سر رساروی نیحاال هم که ا!  اومدی نمرونیب

  هیفقط  . ستی اون ني لقمه گهی که ساناز ددونستیم...        به هر حال
 

 ! کنه که بهش برسه ي کارتونستی ممعجزه

 ....ي تز بدخوادی تو نم-         
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  ي سمت مهمونهاشدی ملی که متماینی نگاه کرد و حالدی به م        بعد
 

 : گفتیی خوش آمد گوي برادیجد

  نیا...کنمی تون مکهی تکهیت..ارنیگند باال ن... هم بگوهی به بقالدی م-         
 

  !فهمهی می فارسشتری از خودمون بنفله

 ! برو دارمت-         

  به می با نگاه مستقدای که آشدی مکی        فربد به اشکان و همراهانش نزد
 

 : بردالدی گوش مي ،سر توساناز

 ! خانم گهی ديدی پوشی رو هم نمکهی تهی نیا ! ختشوی رگاهی ن-         

  !اری درني جون خاله بچه بازدای آ-         

 :        صورتش رو با حرص جمع کرد

  به دست و نیفتی بنی بريخوای فربد منی تو رو هم ولت کنم با ا-         
 
  !کهیت....نی ايپا

 ! درست حرف بزن-         

 !زنمی دلم بخواد حرف مي من هر جور-         

 : کرد نخندهی سعالدی        م

 ! ها زنمتی م-         

 !چمیپی رو من میکی بشه گوش تو کیبه ساناز نزد... فربد رو بپا-         

 هر چند .  با فربد برداره ی از دشمن دستنای بود که سنی ادای        مرگ آ
 

  دست گهی که دکردی راحت ميادی رو تا حدود زالشی وجود اشکان خاالن
 

  که احتمال داشت فربد ازش ی تنها کسدونستی می ولرسهی بهش نمفربد
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 ! ساناز گور به گور شده بودنیهم... کنهيخواستگار

  کردی می تابلو سعیلیخ کهی        فربد با هر سه نفر دست داد و در حال
 

 : دوباره دست اشکان رو گرفتافتهی نقص ساناز نی بي بازوهاي رونگاهش

  !ي بازم خوش اومد-         

  ي های شدند و بعد از سالم و احوالپرسکی هم نزددای و آالدی        م
 

 ! و خواهرشنای ، مشغول صحبت با سمعمول

 :        اشکان

 ؟! ان ی ازت شاکنقدری الی و سهنای سي کردکاری چ-         

 ! که ي بغلت اومدری زشی گذاشت-         

 !ی دعوتشون نکنيکردی فکر کن جرات م-         

 : خاروندي        الله گوشش رو با لبخند

 !میی شماکی ما کوچ-         

 !ي اکارهی چیدونی ازت مادی خوشم م-         

  به ی دلش شش تا فحش ناموسي        با هم راه افتادند و فربد تو
 

 : اشکان دادمادربزرگ

  ی معنهیبزنم نصفت کنم !  ور بلدم هم نی به امی از بزرگراه حک-         
 
 ! داره گهید

  :رهی لبخندش رو بگي بار نتونست جلونی        اشکان متوقف شد و ا

 ؟ !خوامتی میلی خیعنی -         

  !یلی خ-         

  پس کله اش گهی موجود ، رو بده دو روز دنی به ادونستی        اشکان م
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 .  کم نشه نشونی بي نداشت اجازه بده فاصله یلی واقعا تمایول . زنهی مهم
 

 .رهیگی کارش چقدر حال پسر عموهاش رو منی ادونستی چند مهر

 ! تو کت و کولت نمیبی بلونده رو نم-         

 !گفتی رو منی        ثم

 !لش بد بود  حا-         

 !یشی ناراحت می نونفی حگمی می وقت-         

  ی چیدونی بارمون ناراحتم کرد منی که بعد از برخورد اوليزی چ-         
 

 !بود؟

 : کرد زی        با تکون کوتاه سرش ، چشمهاش رو هم خندون ر

 ! که پوکوندمت ؟ی همون شب اول-         

  تو دست و یفقط چنتا فحش درست و حساب.!..ییشما آقا... نه بابا-         
 

 !هامی احوالپرسي داشتم نتونستم بذارمشون البالم

  :دی        اشکان بلند خند

 ! جونور-         

 :        راه افتادند و ادامه داد

 !ادی هام هم دستت میی تواناي هی که آدمت کردم بقگهیدو روز د        .

  نی بودکاریب! ن؟یزدی حرف میفارس وجدانا اون ور همش -         
 

 ! الاقل ی گرفتی نمادیکمتر گوه بخور رو ...؟!داداش

  که از پله ها یدپوشی دختر سفي و نگاهش رودی        اشکان باز خند
 
 ! ثابت مونداومدی منییپا

  دامن هی بود با دهی پوشی رنگدی سفی تو گردني تنه می نای        ل
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 !شدی مکی اونا نزد هم بهمیمستق....بلند

  اشکان به جلو ، باعث شد فربد هم رد نگاهش رو ي رهی خي        چشمها
 

 !رهیبگ

  ساده یلی موهاش خي هی باال داده بود و بقبای زیلی رو خهاشی        چتر
 

 ! بودختهی شونه هاش ريرو

  نی ، آفرسی کنی که به خرج داده بود سر اي        به خودش بابت عجله ا
 
  وق زده اش دختره رو ي چشمهانی بود اشکان با ادهی جنبرید..فتگ
 

 ! بودخورده

  هنرش نتونست ي شده بود و اشکان با همه کشونی کامال نزدای        ل
 

 !رهی چشم بگازش

 : به سمتش دراز شدای        دست فربد قبل از ل

 ! فربد جان-         

 !یمی کريآقا ..ي خوش اومد-         

  دختر رو قبال کجا نی اکردی با اون هم دست داد و اشکان فکر مای   ل     
 
 !دهید

  شام خورده شده بود و همه داشتند خودشون ی        دو ساعت بعد ، وقت
 

  خانواده ي صدمتريالی وي تودهی کردند، شی آماده مکی رقص کي برارو
 
 ربد ، به  رو در مورد عشق پرشورش به فزی همه چنکهی عمه اش، از اي
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  خوابش یمونی عروس عمه اش گفته بود از شدت شکم درد و پشبهناز
 
 !بردینم

  و هی بود که فردا صبح حتما هدنی آورد ای که سرحالش ميزی        چ
 

  !کردی مدای دل خواهش رو پیسوغات

  ي آقاهی به دونمیمن خوب م!         بهناز بهش گفته بود بسپرش به من 
 
 ! دادي ای چه سوغاتدی ، باپیفوق العاده خوشت جنتلمن یلیخ
 

 دهی        ش
 

  ور ور ی کلشبید.  اومدی نفسم باال نمدمی کشی که می        از زور حرص
 

 !می بخری و چمی کنکاری چدی بادونمی بود که من بلدم و مکرده

  برهی ،که مدام رو وبمی تو جی        از اون ور اعصابم خرد بود بخاطر گوش
 

 . تا حاال روزی کالفه ام کرده بود از دنی امي شماره دنی و دبود

  داشتم پاك کرده بودم از سر وی        قبل از مسافرت، شماره اش رو که س
 

  خواستی هم میکی.  روشی کوفتي شماره شناختمی خب میول . تیعصبان
 

  ارهی برونی بی تاپ و شلوارك فروشي مغازه هاي کنه و از توی رو راضبهناز
 
! 

  و رهی گنی اای ها ی لباس رنگولکنی از انهی مغازه ببهی بود ی        کاف
 
  توش میرفتی مدی و کشون کشون باگرفتیدستم رو م.  ها ی فروشپسیکل
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  که ی داخل مغازه و پسرك نوجواني پر از ذوقش به ماگهاينگاهها. 
 

 . بود  آخر حرصگهی دکردی کار می سفارشي عکسهاای نوشته روشون

 ! نگرفتم یچیمن ه..ده شده ها..  بهناز -         

  اری اختی گرد شده برگشت و نگاهم کرد که بي        چنان با چشمها
 

 : رو عقب بردم و با تعجب بهش نگاه کردمسرم

 !ه؟ی چ-         

 ؟ !دیچرا زودتر به فکرمون نرس ! دهی ش-         

 ؟!ی چ-         

  شی که پي لحظه از فکر احمقانه اهی.  پر ذوق بود         نگاهش همچنان
 

  .دمی داشت لرزخودش

 ... منظورت-         

 ...یبب...میبری کار شده براش مي ماگهانی از هم-         

  . دمی کشیفی خفنی دهنم قرار گرفت و هي دستم جلواری اختی        ب
 
 .کردی بود و با تعجب بهمون نگاه مدهی فروشنده شنیول

 ! ماگ؟-         

 !گرفتی ام مهی        داشت گر

  فکرت بود نیا!..خاك تو سرم!...ماگ ببرم براش؟..؟! ماگ-         
 

 ؟!من بلدم من بلدم ..؟!بهناز

  هی چ" زده که صورتش رو برگردوند وي بود چه گنددهی        انگار فهم
 

 ! گفتی آروم" خب
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  شعر هی ماگ خنده دار که هیبا  کهی        خودم رو تصور کردم در حال
 

 !زنمیروش نوشته شده در اتاق دکتر رو م..  عاشقانه ي مسخره

 ! فکرم ، بستم و باز کردمی        چشمهام رو از شدت ناراحت

  ، نه فقط کندمی رو متی کل بشری کارم کلک عشق و عاشقنی        با ا
 

 ! رویوانی کدکتر

 :ستادمی مقابلش ای عصبانمی زدرونی        از مغازه که ب

 ! دستم براش ببرمرمی بگوانی لهی فقط تصور کن -         

 :        سرش رو کج کرد

 !زم؟ی عزیچقدر تو حساس!...دهی ش-         

  اونهمه شبی چقدر پولداره؟ دیدونی چقدر با کالسه ؟ میدونی م- -         
 

 !ماگ بهناز؟....؟!ماگ!.. زدم براتفک

 !ووو ه-         

 !        هو و کوفت 

 ؟!هی به کالس و پولداریمگه سوغات!...یسوغات..        بابا اسمش که روشه

 ... جنتلمنِي آقاهیمن بلدم به !.. بود اون حرفها؟ی چشبی د-         

 :        حرفم رو قطع کرد

  گمی میمن هر چ! رونی بمیاز ساعت هشت زد! ؟ی تو مگه گذاشت-         
 

 !ي اون وريریگی مروتو

 کاله براش !..؟ي دادشنهادی خوب پزی چهی دفعه هی تو -         
 

 ؟! بهمخندهینم!..؟یکاله ورزش..؟!رمیبگ

  برندها رو نی ، بهترهایندگی نمانی بره از بهترتونستی        خودش م
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  کردم یخودم رو مسخره م !..کهای فنیاز ا..رمیمن براش لباس بگ...رهیبگ
 

 !که

  ی سوغاتدی زشته بایگیم..می ببریی کادوزی چهی براش گمیم...ای ب-         
 

  بگم یچ!..زاغارته... زشته یگیم.. مانند باشهی سوغاتزی چهی گمیم..باشه
 

 ! ؟من

  داشت تا دی امشدی مشتریبه همون سوده ب.. خودم بودری        تقص
 
 !عروس...نیا

  ثمر دست از پا درازتر یب ي گردابونی خگهی ساعت دکی        بعد از 
 

  که خوردی بار هزارم داشت زنگ مي برامی گوشالیدم در و.  خونهمیبرگشت
 
 .امی بهناز گفتم بره تو ، من االن مبه

  با عمو و زن عمو نایمگه بابا ا.هی مرگش چنمی        جوابش رو بدم بب
 

 ؟!نی اگهی دخواستی از جون من می؟ چ! حجت نکرده بودنداتمام

 . رمی      گلوم رو صاف کردم تا بتونم قشنگ از همون اول حالش رو بگ  
 

  ی مناسب رو هم سرش خالی سوغاتهی نکردن دای سر پتمی عصبانیحت
 
 !کردمیم

 ؟! بله -         

 : اومدریصداش با تاخ.  گفته بودمی        سرد و عصبان

 ! دختر عمو يجواب داد.. چه عجب -         

 !پر رو        چقدر 
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 ...یاصال تعجب م ..نی ها امادهی روت زیلی خ-         

 . بلند شد و من حرفم رو قطع کردمشی شاکي        صدا

 ؟! زن عمو گفته جوابش رو نده آره-         

 بذار حالش رو ...؟! من خودم دوست دارم جوابش رو بدمکردی        فکر م
 

 ! اصال رمیبگ

 صدات رو ..ی به من زنگ بزنیحق نداشت ! نی امیی پر رویلی خ-         
 

 ؟!يبری باال مهم

 !        دادش باعث شد سر جا خشکم بزنه

  مامانت یدونی مدهیش!.. کردم مگه؟کاری چچارهیمن ب!... حق ندارم؟-         
 

 ! من و رفته؟شی بسته به ری چنجای شده اومده ابلند

  یکی کردمیبه دور و برم نگاه م اری اختی        اونقدر صداش بلند بود که ب
 

 ...از در هم فاصله گرفتم!.. رو نشنوهصداش

 ... فکریچ... خب مگه-         

 من به ..؟! چرايدیجواب تلفن منو نم.. کردم؟کاری تو بگو من چ-         
 

  دلش خواسته ی زن عمو برداشته هر چينجوری گفته بودم که ای چسوده
 
 ؟!شیاومدم خواستگار..؟!خوامی سوده رو مگفته بودم!...ره؟ی و مگهیم

 معلوم نبود مامان ... بودی عصبانیلیخ...        آب دهنم رو قورت دادم 
 

 ! ها گفتهی چرفته

 حاال عمو .. بودمدهی گفته بودم و خندشتری بیلیواهللا من با گلسا خ        ...
 

 !يری زن بگدی نباگهی منو جر بدن تو دي قهی انی و زنش هم بفرامرز
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  زرنگ یلی خنیام.  کرد به نفع خودشی می رو قاطی        داشت همه چ
 

 :شناختمشی و من مبود

 ؟! دارهیچه ربط..؟!نی امهی حرفها چنی ا-         

 !... شرف منو بردهيبرو از مادرت بپرس چطور!.. ربط داره-         

 ! مامان همشون اشتباههي تزهادونستمی        م

 ؟ !نیکردی مکاری کرده بودم چيزبونم الل خواستگار..از سودهاگه         .

 ؟!یبه من چ...؟!یگی به من می چي برا-         

 !        باالفاصله متوجه شدم ممکنه از حرفم اشتباه برداشت کنه

 !..نی رفتنی هم جمع کردي جورهی...؟ ! بگمی به ک-         

 !        صداش باز باال رفت

 مثال رامسر اون سر ..؟! چرايدیجواب منو نم!... کردمتی جنا        انگار
 
 ! اونجا ؟امی پاشم بتونمی که نماستیدن

 !گه؟ی میچ...؟! کجا ادیپاشه ب.         خاك تو سرم

 !میمسافرت.... ما -         

  آروم ی تندش کمي نفس هايصدا.         چند لحظه سکوت برقرار شد
 

  ای ستی نی عصبانگهیخوشحال باشم که د دی بادونستمینم.  بودشده
 

 ! تموم شدهتشی گفتم که عصبانی که من چناراحت

  کار ي اگهی دچکسیمن با ه!... به تو گفته؟ی مامانت چدهی ش-         
 

 ..فقط...ندارم

  به ی بشه ولی باز ممکنه عصباندونستمیم..ی بود ولحی وقیلی        خ
 

 !درك
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 همه فکر !.. شده؟ی چیدونی تو نمنکهی مثل انیام...؟! مامانم-         
 
 ...ي تو سوده رو انتخاب کردکردنیم

 ! من سوده رو انتخاب نکردم-         

 .. و دو سالشهستیب. ستی خواهر من که بچه ن-         

 ! داره؟ی به من چه ربط-         

 ! اجازه بده من حرف بزنم-         

  !ي گوش بددیتو با..ی بگی چيخوای مدونمی من م-         

 !ه؟ی کگهی دنیا.. خداي ا-         

  شنهادشیبابا و مامان بهم پ...سوده رو انتخاب نکردم..من ..دهی ش-         
 

 به .. کردهیی فکراهی خودش شیحاال زن عمو برداشته پ..نیفقط هم...دادند
 

 ! چه ؟من

  !ادهی        بخدا روش ز

 :        شل گفتم

 ... وسطنی ام اکارهیاال من چ ح-         

 ! نبودی خوبي        اصال جمله 

 .. م-         

 ..کردمی حرفم رو اصالح مدیبا..        نذاشتم ادامه بده

  هر شبش ي هاهیگر...نمیبی خواهرم رو مي هایناراحت... منم دارم -         
 

 ...رو

 ...        بغض کرده بودم

 ... ندارمي کارنایمن با مامان ا...ه درست نبودهرفتارت اصال با سود        .

 ! اونجا امی من م-         
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 !        چشمهام گرد شد

 ! کجا -         

 مگه نبرده شما رو اونجا که منو ... با سوده حرف بزنم اصالخوامی م-         
 
  دلشون ی هر حرف مفتننیفقط بش...؟!من حق حرف زدن ندارم!...د؟ینینب
 

 !بندند بهم؟ بخواست

 ! درست صحبت کن -         

  نی امنی؟ نشسته تز داده که بگ! مگه با من درست حرف زدن-         
 

 !...مشی ما نخواستدیبگ!.دیگند زده ، به همه بگ...خرابه

 ! مامانه همشریتقص...مامان ... خداي        ا

  یچی گفته هیپدر و مادر ساده لوح منم نشستن جلوش هر چ        ..
 

 گفته !...دخترتو طالقش دادم؟....؟! کردم آخه زن عموتیمن جنا!...نگفتن
 

  کلمه من با سوده حرف زده هی!... شدم؟مونی االن پشخوامشی مبودم
 

 بابا من قراره !.. نظر زن عمو باشه من بگم چشم؟ی هر چشهیمگه م!...بودم؟
 

 !گهی برداشته مشونیا بهم زور بگن که توننیبابا و مامانم هم نم...رمی بگزن

 ! به تو گفته؟ي مامان چه زور-         

  که چون نظرش بوده من سوده رو نیهم !..نیدِ هم ! نی هم-         
 

 به  ..ریبه پ... خوامیمن سوده رو نم...خوامیبابا من نم...رمی بگدیبا...رمیبگ
 
 !خواستمشیمن سوده رو نم...غمبریپ

 !ری با من تماس نگگهیلطفا د... قطع کنمخوامی من م-         
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 ! اونجاامی من دارم م-         

 !نی ام-         

  رو بهش ی همه چنمی اصال خود سوده رو ببخوامیم...امی من م-         
 

 ...بگم

 !؟یگی می چ-         

  تر برگشتم سمت در که خشکم ي و با چشمهابای زده بودم تقرغی        ج
 

 !زد

 ! بودستادهیر ا        مامان دم د

  که کنهی ممیتو رو از من قا!.. زن عمو گهی می چنمی ببخوامی م-         
 

 ؟! اصال ينجوری اشهیم!.. مامانت؟تونهیم..؟!نمتی نبگهید...ی چمثال

  گرفتم و به شی دهني رو از گوشم جدا کردم ودستم رو روی        گوش
 

 !ر رو کردم کانی چرا ادمیاصال نفهم!  مامان دراز کردمسمت

 !دمیلرزیداشتم م.. جلو اومدي آروم و جدیلی        مامان خ

 !نیام... ماما-         

  یبعد از مکث کوتاه...ستادی دور تر ای رو ازم گرفت و کمی        گوش
 

 :گفت

 !چه خبر از کار و بار؟..؟!حال شازده چطوره!.. خاننیام.. به به-         

 : مامان باال رفتيصدا..بردم  رو تو مینیی        لب پا

  ي دخترم رو که زدیکیاون !... گوش بدم؟ویچ...؟!نمی ببوی چ-         
 
 !؟يخوای از جونم می چگهید..ي کردوونهید

 : رفتم و شونه اش رو تکون دادمکشی        نزد
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 ! مامان-         

 : اعتنا به من با همون صدا ادامه دادی        ب

 آقا ما رو خر فرض ..یزک!... رو آرهدهی شی ولخوامیم        سوده رو ن
 

 ..يکرد
   

 !يخوری ميادیشما گوه ز..ي شما غلط کرد-         

 !رونی بادینکنه سوده بشنوه ب.. ام گرفته بودهی بار واقعا گرنی        ا

  من اولدوروم يبرا!...کارهیاالف ب!...ي بری من باال نمي صداتو برا-         
 

  برات کردمی به عموت اصرار مي نرفته چطورادمیهنوز ...؟ی کنی مبلدوروم
 

 پستت !...؟ی کنی میبلبل زبون...؟!حاال واسه من زبونت درازه... جور کنهکار
 

  ساده ي از صدقه سر عموي شدتی کوفتيمعاون شعبه .. باال رفته
 

 ... تو رومیما خودمون آدم کرد..؟!ي من آدم شديحاال برا!....لوحت

 !خدا  ..ي      وا  

 جفت پاهاتو ..نجای ايای بیپاش!..ي کرديادی شما غلط ز-         
 
 !ننه بابات... اون ي اندازم جلویم..شکونمیم

 !رفتی مامان لحظه به لحظه باالتر می عصبي        صدا

 ...ياری رو نمدهی اسم ش-         

.         

 ... هم به تو ندارهیبط رچیه... رو دارمارشی دخترمه ، اخت-         

 :        آروم تکرار کردم

 .واشی.. مامان-         
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 !دیشنی        انگار اصال نم

 اون نصف حقت هم نبود که گذاشتمش ...ي کردجای بیلی شما خ-         
 

 ...ی بگیتونی نمیچی حاال هم هي کرديادیغلط ز... دستتکف

  تو نیبب. ونقدر که دردم گرفتا... رو به شدت گاز گرفتمنمیی        لب پا
 

  هار نیام!... آوردی ازمون در مي تاپ و شلوارك داشت چه پدرهی خدا رو
 

 ! بودشده

  سی        دوباره خودم رو تو اون لباسها تصور کردم و از عرق کمرم خ
 

 .شد

  سر ي هایکول!..؟ی طرفی با کيفکر کرد...ی چي فکر کرد-         
 
  مثال پسر اشرف ای!....خوام؟ی مویکی نه و اون یکی نی ایکه بگ...؟!دونیم
 

  ، ي از دخترامو نابود کردیکی ي که زدمتی بخوانقدری که اي االسلطنه
 

 ! بهت بدم؟نوی ابعد

.         

  دو نیع.مثل پسرِ نداشتم دوست داشتم...تموم شد...نی امنی بب- -         
 
  نه ما و نه گهید..اشتمت کناراالنم مثل دندون لق کندم گذ... بچه هامتا
 

 !چکدومتونینه ه...تو

  قدم وحشتزده عقب هی به سمتم اومد و من ی        با همون حالت عصبان
 

 !رفتم
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 شوکه نگاه به !.. ام رو گرفت و شروع به تکون دادن کردقهی ی        ول
 

 ! کردمی ام مقهی و مامان

 ! شده وونهید..ای        خدا

 زنگ ...شیدی دییجا..ي حرف زددهیبه گوشم برسه با ش..وم بشن-         
 

  شی خونتون و خودم رو آتامیبه روح بابام قسم خوردم ب...ی بهش حتيزد
 
 !زنمیم

 ! مامان گر گرفتي گفت که اونجوری چنی دونم امی        نم

  ياریاسمش رو هم نم... تويغلط کرد...نکبت بدبخت..ي غلط کرد-         
 

 !فتیکث زبون رو

 ! صورتشي رو پرتاب کرد تو بغلم و دستش رو گذاشت روی        گوش

 ! مامان-         

 ...دیدی روزها رو نمنی امردیمامانت م...رهی مامان بره بم-         

 !کردمی        نشست دم در و من داشتم با بهت بهش نگاه م

 : شدم و دستش رو گرفتمکشی        نزد

 !زشته... تومیبر...مامان...ه خدا نکن-         

 عه ...جون همه مون رو به لبمون رسونده.. دخترم رو بردهي آبرو-         
 

 .. عهعه

  درشت عرق از ي دهنش مشت کرده بود و دونه هاي        دستش رو جلو
 
 .دیچکی مشیشونیپ

 تو سگ ..يتو گوه خورد!.خوامشی رو مدهی من شگهی مگردهی برم-         
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 !؟یش بایک

 ! مامان-         

 ؟! بودينجوری ایک...هوی چش شد نی ا-         

 ...ي        وا

 !دونمی من چه م-         

  خودش ي برايداشت همونجور...دیشنی منو نمي        انگار اصال صدا
 
 !دهیمن فکر کرده بودم از من سوال پرس...گفتیم

  یتا چند روز قبل عروس...عه .... واسه سودهرفتی که جونش منی ا-         
 

 ....چش شده خدا...دی چرخی هم داشت دور سوده منادر

 ! زانوشي رودی        بعد دستش رو کوب

  ی عوضيهار شده پسره !..میچشم خورد... چشمش زدن دخترمو-         
 

 ! به جونمونافتاده

 !ادی که بخواستینم... اومدادمی نی امدی        تهد

 ...من جواب ندادم..بخدا هزار بار زنگ زده... مامان-         

 ..دمیشنی که نمگفتی ميزی چی لب و عصبری        ز

  ي کارهیچ...خاك تو سرم...خاك تو سرم...امی مشمی پا مگهی م-         
 

 ؟!زنهی باهام حرف مينجوری منه اي کارهیچ!..منه؟

 ...نیتبهش گف... کهییاون حرفها...ناراحت شده ..دی شا-         

 ! راستشو؟گفتمی به سوده مرفتمیم...میکردی مکاری چ-         

 !ادیپا نشه ب... مامان-         

  که صورتش رو ینی بلند شد و حهوی...کردی به کجا نگاه مدونمی        نم
 

 : گفتکردی مپاك
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 ... غلط کرد-         

 : در رو گرفتي        داخل شد و لنگه 

 !ی تو ناراحت بشخوادیفدات شم نم..مان تو ماای ب-         

 پشت .  هم دارهگهی دختر دهی اومده بود بجز سوده ادشی        انگار تازه 
 

  سوده بودم هم يحاال اگه من بجا.  وارد شدم و در رو بستمسرش
 

 !شد؟ی ناراحت منقدریهم

 ! سوده دوست نداشتي منو به اندازه چوقتیمامان ه!..        فکر نکنم

  گذشته ي قهی دو دقنی اي     خانم دولت دوست هم متوجه شد تو   
 

  رهی و در عوض به روبرو خکردهی به حرفهاش نمی توجهنی کوچکتررضا
 

 .شده

 ..دینیبب...ي نامداري آقا-         

  دست خانم دولت دوست رو که سمتش دراز شده بود کنار ي        پوشه 
 

 :زد

 ! بعدي برادی بذار-         

  ی و سمت هومندی کشينفس بلند.  کرد آروم بنظر برسه ی        سع
 

  بهش تی متوجه شده بود رضا داره با عصبانشی پي که از چند لحظه رفت
 

 .کنهی منگاه

 : به الهه نگاه کنه ، رو به هومن گفتنکهی بدون ادی که رسکتری        نزد

 ! ما رو تنها بذار الهه جان -         

  ي دندونهاش رويو نشون نده چطور.. خونسرد باشهخواستیهه م        ال
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 : کالمش رو نشون نده ي توتی وجود نتونست عصباننیبا ا.  قفل شدههم

 ! الهه جان -         

 . قدم عقب بره هی        رضا برگشت و با نگاه تندش مجبورش کرد 

 !.. برو الهه-         

  هومن و ي نهی رو سدید ، کوب        همچنان که چشمش به الهه بو
 

 ! کرد عقب برهوادارش

 :        ادامه داد

 ! کار دارماروی نی من با ا-         

  که از ی که بفهمه مواقعشناختی روبروش رو مهی        اونقدر مرد عصبان
 

 جر و بحث ...شهی هم کمتر مگهی اوقات دي هی منطقش از بقتیعصبان
 

 ازشون فاصله ... به هومنیبا نگاه مستاصل... ندارهي ادهی فاچی هکردن
 

  مطمئن شد صداش یرضا چند قدم دور شدنش رو نگاه کرد و وقت..گرفت
 

 .. دوباره صورتش رو سمت هومن چرخوند شنوهی نمرو

 !معلومه؟!... چته رضا؟-         

 : لبش گرفتي اش و انگشتش رو جلونهی رو سدی        دوباره کوب

 !خفه!.. هش-         

 !..گم؟ی چه مرگته م-         

  رو اعصاب این.. هم بهت گفته بودمگهی بار دهی...میمن عصبان...نی بب-         
 

 ...من

 ... اعصاب تو کدوم گور-         
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  چونه اش زد و باعث شد هومن عقب بره و کامل به ي        محکم رو
 
  ی ولارهیباال ب صورتش باعث شد دستش رو ي توادیدرد ز.. بچسبهوارید
 

 !قهرمان بوکس..شهی رضا نمفی حردونستی هم مخودش

  از ی که اگه هم کسدادی مچی دستش رو گرفته بود و پي        رضا جور
 

  !کنهی مکاری بفهمه داره چتونستی نمگذشتی مکنارشون

 : صورتشی ناگهانی        آخ هومن همراه شد با سرخ

 !ابوی هی دردت چگمی م-         

 ! من زور دارم-         

 ! شرفی ب-         

 بار آخرت باشه دور !..هومن...یزنی مکی تی بار آخرت باشه با ال-         
 

 !نمتیبی مورش

 .. ت-         

  يبهت گفته بودم هفته  !...ادهیزورم هم ز!...می من عصبان-         
 
 !نمتیتره نب دخنیگفتم دور و بر ا... روزها اعصاب ندارمنیگفتم ا..شیپ

  و هومن مطمئن بود داره از شدت دادی مچی        هنوز داشت دستش رو پ
 

  خطابش " گاو " حق داشتند پشت سرش هیحامد و بق..رهی از حال مدرد
 

 .. نداشتي اونهی وجه با منطق مچیرضا به ه..کنند

  ...ی شرف کیب... رضا بقرآنستی حالت خوب ن-         

  از هومن ی و قدمدی کوبواری خورده رو با شدت به دچی        رضا دست پ
 

 : فاصله گرفتدادی داشت مچش رو با ناله مالش مکه
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  سگش هم باعث یفهمیحاال که خودت نم.. داداشقتمی من رف-         
 
 ! منه بهت بگمي فهیوظ...ی رو دل کنشهیم

 ! برو گم شو انگل-         

  ي سمت راهرودنشیاه چرخ کنج لبش نشست و همريشخندی        ن
 

 : گفتروبرو

 ! دور و ورشنمتی نب-         

  چند قدم ي که با فاصله دی رو دي هرمزنیری ، شدی که چرخنی        هم
 
  شده رهی دهنش گرفته بود و با تعجب بهشون خي دستش رو جلويجور..
 
 . قدم عقب رفته بودهی خورده کهی رضا ی ناگهاندنی که با چرخ،

 . نکرد و ازشون فاصله گرفت یی  رضا اعتنا      

  رهی لقمه اش ، به فربد خنی بعد ، در حال گرفتن اولي قهی        ده دق
 

  افتاده بود شروع به دادن شی گوشي که روی اسمدنی که با دشد
 

 ! کرده بودکی رکيفحشها

 :        حامد

 !بد دهن..اه..میبابا بذار بخور.. کوفتمون کرد-         

 ! اشکان بودبستیشرط م..دی        رضا فقط خند

 همون لحظه .  و بلند شد دی بشقاب کوبي        فربد قاشقش رو محکم تو
 

 : به حامد زد که چند سانت به جلو پرتاب شد ی محکمي کله پس

 !کوفت کن.. کوفت کن تو-         

 :        بعد به رضا نگاه کرد و ادامه داد
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  زنهی زنگ منیبذارم زم.... من خبر مرگم نکهیهم!..کشهی م بویعنی -         
 
  !ایب

 ؟! چرا يدی جواب نم-         

 : برداشتی صندلي        کتش رو از رو

 !صداش رو نشنوم الاقل !..ای بگهی آخرش که م-         

 :        در رو بسته بود که حامد گفت

 ؟!یکی شدن مینیبینم!...ه؟فکر کرده با حالو طرف!... کره خر رو -         

 . شدی نگران می بود هم رضا کمنای مثل سیکی اگه بحث ی حتدی        شا
 

 .  از رفاقت خودشون بشهشتری فربد باهاش بتیمی و صمی نکنه دوستکه
 

  فقط بخاطر تیمی صمنی که بدونه اشناختی اونقدر فربد رو میمنته
 

 !شدی مجادی اشکان داشت اتیموقع

  داشت یتی که اونهمه باهاش تفاوت موقعی با کسچوقتیبد ه        فر
 

 !ختیری نممانهی رفاقت صمطرح

  هر روز داره ي که چطورکردی مفی االنش داشت براش تعرنی        هم
 

 ! جوابش رو بده چقدر حالش بده تونهی نمنکهی و از اخورهی حرف مازش

  یکیخودش داشت .  رضا مهم نبودي براگهی هم دشدندی میمی        صم
 
  نباشه هم نگرانش ایحاال اشکان باشه  . شدی خانواده شون مي اعضااز
 
 !کردینم

 ! رو از خود فربد گرفته بودنای        قول آدر
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  روش نی محمد و نازنری رفت و تصوبرهی وي روزی مي        تلفنش رو
 

 ! بستنقش

  از مغز رو گهی دي هکی تهی کتف و گوشش قرار داد و نی        تلفنش رو ب
 

  دو هفته بود قایدق..کردی ول نميزی چهی به دادی مری گیفربد وقت.. کردجدا
 

  :خوردندی صبحونه کله پاچه مي برادی هر روز باکه

 . سالم-         

 ! به غش و ضعفیزنی که خودت رو منجای ايایم!..؟يخوری می چ-         

  خونه رفته بود اونقدر حالش بد  کهي بارنیآخر..دی        ناخواسته خند
 

  خونه ، اخم يادآوری با عی سریلیخ. دیدی چشمش رو نمي که جلوبود
 

 ! برگشتشیشگی همي وقته چند

 ! هنوز ؟ي خونه ا-         

 ! امشب؟يایم..رمی دارم م-         

 ! چه خبره؟-         

 ؟!يای بيخواینم!...چه خبر باشه؟..یچی ه-         

 !؟ي نداري اگهیکار د -         

 ! قطع کنه خواستی        م

 !کارت دارم اتفاقا ... چرا-         

 ! بودی ترس رو بندازه به جونش کافنکهی اي جمله برانی        ا

 ! بگو -         

  !نمتی ببدیبا.. نهينجوری ا-         

 : کرد و ادامه دادی        مکث

 !چته رضا؟        .
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 : بل گرفتعیر سیلی        خ

 !گمیکار دارم م..یچیه!.. چمه؟-         

 ! چته چند وقته؟گمیم... زر نزن-         

 ! قطع کنمخوامی مي نداري محمد داداش کار-         

 !نمتی ببدیبا..مهمه رضا.. من االن گفتم کار دارم-         

 ! خب بگو-         

  رو هاشی نگراني محمد باز داشت همه ي        سکوت چند لحظه ا
 

 !گردوندیبرم

 ...        نکنه آقا ازش خواسته بو

 ...شی پي هفته -         

 ! خب-         

 ! خالهي خونه ی مهمون-         

 ! محمد؟یکنی جون م-         

 !...گهی دگمی دارم م-         

 ! باال ادیفقط جونت داره م..ی بگنمیبی واهللا نم-         

  يدر جوابش رضا زهر مار! دی خندزی گفت و ریبروش کوفت        حامد رو
 

 . و بلند شدگفت

 ....بخدا قسم اگ.. زده باشهی        اگه آقا حرف

 ! حرف زدم؟ی با کشبی بگو د-         

 ؟ اون حرف مسخره که !کردی باهاش برخورد مينجوری        چرا داشت ا
 
 ! تر بشه؟ي جدخواستینم

 !؟ی ک-         

 !نی حس-         
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 !ه؟ی کنیحس!..ن؟ی حس-         

 ...گهی خودمون دنیحتما حس... خالهي        گفته بود خونه 

 ؟!یچ..نیحس!.. خب -         

 ! گفت فقط؟ی بگو چ-         

 ! شد و ذهنش فعال شدی لحظه قلبش از اضطراب خالکی        

  باهاش یموضوع يو درباره ... محمدشیاومده پ!.... خاله نی        حس
 

 ! محمد رو سرحال آورده بودينجوری زده که احرف

  بود انتظارش يادی که مدت زی از اونری باشه غتونستی می        خب چ
 

 !دی کشی مرو

  هی در صدم ثانیول.. لبش نقش بست ي روی لبخند کمرنگاری اختی        ب
 

 ! شدجمع

  االن بشکن دیشنیل هم م دو ماه قبیکی موضوع رو نی ای حتدی        شا
 
 !خواست؟ی سارا مي برانی رو بهتر از حسیچه کس..زدیم

 ! که مادر و خواهرش سالها چشم انتظارش بودندی        همون

  رفت،یاگه سارا م.. افتاده بودری که توش گی اوضاعنی االن ، با ای        ول
 

 ؟!شدی خطرناکتر نموضع

 ..که کوچکتره زودتر حاال که سارا گفتی        آقا نم

 .دی کشرونشی        محمد باز هم از وسط افکارش ب

 ! داداشزنمیدارم بات حرف م! ؟ی رضا هست-         

 ؟! اونجا بودهنیحس...شنومیم        .

 ؟!ی خوب-         

 !شمیدارم بدبخت م! ؟ خوب کجا بود؟!        خوب
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 ؟! گفتهی چ-         

 ! بوددهی حال پرسیو ب        کالفه و سر در گم 

 ...یتونی حدس هم نم-         

 !! نع -         

  دهی لجن مهتاب رو دي افهیق...اصال حوصله نداشت..        کالفه داد زد
 

 !زدی و قهقهه مدیخندی چشمهاش داشت مي که جلوبود

 !يری منو بگدیبا..ي نداري چاره اچی هگهی        که حاال د

  !وانهید!...یروان... خبلهی خ-         

 !بخدا نصفت کردم... محمد پا شدم اومدم-         

 ! کردي فکر کنم خواستگار-         

 ؟ !گهیجونت االن باال اومده د... خبلهی خ-         

 !منو باش قبل آقا به تو گفتم... مسخره-         

  و کردی الفور قبول می فدیشنیاگه م! دیشنی االن مدیآقا نبا!         آقا ؟
 

  بگه بذار فکر نی به حسخواستی میک! ذاشتی متی معذوري رو تواون
 

  و کردی قبول می معطلیب!..خواست؟ی فکر کردن منیمگه حس! م؟یکن
 

 ...بعد

 ولش .. سارا هنوز بچه ستیگفتیم!..ها ؟!..؟ی بگوی به آقا چ-         
 

 ...خودم اصل..کن

  غوی جغی واسه سارا جيفکر کرد!...ش داداینگرفت!.. سارا کجا بود؟-         
 
 ؟!فمی سر کنهمهیا
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  ي از سارا خواستگارنیحس....؟یاز ک....خب...ن؟ی اگهی می        چ
 

 گفت .... کرده که محمد االن براشي خواستگاریاز ک ...یخب از ک...نکرده
 
 ...از !!.. سارا نه؟از

 !؟ی ک-         

 ! مهتاب-         

  قلبش ي که از دو ماه قبل روینی لحظه حجم سنگ        انگار همون
 

 !دیو نفس کش...  آن برداشته شد کی شده بود در انباشه

  به ی رو کسي پسرنی همچگهی ، که حاضر بود قسم بخوره دنی        حس
 
 پدربزرگش هم ...یچیکه آقا که ه! ی تمومی همه چنی به اارهی نمایدن
 

 ؟! کرده بودياز مهتاب خواستگار.!.نیحس...کنهی رو بشنوه شل ماسمش

 !دی کشی از سر آسودگي        نفس بلند

 !        تموم شد

 ! امشب خونه امی م-         

 !می کنکارشی چمینی ببایب!..فقط نگران برخورد مامانم... منتظرتم-         

 !        مامان؟

 !        مامان

  کنند مهتاب ي کارونستندتی نمشدندی مجی هم بسای دني        االن همه 
 
 ! نرسه نی حسبه

 ! خوابوندی        الزم بود تو گوش مامان هم م

 ! تونه بکنه ی نمي کارچیه!.. مامان رو بسپر به من-         

 ؟! فعالي نداريکار... قربون داداش-         
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 که !.. بوددهی نپرساتی از جزئیچی اومد هادشی        قطع که کرد تازه 
 
 ... گفتهيچطور..فته گیچ

 ! خونهرمی        حاال شب م

 با ... نامعلومي مکث با نقطه هی زد و بعد از چند ثاني        و لبخند کشدار
 

 !اشتهاش به شدت برگشته بود...زیبرگشت سمت م... لبخندهمون
 

  هم که ی چشمری و زکردی بار سرش رو بلند مکی هی        هر چند ثان
 

 !دییپای رو م ، مهتابی حتشده

  وحشتناك حال بهم زن رو در مورد ي        چطور تونسته بود اون فکرها
 

 ! به سرش راه بده؟شی دوست داشتنخواهر

  ی می هنوز احساس گرسنگی بشقاب کامل خورده بود ولهی نکهی        با ا
 

 !کرد

 ! دو ماه تموم گرسنه بودي        به اندازه 

  خبر يبه سالم اولش چسبونده بود ، به اندازه  که مهتاب ی        داداش
 

 ! خوشحالش کرده بودمحمد

 :        مادرش بشقاب رو پر کرد و دستش داد

 ! فدات شه مامانت-         

 باز هم . دندی        مهتاب و سارا با هم سر بلند کردند و مثل هم خند
 

  بوده و یی مدت وقتهانیتو ا!  وجودش رو گرفتي همه ی شرمندگاحساس
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  بود و از آپارتمانش دهی لباس هم پوشی رو گذرونده بود که حتیلحظات
 

  ي خونه يهایکیتا نزد... هم شده بودنی سوار ماشیحت.. شده بودخارج
 

  شماره ي تلفنش رو بلند کرده بود و دستش رویحت.. هم اومده بودباباش
 
 !ی بود حتدهی مهتاب لغزي

  اون يکه تو بود...من سر کوچه ام..رونی بادی        که بهش بگه ب
 

 ...يحرفها

 !        باز هم غرق عرق شرم شد

 خدا !  نگاه کرده بود ؟ياونجور.. دختر مظلوم و ساده نی        چطور به ا
 

  يزی به چای بزنه ی از حدش مانع شده بود که حدسشی بیسادگ... شکررو
 

 !کنهیم بهم نگاه ينجوریکه چرا رضا داره ا.. کنهشک

 ! رضا؟هی و بهش بگه چادی بارش رو بهی بود ی        کاف

 ؟!یزنی        چرا باهام حرف نم

 ؟!یکنی نگاهم مينجوری        چرا ا

 ! بزنهشی بود تا صورتش رو آتی        همون جمله کاف

  تموم شده ی عوارضچیبدون ه...        خدا رحم کرده بود و تموم شده بود
 

 !بود

 .  بالفاصله بعد از شام ، با چشمک رضا ، محمد دنبالش روانه شد       
 
 ! براش جالب بودي گفته و چطوری چنی حسنکهیا

 ! رو بشنوهزی و چند بار همه چنی چندخواستی        دلش م
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  کاناپه ولو شده ي که روي        دمبل هاش رو برداشت و مقابل محمد
 

 : قرار گرفتبود

 ! خب؟-         

 : به خودش دادی    محمد کش و قوس    

 !من خودم شک کرده بودم..راستشو بگم رضا... خب به جمالت-         

 !؟ی به چ-         

  یه.. ساعت از اومدنمون گذشته بود هی... اون شبی تو مهمون-         
 
  من من یول... بگهيزی چهی خوادی دونستم میم..رفتی و ماومدیم
 
 ... حرف بزنهخوادی مورد سارا مفکر کردم در...کردیم

  با ی خوبي رابطه شهی همنیمحمد و حس.  رضا تعجب آور نبودي        برا
 

  بخواد با نی انتظار داشتند ممکنه حسبایهر دوشون هم تقر.  داشتندهم
 

  ي بود که با همه نی اکردندی رو که باور نميزیچ.  حرف بزنهمحمد
 

 !و نه به سارا ! کردهیه مهتاب فکر م داشته بنی مادرشون ، حسيتالشها

 ! بوددای هر دو برادر پي از چهره ی        خوشحال

  شانس داشت، به هر حال رضا و يادی زای خوب بود يادی        مهتاب ز
 

 ! اون عروس خاله شون بشهدادندی محی ترجمحمد

 بخدا !.. ؟ومدهیکه چرا مهتاب ن... شبي نگفت تا آخرایچیه        ..
 

  تعجب نهمهی ، اومدهی چرا ندیپرسیاگه همون اول م!... شک کردمهمونجا
 
 !کردمینم
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 ! خب؟-         

  نکهیهم...تا امروز صبح ... اون شبگهی دیچیه... خب بعدش-         
 
 ! چشهدمی فهمدمش،ی دم در ددمشید

  ی نشون نده ولکردی می که سعي رضا با وجودي        لبخند از لبها
 
 !ود بیدنید

 ! گفت؟ی چ-         

  تو نای براش و ارمیمیمن بخوام و عاشق شدم و م... کهشیشناسی م-         
 

 !ستی نکارش

 !شناختشیخوب م...آره خب..دی        خند

  اول نظر خودش خوامیم...کنمیمن دارم بهش فکر م.. جملههی فقط -         
 

 ! بدونمرو

 ؟!نی هم-         

  يزی نه چای با خاله حرف زده دمی زبونش رو کشری زی هر چ-         
 

 ! کش برم؟يزی چنیمن از حس...دمینفهم

 ! تو؟ی گفتی چ-         

 اصال ... بچهنی آقاست انقدریبخدا رضا ، ا...؟یگفتی می چي تو بود-         
 
 کامل قانعم !..ا؟یبرو با خانواده ات ب... بگم مثال؟یچ.. کردی مخالفتشدینم
 

 !کرد

 !؟یچیه..؟!دونهیبابات م..یبه خاله گفت...؟! توی نگفتیچی ه-         

 ..ی هگمی بابا م-         
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 !مونگول.. خفه شو-         

  تو سر مامانش و دونهی میی فکرهاهیگفت .. حرفش حساب بود واهللا-         
 

 .گفتی در مورد سارا ممی مستقریغ.. بود قبال خاله

 ! خب؟-         

 براش ... با خود مهتاب حرف بزنهيزی اول از هر چخوادیفت م گ-         
 

  می تصمدی دنیبا ا.  تو فکرش نبوده ي اگهی وجه کس دچی بده به هحیتوض
 

 !رهیبگ

 !        خب حق داشت

  رو وانشیل.  گذاشت و کنار محمد نشستنی زمي        دمبلها رو رو
 

  :برداشت

 !گه محمد زرنيادیز!  آقا نی حسنی ا-         

  يزی هم چنایفکر کنم هنوز به خاله ا...حق داره... راه نگفته رضای ب-         
 

 ! نفهمهی براش مهم بود کسیلیخ..نگفته

 !چاغاله....ی زک-         

  رمیتا جواب مثبت رو از خودش نگ...زنمی گفت با خودش حرف م-         
 
 ! کشتمتی بگی کسبه

 ..میبذار!.. طرفه؟ فکر کرده با گاگول-         

 من !... حرفهاشو بزنهادیب..من خودم هم هستم..؟! بشهخوادی می چ-         
 

  مال ایب...؟ی و نگم بابا حرف چرمی خودم رو بگي رو کشتم تا جلوخودم
 

 !وردار برو  !..خودت
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 !دندی        هر دو بلند خند

 کردن  می تقدیدودست! خواستی فکر کردن نمنیحس...        آره خب
 
 !خواستیم

  نیهم...دی رو با لذت نوششیی جرعه از چاهی کاناپه و ي        لم داد رو
 

 !دی بوسی مری دل سهی و دیدی رو منای آدردی باامشب

  عشق نی تری و دوست داشتننیباتری        االن فقط هوس بودن ، کنار ز
 

 ! رو داشتشیزندگ

 *دهی       ش

  رو تو دستم ی شکالت خارجمتی گرون قيته  هم بسگهی        چند بار د
 

  انتخاب کنم ی چه سوغاتدمیپرسی اگه از صدف مدیشا.  کردمنیی و پاباال
 

  ی بود و حتما نظر خوبقهی خوش سلیلیصدف خ.  بهتر بودیلی خکمکش
 
 . بدوننديزی خواستم همکارهام فعال چی نمی ، ولدادیم

  یفوقش اگه حاال بعدا هر چ. شت  ندایتی        بهناز هم حاال چندان اهم
 
  تونستمی ، مدیرسی نمی مشخصي رابطه بجانی نکرده اي ، مثال خداشدیم
 
 حاال !  کرده و من قبول نکردم يبگم مثال خواستگار.  بهش بگميزی چهی
 

 !هی به چی بفهمه چخواستی از کجا ماون

  دندیدینم.  بگمی دروغنی تونستم همچی به همکارهام که نمی        ول
 

 ! و من کجا ؟سادهی دکتر کجا واخودشون
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  ی و الکي گذري رابطه هی دمیفهمی و بعد مگفتمی        اگه به صدف م
 

 .زبونم الل...بوده

 ! برهشی خوب پی همه چشاهللای        ا

 فکر نکنم چهار دونه هم .  شکالت نگاه کردم ي        دوباره به بسته 
 

 .  گرفتمش و بهش نگاه کردمیدو دست. تومن  خدا متشی قیول!  بود توش
 

  رو یاصال سوغات.  به کادو گرفتن نبود يازین.  داشتیکی شي بندبسته
 

 !گرفتند؟ی کادو ممگه

  بلند بشم قلبم دی االن وقتشه و باگهی دکردمی        هر وقت که فکر م
 

  ي که حاال عجله اگفتمیبعد که به خودم م. کردی به تاپ تاپ مشروع
 
 !شدمی برم آروم مرتری کم دهی ذارمی و مستین

 !ي        وا

 ! برم اصال؟ي        من چطور

  صورتم رو لبخند گرفت و احساس کردم گونه هام داغ ي        همه 
 

 !شدند

  شکالت رو يبعد بهش جعبه ... دفترشي تورفتمی        من م
 
  سرخ و ي افهیق نی با ارهیاصال آبروم م...يوا...بعد هم....دادمیم
 

 .... نباادشی دی شارم،ینم..هیحاال چه کار.. دستام رو بگو اصال ...یصورت

 !دهی شدهیش! عی        ه

 !ي رو از دست بدی خوبنی به ایتیاگه موقع..ي اگه نرکشمتی        م
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 .  وجودم رو گرفتي همه نیری شي        دوباره همون حس گرم و بامزه 
 

 نگاهم .  در رو زدیکالت نگاه کردم و همون موقع کس شي به بسته دوباره
 

 ... از بسته گرفتم و رو

 ! گرفتمزی مری و هول ، جعبه رو زعی سریلی        خ

 با اون لبخند کج و .  روبروم بوديباری کچل و چندش جوي افهی        ق
 

 ! زشتشي کوله

 ؟! داشتکاری چنجای        ا

 !ه؟حالتون چطور... سالم-         

 اونقدر حالم گرفته شده بود که حس .         فقط سرم رو تکون دادم
 

  نیری شيای منو از دنهشی زشت کري افهیق.  زدن هم نداشتمحرف
 

  بد دنشی حالم رو با دشهی از همادتری زیلی خنی جدا کرده بود و ااهامیرو
 

 .کرد

 ؟ي مسافرت خوش گذشت خانم عباد-         

 ! ممنون-         

 !میدی شما رو هم شنيما صدا!  چه عجب-         

 ؟ ! به اون داشتیکار من چه ربط!         و در رو بست و کامل داخل شد
 
 ! داشت؟کاری چنجایا

 ! از جون من؟خوادی می        چ

  تهوع آور ي شد که تونستم بوکی نزدزمی اونقدر به منکهی        هم
 

 .م بلند شداری اختی رو حس کنم بعطرش
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 !ن؟ی خوب-         

  حالش اصال نیا.رونی برفتمی مدیبا..دمیترس...        بخدا حالش خوب نبود
 

 !ستی نخوب

  هستند تو یخانم رحمت..؟! شمانی داشتيکار...رونی برم بدی من با-         
 

 !اتاقشون

 ! من اشاره کرد و خودش نشستی به صندلختشی ری بي        با چشمها

 ؟!می کم حرف بزنهی خوامیم..نی بش-         

  مرد چاق و کچل و زشت ، اونقدر حال نیا.         نفسهام نامنظم شده بود
 

  ي هم توشی معمولي که حرفهازد،ی زن بود و حال بهم زن تر حرف مبهم
 

 !کردی می آدم رو خالدل

  دیبا.  حرکت کردم و سمت در رفتمزی از پشت معی سریلی        خ
 

 !!ــعیه....ادی تا بی قبليمثل دفعه . کردمی می محلیهش ب بينجوریهم

  يدی ، احساس ترس شدی شدن صندلدهی کشي صدادنی        با شن
 

  چند ي به اندازه ي خودم و در اتاق فاصله نیب!  وجودم رو گرفت ي همه
 
  دستم به نکهیقبل از ا... نکنمي اگه کارکردمی و حس مدمیدی ملومتریک
 

 ...برسه آبروم همه جا رفته در رهیدستگ

  زشت يوالیه... عقبدمی چرخی و فقط وقتکنمی مکاری چدمی        نفهم
 
  بلند شده بود و دستش به سمتم دراز کردمی که فکر مي همونجوراهیس
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 ! بودشده

  دستم ي تويزی چهی... تو دستم بود مطمئن بودميزی چهی نکهی        از ا
 

 ! خوب بودنی کرد و ای مینی سنگداشت

 ! تو صورتشدمی رو که تو دستم بود کوبی        با شدت جسم

  و اشکم دمی شکالتم رو دي جرخورده يبسته ... بعدي هی        چند ثان
 

  يوالی هی وق خورده و عصباني چشمهادنی دیحت... در اومدهی صدم ثاندر
 
 ت داغ  راه گرفته بود هم نتونسشیشونی که از پی ، با اون رد خوناهیس
 

 ! رو خنک کنه میسوغات

 ! اومدادمی ادشی زمتی اون لحظه هم قي توی        حت

 مرد .  اومدمرونی بمتشی        به خودم مسلط شدم و از فکر شکالت و ق
 
 ! اتاق بودمي زشت کچل هنوز روبروم بود و من تنها تواهیس

 ... آشغالِي دختره -         

  دادی مرونی رو بی دندونهاش کلماتيم خرده  زرد و کرفی ردي        از ال
 

 حالت .  نبودزی موندن جانجای از اون اشتریب. شدی مخی مو به تنم سکه
 

  گهی قدم دهی...هی چشی حرکت بعدزدی اش داد مافهی قي و برافروخته سرخ
 

  دنی جلو اومد نه آبرو برام مهم بود که به محض باز کردن در و با دکه
 

 در رو باز کردم و همزمان . ي اگهی دزی چچیو نه ه..شدمی متی خیمنش
 

  يجور.  کنهحی داغونم رو توجي افهی بگم که حالت و قی چکردمی مفکر
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  ي توی شانس آورده بودم و کسی قبليدفعه . ادی که برام حرف در بنباشه
 

  ....یاالن ول... نبودسالن

 !گهیچند نفر د... و ی        منش

  دهی برسونم هنوز نفهمی منشزی به پشت ممهیو سرآس        تا خودم ر
 

 ! ها تو سالن بودندی کبودم

 ! شده؟یچ! ...دهی ش-         

  رذل يباریجو.... زبون باز کردم نکهی نگاه کردم و همي        به خانم مدد
 

  نصف صورتش رو پوشونده بود و من بایخون تقر...با!  دم در بودچرك
 

 !دمی دل کشي توي اگهی دنی بچه ها ههمراه

 ...چ....دهی ش-         

 ...کردمی از خودم تو اون وضع دفاع مدیبا....        نذاشتم بچه ها ادامه بدن

 ! همششهیمزاحمم م...تو اتاق من..اومده ...شعوری بي آقانی ا-         

 !دی        و عربده کش

 .... گوهي دختره -         

  ي که تویی دوباره حرفهاخواستمینم...شدمی کر مخواستی        دلم م
 

 !نجاست.. زده بود رو بشنوماتاق

  رونی از اتاقش بی حرفهاش و همون موقع خانم رحمتي        اومدم تو
 

 ..اومد

 !کثافت!.. تو اتاق من نیای بنیحق ندار! نیآشغال! نی شما کثافت-         

  فیچون کث..کردیمم نم گفتن کثافت آروي به اندازه یچیه..یچی        ه
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 !کثافت بود..بود

 :ی        خانم رسول

 ؟!يباری جوي شده آقایچ... چه خبر شده-         

 ! لقب آقا فیح..ستی هم نوونی حنیا..؟!        آقا

 :        منو با دست نشون داد 

 ؟ی خانم رسولهی جونور کنی ا-         

 :ع شد ام همون موقع شروهی        داد زدم و گر

 !یکثافت!..یوونی خودت ح-         

  قدرت ی احساس کمیول... داد بزنمي باعث شد اونجوری چدونمی        نم
 

 ...کردم

 : باز تکرار کردی        خانم رحمت

 ؟!چه خبره ! گم؟ی شده می چ-         

  از رمی آخر رو بگيگزارش سه ماهه ...نجای من اومدم ا-         
 
  ي زنه توی جونورها چنگولک منی شعور عیب!... دخترههاره!...شونیا

 
 ...صورتم

 : برگشت سمت منرتی با حی        خانم رسول

 !؟ي؟ چه خبره خانم عباد!ی چیعنی -         

  یچ... بگمی کردند و من موندم چیهمه داشتند نگاهم م.. همهی        بق
 
 اومده و من از گفتم ..؟! بهم گفتهی االن چگفتمیم..؟!گفتمی مدیبا
 

 دنبالم ...بعد که خواستم فرار کنم...؟!دمی ترسزشی هيچشمها
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  دکتر گرفته ي که برای شکالتيبسته ..با .. صورتشيمنم زدم تو!...کرده؟
 

 ؟!بودم

 ... اومدندی        اشکهام تند و تند م

 !شهیمزاحمم م ..شهی هم-         

  یول... نبودی خوبحی اصال توجتمدونسیم.. هق زدنهام گفته بودمنی        ب
 

 ... بگمي اگهی دزی نبود چروم

  ي داشتم چشمهایول.. آرومم کنهکردی می کنارم اومد و سعی        منش
 

 !دمیدی رو می خانم رحمتغضبناك

 ! چه خانم؟یعنی -         

  اومده بودم یاز وقت . دی بود که بدنم لرززی        لحنش اونقدر تند و ت
 

 صدف گفته بود دشمن .  خوش نشون نداده بودي ، بهم رووتریامپ کبخش
 

  ، و من که دوست صدف بودم هم براش حکم دشمنش رو کشهی شماره
 

 ..داشتم

 ؟!نی کردينجوری رو شما ايباری جوي صورت آقاهای مثل وحش-         

 :        داد زد

 ؟؟! چـتونــه-         

  دمیدیفته بود و قشنگ داشتم م ام شدت گرهی گراری اختی        ب
 

 !شهی رذل حالش داره بهتر ميباریجو

 ...شعوری بي آقانیا... کردمیداشتم کارم رو م... من-         

 :دمی رو شنيباری جوي        نعره 
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 ! باباتهشعوری ب-         

 دلم ... هم نتونستم تحمل کنمگهی دي هی ثانهی یحت..        اصال
 
  مته سرم رو سوراخ نیصداش ع...نمیفقط بش... باشهیی جاهی خواستیم
 

 ..کردمی مهی و گردمیلرزی بود و من مثل احمقها مکرده

 !ده؟یش!.. شده؟ی چ-         

  صورتم کنار ي آشنا باعث شد انگشتهام رو از تویلی خي        صدا
 

 فقط محکم بغلش ...کنمی مکاری چدمیاصال نفهم...صدف.... خدايوا...بزنم
 
  يوالی وحشتناك هيصدا... برهنجای از اخواستمی عنوان نمچیبه ه ..ردمک
 
 ... شده بودیکی ی خانم رحمتي چرکو با صدااهیس

 : تند و تند دم گوش صدف زمزمه کردمی ولنیی پاي        با صدا

 همش ... باهام حرف بزنهخواستیم... اتاقمياومده تو... صدف-         
 

 ...مزاحممه

 ...روم باش آ-         

 دنبالم کرده بود ...کنهی ميازش طرفدار...داره..نی رو ببیخانم رحمت        .
 

 ..منم زدمش.. اتاقيتو

 !گم؟ی می دارم چدیشنی اون هق هق ها صدف منی بدونمی        نم

 ...با اون...منم زدمش.. به من دست بزنهخواستی م-         

  ی سوغاتي بسته اومدی زبونم ميواگه ر.. نتونستم بگمیچی هگهی        د
 

 !مردمی حتما مگهید.. دکتر آورده بودم ي براکه

 ! ببرش نایم... برو تو اتاق من-         
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  رو که نای اسم میول...کنمی وجه سرم رو بلند نمچی        فکر کردم به ه
 

  کردمیحس م..رفتمی منجایهمون بهتر که از ا... تونستم ازش جدا بشمآورد
 
  بخش رو ي زشت ، همه ي عرقوي گنده کلی گند مرد چاق هيبو
 

 ...گرفته

  از سالن خارج شده بود و حاال نای همراه مدهی بود که شقهی        چند دق
 

  بود و دهی عوض شده بود و چرخی صدف و رحمتنی دعوا بي هی اولموضوع
 

 !شیشگی همي بود سر جادهی بود تا رسدهیچرخ

 ! شون یشگی همي        کل کل کردنها

 : شد کی نزدی به رحمتگهی        صدف چند قدم د

  !تهی زبونت رو ببر شلگمی م-         

  :زدی برق منی آتشي مثل دو گلوله ی رحمتي        چشمها

 !ی غربتیحرف دهنت رو بفهم کول!  مامانته تهی شل-         

  پست یاز وقت. ی دشمننهمهی صدف تعجب آورد نبود اي        برا
 

  و دار و دسته اش اونقدر براش زده يدری حنی رو گرفته بود همدشیجد
 

 ! شده بودی افعگهی که دبودند

 . ..        فقط نگاهش کرد

 ! گرونیلیخ. شدی گرون تموم می رحمتي ، برانی توهنی        ا

 ! نداشتی چنته داشت رو کسي که صدف توی        آس

  چارهی االن بنی همای... همهي گوه خوردم جلویگی االن منی همای -         
 

 !کنمی مات
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  هم وارد سالن شده و ي منوچهرنیری حواسش بود که شی چشمری        ز
 

 !اصال بهتر...کنهی با لذت بهشون نگاه مداره

  :ی        رحمت

 !يخوری مي گوه رو که تو دار-         

 :با پشت دست پاك کرد رو شیشونی پي عرق و خون رويباری        جو

  فیح...نی دهن به دهن بشنای خواد با ایشما نم...ی خانم رحمت-         
 

 ؟!ستی شما نوقت

 :        چند قدم جلوتر اومد

  ادی بگم بی همتي به آقارمی من دارم مدییبفرما ..دیی بفرما-         
 
  کنهی جونورش رو معلوم مقی رو با اون رفشونی افیتکل..نجایا

 
 !دییبفرما...االن

 ... سمتشدیصدف چرخ...        و سمت در رفت

 ! انگل خان شهی زحمتت م-         

  ي برگشت که دو نفر از پسرهای خورد و تهاجمکهی يباری        جو
 

 صداها باال گرفته .. که از اول اونجا بودند مانع حمله اش شدنديحسابدار
 

  آروم کنند که صدف با نگاه به  جو روي جورهی کردندی می و همه سعبود
 
 : ادامه دادنیری خندان و سرحال شي افهیق

  تو فیتکل! من .سشیی زنگ بزنم به رنی بشایب...هی خر کی همت-         
 
 !ستمی گوه رو امروز روشن نکنم خودم نیکی

 ! گفته بودنیری و شی رحمتنی رو با نگاه چرخون بستمی        خودم ن
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  يباری جوي هادادی گوشش برد و به داد و بکی نزد        تلفنش رو
 

 ! نگذاشتی محلنیکوچکتر

 !سالم.. دکتري آقا-         

.         

 ! اومدهشی پيمورد!.. چند لحظه؟دیاری مفی تشر-         

.         

 !یکامال اورژانس!.. االن منتظرتونم نیهم !..یسالن اصل ..وتری کامپ-         

 ! تماس رو قطع کردنیریاه به ش        و با نگ

 ! بودندیوانی دکتر ک-         

 ! نگاه کرديباری        برگشت و به جو

 ! لطفا دی داشته باشفیتشر!...انی گفتن االن م-         

  بود دهی دختر چشمشون ترسنی اونقدر از ای و خانم رحمتنیری        ش
 

 ! االن شوکه بشنکه

 !ما  نکرده حتی        که شوخ

 ! بودهیوانی دکتر کی        پشت خط

  !نجای اادی        داره م

 ! کرد به خودش مسلط بشهی سعی        خانم رحمت

  با خودشون صحبت خوامی وقته میلیاتفاقا خ!..شمی منتظرشون م-         
 

 !کنم

  صی راحت تشخیلی خنیری صداش رو صدف و شي        استرس تو
 

 !دادند

 !کردی با شک و منتظر نگاهش منیری بار شنیو ا..دی خند        صدف
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  از اون حالت سرحال و خوش و ن،یری شي عوض شده ي افهی        ق
 

 ! کرده بودشی راضیلی حالت خی بي افهی قنی به اخندان،

  رو به هی اوضاع رو آروم کنه و بقکردی می هنوز سعي معزي        آقا
 

  از یلیخ.  چندان موفق نبودیول..ته  خودشون بفرسي و اتاقهابخشها
 

  و پچ پچ کردندی مي طرفداری ظاهرا داشتند از رحمتنکهی با ادخترها
 

  مردك نی از ای قانعشون نکرده ، ولدهی شي حرفهادادی نشون مهاشون
 

 ! نداشتندی دل خوشچکدومشونی مانند کچل ، هلیگور

  یداقل چنان زهر چشم حای!  کنه ؟رونشی بیوانی ممکن بود کیعنی        
 

 ! جرات مزاحمت نداشته باشه؟گهی که درهی بگازش

  وتری که از ورودش به کامپی چند ماهنی اي ، توي عباددهی        ش
 
  که فقط داشت به خودش يدختر.  مخشون بودي روی حسابگذشتیم
 
  ی امور مالي توي جعفرای با لی فرقچی چند نفرشون هي و برادینازیم
 

 !نداشت

  نه چندان اطالعات به درد ی نداشت و حتي اصال سابقه انکهی        با ا
 

  ، ی همتي ، به دستور آقای خانم رحمتي ،و با وجود مخالفت جديبخور
 
  که با رفتن کاربر یپست.  شده بودی داخلیبانی پشتي از مسئولهایکی
 

 ! دختر برادرش در نظر گرفته بودي برای ، خانم رحمتیقبل
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  و نیری داشت از شي معزي که آقای بعد ، و وقتي قهی  کمتر از دو دق      
 

  آروم شدن و خلوت شدن سالن ، الاقل اونها که ي براخواستی مدوستش
 
  روبرو شده بود، نیری ، که با امتناع شرونی ندارند برن بی بخش ربطنی ابه
 

 ! وارد سالن شده بوددکتر

 !خودش چرخوند نگاهها رو به سمت ي        و همه 

 !کردی نگاه مرهی خنیری        ش

  بود که بی عجی جلو رفتند ولعی سریلی خيباری و جوی        خانم رحمت
 

 ! تکون نخورده بودصدف

  خانم ي که با تعجب داشت حرفهاکردی        با لبخند به دکتر نگاه م
 

  !خوردی صدف سر مي و نگاهش همش رودادی رو گوش میرحمت

 !؟يزدی خانم اهی چانیجر!... شما نی اجازه بد-         

 ! بودی کافی کردن تو دل رحمتی خالي جمله برانی        هم

  حرفش اومده بود و از صدف خواسته ي نگاهش کنه، تونکهی        بدون ا
 

 ! بدهحی براش توضبود

 :        صدف با چند قدم مطمئن خودش رو بهش رسوند 

 !عرف حضور هستن دکتر که مشونی ا-         

 ! شددهی کشيباری سمت جوي        انگشتش به طرز مسخره ا

 !يباریجناب جو        .

 ! خب؟-         

 ...نجایمن با سر و صداشون اومدم ا... از پرسنل شدندیکی مزاحم -         

 : و ادامه داددی کشی بار دستش رو سمت رحمتنی        ا



 301 

  آقا رو نی از پرسنلش دفاع کنه، طرف انکهی ايا خانم هم بجنی ا-         
 

 !گرفته

 :دی حرفش دوونی می        رحمت

 ! دکتري آقا-         

 ! و فقط دستش رو باال گرفت کردی به صدف نگاه ممی        فربد مستق

 ! نشنوميزی چیعنی        

 ! نفس هم نکشهی که رحمتشدی        اونقدر ازش حساب برده م

  نکهی اي موجحه برالهی دلهی همچنان منتظره دادی اش نشون مافهی ق       
 
 ! کشونده بشهنجایا

  رو همه يباریجو . کردی نمشی شده راضیکی مزاحم يباری جونکهی        ا
 
  موضوع نخواسته که نی مطمئن بود صدف فقط بخاطر ایول. شناختندیم
 
 ! باشهنجایا

 ...ن گفته بودند قبال هم به مي خانم عباد-         

 !؟ی ک-         

  بار نی ايباری بگه ، جويزی چنکهی و قبل از ادی        صدف کمرنگ خند
 

 ! حرفشون شدوارد

 ... دکتري آقاشونی ا-         

 !        فربد هنوز چشم از صدف نگرفته بود

 ! گفته؟ی چي خانم عباد-         

  نگاه کرد که حرف تو  و زخمش رويباری برگشت و جوي        و جور
 

 ! کردخی مردك چاق دهن
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 :        صدف

 امروز هم رفتن تو اتاقش و !... شدني چند باره مزاحم خانم عباد-         
 

  خودشون رو يروی طرف ننکهی اي هم بجایخانم رحمت!..ترسوندنش
 

 ..رهیبگ

 ؟! کجاستي خانم عباد-         

 ! شده ؟دهیمزاحم ش!.. ؟دهی        ش

 ! بود؟یسرش چرا خون.  نگاه کرديباری        بعد، برگشت و دوباره به جو

 : اشاره کرد رونی و به بدی        دستش رو سمتش کش

 ! االن نیهم!..االن  ! ..دی دفتر من منتظر باشنی بر-         

 :دی        دوباره از صدف پرس

 ؟!ي خانم عباد-         

 !ن  گفتم برن تو اتاق م-         
 

  که انگار ي صدف، جوري چهره ي توی        فربد بعد از مکث کوتاه
 

 : انداختهی به بقي نگاه سر سر" ؟یگی مي جديدار" دیپرسی مداشت

 !تموم شد!...دی مشغول کارتون بش-         

  زد و دی رو ديباری جوی چشمریز.         برگشت و سمت در حرکت کرد
 
 : گفتی لحن کامال عصببا

 !ی خانم رحمتدیاری بفی شما هم تشر-         

 ! چشم دکتر-         

  ي افهی و با لذت به قدی        فربد از سالن خارج شده بود که صدف چرخ
 

 : ، گفت دهی ترسی نگاه کرد و رو به رحمتی و رحمتنیری شي شده شوکه
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 ! بانو دی ببرفی تشر-         

**        

 !دو بود .  برداشتم و به ساعت نگاه کردمزی مي        سرم رو از رو

 .        دوباره صورتم رو با دستهام پوشوندم

 ! بخورریبگ! .. با توامدهیش.. عه -         

 : رو گرفتموانی        ل

 ! چقدر آب بخورم؟-         

 ! شربته -         

 ! خو شربت-         

  بودم دوباره بلندش واردیام.  برگردوندمزی مي رو رووانی لی        عصب
 

 !رهی و به سمتم نگنکنه

 !یآروم بش... کم بخورهی -         

 ! من آرومم-         

  هی ينابود. دی له شده ام دوباره بغضم ترکي شکالتهايادآوری        با 
 

  که ينجوری ایول. شدی عشق نمهی رفت نی شکالت حتما باعث از ببسته
 

  یالبد تا حاال پشت سرم کل...دیرسیوش دکتر م به گیوقت.. رفته بودآبروم
 

 ! زده شدهحرف

 !رهیآبروم م!...زننیاالن همه دارن پشت سرم حرف م !..نای م-         

  دیمردك حرومزاده با!... ؟یخوب!.. تو چرا قربونت برم؟ي آبرو-         
 

 !بترسه

 ؟! گفتیچ....ي چطوری خانم رحمتيدی ند-         

 ...االن هم بهت !.. کنه کاری چدونهیصدف م...دهی بسه شهی گر-         
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 ... باعث شد بهش نگاه کنهشی آالرم گوشي        صدا

 ...که ...دمیقول م..بهت        .

 ...کردی نگاه مشیداشت به گوش..        نگاهش کردم

  !نجای اادی دکتر داره مگهیم!.. صدفه-         

 !دم فرستانیی        آب دهنم رو پا

 !؟یوانی دکتر ک-         

  سرش رو تکون ی گرد شده بود وقتنای چشمهام مثل مکنمی        و فکر م
 

  .داد

  بود که نی ارهی آروم بگی ته قلبم کمشدی که باعث ميزی        تنها چ
 
 اگه داشت با صدف .  چقدر صدف رو قبول دارهیوانی دکتر کدونستمیم
 
 ... رو قبول نکرده بودی خانم رحمتيحرفها ...دیشا ...دیشا...نجای ااومدیم

 ! بخورنویا..دهی ش-         

  ی میاگه از تشنگ.رومو برگردوندم.  رو بلند کرده بودوانی        دوباره ل
 

 ..خوردمی نميزی هم االن چمردم

  گفتم ياون سر.. بدهحی رو توضیآروم براش همه چ..نیبب..دهی ش-         
 

  فرصت استفاده نیحاال از ا..يکه گوش نداد..ی بگی به همتيبر
 

  ی کني کارهی خواد یدلم م.. چقدر قبول دارهیدونیصدف رو که م...کن
 

 ! رو اخراج کنهيباری امروز جونیهم

 ..        باز آب دهنم رو قورت دادم

 ! برم خونمونخوامیمن م.. خدايا!... بگه؟ی چخوادیم ...ی چي برا-         



 305 

 االن فقط مامانم رو ..سوختی خودم ميدلم برا.. کردمهیاره گر        و دوب
 
 ..خواستمیم

  یهمه چ!.. شده انگار یچ....گهیبسه د!...ه؟ی ها چيبچه باز..دهی ش-         
 

  از خودت دفاع ي کنه مجبور شدکاری چخواستی میبگ... های بهش بگرو
 

 !یکن

 ! خدا يوا...ي        وا

 .... در ي رهیت در و بعد دستگ پشي قدمهاي        صدا

  با ی        همون لحظه با پشت دست صورتم رو پاك کردم ول
 
 چند بار .. گرفتی ام مهیداشت گر...دست خودم نبود...دوباره....دنشید
 
 ... هم صورتم رو پاك کردمگهید

 ...شدمی منم بلند مدیبا.... جلوتر رفت و سالم کردنای مدمی        د

  هنرم يهمه .  بلند شدمی صندلي رو گاز گرفتم و از رومینییپا        لب 
 
 همچنان .. که شدکترینزد... عنوان بهش نگاه کنمچی بود که به هنیا

 
 ..کردمی نمنگاهش

 "اگه مجبور بشم ...کنمی نگاه مرهنشی پي فقط به دکمه ها"        

  رو نای هم مهمون موقع. دی        اونقدر آروم سالم کردم که مطمئنم نشن
 
  لحظه صدف رو هم پشت در که هی... رفت و در رو بسترونی که بدمید
 

 ...الی خیچشمکش کم...دمی زد ، دچشمک

  !نی بش-         
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 ! سالم -         

  ي مثل سرخواستمیدوباره م!... بار سالم کرده بودمهیمن که ....ي        وا
 

 ! گند بزنم با حرف زدنم؟شی تو ماشنیقبل

 ! هم داشتملی بار دلنی       تازه ا 

  !دهی شنی بش-         

 ! رو تو بردممینیی        لب پا

 دوباره قلبم شروع به .. و تماس گرفته بودمی که رامسر بودی        مثل وقت
 

 ! نامنظم کرده بودي وقفه ی بي زدن هاهمون

   ام فشارگهی انگشت شست ديبا ناخن شستم رو...        نشستم 
 
 ....دادمیم

 !درست روبروم نشسته بود..و.. آورد کتری رو نزدی        صندل

  که تو گلوم بود رو يزی روم نبود چیحت.....زدی        الاقل اگه حرف م
 

  ي جورهی کم کم داشت یحت... راه بندازميزی آبرورخواستمینم.. بدمقورت
 
  استفاده تیوقع من از مزدیاگه حرف م... که نتونم نفس هم بکشمشدیم
 
 .. و الاقل نفس کردمیم

  بابت نجای از چهل درصد وقت من اشتریب...نجای وقت من ا-         
 

 !؟یکنیباور م...رهی خود پرسنل هدر مخودی بمشکالت

 !        تونستم نفس بکشم

 ؟!ی بگيای و نمشدهی گراز مزاحمت منیا... مدت نهمهیا....        اونوقت تو

 .. باال رفته بود ی آخرش ، صداش کميمله         با ج
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 ... اومده تو اتاقت و ی مشهیهم! ؟ی که چی بگيومدی ن-         

 :کردمی حرفش رو قطع مدی بای ولهی ادبی بدونستمی        م

 ! بارهیفقط ... کهادینم..نه ..شهی هم-         

  که يزدیم اخان..؟!ی بگيومدی بار رو چرا نهیاون !.. بارهی فقط -         
 
 ! چند بار بوده ی بهش گفتگهیم

 !دینبا...کردمی مهی گردی        نبا

 ؟! شدی چ-         

 :دمی کشي        نفس بلند

 فقط از حرف زدنش ..یچیه..فقط... اش ترسناك بودافهیق... چون-         
 

 ...فقط ...ادی نمخوشم

 !ش؟ی تو زد-         

  لحظه سرم رو بلند کنم و نگاهش هی        لحن خندونش باعث شد 
 

  شتریجراتم ب..دیخندیچشمهاش م....یلبش نه ول...دیخندیواقعا م...کنم
 

 ! بعد فقط سرم رو تکون دادمیول... خواستم بگم آرهیم..شد

 ! کرد بود مگه ؟کاریچ!... ؟دهی آره ش-         

 هم چون قبال ...دونستمی مشهیچون هم...یعنی...ينجوری هم-         
 

  يبعدش خودش هم از رو.. من بلند شدمدی رسنکهیهم...شدی ممزاحمم
 

 ...ادی دنبالم بخواستیم.. بلند شد و یصندل

 !رهی ام بگهی گردادمیاحتمال م... نتونستم ادامه بدمگهی        د

 !ش؟ی زدی با چ-         
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  من اصال  ودیخندی بار واقعا منیا... شکالت افتادمي بسته ادی        دوباره 
 

 .. اومدی ام نمخنده

 ! دستم بودي تويزی چهی!...دونمینم... با-         

  چشمات ينجوریاالن ا...یگفتی به خودم مياومدی همون اولش م-         
 

 ! نبودونیگر

..         

 ! نه ؟-         

 ! اوهوم-         

 !گاه؟یمنو ن!... باال سرتو اریب... ؟! اوهوم-         

  مبل ي که بلند شد و رودمی سرم رو بتونم بلند کنم دنکهی    قبل از ا    
 

 ! نشستمیکنار

 ... جابجا شدم سر جام ی        کم

 !حاال منو نگاه... که ازش در اومدهیی فرستادمش جا-         

 !        کجا فرستادش؟

  یقول يکامال رو.دمی دی چدمی        کوتاه سرم رو بلند کردم و اصال نفهم
 

 !فقط دکمه ها ..که بهش نگاه نکنم.... به خودم داده بودم، مونده بودم که

  تونستم نگاهش ینم. به فشار آوردن به خودم هم نبودی        اصال لزوم
 

 !کنم

 !زنمیمثه من که دارم بهت زل م... مثه منينجوریا..  نه-         

  ي ارتفاع چند هزارمتريانگار تو!  شده بودپی کپی        انگار گوشهام ک
 
 ! بودمستادهی انی زماز
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  !نیهم.. مقنعه ام بکشم و مرتبش کنمری        فقط تونستم دستم رو ز

  یخواستیتو نم!....آره؟..؟!يای از صبح منتظرت بودم بیدونی م-         
 

 !؟ياری منو بیسوغات

 !دمی کشي        نفس کشدار

 !نشد ...یول.... نکنمهی گرخواستمی        م

 ! صورتشيتو..که باهاش زدم...همون بود ...یسوغات ...هی -         

 : سرش رو کج کرددمی دی چشمری        ز

 !؟ي کردکاری چ-         

 ..بعد...اومدمیداشتم م...ی وقت-         

 ؟! دفتر مني اومدی می داشت-         

 ! اوهوم-         

 ؟! اوهوم-         

 ...شکالتها تو دستم بود...بعد منم.....اون اومد.. ی وقت-         

 ! خدا ي بوده ای چیگفتم سوغات...ي واي        ا

 ....ختهی همش ر-         

  ژست کمکم کرد که نی        دوباره صورتم رو با دست پوشوندم و هم
 

 ...رهی ام شدت بگهی از نو گردوباره

 ! من؟يابا شکالته..؟!شی من زدی با سوغات-         

  قرار ری ام تحت تاثهیلحنش باعث شد گر...        فقط سرم رو تکون دادم
 

  خواستم برگردم و نگاهش ی بود که همش ميلحنش جور...رهیبگ
 

  یول... نگاهش کنمخواستمیفقط م.. بودي چطوردونمیاصال نم...کنم
 
 !شدینم
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 !همش خراب شده...نی زمي افتادن رو-         

 ! دفعه نگاهش کنمنی کرد که اي کارشیشدن ناگهان        بلند 

 !        درست روبروم زانو زد

 !        و من نفسم قطع شد

 !می جمعش کنمی پاشو بر-         

 !ستادی ای        قلبم داشت م

 ...ادی با من بخوادیم....        دکتر

 !ده؟ی ش-         

  شدینم ...يکه جعبه ...ن؟ اتاق مي تومی برادی با من بخواستی        م
 

  از شکالتها هم از توش یکی دمید...دمیخودم د..اون جر خورده بود..که
 

 ...رفتیآبروم م...افتاد

 !پاشو!..ی از گشنگرمی میدارم م...خوامی من شکالتها رو م-         

  صورتم رو ي توي بار داشتم اشکهانی ام قطع شد و اهی        کامال گر
 

 ..کردمی مپاك

 !همش خراب شده!.. ندارهدهی فاگهیاونا که د.. خب -         

 ... جمع کردمشدی که میی        زانوهام رو تا جا

  اش منو ببر هی بقيبجا...هر چنتاش که سالم باشه... اشکال نداره-         
 

 !رستوران

.         

  !گهی خوبه د-         

 سمت من دراز کرده ...دستش رو....خم شده بود و ....ی        بلند شد ول
 

 !بود
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 !من؟...؟!رمیدستش رو بگ!..        من؟

 ... کهشدینم....        من که

 ...رهیآبروت م..زشته بخدا...دهی شي        وا

 .. آخهي        چطور

 ! ها ی بدبختپی چقدر چفهمهیم...        معطلش نکن خل

  سرم به ی با هر تکون دادن صورتم تکون داد و مني        دستش رو جلو
 

 !کردی سمت حرکت ماون

 !م؟یبر! دهی ش-         

 ! شکالتها خراب شدنیول... آره-         

 !میری گمی تصمي زمان بخرم براخواستمی        مثل احمقها م

 ! اومدی        اونم کوتاه نم

 !        همچنان خم شده دستش رو سمتم گرفته بود

 !بلند شو!...ستیمهم ن... باشه-         

 !کردمی مشی        داشتم عصبان

 ! دستتو بده من -         

 .. چشمم اومدي اخم آلود مامان جلوي افهی        ق

  ي بود که دستام رو محکم رونی ادی که به ذهنم رسي        تنها فکر
 

  ی بود وليحرکت فاجعه ا... بلند هم بشمنی بکشم و همون حچشمهام
 

 ...رمی دستش رو بگتونستمی نممن

 ... بوددهی        دستش رو عقب کش

 ... کارم باعث رنجشش نشه فقطدمی امام ها رو به امداد طلبي        همه 

  االن هر دو درست نکهیبا ا.  بهش نگاه کنمتونستمی        اصال هم نم
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 ...ی حرفچیو ه!..می کردی نمی حرکتچیو ه! .....می بودگهی همديروبرو

 ... گذشته بودهی        چند ثان

 !یکنی می احترامی به من بيبار دومه دار!  کهیدونی م-         

 ...من که به شما!..کجا؟... من-         

  که ی بگيخواینم!..ي بار اول که دعوتم رو به رستوران رد کرد-         
 
 ! از حاال نمیا!..دو هفته نشده هنوز..؟!ستی نادتی

 ؟!من روزه بودم..ن موقع که او-         

         هنوز حرفم کامل از دهنم خارج نشده بودکه دوباره دستش رو دراز 
 

 !کرد

 !دیکشی مری        کمرم داشت ت

  تو اتاقت میبر!...دستتو بده!...خورهی بار واقعا بهم برمنی سوم-         
 

  دفعه نکهی ااونجا بخاطر!... رستورانمیبعدش بر!... منو جمع کنيشکالتها
 
 !کنمیمنم قبول م... کنی ازم معذرت خواهي رو رد کردشنهادمی پی قبلي

 و ... چشمهانیو ا.. لحن شوخنی در مقابل اخواستمی        من م
 

 !تونستی نمی جنس زنچیه..؟!مقاومت کنم!..فربد..نیا..نیا..اصال

  که شدمی بود و من داشتم از خجالت آب مي        دستش همونجور
 

 . رو جلوتر آوردسرش

 ! بکنمتونمی هم مي اگهی دي بهت بگم بخاطرت چه کارهامی بر-         

.         

 !ری دست منو بگ-         

         مهتاب
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 : و لبخند زدمدمی لبم کشي        ناخنم رو رو

 ! بگوي جد-         

 .چقدر هم که تو آرزوش بود.  معصومه بودیی پسردای        مجتب

 !شهی راستش هنوز باورم نم-         

 ! ؟یی گفت زن دایچ... دوباره بگو-         

 ! گفتمت که-         

  لحظه خودم رو هی. بودیدنی شادش پشت تلفن شنيصدا!.دی        خند
 

  و سالها ي رو که اونهمه دوستش داری اگه کسهیچه حس.  گذاشتمجاش
 

 !ت؟ی خواستگارادی بیکنی فکر مبهش

 ..کردمی کار رو نمنیاما مطمئنا ا... ازش بپرسمخواستی  دلم م      

  ي داشتند توی بزرگ لوازم خانگي مغازه هی با پدرش ی        مجتب
 
 . هم بودن اتفاقانای خونه مادرجون اکینزد. عصریول

 دوست داشتم ...حاال چقدر خوشحالن همه... مادرجون رو بگوي        وا
 

 ! اونجا باشماالن

 : که حرفش رو قطع کردمگفتی می چدونمی    نم    

 !امی بخوامی معصوم م-         

 ! دنبالت؟امیب..ای خو ب-         

  کشتی منو ببر خودش رو مای بگفتمیم.  بودي اگهی        حاال اگه وقت د
 

 ! نکردميمنم نامرد... کار دارم و درس وکه

 !يای آماده بشم تا برمیم..ای ب-         

 !امیمن م.. وقتهی تو رو خدا ی خجالت نکش-         
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  دلم بی روزها عجنیا.  قطع کردمی گفتنوونهی و همراه ددمی        خند
 
  يامروز هم از اون بعدازظهرها.  خودمون نباشمي خونه ي توخواستیم
 

  یی صداچیچون ه. انگار همه خواب بودند.  کالفه کننده بوديِ ابري گرفته
 
 من هم مشغول شدم به  . دیرسیمعصومه ربع ساعته م. ومد ای نمرونی باز
 

 اگه آقا .  داشتمازی احتماال دو شب نای شب هی ي که تویلی کردن وساجمع
 
 !گفتمی از معصومه رو می مجتبي خواستگارانی جری بموندی نباگفتیم

 .  کردنشی آراي هم داشتم برابی حس عجهی. دادی        حتما اجازه م
 

 . گذاشتممی کوله پشتي رو هم توشمیلوازم آرا. ی چي واسه  نبودمعلوم

 . دمی سارا رو از تو اتاقش شني خنده هاي        در رو که باز کردم صدا
 

 ! غزلگفتی هر جمله اش هم دوبار ميتو

 ؟ !يحال دار..ولش کن اصال...        حاال باز

 ! کجا ؟-         

 !رضا ....عقب...شتم سمت صدا قلبم گذاشتم و برگي        دستم رو رو

  با آقا حرف بزنم و دیشا.  لبخند زدمیول.اومدی مرونی        نفسم منقطع ب
 

 ! بمونمشتری اجازه بده ببگم

  که فراموش کنم برگشته بود کردمی می که داشتم سعی        درست وقت
 

 !خونه

 ! نبودی        اصال وقت خوب

 ؟!يری میی جا-         
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 :ول سرم رو تکون دادم        ا

 ! مادرجوني خونه -         

 نگاهم رو ... کهییاز همون لبخندها!         سرش رو کج کرد و لبخند زد
 

 !کردم؟ی نگاه می به چدیبا... گرفتمازش

 ! مادرجوني خونه قهیدم به دق...؟! مادرجوني چه خبره خونه -         

 !میری مییبا معصومه جا...یچی ه-         

  اون دیشا. دمیکشی خجالت ملی دلیب.  مسخره بودیلی        لبخندم خ
 

  بود و خونه هم ی همش عصبادشی بد چند وقتش ، که بخاطر کار زرفتار
 
 ! اومد قابل تحملتر بودینم

  که کردی چپ چپ نگاه ميجور... اون مدتزدی        اصال با من حرف نم
 
 !م بشکردمی هم جرات نمکشی نزداری اختیب

  با دوست یقبال هم وقت.  بحثش شده بودنای هم با آدردی        البته شا
 

 با من و سارا مثل سگ . شدی مينجوری اکردی مدای پی مشکلدخترهاش
 

 !شدی ، تا دوباره اوضاعش با دختره خوب مکردی مرفتار

  ومدهی که آقا خونه نشبید.         حاال هم که انگار اوضاع بر وفق مراد بود
 

  امی بخوادی گفته دلم منای که آدرکردی مفی مامان تعري داشت برابود
 

 !خونتون

  هیکه بهش بگم .  به معصومهنی همي        اصال من زنگ زده بودم برا
 

 ! خونه نباشمادی بخواستی منای که آدري برام بکنه روزيفکر



 316 

 !برد ادمی رو از زی همه چی مجتبي        که حرفهاش در مورد خواستگار

 !؟ي بريخوای االن م-         

 حتما منظورش ... دوشم کرد و بعد به لباسهامي روي به کوله ی        نگاه
 
 ! لباسها؟نی بود با انیا

 .. کوتاه تنم بودي سورمه اکی با تونی شلوار ورزشهی        

 !ادی منشی با ماش-         

 !یی جانیری مي داریگفت!..؟یی جاای خونه شون يری م-         

 .. حاال نه-         

 ...ي واي        ا

 !لباس بردم...دی فردا شا-         

 !        دوباره همون لبخند

 !اط؟ی تو حمیاالن بر!... فردا برمتی خودم مي بري هر جا بخوا-         

  و اصال دونستمیقبال فقط خودم م!         اصال اوضاع مثل قبل نبود برام
 
 حاال هم فقط ...شدمیمضطرب نم... حرفهاش ودنی و شندنشید با نقدریا

 
 !کردم؟ی مينجوریپس چرا ا.. دونستمی مخودم

 ! برمدیبا... داداش-         

 !رهی ام بگهی        فکر کنم کم مونده بود گر

 ...يهر جا بخوا...برمتی خودم م-         

 !میکار دار... دوستمونهيخونه ..هیی جاهی.. آخه -         

 قبال هم دستم ... شونه ام برداشت و دستم رو گرفتي رو از روفمی        ک
 

 ....حاال چرا..قبال هم ...گرفتی مرو

  تو میبر....ي نداريحاال که عجله ا... فردا ؟یگیمگه نم.. خبلهی خ-         
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 ...می کم حرف بزنهی اطیح

  !ای        خدا

 زنگ بزن معصومه ...درجون برمت خونه مایبعدش خودم م        .
 
 !رونی بمی خوابن برهیتا بق..می حرف بزنی کلدیبا...ادین

  که داشت منو ي آورده بود و با همون لبخندکی        صورتش رو نزد
 
  بود بخدا ی الکیول...من بهش گفته بودم داداش. زدی حرف مکشتیم
 

 ل هو....شهی نمينجوری ازنهیآدم که داداشش بهش دست م...همش
 
 ...شهینفسش منقطع نم..کنهینم

 ؟! بگه اصالی چخواستی        م

 ! حرف؟ی        کل

 !م؟ی بر-         

 ... رو بذارم تو فمیک... بذار-         

 ! منتظرتمنییمن پا... برو-         

  ی از بشدمی داشتم خفه مخورمیقسم م.....        و سرش رو جلوتر آورد و
 

 !رفت...و با همون لبخند....دیبوس...موهام رو...یژنیاکس

  دارم دمیدیخودم داشتم م.  روبروم بودنهیی        وارد اتاق که شدم آ
 
 ! بهم بگه؟خوادی میچ...لرزمیم

  و خودم رو پرت دمیبعد دو....دمیکشیتند و تند نفس م...نکنه...        نکنه
 

 !چه خبر شده بود؟... رو تختمکردم

 ! شدهيزی چهی        



 318 

 حاال که ...حاال که....دادیداشت جواب م...نکنه اون همه دعاهام..        نکنه
 

 ! بگه خدا؟ی به من چخوادیرضا م...حاال... فراموشش کنمخواستمی ممن

 ! حرفیکل...اطی تو حمیگفت بر!..        خودت بگو

 ...اونم داره به من... خواد بگهی        م

  افکارم يکه هم مانع ادامه ...هنم گرفتم دي        هر دو دستم رو جلو
 

 !خواست؟ی از جونم می چی لبخند لعنتنیا....نخندم...هم ...بشم

 !کمکم کن..ای        خدا
 
 

 *       الهه
 

 : دهنش مشت کردي دستش رو جلونیری        فرانک رو به ش

 ! تو رو خدا نیبب!... کاههری آب زنیمن گفتم ا.... عه عه عه-         

 : تکون دادي هم سرنیری        ش

 ...يدختره !... شرف ی ب-         

 : کرد و ادامه دادی حرفش رو نچ نچی        و بعد باق

 مشخص بود اصال رابطه .... هایتلفن!... باهاش حرف زدي جورهی -         
 

 ! حرفهاستنی بهتر از ایلی خشون

 :شت شده نگاهم کرد وق زده و دست مي        فرانک با همون چشمها

 !يباریبدبخت جو!...اخراجش کرد... عه عه-         

 : دادمهی تکی گذاشتم و به صندلزی مي        خودکار رو رو
 

  یی از باالیکی صدف با میدونستیهمه مون م!... نبودهیبی عجزی چ-         
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  يآوردیمن خودم به شخصه اسم کله گنده ترش رو هم م.. ارتباط دارهها
 

 .. اش که بد نشدجهی نتیول!..کردمی نمتعجب

 : نگاه کردم و ادامه دادمنیری        به ش

  ی اون توکلای نجاست نی همشی پمی ما خودمون چند بار رفت-         
 

 !بهتر که رفت!... رو ردش کنند بره؟يباری گرفته که جومرض

 : دستش رو تو هوا تکون دادی عصبنیری        ش

  رو يباری ، جوي رو ول کردهیاالن تو اصل قض!.... بخدا نگرانتمی ال-         
 

 ... صدفه نیبابا ا!..؟یگرفت

 ! پاشي رودی        محکم کوب

  ي جورهی...يوا...ی اليوا...رهی بگنوی اي جلوخوادی می کگهید        ..
 

 ! ما ي داره برانیبخدا ا!.. و به من نگاه کردبرگشت

  ي صدف دستش تو کاسه دمیشنی هم مشیر ماه پ سه چهانی        تا هم
 
 ...االن نه. خوردمی حرص منیری االن هم مثل فرانک و شدی شاهیک

 :        فرانک

 !؟يعباد..ه؟ی دختره کنی ا-         

  گهی مییصفا...وتریخودش آوردتش کامپ!..گهی دنهی همقیرف... آره-         
 

 ! برامون رهیگیش رو مفقط پوزه ا...شهی نمشی نخود هم حالقدِ

 :دمی        پرس

 !ه؟ی کي عباد-         

  ییصفا!... شدهنی مزاحم ايباریجو.... بوده اصالنی دعوا سر ا-         
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  هم ندارم يحاال من کار... انقدر دختر لوس و نچسبه کهگهیم!...هست
 

 ش  رفته بوده ازچارهی بیول..میشناسی رو همه مون ميباری جوياخالقها..ها
 

  نی رو داده دست هميری آمارگنکهی مثل ایرحمت...رهی کار بگگزارش
 

 !چارهی برهی خواسته ازش گزارشها رو بگنمیا...يعباد..دختره

 ! خب؟-         

  میدی هم ازش پرسیهر چ!.. اومدرونی هم بي جورهی گهی میی صفا-         
 

 !...يدی گفته بهت مگه که سر فحش رو کشی چخب

 : به صورتش داد يالت خنده دار        ح

 !شهیمزاحمم م        ...

 :        فرانک

 !ي جعفرای شد لنکهیا!...ششی ا-         

  با زنهی اخالقشون مو نمگنیم...گنی منوی اتفاقا همه شون هم هم-         
 

 !هم

  باهاش کردی مدام اصرار منیری بودم شدهی رو ندای        چند روز بود ل
 

  یول.  قبل سوال بپرسمي هفته ی از جو مهموني جورهی و رمی بگتماس
 

  اونقدر ایشناختم از ل.  اون ارتباط ي نداشتم به ادامه یلی تماگهی دخودم
 

  ، رهیگی نبود هنوز که بدونم االن رفته تو فاز و خودش رو داره برام مکامل
 
 !دهی فازهاش پري اصال فربد زده بود تو پرش کال همه ای
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  فکر کنم تا خواستمیباز نم.    تلفن فرانک باعث شد سرم رو بچرخونم     
 

 . منفجر بشهسرم

 ! بله عشقم-         

  الخی و هم با دست براش بدی رو کشششی ننیری        برگشت و رو به ش
 

  ی با دست عالمت خاك تو سرتشیشگی هم به رسم همنیریش!...دیکش
 

 ! کردشی رو چاشنی و هومفرستاد

 ! معلومه عشقم-         

 .        لحنش من رو هم به خنده انداخت

 !باشه عشقم!.... االن؟-         

 :نیری        ش

 ! خودت و عشقتنی بپوک-         

  باعث نیری شيجمله ....  نبودادمی رو دمی که بلند خندي بارنی        آخر
 

 ... بلند بخندمشد

 : مانتوش رو مرتب کرديد پهن شده ا        تماس رو قطع کرد و با لبخن

 ؟!ي باريکار.. بچه ها-         

 :نیری        ش

 ! ها ی خاله هه رو ترکونده باشي فردا که برگردخوامی میعنی -         

 ! تخت-         

 !دندی        هر دو با هم خند

 :دمی        پرس

 ؟! خاله -         

 ! خاله اشي خونه می دعوت-         
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  چرا رابطه دونمیمن نم..نای ايچقدر حرص داشت کارها..       واقعا که 
 

 ! کردند؟ی نمي رو جدشون

  که بعد از يبا همون حالت شاد.  رفت عی        فرانک عجله داشت و سر
 

 ! هومن گرفته بودتلفن

 : مبل جابجا شدي رونیری        ش

 ! خجسته ان ها -         

  ي خواستگارانیجر... بهش بگمنوی همخواستمیهم م اتفاقا االن -         
 
 ! شد؟یچ

 ! فرا يبابا...گهی اس دهیمی همون قد-         

 ! شدی اون که راض-         

  تا بعد نمیحاال گفته بب...گهی دکنهی بهونه جور مهیباز ...دونمی چه م-         
 

 !میی داچهلم

  ي اخالقهایلیخ.  نبودیاض فرانک ريبابا... باال انداختمیی        ابرو
 

  تا ي اعصاب خردی رو هم با کلشی داشت و دو تا خواهر قبلي ارانهیسختگ
 

  کردی مفی وقتها فرانک برامون تعریبعض.  شده بود شوهر بدهیراض
 
 .می بوددهی رو به خواستگارها و چقدر خندردادنهاشیگ

  فوت شی وقت پیلیپدرش خ.  متوسط داشتي خانواده هی        هومن 
 

  به قطع گفت که هومن داشت خرج مادر و سه تا شدی بود و نمکرده
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  کی نزدي چند واحد تجاري که از اجاره يدرآمد. دادی رو مخواهرش
 

 . از حقوق هومن بودشتری بیلی ، خگرفتندی مخودشون

  یکاف.  داشتادی قابل انعطاف زری خشک و غي        پدر فرانک اخالقها
 

  که از يزیچ.  خودش درازتر کنهمیرو جلوش از گل پاش یکی بود
 

  شتری بود که مشکل باباش بنی شده بود ارمونی فرانک دستگيصحبتها
 

 خواهرهاش .  و تندمزاج بودی زن عصبهیمادر هومن .  هومن بودي خانواده
 

 .دندیرسی بنظر می از خود راضیلی خهم

  بوده که با خواهرهاش نی مخالفت باباش اولش الی دلگفتی        فرانک م
 
  االن مثل یول. میدیدی منهی به عمی که داشتيزیچ! يای کنار بی تونینم
 
 . نرمتر شده بودی کمنکهیا

 
 دهی       ش

 
 صدف هم داشت غش غش .  فاصله گرفتمنای        بلند شدم و از م

 
  کنارش نشسته بودم قطع نخاع گهی دي قهیچند دق. دیخندیم
 
 ! آرزو داشتم هنوزیمن کل!..شدمیم

 !شــعـــوریب!..شعوری ب-         

  برام فرستاده امی پي تود،ی هم شاشتری تا حاال پنجاه بار، بشبی        از د
 

 !شعوری ببود
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 صدف دکور اتاقش رو .  پنجرهکی چرخان نزدی صندلي        نشستم رو
 
  دائم نای که من و مياونقدر.  وجه ممکن درست کرده بودنیباتری زبه
 

 .می اونجا باشمای دامی داشتدوست

 .  سبز و کرم گذاشته بودی خودش ، شش تا راحتی و صندلزی        کنار م
 
 . که روکش سبز داشت .  پنجره هم چرخانش رو گذاشته بودکی نزدو
 

 !شی کوچک قهوه خورزی هم مکنارش

 ش و  بودن اتاقرینورگ..گهی دکی شي قاب عکسها و گلدونهای        کل
 

  گهی بالکنش که دي و جمع و جور تودی سفی و چهار تا صندلزی منطوریهم
 

 . نداشتحرف

 .  رو خودش با خرج خودش گرفته بود و آورده بودنهای اي        همه 
 

  لحظه يتو.  من عاشق اخالقش بودم یول. کردی مسخره اش منای مچقدر
 

 ! کرد و با قدرت و پر نشاطی میزندگ

 !آشغال!...؟ي بال گرفته بودنقدریا...؟!دهیره ش آ-         

  نای و ارمی میرآبی وقته دارم زی من کلکردنی        هر دوشون فکر م
 
 .دونندینم

 ! خوشحال بود؟ای دني من االن توي به اندازه ی        ک

 !ستی نی        مطمئنم کس

 !م؟ی کنکارتی چی بگيدیترس...زرنگ محل ... تو رو خدا نی بب-         

 ! خبدونستمیمن نم.. ادبی ب-         
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 :        دوباره رو به صدف کرد

  گفتمیمن داشتم همون لحظه بهش م!..منو باش !...هیشعوری چه ب-         
 

 تو نگو اخراجش !.. رو اخراج کنهتی انگل قزميباری جونی براش بلکه اای بادا
 

 ! و اومده کرده

 ..میدی        من و صدف خند

 ! و دل و قلوه رد کردن قبالاومدنی و مرفتنی می کلنایتو نگو ا       . 

 :دمی کشي        دستم رو سمتش به عالمت هو

 ! هایزنیدرست حرف م..؟! دل و قلوه کجا بود-         

  ادی روت زدمیبا..ی با من حرف بزنينجوری ادمیبا!...بله !..گهی بله د-         
 

 ...بشه

  هر دوشون رد نی که بی حرفش رو قطع کردم و با نگاه        با خنده
 

 : گفتم کردمی مبدل

  حرف ی بار هم تلفنهی.. شدمنشی سوار ماشي سرهی بخدا فقط -         
 

 ...یهم...میزد

 .. دوباره باعث خنده ام شدغشی        ج

  یچی و هیشی منشیسوار ماش..يریبم..دهی شيری بم-         
 
 کوفت ...دونستمیز هر مار و نم...؟!شعوریب..؟!کثافت..؟!یگینم
 
 منو بگو چقدر دلم !.... برا منکنهی مهی نشسته گرياونجور!...؟یدونستینم
 

 !دهیگفتم چقدر ترس.. براشسوخت

 !گهی بودم ددهی خب ترس-         
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 !انتر !  حرف نزن-         

 :        صدف چونه اش رو سمت من حواله کرد

 ! آبم روشهی کننیاخراجمون م..نایرست حرف بزن م باهاش د-         

  من يغهای جونیم.  بلند شد و سمت من اومد نای        همون لحظه م
 

 . بکشمغی از درد جای بخندم دونستمینم. کمرمي محکم زد رودوباره

  سوده و ي اونقدر فک زده بودم براشبید.  سرم بودي فکر توی        کل
 

  بالش ي سرم رو رونکهی ، که همنای مي تلفن برايو بار تهی ساعت می نهر
 

  بود و بعدش شمی پنایاز صبح هم که م.  خوابم بردی کدمی نفهمگذاشتم
 

 ! قشنگ تمرکز کنمموندمی تنها نمقهیاصال دو دق.  اتاق صدف ي تومیاومد

 .  صدفی سمت صندلدی کرد و بعد دوباره چرخختهی        موهام رو بهم ر
 

 .زشی مپشت

 !شهیبخدا هنوز باورم نم!...؟يباری اخراج شده ها جوي صدف جد-         

 :        موها و شالم رو مرتب کردم و بلند گفتم

 ! حقش بود-         

  ي        هر دو برگشتن و با لبخند بهم نگاه کردند که من هم با صدا
 
 : آورده ، خجل لبخند زدم و گفتمنییپا

 ! زشت شعوری ب-         

 :        صدف 

 ! ماه رمضون رو؟يساعتها..؟! گفته ی گفت بهش چ-         

  شوق پر هی همراه شد دوباره با پر شدن دلم با نای        کثافت گفتن م
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 ! و حال شور

 بخاطر من ... بخشها رو تو ماه رمضوني همه يساعت کار....        دکتر
 
 !کم کرده بود! خود من ..

 !شهی مسیم چشمهام داره خ        احساس کرد

  دنی خودم رو گرفته بودم و با شني جلوروزی        خدا رو شکر د
 

  ام هی هم اصال گرشبی دیحت.  نکرده بودمهی رستوران گري توحرفهاش
 
  اون حرفها مطمئن شده بودم واقعا دنی با شنیی جوراهیانگار . ومدین

 
 !ستی نی الکالی فکر و خگهی داره و ددوستم

 !دی      سوده هم فهم  

  که بخاطر کردی مدمی همش داشت نااممی رامسر که بوديخودی        ب
 

 ؟!ی چروزید...نای زنگ زده و اجزوه

 !روزی        د

 !روزی دي        وا

 !ا شتباه نکرده بودم...دونستمیم..دونستمیم...        من گفتم

 !خورهی تازه قسمم م-         

 !دونستمی من نمنای بخدا م-         

 ! انگليبال نگرفته !... قسم خدا نخور-         

 : و گفتمدمی        خند

 . باور کن-         

  دو هی اقلش ي که دستش رو گرفته بودياونجور....؟!باور کنم!  عه؟-         
 

 !خوادی مخ زدن میماه
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 ز باورم هنو... خدايوا! ....مخ دکتر رو؟!...من مخ بزنم؟!..        من ؟
 
 !من؟...نیهم..؟!من مخش رو زدم..شهینم

 !تو بهش بگو!... صدف-         

  گرد شده برگشت نگاهم ي با چشمهانای        صدف لب باز کرد که م
 

 :کرد

 !می دوست بودنهمهیا!... به من؟یگینم..عه عه...شعوری ب-         

 :        بعد دوباره به صدف نگاه کرد

 ؟! رو ترکوندهستمی خز ، ورداشته زده کل ساروی نیا بخاطر -         

 :        لبخندم رو خوردم

 ؟!ی خز خودت-         

 ! که يآبرومونو برد!.. اشدهیبا اون رنگ پر!.. حرف نزن تو-         

 ! اتاق صدف برام زنده شدي توروزی دزی که گفت دوباره همه چنوی        ا

 اونقدر !..کردی داشت سکته منای ممیمده بود اورونی از اتاقش بی        وقت
 

 ! دست دکتر بوديکه تو....و دستم... مندنی کرده بود با دتعجب

  یمن گفتم چ!..ش؟یاز کجا آورد!...بابا شانس رو برم...؟! آره صدف-         
 

 ! دکترموننی امسال حاج آقا شده اهویگفتم چطور !...شده

 : کرد ی        نچ نچ

  گوش خودمون بوده و ما ری خبرها زيهمه !...گو چه خبر بوده ب-         
 
 !شعوری بيا!..خبریب

  نیا.  بودنطوری همشهیهم. نایبرعکس م.         صدف آروم و خونسرد بود
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 حرفها و .  تر حساب کنهي آدم روش جدشدی بود که باعث متشیشخص
 

  بزنه یحرف خواستیدلم م.  قبول داشتمشتری بیلی هم رو هم خلهاشیتحل
 
 ! رونای مي کنه حرفهادیی تاو

  شک کمیخودم .  براش نمونده بود که دکتر عاشقم شدهی شکنای        م
 

  همش آروم و یول. شدی راحت تر مالمی خزدی می حرفهی اگه صدف داشتم
 

 !دیخندی مساکت

 ؟!ي به شانس اعتقاد ندار-         

  بگه که همش خواستینم!...دی پرسنای        صدف بود که رو به م
 

  هم یلیخ..گفتنیهمه م.. بودمکلیخوش ه..من خوشگل بودم!..شانسه؟
 

  مثل دکتر یکی نکهی اي نبود برای کافنایا.. بودمي با ادب و با شعوردختر
 

 ! بشه؟عاشقم

 !دونمینم...        شونه ام رو نامحسوس باال فرستادم

  :نای        م

 ! فاجعه استنیا!...ستی شانس نگهی دنی ا-         

 ...دمی        خند

 :        صدف

 حاال .. کنار هايذاری مهاتویمونگول باز.. تو رو خدادهی شی ول-         
 

  رنگ به روت رونی بي از اتاق که اومدنایبه قول م...گهی گفته دشانست
 

 !نبود
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 :نای        م

 !آبرومونو برد!..گمی م-         

 ... زشت رو لیشما هم اگه اون گور..من حالم خوب نبود..ا برو باب-         

 :        صدف

  تو شانس ینزن!...آخر کالسن.. با کالسننایا...گهی حاال د-         
 

 !گمی از کجا دارم بهت منیبب...خودتا

 :نای        م

 ! تو سرتزنمی میزر بزن... اصالکنهیغلط م!.. که کشتمشیکی من -         

  که کرده بودم فکر ي به کارخواستمیاصال نم.  بودمجیودم هنوز گ        خ
 

 !کنم

 و به خودم وعده ...کردمی از ذهنم دورش معیسر... افتادمی مادشی        تا 
 
  دستم رو دمی اجازه نمگهید.. بار بودهی که که فقط همون دادمیم
 

  چه حاال..گمینه حتما م.. بگمدیحاال شا....گمیاصال بهش م..رهیبگ
 

  چون روزید..رمی بهم بگه دستت رو بگخوادیدوباره که نم...هیاجبار
 
  اصال یول... آروم بشمينجوری فکر کرده بود ادیشا.. حالم بدهدونستیم
 

  ایخدا...چشماش چقدر پاك و معصوم بود.. ندارهي قصد بدچی همشخصه
 
 ! کنم؟کاریچ..

 ...دمی کشي        نفس بلند

 !؟ی گفتنایت ا به مامان-         
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  ي ازم خواستگاريانگار!  بگم بهشون؟یچ...خل  ..نایم!..عی ه-         
 

 !کرده

 احساس کردم صدف هم چشمک زد و ...دی تو دلم جوشيزی چهی        و 
 

 ! از حرفمدمیخجالت کش ..من

 اون از ...يباریاون نفله کردنش از جو...؟! بگهی چدی باگهی د-         
 

 !اون از دست تو دست گرفتنش!...ستمی کل سیلیتعط

 : دوباره چشمهاش رو گرد کردنای می        گر گرفتم از خجالت ول

  ی مونگول چنیآخه ا!..ه؟ی جدهی واقعا قضیگی صدف تو میعنی -         
 

 !اد؟ی که ازش خوشش بداره

  که هر دو دستش ینی حعی سریلی خی جوابش رو بدم ولخواستمی        م
 

 : ادامه داددیران پاش کوب ي رورو

 من !... هستي خبرهی...هیجون خودم جد..هی بخدا جد-         
 
 اصال !...ره؟ی بگلی دختر تحودهی تا حاال دی رو کیوانیآخه دکتر ک...دونمیم
 
 ! دختر جماعت تا حاال طرف شده؟با

 :        بعد رو به من ، بلند داد زد 

 ! شـــعــــوری ب-         

 . بهش فحش بدمخواستمی رفت مادمی خنده ام گرفت و        

 ! نون ما افتاده تو روغن؟یگی میعنی..صدف... صدف-         

 صدف با همون .  نگاه کردم تا منظورش رو بفهمم نای        متعجب به م
 

 : خونسرد به من نگاه کردحالت
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 فکر ... کهارهی در بي مونگول بازينجوریاگه بخواد ا!... دارهی بستگ-         
 

 !خورهیچشمم آب نم..نکنم

 !یپی خودت چ-         

 : گفت ی رو به من با اخم ساختگنای        م

 من  ..ي کرديکثافت اگه گوه خور!..شعوری بپی چگهی راست م-         
 
  با شمی پا مدهیبخدا ش.... دست نزن به من و خوامی و نمرمی و نمامینم
 

 !کشمی مساتوی دم خونتون گمیای ، بابام و مسعود ممامان

 ! من حرف بزنمدادی        اصال اجازه نم

 ! رفتهیزدم تو دهن جماعت... شکرتایخدا ...ي وا-         

  که ي جمله ای فکرم رفت تو معنی جوابش رو بدم ولخواستمی        م
 

 ! مطمئن بود که دکتر عاشق من شده؟نقدری ایعنی. گفت

 ! ازدواج کنه؟با من...خوادی        م

 !نجا؟ی اي همه کاره شمیم..        بعد من

  يبه همه ... کمک کنمهی و صدف و بقنای به متونمی می        حت
 

 ؟!دوستام

 :        صدف

  یبزنم تو دهن جماعت!...ي برشی پمی حاال تا اونجاش رو نخواست-         
 

 ...نمیبی که من می شل و ولنیا!...

 ! ادبیب!..ی خودت شل و ول-         

 !؟یگرفت....؟!دهی شیستی شل و ول ن-         

 !دونمی خودم م-         
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  چراغ سبزها رو نیا!... ها ي از دستت بره از عن کمتري بذاردهی ش-         
 

 ! ها دهی ندیکس

 : و تو پوست خودم نبودم اصال ی معلومي شدم به نقطه رهی        خ

 !دونمی م-         

 ! کنمکاری چدی بادونمی م       

 :نای        م

 ! تو ؟تهی حالیچ..ها..یدونی میچ...نمی واستا ب-         

  زل زی مي بهش نگاه کردم و بعد دوباره به گوشه ی        عصب
 

  من ی همه خوشگلنیا !..نیهم...گهی دنی بهش بگم همخواستمیم...زدم
 

  یحت!..دکتر عاشقم شده... بکنميالزم نبود من کار!.. خودش رو کردهکار
 

 ! بوددهی هم فهمصدف

 !اصال هالك منه!... جونم ی همه چ-         

  مچهی که ندمیصدف رو د.  شدم از حرفم مونی لحظه پشهی        
 

 انگار اون هم . پوزخند نبود.  کرده بودي ورهی زده بود که لبش رو يلبخند
 

 . بودجی داشت و گ شوقنای هم مثل مدیشا.  باورش نشده بودهنوز

 :دی پرسدهی کششی با ننای        م

 !؟يدی از کجا فهم-         

 !کنمی برات می بگيگفت هر کار..خودش گفت!... معلومه-         

  خودم رو گرفتم که ي زل زدم و جلوزی به منهی        و دست به س
 

 ! نشدیول!..نخندم
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  هم ي اگهی ديم چه کارها تا بهت بگمیگفت بر.. که نگفتينجوری        ا
 

 !کنمی مبخاطرت

 ..دیلرزی        زانوهام داشت م

 :        صدف

 ! مثال؟ی چ-         

 :دی هم پشت بندش پرسنای        م

 ؟! خب-         

 ..گهی گفت د-         

 :دمیی هر دوشون رو پایرچشمی        ز

 ! به شما بگم تونمی رو که نمزی همه چ-         

  دمی رو دور زدم و دوزی مغی دوباره حمله کرد طرفم و من با جنای    م    
 

 ! درسمت

  ي داخل و صدادی رفتم دستم رو کشرونی        در رو که باز کردم و ب
 

  و نای خودم رو رها کردم از دست میول . ای که گفت بدمی رو هم شنصدف
 

  هم از دست  کمهی. گهی دکردی خلم منای مموندمیم.  کار دارمگفتم
 

 . صدف دلخور بودميلهایتحل

 .. باباي        ا

 ! داشتماجی کم هم به خلوت احتهی        

         دستام رو از جلو قالب کردم و با آرامش به سمت بخش خودمون 
 

  لهیوس....بخشها...آدمها... ها همون ها بودندواریدر و د.  کردمحرکت
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 !دمیدی مگهی جور دهی من داشتم همه شون رو یول...ها

 !گفتنی مکی و تبرکردندی        انگار همه داشتن به من نگاه م

  داشتند بهم چشمک وارپوشهای دي تودی خورشیحت..زی        انگار همه چ
 
  !زدندیم

  رو داشتم اصال تا خود نی اتیظرف.  لبخندم رو گرفتمي        جلو
 

 !ينجوری برم همادهی پخونمون

  بودند که دستم دهی منو دگهی و صدف چند نفر دنای بجز مونمدی        نم
 
 !روزی ددیدی رو نمییاصال چشمم جا... دست دکتر بوديتو...

  اومد ، رونی آسانسور بي از تودمی که دي مردهی فکر نکنم بجز ی        ول
 

  اونقدر استرس می به بخشمون برسنکهیقبل از ا.  راهرو بودي تویکس
 

  دستم ی که وقتکنمی دارم می چقدر کار زشتنکهیم بد بود از ا و حالداشتم
 

  بود ستادهی مرتب کردن موهام فقط اي به هوادمی کشرونی از دستش برو
 
 ! بهم زل زدو

  صورتش ، ي توي حالم چقدر ناجوره که اون اخمهادی        فکر کنم فهم
 

 ونجا  ابروهاش بود رو ، اي تودمی و دمی اتاق صدف بودي تویوقت
 

  با من و من گفتم اون شکالتها رو ی نگاهش خندون بود وقتیحت.نداشت
 
 ! خورده بودنديباریچون به صورت جو.. دوست ندارمگهید

 !بهم گفت بهش بگم فربد...ای خداي        وا
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  مطمئن شتری بگذشتی که ميو هر لحظه ا.. رستوراني توروزی        د
 
 !خودم ي فوق العاده ییبای از زشدمیم

  ی مثل دکتر ، آدم همه چی نقص و جنتلمنی        مشخص بود که آدم ب
 

  رو هایژگی وي سرهی که شهی میخب حتما عاشق کس... مثل اونیتموم
 

 ...گهی باشه دداشته

  !نای مامانم اي        وا

 ! اگه بشنوند ؟شهی مي        چطور

  کلمه داشت پر پر هی ذهنم يهمش تو... پرنسس رو داشتمهی        حال 
 
 ! افتاده باشهری پروانه وارد قلبم شده باشه و گهی نکهی انیع..زدیم

 ....فربد...فربد...فربد....گفتی و مزدی        داشت بال بال م

  که از گوشهام ي بار نتونستم لبخندنی        شونه هام رو جمع کردم و ا
 

 ! رو جمع کنمزدی مرونیب ! ی حتهم

 !دهیش...و ...د        فرب

  !دهی        فربد و ش

 ! اومدند؟ی بهم منقدری که اای دني بودند توی دو اسمچی        ه
 

  و زدی به تناوب ضرب منی فرمان ماشي        اشکان با چهار انگشتش رو
 

  فربد يهای رو بابت پوزخندها و مسخره بازتشی از عصبانی کمکردی میسع
 
 ! کم کنه ينجوری ا،

 !رسونمتیمن م!...نی برو عقب اصال بشيخوایم... داداشگمی م-         
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  شد، داشت لحظه به لحظه ی کم نمتشی نه تنها عصبانی        منته
 
  ي بزرگراه ، باهاشون توي که از ورودی و ششستیدو. شدی مشتریب

 
 ! بر علت بوددی افتاده بود هم مزری گکیتراف

 !؟يندار!..گنیواز هم بهش مج...؟!یگیراست م.... ها ؟-         

 : کرد آروم بگهی        سع

 !یکنی ممی عصبي دار-         

  و شش ، بغل راننده نشسته بود سرش رو ستی دوي که توي        دختر
 

 : آوردرونی بیکم

 ؟! نگاه کنهخوادی اصال نم-         

  رو کردی اعصاب اشکان رو هم نابود ممچهی که ني بلندي        فربد با صدا
 
 : دخترها گفتبه

  ینیبینم!.. گرفته؟نامهیتازه گواه!!... حرف نزن عن-         
 

 ! اتو بده باال شهیگوه بخور ش.... جلو رو بپاددیفقط با....؟!چشماشو

  نکهی کرد عالوه بر ای        اشکان لبش رو از داخل به دندون گرفت و سع
 

  که ي مسخره اکی و تراف ،شی ، تسلط خودش رو به اعصاب، جفتنخنده
 
  حفظ شدی شده بود و لحظه به لحظه بدتر مجادی اي طرز مسخره تربه
 

 .کنه

  اصال قصد دیرسیبه نظر م.  دخترها بلند شده بود ي خنده ي        صدا
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 اشکان .  هم همچنان قفل بودکیتراف.  از فحش فربد مکدر بشن نداشتند
 

 ! به فربد نگاه کردیو عصب دی فرمان کوبي با دست راست رومحکم

 !فقط ترمز رو حواست باشه...يکالچ که ندار... جونم داداش-         

 ! دندونها خرجشون چهار تا انگشته ها نی ا-         

  هم شیحاال تا پنج سال پ...نو؟ی داده اادتی نای س-         
 
 !ریبگ...گِل...بگو با من !... بهترش اومدهيورژنها...میگفتیم

 . ارهی کل کل حتما با فربد کم مي     تجربه بهش نشون داده بود تو   
 

 ! داشتيری حالگي برای رستوران فرصت خوبيتو.  بود ادامه ندهبهتر

 !کردی ميزی داشت براش برنامه رشدی        دو هفته م

 !میکردی تولد فرداد دعوتش میگفتیم!.. ؟ي جد-         

 !دمشی دروزی من خودم تازه د-         

 !چشاش هم سبزه ؟... عه-         

  !ستنای نی الشنایا... فربدی گند نزن-         

 :دی        فربد بلند خند

  !اری در ني بازجیگوه گ!...عشقم...میگی نمنجای رو ای الش-         

  قبل تا االن ، دندونهاش رو می ساعت و نکی بار از نی چندمي        برا
 

 : هم فشار داديرو

 !کره خر !..نیآدم حساب... آبرو دارما-         

 !یخودت!...هی خوراك من آدم حساب-         

  از گهی رو با دو نفر ديروزی        اومد جوابش رو بده که دختر لوند د
 

 . اومدندنیی که از پله ها پادی دهمکارهاش

 . سمت فربددی جلب توجه کنه چرخنکهی        بدون ا
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  !هی ناتالدهیکت سف...دن اوم-         

 : زددی دشدندی مکی رو که نزدي و سه دختردی        فربد آهسته چرخ

 ؟!کتنی آرشتنای ا-         

 ! حواست رو جمع کن -         

 ! خوبنیلیخ!.... ان؟ينجوریا... پس چرا-         

 پشت سرش هم فربد ، که داشت فکر .         اشکان لبخند زد و بلند شد
 
  رو ی آلماني مانکنهانی رقابت با بهترتی هر سه دختر قابلردکیم
 

 !دهیو مخصوصا کت سف....داشتند

  که ي زنده اي شونی ذهن فربد اومد که آخري تونی        آلمان بخاطر ا
 
 . فرانکفورت بودداسی بود متعلق به آددهید

 ا ورود  داشت رو ، بی آبعلي اشکان تویی که زندای بزرگنی        قطعه زم
 

  به سر و روش بکشه ی داشت دستمی تصمرانی همسرش به اي خواهرزاده
 
  که اشکان حتما يکار.  کنه ي و تجاریحی مرکز بزرگ تفرهی به لی تبدو
 

  ازدواجش با ي رو ، براشیی داي بتونه نظر موافقت خانواده نکهی ابخاطر
 

 .دادی م با جون و دل و به نحو احسنت انجاماره،ی به دست بایسل

  کرده بود که با مخالفت ي خواستگارشیی        قبال سه بار از دختر دا
 

 ! روبرو شده بودشیی زن دايجد

 ! کردی نمافتی درای رو هم از سلي چراغ سبزچی        در ضمن ه

 چون از .  داره ی بستگشیی موضوع به زن دانی کامال ادیرسی        بنظر م
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 . بودومدهی بر نيدربزرگ مستبدش هم کار پي و تالشهایی داموافقت

  ي تجاریحی تفري پروژه خوادی توانش مي        مشخص بود که با همه 
 

 ! انجام بدهيشتری هر چه بتی با موفقرو

  ي ، شرکت ساختمان سازالی مستانه و فرش،یرانی اي و کمکهای        ناتال
 
  هی رای که اخکردندی اداره مهی ترکي رو توي معتبری دکور داخلی طراحو
 

  اون رو اداره الی هم منتقل کرده بودند ، که فررانی از اون رو به اشعبه
 
  بهش ی که اشکان تلفنی و پورسانت خوب،ی قبليطبق توافقها . کردیم
 
 . اومده بودرانی خودش به ای داده بود ، ناتالشنهادیپ

 تمام مدت به در  فربد و اشکان قبل از ناهار ، ی ساعت مخ زنمی        ن
 

 ! خورده بود بسته

  چوب خشک ، خونسرد و کهی تهی نی هم عشیرانی اي کمکهای        حت
 

  ول ي موقع ورود فکر کرده بود که ادنشونیفربد با د. کردندی رفتار ميجد
 
 ! خودمونني هم که بچه هانایا!..

  يهها نگامین.  حالش گرفته شده بودی حسابي ساعت بعدمی نی        ول
 

 ! حس رو دارهنی اونم همگفتی هم داشت ماشکان

 ! رفتار کردن دخترها بودکی        قسمت بدتر ماجرا ش

 !کی شیلی        خ

  ي افاده ايهایگولی ژنینکنه ا . شدی        فربد واقعا داشت نگران م
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  نای که هر وقت با آدري مسخره ايکهای از اون استیکی خواستندیم
 
 !ستوران رو انتخاب کنند؟ راومدندیم

  درست شدی بار موفق مکیفقط !  که از هر سه بار تقال ییکهای        است
 
 ! اش کنه کهیت

 ..        نفسش رو منظم کرد 

  !الی خی        ب

  !ستیهم بد ن .... هی و فاسشون به سی        ف

  ای..؟!گرفتیم؟ چقدر دماغش رو برام باال ! رفته همون ژاله رو ادتی        
 

 ! اصال ایل ...نیهم

 ! کرد مثال ؟کاریحاال چ..؟! شدی        چ

 !دادی ها رو مي دلدارنی اشکان داشت به خودش اقای        روبروش ، دق

 من چراغ سبز !..رنیبرن بم!.. نظر منو جلب کنندينجوری اخوانی        م
 

 !صد سال ...اعمر...ذارمی هم محل سگ نمایمن به سل!.... بدم؟نشون

 منوها .  شد و خوش آمد گفتکی غذا بهشون نزدي        گارسون با منو
 

 .ستادی داد و منتظر ارو

  انتخاب نیبهتر! ختیری بيهایریکبی انی جو و انی        فربد فکر کرد با ا
 
  !هی کبابي نوع غذاهی

   خودش و مستانه رد و بدل شد ، رفتنی که بي        با لبخند ژکوند
 

 . قسمت کباب ها يتو

 : گفتی به منو رو به ناتالي        اشکان با نگاه سر سر
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  نجای اي ژهی وي غذاياما مطمئنا مزه ..نی اومدرانی به اادی شما ز-         
 

 !نی تست نکردرو

  گفت و ی دلش لوس بدبختي به اشکان ، توي        فربد با نگاه اخم آلود
 

 ! حرف بزنهیداد ناتال با لبخند اجازه نمستانه

 !نی تازه اومدنکهی شما خودتون هم مثل ا-         

 ! قربون شما -         

 !  لوند ي اسم مستانه ي        هر دو بهم چند لحظه نگاه کردند و فربد رو
 

 !دی کشخط

  گهید... داده بودلی عشوه ، رسما خودش رو به اشکان تحونی        با ا
 
 !دادی هفته منی تا آخر همدشی هم که مری دیلیخ

 ! بدمشنهادی امشب رو من پدی اجازه بدی        ول

  زد که باعث شد فربد دلش بخواد بلند بشه و بره جرش ي        و لبخند
 

 ! سر جاشنهی و بشبده

  اشکان ، با لبخند منوهاشون رو ي جمله نی هم با ای و ناتالالی        فر
 

  اشکان نگاه ي هاي اخم و حال گرفته به دلبر گذاشتند و فربد بازی ميرو
 
 !کردیم

 :ی        ناتال

 !منتظر...  شماي ما هم برا-         

 : با خنده اضافه کردالی        فر

 !می منتظر-         
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  که یی و با نگاههاکردندی        هر سه دختر االن داشتند به اشکان نگاه م
 

 ! توش نبودهی اولي سرداون

 ..کامال با من موافق بود....گفتمی داشتم به فربد مشبید...ی مرس-         

  دیچیپی به خودش می فربد که مثل مار زخمي        نگاهش رو
 

  به اشکان ی محلنی منو باشه و کوچکتري داد سرش توحیترج...نشست
 

 !نذاره

 !..خوردمی و گوه مگفتمی مشبی        د

 ..دادی سره داشت بهش فحش مکی        

 ...        پدرسگِ مادر

 ... اعالشه کهارِیخاو..نجای اژهی ويغذا...؟!        نه فربد

 با تعجب سر از منو بلند کرد !...دی اشکان رو نشني حرفهاي هی        بق
 

  خونه اش تصور یی دستشوي توکردی استفراغ مکهیخودش رو در حال....
 

 !کرد

 ! بوددهیتر براش نقشه کش هر چه تمامی        اشکان با پست

 !ار؟ی        خاو

 !چرخندی        احساس کرد دخترها دارن دور سرش م

  دهیاشکان از کجا شن...کردی هم حالش رو بد ماری اسم خاوی        حت
 

 ؟!بود

 !فربد مرده بود..زی مي و بذارن روارندی رو باری بود خاوی        فقط کاف

  عی ماهی و کنندی دستش دارن زق زق ميتها        احساس کرد نوك انگش
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 . از معده اش راه گرفته بودیترش

  لحظه نگاهش به هی.. االن هم زانوهاش سست شده بودندنی        از هم
 

  افتاد که بعد از سفارش به گارسون ، با لبخند کج کنج لب ، اشکان
 

 ! کرده بودزی رو براش رچشمهاش

 :        مستانه 

 !ن؟ی هستیشما جنوب! ..آره فربد ؟ -         

 . اشکان انداختي رویعی        نگاه سر

  !نای جلو اختهی منو ری        زار و زندگ

 . کمر فربد گذاشت ي        اشکان دستش رو دوستانه رو

  رو به من نجای خودش ای قبليسر.... من عاشقشم !...ي اهواز-         
 

 ! کردیمعرف

 :الی        فر

  میآشنا در اومد..؟!هیبهتون گفتم پدر من هم اصالتا آبادان... اهواز-         
 

 ! جانفربد

 !الی فري تف کنه روخواستی        دلش م

 !آبادان!..چه خوب... بله-         

  که کردی ذهنش رو مرتب منکهیهم... حرف بزنهتونستی        واقعا نم
 

 دا کنه اشکان با مهارت راه رو  جاری بگه و خودش رو از فشار خاوي اجمله
 

 !بستی مشتری ببهش

  رو شما هم اریپس اون طرز خوردن خاو!.. جان؟الی آبادان فر-         
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 !نیدیشن

 ! چطوره؟-         

 : دخترها چرخوند نی بی        با لذت نگاه

  مخصوص خود ی ترشهی اری نوع خاونیا!...گهی االن فربد بهمون م-         
 

  اونا رو با يفربد به نحو فوق العاده ا... خاصشي رو داره همراه سبزاریخاو
 

 .. وکنهی مخلوط ماریخاو

 واقعا حالش بد بود و فقط اشکان ...        سرش به دوران افتاده بود
 
 !کننی چقدر بدترش ماری پر از خاوي جمله هانی ادونستیم

  ی باقالنی ، عاریوخا.  ضعفش دست گذاشته بود ي نقطه ي روقای        دق
 

 !کندی ها ، اسمش هم کلک فربد رو میسمی فاويبرا

  بهش نگاه هم ی حتگهی        ملتمسانه به اشکان نگاه کرد که به عمد د
 
 ! داشتاجی االن به دکتر احتنیهم. کردینم

  از صبح خورده ی برسه ، احتماال هر چزی مي رواری خاونکهی        قبل از ا
 

 ! آوردیم رو باال بود

  کرد بدون جلب توجه عرق ی گذاشت و سعزی مي        آرنجش رو رو
 
  و فربد دادیاشکان با لبخند جواب دخترها رو م.  رو خشک کنهشیشونیپ
 
  ي دخترها رو برایکی یکی فکر کنه که اشکان داره نی به ادونستینم
 

 ا اعصابش  بقای باشه که دقی نگران حالت تهوعای ، کنهی تنها لقمه مخودش
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 ! بودمرتبط

 دخترها متوجه .  بود زی آمتی غذا برسه موفقنکهی        تالشش تا قبل از ا
 

 و فربد فکر ... شده بود کیگارسون نزد....یول... ناجورش نشده بودندحال
 

 !هی کار درست تریلی ، احتماال خزی بلند شدن و دور شدنش از سر مکرد

 ! موندی نمی باقشی اجتماع از شعوریچی        هر چند که ه

  دشی شديآلرژ.  شد زی خمی گذاشت و نزی مي        هر دو دستش رو رو
 

 : بگه ي گرفته اي شد با صداباعث

 ! خانمها دی ببخش-         

 . ..دی آرنج راستش گذاشت و محکم کشي        اشکان دستش رو رو
 

 !نهی شد بشمجبور

 ؟!یکشی نمگاری قبل غذا سيمن قول ندادفربد تو به ! زم؟ی کجا عز-         

 !دی خورد و اشکان رو چهار تا دی        چشماش تاب

  تونست بوش رو حس یاونقدر که م.. شده بودکی نزدیلی خاری        خاو
 

 !کنه

  حرف گاریاحتماال داشتند در مورد س. دی دخترها رو هم شني        صدا
 
 !دیچرخیرش داشت م دور سشونی سرخ و صورتيلبها. زدندیم

 !        اشکان حالش سر جاش اومده بود

 !جم؟ی        من گوه گ

  دو ساعت تموم دنیبعد از د.  فربد نگذاشت ي به فحش های        محل
 

  همراه با هر حالت تهوع شینیو اون راه گرفتن خون از ب ! نقطعی الاستفراغ
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  شی نگفته بود آلرژلیهس.  شده بود واقعا از کار خودش شرمنده بشهباعث
 
  هم حالش بد اری اسم خاودنیفقط بهش گفته بود با شن . هی حد جدنی اتا
 
 ! و سرم الزمشهیم

  از يزی اونقدر استفراغ کنه که آخرش بزنه به خونرينجوری انکهی        ا
 

 ! رو اصال انتظار نداشتشینی و بمعده

  نیه نبود و آخر با پرومتاز هم ساختازپامی دقی از سه بار تزري        کار
 

 ! شده بودهوشی هم با دوز باال باون

  رستوران کرده بود ي هم که از هرسه تا دختر تویی هاي        اونهمه دلبر
 
 ! شده بود دهی مالمارستانی بي تو،

  که بکار برده بود تا اجازه نده دخترها همراهش به ي        هر ترفند
 

 !ده بود نداجهی نتانی بدرمانگاه

 !ییهوی شد ی بودند که آخه چنی دنبال اي جدیلی خی و ناتالالی        فر

  ي فربد به غذاهاي بر آلرژی دکتر مبني        مشخص بود با حرفها
 

 !فتهی بی چه اتفاقخواستی مییایدر

  شده بودند و رهی گرد شده به اشکان خي        هر سه نفرشون با چشمها
 

 !خواستندی جواب مازش

         فقط تونسته بود خودش رو متعجب و نگران نشون بده و بگه من 
 
 !دونستمینم

 ! کجــا؟-         
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 !        فربد داد زده بود

 !نیی پااری صداتو ب-         

 ! برم خونه امخوامیم..ولم کن!... آقا ولم کن-         

  ی مای... با منيای مایخبر مرگت ...کنمیدارم تحملت م.. فربدنی بب-         
 

 ... باباتي خونه کنمی پرتت مبرم

 : داد زدي بلندتري        با صدا

 ؟؟! آدرس-         

  ي از رویعصب.  اعصابش رو هم به باد دادمچهی فربد نلی موباي        صدا
 

 !بازم رضا بود.... کنارش بلندش کردیصندل

 ؟!بله جناب ، بله .. بله-         

 :لخور رضا اومد دي        صدا

 ... رو ی گوششهی م-         

  ی زنگ بزنگهی بار دهی!.. رو بهش ی گوشدمینم !..شهینم...شهی نم-         
 

 ... رو مخ منيبر

  واهللا اعصاب برا من یی شمایمیجناب کر...؟! بابا کجاست فربد-         
 

 ...من از سر شب دارم!...نینذاشت

  جلو نهیی آياز تو.  پرت کرد ی صندلي رو روی        قطع کرد و گوش
 

  :دادی به فربد انداخت که مچاله شده شکمش رو فشار مینگاه

 ! آدرس؟-         

  کوچه پارك کرده بود ي رو تونی بعد ، ماشي قهی دقستی        کمتر از ب
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  بغلش رو گرفته بود که فربد با ریچند بار هم ز.  وارد آسانسور شدندو
 

 .رو پس زده بود دستش خشونت

 !گدا گشنه ها !....کنن؟ی می تو آپارتمان زندگنای بابات ا-         

  دلش خواسته بود سرش ییاشکان هر بال.         واقعا بهش فشار اومده بود
 
  که ي اي ،هر مسخره بازکردی بارش مخواستی دلش ميزی آورد، هر چیم
 
  اون کهیر حال ، ددادی بود به خودش و خانواده اش نسبت ملشیم
 
 ! بدهخواستی که دلش مي جوابش رو هم اونجورتونستینم

  آسانسور واری        االن از سر حرص دوست داشت خودش رو به در و د
 

 ! فقطبکوبه

 چند . فربد جلوتر بود و خارج شد .  و در باز شد ستادی        آسانسور ا
 

  که باز شده بود و دی پدرش رو دي جلوتر که رفت در آپارتمان خونه قدم
 

 ! خواب آلود دم در بودندنای و آدرمادرش

  خواب ي و اون لباس کوتاه و کج و کوله نای        چشمش که به آدر
 

  که تازه از آسانسور ی برگشت عقب سمت اشکانی افتاد عصباندشیسف
 

 : شده بود خارج

 !راهتو بکش برو!.. دستت درد نکنه-         

  بهش نگاه کنه دستش رو گرفت و به جلو هلش نکهیون ا        اشکان بد
 

 :داد
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 ! و بروری حکم اخراجت رو بگایفردا ب... های بزني زر بخوا-         

 ! و مادرش شدنای        و همون لحظه متوجه آدر

 ؟! شده مامانی چ-         

  بهش گفت دی        مادرش جلوتر اومد و فربد با دست که سمتش کش
 

 !اخل دبره

 : نلغزه نای آدري کرد نگاهش روی        اشکان سع

 ! کردم دارتونی بدیببخش... سالم خانمها-         

 ....سالم!...زمی عزکنمی خواهش م-         

 :دی        و رو به فربد پرس

 ؟! شده مامانی چ-         

 :        اشکان با لبخند جواب داد 

 !ستین یچیه!... تودیی بفرما-         

  دنی کرد با کوبیفربد سع.  و بعد مادرش وارد شدندنای        اول آدر
 

  و هم رهی ورودش رو به خونه بگي از پشت به شکم اشکان هم جلوآرنجش
 

 ! رو آزاد کنه که اصال موفق نبوددستش

 ! رو نشونه گرفتنای سالن آدري توشی        نگاه عصبان

  نگاه برادرش ی که بفهمه معنهی تر از اونجیگ نای آدردیرسی        اما بنظر م
 

 . بفهمه فربد چش شدهخواستی خواب بود و مجیهنوز گ . رو

 ؟!ي شدیچ..؟!ی داداش-         

 زل زد بهش ! رهی اش رو بگرهی نگاه خي جلوگهی        اشکان نتونست د
 

   و خواب آلودجی ناز و دخترونه ، گي کوتاه و صدایلی با لباس خواب خکه
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 !دیرسی ناراحت بنظر مو

 ! و کوفتی داداش-         

  نگاه یتازه وقت.  گفت ي چرا اونجوردی        فربد خودش هم نفهم
 

 ! به خودش اومددی رو دنای مادرش و آدرمتعجب

 !اشکان جان چش شده؟...؟!زمیچته عز!.. فربد مامان-         

 ! شدهفکر کنم مسموم..میرستوران بود...یچی ه-         

  حرف بزنه نکهی قبل از ایول.  برگشت و تلخ نگاهش کردی        فربد عصب
 

 : گفتاشکان

 ...نیهم... استراحت کنه دی فقط با-         

 :        رو به فربد ادامه داد

 !اتاقت باالست؟..استراحت کن...يای خواد بی فردا هم نم-         

  ي چشمهاي از جلوی اردنگهیو با  رنای آدرخواستی        االن فقط دلش م
 
 ! قدرتش بره تو شکم اشکان ي اشکان دور کنه و بعد با همه زیه

  !گهی ولم کن جون ننه ات برو د-         

  همه حواسش به دختر روبروش که آماده کهی        اشکان با لبخند در حال
 

 : بود ، رو به مادر فربد گفتهیگر

 نگران ..ستی نشیچیه!.. تو اتاقشبرمشیمن م..دی بخوابدی شما بر-         
 

 ! جاننای آدردینباش

 ! لبخندش پر رنگتر شداری اختی و بدی        نفس حرص آلود فربد رو شن

  موس نهمهی خانواده انی اي داشت جلوي نبود رضا نامدارخودی        ب
 

 !کردی مموس
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 ! داشتندیی دلرباتی        دختر به غا

 *       مهتاب
 

  دلم انباشته ي که توي از فشاری        زانوهام رو به هم فشار دادم تا کم
 

 . بتونم راحت تر حرف بزنمی خانم ثامنشیالاقل پ.  بود رو کم کنهشده

 ..کردمیداشتم فراموشش م... من-         

 نگاهم به گلدون .  به صورتش نگاه نکنمکردی وادارم ميزی چهی        انگار 
 
 . وسط مبل ها گذاشته بودزی مي بود که رویصنوع مي گلهاو

 دونه .. حرفاتون هم عمل کردمي به همه یخانم ثامن... داشتم...ی        حت
 

 .. شون رودونه

 ..        اشکهام رو پاك کردم

 ! راحت باش-         

 !نشدم... نهیول... موفق شدمکردمیفکر م..من.... اوهوم-         

 ! نبود ؟ی مشاور کار اشتباهشیاومدنم پ.  کردمهیند گر بلي        با صدا

 !        اصال چرا همون اول به حرف معصومه گوش داده بودم؟

  ی بود وقتشمیاون پ!..... کنه؟کاری من چي براخواستی می        خانم ثامن
 

 ! خواد باهات حرف بزنه؟ی منی بهم گفت حسرضا

 ؟! کردیم من رو از کجا درك ی        عمق بدبخت

  شش سال هوا ي بود که من چطوردهیند.. بوددهی        اون فقط شن
 
 ... فقط نگاه کردنهاشي برارفتمیم

 ! باهات حرف بزنهخوادی منیحس!..نی        بهم گفت حس

 !        با ذوق
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 ! خواهرش دارهی خوشبختي برادر براهی که ی        همون ذوق

  رو هم که قبول نیحس..؟!رش نبودممگه من خواه..        خب چرا نه
 

  شده دای پی خواهرش خواستگار خوبيحاال خوشحال نباشه که برا..داشت
 
 !؟

 ؟!يکردی مهی گري جورنی اون جا هم هم-         

 :        سرم رو به شدت تکون دادم

 ! نه -         

 !يپس نگو که موفق نبود.. خبلهی خ-         

  زی آمتی کار من موفقيکجا...نظورش رو بفهمم        نگاهش کردم تا م
 

 !بود؟

 حرف ...بمون باهات حرف بزنم.. بهم گفته بود نروشی        رضا دو روز پ
 

 !زد

 ! من کجا بوده؟تیموفق...زدمی داشتم زار منجای        حاال من ا

  نجای ندارم ای راهچیه!.... مهتاب به من نگاه کن و خوب گوش بده-         
 
  که بخونم و باعث بشه ي وردهیو نه .. برهشی پی عالزی بدم که همه چتبه
 

  که نجای اياومد...ی کنداشی پدیخودت با!..من ندارم... حل بشهزی چهمه
 

 ..ی کندای کمکت کنم راهتو پمن

 !رمی کنم تا بمهی گرخوامیفقط م...من... تونمی من نم-         

 ... ام بلند شده بودهی گري صدانکهی از ادمی        و نترس

 .. گوش ب-         
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  خوادیرضا بهم گفت پسر خاله اش م!...د؟یدونیشما م...ی خانم ثامن-         
 
  که یکیداشتم از اون تکن...شدمیمن داشتم خوب م.. من حرف بزنهبا
 
  ..خوادیچرا از من م...ذارهیخودش نم..یول...کردمی استفاده منیگفتیم

 .. جمله ام رو تموم کنمي هی        نتونستم بق

  کردن خودت انتخاب ی درست زندگي برای راههی که یینجای تو ا-         
 

  ي و درباره ادی رضا مثال نمی که کمک کننجای اياومد..؟!گرانی دای یکن
 

  نجای بود رضا ايازیاگه ن..؟! پسرخاله اش باهات حرف بزنهيخواستگار
 

 !شیاری بخواستمی مطمئن باش ازت مباشه

 ... مصممش نگاه کردمي افهی انگشتهام به قي        از ال

 ؟!        حالش خوبه

 !ذارمی منجایبار آخرمه پام رو ا!...ارم؟ی        رضا رو ب

  کاکتوست رو رها نکهیبجز ا..ي نداري چاره اچیتو ه! ... مهتاب-         
 

 !یکن

  يکه ناخودآگاه صدا و دور از ذهن بود بی        جمله اش اونقدر عج
 

 ! ام قطع شده بودهیگر

 کاکتوس خار داره و داره بهت ....ي شدکی از حد بهش نزدشی ب-         
 

 !بندازش دور..رسونهی مبیآس

.         

 خودت باعث ...می نداريکار.. بدایخوب .. تو افتادهي برای اتفاقهی        .
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 و ..ستی نرییقابل تغ...افتادهگذشته اتفاق ...می نداريکار..ی هر چای يبود
 
  قصه رو نباری و ای تا دوباره عاشقش نشی زمان رو به عقب برگردونیتونینم
 

 !نهی اانیجر.. بهتره داشته باشهانی که پامیسی بنويجور

.         

 که اصال .. و اون نه تنها روحش خبر ندارهي تو عاشق رضا شد-         
 

  يخوایحاال م!.. که افتادههی اتفاقنیا...خوادی رو مي اگهی کس دخودش
 
  ي جمع بندي زمان برانیو بهتر... و دو ساله اتهستیاالن ب!...؟ی کنکاریچ
 

 گذشته ات حل ... اتندهی آی زندگي خودت براي و فکری روحيها
 

 گذشته رو !...یگیدروغ م ! ی راحت به من و خودت حتیلی خيدار..نشده
 

  رو مدفون یخشم و درد و ناراحت....يحلش نکرد ..ي نکردفراموش
 

 تا حل نشه وضعت .. دردش که هستیول...يریبه سراغش نم...يکرد
 

 !نهیهم

.         

  ی لحظات خوبیطی ودر هر شراشهیهم!....  کاکتوست رو بنداز دور -         
 

  که انگار ی رفتار کني طوردینبا. ی سپاسگزار اونها باشدی داره که باوجود
 

  خاطرات شاد را از يهمه !..  بوده؟ينجوریا..ي در عذاب بود مدتتمام
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  لحظات بد ي وقتت رو فقط به عزاداري و داري کردرونی خودت بذهن
 
  ي اگهیفکر کن و بگو چه لحظات بد د... رضاانیاالن بجز جر....یگذرونیم
 

 !؟یداشت!...ی داشتتی زندگيتو

  اومدم ی مدین چرا بام...بستیفقط چرت تو ذهنم نقش م..        چرت
 
 ؟! مشاورشیپ

 خب چون توجه تو .. رضا هم تو رو دوست دارهيکردی فکر میگی م-         
 
  احتمالش هست اون هم خواسته جبران کنه و یلیخ... بودهژهی اون وبه
 
 چون ... اشگهی خواهر دگمیدارم م!.. اش فرق گذاشتهگهی تو و خواهر دنیب

 
 !نیهم..ی خواهر باشهی دی رضا باي برای بفهمخوامی مقایدق

 ..یول...خوامیم...همش ..خوامی م-         

  گهی دي دارازیاالن ن... تموم شدهگهی دیول....می نداریول!.. نهی ول-         
 

  ادتی خواد دوباره رضا رو ی که ميبا هر فکر ..ی و محکم برخورد کنيجد
 
 !ارهیب

 !        مشاور نفهم 

  عزت نفست اثر ي اتفاق رونیاجازه نده ا.... ات رو رها کن گذشته-         
 

  خوامی عاشق رضا بودن رو هم مي گذشته نی ايرد پاها.. رد پایحت!..بذاره
 

  هیتا ..ادی هم نباش که اسم رضا بییجا.. مهتابیحت..یحت...ی کنپاك
 

 !ی رو بکننکاری ادی بامدت
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 ! برم؟دیکجا با..یعنی... خب-         

  شتریب..؟!ستی خاله ات مگه ننیهم...ي دارگهی دلی فامی حتما کل-         
 

 !ازدواج کرده؟..يای با اون موقتها

 ! برم اونجا تونمیم!... خونه مادرجونم هستینه ول... نه-         

 !رونیخودم که از خدام بود از خونه بزنم ب...گفتی        بد هم نم

  اونجا ی مدتي و برایکنیم رو جمع لتیوسا... خبلهی خ-         
 
 از هر .. خودتوني خونه يذاری پات رو نمیطی شراچیتحت ه..یمونیم
 

 !یکنی مي دورینی که باعث بشه رضا رو ببيهر رفت و شد..یتماس

 !تونمی م-         

 !راحت ..تونستمی        م

 هر وقت که ... از شبانه روزیهر ساعت..ي منو هم که داري شماره -         
 

  هر مورد يبرا..نجای اای بای زنگ بزن ی مشورت کنیکی با دی باي کردحس
 

 !نمتی شل و وارفته نبنقدری بعد اي دفعه خوامیفقط م...ی حتکیکوچ

  دی بایتا ک..گفتیراست م... بار محکم پاك کردمنی        اشکهام رو ا
 
  ي همه ي موضوع رونیا. کردمی ها رفتار مچارهی مثل بدبخت بينجوریا

 
 .... درسمي رویحت.  گذاشته بودری تاثمیزندگ

  ي موضوع خواستگارنی از ایکنیچرا فکر م !..ی با خوشحالی گفت-         
 

 ؟! خاله اش ذوق شده بودپسر

 .. لحظه هم بهش فکر نکرده بودمهی...ای خدايوا...نی        حس

 ..پسرخاله اش..خب..نی حس- -         
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 !؟نهی اسمش حس- -         

 ! آره- -         

 ؟! خب-         

 ...مشیشناسیهمه مون م..دینه که شا..دیبنظرش شا...نی خب حس-         

 !دیشنی بود و حرفهام رو منجایانگار سارا ا.. انداختمنیی        سرم رو پا

 . قبولش دارندیلی هم خنایبابام ا ...یعنی..هیپسر خوب..یلیخ        .

 ! رو نداشتمنی دادن در مورد حسحی توضيوصله         االن اصال ح

 ! ، درسته؟یرضا ازت خواسته باهاش حرف بزن...نطوری که ا-         

 قبل از  ..خوادیم... گفت با ما حرف زدهیعنی... کهگمی گفت بهت م-         
 

 ... با من حرف بزنه کهی رسميخواستگار

 ... بابايا...        سرم رو تکون دادم

 چون ..می موضوع حرف بزننی در مورد اادی زخوامی جلسه نمنی ا-         
 

  فقط خوامیجواب رضا رو هم م.. حل بشهدی که باي داري مهمتري مساله
 
  باهاش يخوای مینی که ببی کم فکر کنهیمگه ازت نخواسته ..ي بدنویا

 
  می رو بذاری وقتهی خوامیم..يخوای مدت زمان مهی یگیم!.. نه؟ای ی بزنحرف

 
 ...می حرف بزنی آرومیوقت.. خوب راجع بهشو

  شهیاصال نم..یول...یخانم ثامن..دیببخش..حرف زدن نداره.. اصال-         
 

 ...چون

 رضا هر وقت ازت !...تموم ، باشه!..میزنی منم گفتم االن حرف نم-         
 

 !ی فکر کنيخوای بگو مدیپرس
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  . گفتیراست م. شدمالیخید ب بعیول. سارا رو بگمانی جرخواستمی        م
 

  ی مورد کار اشتباهنی فکر کردن در ای حرف زدن االن و حتاصال
 

  مشاور شی سرم اومدم پرهیخ. دمی رو که گفت انجام مي کارنیهم.بود
 
 ! کنمکاری چدی بادونستمیالبد خودم نم.گهید
    

 !بستمی        انگار داشتم چمدون آخرتم رو م

 و .  خونه نی برگردم به استی قرار نگهیدم که انگار د بوی حالهی        
 

  اونقدر نجایرفتنم از ا . کردمی نمی هم که اصال احساس دلتنگبیعج
 

 ! درنگ اشتباه بودي براي شده بود که لحظه ايضرور

  شام ي برانای قراره فردا آدرنکهی        رضا هم اونقدر ذوق داشت از ا
 

  ي رودی مدت باهی من که گفتم يله  جمهی باشه که با مهمونمون
 

 و .  نگفت يزی چگهی فکر کنم قبول کرد و دنی در مورد حسحرفهاش
 

 ! نبودمنجای خوب بود که من فردا شب اچقدر

 ! فکر کنمهی قضنی اي        فقط فکر کن من رو

  یی مامان و سارا چه فکرهادونستیرضا نم... به کنارزی        حاال همه چ
 
 ؟!ون دارند خودششیپ

 !هی جدنقدری اهی کرد و رضا حتما فکر نکرده بود قضی        سارا کبابم م

 .  مهربونتر شده بودنقدری روزها انی        و چقدر خوب تر که آقا ا
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  طرف اونقدر مهربون شده بود هیاز . اومدی کامال به چشم مادشی زیمهربون
 

 به خونه مون نکرده ! رم نامحينای با اومدن آدری مخالفتنی کوچکترکه
 

 .... و چرا و چقدر و يری طور با من که کجا منیو هم! بود

 !        از بابابزرگ خواسته بودم باهاش حرف بزنه البته 

 به هر حال .  بود نی الشی چون و چراش دلی هم موافقت بدی        شا
 

  باشم مثال  برگردم ، شدهی تا وقتموندمی منامی بابا بزرگ اي خونه اونقدر
 

 ! بودمافتهی خط ننی مهتاب هفت سال قبل که هنوز تو اهمون

 !ی عاشقي        خط مسخره 

 ! اشتباه ي طرفه هی ی        عاشق

 !ی عاشقي        اشتباه مسخره 

 .  اونقدر لفتش دادم تا غروب بشه ی ولرسونهی        رضا گفته بود منو م
 

  ی رو منی همقای و من هم دقرونی بزدی موقع ها از خونه منی اشهیهم
 

 !خواستم

 !        رضا منو برسونه؟

 ! برمادهی        حاضر بودم پ

  غروب که رضا قای دقکردم،ی می خداحافظنای داشتم با مامان ای        وقت
 

 .  بوددهی افتاد که مامان تازه خردمونی سفي رفته بود، چشمم به مبلهاهم
 

  نای آدرکنمی و فکر مزدندی برق مییگشون از نو گلدارو رنگارنيهایپشت
 
 ! بزرگشیلی خي اون تک نفره ي روشنستیم
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 ! نشستی همون مبل مي        با رضا که کنارش رو

  نکهیبا ا.  راحت جاشون بشهیلی        اونقدر بزرگ بود که هر دو شون خ
 

 ! نفره استهی گفت ی مسارا

 مگه چه .. رو زیکه فراموش کنم همه چ رفتمی داشتم مگهی        حاال که د
 

  ي و همه جاکردمی رو فراموش می قبلي مسخره کی داشت تکنیاشکال
 

 ! به رضا فکر کنم ؟خونه

 ..پس بذار فکر کنم!.. تمومش کنمگهی        من که قرار بود برم که د

  و شرتی با اون تارمی بادمی رضا رو ی دم در اصلتونستمی        مثال م
 

  سرم گفتیم . می داشتي قربان که نذردیهمون روز ع. باكی رركشلوا
 
 ! شدهجیگ

 !        از بس گوشت و جگر خورده بود

  ، اطی حي آقا توي که چاقو رو ببرم برارونی باومدمی داشتم می        وقت
 

 !رمیمیهمونجا بغلم کرد و گفت دارم م.  اومد داخلی داشت ماون

 !اومد اون روز  سرم یی        من چه بال

 ! کردمی مي        خواهرش بودم و چه فکر

  ادمی خاطره ها گذشتمی ماطی که داشتم از حنجوری        هم
 
  هی ستی ندیآقا ازمون خواسته بود باغچه رو حاال که آقا مج...اومدندیم
 

 .می به سر و روش بکشیدست

  هی و شما می هستمی تهی        رضا به محمد و سارا گفته بود من و مهتاب 
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 !میت

 بعد از پشت سر بغلم . دی ، شما کار کنمیکنی        گفت ما نگاهتون م
 

 با خودم اون لحظه گفتم .  بوددهی بود و سمت خودش کشکرده
 

 !عاشقم شده رفته !...تمومه

 ! خودمي پله ها خاطره ها داشتم از اثبات عشقم براي روقای        دق

  يتو....نگیدم در پارک...بالیکنار تور وال..اطی حيتو... باغچهي        تو
 

 همه ... اتاقهامونيتو... خودشنی ماشيتو.. آقانی ماشيتو !..ی حتکوچه
 

 ! نبودندیچی هشون

 ! نبودنیچیه.... هستنيزی چهی کردمی        من احمق فکر م

 ار  و از جلوم کنانداختندی منیی سرشون رو پاي        خاطره ها با شرمسار
 
 ! که بتونم حرکت کنمشدیاونقدر راه باز م!..رفتندیم

 . من اونها رو خلق کرده بودم!.        من از خاطره هام خجالت زده تر بودم
 
 ! احمق خودمضی ذهن مربا

  کائنات کتاب راز معصومه ینی بشی طبق پزی همه چدوارمی        فقط ام
 
 ! برهشیپ

  یچی بهش ، هیفکر نکن...شهی ميجوراون...ی        که اگه تو فکر کن
 
 !شهینم

 ! باشمدهی نبود که من به امداد نطلبيزی چای دني توگهی        االن د

 تا .. رفتننجایتا از ا... سوم ي پله کیتا تکن... خدايتا بنده ...        از خدا
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 !یتا همه چ..فکر نکردن..نبودن
 

  بار نی اوليده بود ساناز برا مطبوع سالن ، باعث شي و هوایقی        موس
 

 ! رو مزه کنهالسی قرمز داخل گیدنی از نوشی بشه کموسوسه

  از آرامش از دست رفته اش رو به ی کمينجوری اخواستی هم مدی        شا
 

 ! رفته بودنی از برانی که با اومدن اشکان به ایآرامش. ارهی بدست

  نمونده بود که یرف ، شک طنی ساناز از دو سال گذشته به اي        برا
 

  ازدواج ي و نتونسته براستی بخش ننانی اشکان بهش اطمي عالقه
 

  يزی کرده بود اون چدای رابطه ادامه پنی که تا االن هم انیا.  کنهشیراض
 

  بهش می مستقری و غمی مستقکردندی می سعنای که مادرش و سنبود
 
 ! کننددوارشیام

 !داره        که تو رو واقعا دوست 

  از هر کس تری قویلی مورد، خنی دختر، تو اهی ي حس هاشهی        هم
 
 !کنهی کار مي اگهید

  اشکان فقط با دختر ی واقعي حسهاي        و ساناز مطمئن بود االن همه 
 
 !شهی مکی سبزه اش تحرییدا

  ی رو داشت ولای دني افهی قنیتری که معمولي اقوارهی بي        سبزه 
 

  رو هم مجاب کنه ی بود تا گنده تر از اشکانی پدرش براش کافادیز ثروت
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  هم گذاشتن ي چه برسه به اشکان ، که بخاطر روست،ی بهتر از اون نکه
 

 .ادی برانی شده بود به ای پولها راضنیهم

  قرار بده و دوباره زی مي رو رووانی باعث شد لیشگی        هجوم افکار هم
 
 !ت سالن نگاه کنه آخر سمت راسفی ردبه

 ! راستي        همون گوشه 

  همه نی که اگه نبود اي نقص رقص مردی شد به حرکات برهی        خ
 

  لباس دی برادرش ، االن حتما با هم دنبال خريجای بی و دشمنتهایحساس
 

 ! بودندیعروس

 !ادی بپوشه بهش می        و ساناز مطمئن بود که فربد هر چ

 . با لبخند بهش نگاه کرد بارنی        ا

  ی دشمننی کنه دست از ای رو راضنای ستونستی معجزه مهی        فقط 
 

 ! خدا از اشکان قطع کنهي رو محض رضادشی برداره و اممسخره

 ! داشتیی شک فربد هم توش سهم بسزای که بی        دشمن

  ي        آزرده خاطر به اشکان و همراه قدبلندش نگاه کرد و از رو
 

 . بلند شدشیصندل

  بود اون رو تنها گذاشته بود و مشخص بود االن همه قهی دقستی        ب
 
 ! فکرش کجاست ي

  ي که به طرز خنده داري ورود دختر قد بلندي        از همون لحظه 
 

 ! اشکان شروع به برق زدن کرده بودي چشمازد،ی حرف میفارس
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  ، برادرش خبر داشت ، چرا ژهی ويها مهموننی اگه از ادونستی        و نم
 

 ! ؟يای بستی نگفته بود الزم نبهش

 ! کنه؟تشی خينجوری اخواستی        م

  نجای ادنی نفس کشی سالن نبود ولي توی بالکن به خنکي توي        هوا
 

 ! تر بودراحت

  که با لذت بهش نگاه دیدی رو نمیلی و منصوره و لنی ثمي        نگاهها
 
 !تی وضعنی از ابرندی مفی و ککنندیم

  شونه هاش جمع کرد و ي و موهاش رو از رودی کشي        نفس بلند
 

  شدن به رهی خقهیبعد از چند دق.  طرف سرش جمع کردهی رو همه
 

  ، نهی کامل خم بشه و بشنکهی محوطه ،قبل از اي پرتقال تويدرختها
 

 ! دور کمرش حلقه شدییدستها

 ! نشون بدهي واکنش بدنکهی از اشدی م مانعی حسهی        

 ....ای عطرش بود ي        بو

 ..        خودش بود

  حلقه شده قرار داد و آروم لبخند ي دستهاي        ساناز دستهاش رو رو
 

 !زد

 : عطر آشنا بهش جرات داد تا بگهي        بو

 ! فربد-         

 ! جونم-         

  آغوش قرار نی ايبار اول نبود تو. ند زد بار از ته دل لبخنی        ا
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 ! بوددهی بغلش کرده بود و سرش رو بوسی رسمیلیبار اول خ. گرفتیم

  ی ساناز برق زد ولي که چشمهادیو فربد د.  تا روبروش باشهدی        چرخ
 
 !رهی خودش فکر کرد دبا

 !رهی هم دیلی        و باز تو دلش تکرار کرد که متاسفانه خ

  اگه نبود حتما تا حاال ساناز مال خودش نای سيهای  پدرسوخته باز      
 

 ... وبود

 ! االنشي عشق مسخره نی به پارسال و ادیکشی کار نمگهی        بعد هم د

 ! افتادی نمي دختر به قول فرداد دو زارهی        روح و روانش دنبال 

  پارسال ، بهش گفته همون..... بوددهی رو ددهی که شی        فرداد بار اول
 

 ! ارزهی دوزار نمبود

  اپن ي روشی که بذارخورهی منی        بهش گفته بود فقط به درد ا
 

 !شی ببوسی و حسابآشپزخونه

  ي کرد تا از صدف بخواد دختره وونهی جمله اونقدر فربد رو دنی        هم
 

 !هاشونی از پارتیکی تو ادی کنه بشی رو راضمونگول

  خوادیواقعا دلش م ..شدی فربد مطمئن تر میومدنی با هر ن        که
 

 ! ببوسدشی اپن آشپزخونه اش و حسابي روبگذارش

 !؟ی خوب-         

 .  کردکی        فربد از افکارش جدا شد و صورتش رو کامال به صورتش نزد
 

  ي هاوهی مرد روبروش چقدر شدونستی و ساناز خوب می تماسچی هبدون
 

 !لده رو بيدلبر
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 ! ورا رو هم نگاه کننی ا-         

 !        ساناز فقط لبخند زد

 !گمی راست مرهی بمنایس... بهت بگذرهذارمی بد نم-         

 ! فربد-         

 ! جونم-         

 !؟ي خودت مقصرشتری بیکنی فکر نم-         

 ! و ساناز خنده اش گرفتدی رو بوسشینی        و همون لحظه ب

 !؟ی کنم باهام برقصکاری چ-         

 آروم شروع به رقص .         از خودش جداش کرد و دستاش رو گرفت 
 

 .دیرسی و لذت بخش به گوش ممی مالیلی خشیقی کردند که موسییتانگو

 !ی باهام برقصخوادی واقعا دلم م-         

 . پلک هم دوست نداشت بزنه.  رو بگهنی همخواستی ساناز مقای        دق
 
 ! خواست از دست بدهی لحظات رو نمنی از اهی ثانکی

 ! شد به تنها مرد مورد عالقه اشرهی        خ

  کم رنگ سبزش دلش رو ي و طرح هادی سفشرتی        که داشت با ت
 
 !بردیم

 ! مسخره ات باعثش شدهی قبول کن خودخواه-         

 ! خرهیلی داداشت خ-         

 !سهی واتونستی بابا نميروبرو....يای ب بود جلوی کاف-         

 ... اشکانیوقت.. نداشتمی من شانس-         

 .زمی چرت نگو عز-         

 ؟! چرت-         

 !خوادی رو مشیی اشکان دختر دا-         



 368 

 !؟یی دختر دا-         

 !ستادی        ا

 ... خب-         

 : رقص ي        ساناز وادارش کرد به ادامه 

 ! من هنوز شانس دارمکننی فکر منای عمو ای ول-         

 ؟!ي ندار-         

  نبیز...هی شون جدهیقض...هی اساسي دارهاهی از اون ماهیی دختردا-         
 

  ی مرانی که بهش داده ايادی ارث زي با وعده کنهیعمو فکر م.. گفتبهم
 

 !مطمئنم... مونهی نمیول...مونه

 ! تو سالن؟يای با من بي االن حاضرنی؟ تو هم! من فقط چرتم-         

 :        تکرار کرد

 ! داخل سالن-         

 ! کله مون رو بکنه؟نای سيخوایم!.. سالن؟-         

 ! خودم باهاتم -         

  و سرش رو سمت سالن حواله ستادی ناگهان ای        فربد با لبخند جذاب
 

 !کرد

 !م؟ی بریعنی        

 ! ندارمي اعصاب خردي حوصله -         

 ! راه بلدم که عشقم رو ثابت کنمی من کل-         

 ...دی        ساناز خند

 !؟يدی مگهی ماچ دهی!..دی جدي قربونت برم ها-         

 ؟! شرط-         

 ! باشهی هر چ-         
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 !؟ی هر چ-         

 !ی هر چ-         

 !؟ استدهی پرنقدری رنگت چرا ا-         

 ! شرط رو بگو عشقم-         

 ! متوجه شدمدمتی دیاز وقت.. فربدگمی مي جد-         

 ! بپرستی الشي از پسرعمو-         

 ! شده؟یچ!... اشکان؟-         

 ! ببوسمتخوامیم..بگو شرطتو... ولش کن-         

 !ی بگی و کترای سمي قربونت برم ها رو جلونی ا-         

  قشنگ داشت شخندین..دی فربد دي چشمهاياضح رو تو وشخندی        ن
 
 " رو بکنم نکاری عمرا که ا" که گفتیم

  ي که خودش رو براي بهشون ثابت بشه مردخوامیم...ي جد-         
 

  سه ساعت غش گنی فربد مهی... قصه هاستي فقط تورهی بگدخترها
 
 !کننیم

 !ی حسود هم که هست-         

  !گهیشعور ندارن د!...ربد فقط فگنی م-         

  یافتنی خودشون چنان موجود دست ني        دخترها از فربد رو برا
 

 ! کرده بودند ، که قبال خلق نشدهدرست

  لیتحو! ذارهی محل سگ نمي دخترچی که به هي مرد-         
 
 .زنهیحرف نم ...دهیمحل نم...رهیگینم

 ! امينجوری خو ا-         

 !ه اش گرفت        ساناز خند
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 ! قبوله؟-         

  بعدش دی رو بکنم که بانکاریا!... دور رقص؟هی ماچ و هی بخاطر -         
 

 ! باال يای بباهام

 !        ساناز اخم کرد و کنارش زد

 ! فربد يگند زد... االنگهی برو د-         

 تو  االن پسرعموت سه طبقه رو نیهم... هایستی وجدانا تو نرخ ن-         
 

 ؟! جونرای جلو سمیچی کنم واسه هتیمن خودم رو خ!.. باال بردهیآبعل

  يساناز پر شده بود از همه .  رفت و محکم بغلش کردکی        نزد
 

  .ای لذت بخش دنيحسها

 ...خواستمی م-         

 ! ؟یخواستی میچ...زمی عز-         

 ! وضع مسخره نبودمنیمن تو ا.... غرور مسخره ات نبودنی فربد ا-         

  االن نیهم...ي اهی پايکردیتو ثابت م!..قی بذار از خودت رفهی ما-         
 

  ي جلو که آبروم بره جلوامیمن ب..یکنی بند رو ول نممی ني رابطه نی اهم
 

 !همه؟

 دوست داشت تا ابد .         ساناز دستهاش رو محکم دور کمرش فشار داد
 
  مدت داشته رو نی که تو اي افکاري همه دیستریاصال نم.  بمونهنجایا

 
 . بگهبهش

  از ی مرض خودخواهنهمهیا...ی فکر روز و شب منيهمه ... فربد-         
 

 !اد؟ی مکجا
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 ! از اون عشوه هات تو بغل پسرعموت-         

  يزی چهی یکیفربد و فرداد ژنت...دای و آیلی لگفتنیراست م!... کردخی        
 

  که به ي با اون فشارکردیفکر م..حتما کم داشتن..و قلبشون داشتند تکم
 

  دوست داشتنش ي ثابت کرد اندازه گهید..و با اون جمله اش.. دادهکمرش
 

 ... فربد یول ...رو

  هم که بیو عج.  فربد اجازه ندادی خودش رو جدا کنه ولخواستی        م
 

 . رو فراموش کردشی دلخورعی سریلی خخودش

 ... بهت گفتم-         

 !یستیبا بچه که طرف ن...چرت نگو... به قول خودت-         

  پاشو دمی اجازه نمیشکیبه ه...فربد من اجازه ندادم... منظورت اگه-         
 

 ! درازتر کنهمشی از گلرو

 !ی        فربد با خودش فکر کرد خر خودت

 !منم حالوام!..؟ی و دست نخورده بمونی        با اشکان طرف معامله باش

 ! هوا ي نه رویول..کنمیثابت م... من دوست دارم-         

 ! تو سالنایباهام ب!.. منم دوست دارم-         

 !ی رسمي خواستگار-         

 ! فربد خودخواههیگی اونوقت م-         

 من اگه خودخواه ...؟!ی هامون هستتی االن متوجه موقعنی هم-         
 

 ...بودم

 : فاصله افتادنشونی  فربد دستاش رو جدا کرد و ب      

 ...گهیبگو د...کردمی به تو فکر م-         
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 ... فربد-         

 .. برو بابا-         

         و همراه هل دادن دست ساناز که به سمتش دراز شده بود ، با اخم 
 
 .... در آوردبی رو از جگارشیس

  دوست دارم نیا..؟يدی رو گوش نمچرا اون عاشقتم!... فربد-         
 

 ! از خدامه رو؟می خواستگاريای بنیا!..رو؟

 : سرش رو جلوتر برد ی        فندك زد و کم

  تا اون وسط يای با من بیستیتو حاضر ن!....ه؟ی من گوشهام مخمل-         
 

  به عموت که يدلت رو خوش کرد...يدی االن از اشکان کامال ناامنیهم!...
 

 تو هم قبول ... جلوامیب!  همه تزنیاونوقت من وسط ا...کنهی مدرستش
 
 !؟یکنیم

 ! دارم؟کاریبه عمو چ...میای من و مامانم از پس بابا برم-         

 !کنمی من به دختر جماعت اعتماد نم-         

 !ی پستیلی خ-         

  !گهی شرط دهی -         

 !کردی بهش نگاه مرهی        ساناز خ

 .... بهم ثابت کن که-         

 ؟!ی چ-         

 !ي با اشکان نبود-         

 ! نبودی        جمله اش سوال

  یلی تحلچیه. کردی عنوان کمکش نمچیذهنش به ه...        هاج و واج موند
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  فکر کنه شنهادشی پي روای بزنه تو صورتش دی االن بانکهی و اتشی موقعاز
 

 !نداشت

  شرط حاضر بود ازش نی با ایعنی...گفتی ميجد        اگه داشت 
 

 ! کنه؟يخواستگار

  که از فربد داشت قال یبا شناخت.. تو گوششزدی االن منی        اگه هم
 

 !گفت؟ی می چدیبا!.. و بن کنده بودخی رو از بهیقض

 !کرد؟ی مکاری        چ

 ! بهت گفتمنویا... باهاش نبودم-         

 !شد منم باورم ن-         

  نیا.  گوششي توکوبوندی بود االن ساناز محکم مي اگهی        هر کس د
 

 !دادی از دستش مشهی هميبرا..کردی با فربد می رو ولکار

 !رسونهی رو متی پستتی نها-         

 ! که هستنهی هم-         

 . خوندی ساناز مي راحت از چشمهایلی رو خدی        فربد شک و ترد
 

 ! خوب بودیودش کل سکوتش خنیهم

 . نگفته بودیچیهنوز ه.  بودستادهی حرکت روبروش ای        منتظر و ب

 ! مهمهیلی من خي برا-         

 ؟! فربديتو با چند تا دختر بود!... من هم مهمه ي برا-         

 ؟! گرفته تی شوخ-         

 !دی        بلند خند

 !؟يخل شد..؟! گرفته آرهتی شوخ-         

  ..       
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 !می ساعت بعدش همراه پدر و مادرم تو خونه تونهی!... ثابت کن-         

  نی تا ايشنهادیبه عمرش پ.  هم قرار گرفتي ساناز روي        دندونها
 

  دیشنی داشت میمتاسفانه از کس.  بوددهی رو نشنیی وقاحت و پررودرجه
 

 !استشخویباز هم م... وجوديبا همه ... وجود هم نی با اکه

 ! برو گمشو -         

 : زد ي        پک حرص درآر

 !رمی بگمی تصمدی منم که با-         

 تو نه عاطفه ... و دخترهاسترایحق با سم!....يشعوری بیلی خ-         
 

 !یچیه...تینه انسان...نه شعور..و االن متوجه شدم..يدار

 !جوابت رو االن بده.. االننیهم!..ياری اون موقع منو به دست م-         

 ! بشنوهتونستی کرد که مییو شروع به تپشها....        و دل ساناز رفت

 ! منتظر جواب بوديو االن با خونسرد.  رفته بودشی        فربد خوب پ

 . ساناز خوندي تنفسهای از حتشدی رو کامال مصالی        است

 !....دخوای رو نمیشکیه!.. تکهگنی که همه مي فربد-         

 ! گرفته شده بودي        روان ساناز به باز

 ...شهی هميبرا!..شهی مال تو م-         

 .کردی ميدی شدی        احساس خفگ

 !بهم اعتماد کن!..یشناسیمنو م.. که چقدر برام مهمهیدونی م-         

 ! تو به من اعتماد کن-         

  به خواسته اش نکهی ايرامعموال ب... گفت ی دلش لعنتي        فربد تو
 

 ! زدی مخ نمنهمهی ابرسه

  سمت دیچرخ. گهی نمونده بود که ساناز راست می براش شکبای        تقر
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  .در

 ! فربد-         

 ! برو به درك-         

  سالن آرومتر و ينورها.  رو باز کرد و وارد سالن شد ي اشهی        در ش
 

  شد و بعد نگاهش به کی که بهش نزددیو د رالدیم.  تر شده بودند یعیطب
 
 . حلقه کرده بودالی افتاد که دستاش رو دور گردن فرنایس

 !واهللا !..؟ی انداخت به جونش که چی رو منای        شر س

 ! خب؟-         

 !یچی ه-         

 ...        راه افتادند

 !؟یچی ه-         

 !الدی شدم مالیخی من ب-         

 ! مزخرف نگو-         

 !ستی مهم نگهید... باور کن-         

  ساعته ولش هیاشکان ...ی مخ زني بود برای خره االن وقت خوب-         
 

 !کرده

 ! ندارمزهی انگ-         

 ...دندی        هر دو با هم خند

  زهی انگکردیچند ماه بود که حس م. گفتی        و واقعا داشت راست م
 

 ! از دست دادهی زن مخي رو براهاش

  حس مسخره یول... گذراستي حس مسخره هی کردی فکر ملی        اوا
 

 !شدی مدهی دنبالش کشداشت
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  هم نتونسته بود قانعش قهی ، ده دقتهاشی جذابي ، با همه ای لی        حت
 

 !کنهی که حس مسخره اش اشتباه مکنه

  اپن يرو..رو ببوسه داشت که دختره نی به ای بستگزی همه چدی        شا
 

  مثل هیکی هم نی ادیفهمیم. شدی درست مزیبعد همه چ!.. اشآشپزخونه
 
 ! کارشی پرفتی و مهیبق

 !خوادشی االن ساناز بهش گفته بود منی        هم

 ! ام کنه؟چارهی بنهمهی چطور تونسته اي دو زاري        دختره 

 . لبش اومد ي اخم، فقط لبخند روي        بجا

 !الدی مرمی من م-         

 : و دور شدنش رو نگاه کردستادی با تعجب االدی        م

 ! کجا ؟-         

 دستش رو باال آورد و رضا هم . دی        سر چرخوند و از دور رضا رو د
 

  ي منتظر کتش بود رفت توی ، وقتی خروجيجلو.  سر تکون دادمتعجب
 

 ! هاششماره

 ! عوضش کرددهی کرد و با شدایو پ ري دوزاري        دختره 

  نی همیول.. که تاسف آورهدونستی        خودش هم در لحظه م
 

  ي دختره ، و رسوندنش از خونه دنیحاضر بود قسم بخوره شانس د..االن
 

  و های مهموننی خودشون رو ، با شش تا از اي بزرگش به خونه پدر
 

 !کنهی رنگ و وارنگش ، عوض نميمهمونها
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  يهر چند فاصله ..که مزاحم هم بود..  هر چند که سوده هم بود      
 

  هم با قهی دقستی خودشون ، بي ، تا خونه دهی پدربزرگ شي خونه
 

  !شدی نمنی سنگکی دو تا ترافاحتساب

  از دهی رو ول کرده و کوبی مهموندیفهمی        هر چند که اگه فرداد م
 

  از خنده شدی ، روده هاش پاره مهدی شدنی دي رفته تا اکباتان براولنجک
 
 !دیارزی میول !...گرفتی شش تا لقد ازش مو

 . تماس فشار داد و کتش رو گرفتي دکمه ي        رو

 :        بوق سوم هم خورده بود که جواب داد

 !سالم...؟! بله-         

 !ده؟ی ش-         

 ! بله؟-         

 ! آسانسور رو زدي        دکمه 

  يادآوری با شی از التهاب درونی کم" فدات بشم خوامی االن واقعا م"        
 

  :کردی کم مشی قهوه ايچشمها

 ! تو؟ي کردکاری با من چ-         

 !دی خنده اش رو شنزی ري        صدا

 ! کارچی ه-         

  گهی دزی چهی...حاال من گفتم ساکت نمون... دستت درد نکنه-         
 
 !یگفتیم

 !دی    باز هم خند    

 ! کارچیه...  فکرکردمیعنی..خودم ... نبود کهنی بخاطر ا-         
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  دی ارزی داغون ، مي جمله هی نی همدنی و فکر کرد شندی        بلند خند
 
 !ی ول کردن مهمونبه

  ی نشه ولنی از اشتری خودش رو گرفت خنده اش بي        جلو
 
 !تونستینم

 ! بال رو سر من آورده ؟نی بود و ا کار نکردهچی        ه

  سرم یی چه بالی بکني کارهی يبخوا ! گهی دیگی راست م-         
 
 ! فربد بگو قشنگ روانم صاف بشههیاالن !..؟ياریم

 !دی خنده اش رو شني        فقط صدا

 ! فربد-         

 !؟ی فربد چ-         

  تا میدی که کشیمه زحمتبا اون ه!.. دنبالمونادی فربد بد که نم-         
 

 ! گول بخورهبابا

  که با خنده دهی شي خنده ي صدایول.. بگهيزی        لب باز کرد تا چ
 

  شده بود وادارش کرد ساکت بمونه و فقط ی پشت خط سوده قاطيها
 

 . خنده اش رو يصدا...بشنوه

 ... قربونت برم-         

 *دهی       ش

  یچی ما هگهینم..نای خاله اي رفته بود خونه ی چه اوضاعي        مامانم تو
 

 ! تو خونه؟میندار

 :دمی کوبنی زمي        پامو محکم رو
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 !گفت سر کوچه ام!..گهی برو د-         

 !ادی بخوادیدوست تو م..؟!یبه من چ... گفت که گفت-         

 !؟یهمفیم..زشته!.. من خونه نباشم؟ادیخوبه االن ب... سوده واقعا که-         

 ! بخرموهی مرونی برمی من نم-         

  تیبا عصبان...نای اتاق مامان اي        از سالن رفت سمت راهرو و بعد تو
 

  خونه ي تویچی و ما هدیرسیاالن صدف م..بردمی نمشی از پيکار
 

  ام و یقی الي خواستم نشون بدم چقدر کدبانوی مينجوریمن ا. مینداشت
 

 !انتخاب کرده؟ چقدر هوشمندانه دکتر

  ییبای عالوه بر زدادمی نشون مدی نبود و من باییبای که ززی        همه چ
 

 ! ماهرمي کدبانوهی که دارم ي العاده اخارق

  هی اتی خصوصي همه يریادگی به کردمی حاال شروع منی از همدی        با
 

 ! تمومزی خانه دار همه چزن

  که یی رو دوست داره و تا جاینگ خوي        دکتر گفته بود چقدر غذاها
 

 ! رستوران نرهکنهی می سعبشه

  ی زندگي که توگفتی داشت بهم ممیرمستقی غیلی خکنمی        فکر م
 
 !ی کني خودت آشپزخوادی مون دلم مندهیآ

  قلبم گشاد شدند و خون با ي رگهاي لحظه حس کردم همه هی        
 

 ! پمپاژ شدفشار

 !        فربد 
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  ذهنم هم مرتب ي توينجوری همدیبا. گهی قرار شد نگم دکتر دگهی   د     
 

 !کردمی منیتمر

  تختشون و ي بود رودهیدراز کش.  رو باز کردم نای        در اتاق مامان ا
 

 . کردن برگه ها بودحی تصحمشغول

  هی        کنارش که نشستم با اخم خودش رو جمع کرد و به بالش ها تک
 

  هی بود و سوده بنا به ی تا نصف پشت کمدها مخفنایب مامان اتختخوا. داد
 

  ي بچه های امتحاني عادت کرده بود برگه هابی و غربی عجقانون
 

 ! کنهحی تصحنجای رو اکالسش

  چقدر یدونینم.. بار رفتم خونه اشهیمن ...ترو خدا..ي سود-         
 

 ! کردییرایپذ

  بهش بگم خواستیدلم م.  تکون داد نگاهم کنه سرش رونکهی        بدون ا
 

  خدمتکار و ی با دکتر ازدواج کردم، کلیوقت!.. سرتو تکون بدهباشه،
 
 اون موقع تو اگه !  منتظر دستوراتم هستننهی دست به سشخدمتیپ
 

 ! خونه ات رو مرتب کنهادی بدمی رو بهت نمشونیکی هم یبترک

  مخم رو خوامیچون م.. دفعهنیفقط ا.. بار رونی ارمی مدهی ش-         
 

 !؟يدیفهم...ينخور

 برگه .  زدرونی تخت انداخت و از اتاق بنیی برگه ها رو پای        بعد عصب
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  یی چاهی به فکر دیحاال با.  تخت گذاشتمي رو براش مرتب کردم و روهاش
 

 ! باشمیزعفران

  سوده کردمی رو با آب پر مي و کتري رفتم تو آشپزخونه ی        وقت
 

 با اخم بهش نگاه کردم .  بود و کنار کمد کفشها رفتدهی منو پوشيپانچو
 
 ! چشماش برق زدو

 !دم؟ی پانچو رو بهش مکنهی        نکنه فکر م

 ! نرهادتی ینیری ش-         

 : نگاهم کنه جواب دادنکهی        بدون ا

 !بده کارتتو..رمیگی موهی فقط م-         

 :ن برداشتم و دنبالش رفتم اپي        کارت رو از رو

 ! هستیانیکنار مغازه آقا در!..گهی نکن دتی اذ-         

 ! گفتم و در رو بستميری دلم بمي گفت و منم تویشی        ا

 .صدف بود... رو که دم کردم زنگ رو زدندیی        چا

  بتری عمرش با موارد عجي بود که افتاده بود و صدف حتما توی        اتفاق
 
 ! هم برخورد کرده بودنی ازا

  ي بود، مهناز دختردهی هنوز فربد رو ندی        مثال ترم دوم دانشگاه،وقت
 

  تا حاال دهی ندیی حاضر بود قسم بخوره خرابتر و زشت تر از خودش جاکه
 
 اون هم از .  رو قر زده بودي معماري پسر دانشکده نی بهتر،ی محمود تراب،
 
 !؟یک

  که محمود ي خوشگل و باشعور و با اخالق و خانواده دار        از نامزد
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  و ی محمود و مهناز ، هنوز هم داشتند با خوبنکهی ابتریو عج! داشت
 

 .کردندی می کنار هم زندگیخوش

  صدف بود و با وجود چند ی گوشي نگاه کرد که سرش تودهی        به ش
 

 !اش گوش کنه به حرفهي صدف ، هنوز قصد نداشت جدي التماسهابار

  یچی هی از خود راضي و سر به هواطونی دختر شنی ، ادهی        حاال ش
 

 ! خود داشتي که جاشعور،ی بندون

 ! جان با شمامدهی ش-         

 !میبذار همه رو بفرستم تو گوش.. رونجای ايوا.....بذار تو.. عه-         

 . بلند کرد تختي خودش رو از روی        و با ذوق بلند شد و گوش

 ؟!ی بوده صدفی عکسها مال کنی ا-         

 . هم فشار دادي رو روشیی انتهاي        چشمهاش رو بست و دندونها

 ! و چهار سالشه ها ستی دختر بنیا ! ای        خدا

  و ي قهوه اي کت و شلوارهای فقط وقتکردمیمن فکر م ..ي وا-         
 

  هم ي خاکسترشه،ی مپی خوشتهمهنی اپوشهی می و سبز و مشکي اسرمه
 
 !ادی بهش میلیخ

 !هی اون طوس-         

 .  لحظه چشم از عکسها برداشت و با اخم به صدف نگاه کردهی        
 

  بکل گهینکبت خانم دو روز د!  و فکر کرد که خوبه حاال دی کشی پوفصدف
 

 !رهیگی هم نملیتحو

 !دیچسبین رو م هنوز تنور گرم بود نوی تا وقتدی        با
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 !        اگه فربد احمق کم خرد کودن 

 . کودن رو تکرار کرد گهی دلش سه بار دي        و تو

 !  نکردهی خوشش اومده و شوخی نکبت دهاتنی        اگه فربد واقعا از ا
 
 !کردی کار میحساب!  بچه نی رو مخ ادیبا

 و گرفت و برگشت  ریهر دو گوش . ستادی روبروش اي        بلند شد و جد
 

 .ی صندليرو

 ! صدف-         

  ختهی که رو سرم ري همه کارنیبا ا..قهیگوش بده دو دق... زهرمار-         
 
 ! کنمي بازای زاپنجای اومدمین

 !رمی عکسهاشو بگخوامی من م-         

 ! گفته بودغی با جبای        تقر

  !دی چندان محکم کش چپه از موهاش رو نههی        بلند شد دوباره و 

 ! آخ -         

  !..نیبذار خبر مرگت منم اومدم برا هم ...کنمای خفه ات مدهی ش-         
 

  ور دلش صبح تا شب نیبش...يخوای عکسش رو نمگهی دي گوش بدحرفامو
 

 ! خودش بروي صدقه قربون

  کنه شی مخفکردی می که سعي برق زد و با لبخنددهی شي        چشمها
 

 : صدف رو کنار زددست

 ؟!یزنی چقدر حرف م-         

  ي اجزايهمه .  نشستی صندلي روي        صدف با نفس حرص آلود
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 !دیخندی صدف می قبلي داشتند از جمله دهی شصورت

  گوشواره یکنیم... االن منوي حرفهايدونه به دونه !... دهی ش-         
 
 ! گوشتياندازیم

 :چونه اش رو باال فرستاد شد و نهی        دست به س

 ... ها وی ها و پارتی مهمونياصال تو!... من بگم-         

  ای يخوایفربد رو م..... بخدايریمینم...ری بگی اللمونقهی دو دقهی -         
 

 !نه؟

  خنده و ری زد زهوی فرستاده به باال ، ي با هون حالت و چونه دهی        ش
 
 : در اومدی اون حالت قبلاز

 ! هنوزدونمی نم-         

  ي جوریعنی!...شانست گفته خره االغ !....صدات رو نشنوم!... کوفت-         
 

  ی نمکنمی منیی رو باال پاهی ور و اون ور قضنی من ای گفته که هر چهم
 

 !تحفه کم بود؟!...گه؟ینبود د!.. واهللا چه خبرهفهمم

 ! در آورد زبونش روي به طرز کامال بچگانه ادهی        ش

 ! داشتي مهمتریلیکار خ.         بهتر بود به اعصاب خودش مسلط بشه 

 ! ها ی قبلنی عیکی یشیم..ي من گوش ندي به حرفها-         

 ! شد و آروم نشستي ناخواسته جددهی صورت شي        اجزا

 !        خوبه 

  از دیپس با...يخوایخودت هم نم !..افتهی اتفاق بنی اخوامی من نم-         
 

 !می وارد بشراهش

 ! ؟ی چیعنی -         
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  از تو، تو اون شتریمن ب!... جناب دکتر کم دختر رو دوست نداشته-         
 

 !گمی رو که ميزی چهی دونمیم.. شده کار کردم خراب

 .کردی        حاال با اخم نگاهش م

  زننیا مسواك م که شبنایا!...؟ی طرفی با کي فکر کرددهی واقعا ش-         
 
 ؟! الال رنی و مخوننی دو خط دعا مو

 !ی ادبی چقدر ب-         

 تنها ...شدی هم مشخص منجای از ادهی بودن شزهی        شدت پاستور
 

 ! ادب و پر رو بودی که بلد بود بیفحش

 دختر ..همه جورش...هر نوعش ..ی که بگي الهی از هر قسم و قب-         
 
  .دهید

 ! لطفا در مورد دکتر درست صحبت کن-         

 ! خدا ي        ا

 !دمی گوش نمگهی دی حرف بزنی ادبی در موردش بينجوری ايبخوا        .

  ي اگهی جور ددی بادهی آفتاب مهتاب ندنی        صدف متوجه شد با ا
 

 ! بزنهحرف

  دهیش!...گفتم گوش بده حرفام تموم بشن..؟! گفتمی اولش چ-         
 
  براشون حل شده زهای چنیا....مثل ما نبوده که.. بودهينجوری اشیدگزن
 

  ها ی حاال واقعا تو رو دوست داره و براش مثل قبلدونمیم...است
 
  و آشناهات لی فاميتو تو... خبیول...یستین
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  ی خودتون اهل دوست دختر و پارتلی فاميپسرها...؟!يدینفهم...؟يدیند
 
 !ستن؟ی نزای چنی او

 : به چشمهاش دادی   تاب     

 ... من دکتر رویول ....دیدوست دختر شا... خب-         

 :        چشماش پر شد از چراغ

 !        فربد رو 

 !دی        و خند

  یول.. دوست دختر داشته باشهدیشا....شناسمی از تو مشتری بیلی خ-         
 

  گهی دکنمیش مخواه..ستی نی که گفتی زشتي اهل اون رابطه هااصال
 
 !شمیوگرنه ناراحت م.. نگو ينجوریا

 !دی        و خند

  !دهی شی کنخی        

  نایواقعا ا!..کردهی که فکر مهی دختر کودن تر از اوننی        بعد متوجه شد ا
 

 ؟! بزرگ شدنيچطور

 فقط دوست دختر ....باشه!... نه؟ای حرف بزنم يذاریم!. خبلهی خ-         
 

 .. واقعا شناسمیمنم آقا فربد شما رو نم.!..بودن

  و بم ریاالن هم دوازده ساله که از ز...گهی دشناسمشی        البد نم
 

 ! خبر ندارماخالقهاش

 ... محض اطالع شما ...جونم برات بگه...  دخترهانیا...زمی عزی ول-         
 

 .. کهننیشی مودب و مهربون نمينجوریا!...ستندی تو نمثل
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 ! بزنهي اگهی کرد حرفش رو جور دی سعدهی  با اخم کردن ش      

  زدن بردن رفتن ینجنب...زمیهارن عز... بهت بگمنوی اخوامی میعنی -         
 

 !تمام

 !        و دستاش رو تو هوا محکم بهم زد

  ..ادی براش می خرکي دو تا عشوه اروی شد ی چی بفهميای تا ب-         
 

 ! که؟شیدید...ي جعفرای لنیهم!..ياز کجا خورد ی که اصال نفهميجور

 ! رفتگهی به شدت تو همددهی شي        اخمها

 !کنهی غلط م-         

  زی چچی با من و تو و ادب و شعور و هنایا!.. درستای حاال غلط -         
 
  که دکتر نگاهشون واری خودشون رو به در و دزننیم... کار ندارني اگهید
 

  از ستی که مفت مفت معلوم نی شانسنی ايخوایم!..دهیم ش کالهی!...کنه
 

  من گوش ي به حرفهادیبا..ی افتاده تو چنگت رو حفظش کنکجا
 

  نکهی کلمه بدون اهی...ي تا دم در اتاقش هم نری به من بگنکهیبدون ا..يبد
 
 ..یگی بهش نمي من مشورت نکردبا

 حاال که ! ..ون خورده بود فربد مخش تکينجوری        حاال که زده بود و ا
 
 .... خوشش اومدهی پشت کوهوبی ناقص العقل مخ معنی ااز

  و نی که با ثمیکی...با خودم که تعارف ندارم..گهی        خوشش اومده د
 

  ، که خرده رقمهاش زدی مکی و صفاپور تي و مرندي و دختر اعتمادسارا
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  هیالبد .. خوشش اومده !نیحاال از ا.... بودندای و هلي و شادای لنیهم
 

  بعد شناسمشیفربد خودش هم که ندونه و نفهمه من که م... شدهيخبر
 

 ! خوشش اومدهدهیاز ش.... مدتنی اي همه

 !نهی اتی        واقع

 ! هست که تا حاال بوده ییزهای اون چي جدايزی چهی هم انی        جر

 !کردی مدای بود که آخر و عاقبت اون رو پای        براش مثل ل

  کسالی نی تمام ایط..زی ور و کردن همه چری زی        صدف بعد از کل
 

  که ی شانسهی با ي عباددهی مطمئن شده بود شبای االن تقرگهی دگذشته،
 

 ! ته شانس روبرو شدهگنی مبهش

  دختره ، بهتر بود ي خونه واری پوزخند زدن به در و دي        االن هم بجا
 

 !رهی بگمی تصم فکر کنه ودرست

 بهتر از . شناختی مشی زندگي توي اگهی        فربد رو بهتر از هر کس د
 

 !ی کسهر

  هم یکی نی االیخی زدن، بکی مدت تهی        امکانش هم بود که بعد 
 
 !شی دنبال زندگرفتی افتاد و میاز سرش م. شدیم

  که فربد حاال! خواستی صدف نمگهی بود که االن ديزی چنی اقای        دق
 
  دلش در یی جورهاهی خودش اومده ، حاال که ي خودش با پانجاشی اتا
 

 !انداختشی کامال به دام مدی به دام افتادن بود، باي آستانه

 ! دست خودش بودي        برگه برنده هم تو
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 ! قبولش داشتشتری و از خودش بدیپرستی ، صدف رو مدهی        ش

 ! بشهيجد زی بود همه چی        کاف

 ! افتادی روغن مي توشهی همي برانای        نون صدف به قول م

  یی روبروي ناقص العقل رو آماده نی ادی        بخاطر خودش هم که بود با
 
 !کردی فربد مبا

  دهیش. شدی هم نداشت اگه از راهش وارد می        البته که زحمت چندان
 
  اخالق بچگانه و نیواقعا ا. ود بار اومده بی شدت لوس و از خود راضبه
 

  جلب توجه بخواد ي نبود که براای مثل لیکی.  وجودش بودي تولوس
 

 ! رو مغرور و خودخواه نشون بدهخودش

 بعدش دخترك ..دادی درست قرار مری مسي دخترك رو تودی        فقط با
 

  حرکت تونستی مخواستی که صدف می و بهتر از اونشتری ، خودش بلوس
 

 !کنه

 : زد و ادامه دادي        لبخند

 به همشون با دقت ... من ي به حرفهايگوش بد...دمی بهت قول م-         
 

  رو فشی کي و داری تو خونه اش نشستگهی سال دهیکمتر از ...ی کنتوجه
 
 !يبریم
 

  با گذاشتن دست ي باز شد که خانم دولت آبادي        در با چنان ضربه ا
 

 ! گرفت توریز مان قلبش چشم ايرو
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  فربد بندازه در اتاقش رو باز ی به منشی نگاهمی ننکهی        رضا بدون ا
 

 ! و داخل شدکرد

  زی گوش و شونه اش گرفته بود و رنی که تلفنش رو بدی        فربد رو د
 
  رضا سر بلند کرده بود و دنیبا د.  و همزمان مشغول نوشتن بود دیخندیم
 

 . شد کم کم لبخند از صورتش جمع شدادشی زتین که متوجه عصبابعد

 ! قطع کن-         

 . رضا روبرو شدی نگاه عصبي        سرش رو تکون داد که با ادامه 

 رو ...یچشم مرس.....قربون شما... خودمرمیگی جناب پس تماس م-         
 

 .با اجازه تون.... حتماچشم

 :ه سرش رو تکون داد قرار داد دوبارزی مي        تلفن رو که رو

 ! تونمسییخوبه ر... ها-         

  و فربد شدی برافروخته تر متی        رضا لحظه به لحظه از شدت عصبان
 

 ! رو بفهمهنی اتونستی مخوب

 !شدی می که داشت وحشیی هاتی        از اون درجه عصبان

 ! شده؟ی چ-         

 !... من اومدم التماس در خونه تون؟-         

 :        داد زد

 ؟!خوامی که دختر م-         

 :دی پر از تعجب ، دستش رو کشي        فربد با چشمها

 !ابو؟ی چته -         

 ..؟!آره فربد!.. منم؟ابوی -         

 !؟یگی میچ...؟! توی خوب-         
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 ! تو قیحتما هستم که شدم رف...گهی آره د-         

 : گرفت و به جلو خم شدی صندل اش رو ازهی        فربد تک

 !ستمی بلد نبی من غنکهیمثه ا..؟! رضاهی چ-         

 !.. ملتي همه يجلو..رفته بازار!...ی جنابعالي بابا-         

  که محمد پشت تلفن گفته بود هنوز داشت یی        بدنش از حرفها
 
 .دیلرزیم

 !ن گفته مي چرتشه به بابالی خودش و فاماقتی لیهر چ        .

  بود که هنوز ي رضا جورادیشدت فر.  فربد بلند شداری اختی        ب
 

 ! شدهی بود متوجه بشه چنتونسته

 ... متوجه حرف-         

  دخترتونو نیند..؟! شمايمن اومدم بست نشستم خونه ... ؟! آره-         
 

 !... من دختر؟ي براگهیکه نبوده د...؟! کشم براشی مخودمو

 ! صداتونیی پااریب!..؟ی چته آدم حساب-         

 ! داد بزنمخوامیم!...ارمی نم-         

 !زدی        و داد م

 ؟!هی آبرو چفهمهی بابات م-         

  حرفها اصال نی ايادامه . رفتکی رو دور زد و نزدزی        فربد ناباور م
 

 ! نبودخوب

 ؟!ي اسم نامدارهی بازار بود و هی یوقت        .

 !کهی مرتکنمی االن دندونهاتو خرد منیهم..ی بخدا درست حرف نزن-         

  قدم عقب هی که يجور.  فربد زد ي نهی به سي        با کف دست ضربه ا
 

 .رفت
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 ..من ...باشه من!...کهی مرت-         

  گرد ي که فربد با چشمهايطور...زدی و منقطع حرف مدهی        نفس بر
 
 ! شده؟یچ..کردیلبش نگاه م حرکات چشم و به

 ! توقی من نامردم که شدم رف-         

 :دی رضا رو گرفت و سمت خودش کشي قهی        دست برد و 

 ! بودم از صبحنجایمن خبر مرگم ا.. بگو چته-         

 : اش رو آزاد کردقهی        

  ایاز صبح  ي بودنجای ادونمیمن نم..فقط فربد!.... برو از بابات بپرس-         
 
  ربطش دینبا!...تموم شد ...رفاقتمون.... نهای یدونیم... ندارميکار...نه
 

  حرف يآقام بخاطر من اونجور...کنهی قبول نمرتمی غیول...بدم
 

 ...منو مقصر بدونن.... داداشم و عموم بگن تف تو روت...بخوره

 !گم؟ی چته م-         

  من چه قی و بگم خب به رفنیی منم مثل سگ سرم رو بندازم پا-         
 

 ! دارهیربط

 :دی پرسجی        فربد گ

 ؟!یگی مي داری چدونمی من نم-         

 :دی اش کوبنهی        دوباره به س

 !خودتم برو به درك!...چی خواهرت که ه-         
 

  یوانی کي آقای لفظي که از برخورد و دعوای ماهکی تمام ي        تو
 
  ماجرا رو نی کنه ای به رضا حالنکهی اي تالش فربد براي  ، همهگذشتیم
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  نکهی بر ای مبنحاتشی توضيهمه .  نداشتي ادهی فانهی چشم اون نباز
 

  شیکه راض.  نداشتي ادهی کاره است و من بهت قول دادم فاچی هبابام
 
 ! کردی بکنه ، رضا رو آروم نمتونهی نمي کارچی و هکنمیم

  تا دم در نای خود آدري حضوردنی دی و حتامهای و پ تماسهاي        همه 
 

  کنه الاقل با فربد حرف شی شرکت نتونست راضي توی اش و حتخونه
 

 !بزنه

  بزرگ فرش ي وجه ممکن پا به مغازه نی به بدتریوانی کي        آقا
 

  رضا و خانواده اش رو به باد ي بداری گذاشته بود و با لحن بسیفروش
 

  حاج یمی تمام دوستان و همکاران قديجلو. اد گرفته بود و انتقتمسخر
 

  و بهی غريجلو.. سه تا برادرش که همونجا حجره داشتنديجلو..محمود
 

 !و بدتر ، دشمن هاش ..آشنا

  دلش خواسته ی هر حرفشدندی مشتری که هر لحظه بی مردمي        جلو
 

  کن دور خانواده ی صاحابت حالی زده بود و آخر سر گفته بود به پسر ببود
 
 ! ما نپلکه ي

 دوستان و چند نفر از .  حرفهاش بودي خالصه تری فقط تنهای        ا
 

  ی حاجي مغازه کی بازار و نزدي که همونجا توی رضا خانوادگيآشناها
 

 !کردندی مشتری داشتند هر روز داغ رضا رو بحجره
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  و فکر شستنی و با خودش مشدی آرومتر می کمنکهی        به محض ا
 
  ینی عي از شاهدهاگهی دیکی کاره بوده ، چی وسط هنی که فربد اکردیم
 
 !گفتی مي اگهی که زده شده بود رو جور دیی اون حرفهاي اومد و همه یم

  لحظه دوست هی اون حرفها که دنی غمباد گرفته بود از شني        جور
 

 ! خونه بمونهي تونداشت

  و بجز محمد و عمو هاش گفتی بهش نممی مستقی کسنکهی        با ا
 

  اتفاق نی اکردی حس می خانواده اش خبر نداشت ، ولي از اعضاگهی دیکس
 

  خانواده به درد ما نی اگفتی اون بود و آقاش حق داشته که مری تقصفقط
 
 !خورندینم

  ، ادتری و عذاب وجدانش رو زکردی داغش منی ايزی از هر چشتری        ب
 

  خودش کوتاه اومده و بطور ی بود آقا چقدر از موضع قبلدهیاخر د اونی اکه
 

  مشی از تصمی وقتگهی هم بهش قول داده بود که تا چند ماه دیضمن
 

 !کنهی رو هم برگزار مشونی شد عروسمطمئن

  کرده بود رابطه اش رو با ی ، دو ماه گذشته ، سعیکی نی اي        تو
 

  ی صحبتچیه. شدی داشت موفق میکم ی حتدی بهتر کنه و شای کمپدرش
 

  ي نکنه آقا رونکهی بود و ترسش از اومدهی خونه ني مهتاب توانی از جرهم
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 آقا .  بودختهی کنه ري دخترعموش رو جدي هی نمونه و بخواد قضحرفش
 
  به جر همون روز نگفته بود و کامل با نظر رضا موافق ي اگهی دزی چچیه
 

  هم بکل الشی خنی حسي خواستگاردنیهمخودش هم که با ف.  بود شده
 

 ! بود دیفقط منتظر ع. .  شده بود راحت

 ... فرهنگ و اون دخترِی و باقتی لی بي هایوانی        که بره پابوس ک

  ستی ننای از آدري شده و چرا خبری مادرش و سارا که چي        سوالها
 

  دیفهمیمادرش م تونست تصور کنه که اگه ینم. دادی سر باال جواب مرو
 

  نشون ی همه برده ، چه واکنشي آقاش رو جلوي آبروي چطورنای آدرپدر
 
 !دادیم

 ! نموندکی به هر حال اوضاع اونجور سخت و تاری        ول

 ! مداوم فربد جواب داد باالخره ي        التماسها

  از  االن حال فرداددونستی بود که منی از اون ، بخاطر اشتری بدی        شا
 
 ! بهم خوردن رابطه اش با فربد چقدر خوبه نیا

 !و بلعکس صد البته !.. بودهی بقي برالی عزرائنی رضا ، عي        فرداد برا

  دادندی انجام می علنری و غی ، علنتونستندی که مي        هر دو ، هر کار
 
 ! بشهدهی طرف مقابل به خاك مالي پوزه تا

  ي که پدرش توی فرداد چقدر از جنجالنستدوی        و فقط هم خدا م
 

 ! به پا کرده خرسند شده بازار
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  ، از فربد دیکشی هم که منایدست از آدر...        به هر حال رضا کوتاه اومد
 

 ! بکشهتونستی نمکه

  هاش ، که "!  ام ، توله سگ ؟کارهی من چ" ي        هر چند فربد ال
 

 من اوضاع رو ..یاده بود که با من طرف دحی محض بود ، هر بار توضالتماس
 

 ! مال خودته نایآدر...کنمی مدرست

  از ماجرا می ماه و نکی آرومتر شده بود که ی اوضاع کمی        درست وقت
 
  تونسته بودند رضا رو یونی وآرش باالخره با پادرمالدیحامد و م . گذشتیم
 

  بچگانه رو با فربد  قهرنی باشه و االدی مي کنند آخر هفته خونه شیراض
 

  فکر کرد نی به اشدی داشت آماده می وقتیقبول کرده بود و حت. کنه تموم
 

 ....نهی رو هم امشب ببنای ممکنه آدری حتکه

  ي توجهش توي که همه بستی می رو وقتنشی سر آستي        دکمه ها
 
  که گذاشته بود جلب ي کمرنگ لنگرشی به درست و مرتب بودن رنهییآ
 

 ! بودهشد

  ی به برادر و خواهر احمقش حالنکهی اي دو ماهه برانی        به هر حال ا
 

 ! بودی طرفن کافی با ککنه

  اری اختی جواب فربد که افتاد بی بي هر شبه ي هارکتی داادی        
 

  هاش شروع به اومدن امی گذشت پیدرست از دوازده شب که م . دیخند
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  رو بده شونیکیش تنگ شده بود که الاقل جواب  واقعا دلنکهی و با اکردیم
 
 ! گرفتی خودش رو مي جلو،

 ! که چقدر آقاش رو دوست داشته و خبر نداشتهکردی        تعجب م

  وجدان خودش شرمنده نباشه شی پنکهی اي        اونقدر که الاقل برا
 

  مطمئن گهیاالن د. زدی رو گرفته بود و با فربد حرف نمشی دلتنگيجلو
 

 !خوادی می چي رو برانای بود آدرشده

 . محمد دوست دارهي فربد رو اندازه بستی شرط منانی        با اطم

 :        در اتاقش باز شد و مادرش وارد شد

 !شام رو آماده کردم!... مامان؟يری میی جا-         

 !ستمیمن که گفتم شام ن... فدات شم-         

  یلی رو خی کاربنی انداخت که کت و شلوار آب به پسرشیقی        نگاه دق
 
 . گفت ی دلش ماشاللهيتو.  ست کرده بوديدی سفرهنی با پکیش

 ! رضا؟يری کجا م-         

 : چشم گرفت و روبروش مادرش دستهاش روباز کردنهیی        رضا از آ

 ! چطور شدم؟-         

 .قربون قد و باالت... بزنم به تخته مامان-         

 به خودش .  بود که سرحالهدهی دو ماه ، تازه رضا رو دکی        بعد از نزد
 

 : کردیشدستی رضا پی بپرسه ولنای داد که از آدرجرات

 شد سه ماه !... رفته مونده اونجا؟ی چیعنی...؟!ادی بخوادی مهتاب نم-         
 
! 

 : گفتنشیی        کوثر با جلو دادن لب پا
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 چند روز ...گهیگفتم زشته د...امروز بهش زنگ زدم...دونمی چه م-         
 
  که شیشناسیم!..ادی مهتاب چشه نمگهیم... بودنجای هم زن عموت اشیپ
 

 ! برا آدمارهی حرف در بخوادیفقط م...؟! رونخاله

 :        کراواتش رو مرتب کرد

  هر وقت هم... زنگ به من نزدههیدختره ...؟! اون دارمکاری من چ-         
 

 .ارمشی برمیفردا م...غامی پي رورهی مرمیگی تماس مباهاش

  بود که کم حرف شدن پدرش نی دلش بود اي هم که تويزی چهی        
 
 .  مهتاب رو چقدر دوست دارهدونستیم.  رو اعصابش بودیلی مدت خنیا

 
  دادی نمیاز اون گذشته ، معن.  اومدی حال در منی بود از انجای اگه ادیشا
 
 ! اصال؟یکه چ... مهتاب خونه نباشههمهنیا

 .امی نمگهیم..محمد چند بار بهش گفته!.. بگم؟ی چ-         

 !        عجب خودسر هم شده 

 !ارمشی برمیفردا م...        همون

  رو برداره که در با شدت باز لشی کنار کاناپه موبازی        برگشت از سر م
 

 :و با تعجب بهش نگاه کنند هول فائزه باعث شد هر دي و صداشد

 !ستیحال باباتون خوب ن..آقا رضا... خانم-         

 عالوه بر عموها و .  بودند مارستانی بي ساعت بعد همه توکی بای        تقر
 

  و شوهر عمه اش و بچه هاشون ، پدر بزرگ و مادربزرگش هم اونجا عمه
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 .  دکتر بودندي نهیمعا منتظر خبر ي قراریمحمد و سارا هم که با ب. بودند
 

 کوثر .  قبل گرفته بودي قهی و عکسها رو محمد ده دقشاتی آزماجواب
 

  رفت و مرتب به تعداد ی و پر استرس طول راهرو رو منهی دست به سخانم
 

 ! افزود که سکته نباشهی منذرهاش

 .  شده بودرهی خی نامعلومي داده بود و به نقطه هی تکواری        رضا به د
 
  کاناپه اتاقش مرتب ي تلفنش روکهی در حالکردی خودش رو لعنت مرتبم
 

 !خوردی مزنگ

  جواب ندادنش نی منتظرش بود و االدی مي هم خونه نای        آدر
 

 . کرده بودشیعصبان

  انترن تازه وارد ، تمام مدت از و،ی ی سی راست سالن سي        گوشه 
 

  دلش رو تو یبید که به طرز عج نظر گرفته بوری رو زي مردشه،ی شپشت
 
 ! ساعت گذشته برده بودکی نیا

  ی کاربنی که با کت و شلوار آب،ی جذابتی نهای        مرد جوان ب
 

 ! همکارهاش رو به خودش جلب کرده بودي ، نگاه همه خوشرنگش

 *       مهتاب
 

  يخونه .  کجامدونستمی بود اصال نمي که آقا بستري        تمام شش روز
 

  مامان ي بجاونی شب در مهیچون من و سارا  . مارستانی بای خودمون
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 اعصاب ... که خونه بودم و رضا هم بود ، اصالیی ، شبهامیموندی مششیپ
 

 . نداشتمیدرست

 . دادی نمی معنیچی نبود انگار هیوقت.  هم بخاطر نبود آقام بوددی        شا
 

  که ییشامها.  مزه نداشتند همخوردمی که تو اون هفته میی غذاهایحت
 

 !دادی مزه مشتری بیلی خمیخوردی من و سارا کنار آقام ممارستانی بيتو

 ! باز شدمی        تازه چهارشنبه راه تنفس

 و  . ی کامل قلبي متاسفانه بعد از سکته ی        آقا خوب شده بود ول
 

 ! بال رو سرش آورده بودنی ای که کنی بدتر امتاسفانه

  شهی مدونستمیاگه م... ازش متنفر بشمينجوری قراره ادونستمی  اگه م      
 
  گهی چند وقت دزدمیاگه حدس م....ادی بدش بينجوری از پسرعموش ایکی
 

 اصال پام رو تو ... داداشگفتمی بهش منکهی از اادی که عارم بافتهی میاتفاق
 

 !گذاشتمی دکتر روانشناس نممطب

 !شی فراموشي انواع و اقسام روشها برا نبود بهيازی نگهی        د

 از لحاظ .  داره و از همه لحاظازی ندی        دکتر گفته بود به مراقبت شد
 

 !یهمه چ...یی غذامیرژ.. برخورد ها.. ی و جسمیروح

 بعد که آقا اومد .         مامان فقط اون چند روز اول از دستش ناراحت بود
 

  می من و سارا تصمیول. ش شروع شده بود دوباره قربون صدقه رفتنهاخونه
 

 !می تا ابد باهاش حرف نزنمی بودگرفته
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 اما دست کم حاال حاال .  بودی احساسیلی خمی        البته که مطمئنا تصم
 

  به قول سارا سوختمی منی از اشتریب.  بهش نگاه کنمخواستمی اصال نمها
 

 !میدونستی ما نمکه

  شی اومده دو ماه پنای کثافت آدرشعوری بيبا بامیدونستی        من اگه م
 

  خونه موندمی مي رو بار آقام کرده بود، اونجوری حجره و همه جور حرفدم
 
 ؟!ششی اومدم پی و نمنامی بابابزرگ اي

  م،یزدیباهاش حرف م..میشدی دورش جمع مم،یدونستی        ما اگه م
 
 ....يجورنی دلش و اي توزهی غصه هاش رو بري همه میذاشتینم

  رنگارنگ رضا ، آخرش کار دست ما داده بودند و ي        دوست دخترها
 
  ي افتاده رو جا ، باعث شده بود رضا برام اندازه ي شده فی نحي آقانیا

 
 ! ارزش بشهی کثافت بينای آدرهمون

  دونستمی الغر شده بود و من اصال نملوی از از ده کشتری ، برمی        بم
 
  !دونستیالبته که رضا م.  تو اون مدتدهیکشی داشته میچ

 چرا !.. چشم آقام؟يجلو!.. کنه؟ی و با ما زندگنجای اادی        انصاف بود ب
 

 ! خودش ؟ي خونه ي توکردی گورش رو گم نمرفتی نماالن

 !از صبح تا شب مهمون. داشتندی        مردم هم که دست بر نم

 .  به استراحت دارهدی شدازین. هی قلبضی مرنی که بابا اکردندی        فکر نم
 

  روقتی ، شبها رو که همه تا دکردی که تحمل می هر چگهی دمامان
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 !که کامال هم حق داشت. رو اصال طاقت نداشتموندندیم

  کی و مامان هر چند لحظه می آشپزخونه نشسته بودي        من و سارا تو
 

  به فائره ینگاه چپ چپ.  ماشیپ اومد ی و مشدی از کنار مهمونها بلند مبار
 
 : به دست انداخت ینی سي

 ؟!یفکر کردن اومدن مهمون!..یی خواد باز چاینم!..کار؟یچ... فائزه-         

 ! خانم جون آقا محمد گفتن-         

 : به چشمهاش داد و با نگاه کردن به ما سر تکون دادی        مامان تاب

 !ادی برو بهش بگو ب-         

 ؟! آقا محمد-         

 : بهش نگاه کنه گفتنکهی        بدون ا

 !زود باش... آره-         

 : کردی رفت و مامان نچرونی        فائزه ب

 اون از عمو ...؟! از خودمونای مهمونها بکشم نیاز ا.. تو رو خدانی بب-         
 

 ! از محمد منیا...دهی ارد مزی رهی اونجا و نهیشیاز صبح تا شب م....عباست

 :        سارا 

 !کارهیانگار ب!..ششیا..ادی بدم می آقا حشمتنی من از ا-         

 :کردی        مامان داشت به من نگاه م

 ! رضا کجاست؟-         

 ! قند از قندون برداشتمهی        شونه ام رو باال فرستادم و 

 .ردم آقا نفهمه  کیالبته سع.  چزوندمش ي سر ناهار بدجوري        ظهر

 سارا با تو هم ... تون رو هاي بچه بازنی انی ادامه بدنمینب... مهتاب-         
 

 ..هستم
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 : تو حرفشدی        سارا پر

 !می گرفتمیتصم...می زنی باهاش حرف نمچوقتی هگهی مامان ما د-         

 :        چپ چپ نگاهش کرد

 خودش کم !.. کرده مگه؟کاریم چبچه ا !..می گرفتمیتصم.. خودی ب-         
 

 ...امروز سر ناهار حواسم بهت بودا مهتاب...؟!داغونه

 : گذاشتمزی مي رو رویی        چا

 ...میدونستیاگه ما م..به ما نگفت..رضا...دیدونیشما م... مامان-         

 : سمت در می فائزه باعث شد برگردي        صدا

 ! خانمانی االن م-         

 ؟!نی ناراحتشتریاالن کدومتون از من ب...؟ !گفتی می چ-         

 :        سارا

 ! من از همه ناراحت ترم-         

 ! که چشماش پر شده بودمی        هر دو بهش نگاه کرد

 :مامان گفت.  دستش گذاشتم ي        دستم رو رو

 ه هم همش  چند وقتنیا.. که افتادههیاالن اتفاق...زمی عزدونمی م-         
 

  درسته همه مون انگشتمون رو یول... درستمی داشتيری خونه درگيتو
 

  ينجوری اخواستیرضا دلش م...؟!می کندای و مقصر پیکی سمت میریبگ
 

  يزی چیدرست و حساب..ستی بچم رنگ به روش ندینیبینم...؟!بشه
 
 حت  نارایلی باهاش خدیاگه بشنوه قهر...من به باباتون نگفتم...خورهینم
 
 !از من گفتن بود..شهیم
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  با اون شهی نمشیچیرضا اگه دو هفته هم کوفت نخوره ه..        زرشک
 
  الغر نهمهی اي مدت از زور حرص و خودخورنیمگه آغ نبوده تو ا. کشیخ
 

 : برگشتتمیباز دوباره عصبان. شده

  هی میتونستی گفته ، مينجوری باباشون اومده امیدونستی ما اگه م-         
 

 ...می دورش باشدونمیچه م...می بکنيکار

 ! ؟ایمن چقدر بهت گفتم ب!.. به خودت بگو مهتاب خانم-         

 ؟!دونستمی من از کجا م-         

  شی از پيچکاریبا قهرتون هم ه.  که شده هیزیچ!...گهی حاال د-         
 
 ...دهیخودش فهم...دیبرینم

 : مکث کردی        کم

  ی محلی بهش بينجوریما ا.... از همه مون االن ناراحتهشتری ب-         
 

 خدا بهمون ...خدا رو شکر!....شه؟یآقاتون خوب م!..شه؟ی درست ممیکن
 

  رضا متوجه نکهیهم ا...هم آقات االن بهتر شده خدا رو شکر.... کردرحم
 

 ! هم که خودشون خوب باشنيحاال هزار..ستی دختر مناسبش ننی اشد

 االن فقط ..کردمی مکاری چدمیشنی جمله رو منی دونم اگه قبال ایم        ن
 

 ! شدشتری از رضا بتنفرم

 :        سارا 

 فربد و مادرش اومدن دو کلمه حرف !...  خودشون کجا خوبن؟-         
 

 .. رفت باباشادتی زدن
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  کنه اون کاریچ...زنهی حرف خودشو میه...دهیورپر... عه-         
 
  پسر نی انقدری ادونستمیمن نم... تو حرفهاش رويدیهتاب نشنم..چارهیب

 
 ! کردشی محلی بيچقدر خجالت زده شدم رضا اونجور..آقاست

 :        سارا 

  هی چس محلش کرد دمی که دروزیاز د... اتفاقا دستش درد نکنه-         
 

 !دمشی بخشکم

 . بهش نگاه کردمی        عصبان

 ! مامان-         

  چشمش هم تو هی داده بود و هی  محمد دستش رو به قاب در تک      
 

  ي انتهاي انباريمامان بلند شد و دستش رو گرفت و رفتند تو.  بودسالن
 

 ...آشپزخونه

 : کردکی نزدی        سارا سرش رو کم

 وگرنه از ..مامان نظرش عوض شده..نجای از اون روز که فربد اومده ا-         
 

 ! ما ناراحت بود ازشتری برضا

 !روش شد؟... چقدرم پر رو-         

 ! آدم کشي کثافتا-         

 :جمله اش رو اصالح کرد...        چپ چپ بهش نگاه کردم

 !کثافتا ..گهی دشعورنی ب-         

  خودم هم ی فربد و خانواده اش رو نداشتم ولدنی چشم دنکهی        با ا
 

 ! و دست آقام رو ببوسهنهی بش وادی بي نداشتم اونجورانتظار
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 آقا هم سرش . کردمی داشتم نگاه می لحظه شوکه شدم از باال وقتهی        
 

  رضا به فربد ی محلی به قول سارا بیول. گرفتلشی تحویلی و خدی بوسرو
 
  ذره کمتر هی باال هم نتونست تنفرم رو بهش ي رفتنش از سالن به طبقه و
 

 !کنه

 ! کرده بود؟کاری چچارهیبد ب        حاال مگه فر

  اتفاق نی اصال نشون نده اتونستیم. کردی        چقدر معذرت خواه
 

  هم ي کارچی من شرمنده ام و هگفتی همش میول.  پدرش بوده ریتقص
 

 حاال سارا هم .  نظرم راجع بهش عوض شدروزیواقعا د.ادی بر نمازم
 
  فربد داشت یوقت دمشی خودم دی ، ولکنهی کثافت کثافت مينجوریا

 
  از خجالت سرخ شده سرش رو ي کرد چطوری و باهاشون خداحافظرفتیم
 
 !کردی انداخت و تا دم در هم نگاهش منییپا

 ! بدرقه اشاطی حي تورفتی میگرفتی        جلوشو م

 : اومده باشه سرش رو جلوتر آوردادشی ی مهمزی انگار چهوی        سارا 

 !هت گفتم ؟ب!... مهتابعی ه-         

 ؟!ی چ-         

 ! مرخص شدییکه آقا.. همون موقع بود-         

 ! خب؟-         

 بود که دوستاش صداش !..انترنه!..ادته؟ی اون دختره خوشگله -         
 
 ! نسترنزدندیم
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 دماغش چقدر .. تو صورتش نداشتی نقصچیه....دختر خوشگله..        آره
 

 ! بودخوشگل

 !؟یخب چ.. آره-         

 : چشمش رو بستهی و دی        خند

  اون دختره ذاشتیوگرنه نم.. ناراحتهیلی رضا خگهی مامان راست م-         
 
 ! دستش در برهاز

 !مزهی چه ب-         

 سر صحبت ...شمی که آقا مرخص شد اومد پياون روز..گمی مي جد-         
 

 ! هم اومدننای انیازنهمون موقع که ن..شما حواستون نبود.. باز کردرو

 ؟! خب-         

  حواسش بوده چقدر گفتیم!...گفت داداشته؟!....دی از رضا پرس-         
 

  ی علي اونقدر خودم رو زدم به کوچه یول!... چشهدونستمیم....ناراحته
 

 ! شماره اش رو بهش بدمشهی گفت اگه ممی تا مستقچپ

 ! همش دور و بر ماستدمی د-         

 !  بگو چش بوده پس      

 : صورتم تکون دادي        دستش رو جلو

 ! من بهش ندادمی ول-         

 با !... اومدی حال در منی کم از اهی داداشمون دیشا!... خبيدادی م-         
 

 ! که فعال کات کردهنایآدر

  کرد من ی کم محلي به فربد اونجوریوقت!.... تموم شدگهی دنای آدر-         
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 ...آخرش رو رفتم تا

  مثل اون شدی گم مرفتیحاال هم م!. حاال کات ندهگهی دخوامی        م
 

 ! چشم ما نباشهي وقته آپارتمان خودش همش جلوچند

 ...می که باهاش حرف بزنکنهی مي مامان کاردونمی        من که م

 ! هم بگم؟يزی چهی -         

 :        نگاهش کردم

  رفتمیداشتم م..دمی رو از اتاقش شنادشیاد و فر دي صداشبی د-         
 

  ي جورهی.. بودنای با آدرنکهیمثل ا... باز بودمهیدر اتاقش ن ..ییدستشو
 

 ! سوختنای آدريدلم برا... باهاش حرف زدی ادبی و بزشت

 :        پر اخم نگاهش کردم

 !... سوخت؟ی دلت برا ک-         

 .. م-         

  يسکته ...سکته کرده.. افتاده ينجوری آقام انکهیا..ا سارنی بب-         
 

 هر دوشون !...ناستی رضا و آدرریهمش تقص!..؟ی چیعنی یفهمیم!..یقلب
 
  ی نمی راضدونستندیم....خورنی خانواده هاشون بهم نمدونستندیم
 

  ی قربانينجوری ادی من بايآقا... وسط نیحاال ا.. کشش دادنی هیول...شن
 

 !بشه

 : بودنیی سرش پا       

  !نای آدررهی بره بمشاهللای ا-         

 ! چشم ما نباشهيجلو.. خودشي کاش رضا هم بره خونه -         
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  تو رو میبگ!... برو؟نجای بهش بگه از امی به محمد بگيخوای م-         
 
 !ادی عقمون ممینیبیم

 !رهیگی عقم منمشیبیم... ساراگفتی        راست م

 : باال انداختمي ا        شونه

  ادیمامان هم م... مامانشی پي لوس بازرهیحاال م... ولش کن-         
 

 !میکنی سگ محلش مينجوریهم... با ما دعوادوباره

 ! صورت ، رضا از ذهن و قلبم دور شده بودنی        با بدتر
 

 ! سخت و سردي        همونجور

  با ي پر اخم و سرديبا چهره  دو ماه گذشته ، نی        رضا ، مثل تمام ا
 

  ي جلسات حسابداريقبال تو.  کنارش نشسته بودی سه صندلي فاصله
 
 ! متنفر بودی سه صندلنی نبود و فربد از انشونی بي فاصله اچوقتیه

  ی مرشی گیی تنهاي که به هر نحویی خلوت و هر جاي        جوابش تو
 

  که رضا یو جلسات. بود  حوصله ی و بضی پر غي فقط چند تا کلمه آورد
 

  ی ، باز هم فرق چندانرهی رو در نظر بگي هی و حضور بقطی بود شرامجبور
 

 !نداشت

  ي موقع ها و تونی وجود داشت قبال که اتیمی صمنشونی        اونقدر ب
 

  ، اصال مهم یوانی کي آقاگفتی رضا بهش می ،وقتگرانی دي و جلوجلسات
 

  یطی شراي که به زور هم توشدی می چیاال ولح.  اومدی و به چشم نمنبود
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  ي آقاگفتی روح می اونقدر سرد و بزد،ی که اسمش رو صدا مگرفتی مقرار
 
  هم فربد سرماش رو ی چند تا صندلي فاصله نی ، که با وجود ایوانیک
 

  به اون همه کردی بود که شک مدهیرضا چنان ازش بر. کردی محس
 

  !ی قبلتیمیصم

  هر ي هاهی ، بغض و گرگرفتی خودش رو هم که در نظر نمیحت        نارا
 

  رضا ي اگه خودش رو جادونستینم. کردی دلش رو خون منای آدري شبه
 

 !کردی مکاری اومد چی مشی براش پطی و اون شرادادی مقرار

  زی و هر چی خانوادگيتهای        خوب ممکن بود بخاطر پدرش و حساس
 
 !محال ممکن بود.... رضا الیخی بی بشه، ول دخترهالیخی ، بي اگهید

  تموم ي        باز هم مثل تمام دو ماه گذشته جلسه رو با اعصاب خرد
 

  بلند شد فربد نکهی و به محض ادیی پای رضا رو می چشمریز.  بود کرده
 

  بود بلند دهی رسکشی که رضا نزدی تلفنش رو برداشت و درست وقتهم
 

 .شد

  سه قدم جلوتر ، از پشت ساعدش رو گرفت دیشا...و زد        رضا ازش جل
 
 !مجبور شد برگرده. 

 . از کنارشون گذشتندی نگاهمی و جواهرزاده با نيدی        سع

  نکرده بود ی تالشنکهی همی ، ولهی چدی        فقط با حرکت چشم پرس
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  مکث کرد تا دور و یکم.  رو جدا کنه فربد رو خوشحال کرده بوددستش
 

 افراد حاضر در جلسه با تکون دادن سر و خسته .  خلوت تر بشهبرشون
 

 .گذشتندی از کنارشون ميدینباش

 : گفت یو رضا عصب . دادی آهسته سر تکون میلی        فربد خ

 ؟ !هی چ-         

 .  پلک زدی هم مماس قرار داد و طوالني دندونهاش رو روي        همه 
 

 : تکرار کرديشتریب ضی بار با غنی و ادوباره

 !هی چـ-         

 !دی رو کشهی        و چ

 ... کس و کارمي فحش بده به همه -         

 . دادی حوصله چشمهاش رو تابی        رضا ب

 .. بزن تو صورتم اصالایب        ..

 ! فربد ولم کن -         

 ! نتونست آزادش کنهی ولدی        دستش رو کش

  ی بگیرضا هر چ...نشونینب.... با بابا و مامانت حرف نزنگهیبگو د        .
 

  نیبخدا قسم ا...ي دوست داريهر طور... ، خبيخوای رو نمنایآدر....قبوله
 

 ! کاره امچی من هوسط

 ! دستمو ول کن-         

 بسه !...من ندارم...ی من بشالیخی داداش ، بي دارنوی تو دل ا-         
 

  کاری دارم چفهممیاصال نم... منیبه زندگ يدو ماه گند زد...رضا
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 من روحم خبر نداشته ... قسمت بدميخوای می به هرکایب...بسه...کنمیم
 

 ... اونجاادی مشهی پا مبابام

  اش ، دست فربد رو کنار زد و گهی و کمک دست دیعی        با حرکت سر
 

 به  رو از داخل نشیی لب پايفربد فقط گوشه .  رو آزاد کرد ساعدش
 

 !دی رسی به ذهنش نمي اگهی ديواقعا گوه خور.  گرفت دندون

 نگاهم ..دو هفته است...زننیباهام حرف نم... مني خواهرها-         
 
  بهشون نگاه گهی دشدی روم ميبگو چطور.. افتادی براش میاتفاق!..کنندینم
 

 !کنم؟

 ... من-         

 که عاشق .. سپر کردمنهیس.. جلوشسادمیمن که وا!.. من مقصرم؟-         
 

 که بدبخت کوتاه ! ؟ي خواستگاريای باهام نيخوریتو هم گوه م ! ....شدم
 

 ؟! اومدهم

 . کالفه بودشتری        فربد ب

 فربد بخدا قسم من حوصله ...ستیمهم ن..باشه....ي نداريری تو تقص-         
 
 ... رهیبگو تماس نگ...تمومه... بگونایفقط به آدر... خودم رو هم ندارم االن ي
 

 ! شدتموم

 !مطمئنا تموم بود.. خشمش رو خوردي        همه 

  ستین . ستیرفتارت با من درست ن... ندارمي کارنای من به آدر-         
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 ! رضا بخدا

 : فربدي نهی سي تودی ، کوبضی        آهسته ، و نه با غ

 .تو حال خودم باشمبذار ... بفهمیقیاگه رف...ستی حالم خوب ن-         

 ...        و رفت 

  شرکت رو نداشت ي حوصله گهی فربد دی        ساعت سه نشده بود ول
 

 . گرفتشی پدرش رو پيسمت خونه .  رضا ي حرفهادنی از شنبعد

  يدی امي گذشته بود، هنوز کورسوي مدت که با دلخورنی اي        همه 
 

 ..ادی که رضا کوتاه بداشت

 .. انداختدی        کل

 ..تمومه... که راست گفتهدونستی        منتها االن م

 .  رو لشی در انداخت و موباکی نزدي نهیی آزی مي رو روچشی        سو
 

 .. بمونههی از چند ثانشتری نداشت بقصد

  رو درست کنه و زی همه چتونهی مگفتی مدشی امي        ته مونده 
 

  یی آشنانیمگه خودش نبود که باعث ا... غصه نجات بدهنی رو از اخواهرش
 

 !بود؟

  ، هر سه مشغول غذا ي سالن غذاخوريتو.         درست فکر کرده بود
 

 ! ذوق زده شددنشی با دنایآدر.  بودندخوردن

 !گردهی برنمنای االن مطمئن شده بود رضا طرف آدرنی        هم

  !نجای اایب!.. داداش-         

 مادرش هم با لبخند بهش نگاه .  خودش رو نشون داد کناری        و صندل
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 :کرد

 !امی میگفتیم... قربونت بره مامان-         

  پدرش شد که ي رهی        نگاهش رو از مادر و خواهرش جدا کرد و خ
 

 ! که اول بهش انداخته بود آروم مشغول خوردن بودی نگاهمی از اون نبعد

 ؟!بابا  ...رمی س-         

 !   سرش رو بلند کرد     

 ... القبا روهی ي حرف اون پسره ي اگه باز اومد-         

 ! شدسی آن حس کرد چشمهاش خهی و دی لرزنای        دل آدر

 :        فربد حرف پدرش رو قطع کرد

 .. القبا حرف بزنمهی ي پسره نی اومدم در مورد هم-         

 !ندارماصال حوصله ... فربد جان بابا -         

 نه ..تا رضا دوباره با من حرف نزنه..ی بدونخوامیفقط م!... منم ندارم-         
 

 !منم حوصله ندارم اتفاقا !...ارمینه اسمت رو م...نجای اذارمی مپامو

  مادرش و نه به داداش ي        راه اومده از سالن رو برگشت و نه به صدا
 

 ...د نکری توجهشدی که پشت سرش گفته می بغضپر

  ينجوریو ا.... نقشه بودههی همه اش نی فکر کرد اگه انی        فقط به ا
 

  از اون یکی رو بده به پسر نای رضا رو ببره که آدري پاخواستهی مفقط
 

 که فربد ... ي منوچهرای ي زنديمثل آقا.. گردن کلفت احمقشيدوستها
 

  بودند و  پول و کثافت غرقيکه فقط تو...کردی آدم حسابشون نمداخل
 
  خفه کردن پدرش رو هم تی ظرفیحت...شدی سرشون نمتی از انسانیچیه
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 !داشت

  بشه ی مثال اون کامران عوضای ی        رضا رو از دست نداده بود که مان
 

 ! خواهرششوهر
 

 *دهی       ش
 

  نی امگهی بود ديچند روز.  نگاه کردمنازی آي به شماره هی        چند ثان
 

 ! داشت؟کاری با من چنازیحاال آ. فته بود نگرتماس

 ! بودنی امدیشا...دیشا....        نکنه

  نازی خود آدیشا. منتظر شدم تا قطع بشه.  بار رد تماس ندادمنی        ا
 

  ي ایچه بدبخت. کردی و قطع مشدیبه هر حال خودش خسته م.  اصالبود
 

 ! ها میداشت

  سالن ي تورفتمی داشتم میم و وقت        بار دوم و سوم هم بلند نکرد
 

 .... بود کهنازیباز هم از طرف آ.  اومدامی آالرم پيصدا

 !        آب دهنم رو قورت دادم

 "رمیگی با خود سوده تماس مي هم جواب ندنباریا. زنمیزنگ م"        

 !شعورهی بنی خود امدونستمی        م

 !شعوری        چقدر کثافت و ب

  نی بی کم خالي و تاب خوردم تو اون فضاچیبار دور خودم پ        چند 
 

 گفت االن . دیرسی به ذهنم نمي فکرچی هیول. بعد نشستم . تختهامون
 

 !زنمی مزنگ
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 : بردمرونیفقط سرم رو از اتاق ب.  بلند شدم و در رو باز کردمعی        سر

 !مامان!... مامان-         

 . بله اش اومدي        صدا

  !نجای اای بقهی دقهی مامان -         

 !ه؟ی چ-         

 ! مامانای ب-         

 تلفنم که زنگ .  بودم سوده مشکوك نشهدوارمیام.        و در رو بستم 
 

 .دمی در رفتم که مامان رو دکی و دوباره نزددمی کشي بلندنی هخورد

 ...ی چ-         

 ! و هول گرفتم جلوشی        تلفن رو دو دست

 !نهیام.. ماماننیبب..نی بب-         

 ! ابروهاش نشستنی بیظی اخم غلعی سری لحظه متعجب شد ولهی        

 :        تلفن رو گرفت و بازوم رو گرفت و به سمت در هلم داد

 !ادیسوده ن..رونی برو ب-         

  دمیبه اول راهرو که رس.  و خودش در روبسترونی        تند رفتم و ب
 

 ! اومد جلومدهسو

 ؟!می ترسوندهیچ...ي وا-         

 !؟ي دارکاریمامان رو چ!...ه؟ی چ-         

  ي تورفتیاگه م.  فکر ي زمان بخرم برای تا کمدمی کشي        نفس بلند
 

 !شدی بد میلی خاتاق

  دای خانم رو براش پمی مريگفتش که شماره ...مامان...؟! مامان-         
 

 ..حاال...کنم
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 دستش . کردیهنوز مشکوك نگاه م.  از اون اخمش کم نشد یچی      ه  
 

 : گرفتم رو

 ... شروعلمشی ف-         

  سمت اتاق که رفتیداشت م.         دستم رو پس زد و از کنارم گذشت
 

 ... دنبالشدمی دوهول

 ! دم اتاقسادمی        جلوش وا

 ! ها شهیمامان ناراحت م...ي بخدا سود-         

 ! برو کنار-         

.         

 ! شده ؟یچ..؟!هی چ-         

 ! شده مگه؟یچ ...یچی ه-         

 !زنه؟ی حرف می مامان داره با ک-         

  که جلوش رو گرفتم و رهی        و همون لحظه دسش رفت سمت دستگ
 

 با اون اخمش تعجب کردم چطور مقاومت . نای سمت اتاق مامان ادمشیکش
 

 ... در رو بستممیداخل اتاق که شد. ادی و داره دنبالم مهنکرد

 ؟!یچیه... بخدا سوده-         

 ! تو رمی االن منیهم..ی اگه نگ-         

  !ی        چشمهام رو براش گرد کردم و عصبان

 !ده؟ی ش-         

 :        سرم رو به نشان بله تکون دادم

 !راست بگو!...نان؟ی زن عمو ا-         

 ! نه-         
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  ي و احساس کردم چشمهاش جورمی موندرهی        چند لحظه به هم خ
 

 !شد

 !..نه؟یام... راست بگو-         

.         

 !دمی فهميزی چهیخودم .. من -         

 . که نفهمه گاز گرفتميلبم رو جور...ي        وا

 ؟ی چ-         

 داشت با ..تو اتاقش بود..دیان نفهممام.. خونهدمی رسیوقت...روزی د-         
 

 !زدی حرف متلفن

 !ده؟ی فهمی        چ

  هیفقط ... آرومیلیدر بسته بود ، صداش هم خ...دمی درست نشن-         
 
  رفته گفتیم...زدیانگار با خاله حرف م... که داشته دمی اشو شنکهیت
 

  قیدق.. کهادیاگه بازم پسرشون ب.. اتمام حجت کردهباهاشون
 
 ...نکهیمثل ا...دمیشنینم

 ! شدی و اون نم اشک مخفدی        چشماش درخش

  يخانواده ...نای انی امنکهیمثل ا...فکر کنم ...ي انگاردهی ش-         
 

 !شنی نمی راضیمامان بابا ول... صحبت کردننایچند بار با مامان ا...عمو

 ... نشون بدمي کردم خودم رو عادی        سع

  ی ولگهیتو د...کننی اصرار مانیبازم م...دیخب شا... بابا که گفت-         
 

  شونی عصباننقدری بوده که ايزی چهیسوده حتما ...ی بهش فکر کندینبا
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 !کرده

 !؟يدی شنی تو چ-         

 !گهیهمون د...به من هم گفتن که..یدونی که خودت هم می همون-         

  ری پاش رو زهی. می تخت نشستيم رو و هر دو با هدی        دستم رو کش
 

 . بودندخیدستاش ... گذاشت و دستامو محکم گرفتبدنش

 ! کردهکاری چنیام...راستش رو بگو..یی جون بابادهیش... ترو خدا-         

  زی چهیحتما ..یشناسیمامان رو که م...دونمی باور کن منم نم-         
 

  هی با دونمیچه م..دنی شنمثال.. کار وحشتناك کردههی نیحتما ام..بد
 

 ! بودهيدختر

 ! بوده آره؟ينجوری ا-         

 . چشمش بودندي اشکهاش واضح تونباری        ا

 ... بخدا-         

 ! منو ببخشایخدا..خوردمی میهمش داشتم قسم الک..گفتمی می        چ

  يزی چهی هم دیشا... از خودم گفتمنویبخدا ا...دونمی نمیچی        من ه
 
 ... سودهدونمیمنم نم..گهید

 .  مونديچند لحظه اونجور.  صورتش گذاشتي        دستاش رو تو
 
 .. کنمکاری چدونستمینم

  رونی از اتاق بدمی دیوقت... با مامان حرف بزنمخواستمی اون روز م-         
 

 ..گهی نگفتم دیچیه... و چشمهاش سرخ بودنداومد

  بهش دی نباگهید..ولش کن...گمی منیر هممنم بخاط..نی خب بب-         
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 ! تو رو نداشتهاقتیحتما ل...ی کنفکر

 :دی        بغضش با صدا ترک

 !زدمی باهاش حرف مدی با-         

 !سوده!...عییی ه-         

  کاریچ.. شدهی بدونم چدیمن با..گهی نميزی به من چیشکی ه-         
 

 !کرده؟

  به منم نی هميبرا..دونهیمامان خودش م... کههیزی چهی حتما -         
 

  ناراحت یلی خي که اگه بشنوهیزی چهی... وقت بهت نگمهی که نگفتن
 
 ! بهترهينجوریا...حاال خودت فکر کن..گهی دیشیم

 !ستیبهتر ن.. نه -         

  ها ي لوس بازنیاهل ا. میکردی رو بغل مگهی کم همدیلی        ما خ
 

  ارشد آوردم از شدت ذوق ي برای خوبي رتبه  منیمثال وقت.مینبود
 

  هی االن یول. می اوقات در حال کل کل بودشتریب. می رو بغل کردگهیهمد
 

 . بغلش نکنمشدی بود اوضاع ، که نميجور

 حاال که خواهر گلم رو .  کارشی بره پمردی مرفتی منی        کاش ام
 
 . ناراحت کردهنقدریا

  داشت يوا...کرده بودم نگاهم به ساعت افتاد که بغلش ي        همونجور
 
 !گهی دوازده دشدیم

 !رمی تماس بگدی        فربد گفته بود امشب من با
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  شبی بار هم خودم تماس نگرفته بودم و دهی مدت من نی        تو ا
 

 !گهی شده بود دی شاکیحساب

 ش  و منتظره من باهادهی تختش دراز کشي        گفت ساعت دوازده رو
 

 ! زود بخوابهخوادی خسته است و میلیگفت خ..رمی بگتماس

 !دوازده زوده ؟...قربونت برم... بهش بگمخواستی        چقدر دلم م

  قربون اون یاله...قربونت برم..؟!يداری شبها تا چند مگه بي هی        بق
 

  و ری دلش زنقدری که آدم ادنتیاون کت و شلوار پوش...  بشم منچشمهات
 
 ! نگاهت کنهشهی مور

 ! تو؟ی خوبنقدری        چرا ا

 !        هر دو لبم رو تو بردم تا نخندم

 ! روم نشد ازش بپرسمی        ول

 !رمیگیمن تماس م...        فقط گفتم باشه

        مهتاب

  قبل فائزه ي قهیده دق.         شالم رو سرم کردم و از اتاق خارج شدم 
 

 ! مامان منتظرتونه بود وگفت کهاومده

 در اتاقم رو که بستم سمت اتاق سارا .         حتما منظورش من و سارا بود
 

 از سالن هم . هنوز نرفته بود. دیرسی خنده اش به گوش ميصدا . رفتم
 

  بودن که مامان ، فائزه رو ی کدونمینم. حتما باز هم مهمون. اومدی مصدا
 

 . بود باال دنبال ما فرستاده



 422 

  تختش نشسته بود و يلبه . دمی  در اتاقش رو باز کردم و سرك کش      
 

 !شال هم سرش بود.  لب تاپش بود توری ماني توسرش

 . سارا -         

 ! لب تاپ رو بستعی گفت و سري بلندنی        ه

 جا خورده بود  ...ستادی        متعجب کامل داخل اتاقش شدم و اون هم ا
 
 !؟یاز چ...

 ! مشکوك بودیلیرکتش خ        ح

 !ه؟ی چ-         

 ! تو اتاق منيتو اومد...؟ی چ-         

 ! صورتش رو برگردونهي کرد حالت عادی        سع

 !زدمی داشتم با دوستم حرف م-         

  بود که تو اتاق خودش شال سرش گذاشته و باهاش ی چه دوستنی        ا
 

 !کنه؟ی مپیاسکا

 !؟ی ک-         

 : لبش باال رفتي افتاد و گوشه شینی بي روینی   چ     

 !ایناد...گهیدوستم د!..یی چه پررو-         

  گفتی هم راست مدیشا.  عمه اشی عروسرازی رفته بودند شنای اای        ناد
 
 !یلیخ.. مشکوك بودیلی خستادنشی بلندش و بعد راست انی اون هیول. 

 ! گفته ؟مامان..؟!نیی پامی بريای م-         

 : نگاهم کردي رو جلو داد و همونجورنشیی        لب پا

 !امی برو منم م-         

  مشکوکش نیه. بهش نگاه کردم و برگشتمگهی دي        چند لحظه 
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 ... کهکردمی چرا حس مدونمینم.  سرم بودي توهمش

 ا نبود  حرفهنیسارا اصال اهل ا...شهیمگه م..نه بابا.        سرم رو تکون دادم
 
  !چوقتیه. 

 خودش !.... آخه؟شهیمگه م..نه بابا.. بخوادنکهی ایول.. بود گوشی        باز
 
  اگه بخواد تو کننی مکهی تکهی ما رو تي رضا و محمد چطوردونستیم
 

 !نه فکر نکنم...زهای جور چنی اایدوست پسر داشته باشه .. راه بده سرش

 حس کردم .. سرم بوديهمون فکر تو پله ها ي تا رویحت...        پس چرا
 
  لحظه اسم هی.. در اتاقش رو باز کردم و هنوز حواسش نبودیوقت... لحظههی
 

 ....دمی رو شننیآرم

  ی شک مينجوری به خواهرم ادینبا.... درست نبود حتمانی        نه ا
 

 ... بلندش آخهنی آستکی و توندنشیاون شال پوش.کردم

 ! بودهای خودش که گفت نادهچاریب... باباي        ا

  دی نباگفتی بلندش مي با صدايفهای پر ذوق مامان و تعري        صدا
 

 .... باشندبهی غرمهمونها

 . نرده مشت شدي لبم رو محکم گاز گرفتم و دستم روي        گوشه 

 ! خالهي        خونه 

 !نیحس...عیه...ي        وا

 ! خالهشوهر.. و غزل هم بودندنی        حس

  مادربزرگ ي که خونه یاون دو ماه.  کردم آروم بشمی        سع
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  رو به معصومه نی حسي خواستگارانی آخرش جريروزها...بودم
 

 ! گفتشهی نميالبته گفتم در حد خواستگار..گفتم

  يبعدش هم دو بار گفت دار.         معصومه شوکه شده فقط نگاهم کرد
 

 ؟!یگی مدروغ

  ها دو وونهی و مثل ددیکه قسم خوردم موهامو محکم کش        بعدش 
 

 ! سر خودشي تودی کوبیدست

  داره اشکش ي جدي جددمی بعد که دی        اولش خنده ام گرفته بود ول
 

 ! جا خوردمی حسابادی مدر

  هنوز ی بوده و تو داشتينجوریگفت ا... بلد بود بهم گفتی        هر فحش
 
 !؟يکردی رضا فکر مبه

 !د؟ی تازه بوده اصال مگه فهمانی بهش گفتم بابا جری هر چگهی       د 

  که چرا باهاش حرف دادی شوکه شده بود و بعدش فحشم منقدری        ا
 

  بزنه ، بهش ی حرفنای نره به مامانجون انکهی اي که مجبور شدم برانزدم
 

 !می قراره حرف بزنبگم

 .دندیو مامان روبروم بودند و منو د پله ها که گذشتم غزل ی        از هالل

 حتما چون غزل هم بود مامان از .         غزل با لبخند دستش رو باال برد
 

  دستم با لرز کهی شدم در حالکشونیآروم نزد. میای و سارا خواسته بود بمن
 

 !کردی رو مرتب مشالم

 ! سالم-         
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  شدم و دوباره رو  من هم از پشت سرشون خارجی ولدی        خاله چرخ
 
 . سالم کردمنی خاله و آقا محسن و حسبه

 که رضا هم .. نگاهم به آقا افتاددادندی داشتند جوابم رو می        وقت
 

  کارش ادیهمون لحظه دوباره .  نشسته بود و با لبخند نگاهم کردجفتش
 

 ! و ازش رو گرفتمافتادم

  يزیاونا که چ. ..دمیت کش باز که نگاهم به خاله افتاد خجالی        ول
 
 !دونستندینم

 ! نگفتهيزی چی همون روز رضا بهم گفت فعال به کسادمهی        

 . کردی        کنار غزل نشستم و اون شروع به احوالپرس

 :        محسن آقا جابجا شد رو مبل

 ! دخترم؟ی خوب-         

 ! ممنونم-         

 !؟يابزرگت بودخونه باب.. مدتهی ي نبود-         

 ! بله-         

 سالم منو حتما بهشون ..دمشونی وقته ندیلیخ... هم خوبهیلی خ-         
 

 !برسون

 ! چشم-         

 فکر کنم ... نگاه نکنمنی بود که به حسنی امی سعي        همه 
 

  ياونقدر عاد.  همش حواسم به حرکاتش بودیرچشمی زیول...تونستم
 

  رضا درست يکه شک کردم که حرفها.. و آروميعاد.. سالمم رو دادجواب
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 !باشه

 .دمشی بار دهی هفته هی هم اون مارستانی بي        تو

  که اتاق آقا بود اون یی سمت راهرومیرفتی ممی من و سارا داشتی        وقت
 

  راحت التونی داد که خمونی دلداری کرد و کلیگرم احوالپرس.  شدخارج
 

 گفت .  و اکثرا دوستهام هستندشناسمی رو منجای ايمن دکترها. باشه
 

  و چند ستی نی نگراني برايزی چچی حرف زده و اونا هم گفتند هباهاشون
 

 !شهی مرخص مگهی دروز

  و مهربون نگاهمون کرده بود و حرف زده بود که من ي        اونقدر عاد
 

  رضا از ي حرفهاي حال آقام و هم براي استرسم هم براي ، همه همونجا
 
 ! رفتنیب

  دونمینم . کردندی مفی بخش چقدر ازش تعري        دکترها و پرستارها
 
  لیاونقدر ما رو تحو.  ماستلی فامنی بهشون گفته بود که حسیک
 
 .شدی مراقب آقام هستند راحت می حسابنکهی از االمونی که خگرفتندیم

 فتند که دکتر گ. شناختنشی هم مشگاهی آزماي هانیسی تکنی        حت
 

  ی بودند که حتی از کار و اخالقش راضنقدری گذرونده و انجای رو اطرحش
 
  ي تونجای افرستادندی مي مشتری مطبش افتتاح بشه براش کلنکهی قبل ااز
 

 ! که بعدا استخدام شده بودهی آتمارستانی و بمارستانی بنیهم
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  ي مطبش رو داره تونکهی عالوه به انی بودم که حسدهی        من تازه فهم
 
 . کنهی هم کار ممارستانیب

 !دونستهی از قبل مگفتی        سارا م

  جراح نی بهترگفتی و مخوردی از پرستارها که قسم میکی        
 

 !رانهی ادندانپزشکه

 ! پسرخاله مونهگفتی مي        سارا با چه افتخار

  بودنش بخاطر ي عادنیا گفتمی مهربون رفتار نکرده بود منقدری        اگه ا
 
 ! شدهمونی که حتما پشنهیا

 ! ؟ي عادنهمهی خب چرا ای        ول

 ...حاال هم که!..با من حرف بزنه؟.... کهخوادی        مگه نگفته بود م

  یول!.... قبول کنه؟خواستی میحاال ک ..شدی که نمدونمی        اصال من م
 

 !گهیخودش گفته بود د....خب

  از یکی مدت نی تو ادیشا... نگفته بود کهيزی هم چچارهی ب        حاال
 

 !دهی رو دهمکارهاش

 ! بودوی ی سی سي که توی مثل اون نسترنیکی        مثال 

 !        همون خوشگله

  بود و با خودش فکر کرده که دهی رو دي موردنی همچهی        حتما 
 

 :رجم کرد  افکارم خايغزل از تو.. عجله کردم و ی کمدیشا

 ! سارا کو ؟-         

 !ادیاالن م.. باالست-         

 .دی        چشمهاش خند
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 ! عمو ؟شهیخوب م....نی نگران نباشنقدری گفتم ايدی د-         

  .دمی        سرم رو تکون دادم و خند

 .خدا رو شکر.. آره -         

 !ختید و من دلم رلبخند ز... افتادنی ناخواسته نگاهم به حسیلی        خ

 !خراب کردم خراب... برگشتم و به غزل نگاه کردمعی        سر

 ! لحظه و اون نگاه پر از لبخندهی فکرم شده بود اون ي        همه 

  رفتند و اصرار ی وقتیحت...می سالن نشسته بودي که توی        تمام وقت
 

 بعدش موقع ...م بعد از شایحت.. شام موندن قبول نکردندي رو برامامان
 
 ! موقع خوابیحت...ي وی تدنید

        
 !        ساعت رو که نگاه کردم چهار نشده بود هنوز

 ! شدمداری بودم از خواب بدهی که دی        با خواب بد و زشت و چندش

  خواب يتو.  مدت از رضا بهم خورد نی بار هزارم تو اي        حالم برا
 
  به ادی چندش وارد خونه شده بود و ، عقم م که با سه تا دختردمشید
 

 ...رضا

 .  اتاق کار آقام که کتابخونه هم بودي وارد خونه شد و رفتند تودمی        د
 

  ما با رضا يذاری که تو نمکردنی بو گندو داشتند با آقام دعوا ميدخترها
 

 !می باشدوست

  سمت در اشاره  نگه داشته بود و فقط دستش رونیی        آقا سرش رو پا
 

 !رونی بدی بریعنی بود داده
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  گذاشته بود و به آقام پوزخند بشی جي        رضا هم دستاش رو تو
 
  کدوم از دخترها هم چیه.  نکردندي کارچی هم بودند که هنایمامان ا. زدیم
 

 .... نبودندنایآدر

  ی چرخهی اطی حي گرفتم برم و تومی        پتو رو کنار زدم و تصم
 

  دمیترسیم. از سرم دور بشهفی خواب کثنیهم اذان رو بگن و هم ا. بخورم
 

 !نمی اون خواب بد رو ببي بخوابم و دوباره ادامه بازم

  نکهیوضو هم گرفتم با ا.  رفتمیی        از اتاق خارج شدم و سمت دستشو
 

   رو که نگاهرونی طبقه ، بمی ني پنجره يبعد از تو. گفتندی رو هنوز نماذان
 

  رفتمیاصال بهتر بود م.  بودکی تاریلیخ .اطی حي برم تودمی ترسکردم
 
 .. که دمی فکرم چرخنیبا ا... ساراشیپ

 !ي واي ا-         

 ! قدم عقب رفتمهی قلبم گذاشتم و ي        دستم رو رو

 و چشمهاش هم که ... لبخندش یحت... شده بودهی        چقدر ترسناك کر
 

 !واب نبوده  اصال خدادی منشون

 ! اومد؟ی موجود کثافت خوشم منی        چطور از ا

 ! مهتاب ؟يداری ب-         

 ! آقا برگشته بود خونه صدام کرده بودی هم از وقتگهی        چند بار د

 ؟!ی آجیکنی مکاری چنجای ا-         

 !دادمی من اصال جوابش رو نمی        ول
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  رو بده، اگه آقا حواسش زی اون چگفتی        سر غذا خوردن اگه مثال م
 

  يهرچند با نگاهها.زدمی و خودم رو به اون راه مذاشتمی محل نمنبود
 

 اگه هم آقا حواسش . شدی دلم خنک میول..شدمی مامان روبرو میعصبان
 

 .دادمی انجام مظی رو با غگفتی که مي بهش نگاه کنم کارنکهی بدون ابود

 !؟ی بزن با من حرفيخوای نم-         

.         

 !یتو که انقدر منو دوست داشت... من گناه ندارم؟ی مهتاب آج-         

 ! کثافتيوالیه... ری        برو بم

  ی ازتون معذرت خواهنیخوایهر چقدر که م... ، مهتابدی ببخش-         
 
 ؟! خوشحالمیلی من االن خیکنیفکر م.... باهام حرف بزنیول...کنمیم

 !خوشحالم باش..تو رو خدا        نه 

 !لرزوندی گرفته اش داشت دلم رو مي        اما صدا

  ی محلی بهش بنهمهی ادی نبادیشا...        مشخص بود چقدر ناراحته
 
 ... کهشهی مينجوری ادونستیاگه م...میکردیم

 !یکنینگاهمم نم... قربونت برم-         

 ه ناخواسته لبم رو به دندون  شده بود کادی صداش اونقدر زی        گرفتگ
 

 !نگاهش کردم... و بعدگرفتم

 !        همون رضا بود

 ...کردمی متشی اذنقدری        چرا ا

 ...ستمی من از دستت ناراحت ن-         

 !و انگار چشمهاش هم....دی خنددمی که دکردمی        داشتم نگاهش م
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 با همون ...دم به نظرم اومد بودهی که دی اش تو خوابافهی لحظه قهی        
 

 لبخند ...االن هم پوزخند زده بود... بودي جورنیهم.... تا دختر چندش سه
 

 !نبود

 !        همون پوزخند بود

 ! وجودم پر شد از نفرتي        دوباره همه 

 ! ازت متنفرم-         

 شتم تند از کنارش گذ..نمی چهره اش رو ببریی صبر نکردم تا تغی        حت
 
 ! سمت اتاقم رفتمو

  دوباره حرف هاش ادی        وارد که شدم در رو هم قفل کردم که نتونه ب
 

 . رو تکرار کنهدروغش

 !ی اونقدر آقا که به وجودش افتخار کنشهیم..نی مثل حسیکی        

  من یچیه!... برادرمهی که بگی شرمنده بشدیبا.. هم مثل رضایکی        
 
 !ستیم هم نپسرعمو ..ستین

 !        برادر

 ! من بهش بگم داداشگهی        صد سال اگه د

 ؟! رو برگردونه عقب و درستش کنهی همه چتونهی        م

 ؟! سکته نکرده باشهينجوری اگهی        آقام د

 ! نشه؟شی وقت طورهی دلمون بلرزه که می تا زنده ادی        که با

 !؟ی        معذرت خواه

 ! ما؟ي براشهی می چیمعذرت خواه        

 شه؟ی        آقامون خوب م
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  ، اطی حي فائزه گفت رفته توی        خندون مامان رو صداش کردم و وقت
 

  چمن پشت باغچه نشسته بودند و با ي توي های صندليرو. رونی بدمیدو
 

 .رضا!..اون هم بود...خوردندی میی چانی و نازنمحمد

  رو به مامان دادم و از پشت سر محمد، یگوش که شدم کی        نزد
 

  حرصش در نی بود که نازننیقصدم ا. رو دور گردنش حلقه کردمدستام
 
  بشه شی و حسودنهیکه رضا بب.. هم داشتمي اگهیالبته که قصد د. ادیب

 
  رو چند روز قبل با می تصمنیا.  ما چقدر با محمد خوبه و با اون بد رفتار

 
 !می گرفته بودسارا

  ای و روهیسارا از مهد. آوردی حرص آدم رو در مشتری بنی        اما نازن
 

  مونی بعد از نامزدگهی من به محمد گفتم د" بود که بهشون گفته دهیشن
 

 "!  با خواهرات رفتارت مثل قبل باشهدینبا

 !شعوری        فکر کن ، چقدر ب

  رفته اون ادشی. ه محمد رو نداراقتی لگفتی        سارا حق داشت که م
 

 !کردی ما موس موس مشی نشده بود چقدر پی رسمهی که هنوز قضلیاوا

  رفته گهی اخمهاش تو همدي که چطوردمشیی پای می چشمری        ز
 

 ! ساعدم گذاشتي که محمد هم دستاش رو رویمخصوصا وقت. بود

 مد  مامان با مادرجون ادامه داشت هنوز ، که محي های        احوالپرس
 

 :دیپرس
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  مهتاب ؟هی ک-         

 ! مادرجونمه -         

 ! برگشت و به محمد نگاه کردی عصبنی نازندمی لحظه دهی        

 !تی نرو مامورگهید... دلم برات تنگ شده بودیلی خی داداش-         

  نیا... دی موهام باال آورد و گوشم رو کشي و دستاش رو تا رودی        خند
 

 . بودیاف کبرام

  تونستمی فاصله هم منی از ایول. کردی نگاه نمگهی عمدا دنی        نازن
 

  فکر که االن که سارا از دانشگاه بر نیاز ا.  نگاهش چقدر قرمز شدهبفهمم
 
  هی خنده ام گرفت و يخودی داشتم بفی تعري برایسی براش چه کگشتیم
 

 ! رضا متوقف شدي نگاهم رواری اختی بلحظه

  دی نگاهش شده بودم و شاینی قبل متوجه سنگي هی  از چند ثان      
 

 . بود که سرم رو چرخوندم تا نگاهش کنمنی ابخاطر

  چند وقته هم نی مثل ایحت..        نگاهش نه خندون بود و نه ناراحت
 

 !نبود

 . بهمون بگه کارتون اشتباههخواستی بود که میی        مثل وقتها

 !گهی بسه دگهی لحظه حس کردم داره مهین  هموي        فقط تو

  !دیبا منم حرف بزن..؟! کرده بودمکاریمگه چ...ي        چقدر لوس باز

  همه برگشته بودند و دی رسنای        صحبت مامان که به مبارك باشه و ا
 

 ...کردندی نگاهش مداشتند

 ساس کردم  بار احنیا.  هم قفل شدي نگاه من و رضا توگهی بار دهی        
 



 434 

 :دیمحمد دوباره پرس.  تا ناراحت متعجبه

 ! مهتاب؟هی چانی جر-         

 :        هنوز دست هام دور گردنش بود 

 ؟!ی اگه گفت-         

 ! لوس نشو-         

 ؟ !ای عروس بشه تازگخوادی میک!.. بگو خب -         

 .. عه-         

 !دی        خند

 معصومه؟        .

 ! اوهوم-         

 !تازه بوده که ...؟!شهی عروسي جد-         

 !گهی خوب د-         

 ! آره؟ی مجتب-         

 ! آره-         

 !ه؟یک... مبارکشون باشه-         

 !گهی دي آخر هفته -         

  نگاه دمی لحظه دهی. کنهی نگاه میرچشمی        حواسم بود که رضا داره ز
 

 ! انداخت و بعد دوباره به مننی هم به نازنیعیسر

  وونهیمن د.  کردمی عصبانیلیخ.  جور تمسخر تو نگاهش بودهی        انگار 
 

  می کم کم شروع کنمی شب با سارا حرف بزنکردمی داشتم فکر ماالن
 

 !مشیببخش

  از سر خوادیحاال مثال م..؟!فهممی منظور نگاههاش رو نمکنهی        فکر م
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 !رهی بگ رونی طرف نازنلج

 برگشتم نگاهش کردم و بعد با .         مامان در رو باز کرد و وارد شد
 

 .دمی رژم رو کشلبخند

 . شونه امي        زد رو

 ! چه خبره؟-         

 !نیسارا رو بب!..مامان.. عه -         

  ی عروسي فکر برایکل.  آخر هفته داشتمی عروسي برایبی        شوق عج
 

  هاشون رفته بودند و دی خرنی آخري خودشون براروزی د. داشتممعصومه
 

  نکرده دای که دلم بخواد رو پيزی بازم اون چیول... همراهشون بودممنم
 

  ، لباسهاش ما رو گهی که ميغزل گفته بود مطمئنه اون مغازه ا. بودم
 

 !کنهی میراض

 سش  خوب جنیول.  چند تا لباس رو نشون کردهدونستمی        سارا هم م
 

  لباس گرونتر انتخاب کنم و مال من هی من دیترسیهمش م. شناختمی مرو
 

  هی از اون تاپ و دامن صورتی کلی قبلي هفته نکهیبا ا.  باشهخوشگلتر
 

 !دی آخرش نخری اومد ولخوشش

 مامان با لبخند .  رو برداشتم فمی بلند شدم و کنهیی آي        از جلو
 

 !براش گرفتم  یخودم رو مصنوع!  کردنگاهم

 !د؟یری میبا ک..... خبه خبه-         

 : شونم مرتب کردمي رو روفمی        ک
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 !خودمون...گهی سارا بلند شو د-         

 : نگاه کردي        جد

 ...دیبهش بگ... رضا خونه است-         

  نشسته گهیحاال د.. رو کردهکردی مدی که نبایآقا رضا خبط..        آره خب
 

 !خونه تو

  ، يای ؟نمیی کجاگفتی که آقا بهش میی        چرا اون روزها
 
 !چرا اون موقع ها نبود؟..یستی،نيرینم

 : حرف مامان رو قطع کرد دنشی خط چشم کشنی        سارا ح

 ! ، الزم نکردهمیری خودمون م-         

 .. الزم نکرده و -         

 : هر دومون چرخوندنی        نگاهش رو ب

 !شهی مادی داره روتون زگهی دیلی خ-         

 : بگهيزی        نذاشتم دوباره سارا چ

 !میستی مامان ما باهاش قهر ن-         

 !ها؟ی بچه بازنیا!.. پس؟هی کارا چنی ا-         

  وقت شد ریحاال اگه د...می برمیخوایخودمون م... کهستی نی راه-         
 

 !میزنی بهش زنگ میبرگشتن

  می بود تک و توك داشتيهر چند ، چند روز...می      عمرا که زنگ بزن  
 

  و صداش رو باال کردی خودش پر رو پر رو اخم میعنی. میدادی رو مجوابش
 
 !منم که حوصله اش رو نداشتم...میکردی می محلی اگه ببردیم

 ! رو اتو نکردمرهنشی به من گفت چرا پیی پر روتی با نهاروزی        د

 ! خرخره اش رو بجومخواستی      دلم م  
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  کار رو بکن نی برام اگفتی        فکر کرده البد مثل اون وقتهاست که تا م
 
 !دمیپری خدا خواسته ماز

 ! نداره ی فرقادی زی جانهی االن در نظر من با دونستی        نم

 من عجله  . نی خاله نسري خونه می بوددهی بود رسی ساعتمی        ن
 

  ی که سارا داشت تلفنشبید. نمی که غزل گفته بود رو ببی لباسداشتم
 

  معصومه ، ی عروسي برامیگردی دنبال لباس ممی که دارزدی حرف مباهاش
 

  خونه کی نزدي مجتمع بزرگ تجاري توشناسمی مغازه مهی بود من گفته
 
  انتخاب دینی لباسهاش رو ببنکهیگفته بود به محض ا.  خودشوني
 
 ! نداشتي خودش که عجله ای ولدنشونی ديمنم ذوق داشتم برا. دیکنیم

 !خوردی رو مشی        با آرامش چا

 !م؟ی غزل بر-         

  میمطمئن باش...گهی دي قهی چند دقهی مهتاب جونم بذار -         
 

 !کنهی باز مری دیلی خنیآخه ا...بازه

 :        سارا گفت

 !گهی دنمیبیازه هاش رو هم م مغي هیبق..می حاال بر-         

 :بلند شدم و ظرف رو ازش گرفتم.  شدکی نزدوهی        خاله با ظرف م

 !میمزاحمتون شد..گهی ددی خاله جون شرمنده نکن-         

 :دی        خند

 . به راههشهی ما همي وهیظرف م..شرمنده چرا.. قربونت برم-         

  دوبلکس هی.  خودمون نبودي خونه ی به بزرگنی خاله نسري        خونه 
 



 438 

  بزرگ بود ییالی وهی شونی قبليخونه .  سه خوابه بودي و پنجاه مترصد
 
  بود ی شش سالنجایا.  و دردسرهاش خسته استییالی خاله گفت از ویول
 

  آقام گله کرده بود مشخص شی که آقا محسن پينجوری بودند و انشسته
 

 ! نبودی راضادی زنجای از ابود

  .بای ما تقري خونه ي پونصد متر بود، اندازه شونی قبلي       خونه  

  ی هم نميزی چیول.کهی کوچیلی براش خنجای        خب مشخص بود ا
 

 .گفت

  ی کرده بود که کار درستي        البته که مامان از خواهرش طرفدار
 

 !میکردی کار رو منی کاش ما هم همي کرد ادی رفتند باال شهر، و تاککردند

  خودمون رو ي خونه نکهی اي رضا هم براي        به هر حال غرغرها
 

 . کنهی باالتر ، نتونسته بود آقام رو راضمی و برمیبفروش

 حتما از . ستشی امشب و نکهی کشنی راحت بود که حسالمی        خ
 

  روزید. سارا گفته بود شب کاره امروز . مارستانی برفتی ممطبش
 
 ! بعد فکر کردم به من چه؟ی ولیدونیزش بپرسم از کجا م اخواستمیم

  خودش رو يلباسها. می داد که برتی ساعت بعد غزل رضامی        تازه ن
 

  چون از من کوتاهتر بود یاز چند تاشون خوشم اومد ول.  نشونمون دادهم
 
 هنوز دم در . می زدرونی و بمی کردیبا خاله خداحافظ.  اومدندی من نمبه
 

 !يوا... که آسانسور باز شد ومیبود
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  !ایب..        غزل اونهمه ما رو معطل کرد تا

 ! نبود؟کی مگه کشیول...دی هم رسنی        حس

 . گفتم ی لبری        سالم ز

 !حالتون چطوره؟... سالم-         

 ! ممنون-         

 !می        من آروم و سارا بلندتر جواب داد

 :د از سر کار اومده اومادمی        بعد 

 !دی خسته نباش-         

 . مچکرم-         

  !نیچقدر مت!..        چقدر مودب

 !چقدر با شعور !..چقدر آقا ..کردی        نگاه نم

 ! بوددنشی نگاهم به لباس پوشیرچشمی        ز

  تر از رضا پی خوش تگفتمی مدت بود و من منهمهی انی        حس
 
 !ست؟ین

 ! تصورش کردمدی روپوش سفي لحظه توهی        

 !دند؟یپوشی        دندانپزشکها هم روپوش م

  که از کردیو با لبخند به غزل نگاه م.  بودستادهی        خاله هم دم در ا
 

 . شده بودزونی آونی حسيبازو

  پاساژ نی برن تا همخوانیبچه ها م!..؟یستی مامان خسته ن-         
 

 !کینزد

 .شدمی داشتم آب مينجوریمن هم.. خالهگهی میچ..يا        و

 !میری ممیخودمون دار.. خاله ی مرس-         

 ..می        و دست سارا رو گرفتم و چند قدم سمت آسانسور حرکت کرد
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 !ستمیخسته ن.. نه-         

 !        بعد به من نگاه کرد که آب شدم

 !رسونمتونی منی برنی هر جا بخواه-         

 :        سارا به حرف اومد

  !کهینزد...ی مرس-         

 !م؟ی غزل و خاله بشفی حرمی مگه تونستی        ول

  بود رو مجبور دای از چشمهاش پی که خستگچارهی بنی        آخرش حس
 

 ! ما رو برسونهکردند

 !ي حس موذهی.. ته دلم بود ی حسهی        

  عتری که سرمی برنیبا ماش..؟!ی خب حاال مگه چگفتی        داشت م
 
 !میرسیم

  نکهیا... روم نبود بهش فکر کنمی تر هم بود که حتي حس موذهی        
 

 ! که با من حرف بزنه؟دهی نقشه کشينجوری انی حسنکنه

 ! قلبم پر زدي تويزی چهی        

  هی چند وقته بود که نی اي های بخاطر استرس و ناراحتدونمی        نم
 

  لباس ای.... معصومهی ذوق عروسای.....می نکرده بودی درست و حسابشگرد
 

  که حال آقام ی خوشحالای... کرده بودمدای که پی جذابتی نهای بخوشگل
 

  بهمون خوش ی بود حسابی ، هر چشدی به روز خدا رو شکر بهتر مروز
 
 !گذشتیم

 م رو انتخاب  که غزل نشون کرده بود لباسي از همون مغازه اقای        دق
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  پوری گای مثل تور يزی چهی که باالتنه اش با ی بلند مشکی ماکسهی. کردم
 

  و خوش کیاونقدر خودش ش..اونقدر تورش جذاب بود.  شده بودکار
 

 ! برام تنگ باشهدمیترسیم. پروش کنمومدی دلم نی بود که حتدوخت

  ياو. چاك بلند وسطشهیبا . کوتاه هم داشتي دنباله هی        
 

 !محشر بود..تورش

 !        پارچه اش چقدر ناز بود

 !ي        غزل که گفت محشر

 !        سارا هم آروم گفت خوبه

  نهی که ببفتهی ننی مغازه نگاهم به حسي حواسم بود توي        همه 
 

  با فروشنده دشیفقط موقع خر.  نزده بود ی حرفچیه.  ذوق زده امچقدر
 

 ! بهمون دادی خوبفیره هم تخفدخت.  زده بودچونه

 ! و صدکی و چهارصد رو گفت کی        

 ! نبودمنی همراه لبخندش به حسفی به اون تخفی من راضی        ول

  بود که با فاصله از ما سه نفر به نی حواسش به حسي چطوردمی        د
 

  !کردی نگاه ملشیموبا

  و مودب که نی اونقدر سنگ! بودنی رفتارهاش بجا و متي        چقدر همه 
 

  کنم که خودم پولش رو حساب يشتری روم نشد داخل مغازه اصرار بمن
 
 .گفتمیفوقش فردا به محمد م. کنمیم

  که مناسبش يزی چی ولمی سارا هم گشتي برای        بعد از لباس من کل
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 . بهتر بودیلی بود خدهی گذشته دي که خودش هفته یاون . میدی ندباشه

  و بعد دوباره مشغول گشتن می داد شام بخورشنهادی    غزل پ    
 

 . باالي بار طبقه نیا.میبش

  مجتمع هم ينماهای همون طبقه که رستوران بود ، سي        درست تو
 

  غزل گفت می که خورديبعد از کباب برگ مخصوص و خوشمزه ا. بودند
 

 !می لباس بخردی سارا باي گفت اول برانی که حسمینی هم ببلمی فمیبر

  من داشتم فکر دیخندی صورت سارا داشت مي اجزاي همه ی        وقت
 
 ! گفته؟ی مونده در مورد من به محمد و رضا چادشی که اصال کردمیم

 ....        مگه قرار نبود که 

 تجربه بهم نشون داده .  باال انداختم و از ذهنم دورش کردمي        شونه ا
 

 ! در نطفه خفه کرددیا که فکر رو ببود

  کی فکر کوچنی همچهی        از کجا معلوم عشق مسخره ام به رضا از 
 

 ! آقاز نشده بودیالک

 ! هم گذشته بود ازدهی ساعت از میدی        خونه که رس

 . سالن نشسته بودي مامان توي محمد روبروی        آقا خواب بود ول

  ی وقتنی هميگرفته بود و برا        مامان چند بار باهامون تماس 
 

 حتما مامان بهش گفته بود  . ستی نی متوجه شدم محمد عصبانمیدیرس
 

  ادبش ي از رونیحس.  سارا هم شدری تقصشتریب. کشهی کارمون طول مکه
 



 443 

  من خواهر خر خودم رو خوب ی ولگذاشتی بهش محل مداشت
 
 !شناختمیم

 !بافتی ماالتی خودش حاال خي        برا

  !نمای سي لباسش رو گرفت با غزل همدست شدند برای      وقت  

 ! حتما رفتنی هم منمای سدیبا...گهی        بچه بودن د

  از دم ي چقدر برادرش خسته است و چطوردیدی        غزل خودش نم
 

 ؟!می و با خودمون آوردمی رو کشوندچارهی بآسانسور

 من روم نشد بگم .  گفتی نماصال نه.         چقدر هم که با حوصله بود
 

 ! داداشت خسته استغزل

 ! خودش بکنهشی پي خواستم فکری        نم

 ...زشت بود اصال!...ره؟یگی        مثال بگه مهتاب چرا داره طرف منو م

 ! ساعت رو؟نینگاه کرد.... دوازدهه ها-         

 :        سارا

 !ود بکی ترافنقدریا ..ی شلوغ بود داداش-         

 !کرد؟ی مکاری چنجای انی        نازن

 . کردی اومد و سالم آرومرونی از آشپزخونه بي چاینی با سدمشی        د

  دسته ي هم رفت و نشست رونینازن! داتون؟ی        محمد که گفت کو خر
 
 ! که محمد نشسته بودی مبلي

  ای .زدمی سر فرصت باهاش حرف مدیبا.  گفتم ی دلم چندشي        تو
 

 حاال اگه آقام هم . نای اهی گفته به مهدی چمیگفتی بهتر بود به مامان ماصال
 

 ! ؟ارهی در بي ادب بازی بينجوری اخواستی مبود
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 ! محمدي مبل کناري رورفـیم!..        اون همه جا 

 . نداشتیچی گرفتن هافهی        بجز ق

  یك باشه تو دماغ مبارهیفقط !  حواسش به لباس منهي همه دمی        د
 

 ! محمد بودي شونه يدستش هم همچنان رو ! گفت

 :        مامان لباسم رو با دقت باال گرفت و نگاه کرد

 ؟!يپرو که کرد.. اندازه است مهتاب؟-         

 :        سارا

 !رمیگفت نم... به زور-         

 !اندازه اس.. رفتم که-         

 :نازك کرد پشت چشمش رو نی        نازن

 ! ها ومهیمد!...؟ی مطمئن-         

 : نگاهش کنم گفتمنکهی        بدون ا

 !دونمی م-         

 :دی        مامان خند

 !دیای بدی باال بپوشنی بر-         

  مبل ي من رویول.         سارا لباسش رو گرفت و تند سمت پله ها رفت
 

 :گذاشتم شونه اش ي مامان نشستم و سرم رو روکینزد

 ! من خسته ام مامان-         

 !نمیبدو بب.. بدو لوس نشو-         

  دستش رو باال آورد و منم محکم زدم تو دمی محمد که رسکی        نزد
 

 !دمی خندیبعدش هم الک. دستش

 وگرنه من از اون خواهرشوهر .. مخي رورفتی داشت میلی خنی        نازن
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 ! نبودم که ها

  بود و دهیلباسش رو پوش. من هم داخل شدم . تاق سارا باز بود         در ا
 

 : زدی چرخدیمنو که د. کردی رو مرتب مموهاش

 ! چطور شدم؟-         

  یول. دادی باالتر نشون میهر چند که سنش رو کم.  اومدی        بهش م
 

 ! بودخوب

  . دمیو پوش        سارا که رفت من هم آروم لباسم رو از کاورش در آوردم 
 
 . شدمی مفشی ظرپوری تور و گي مواظب اون قسمت باالتنه دی بایلیخ
 
 !گهی بود دي دوزفی ظريادیز

  رژ شمی آراي مونده ی رفتم و بعد از پاك کردن باقنهیی آي        جلو
 

 !دمی هم ابروهام رو قلم کشی خط چشم و کمهی سارا رو زدم با یصورت

  هی و بقختمی ري ورهی میشونیرتب شده رو پ هامو مي        بعد هم چتر
 

  موهام تازه داشت خودش رو نشون ي اکهیمدل ت. ختمی بازوهام ري رورو
 
 .دادیم

 !دمیرسی به خودم نمنقدری نبود انی        اگه نازن

  بای تقري و رژگونه هی ساهی ي از سر لجش هم که بود آخر سری        ول
 
 ! رنگ هم زدمرهیت

 بنظر خودم ... بود که سر شانس هم بودمییازه از اون روزها        ت
 

 ! شده بودمخوشگل



 446 

  خوب نقدری اينجوری فروشگاه اي هم توی فکر که کاش غروبنی        با ا
 

 ! پوستم نشسته ، از اتاق خارج شدمي روشیآرا
        

  به نهی شلوارکش گذاشت و دست به سبی جي رو تولشی        رضا موبا
 
 ! و حرکاتش نگاه کردنیزننا

 دخترها حق داشتند .. آوردی در مي داشت لوس بازگهی ديادی        ز
 

  مهتاب و سارا لبخند ي حرفهايادآوریبا ..زدندی پشت سرش حرف مانقدر
 

  يشدی خدا از در اتاقشون که رد مي شهیهم.  لبش نشستي روی رنگکم
 

 ! بودندنی از نازنیی حال بدگودر

  ، سرش رو کنهی حس کرد محمد داره بهش نگاه منکهی محض ا        به
 

 . و دوباره به سارا نگاه کردچرخوند

  سارا و مهتاب برگشته بود ي بود بخاطر سر و صداهاي اقهی        چند دق
 

 ! بوددهی هنوز مهتاب رو ندی سالن وليتو

 :نی        نازن

  گرفته بای تقریدل منیهم..؟!ستی فرهاد نی مثل لباس عروس-         
 

 !يبود

 و سارا . دی خنداری اختیب.  که چپ چپ نگاهش کرددی        سارا رو د
 

 ! لب باز کنه و جوابش رو بده نگاهش به رضا افتاد خواستی منکهیهم

 : باال گرفتنی نازني و چونه اش رو برادی        اونم محو خند
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 !ستیمثل اون ن...ری نخ-         

  با می بود که متوجه شده بود مهتاب و سارا دارند مستقیقت        چند و
 

  مثل ی کارها فقط مال سارا بود ولنیقبلترها ا. کنندی مي لجبازنینازن
 
 !مشی تي تونسته بود مهتاب رو هم ببره تونکهیا

  دوباره دور گردن محمد حلقه شد و سرهاشون به نی نازني        دستها
 

 !کی نزدهم

  محمد شدی باعث منی ادی خوشگل و لوس بود و شايادی زنی        نازن
 

  ی ، سه هفته منت کشکردیقهر م!  بهش بگه که دلخور بشهيزی چنخواد
 

 ! چاره ساز نبودهم

 !شناختی        وگرنه برادرش رو م

 ! ها نبودي الس بازنی        اهل ا

  !هی بقای مامان و ي        اون هم جلو

  گوهر خانم رو ي کرده بود دوباره و داشت از نو حرفها        مادرش شروع
 

 !زدی اونا هم خونه شون رو فروختن و رفتن باالتر حرف مکه

  تور ي هانی بود و آستستادهی اکشی        رضا رو به سارا کرد که حاال نزد
 

 :کردی رو مرتب ملباسش

 ! مهتاب ؟-         

  یرضا هم خنده اش گرفت ول. رد انداخت و لبش رو تو بی نگاهمی        ن
 

 ! کرد نشون ندهیسع

 ! باالست-         
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  دیشا. دیخندی مافتادی رضا مي نگاهش رونکهی روزها سارا همنی        ا
 

 ! مدت بودنی الی دلی قهر بریتاث

  بلند محمد که دستاش رو هم باز کرده بود رو به پله ها ، ي        صدا
 

 !رهی شد از سارا چشم بگباعث

 ! منههی جولی آنجل-         

  باال ي طبقه ي به سمت پله هایسر همگ...        چند لحظه صبر کرد
 

  دادیاحتمال م.  نداشت برگرده و نگاهش کنهمی رضا تصمیول... بودبرگشته
 

  مثل بستیشرط هم م. دهی مثل سارا پوشدهی رو که خری هم لباسمهتاب
 

 ! کت و دامنههی شهیهم

 ! بارنی ادی شايرمه ا        س

 ! متوجه اشتباهش شدگهی دي هی کمتراز پنج ثانی        ول

  شی خواهرش رو با اون آرای        لبهاش کوتاه از هم فاصله گرفته بود وقت
 

 !دی و لباس باز جلف دظیغل

 ! پر از رنگ؟ي چشمهانیبا ا!.. بوده؟رونی بينجوری        ا

  که مهتاب ی ، نگاهشون موقعاطی حير تو ظهروزی لحظه مثل دهی        
 

  کرده بود واقعا دای که رضا پيحال بد.  ، به هم افتاددی مادرش چرخسمت
 

 !شدی مدهی اش دافهی قيتو

  تنش دهی بلند و پوشنی لباس موقر و آستهی        به سارا نگاه کرد که 
 

 ! بوددهی اش پوشهی خب بقی تور بود ولنهاشیهر چند آست! بود
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 ؟!شدی مينجوری ادی خاله اش بود بای       حاال چون مهتاب عروس 

 ! لباسنیی به پادی        نگاهش سر

 ! بوددای کامال پداشتی که بر می زانوهاش با هر قدمي        تا باال

 ! حبس شد نهی سي اون چاك بلند تودنی        نفسش از د

 ! شونه لختي        بازوهاش تا رو

 ! کمرش لخت        تمام

 ! هم قرار گرفت ي        دندونهاش رو

 ! نازك مسخرهی تور الکهی لباس هم که فقط ي        جلو

 ! مادرش شديفهای شد که متوجه تعرلی تکمی وقتتشی        عصبان

  :دی        غر

 !ن؟یلباسه ا!...خوب ؟!  خوبه؟-         

  بل عی سریلی خنین که نازدی نگاه ها به سمت رضا چرخي        همه 
 

 :گرفت

 !شنی مختلط مدمیمهمونهاشون شن!...ست؟ی نیلخت... کمهی -         

 :دی چرخنی رضا و نازننی مهتاب بي        چشمها

  !ستنی نينجوریا..شنیکجا مختلط م.. نه-         

 :کردی نگاهش ممی مستقی        رضا با نگاه پر از اخم

 !شهیتلط م شوهر خاله ات که مخ-         

 . بعد به مادرش نگاه کرد... از هم فاصله گرفتی مهتاب کمي        لبها
 

 : کردي خانم هم طرفدارکوثر

 ! اون موقع هم شالش که هستي خب برا-         

 :        سارا

 !ادی زهی منم بهش گفتم لختی ول-         

 : سارا رو نگاه کردی        مهتاب عصبان
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 !هیدت هم که لخت لباس خو-         

 ! رضا رو نگاه کردی چشمری        و ز

 !اد؟ی مچ پات هم مي شالت تا رو-         

 ! هم آوردکی        مهتاب نامحسوس پاهاش رو نزد

 !هست... حواسم-         

 ! اون موقع بهترهي چادرش هست برایگفتی م-         

 :        مهتاب

 ! مامان-         

 :دیوجه به مهتاب دوباره به مادرش غر تی        رضا ب

  وقت شب برن نی رو تا انای ايول کرد... مامانگهی توئه دری تقص-         
 
 ....نجوری هم ادیبا...رونیب

 :        مهتاب حرفش رو قطع کرد

 ...می تنها نبود-         

 : اضافه کرددی        سارا که مکث مهتاب رو د

 !همراهمون بودن و غزل هم نی حس-         

 ! هم گره خوردي تواری اختی        نگاه محمد و رضا ب

 ....و رضا... محمد آروم باز شدشی        ن

 !؟ی ک-         

 :        سارا

 ! خاله نی حس-         

 ... همراهشون بوده ونیحس!...ن؟ی        حس

 ...        غضبناك مهتاب رو نگاه کرد و باز دوباره لباس رو 

 ! ؟نیبا حس!  لباس؟نی وقت شب ، با انیتا ا!...ش؟ی آرانی        با ا

  ها مناسبه یابونی خي لباس رو که برانیا.. بودن کنار هم و سادهی        وا
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 ؟!دنی خررو

  دو یکی ي پسرخاله اش کنه که حرفهاي حواله ی        لب باز کرد فحش
 

 ! اومدادشی قبل محمد ماه

 ! هم حرف زدن؟        رفتن با

 ! باال رفتی        پر از خشم مهتاب رو نگاه کرد که هول داشت م

 !می محمد همراهشون باشایقرار بود من !..م؟ی ما بفهمنکهی        بدون ا

 ؟! خاله نی حسنی طرفه اینی زمبی        فکر کرده با س

 !....ه نای میدی بهش اجازه منهیبب... به ما بگهادی        قرار بوده ب

 !        اجازه دادم من؟

 ! خاموش شدششی به محمد نگاه کرد تا اثر کمرنگ نی        عصبان

 ..ي خواستگارادیب...        بذار اجازه بدم

 !        چه خبر شده؟

 ؟!دی لباس بخرنیری منیشی        پا م

 ..... پله ها نگاه کردي داد و به انتهارونی        نفسش رو پر از حرص ب

        مهتاب

  جابجا ی و بعد از کمدمی کشنهیی آکی رو نزدیکی پالستی آبی        صندل
 

 ! کردمدای پی صندلي روی ثابتي جاشدن

  اعتقاد ی معمولي های صندلنی به انقدری چرا اعظم ادونمی        نم
 

 !داشت؟

  !می مردی از کمر درد مدی تاالر باي        از اون ور تو

 به مامان .  هاشگاهی آرامی برشی آراي برادادی اجازه نمچوقتیقام ه        آ
 

 اسمشون .  اونا شی پدی زبونم الل، هر وقت من نبودم برنی بود بذارگفته
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 ! برهکردی جرات میک.  آوردی هم نمرو

  روز خاص ، هی مامان بود که هر هفته رستانی        اعظم دوست دوران دب
 
  اصالحمون رو انجام ي خونه و کارهاکردیعوتش م سه شنبه ها ، دشتریب

 
 . خدا رو شکر کارش خوب بود .  طورنی جشنها هم همکاپی ميبرا. دادیم
 

  ي ماهرشگری هر آراشی نوك پهی خواستمی هم مثل سارا نبودم که ممن
 

 . بزنمکردندی می دوستامون معرفکه

 من . ش نه موردی بهاشیری از سختگی بودم ولی        از کارش راض
 

  بار هم محض هی یحت.  داشتم ابروهام رو بذارم پهن پهن باشنددوست
 

 ! امتحانش کنمگذاشتی خدا نميرضا

 !ادی بهت مکی تو بارگفتی        م

 ! تمام گهی        د

  بار پهن باشه قبول هی بذاره ی تو سرم که امتحانزدمی می        هر چ
 
 !کردینم

  نیبا ا.  و به عقب زددی سرم کشي جلويا موهي        دستش رو رو
 

 . شددهی چسبی سرم به صندلکارش

 : بهش انداختمی نگاهمی        ن

 .. سارا اول باشهشهی م-         

  قرار داد و حرفم رو دمی در معرض دنهیی آي        سارا هل سرش رو از تو
 

 : کرد قطع
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 !بعد از مامان!..ي نه من آخر-         

 : گذاشت ی صندلي دادم و اعظم دوباره سرم رو رومینی به بینی        چ

 ؟! گفتم حرف نباشه-         

  سارا از من بهتر شی آراخواستیفقط دلم م.  زدم ی مصنوعي        لبخند
 
 ! من بود ي خاله یعروس . شدیم

 !هنوز ساعت دو نشده!.. باشه اعظم جونظی غل-         

 !! عــه -         

  گهیفکر کردم د.  شده بود اعظم ي کفریحساب . میدی با سارا خند       
 
  اومده بود یاز وقت. کردی بهش اعتماد مشهیبهتر بود مثل هم.  نگم يزیچ
 

 معصومه که ازدواج . چقدر برام مهمه ی عروسنی رو خورده بودم که امخش
 
  ی حاال حاال ها عروسگهی دنای مادرجون اکی نزدلی از طرف فامکردیم
 

 !امی به چشم بی حسابخواستمیمنم م. مینداشت

  عموها و عمه هام رو دعوت کرده بود خاله نکهی        مادرجون عالوه به ا
 

  رو هم نای سارا اي هایی داي خانواده نطوری و خاله فرشته ، همنینسر
 

 . کرده بوددعوت

 !انی و غزل گفته بودند حتما منی        خاله نسر

  خرج مراسم رو نای ایمجتب.  اومدند ی مادیشون هم احتمال ز هی        بق
 
  از باغ یکی ي هم تویعروس.  شده بود ادی زیلی و تعداد مهمونها خدادندیم
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  خوش آب و هوا که یلی خي منطقه هی. شدی بزرگ کرج برگذار ميتاالرها
 

 ! برج هشت سرد سرد بودي تواالن

 ! افتادیه ساعت و سارا م نگاهم بکباری قهی        هر چند دق

  بود سادهی موهام کنارم واشی ساعت بعد از شروع آرامی        سارا از ن
 

 .کردی ، و نگاه منهی به سدست

 بهش هم گفتم که .  بمونهينجوری کار دوست داشتم همي        وسطها
 

 !سی گفت هفقط

 خودش هم از جمع کردن موهام خوشش .  بودمی بعدش راضی        ول
 
 ! نظر شانس آورده بودمنی اومد و از اینم

  هی بقي اعظم الي با مهارت فوق العاده ی هام کوتاه بودند ولي        چتر
 
  !بای شلوغ تقرنگی براشهی. اومدندی موهام به چشم نمي

  شونهام ي روی شلوغنگی رو با براشهی ها رو باال زده بود و بقیی        جلو
 
 . بودختهیر

  مامان با لبخند از اعظم تشکر کرد و سارا گفت منم یقت        و
 

  !دمی کشی نفس راحتخوامی مينجوریهم

 .  مامان رو شروع کرد ي سشوار که نشستم مدل موهاری        من ز
 

  دمی در اتاق که رسکینزد.  چهار شده بود که کار من تموم شد آخرش
 

  دیکشی رو م دست اعظم داشت خط چشمشری بلند مامان که زيصدا
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  :اومد

 !یی تنهاینپوش !..می کمکت کننجای اای ب-         

 : برگردم گفتمنکهی        بدون ا

 !االن... باشه -         

  و مطمئن بودم اونقدر نی ساعت قبل رفته بود دنبال نازنمی        محمد ن
 

 !کنندی که اعصاب همه مون رو خراب مدنی ملفتش

 ! بودهی آتلياالن تو ادی        احتمال ز

  می بردی بامیگفتی ما به آقاجون مکردی        اصال اگه مامان غرغر نم
 

 لباس و کفشهام رو .  نبود یتا کرج که راه.  و خودش ما رو ببرهعتریسر
 

 دو . کردمیبهتر بود خودم اول امتحان م.  شدممونی بعد پشی ولبرداشتم
 
  راحت تر تونستمی مدیو شا گذشته کم کرده بودم ي هفته ي تولویک
 

  هفته اصال امتحانش نکرده بودم تا خودم رو هم ذوق زده نیتو ا. بپوشمش
 

 !کنم

 لبخند .  آوردم و چند لحظه نگاهش کردم رونی        لباس رو از کاور ب
 

  يادآوریبا ! شدمیمن امشب از همه بهتر م.  لبم نشست ي رویکمرنگ
 
 !ساده لبخند زدم  معصومه تو اون لباس ي افهیق

  انتخاب می روز عروسي رو برای سادگنی به ای لباسچوقتی        من ه
 
  جور خوشگل شلوغ هی.. هم دوست نداشتم که یالبته پف پف. کردمینم
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 ! االن خز بود یول.  دوست داشتمیقبال ها پرنسس...باشه

 فشهام  کدنی موفق شدم لباس رو بپوشم و بعد از پوشی        با تالش کم
 
 ! زدمی رو گرفتم و چرخنشییپا

 !فوق العاده ...کردمی که فکر مي        همونجور

  هم به می بوددهی زومبا که با سارا خری و پنج تومنی        البته پک س
 

 !میکردی منی سه ساعت تمريروز.  اومده بودکمکمون

 . بودی عالمی ادامه اش رو بدنطوری بعدا هم هممیتونستی        اگه م

 .میشدی هم خسته نمي        دو نفر

  دی سففی رديدستم رو رو.  رو هم برداشتم و در اتاق رو بستمفمی        ک
 

  و غزل با ذوق گفته نی و فکر کردم خاله نسردمی کشفی کينهای نگبراق
 

 !فکر کنم آره !... نه ؟ای انی که حتما مبودن

  دنباله ياز نگاهها.  بود دهیو پوستم دری زيندی خوشایلی        احساس خ
 

 .. اومد، گرچه کهی خوشم منی خاله نسردار

  باعث شد سرم رو بچرخونم دمی که از زبون فائزه شنیی        سالم آقا
 
  فائزه تکون ي که سرش رو برادمی پله ها و همون لحظه ، رضا رو دنییپا
 

 ! و بعد متوجه من شدداد

 اصال االن .  سمت اتاق مامان رفتمعیسر یلی        چشم ازش گرفتم و خ
 

 ... مسخره اش روي تزهادنی ش شنحوصله

 ! مهتاب -         

 !        نگفتم؟



 457 

  دومش رو، "مهتاب" ی زدم ولدنی        پا تند کردم و خودم رو به نشن
 

 با سرعت پله ها رو دو تا ..سرم رو چرخوندم  . دمی از پشت سرم شندرست
 
 !د  اومی باال میکی

 ! لباس رو نپوشمنی        فقط فکر کن من امشب ا

 ؟! وسطنی اگفتی می آقام اجازه داده بود رضا چی        وقت

  چشه دونستمیهر چند من م. ستی لباس مناسب ننی داده بود اری        گ
 
  بده که مجبور بشم باهاش حرف ری گيخودی بيزهای سر چخواستیم. 
 

 ...نم و و احتماال التماس کبزنم

 ! مهتاب-         

  راهرو و ي تودمیچیپ.  فکر مصمم تر شدم که جوابش رو ندمنی        با ا
 

 . اتاق مامان شدموارد

  ، برگشته می        هر سه نفرشون با هل وارد شدنم و در بستن عجله ا
 

 .کردندی و به من نگاه مبودند

 !بود صورتش ي رویلبخند پهن.         سمت مامان رفتم 

  !ی عال-         

 ! دوباره اخم کردمعی رضا ، سريادآوری زدم و با ی        لبخند کوتاه

 !گهی می رضا چنیبرو بب... مامان-         

 : گفتم که مامان گفت" ی اه"..  در زدن اومدي        همون لحظه صدا

 !گه؟ی میچ!.. رضا ؟-         

 اجازه داد ... ؟! گفتی آقا چيدی دمامان..زنمی من باهاش حرف نم-         
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 ! رضا رونیحاال بب.. رو بپوشملباس

 :        صداش از پشت در اومد 

 ! تو ؟امیب... مامان-         

 ...زمی عز-         

 : و کنار رفت دی باز شدن در که اومد اعظم دست از کار کشي        صدا

 ... عه عه-         

  سر ي روی و هل هلدی کشي مبل کنارياز رو        دست برد و شالش رو 
 

  خنده دارش دی مشخص بود که کامل اعظم رو با اون تاپ سفیول. انداخت
 
  !دهید

  مبل ي من کامل رومو ازش گرفتم و روی سمت در ، ولدی        سارا چرخ
 

  رو شی عصباني بودم و داشتم چشمهانهییرو به آ... سارا نشستمکنار
 
 !دمیدیم

 !  چقدر هم که پر رو      

 ! ها نجاستی اعظم ادونستی        م

  شدنش رو سمت مامان کی نزدی چشمری شدم و زنهی        دست به س
 
 .دمید

 ! فدات شم؟هی چ-         

  گستاخ کرده ينجوری مامان ، رضا رو اي هاي لوس بازنی        هم
 

 ! با محمد حرف بزنهينجوری بودم ادهی بار ندهی...بود

  که از دم در تا ي و با پوزخندکنهی        حواسم بود اصال به مامان نگاه نم
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 ! شدکی به من نزدگرفتی جون مشتری لحظه به لحظه بنجایا

  بلند شدم نهی دست به سشنی با همون پوزدی که رسمی        به چند قدم
 
  از  گارد بود و همون لحظههی شتریب..روبروش.  دادمهی تکنهی آزی به مو
 
 . اعظم پشت کمد خنده ام گرفت دنید

 !يشدی پر رو نمنقدری تو گوشت ازدمی بار مهی!  بخند -         

  حد نی تا ايرضا.  مامان شدمکی جام رو عوض کردم و نزدعی        سر
 

 ! ترس داشتیعصبان

 :        تند گفتم

 ! که دمی به تو نخند-         

 .  شدکی به ما نزدگهی قدم دهی رضا یول        پشت مامان قرار گرفتم 
 

 ! بگهيزی چیعنی مامان رو از پشت گرفتم و تکونش دادم ي شونه

 !میدی خندیبه اون م..اعظم هل رفته اون پشت.... شده مامانی چ-         

 : اعظم اومدي        صدا

 ! تو ادی در بزنه لطفا بعد بشهی اگه مدی بهش بگ-         

 همش . من آهسته تر  ...دندیحرفش مامان و سارا بلند خند نی        با ا
 

 ! خودش رو گرفته بود نخندهي به رضا بود که جلونگاهم

 ..نوریا...ای ب-         

  :دادی بود و تکون مدهی        دستش رو سمتم کش

 ! کارت دارمرونی بایب        .

 رو به عالمت نوچ  و چونه ام دمی مامان رو چسبي        کامل هر دو شونه 
 

 . کردشیکه فکر کنم عصبان.... فرستادمباال
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  !گمی مرونی بایب... درست حرف بزن-         

 . قدم عقب رفتم هی و من دی        مامان چرخ

 . برو مامان کارت داره -         

 !کنمی من لباسم رو عوض نم-         

 ..گرفتی ام مهی        داشت گر

 : به چشمهاش داد و به پشت کمد اشاره کردی        مامان تاب

 !؟ی گفته لباست رو عوض کنیک..رونی بدی بر-         

 : سمت رضا و ادامه داد دی        چرخ

 !شهی نمیمجلسشون هم قاط...خودم باهاشون هستم... خوبهنی هم-         
        

  استخویبدجور دلم م.  فشار دادمنی زمي کفشم رو روي        پاشنه 
 

 . پاهاش رو له کنمبزنم

 !فقط.. رو دوست دارمنی هم-         

  ، بنداز گاهی وا نسا ، ننهی واسه من دست به سينجوریا... فقط و-         
 

 !نمی ببدستتو

  نقدریفکر کنم خوشحال شد که ا.  فرستادم رونی بینی        نفسم رو از ب
 

 !شناختمشیم.  کردهمیعصبان

 ! دعوا راه بندازه که من بهش التماس کنمی الکينجوری اخواستی        م

  آقا و باهاش مثل سارا کامل انی ببخشمش سر جرگهی        بعد هم د
 

 ! کنمیآشت

 ! نبودي        چاره ا

 ؟!يدید.. مامان که گفت-         
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  که لمشونیتو ف!... مراسمه همه رو کنترل کنه ؟هیجی مامان مگه د-         
 

 ! باال ادیشادوماد که م...یهست

 ! نبوده؟ينجوری اشهیمگه هم.. من مواظبم رضا-         

 !        رضا گفتن و لحن ملتمسم رنگ نگاهش رو عوض کرد

 ! خدا ؟نیچقدر خودخواه باشه ا.. بودهنی قصدش فقط ادونستمی        م

  لبخند گرفتی خودش رو ميحتما داشت جلو...دی        سکوتش طول کش
 
 ! اش رو نشون نده روزمندانهیپ

 ! باهات حرف زده؟نی حس-         

 ! زدي انگار لبخند محودمی        چشمهام گرد شد و د

 : دادم ی        لبهام رو فشار کوتاه

 !اصال !.. نه -         

 ! اصال -         

 !فقط ما رو رسوند...فقط با ...می اصال حرف نزد-         

  :شخندیبا همون ن.. کج کردی        سرش رو کم

 !ی آجي خرم کرد-         

 ...برو از سارا بپر... بخدا-         

 : شد ي        جد

 حالت رو ...یشی ميپرو دار...شهی مادی روت داره زنمیبب... مهتاب-         
 
 !رمیگی حال مي که من چطوریدونیم.رمیگیم

 : کم بود منیهم... نکنمهی خودم رو گرفتم گري        جلو

 !به جون آقام...می بخدا حرف نزد-         

  ی من با کسي مگه بدون اجازه یتونیم... واسه من قسم نخور-         
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 ؟!ی بزنحرف

  بهش نشون ينجوری کردم نفرتم رو ای دادم و سعمینی به بینی        چ
 

  !بدم

  مثل توئه که نیحس!...کنهی مسهی رو با خودش مقانی        حس
 

 ! پاچه آقاست هی!... مردم حرف بزنه ؟ي بره با دخترهاينجوریهم

 !يریگی من نمي اتم براافهی ق-         

  رو فراموش کنم و بفهمم تمی        لبخندش باعث شد من هم عصبان
 

  نیرضا و محمد خودشون حس. کمرنگ لبخند زدم. ستی نی عصبانيجد
 

  کرده فی برام تعری با خوشحال چقدررهی نمادمی.  کامل قبول داشتند رو
 

 ! در مورد من باهاشون حرف زدهنی حسبود

  دی که همزمان چرخدمی        با همون لبخند از کنارش گذشتم و د
 

 ... با همون لبخند محو سمتم

 !عیه.... کنم و ی باهاش آشتنکهی اي کارهاش فقط برانی ادونستمی        م

  که به من برخورد کرد و دمینصفه پر فقط د يوانهای پر از لینی سهی        
 

 ! به سر و صورت فائزه و قاب در دیپاچ.. هوا رفتي روبعد

  به هی دو ثاننکهیتازه بعد از ا... شده بودمدهی        من محکم عقب کش
 

 ! شدهی چدمی فائزه زل زدم فهميچشمها

 :کردی به فائزه نگاه می که عصباندمی        برگشتم عقب و رضا رو د

 ! فائزه؟ي چالق شد-         
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  آوردم رضا به موقع من ی بود که چه شانسنی        من همش فکرم رو ا
 

  ي افهی قدنیبا د... لباسمي روختیری ميوگرنه چا.. بوددهی عقب کشرو
 

 : که از درد جمع شده بود حواسم جمع شدفائزه

  دیببخش...واسم نبودح..من خوردم بهش... من بود رضاریتقص...ي وا-         
 

 !فائزه

 خواستم بهش .  کرد بلند بشهی به خودش داد و سعی        فائزه تکون
 

 ... يوا.... همشیکی کمرم بود و ي دست رضا هنوز هم روهی ی کنم ولکمک
 

 ! لباسم پوری گي رودرست

  تور ي که روینی        نگاهم چند لحظه به دستش و بعد به دو تا نگ
 

 !کنده نشن ... شدرهیسم بود خ لباییجلو

  به فائزه خوامی مدیتازه بعد که د.  تکون بخورمتونستمی        اصال نم
 

 !دی من رو عقب کششتری کنم بکمک

 ! رو نای جمع کن ا-         

  از خجالت آب دیاگه چند ماه قبل بود االن با... سمت رضا دمی        چرخ
 
  لباسم يجلو...تش رو برداره و به  باعث شد دستمی موقعرییتغ...شدمیم
 
 ! شدرهیخ

 ....  احساس خجالت کردمیکم.... خوشگلِ جذابيپورهای        به تور و گ
 

  فقط جاش عوض شده بود و دنمی کمرم بود با چرخي دستش که رواون
 



 464 

 ... شونه هامکینزد... باالتر اومده بودیکم

 ! من بود داداشری تقص-         

 ؟! بودی        عصبان

 ! صورتش ي رو توتی عصباني        حس کردم رگه ها

  راه يخوایتا اونجا چطور م...؟!ی کفشها رو بپوشنی اي مجبور-         
 

 ؟!يبر

  و حس کردم نگاهش دنبال دستم دمی        دستم رو به موهام کش
 

 ...کردی محرکت

 !دی به ذهنم رسي        فکر

 ! رضا ؟يای م-         

  که دستش رو ییاونجا...  سرش رو به عالمت پرسش تکون داد      
 

  ازش دور شدم تا مجبور شد دستش یکم...شدی بود داشت داغ مگذاشته
 

 : بندازه و بعد من هر دو دستش رو گرفتمرو

 !شهیمادرجون خوشحال م...گهی دای ب-         

  دایدمون پ خوي راننده براهی خواستمی مشتریب...ادی نمدونستمی        م
 

 !کنم

  االن داشت هی آتلي احتمال صد در صد توادی بخواستی        محمد که م
 

  داد آقام یمامان هم که اجازه نم...دیبوسی رو چپ و راست منینازن
 

  ری دیلیاون موقع خ... که ادی تا محمد بمیکردی صبر مدیبا.  کنهیرانندگ
 
 .شدیم
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 !؟يای م-         

 . نگاهش کم شدتی از عصبانیم        فکر کنم ک

 ! کجا هست؟-         

  ی کمدیفقط با...کنهی مخالفت نمادی زدادی        لحن صداش نشون م
 
 !کردمی التماس مشتریب

        
  که یی بلند ، پدرش جلو نشسته بود و مادر و دخترهای شاسي        تو

 
  خنده ری ززدندی م بارهی هی رفته بود و هر دو ثانگهی تو صورت همدسرشون

 
 . عقب ،

  ی آقاش رو اونقدر کوتاه داده بود که بعد از کمي        جواب سوالها
 

  بود و با دهی ازش نپرسيزی چگهی در مورد اوضاع کار و شرکت ، دپرسش
 

  جور نی تو اادی شده بود بی رضا راضنکهیهم.  مشغول صحبت شدمادرش
 

 قبلتر ها .  بودندیر و مادرش خوشا پدي برای کافي ها به اندازه یمهمون
 
 .کردی دورتر شرکت ميلهای فامی مجالس عروسي کم تویلیخ

 !شدی شد و حواسش از جاده داشت پرت مرهی        به دست راستش خ

 هنوز آروم .. بدنش ي همه ی گر گرفتگنیو ا ....کردی        هنوز زق زق م
 

 ! بودنشده

  ، نی ماشي تونجایا.. تا االندیپوشی م که داشت کتش روی        از موقع
 
 ! بود چه مرگت شده؟دهی از صد بار از خودش پرسشتریب
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 !؟ي        مگه قبال به خواهرهات دست نزد

 چند بار دستش ...  هم فشار داد ي        لبهاش رو باز کرد و بعد دوباره رو
 

  ي رو داده بود درستریی رو که موقع خروج از خونه تغي انهیی آرفت
 

 خودش هم ...گشتی بر مجهی نتی هر بار دستش بی کنه ولمی ، تنظمهتاب
 

  ریی رو سمت اون تغنهیی مهتاب ثابت شد آي جانکهی بود چرا همدهینفهم
 

  !داد

  ي قفل شده اش روي که چند لحظه به دستهانی        کارش شده بود ا
 

 !مهتاب رو.. نگاه کنه رونهییبعد آ...از خودش متنفر بشه... نگاه کنهفرمون

 ؟! مهتاب مثل خواهرشهکردهی فکر مشهیهم.... فکر کنهنی        و به ا

 !االن چه مرگمه؟!.. شدم؟ينجوری        چرا ا

 ... زددی رو دنهیی        دوباره آ

  و شیمهتاب رو چند بار با آرا... اومد خونه شونیم...شهی        اعظم هم
 

 ... بوددهی دی مهمونيلباسها

 ؟! خوشگل شدهنقدری        االن بزرگتر شده بود که ا

 ! سن و سال مهتاب رفت ی ربط فکرش پی        ب

 فاصله ... ستی مناسب نیوانی دختر کگفتی حرف آقا افتاد که مادی        
 
 ! با تو دارهيادی زی سني

  خودش و مهتاب به کار ی تفاوت سني محاسبه ي ذهنش براعی        سر
 
 !فتادا

 !هفت سال... و دوستیب.... و نهستی        ب
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 بعد .  نثار خودش کردي اگهی        دوباره سرش رو تکون داد و لعنت د
 

 ! شده بودشتریزق زقش ب... دست راستش افتادي نگاهش روهم

 ...نهیی        دوباره آ

 ....        خاك تو سرت رضا

 !هتاب برداشته شد مي کرد و از رومی رو تنظنهیی        آ

 !        االغ خواهرته

 ؟ !ی الشي مسخره یکنی فکر میبه چ..ي        به خواهرت دست زد

  نی همچي قبال توادی بادشی کرد یسع.  جاده نگاه کرد چی        به پ
 

 ! بودهیتیموقع

 ! اومدی نمادشی يزی        چ

 !رده بود که سرش رو عقب بکردی پدرش رو نگاه میرچشمی        ز

 !مزخرف چپونده تو سر من ...گهی درمردهی پنی همری        تقص

 .  مهتاب علتش بودی و قهر طوالنری سه چهار ماه اخنی هم ادی        شا
 
  داداش گفتنهاش و دوباره حرف زدن ي دلش لک زده بود برانکهیا

 
 !مهربونش

 نگ شده فقط دلش براش ت. چون قهر بودند.  بود نی        حتما هم
 

 !شی دوست داشتني هاي خواهريبرا...بود

  سارا و مهتاب کر کننده شده يخنده ها.         دوباره سرش رو تکون داد
 

 !بود

  یول... برگرده عقب و نگاهشون کنهتی با عصبانخواستی        چند بار م
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 . بود اوضاع بدتر بشه دهیترس

 ! جاده س ماماننی هم-         

 ! شونه اش گذاشته بوديش بود که دستش رو رو        مادر

  د،ی شاد مهتاب رو که شنيصدا... خودم دونمی        لب باز کرد که بگه م
 

 : شدساکت

 !ی داداشنجاستی ا-         

  .دیچی        لبهاش رو تو برد و فرمون رو پ

 " اومدمی کاش نم"        

  شده ادهی جلوتر پی کمهی بق. بودند نگی پارکي بعد توي قهی        ده دق
 

 منتها حواس رضا .  رو پارك کنهنی و منتظر رضا بودند که ماشبودند
 
  هوا دست سارا رو گرفته بود ی بغل به خواهرش بود که بي نهی از آشتریب

 
 !کردی نگاه می به در اصلو

 " بچه است نقدری ا"        

 "! شه؟ی می چی برسرتری دقهی دو دق"        

  باعث شد پدرش برگرده و چند قدم یی جلودی     بوق ممتدش به پرا   
 

 ! بشهکی نزدبهش

 : آوردرونی        سرش رو از پنجره ب

 !کردی بهش نگاه نمی سر جاده هم کسیذاشتی متوی داداش گار-         

 :زنش بجاش جواب داد...دیرسی بنظر می        مرد تپل قد کوتاه

 ! محترمي باش آقا نزاکت داشته-         

  ينهایاز سرنش... شد و رضا رو به آرامش دعوت کردکی نزدی        حاج
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 . رو در ادامه به رضا دوختشی کرد و نگاه عصبانی معذرت خواهدیپرا

  کف ي کرد به سنگهایسع.         قفل رو زد و پشت سر پدرش راه افتاد
 

 ! نگاه کنه و اصال به روبرو زل نزنهنگیپارک

 ! کردمونشی جلوتر رفتن مهتاب و سارا پشی     ول   

 :        خودش رو به مادرش رسوند 

 ! توئه ریتقص.  زشته یلی مامان لباس مهتاب خ-         

 ! بگه که پدرش بشنوهي کرد طوری        سع

 !من با شما کار دارم فقط ...  رفتهيزی چیلمی بفهمم عکسش تو ف-         

 ..مجلس....زمی عز-         

 :        با تشر حرف کوثرخانم رو قطع کرد

 عکاس .... که هستنیدورب!.... به من نگو زنونه اس ، زنونه اسی ه-         
 
 .. خاله اش که هست يابویشوهر ... که هستنلمبردارشونی فو

  :دی غری        حاج

 بن مواظ... خودشوندوننی من ميدخترها...درست حرف بزن... رضا-         
 

 !ستیبار اولشون که ن...بابا

 ! راحت باشهالتیخ... آره مامان-         

  پدر و دی نبود که از دي مردم در حدي دخترهاي رضا برايدی قی        ب
 

 ! باشهی مخفمادرش

  رو نی و منکر و اری نکشدی خودش مي خواهرهاي رضا برانی همی        ول
 

  .دونستندی خوب مهم

 قسمت ...قسمت تاالر که شدند مهتاب و سارا دم پله ها بودند         وارد 
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 . بود و رضا با مکث راهش رو از مادرش جدا کردنیی پامردانه

  داد و باال رفتن هیدستش رو به قاب در تک...ی در اصلکی        درست نزد
 

 ...دیی رو پامهتاب

  قسمت دنیاز د        دامن لباسش رو باال گرفته بود و باز هم نفس رضا 
 

  نی خلخال نگشدی فاصله هم منیاز هم... مچ پاش گرفتي از باالیکوتاه
 

 !نهی رو ببدارش

  دونستی بود و نمستادهی در انی        لبهاش از هم فاصله گرفت و کالفه ب
 
 ! فکر کنهی چبه

  نی که خواهر احمقش اجازه نداشت اری برادر سختگهی قالب ي        بره تو
 

 آب دهنش رو قورت  ...سهی وانکهی اای.... بذارهشیخودش رو به نما يجور
 

  بزنه دی وجب لخت باالتر از مچ پا رو دهیو تا باال رفتن کاملشون اون ....بده
 
 !؟

  کرده بود از دای آرنجش نشست حالت تهوع پي        دست پدرش که رو
 

 ! سر داشتي که توی زشتافکار

 ! حدس زده بودم که بهش برخوردهنین        از حالت نشستن ناز

  وسط ادی بهم گفته بود برم سراغش و ازش بخوام بي        مامان چند بار
 
 ! برقصهو

 .  کرده بودندریخودشون د.  نداشتمی        من که اصال ازش دل خوش
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 ! من بود؟ری هم، مگه تقصبعدش

  ! فقطرهیگی من مي اش رو براافهیق!... به من چه؟-         

 : کرديزی        اخم ر

 برو ...زن داداشته ها ...یزبانی تو مشتری بنجایخب ا...؟ی چیعنی -         
 

 !ستی حرف بزن خوب نباهاش

  من نجایخب اگه ا.  نداشتي ادهی به دو کردن با مامان فایکی        
 
 ! بگهکی جلو تبرادی بودم بزبانی مشتریب

  ضی اتاق تعوکیسته بود اون گوشه ، نزد که اومده بود نشی        از وقت
 

 !لباس

 ! بود نهی        اولش هم که دست به س

 !می گرفته بودوی داداش گلم کي        برا

 اگه محمد هم .  اومدی به رضا مشتری بیلی خنی        اخالق نازن
 

  و گرفتی مي رو همون اول کارنی رضا داشت حال نازنهی شبییاخالقها
 
 !ارش کی پرفتیم

  پر رو گهی هم دنقدریا...گذاشتی به الالش نمی لی        اونقدر هم ل
 
 .شدینم

 ! مهتاب-         

  . شدی مکی به دست نزدنیغزل بود که با لبخند و دورب.         برگشتم
 

  نی لبخند زدم و نگاهم از پشت سرش به معصومه افتاد که ببهش
 

  .زدی نشسته بود و حرف می و مجتبمادرشوهرش
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 !با عروس...؟!میری بگگهی عکس دهی -         

  یول.  اول ، شالم رو سرم بود يعکسها! می        صد تا عکس گرفته بود
 

 !یالیخی زدم به بگهی دبعدش

  فی و لباسم تعرشی از مدل موها و آرانی        اونقدر غزل و خاله نسر
 

 ! رفته بودم تو فضا ی بودند که حسابکرده

  خودم ي حق ندارم دوباره براگفتمی حاال همش هم با خودم م       
 

 ! ببرم و بدوزم ها نمیبش

 !یالی ذهنم پر بشه از هر فکر و خدادمی باز اجازه می        ول

 ! بودند؟ينجوری دخترها اي        همه 

 ! حرف بزنمنی بذار برم با نازن-         

 ! چشه بغ کرده؟-         

  رو نی صورتم بود به غزل اجازه داده بود اي که توی اخممکنی        فکر م
 

 !بپرسه

 !شیتو هنوز نشناخت! هینجوری همشهی هم-         

 :زدی مدی رو دنی        نگاهش از پشت سرم داشت نازن

 ! کردهفی ازش تعریسارا کل...شناسمشی اتفاقا م-         

  !ختیری مي دلم هر آوردی چرا اسم سارا رو که غزل مدونمی        نم

  نیو با هم به سمت نازن..        ناخودآگاه دستم رفت سراغ دست غزل 
 

 به ما نگاه . میری به طرف اون ممیاز دور متوجه شده بود دار. می کردحرکت
 
 !کردینم

 : آروم غزل باعث لبخندم شدشی        ا
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 ؟!یخوب...؟!يای چرا نمنی نازن-         

  ی می کشی پدونمینم.  کنمفی تعرششی از آرارفتینم        اصال زبونم 
 

 .... خوبنقدری که ارفت

  و ی عسليچشمها.  مادرش بودیکپ.         البته خودش هم خوشگل بود
 

  ذاشت ی وقت نمچی خوش حالت که محمد هي قهوه ايموها....براق
 

  بهش شهیو پوست عالش باعث شده بود من و سارا هم... کنهرنگشون
 

 . لوسش هم بودیاخالق سگ...می کنيحسود

 ! ممنون-         

  یشگاهی محمد برم آرای عروسي برادیبا.  هم اخمو نبودادی        انگار ز
 

 !رفتی منی نازنکه

 !ي بردی        آقام حق نداشت بگه نبا

  شاهللایا... من و سارا بودي آرزوهاي همه تی محمد ، نهای عروسگهی        د
 

 . بعد از محرم و صفر ي افتاد برای ، مرفتی مشی کخوب پزی همه چاگه

  نشون نده کردی میسع.  طرفشدمی        دستم رو با لبخند کش
 

 !خوشحاله

 ! هنوز؟يدیمعصومه رو ند.... جلومی بر-         

 !        با ذوق دستم رو گرفت و بلند شد 

 ؟!يایمراهم مه....گهی برم دکردمی اتفاقا االن داشتم فکر م-         

 ! پر رو شدگهی        د

  به می داشتیوقت. تو دسترهی کل مجلس رو بگخوادی        االنه که م
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  که لبخند زد و اون دمی مامان رو دمیشدی مکی عروس و داماد نزدگاهیجا
 

  يهایمامان هم مثل من و سارا از لوس باز.  به سمت ما حرکت کردهم
 

  بار قشنگ هی که ذاشتی هم نمچوقتیه ی اومد ولی خوشش نمنینازن
 

 !میری رو بگحالش

 من و مامان و  . می گرفتگهی عکس دی        با معصومه و شوهرش هم کل
 

  نیخاله نسر. می که از سالن خارج شد راحت تر شدیمجتب . نی و نازنسارا
 
 ! بهش توجه کنمخواستمینم.  غزل هم اومدندو

  تی بودم که داره با لبخند رضا متوجهشیرچشمی همش زی        ول
 

 . کردمیاشتباه نم.  بودند ينجوریواقعا نگاههاش ا. کنهی بهم نگاه ميزیآم
 

 ! رو حس نکرده بودم؟نی چرا قبال اخب

 به هر ...به غزل هم... بهش گفته باشه کهنیحس....مثال..دی        شا
 

 ... با قبلسهی غزل هم در مقايرفتارها...دوشون

  بد ، یلی خي جاهیمن .  اومدادمی ، روانشناسم ی خانم ثامنيفها        حر
 
  گذشته سوراخ کرده بودم و خودم رو پرت کرده بودم ي بد رو ، تویلیخ
 

 !به برادرم... عشق به رضااالتی خيتو

 ؟! نبودينجوری        از کجا معلوم االن هم ا

  ینه حت...امیم ب آقام باعث شده بود به خوديماری بي        فقط معجزه 
 

 . روانشناسشی رفتنم پاونهمه
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 ! آقا برام مثل معجزه بودي        سکته 

 .. هم رضا رو شناختم.  کردم دای        هم به خودم اومدم و خودم رو پ
 

 !نمی صورتم کنار رفته بود و باعث شد ببي پرده از جلوهی انگار

  داره یچ.. هم که نباشه که آخه رضا برادرمدمی دی        کور بودم و نم
 

 ؟! عاشقش بشمي اونجورکه

  یبا خودم که رودرباست ..زدمی        سر و ته عشق و عالقه ام رو م
 

  داشتند برام ی خانم ثامنيتازه حرفها...عاشق ظاهرش شده بودم...نداشتم
 

 ...شدندی مروشن

  هم تو نوبت عاشق شدنش مونده گهی که صد تا دختر دي        ظاهر
 

 !هزار تا هم قبل از اونا رو ول کرده بود...بودند

 ! بستم و فقط گفتم رضا راداتشی اي        من چشمم رو همه 

  ازدواج ي براارتی معنی مهمتريدیپرسی        همون موقع هم اگه ازم م
 
  گهی کس دچی ام ، قبل از من عاشق هندهی که همسر آنهی گفتم ای مهیچ
 
 .دم خونیع.. نشده باشهيا

 ! امان از فکرها و ادامه شونی        ول

 . هم به کمکم اومده بودشیماری بی بشم که حتمیی        قربون آقا

 ! ببافم؟االتی خودم خي خواستم برای        از کجا معلوم االن هم نم

 ! گفتهی رفته به محمد چادشی...نی اصال حسدی        شا

  به رضا گفته بودم بهش ،ینم ثامن خاي        من که اولش بخاطر حرفها
 

 . حرف بزنمخوامی االن اصال نمبگه
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  رضا و محمد، قرار بود فکر الی که بخيتو اون فاصله ا....        بعدا هم
 

 ! فراموش شده بود البدی بود و همه چری شد و ما درگينجوری آقام اکنم

  ی سی سي تو کهی دختر ، مثل همونهی.... مدت نی تو انی        البد حس
 
  شده قصد داشته مونیبعد پش...دهی دیی جاهیرو .. ، عاشق رضا شده بودوی
 
 ! کنهي من خواستگاراز

  با خوادیفقط به محمد و رضا گفته بود م.. هم که نشده بوديزی        چ
 

 ! حرف بزنهمن

 ! االن حرف بزنمخوامی        منم که گفتم نم

 ! داشتحق.. شده بودمونی        اگه پش

 !        احساس سرما کردم

  ی داده بود و به خروجهی تکنی دستش رو به در باز ماشهی        رضا 
 

  که از یضربات انگشت دستش ، نامحسوس با آهنگ.  شده بودرهی خخانمها
 

  و محمد چند قدم یحاج. گرفته بود تمی رشدی پخش می عقبنیماش
 

  .زدندیرف م مهتاب حي هایی با پدربزرگ و دادورتر

  داد و هی تکنی در ماشي شد هر دو دستش رو روکی        محمد که نزد
 

 .  رو با هم نداشتی و کالفگیجی احساس گنقدریتا بحال ا.  شدرهی خبهش
 

 ! دارهکاری اونجا چدیفهمی نماصال

 ! تو ؟ی خوب-         
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 . و بپرسه رنی داغون بود که برادرش اي اش به اندازه اافهی        حتما ق
 

 ! داشتاجی خواب احتی درست و حسابي وعده هی به احتماال

  یلی دلهی که از بعد از ظهر به جونش افتاده بود ی        مرض
 

  ییهوی کردن ی مدت مهتاب و آشتی قهر طوالنلشی دلخواستینم.داشت
 
 ! باشهشیاونجور...و

  نی زميمحکم رو راستش رو ي رو فشار داد و پاشیی انتهاي        دندونها
 

 .رونی بادی از اون فکر مزخرف بکردی کمک مدیشا...زد

 از ظهر که برگشته بود ... بودشیپس خستگ.. اون قهره نبود لشی        دل
 

  از سر کردی می داشت رانندگی وقتیحت..کردی ميدی خواب شداحساس
 

 !شدی درست مزی همه چدیخوابیم... تا به خونه برسهکار

 :دی محمد رو شني شد که دوباره صدادهیش سمت پدرش کش        نگاه

 !نهیحس.... عه-         

 و تازه متوجه منظورش ... محمد مکث کرد ي افهی قي روهی        دو ثان
 

 . تا رد نگاه محمد رو دنبال کنهدیبه سرعت چرخ. شد

 ؟!نی        حس

 ! بود کهنی        حس

 ؟! داشتکاری چنجای        ا

 ! خورددیچی شکمش پي تويزی چهی        

 ؟!ی چي برانجای        اومده ا

 !ن؟ی اخوادی می چنجای ا-         
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 :        محمد دستش رو باال برد و تکون داد

 !نی حس-         

 ! محمد رو بجوه ي که گلوخواستی رو هم منی        االن ا

 !کردی لباس لجن مهتاب رو پاره مدی        با

 ؟!نجای اومده ایبخاطر چ        

  دنی چند متر دورتر پارك شده بود و با دي با فاصله نی حسي        مزدا
 

  کی گرفت و بهشون نزدنشی اش رو از ماشهی هاش ، اون هم تکپسرخاله
 

 .شد

 فقط با اخم .         رضا فرصت نکرده بود سوالش رو از محمد تکرار کنه
 

  نیدست دادند با هم و به ا. کردی م نگاهنی شدن حسکی به نزديآشکار
 

 ! لباس مهتاب رفته؟ی کرد چرا حواسش پفکر

  ، دستش رو شل و وارفته نی حسي دست دراز شده دنی        رضا با د
 

  :دی کشرونی بعی برده بود و سرجلو

 !یینجای ا-         

  ی می محکملی دلدی االن بانیهم.  تکون دادی        و سرش رو پرسش
 

  ناموسش رو ی برادر بيبعدا سر فرصت کله !.. موقعشی حضور بي براردآو
 
 ! کندیم

 ! باشمنجای اازدهیگفتن !.. االف مامان و غزلم-         

 :دی        محمد با لبخند پرس

 . آوردمشونی خودم میگفتیم...؟!نی خاله نسر-         
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 نگاهش به سمت  کل زنانه، دوباره يبا صدا.  از اخمش کم شدی        کم
 

 ! نبودهی از مادرش و بقيهنوز خبر.  شددهی خانمها کشیخروج

 ! نگاه نکنهنی به حسکردی می سعي        به طرز آشکار

 با .  به دست خارج شدندنی رفت که دوربي        نگاهش سمت دو دختر
 
 !بعد مشخص!...دیی رو پانی حسی چشمری زی موضوعيادآوری

 !؟ی چيده بود برا رو زپی تنی        ا

  داشت یلزوم..فقط اومده دنبال مادرش!....ومدهی که نی        عروس
 

 ! کت و شلوار ؟نی ادنیپوش

  رضا ي ، روبروي دست کت و شلوار اسپرت کتان قهوه اهی با نی        حس
 
  ی بود و به خوش و بش با محمد و االن هم با حاجستادهی محمد او
 

  خوش ینی رضا رو ببنکهیا.  نداشتی براش تازگ رضاياخمها.  بودمشغول
 

 ! تعجب داشتنی و مهربون ، درست مثل محمد، ااخالق

 .  گرم بود لی از فامشتری با دوستهاش بشهی        از اون گذشته رضا هم
 
  حالشون رو خواستی منکهی مگه اشدی مچ ملی فامي کم با پسرهایلیخ
 

 !رهیبگ

  و هاییپسرعموها و عمه ها و خاله و دا نی بیمی دوست صمچی        ه
 

 اگه منصف به .اجبار پدرش نبود رفت و آمد هم نداشت. هم نداشتهایدورتر
 

  ی هم عالیلی خهی به نسبت بقنی تازه رفتارش با حسيکردی نگاه مهیقض
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 !بود

 ! نداشتی نگراني رضا جاي        پس اخمها

  رضا قرار يمورد اخمها خواستی        به هر حال االن اصال دلش نم
 

  از ی محسني پسر آقاي پارسال ، خواستگاري بود چطوردهیشن. رهیبگ
 

 ! و ردشون کردهختهی رو ، رضا با خشونت بهم رمهتاب

  بهم خوردن مراسم باعث شده بود دوباره بتونه نفس نی        هر چند ا
 

  ي بعدش همه ی از فحش دادن به خودش دست بکشه ، ولی و کمبکشه
 
  يرادی چه ای محسني بود که آخه مگه پسر آقانی جلو نگذاشتنش اپا
 

 ؟!داشت

  که مهتاب خودش دی سارا رو شني        بعدا که از زبون غزل ، حرفها
 

 ! راحت شديادی به مقدار زالشی ، خنخواسته

  که دوست داشت به مشکل برنخوره ي        اما خوب االن هم با تنها مورد
 

 ! نادونش بودياله  پسرخنیهم

 ! از خود مهتابشتری بی        حت

 ! مهتاب براش روشن بودفی        تکل

  حرف زدن ، ي برارهی از محمد بخواد اجازه بگنکهی قبل از ای        حت
 
  نگاه به اون دختر داد می نهی...دهی مهتاب بهش جواب رد نمدونستیم
 
 ! که عاشقش شده زدیم
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  رو هم که یحاج.  بودند یخودش هم که راض        مادر و پدر 
 
 !همون اول بهش گفته بود ما از خدامونه..یچیمحمد هم که ه...شناختیم

  نشه و گارد ی وحشییهوی شهی        فقط مونده بود رضا که مثل هم
 

 !رهینگ

  از شی بيری با سختگی کثافت غرق بود ولي خودش توی        هر چ
 

  نیهم. شدی منی حسي باعث دلخورشهیم خواهرهاش ، هي براحدش
 

  چند ساله که از عالقه اش به نی تو انی گند رضا هم بود که حساخالق
 

 ! بگذارهشی مطمئن شده بود نتونه پاپمهتاب

 !ن؟یینجایا...یی آقا-         

 پشت .  سارا برگشتند و بهش نگاه کردندي        هر چهار نفرشون با صدا
 

  ها خارج ي دور وريغهای سوت و کل و جنی ب عروس و داماد همسرش
 

 رضا .  جوابش رو داد یی با خوشرونیسارا سالم کرده بود و حس. شدند
 

  و نی ماشي بعد از نشستن عروس و داماد توی حتی وقتی بود ولمنتظر
 
  پا و نی ای از مهتاب نشد ، کمي هم خبرشیی مادر و خاله و زن دادنید
 

 ! پا کرداون

 . متوجه پرسشش شد نی گوش سارا برد و حسکیش رو نزد        سر

 ؟! مهتاب کو-         

 :        سارا برگشت و بهش نگاه کرد
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 ! لباس عوض کردني رفت برارید...ادی االن م-         

 ! بکشهیباعث شد نفس راحت!  لباس عوض کردن ي        جمله 

 !شدیم کال راحت کردی مکهی تکهی        لباسه رو امشب ت

  انداخت و دوباره یعی نگاه سرنی به حسشخندی و با نستادی        راست ا
 
 ! جلو نگاه کردبه

  که ي نگاه کرد و با طعنه انی خاله و غزل دوباره به حسدنی        با د
 

 : مورده ، گفت ی بدونستی هم مخودش

 !مشونی آوردیخودمون م...ي اومدی نم-         

  نیرضا فکر کرد که حس.. شدرهی چشمش خي هم تونی        حس
 

 ! پر بود از اعتماد به نفس مسخرهينطوری همشهیهم

 !ي به قول فرداد دوزاري        دندانپزشک مسخره 

 . راحت تر بودنينطوری انایمامان ا... داداش ي لطف دار-         

  دشیدیم...نهیمنتظر که دوباره مهتاب رو بب.         رضا واقعا منتظر بود
 

  به دی ، فقط خسته بود و، شانیهم. ظهر خسته بود. شدی حل مزی چهمه
 
 .. هم بودی مدتهی خاطر که نیا

 ..نی        فکرش رفت سمت نگ

 ؟!ی مدتهی        کدوم 

 ! وفادار بمونه نای هفته هم نتونسته بود به آدرهی        

 ؟! مدتهی        

  ي بود برایتیدنبال موقع. نهی رو بب خم کرد تا عروسزی        سرش رو ر
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  شدن کامل معصومه به ریبا نشستن و جاگ... گفتنکی شدن وتبرکینزد
 

 کنار که .  مهتاب هم دم پنجره بودنديمادرش و خاله .  اشاره کردمحمد
 

  کردند و بعد هم با عروس و ی مهتاب احوالپرسي اول با خاله هارفتند
 

 ! اومدندی مگهی هم به همدیلیکه خ..داماد

  ي هایی با داگهی دور دهی که شلوغ شد مجبور شد ی        اونجا کم
 

  نی سمت ماشگشتی داشت بر میوقت. کنهی هم خداحافظمهتاب
 

  برگشت ی کرد و با سر تکون دادن عصبی به خروجگهی نگاه دهی خودشون
 

 ...که

 ، به  دهی مکث کرد و بعد که مطمئن شد مهتاب رو دهی        سه ثان
 

  ن،داشتی خاله نسرن،وی حسيدرست روبرو..  قدمهاش اضافه کردسرعت
 

 .  و ی کوتاه صورتي مانتوهیبا  . گهیخودش بود د..زدی حرف مباهاشون
 

 !شیهمون آرا.. تر شدکینزد

  دی صورت پدرش نشست و تعجبش رو که دي        نگاه اخم آلودش رو
 

 ! تر شدیعصبان

 ...؟! مهتاب-         

  نکرد که غزل و سارا و مادر ی توجهگهی       مهتاب سر چرخوند و رضا د 
 
 ...کردندی خاله هم داشتند بهش نگاه مو

 ...نی تو ماشنی برو بش-         
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 ! االننی همیعنی حواله کرد نی        سرش رو سمت ماش

 :        مهتاب از همون فاصله جواب داد

 ...خوامی من م-         

 ؟! بودی مانتو چنیا        

 ! بلند تنش بودی مشکهی زده بودند رونی که از خونه بی        موقع

 ...        مهتاب حرف خودش رو قطع کرد و جلوتر اومد

 ! باهاشون برمخوامی داداش من م-         

 ! لحظه گرد شدهی ي رضا توي        چشمها

 ؟ !ای        با ک

 ! بره؟ای        با ک

 !؟ي کجا بر-         

  تا ششی عروس حواله شد و ننی        سر و دست مهتاب سمت ماش
 

 ! باز شدبناگوش

 ! عروس برمنی با ماشخوامیمن م...نای با خاله ا-         

 !        منظورش خاله معصومه اش بود

 . چشمهاش کم شدي فکر آروم شد و از گردنی        و با ا

 :د  زدنی        خودش رو به نشن

  !میری ممیما دار!... خونه ؟يای بی بعد با ک-         

  آقاجون ي برم امشب خونه خوامیم.... خونمونامی من نم-         
 
 !پس فردا هم بمونم... فردا هم بمونمخامیم..نایا

 ! اعظم بوده ری تقصزی همه چدی        رضا فکر کرد شا

 ! خوشگل نبودهنقدری        مهتاب قطعا ا

 ! تا حاال دیفهمی     بود م   
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  داشت ی ولکردی بهش نگاه منکهی پر از ذوق مهتاب ، با اي        چشمها
 

  صورت ی و حتگهی می داره چستی ذره هم حواسش نهی اصال زدی مداد
 

 !نهی بی رو نمرضا

  ای وقت حرکت نکنه هی عروس بود که نی حواسش به ماشي        همه 
 
 !رهی جاش رو نگ از دختر خاله هاشیکی

  معرفت به خرج داده بود که اون رو دعوت کرده بود یلی        معصومه خ
 
 !می باشدی بودند که ما هم بادهی کشغی جی کلمی و مرالی سهو

  دی رسشینی مهتاب ، به چشمها و بي تاب ، از لب های        نگاه رضا ب
 

  صورتش رو قبال يزا کدوم از اجچیانگار ه...گشتی ميزیانگار دنبال چ....
 

  خودش رو از دست اون افکار مزخرف خالص کنه و نکهی ايبرا... بود دهیند
 

 : گفتی موردش رو بشکنه عصبی بسکوت

 ...ی میچ!.. کجا بمونم؟-         

  کی هوش و حواس رو نگاه کرد که نزدی        وق زده دور شدن مهتابِ ب
 

 هر دو برگشتند و به مادرشون بعد هم ... گفتيزی شد و دم گوشش چسارا
 

  بشه که دستش کشی بکنه و اونقدر نزدی حرکتنکهیقبل از ا.  کردند نگاه
 

  عروس نی ماشکیمهتاب نزد!.. که من برمی چیعنی و بپرسه که رهی بگرو
 

 ! بود و در عقبش رو باز کردشده
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  . دی قرار داد و خودش رو جلو کشی صندلي که دستاش رو رودی        د
 

  اجازه بدن که خوانی سر چرخوند تا از مادرش بپرسه واقعا ممتعجب
 

 ؟! برهباهاشون

 !ن؟ی ارهی کجا م-         

  بهش ي باشه مادرش نگاه سر سرافتادهی نی اتفاق مهمچی        انگار ه
 

  :انداخت

 ! مادرجونشي بمونه خونه خوادی امشب مزمی عز-         

 ! اش شدییف زدن با زن روبرو        بعد دوباره مشغول حر

 ! کردی تالقنی لحظه نگاهش با حسهی        

 ! کنج لبش رو شخندی        احساس کرد ن

  شد که فکرش رو اثبات قی صورتش دقي کرد و توشی عصبنی        ا
 

  و محمد ی ازش چشم گرفت و سرش رو سمت حاجنی حسیول....کنه
 

 .چرخوند

 !نهیبخاطر ا...ستیحالم خوش ن..ادیوابم مخ...ستی        حالم خوب ن

  و مطمئن نبود که دیدی چشمش رو نمي جلویحت...گهی بود دجی        گ
 
 ... کنهی درست رانندگادی زیجی خواب و گنی با اتونستیم

  برگرده زیدوباره همه چ...که .... که ادی        دوست داشت مهتاب ب
 

  حل زی همه چزدندیرف م که با هم حگهی کم دهی... خودشيسرجا
 
  ی واقعي وجهه چی هشی مزخرف بعد از ظهري اون فکرهادیفهمیم...شدیم
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 ... ذهنش جمع شده بودندي توی و همه شون از سر خستگنداشتند

  نکرده ی خداحافظنی با نگی به خوبروزشی دنکهی بخاطر ادی        فقط شا
 

 ! بوددهی بهش توپیتی اهمی و سر موضوع ببود

 ... بودنی     آره ا   

 ... اومدی مهتاب با خودشون مدی بای        ول

  خواستیم...خاله اش بود..خب... هم تعجب نداشتیلیخ..        هر چند
 

 !بمونه.... شب هم بمونههی حاال

 ... سراغشرمی        فردا م

 .. از آرامشش برگشتی فکر کمنی        فردا جمعه بود و با ا

  دو کلمه از درس و دانشگاهش نکهیهم....میزنیاه حرف م ري        تو
 

  کار دیاصال شا....شهی درست مزیهمه چ.... کنه و صداش رو بشنومفیتعر
 
 !شمیمن بخوابم خوب م.... اونجا نکشه به

 ...ستیمهم ن...ی ولشمی مداری        صبح حتما با حس خجالت از خواب ب

 !دی        مهتاب که نفهم

 ! خوردیستم اشتباه        د

 !دستم خورد..نیهم....نهی نببیآس... کهرمشی بگخواستمی        من فقط م

 ... بودی        اشتباه

 !ي بردارعی دستت رو سریتونستی        م

  موهاش ي        دستش با خشونت از طاق صورتش باال رفت و از ال
 

 ! شددهی فرمون کوبي رويشتری و با خشونت بگذشت

 : مادرشي   اول برگشتن صورت آقاش رو حس کرد و بعد صدا     

 !مامان... آخ-         
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 :        سارا 

 ! شد رضا ؟ی چ-         

 ! نبودنی ماشينهای ذره هم متوجه سرنشهی        

  کرد با تمرکز ی ثابت کرد و سعنی فرمان ماشي        هر دو دستش رو رو
 

 ! کنهیرانندگ

 !يدی خواب بد دهی        فکر کن 
 

 ؟!زمی عزی خوب-         

 دلم  ...نیهم.... شدمجی کم گهیمن فقط ...بخدا قسم.. بودی        اشتباه
 
 .. صورتشي استکانها بخوره توخواستینم

 ! خوبم مامان-         

 خواهرم .... حساس شدمخودیب...من ...دی نفهميزی        خودش که چ
 

 !با سارا؟ کنهی میچه فرق... اصالبوده

 ...        شونه هاش رو باال انداخت

 !یچی        ه

 !دلم خواست دستم بهش بخوره...        خواهرم بود باباجون

  دونست ینم..کردی مغزش نشسته بود داشت دعوا مي که تویکی        با 
 
 ! اون رو قانع کنهخواستی میول..  شدهداشی کجا پاز

 ! من کم بهش دست زدم؟مگه...گهی        خجالت بکش د

 من چه ..کردیمهم بود خودش هم تعجب م...        اصال مهم نبوده
 

 ؟!مرگمه
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 همون ، . اونا روستی نادمیمن ... بودهينجوری ام مورد اگهی        هزار بار د
 

 !مونده تو مخم. خوب نشدههیسرماخوردگ. ستیحالم خوب ن. ادی مخوابم

 !کتر گفت برو دچارهی        حامد ب

 ...دی کشیی صدای        نچ ب

 ؟! فکر مسخره رو انداخت تو سر مننیچرا ا.  آقا بهم گفتی چي        برا

  نی تر بهش گفت اانهی مغزش نشسته بود موذي توانهی که موذی        کس
 

 ! سرت افتادهي فقط از بعد از ظهر توفکر

 !        مگه شش ماه نگذشته از حرف آقات؟

 ؟!ي به حرفش فکر کردی ک        تو

 !نیهم. ی هستی        الش

  !نهی        مشکلت هم

 ! هم ندارهبهی        خواهر و غر

 ! برات فرق ندارهبهیخواهر و غر.. رضا ي شدرتی غی بنقدری        ا

 ! تو یستی        حاال بگو آقام حق نداشت بگه آدم ن

 ! تو لجن ؟ی        آدم

 !        مهتاب بود

 !        خواهرت

 !ي بهش دست زدي        گوه خورد

 !عن .. بمونهي دستت همونجوری گذاشتي        غلط کرد

 واقعا . باعث شد دستش رو سمت صورتش برهدشی        احساس عرق شد
 

 !داغ داغ شده بود. کرده بود عرق

 ! برات ؟ختهی        خبر مرگت مگه نر

 ؟!ش  دادايخوای مدی        مورد جد
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  ..گهی دری برو بمری رو بگهیمارستانی دختر بي و اون شماره ری        بم
 

 !گوه ..چرك

 !ي        پاکش که نکرد

 !شی        دار

 ... آروم تر رضا -         

 ! آقا بود ي        صدا

 .آرومتر... چه خبره باباجون-         

  کی نزدسیی رزی به م        صدف در رو باز کرد و با لبخند دندون نماش
 

  !شد

  پشی در حال تاي و بخشنامه توری کوتاه چشم از مانیلی        فربد خ
 

  بود که کف دستش رو نیبخاطر هم.  ورد گرفت و قصدش رو خونديتو
 

 : گفتي نگاهش کنه، جدنکهی آورد و بدو اباال

 !يای جلو نم-         

  به هی کرد و تکدایدش پ خوي برایی جازی و می صندلنی        درست ب
 
 . داد زیم

 ! برو کنار -         

 !؟ی خوب-         

  مزخرف یلیکه اون هم خ... جلوتر برهی بار تونسته بود کمهی        فقط 
 

 ! و مزخرفجهی نتیب.... شده بودتموم

 ! فربدي جمله هی        فقط با 

 "!  از دست بدمتخوامینم.می بذار دوست بمون"        
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  ی زنچی به هستی مرد قرار ننی        از همون موقع مطمئن شده بود ا
 
 ! بمونهبندیپا

 !تمومه کارت....ی براش زن باشهی        کاف

 ! زده بودای رکورد رو هلنیشتری        تا بحال ب

 !        شش ماه تمام

 ! تمام شدی        ول

 .  بوداوردهیزش سر در نهنوز ا..رفتی مشی پدی اما بادهی شانی        جر
 

 !ی کامال معمولی ماه دوستچهار

 ! شده بودي عادری        غ

 ؟ !اینبود مگه ل.. کردی با طعمه هاش تا نمينجوری        فربد ا

 ! جلو؟رفتی آسه آسه مينجوری        ا

  از سر و صورتش ی کلمه کالفگی        هر چند االن واقعا و به تمام معن
 
 ! طاقت آورده بودیول..ختیریم

 ! اومدی قدم براش جلو نمهی دهی        ش

 !        و فربد طاقت کرده بود

  هفته التماس فربد به همراه کی... و بم رابطه شون خبر داشتری        از ز
 

  و قربونت برمها ختنهای ها و زبون ری انواع و اقسام خواهش ها و زرنگتمام
 

  ي آخري سرنی سر از رستوران در آوردن و اهی براش شدی متایتازه نها!...
 

 ! دو ي شهر موشهالمی فدنی و دنمایس... کرد بودنیی تعدهی که شهم

 ! خنده و از داخل لب به دندون گرفتری زد زی دلش پقي        تو

 !        چهار ماه فقط
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 ! شرکت اومده بود؟لی سر آشیی        چه بال

 ! کرده بود؟نشی نفری        ک

  يدیبری که سرش رو مییجا...نمای سی صندلي        تصور فربد رو
 
 !واقعا خنده دار بود!....کالی موزي بچگانه لمی فهیاون هم ..رفتینم

 سرم رو سمتش !  کرده بود که من حرص درآر فی براش تعردهی        ش
 
  ی اومد ولی خونش در نميزدی ، و فربد کارد مدمیخندی و مگرفتمیم
 
 !گفتیهم نم یچیه

  متوجه شده بود قهرش مسخره است و ی ، وقتنمای        دو روز بعد از س
 
  و از دلش رهی باشه که باهاش تماس بگي دوزاري منتظر دختره تونهینم
 

  صدف ، می مستقری غیبانی ، خودش تماس گرفته بود و به پشتارهی بدر
 
  نمایظار نداشته س و بگه که انترهی حالش رو بگی تونسته بود حسابدهیش
 

  بخواد تا دو روز بعد تماس کردهی زهرمار کنه و فکر نمينجوری رو ارفتنش
 

 !رهینگ

  بعد ي آخر هفته گهی دور دهی شده بود که قرار شد نی اش اجهی        نت
 

 !ادی تا از دلش در بنندی عاشقش شده بود رو ببدهی رو که واقعا شموشها

  رو از فربد لمی فدنی دگهی بار دهی قول دهی که شب قبلش شی        صبح
 

 ! بودیدنی فربد دي افهی کرده بود ، قفی بود براش تعرگرفته

  شب قبل ربع ساعت هم دادی و سرخ که نشون مزی ري        با چشمها
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  ی و هومن کرمیوبی جلسه شرکت کرده بود و اي نداشته توی خوبخواب
 

 ! به فنا فرستاده بودبای تقررو

  بهره نمونده بود و چقدر حال ی ، هم بي معزي جلسه ، هدی     منش   
 

  نهی سي که توي بود و پرونده ادهی که فربد سرش کشي از اون دادهمه
 

 ! پرتاب کرده بود ، خنک شداش

  نشون نده حاالت کردی می سعشهی هم که همی الهه نجفی        حت
 

  همه با بای باز بود و تقرششی ن رو ، تا ربع ساعت بعد از اون اتفاقشیدرون
 

 ! جلسه رو تموم کردندی خوشحال

  ، ي بعدي که نکنه نفله دندیلرزی مدی        هر چند ضمن جلسه مثل ب
 

 !رندی قرار بگي باشند که مورد اون حمالت رگبارخودشون

 !دی خوش فرمش سري لبهاي        نگاه صدف رو

  دو برادر نیچه خواهر ، چه ا. شتند ندابی رقي دلبري ها تویوانی        ک
 

 ! لجنخودخواه

 !خب؟!..؟ي باهاش حرف زد-         

 ! کرده؟ی عصبانی عشق منو ک-         

 :        کالفه گفت

 ؟! گفت یچ!...باورت بشه .. حوصله ندارم-         

 ! ببندهنجای رو همی سر شوخگفتی چشمهاش می        حالت عصب

 !د جان  فربادی نم-         

  باعث شد شی به چشمهاش داد و بلند شدن ناگهانی که عصبی        تاب
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 !رهی بگزی از مهی تکصدف

  ؟هی دردش چ-         

 .. ب-         

 : سمتش دی        براق چرخ

 ! په تو ؟یکنی مکاری چ-         

  ي موند و جلورهی خاهشی سی حرصي        چند لحظه به چشمها
 

 !گرفت رو پوزخندش

 ! روشنای کور و کچل دني دخترهاي        چشم همه 

 ! مسخره اش کور کرده ی عاشقنی        فربد خان چشم بازار رو با ا

 .  مساله براش حل شده بودنی اگهی بود که ديادی        به هر حال مدت ز
 
 ! بوده نی بوده هم همتا

 ؟! خودشیی پسر دارجی        مگه نبود ا

  رجی اي ندهی رو که به عنوان همسر آي دخترنکهیه تا قبل از ا        اگ
 

  رو رجی ااقتی لی بنظرت کيدیپرسی ، ازش منهی خاله اش ببی مهمونيتو
 

 ! خود من ینه حت!  کسچی هگفتی جلو داده و محکم مي نهی ، با سداره

  مثل پروانه شیی که پسر دایبی بد ترکي چرده هی دختر سی        ول
 

 ! صدف هم نبودی منفي هاینیشبی کف پی حتدیچرخیم دورش

 ! بوده نی        تا بوده هم

 ! اصال ی هومن کرمنی        هم

 و .  رو نداشت اقتشی هزارم لهی رفته بود که ي دختري        خواستگار
 

 ! بوددهی جواب رد شننکهی تر ابیعج
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 .... بوددهی        موارد برعکسش رو هم د

 ! مسخره بود بخدا یلی خگهی دیکی نی ا،یکی نی ای        ول

  !دهی        ش

 ...زمی عز-         

  یمگه نگفت..ی کنشی راضیگفتم باهاش حرف بزن!.... چرت نگو -         
 
 !بلدم !...تونم؟یم

 : زد ي        سرش رو کج کرد و لبخند محو

 ! کنم؟کارشیچ ..شهی نمیراض... باهاش حرف زدمیلی خ-         

 :        با تمسخر سر جلو آورد 

 ؟! شدیمن بلدم ، چ.. خودم رو دارم ي اون من راه ها-         

  :رهی        لحن فربد باعث شد لبخند صدف جون بگ

  يدید!.. بودی کازرانانیسر جر.. گفتم؟نی انصاف اونو من سر ای ب-         
 

 ! درستش هم کردم که

 بگو ...گه؟ی دشمی سگ مي چطورارهی در بي بهش پر رو بازی گفت-         
 

 ! عن یدهات!...چارهی شانستو بچسب ببدبخت،

  دی رو شنی ناموسعی        برگشت سمت پنجره و صدف چند تا فحش ضا
 

 ! بسته شددهی به دامن مادر شکه

 !رهی خنده اش رو بگي        نتونست جلو

 !آروم ...زمی عز-         

  سر اومدن به دهی فقط بخاطر مخالفت شیرفتگ گر گنی        تمام ا
 

 ! دختره دادیدرسهاشو داشت خوب پس م.  نبودیمهمون

 !يای نميتو غلط کرد !...امی نم-         
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 !دیدی رو متی درجه از عصباننی ای        ته دلش خنک شده بود وقت

 ها  کارنی مال انایعشقم ا...زمیفربد جان بفهم عز...شهی نمی راض-         
 
 ! گفته باشم خوبه؟نویمن چند بار به تو ا...ستنین

 برگشت سمت ... نگفتيزی چی        لبهاش با حرص تکون خوردند ول
 
 .زشیم

 ! من بتونم؟،ی کنشی راضیتونی تو خودت نم-         

 : پرت کرد و لپ تاپ رو باز کرد ی صندلي        خودش رو رو

  !ادی برو بگو ب-         

  و همون جور توریدوباره زل زده بود به مان.  کردیبهش نگاه نم        
 

 . نمونده بود ی حرفيجا ..یعصب

  به دست، منتظر پاسخ ی بعد در رو بسته بود و گوشي قهی        دو دق
 
 . بوددهیش

 !بله صدف ..  الو-         

 ...االن من دفترش بودم... فقطيدی گوش م-         

 !حوصله ندارما  بگو بهش -         

 ! بود یی        عجب پر رو

 ! اونجا ي گفت بر-         

 ! خدا ي ا-         

  ي همونجورقایدق... همونها رو که گفتميری مدهیش... گوش بده-         
 
 !يگردی و برمیگیم

 ! گفتم-         

 !ياری حرصش رو کامل در بخوامی م-         



 497 

  تو تلفن حرصش شبید..یستی که نخودت....یگی مي طورهی -         
 

 ! بود کامل گرفته

 ! که عاشق من نشده ها دی ببخش-         

 !دی خنده اش رو شنزی ري        صدا

 ! نخاله يری بم-         

 !ی خودت-         

 !تمام ..دهیمامانم اجازه نم....االی دِ -         

 ! وقت بهش برنخورههی..صدف...گمی م-         

 !تخت !.. به منشی سپرد-         

  یتا حاال به کس.. بهش بربخورهي جورهی خوامیم.         قطع کرد 
 
 ! برنخورده باشهينجوریا

 دوازده ساله مدام دارم !...رهی برام بگنوی بشه حال ادای پیکی        د بذار 
 

 ! از کارهاش فقطخورمی محرص
 

 دهی       ش

 :بهش نگاه کردم         در رو بستم و با لبخند 

 !دی خسته نباش-         

  بود و فقط سر تکون زشی مي روي به برگه رهی        تلفن به دست خ
 

 !داد

  به شبید.گرفتمی خودم رو مي جلودی بای        خنده ام گرفت بود ول
 

 . کرده بودمشی عصبانی کافي اندازه

 !ام؟ی        آخه من کجا ب
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 ! باشمرونی بازدهی کنم تا ی مامان رو راض        فقط فکر کن بتونم

 !شهی به قول صدف از دوازده به بعد شروع مهاشونی تازه مهموننای        ا

 ! بپوشم؟یچ...        اصال حاال برم

  که فربد قصد داشت توش ی برم مهمونتونستمی        با مانتو شلوار که نم
 

 ! کنه شرکت

  دو کلمه هم ي اقهیدق.  رو طول داده بود تلفنشقهی از ده دقشتری        ب
 

 !زدی نمحرف

 !خوادینم...نطوریکه ا....باشه...دونمی        م

 !رهی        انگار قصد کرده بود فقط حال منو بگ

 !        واقعا بهم برخورده بود

 !کردی گذاشت هم، هنوز نگاه نمزی مي        تلفن رو که رو

 ! ها امیب        حاال خودش گفته بود 

 : صدف کردم و تکرار کردم یی        گلو

 ! آقا دی خسته نباش-         

  صدام باعث شد اخمش واضحتر ي توي خنده ي رگه هاکنمی        فکر م
 

 ! وجود هم سر بلند نکردنیبا ا!..بشه

 ؟! آقا ی خوب-         

  !امی کوتاه بدی        کوتاه که سر بلند کرد متوجه شدم با

 ؟!ي با مامانت حرف زد-         

 !        مامانت رو با حرص گفته بود 

 !فربد ناراحت شدم از دستت!.. آره -         

  که شد کترینزد.  بلند شدزی انداخت و از پشت مي اگهی نگاه دمی        ن
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 ! کرده بوددوارشی که گفتم امی نرمي کردم آره حس

 .دید مبل کش        نشست و دست چپش رو در امتدا

 ؟!ي کردشیراض!... خب؟-         

  نقدری بود که ای دست رو مبل دراز کردن ساده چهی        خب مگه حاال 
 

 !برد؟ی مدل

 : گفتم ی با اخم ساختگنهی        دست به س

 ! گفتم از دستت ناراحتم-         

 : لبش تکون خورد ي        گوشه 

 !؟ی چرا ناراحت-         

 ! از دست تو ناراحتم-         

  دور بود یلی قبلش خي قهی که از چند دقی و نرمشی        با مهربون
 

 : رو جلوتر آوردسرش

 ؟! کردم مگهکاری چ-         

 !يخودت بهم زنگ نزد...امی به من بگه بی به صدف گفت-         

 ؟!شبی بود دیاون چه طرز خداحافظ.... من دلخور بودم از دستت-         

 . تو صداش مشهود بود ي        خنده 

 !ی الکيتو ناراحت شد... خب-         

  به خودم دادم و یتکون... بلند شد و کنارم نشستیی        از مبل روبرو
 

 ! البته که باز دلخور نشه يجور... جابجا شدمیکم

 ؟! بودیالک...؟!ی الک-         

 ! معلومه-         

  :دی        خند

 ! گفت ؟یمامانت چ... خبلهی خ-         
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  من کردی و فکر مکردی زرنگ داشت پر میلی فاصله رو خي ذره هی        
 
 !فهممینم

  فاصله نی تو ایشکیه... فاصله ها بودم نی حفظ اری عمر درگهی        من 
 

 ! من شاخ بشهي براتونستی و حفظشون نمها

 م کرده بود که راه خودت  ذره هم شک داشتم، صدف مطمئنهی        اگه 
 

 ! برورو

 ! کارت ساخته استي فربد وا بديجلو..ای        گفته بود کوتاه ن

 !رهی باشه که دستت رو بگنی کارت اتی        گفته بود نها

 ! جلوتر بره يدی        تا نگفتم از مچ دست هم اجازه نم

 ! من سخت نبودي        و معلومه که برا

  سر از پنجره هی باشه که فقط با يکه طرف حسابت فربد        هر چند 
 
  آدم رو به باد نی دل و دتونستی مشی خم کردن و خداحافظنی ماشي
 

 !بده

 ! من سخت نبودي        برا

 . بزرگ شده بودمينجوری        ا

 ؟! آخر هفته نمای سمیریم....خب.. مامانم -         

 !رفت  صورتش رو گي روی        لبخند پهن

 ؟!دو تا سکانس پشت سر هم چطوره..ی که بگیی هر جا-         

 ؟! که قراره ازت گرفته بشهی کنم با حالکارتیاالن چ!..زمی        عز

 ! قول بده -         

 : چشمش رو بست و باز کرد هی        

  ؟گهی شد دشیراض... شدیبگو چ!.. قول -         
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  !کنهی و رو مری        چقدر خوب دل آدم رو ز

  ای..کنهی مينجوری و اارهی هر حرکتش چقدر نفسم رو بند مدونهی        م
 
 ! خودش و کارهاش اصال ذاتا جذابن ؟نکهیا

  جلوتر از هر یلی هم خدی اون ، باتی موقعي توی        به هر حال کس
 

 ! دل بلرزونه ي بلد باشه چطوريدختر

 . فرستادمنییم رو نامحسوس پا        به خودم مسلط شدم و آب دهن

 ! صدف رو مرور کردمي        حرفها

 ! ؟شهی همي براشی داشته باشيخوای        م

 !        معلومه 

 !ری        ازش چشم بگ

 .. سوده هم کمکم کردیحت.. باهاش حرف زدمیلی آره خ-         

  :دمی رو همزمان با لبخند پهنش کششمی        ن

 !... نشدی راضی ول-         

 ....و بعد...        لبخند گشادش اول ثابت موند 

 ! همکارامون هستیتازه گفتم دورهم        ..

  دادم که داشت صی عمق چشمهاش تشخي رو تویظی        اخم غل
 

 ! رسوندی رو به ابروهاش مخودش

 .!. فربد امی دوست داشتم همراهت بیلیخ...يوا!.... نشدیاما راض        .
 

 ...هی چطوريری که مییهای دارم بدونم مهموندوست

 !        ذره ذره لبخندش جمع شد

  هم هامونی عروسیحت.... مختلط نرفتميهایمن تا حاال تو مهمون        .
 
 ! بار امتحانش کنمهی تونستم یکاش م...ستی نينجوریا
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   روتشی داد عصبانی حرفهام فکر کنم بهش اجازه نمي        ادامه 
 

  یجی همراه با گتی حالت عصبانهی.. نشون بدهخواستی که دلش مياونجور
 

 ! صورتش بوديتو

 ! رو انجام داده بودمخواستی که صدف ميزی همون چقای        دق

 ! تو ؟يمگه بچه ا..ذارهی که نمی چیعنی...هی حرفش چ-         

 ! فربد مامانمه-         

 :دی        خودش رو عقب کش

  یتونی نمی چیعنی!.. ؟یفهمینم.. بهتگهیداره زور م... مامانت باشه-         
 

 چند سالته !...ره؟یگی ممیپونزده سالته برات تصم....؟! دوستاتی مهمونيبر
 

 ! االن؟تو

 ! خب ذارهی نم-         

 !نمی        بهش نگاه نکردم تا غضب داخل چشمهاش رو نب

 ! شدرشتی لحظه حس کردم تعجبش بهی        

 ..به اون..  بهش یمختلط؟ رفت!..؟ی بهش گفتی چ-         

 !        حرفش رو خورد

 ...یگی بهش ميریتو م!.. مامانت خودش داغونه -         

 :        ناباور حرفش رو قطع کردم 

 ! فربد-         

  من مادرت خودش اون زیعز..ستی حالش خوب نگمی دارم میعنی -         
 

 ؟! مختلطیگی بهش ميریتو م.!.بساطشه

 ! باال رفته بودیلی        صداش خ

 ؟!یزنی چرا داد م-         
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  فربد یول.. کم نسبت به مامان خنک شده بودهی        هر چند ته دلم 
 
  بهش ی مامان، حتچارهیب. بردی من باال مي داشت صداش رو برايادیز
 

 ! تو جشن شرکت کنمخوامی بودم منگفته

  تی بود که داشت از عصباني اش طورافهیق... دستاش رو جلو آورد       
 

  ي از الفاظ بدخواستی بهش بخندم که نمدونستمی و من نمشدی ممنفجر
 

  ي به مامانم اونجورنکهی خودم رو ناراحت نشون بدم از اای... کنهاستفاده
 
 !گفتیم

 ! من کجا داد زدم؟-         

 .د آورنیی پای        صداش رو کم

 ...گمی من م-         

 :        دوباره داد زد

 ؟! ، مختلط کجا بودوونهید.. مختلطی بهش گفتی تو چرا رفت-         

 : گرد بهش نگاه کردمي        با چشمها

 !وونه؟ی دی گفتی به ک-         

  ی مهمونیگفتیم...گمی مگهی دزی چهیمن دارم ... با تو نبودم-         
 

 !برمیمن خودم دارم خواهرم رو هم با خودم م...هیخانوادگ

 ؟!        خواهرش

  اول یول.. بگمشیری به خواهر اکبيزی چهی کردم که زی        چشمهامو ر
 
 !کردمی رو روشن موونهی اون دفی تکلدیبا

 ! فربد ؟وونهی دی گفتی به ک-         
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 : چشمهاش خنده دار شده بودي        رنگ کالفه 

 ..گفیداشتم م...ه تو نگفتم ب-         

 ؟ !گهی دي با مامانم بود-         

  ي چرا بهش اونجورگمیمن م..قهی دقهیآروم باش ..دهیش...زمی عز-         
 

 ...یدونیتو که حالش رو م...کنهیخب معلومه مخالفت م!..؟یگفت

 ! بلند شدم ی ساختگتی        با عصبان

 !دهی ش-         

  و دمی رو از پشت سرم شنشدیش رو که داشت تند م قدمهاي        صدا
 

 ! رو خوردملبخندم

 دستاش رو !... و شروع به عقب عقب رفتن کردستادی        جلوتر از من ا
 

 .ستادی آورد و چند قدم جلوتر اجلو

 ! گوش کن فدات شمدهی ش-         

 .. منهریتقص... با من حرف نزنن-         

 ! اومدی م        کاش اشکم هم در

 با ... کهکنمی التماس میی دارم به خودش و باباشی پي        که از هفته 
 

 !تو

 ...        دستم رو سمتش نشونه گرفتم

 !من چقدر احمقم!..رونی بامیبا تو ب!...وونهی دیگی        با تو که به من م

 ..ب..زمی عز-         

 :        داد زدم

 !اربرو کن.. نگویچی ه-         

  هی زورم رو زدم که گري صورتم گرفتم و همه ي        بعد دستام رو جلو
 



 505 

 !شدمیفکر کنم داشتم موفق م ..کنم

 ! انگشتش به من بخورهکردی        جرات هم نم

  ي چه قهر،ی ماه قبلانی ، مثل جرشی در صورت پررو بازدونستی        م
 

 !کشهی رو مانتظارش

  گفتمیداشتم م..؟! من با تو بودمدهیش..ایخدا... نکنهی گر-         
 
 ..به خودم...وونهید

  هر دو سمت صورتش گرفت و ي که دستاش رو رودمی دیرچشمی        ز
 
  دوباره به من نگاه نکهی شد و قبل از ارهی به سقف خی عصبي چشمهابا
 

 ! کردمدتری ام رو شدهی ، ازش چشم گرفتم و گرکنه

  :دی کشنییتش پا        دستاش رو از صور

  ام که بهت وونهیگفتم من د..بابا با خودم بودم.. اموونهی گفتم من د-         
 

 به  . وونهی ، من به تو بگم دستی مختلط نی مهمونی به مامانت بگنگفتم
 

 ! نکنهی ، گررهیفربد بم.. نکنهیگر..زمیعز! م؟یزندگ

 رسونم که بگم خدا  بی از لوسي خودم رو به درجه اتونستمی        اگه م
 

 !تونستمینم....شدی محشر منکنه

 !رمیمن خودمم نم ..میرینم.. غلط کردمگمی من االن دارم م-         

 :        دستام رو کنار زدم

 ؟!آره...؟!با اون خواهر زشتت!..؟ي بدون من بریخواستی واقعا م-         

 :کنه گفتم  دهن باز نکهی به چشمهاش داد و قبل از ای        تاب

 ! خودمه ریتقص..کردمی می باهات آشتدی من نبا-         
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  موهاش رفت به ي چند بار الشیشونی پي از دستاش از رویکی        
 

 ! بودی بود حرکتش عصبدای کامل پیول.. مرتب کردنيهوا

 گوه خوردم ...من سه بار گفتم غلط کردم..دهی تمومه ش-         
 

 !خوب شد؟..اهر منم زشتهخو..رهی نمیشکیه..آقا

 ! شدم نهی گفتم و دست به سی نا واضحشی        ا

 !ه؟ی کی مهمونی گفت-         

 : مکث کرد هیچند ثان.  رو به دندون گرفت نشیی لب پادی        با ترد

 . سه شنبه -         

 ! دو سکانسیگفت..نمای سمیسه شنبه بر.. اممم-         

  یدنی که از هم فاصله گرفته بود دیی اش و لبها شدهزی ري        چشمها
 

 !بود

 . فرستاد رونی بشینی        نفسش رو با حرص از ب

 :        ادامه دادم

 ! هوم؟-         

 !        سرش رو تکون داد

  و اخم ي باهام پاپ کرن نخوری قبلي مثل دفعه -         
 

 !قهرم ..؟یچ....یکن

  يجور.... گذاشت و محکم فشار داد شیشونی پي        دست چپش رو رو
 

  صورتش رو درست ي اجزاتونستمی نمبای کرده بود که تقرلی رو حادستش
 
 !نمیبب

  !یلی دفعه خنی ا-         
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 :دی کشی آورد و پوفنیی        دستش رو پا

 ! برو به کارت برس-         

 ! بهم نگاه نکنهکردی میسع...زمی        عز

 : و منتظر نگاهم کرد دیش رو دور چونه اش کش        دست

 !م؟ی بر-         

 ! برو یعنی        

  و باور نکردم با وونهی دیچون بهم گفت.. هم هستگهی دزی چهی -         
 

 !ي نبودمن

 ! با تو نبودم-         

 ! به سقف زل زدمنهی        دست به س

 ! باور نکردم-         

 !... ؟دهیش کنم کاری چ-         

 :        سرش رو جلوتر آورد

 ! بزن پس کله امای ب-         

  !دمی        خند

 ! بگه زهرمار خواستی جمع شد که انگار مي اش جورافهی        ق

  میخواهی میوقت....ی شعرها و آهنگهاش رو حفظ کني همه دی با-         
 

 !ی بخونتمی با رنی تو ماشمیبرگرد

 !متوجه نشده بود... تکون دادی کم        سرش رو

 !و؟ی چي شعرها-         

 ! دوستش دارمیلیخ....صحرا شده پر ز گل ... ك مثل کپل-         

 !        لبهاش از هم فاصله گرفت و چشمهاش گشاد شد 

  گذاشت و با تیونی دراور ي خودش توي رو سر جانهیی        پنس آ
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 . بلند شد  پسر جوان زدي که به شونه یدست

  گهی دي بذارم دو هفته دیبا.. منينوبت بعد!.... دکتري آقای مرس-         
 

 !درسته؟

 !زمی هماهنگ کن عزی با منش-         

 واقعا .  وارد شدگهی دي با دو پرونده ی        همون موقع در باز شد و منش
 

 . به ساعت انداختینگاه.  کشش نداشتگهی امروز ديبرا

 ! دکتريممنون آقا..دیخسته نباش -         

 . میهفت و ن.  شدرهی تکان داد و دوباره به ساعت خي پسر سري        برا
 
  قرار فرداش برنامه هاش رو ي کنه تا برالی زودتر تعطی کمخواستیم
 

  نی به همشدی رو نمسی تدري براي دکتر خسروشنهادیپ.  کنهمیتنظ
 

 . رد کردیسادگ

 گفتن باهاتون قرار  ...يفرهاد... هستننجای خانم اهی... دکتري آقا-         
 

 !داشتند

 !رونند؟ی بگهیچند نفر د.. منتظر بموننتیزی اتاق وي تودی بگ-         

 . سه نفر دکتر-         

 ؟!گهی دتیزیو... ری نگدی جد-         

 !تیزیفقط و.. بله -         

 !قابل تحمل بود...        خب

  پرونده ها رو مرتب کرد که وارد اتاقک شستشو شد زیار م کنی        منش
 
  ینگاه.  کننده شستی و بعد با ضدعفونعی دستهاش رو اول با صابون ماو
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 ! انداخت و لبخند زدنهیی آي خودش توبه

 !        امروز هم در نوع خودش جالب بود

 جار  قبل باالخره بعد از دو سال کلنمی از شش ساعت و نشتری        ب
 

  رو تموم کرده بود و االن هم قرار شی با خودش ریال پروژه خواستگاررفتن
 

 !رهی قرار بگي مورد خواستگارتیزی اتاق وي توبود

  نی حسیمنته.  بود ختهی ري دست فرهادي رو روی        قبال آب پاک
 

  ي نوبت براهی بهش زنگ بزنه و شی همکار و همکالسی نبود که وقتیآدم
 

 !ن محترمانه بخواد رو رد کنه زدحرف

 .  پا انداخت ي نشسته بود و پا روالی ژي بعد روبروي قهی        سه دق
 

  و با لبخند به حرفهاش گوش دی از قهوه اش رو سر کشي مقدارآهسته
 
 ! مهتاب بودی صورتي گونه هایدر عوض تمام فکرش پ. دادیم

 رفته بود و روز شنبه         آدرس دانشگاه و ساعت کالسش رو از غزل گ
 
 ! کار رو تموم کرده بودي اول هفته اي

  ي قهوه اي مقنعه اش برده بود و موهاری چند بار که دست زی        حت
 

 ! دستش هم شده بودفی رو مرتب کرده بود متوجه لرزش خفخوشرنگش

  نقدری بودند هم اشی گوشي عکسهاش همون موقع تودونستی        اگه م
 

 ؟! حفظ حجابيبرا بود مصر

  ...یخانم حشمت.. من به -         
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  خودم رو يحرفها..فکر کردم ...فقط...متوجه هستم...دمیشن.... بله-         
 

 ..ممکنه که..دیبشنو

  من ي دوستانی از بهتریکی ..دی همکارم هستنکهی شما عالوه بر ا-         
 

 . راحتالتونیخ.. من موندهشی حرفهاتون پدی بدونخوامیم...نی هستهم

  یول.. ممنونیلیخ...یلیخ.. متوجه هستم-         
 
 ...فقط ..راستش...نجامیا..نکهیا

 ! شدرهی بار خنی        ا

 ! مخالفتتون رو بدونم؟لی دلتونمی م-         

 ! ازدواج داشتي دختر ازش تقاضاهی نبود که ي بارنی        اول

 !یکامال شخص... بله-         

 ! اطالع بدهنی از اشتری خودش بی شخصی قصد نداشت از زندگ       

 ! در هم شده بودالی ژي افهی        ق

 ؟!درسته ... ندارمی شانسچیمن ه...یعنی -         

 .مودبانه ..        سرش رو تکون داد

  داشته يالعاده ا  فوقي که شانسهانی شما اونقدر موجه هست-         
 

  !دیباش

 !منون م-         

 ! حرکتی مونده بود و برهی        دختر به زانوهاش خ

  ي کنه و باز به عکس هادای پی بود که فرصتنی فکرش ای ولنی        حس
 

 ! بزنهي سرلشیموبا

  حدود پنج يزی چهی دخترها ي براشی لباس ده روز پدی        هر چند خر
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  شهی که همنیس مثل حی کسي براش آب خورده بود ، اون هم براونیلیم
 
  رونی مو رو از ماست بی و صد البته خودش ، ولشی خانوادگیی وجود دارابا
 
  عکسها دنی که از دی قرون خودش رو داشت ، اما لذتهی و حساب دیکشیم
 

  لباس ي هم براونیلی دو مکی که فکر کنه نزدنکهی به ادیارزی بود مبرده
 

 ! سارا به هدر داده يرا بونیلی ممی و نکی خرج کرده بود و خواهرش

 !گهی دونیلی به خرج الاقل پنج مدی ارزی و صد مکی        همون 

  به تن خوش فرمش نشسته بود و یلی خوش دوخت خی        لباس مشک
 
 ! خودش مطمئن بشهمی بود تا از تصمی همون عکسها کافدنید

 !دیکشی بدون فکر و تامل ، نفس هم نمنی        حس

  و به داشتی درسته ، اون موقع بود که قدم برمگفتیعقلش م        اگه 
 

 !ادی جلو بدادی اجازه ماحساسش

  بود دهی رسجهی نتنی با خودش باالخره به ايری        بعد ازدو سال درگ
 

 ! ؟هی خب حاال دنبال چکه

  داشت و ی همخوانبای که در نظر داشت تقرییارهای        مهتاب با مع
 
 ! اش بشهماندهی باقالی خی بتونستیم

  یول.  پزشک باشههی اش ندهی        از اول هم قصد نداشت همسر آ
 

  که در یی خواسته هاي محمد بتونه به همه ي هم نبود دختر عمومطمئن
 

 ! داشت جواب بدهنظر
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  بود که ی        ذهنش دنبال دختر خوشگل و خوش قد و باال و الغر اندام
 

 !اددی مهتاب بهش جواب مخب

  نی        شعور و درك و فهم و نجابت دختر براش مهم بود که ا
 

 ! که در نظر داشت دارا بوديزی از اون چشتری رو مهتاب باتیخصوص

 !خوردندی بهم بخورند که می و مالی از نظر خانوادگخواستی        م

  بودند که ی اجتماعيهایژگی وزدی که در مهتاب لنگ ميزی        تنها چ
 
 ! در نظر داشت مطابقت نداشتنی که حسي با مواردمالکا

  باشعور و ياز اون کتابخونها . خواستی مي        دختر پخته تر و محکمتر
 

 ! و به روز دهیفهم

  گفتن داشته ي برای که حرفی        سر و زبون دار و به قول معروف کس
 

 ! دوستان و همکارهاششتری و بی جمع خانوادگيتو. باشه

 ! ها رو نداشتنی     که مهتاب ا   

  ی مثبتي هم نکته نی بود که البته انشیی        ممکن بود بخاطر سن پا
 
  مهمش ي از مالکهایکی شهی سن ، همیبا وجود س.  نبودنی نظر حساز
 
 ! نداشته باشهی از دو سال تفاوت سنشتری اش بندهی بود که با همسر آنیا

 .... خبی        ول

 . بودیر کل از انتخاب خودش راض        د

  با سه تا دختر در گذشته داشت که خب ي        قبال سه دوره ارتباط جد
 

 ! بودنددهیبه سرانجام نرس... 
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  به نکهی        ترمه که سال چهارم دانشگاه باهاش آشنا شده بود و قبل از ا
 

 ! شدی منتفزی کرده همه چدای اش رو پندهی بگه همسر آمادرش

  متوجه شده بود هر دو خواهر ترمه از همسرشون قاتشی       طبق تحق 
 

 ! نبودنی مورد پسند حسنی شده بودند و اجدا

  از همکاران دوران یکی قلب و عروق ، و دوست دنتی        نفس ، رز
 

  قرار انی در جرنی حسي خانواده نکهی قبل از ای بود که حتطرحش
 

  یو درست موقع.  داشتند ی کامال دلچسبی سه ماه هم با هم زندگرندیبگ
 

  هی هم ساخته شدند ، نفس بورسي که برادندی رسجهی نتنی هر دو به اکه
 

 !رهی رو از خودش بگتی و نتونست اون موقعشد

  ازدواجشون ي برای مشکلچی گفته بود هنی به حسنکهی        با وجود ا
 
  راحت ازش یلی خنی حسی بهم فکر کنند ولتونندی و هنوز هم مستین

 
 !خواستی نممهی همسر نصفه و نهی چون گذشت

  ذهنش ي قبل تومی سال و نکی بود که فکرش از می مري        مورد آخر
 

 ! گرفته بود و در نبرد با مهتاب بازنده شدراه

  ي آقای داشت ولخواستی منی رو که حسیطی تمام شرابای        تقر
 

  که ممکنه بتونه از سن کمتر دی رسجهی نتنی محترم به ادندانپزشک
 

  رفتار خواستی که خودش مي استفاده کنه و وادارش کنه اونجورمهتاب
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  ي اش تا اون درجه اافهی قمی کنه که مري کارتونستی مطمئنا نمیول..کنه
 

 ! کنهریی مورد نظر اون بود تغکه

 !ت داشیقی الاری نداشت و در عوض باطن بسی خاصییبای زمی        مر

  نی با خودش کرده بود به انی که حسیی        به هر حال و طبق دو دو تا
 
  دای رو پی و احتمال داشت بعدا کسهی بود که مهتاب کافدهی رسجهینت
 

 ! هشتاد درصد رو هم داشته باشهنی که همنکنه

 !که داد...دادی متی هشتاد درصد رضانی        بهتر بود به هم

 و بعدازظهر از مهتاب جواب مثبت گرفته بود و         امروز ساعت د
 

 با ! دونمشی من نمي بود که بعد از جمله دهی اونقدر خجالت کشدخترك
 

 ! بشنوم به سرعت قبول کرده بوددی االن بانی که همنی حساصرار

  ي مهتاب رو رسونده بود خونه یوقت ..گشتی که برمی        موقع
 

 د و به مادرش گفت که دختره از سر  بودهی تلفن خندي ، توپدربزرگش
 

  بزنه به سرعت جواب ی از اون حرفشتری بخواستی نمنکهی و اخجالت
 

 ! بودای دني خواستگارنیعتری مطمئنا سرنی داده بود و امثبت

  ماچ پر پشی پسر خوش تي بود و برادهی پشت تلفن خندنی        نسر
 

 *مهتاب!* فرستاد ییصدا

 !دمیکشی از تلگرامم خجالت می ول        خنده دار بود

 : فرستاده بود ي وی پي حول و حوش دوازده بود که غزل توشبی        د

 !        زن داداش خوشگلم 
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  لبخندم رو واضح کردمی مي        موقع شام و بعد امروز صبحونه ، هر کار
 

  یم. امروز از صبح کالس داشتم بازم تا بعد ازظهر . شدی ندم نمنشون
 

  مامان قبل یول.  معصومه ي بمونم تا پاگشانای باباجون اي خونه خواستم
 
 گفت کارم داره .  رفتنم به دانشگاه ، زنگ زده بود و گفت امروز برم خونهاز
 
 ! گفت در مورد ساراست آب شده بودمی اگه نمو

  االن ساعت نی بودم خونه ، درست تا همدهی        از بعد ازظهر که رس
 
 شب که اصال نتونستم ...یموقع نماز حت..کردمی ميصبح ، هر کار ازدهی
 

  به ساعت دو و گشتی و برمخوردی سرسره قل منیهمش فکرم ع..بخوابم
 
 ! دانشکده کی ، نزدنیحس....نِی ماشي و توروزی دمین

 !دمی کشی از خدا خجالت مدی از خودم باشتری        ب

  هی و پوچ داشتم خودم رو از گرچیبخاطر ه.  بودمیفی        چقدر آدم ضع
 
  و خدا حتما دهی برام به آخر رسای دنکردمیفکر م. کشتمی می ناراحتو
 

 ! کرده فراموشم

 ! قصد داشتم نمازم رو هم ترك کنمی        حت

 !        تازه چشمهام باز شده بودند انگار

 ع که  همون موقیکه مطمئنم حت.... کرده بود کهي        خدا برام کار
 

  ، اگه جور سوختمی احمقانه ام مي طرفه هی ي عشق مسخره ي توداشتم
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  و رضا ازم شدی جور مزی نکرده همه چيخدا.. نکرده ي و خداشدیم
 

 ! شدم که االن شدمی خوشحال نمنقدری کرد ، مطمئنا ای ميخواستگار

 ! جنتلمن و باشعور بودنی        چقدر حس

 !بچقدر مود..        چقدر آقا

  ي بهش فکر نکنم ، عالقه شدی سالها باعث منی اي که همه يزی        چ
 

 .... از سارا بود کهنی حسي خواستگاري برامامان

  ضی اتاق تعوي معصومه توی خوشبختانه ، روز عروسای        متاسفانه 
 

 ! موضوع از نظر سارا کنسل شدهنی متوجه شدم ای اتفاقلباس

 !کنهی الاقل سارا فکر نمنی به حسگهی        و د

 ! برده بودیی        احتماال مامان هم بو

  با سارا سر گردمی دو سه روزه که برمنی        خودم قصد داشتم بعد از ا
 

  حرف زدن ي و اونجوری بخوام بابت تلفنحی حرف بزنم و ازش توضفرصت
 

 !نی اش با آرممانهیصم

 که وارد اتاق شدم و حرفهاش رو         خدا رو شکر متوجه من نشده بود 
 

  رو زی وجود که االن مامان همه چنی صورت ، با انی اریدر غ . دمیشن
 

 ! ممکن بودری نگفتم ، غیچی سارا که من بهش هحی بود توجدهیفهم

  ته دی شایول.. بودم ری دلگنی        ته دلم ، هر چند که از کار سارا و آرم
 

 !بهتر... کهتگفی بدجنس میلی حس خهی...ترش

 ... رو فراموش کنه فعالنی        بذار سارا حس



 517 

  ی حرفچیو ه.. اونقدر مطمئن صحبت کرده بودنی        هر چند که حس
 
  رو راحت کرده بود که اون المی بود که خدهی نکششی سارا و مامان پاز
 

 !ستی نیتی قابل اهمي ، مساله موضوع

 !ممن جواب مثبت داده بود..ي        وا

  ي و لرزشون کم کم تا تولرزندی        احساس کردم زانوهام بازم دارن م
 

 !شهی مدهی کشدندونهام

  بود مطمئن شدم کالس چهار تا دهی پام به دانشگاه رسی        از وقت
 

 ! بودمدهی نفهميزی شون هم چهیحاال از بق.  مونمی رو نمشش

  دو روز اول هفته انداخته ي        پانزده واحد آخرم بود که همه رو تو
 

 ! نامه ام هم که بودانی و پابودم

  انجام داده بودم و هنوزم روم ی نامه رو تابستونانی پاي کارهاشتری        ب
 

 ! بگم ارائه ام رو ندادمنبود

  دیشا.  از استرسم کم شده بود ی کمرونی        از دانشکده که زدم ب
 

 ! بودم یعیطب

 . اصال درست فکر نکرده بودم.من اون موقع ها بچه بودم..م        حتما بود
 
 !نهیهم.  فکر بچگانه رو گرفته بودم و ادامه اش دادمهی یپ

 !هی به چی چفهممی قشنگ می        االن ول

  دو ماه طول نیخواهر بنفشه هم بخاطر ا!.. ، فوق العاده استنی        حس
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  کی، چون قطعا خواستگارش،  تا به خواستگارش جواب مثبت بده دهیکش
 

 ! رو ندارهنی حسيهایژگی وهزارم
        
 ! مامان؟شهیباورت نم...به جون آقام.. بخداگمی م-         

 !شهی و پوکتون با هم بوده همکی شما همش ج-         

 ؟!گفتمی نميزی بهتون چدونستمیمن م.. باور کن مامان-         

 !جی بود و گی        مامان عصبان

 ! لب برد و بعد سر جاش گذاشتکی        استکانش رو نزد

 !ن؟یدی فهمي چطور-         

 . گفت ی لبری داد و ال اله اال اهللا زی        سرش رو تکون

 داداشهات بفهمن که کله ..؟!یترسیبگو تو نم...فهممی آخه من نم-         
 

 ! رو کندنات

 ! مامان؟يدیم فهيچطور!..؟ي با خودش حرف زد-         

 : لبش رو به دندون گرفتي        گوشه 

 ... خودت هاشیبمونه پ.. فائزه بهم گفتروزی د-         

 ... اوهوم-         

 ! بودیمی صمیلی مامان و فائزه خي        رابطه 

  يری داره تصونی با آرمشهیمتوجه م... رفته تو اتاقش رو مرتب کنه-         
 

 !کنمی اخراجت می بهش گفته به مامانم بگدهیورپر...کنهی مصحبت

 . شکار بود یمامان حساب.         هر دو لبم رو تو بردم نخندم 

 ! بگم؟یچ... من باهاشنیخوای م-         

  يبنظرم بر... رو هممیزی فکرهامون رو برنجای ايای االن گفتم ب-         
 

 ! من باز بشهيوش تو رو رخوامینم.. فائزه اومده به تو گفته بهترهی بگبهش
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 ! به من ؟-         

  ي اصال بگو خودت از جاای.... گفتهينجوریبگو فائزه اومده ا.. آره-         
 
 ..يدی شني اگهید

  رو برداشت از یگوش... حواسش رو پرت کردلشی زنگ موباي        صدا
 

 : ادامه داد رشی به تصوی و با نگاهي مبل کناريرو

 !گهی می چنی نسرنمیبذار بب....بگو..آره....ه بگو ک-         

 ! کردم خی        

  یکی من انگار یول. مشغول صحبت شد . کردی        مامان بهم نگاه نم
 

 ك! بود به کمرمدهی کوبمحکم

 ! گشاد شداری اختی        راست نشستم و چشمهام ب

  رفتمی مدیبا..نه...فکر کردم بمونم تا ....کردندی می        داشتن احوالپرس
 

  !يوا ...باال

 ! غزل گفته بود زن داداشروزی        د

 ! سرعت؟نیبه ا...ي        نکنه خاله زنگ زده بود برا

 ! نبودعی سرنمی        همچ

  هم روزید.... با محمد حرف زده بودنی از سه ماه بود که حسشتری        ب
 

 ! من اصال جواب مثبت دادم رفتکه

 !بد فکرهاشون رو کردند        ال

 . زانوم و در اتاقم رو باز کردمي رودمی        محکم کوب

 ؟!نی بساط سارا و آرمنیبا ا... بشهی        نکنه مامان عصبان

  بدتر ای ..نی سارا و آرمانی جرنی حاال خوب بود ادونمی        اصال نم
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 .کردی مي رو کفرمامان

 ! کل کل دارهیلی با زن عمو خدونستمی        م

*        

  رنگ يری شي مبل تک نفره لی استي آرنجش رو به دسته نی        حس
 

  زانوش ي رو روشی چاوانی اش ، لگهی گذاشت و با دست ددشونیجد
 

 . دیکوبی موانی لي داشت انگشتش رو به کناره ی خاصتمیبا ر.  بود گرفته
 

  يروبرو داشت تمام اجزا غزل از ی نبود ولدای اش پافهی از قی خاصحالت
 

  هی ای..یمثل خوشحال.. کنه دای پيزی که چکردی رو با دقت نگاه مصورتش
 

 !شدی متوجه نميزی چیول.. انتظارجور

  امیاحتماال فردا صبح ب....پس .... سالم برسون به حاج آقا و بچه ها -         
 
 ! سر بهت بزنمهی

 !د بزنه کرد لبخنی نگاه کرد و سعنی        به حس

 !باشه.. باشه-         

.         

 !خداحافظ ... به سالمت-         

  ی آورد آقا محسن با لبخند سر تکون داد که چنیی رو که پای        گوش
 

  :دی بود که پرسي نفرنی و غزل اولشد

 ! شد مامان؟ی چ-         

 . به پسرش انداخت ی چشمری نگاه زنی        نسر

 ! که نگفتی خاصزیچ....بگم ی چ-         
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 :        غزل 

 ! خب؟ی چ-         

  تفاوت به ی رو نگاه کرد که در ظاهر کامال بنی بار واضح حسنی        ا
 

 !دیرسی منظر

  نمشی ببي حضوررمیحاال فردا م...گهی قرار بذارم دهی خواستمی م-         
 

 !بهتره

  :دی        آقا محسن با همون لبخند کمرنگ پرس

 ! گفت؟يزی چ-         

  به پدرشون دوباره به مادر نگاه کردند و ی با نگاهنی        غزل و حس
 

 . جوابش شدندمنتظر

 ...یعنی دیشا...همون موضوع ..ی ولکنمیفکر م... که نهيزی چ-         

 : گذاشتزی مي رو رووانیل. بار ساکت نموند نی انی        حس

 !وع ؟ کدوم همون موض-         

  پسر نی نسریول.  بوددهیاالن هم آروم پرس...شدی نمی        معموال عصبان
 

 !شناختی رو مخودش

 !شدی می        داشت عصبان

 ..زمی مامان من که هنوز صحبت نکردم عز-         

  خودش در نظر ي رو برای موضوعهیخاله ... من صحبت کردم-         
 

 ! ندارهیبه من ربط... کهگرفته

  حالش دیاصال شا..چارهی گفته بيزیمن که نگفتم چ... قربونت برم-         
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 من .. بوده بازگرنشیم..صداش گرفته بود... نگفت کهيزیچ... نبودخوب
 

 !ينجوریا ... دی حدس زدم شاخودم

 :دی کشیقی نفس عمنی        حس

 !دی شما لطفا خودتون هم حدس نزن-         

 : کرد نیه حس        آقا محسن رو ب

  نیاصال به قول نسر...زنهیبذار فردا مامانت بره باهاش حرف م... بابا-         
 

 ! بهترهيحضور

 : کرد دیی همسرش رو تاي تکون داد و حرفهاي        مادرش سر

  ی اصال کسدیشا...چارهی نگفت که بيزیچ...گمی منوی منم هم-         
 
 ...من خودم... درست صحبت کنهتونستی بود نمششیپ

 . باعث شد همه برگردند و بهش نگاه کنندنی        بلند شدن حس

 !ستی نيازی ن-         

 . پر از تعجب به مادرش نگاه کرد ي        غزل با چشمها

 ! اونجا رمی ممارستانیاز ب...ستمی فردا مطب ن-         

 د که  رو نگاه کرنی مبل جابجا شد و دور شدن حسي رونی        نسر
 

  .رفتی اتاقش مي راهروسمت

 ... باهاشرمیم... کار خودمهنی مامان ا-         

 ! مادرش رو نگاه کردمی        برگشت و مستق

  زهیدو قطره اشک برات بر ....ششی پینی بشيبر!...ستی کار شما ن-         
 
 !هگی نمراهمیب...خواهرمه..چارهی بگهی که راست میگی ميای بعد هم البد م،

 !نی حس-         
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  رمیم....کارمیبعدازظهر رو ب...لهیفردا مطب تعط... اجازه بده مامان-         
 

 خودم !... تمومهیعنی رمی خودم مگمیم...یشناسیمنم م..زنمی حرف مباهاش
 
  تا شناسمی که من می اون خاله خانم،ي فردا بريشما هم که بخوا...رمیم
 

 !ادی باهاش حرف نزنم کوتاه نمخودم

  که به عالمت آروم باش دی بلند شد و دست همسرش رو دنی        نسر
 
 . باال آوردی ، کمگهیراست م...

 ..يزیچ ..ی حرفهی.. وقت هی ترسمیم..زمی عز-         

 ! طرف بشمدیفقط با خاله من با...  شمانی نترس-         

 !؟یگی بهش می چ-         

  !دینباشمنتظر ..ستمی من شام ن-         

 !        و برگشت سمت اتاقش 

  هم خواستیم . شهی کاسب نميزی چنی از اشتری بدونستی منی        نسر
 

 پس بهتر بود مثل . شدی که بهتر نمشدی بره باهاش حرف بزنه بدتر مبعدا
 

 .کردی بهش اعتماد مشهیهم

 ! مبل نشستي رو"یچه بگم"        با 

  چشم باز کرده بود که ی ، رضا وقتیاز عروس بعد ي        صبح روز جمعه 
 

  ساعت خواب راحت ، با کابوس کی ي از کلنجار چند ساعته اش برابعد
 

  شد و متوجه شد هنوز ساعت شش داری بود از خواب بدهی که دیوحشتناک
 

 ! نشدههم
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  چهار ی و آبي و شلوارك سورمه ادی سفي حلقه انی        با همون آست
 

  نی زمرانی اي خونه خارج شد و به سمت آپارتمان خودش تو اش ، ازخونه
 

 !روند

 و با .. ترمز کرده بودی اصلابانی سر خي شبانه روزي داروخانه ي        جلو
 

  ی و سرماخوردگنیلی سی حال نزار و همون لباسها ، دو ورق آموکسهمون
 
 ! کرد و به خونه رفتدی خرنیزیستی ورق ههی و

  و نیلی سی دونه آموکسهی ها رو با نیزیستیه        سه تا از 
 

  ی مشکالتش بخاطر منگي که همه دی امنی با هم خورد به ایسرماخوردگ
 

 !دیو خواب... باشه ی از سرماخوردگیناش

  مخش ي توی داده بود سرماخوردگصی        تشخ
 

 ! که االن هنگ کردهيبقدر..مونده..مونده..رفته

 ! هم بوددالی مصی        البته تشخ

  مطمئنش کرده بود الدی حرف زده بودند ، می که باهم تلفنشبی        د
 

 " ! يرینرو دکتر تا بم.. االغ ي سرماخورد" که

  .دهی روز کامل خوابهی        صبح شنبه ساعت هفت صبح ، متوجه شد 
 

  ي خودش رو توي افهی قنکهی همی بره ولیی شده بود که به دستشوبلند
 
  تا هشت شی خاليعق ها.  روبرو شديدی بود با حالت تهوع شددهی دنهییآ
 

 ! ها متوسل شدنیزیستی داشت و بعد باز به هادامه
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 !دیخواب.... وامی تونم امروز بی داد که احتماال نمامی        قبلش به حامد پ

  شب هم ازدهی باعث شدند شنبه تا ساعت ي قويتهای        ضد حساس
 

  شدنش ، داریبه محض ب.  آروم بودزی خواب همه چيط تو فقیول . بخوابه
 

 ! اومدندی به سراغش مکابوسها

  یلی مبل نشست و چند بار محکم به هر دو سمت صورتش سي        رو
 

 !زد

 !دی کوبواری        سرش رو سه بار به مبل و بعد بلند شد و به د

  شدن ری خهی ثان و بعد از چنددی پارکت دراز کشي        آخر سر هم رو
 
 ! زدشیشونی پي سقف محکم روبه

 ! از پنجاه بار دور مبلها رو چرخ زد و بعد دوباره افتادشتری        ب

  !شهیی مشکلش تنهادی رسجهی نتنی        ساعت دو بود که به ا

  ذره هی یحت.  برداره قطع کردنکهی قبل از ای تماس گرفت ولنی        با نگ
 

 ! نداشتیش کشش اون لحظه بههم

 !        اسمها رو از نظر گذروند

  !ی حتنای سحر ، منا، آدرکا،ی آرن،ی کتما،یش..هیهان...لدای        

 ! کدومچی        ه

  و احساس درد براش دی رو به طاق صورت کوبشی بار گوشنی        ا
 

 ! بودندیخوشا

 رده بود  ساعت بعد جا خوش ککی لبش ي که گوشه ي کبودی        حت
 

 ! بخش بودلذت



 526 

  سر کار رفتن آماده کرد و بعد از ي خودش رو برابتی با مصکشنبهی        
 

  گهی با خودش قسم خورد دگشتی داشت برمی شدن کارش ، وقتتمام
 

 ! برگردهي پدرش نذاره تا به حالت عادي خونه ي رو توپاش

  ناهار ي کنه و براادی نسترنِ انترن ، رو پي        صبح تونسته بود شماره 
 

 ! رستوران باهاش قرار بذارهيتو

  دی بود که احتماال مورد جددهی رسجهی نتنی        حساب و کتابش به ا
 
 !خوادیم

 ! بودنی        دردش ا

  خواسته ي متمرکز بود چطورنی        منتها تمام مدت ناهار ، فکرش رو ا
 

 ! بشهی ساعت عملمی ظرف ناش

 ! بودی خوش و بش نداشت و االن اورژانسيبرا ی        وقت

 ! بعدا ي بمونه برایی آشناشدی می به دخترك حالي جوردی        با

  بار هم با هم هی حرف زده بود وی باهاش تلفننی        دو بار تا قبل از ا
 

 ! نبودی کافیول.  خورده بودندشام

 ! نکنه دایمه پ نشه و اداي باعث شد رابطه شون جدنی        وجود نگ

  کنه شی جابجا شده بود تا تونسته بود حالشی صندلي        سه بار از رو
 
 "!  قشنگه یلیخ..نی من رو ببي خونه می بر"

  مشخص بود گلوش بدجور یول ..دیرسی بنظر می        خانم دکتر منطق
 
 ! کرده ری مرد جذاب روبروش گشیپ
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  طرف رو نابود کنه داری دنی اي تو بتونهنکهی اي رضا برانطوری        هم
 

 ! جورجوش کشته بودیونیلی کت و شلوار چهارمي رو توخودش

  نی زمرانی        ساعت سه از شرکت خارج شده بود و از جردن تا ا
 

 لباسش رو که عوض کرد خودش رو به اکباتان رسونده بود تا در ...رفت
 

 !ه کرده بود حضور داشته باشنیی که نسترن تعیمحل

 ! قبول کردهگفتی        لبخند نسترن م

  طبقه ي راه پله هاکی که رضا از پنجشنبه بعد از ظهر ، نزدي        تراژد
 

  هشت شب به حد کشنبهی افتاده بود ری پدرش ، توش گي خونه ییباال
 

 ! بوددهی خودش رسياعال

 مروز ال اقل تا ا.  ارتباطها نبودنی        برخالف تصورش نسترن اهل ا
 

 ! هشت شبساعت

  و االن رضا دیرسی بود که بنظر می ساده تر از اونیلی        دخترك خ
 

 ! افتاده بودری گگهی ددی عذاب وجدان جدکی وسط

  ي که رویی به در و دستهاهی شد و با تکی بهداشتسی        وارد سرو
 

 ! نشستنی کف زمي رو پوشونده بود سر خورد و روصورتش

  ياالن همه ...شناختیخودش رو م.. و نه ساله اش بودتسی        ب
 

 !شدی خوب نميکشوندی رو هم به خونه اش مای دنيدخترها

 ! حرفها گذشته بودنی        اصال کار از ا

 .. نبوددیدردش مورد جد.         اشتباه کرده بود
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 ! با اهلشی        هر چقدر که لجن بود ول

  وجود اصال نی بود که با انی اشیواالن بدبخت دختر اهلش نبود نی        ا
 

 ! نسترن ناراحت نبوديبرا

 از مچ تا سر انگشتهاش .. صورتش گرفتي        دست راستش رو جلو
 

 ! اومدن از دستش بودرونی در حال بی وحشتناکياحساس کرد تاولها...رو

 :        لجن درونش به حرف اومد بود 

 !يخوای        مهتاب رو م

 !دی صورتش کوبي      محکم رو  

 ! بکشنجایمنو ا..ای        خدا

 !گهیبکش د.... کثافتمهی        من 

 آقام آبروش ... خواهرم روکنمیبدبخت م.... خونهرمی می        ولم کن
 
 منو بکش همه راحت ...کنهیمامانم دق م..گهی دکشمشی دفعه منیا..رهیم
 

  !بشن

 ! افتادنهیی کنار آغی        نگاهش به ت

  !رهی رو بگمشی تا تصمدی طول کشقهی        سه دق

  کهیدر حال.  زد و با لرز بلند شد نی زمي        زانوها و دستهاش رو رو
 

  رو گرفت و چشمهاش رو غی تدیدی منهیی آي خودش توي رو جلومرگ
 

 !بست

 . نکرددشی لحظه هم دچار تردهی که به در خورد ي تقه اي        صدا

 !خورهیتلفنت داره مدام زنگ م!... ؟ی رضا، رضا ، خوب-         
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  االن تمومش نی همدی دختر بانیبخاطر ا... که نهیچی        بخاطر ه
 
 !کردیم

 ... رگش گذاشتي رو روغی        ت

 ...؟!يشنوی رضا م-         

 . موندی زنده مدیلجن که نبا...        بخاطر خواهرش

 !مهتابه...؟!م جواب بد-         

  با حرکت غی پوستش تي روی و بعد از خراش کوچکدی        انگشتش لرز
 

 ! وان پرتاب شدي حمام و توي ، به انتهایعیسر

 .... نگاه کرد نهیی آي و منگ به خودش توجی        چند لحظه گ

 !ادی نسترن باعث شد به خودش بی        جواب بدم پرسش

  گهی با دست دکهیدش رو به در رسوند و در حال خومهی        هول و سراس
 

  وحشتزده ي محل خراش رو گرفته بود در رو باز کرد و مقابل چشمهااش
 
 !ستادی نسترن اي

  دستش ي توی و بعد نگاهش دنبال گوشدی نسترن رو شننی        ه
 

 ! شددهیکش

 بود ،  که دستش رو گرفته یبا همون حالت... و اتصال رو زد دی        قاپ
 

 ! رو به گوش چسبوندتلفن

 ....خدا انگار ...ییروی نهی... بهش کمک کنهخواستی ميزی چهی        

 ... رضا-         

 ! بهش کمک کنهخواستی        خدا م

 !        مهتاب بود
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 .... رضا-         

  خواستیم...از دم جهنم برش گردونده بود..        خدا به کمکش اومده بود
 

 ! کنم براتیدرستش م...برگرد رضا...گفته بود اصال... برگردبگه

 ! بله-         

 !        و آب دهنش رو قورت داد

 محل زخم رو .. دادهی تکواری        رو از نسترن برگردوند و سرش رو به د
 

 ! فشار داد محکمتر

 ! رضا؟يداری ب-         

 !که ، خواهرش نبودمهتاب .. فکرهاش لجن نبودنددی        اصال شا

 !خود آقا گفته بود مهتاب ...        مگه خود آقا نبود که

 ....خوردندی محل رو اسمش قسم مهی        آقا که 

 !بگو...دارمی ب-         

 .. فکرهامو کردمگمی        به آقا م

  يایم...ستندیبابا و محمد هم خونه ن...ستی مامان حالش خوب ن-         
 

 ؟!داداش

 ! آخر تاب خوردي کلمه ي       فکرش رو 

 !خوامشی مگمی        م

 .و آزاد کرد...  رو محکم به دندون گرفتنشیی        لب پا

 ! اومدم-         

  . هی گري مامان رو گرفته بود ، آماده ي        به سارا نگاه کردم که دستها
 

 ه باعث سر  بوده کی عصبي حمله هیفقط  . ستی نيزی گفته بود چدکتر
 

 . وحشتناکش شده درد
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  به رضا ، ی نگاهمی به حرکات لوس سارا نگاه کردم و با نی        عصبان
 

 .چقدر داغ بود.... دادمهی راستش رو با هر دو دستم گرفتم و بهش تکدست

 :        نگاهش کردم 

 ! رضا ؟ي بوددهی خواب-         

 . و حوصله بودلحای بينجوری همدمشی که دی        از غروب

 شوهر عمه حالش خوب ...نای رفته بود خونه عمه ایی آقا-         
 

  که دیببخش.... دوستشونی هم رفته بودند عروسنیمحمد و نازن....نبود
 
 ! کردمدارتیب

 .شهی هم مشتری بدنش داره بي        احساس کردم دما

 . بودمداری ب-         

 .کردیبهم نگاه نم        صداش دو رگه بود و اصال 

 !ومدهی        مامان گفته بود دو سه روزه خونه ن

 ! اش بود داداشمگهی دزی چهی        

 .  خودش برنامه داشتي برایعنی اومد ی نمينجوری        هر وقت ا
 

  ، يزی ،چی مهموندونمی از برنامه هاش ، چه میکی از وسط احتماال
 

 !بود دمغ ينجوری بودمش خونه که اکشونده

  خواستی بود که نمتی دو رگه اش هم احتماال بخاطر عصباني        صدا
 

 ! بدهنشون

 رضا رو ... برام رو بودشی حاالت درونيقشنگ همه .  زدمي        پوزخند
 
 ...شناختمی مشتریاز خودش هم ب..چی که ههی بقاز
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 ! گاه نبودهی        تک

 کاش رضا هم .  رو رها کردم ام رو ازش گرفتم و بعد دستشهی        تک
 

 . به قول آقاجون نابابش بودي دوستهاریاصال همش تقص... محمد بودمثل

  همون اول دادی و اجازه مدادی نمری گنای آدرهی کاش آقام سر قضي        ا
 
 هم از قماش .  رضا خوب بودي برانای مثل آدریکی.  هم ازدواج کنندبا
 

 با اون دو تا . تونستیحتما م...عش کنه جمتونستی مدیهم شا... بودخودش
 

 ! خودش درازتر کنه می پاش رو از گلتونستی که داشت نمي قلدربرادر

  فرداد دونهیخدا م.  انسان تر بودیکی با اون ي سهی        تازه فربد در مقا
 
 ! بود که رضا هم قبولش نداشت یچ

 مطمئنم . زدمینگ نماصال بهش ز... بلد بودمی        اگه خودم حاال رانندگ
 
 ! که سارا هم ازم جلو بزنه کردمی مي کارهی

  ی کافدیده جلسه هم شا. رفتمی مگهی کالس دي سرهی دی        دوباره با
 

 .کردمی رو ول نمی رانندگگهی بار دنیا.  براشبود

  آهسته یلی شدم که خرهی سارا که نشستم به سرم مامان خي        روبرو
 
 ... رضا اومدلیموبا يصدا . دیچکیم

  باز خواستی خورد و بعد چشمهاش رو انگار ميزی        مامان تکون ر
 

 همون بعد از .  خودش بودریهمش تقص.  به سارا کردم ینگاه عصب. کنه
 

  که برگشته بودم خونه ، متوجه شدم مامان امشب دکتر الزم يظهر
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 !شهیم

 ".رمیگیحالت رو م.. خونهمیبذار برس"        

  یدکتر مرخصش کرد ول.  شد حالش بهتر شده بودداری        مامان که ب
 

 .خوادی نميزی چی بوده و قرصی کافازپامی دنی همگفت

 ! اتاق سارا بودمي خونه و من تومی بود که برگشته بودی        دو ساعت

 !دی دزدی        نگاهش رو ازم م

 !شهیمانم خوب محال ما!..شهی درست مدنی با خجالت کش-         

 ... تکون خوردی        لبهاش عصب

 ؟! دارهی چه ربط-         

  حالش دمید.... بودمششی پيمن بعد ازظهر!..یی چقدر پر رو-         
 

 ! بد بودچقدر

 :        صداش باال رفت 

 ! کثافتهي اون فائزه ری تقص-         

 خوبه ..؟! خوب بودفتگیبه مامان نم...هیزیخجالتم خوب چ..عی ه-         
 

 به ...معلومه که به فکر ماست.. چقدر با هم دوستنیدونی خودت هم مکه
 

 ! گفتمی بهتون مدی بای ولدی گفته اخراجم هم که کنمامان

 ... به-         

  با خودت فکر یچ...؟!آره سارا ..؟!ي کردکاری چيدی تو اصال فهم-         
 

  به ما خوادی همش مينجوریهم...؟یشناسیزن عمو نرجس رو نم!...؟يکرد
 
 ..گهی مادیحاال م... بدهریگ

 : پروا باال فرستاد ی        چونه اش رو ب
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 ...گهی منیآرم!... غلط کرده-         

 ! سرخ شدی        احساس کردم کم

 !زنمیباهاشون حرف م...خودم .... کهگهیم        ..

 !        چشمهام گرد شد

 !؟يحرفش رو باور کرد...چه ست بنی آرم-         

 :        لج درار دهنش رو کج کرد

 اونقدر بزرگ .  سالشههی و ستیب!... مهتاب جون ستی بچه هم ن-         
 

 !شهی سرش می هم همه چیلیخ... درستهی که بدونه چشده

 !        خواهر احمق من 

 !ود چهار پنج ماهه، سه تا عشق عوض کرده بنی        الاقل تو ا

  هی و ستی دونِ بی خان ِ همه چنیآرم.. ، فربد، و حاال همنی        حس
 

  !ساله

 !شدی سرش می        چقدر هم که بزرگ بود و همه چ

 ...شهی سرت میخودت چ...؟یتو چ!... عاقلهیلی خنیآرم... باشه-         

 .. من-         

  لهیخ..ن شروع کرداو...عاشقت بود...ي سارا تو اصال فکر نکرد-         
 

  گهی دهی اسمش چیدونی االن منیا... از راهش وارد شویگفتیبهش م...خب
 
! 

 ! اسمش عالقه است-         

 ! اسمش دوست پسره-         

 ! شددی        دندونهاش کل

 سارا بخدا رضا ...میستیاصال بلد ن....می کارها نبودنی من و تو اهل ا-         
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  یدونیم.. و یشناسیخوبه که رضا رو م..کننیستت رو م محمد بفهمن پوو
 

 ..کنهی مکاری چبفهمه

 :سمت در رفتم و ادامه دادم.  تخت ي        بلند شدم از رو

 ! درستش کني جورهی        خودت 

*        

  ییاز پارك که در اومد حرفها.  استارت رو زد و روشن کردنی        حس
 

 .ه رو مرور کرد بزنی قرار بود به حاجکه

 . مونهی حجره اش مي حاج آقا تا سه تودونستی بود و مکی        ساعت 

  خاله روزی دی نبود که از شل حرف زدن تلفنفی اونقدر ضعنی        حس
 

  سارا رو ببندن به خوادی نکنه مای...ستی نی بترسه و بگه نکنه خاله راضاش
 
 !شمیر

 ! ها نبودنی اکشوندشی م که داشت به سمت بازاريزی        چ

  گفتی منی اگه حسدونستی مستبدش هم مي        همون خاله 
 
 ! تمام یعنی...نه

 !دیاری اسم سارا رو نیعنی        اگه اسم مهتاب رو آورده بود ، 

  نی بود که نکنه ادهی لرزروزی کم ، دلش دیلی ، فقط خی کمنی        حس
 

  ، دنی حرف رو نکشيو ادامه  صحبت نکردن می حرف زدن و مستقشل
 
 ! باشهي اگهی دزی چلشیدل

 ! دارهاری مهتاب چقدر صاحب اختدونستی        م

 !دیترسی منی        از ا
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 !ادشی زي هارندهی گمی        از تصم

  !ی        از حاج

 . پدربزرگ و دو تا عموهاشي        از خانواده 

  آوردن که ی اگه بهونه میول... بود از خود دختره جواب گرفتهروزی        د
 

 ؟!ی چستندی نی مادرش راضي خانواده ای...؟!ی پدربزرگ گفته نه چمثال

  ي سر داشتند هر بهونه اي توي فکرهی همسرش ای        اگه خاله 
 
  !ارندی بتونستندیم

  سر ي خاله کوثرش توای که احتمال داشت حاج محمود ي        از فکر
 

 !دیترسیم باشند داشته

 معموال تا ... باب بودیلی خیلی ازدواج فام،ي نامدارلی فامي        تو
 

 ! آوردندی نمبهی ، دختر از غرلی فامي دختر داشتند توخودشون

  لیفام. دادندی ملی کم مورد داشتند که دختر به خارج از فامیلی        خ
 

 !شدی خالصه مي همون نامداري ها ، توي نامداري براهم

 ! و خاله یی عمه و داي      نه خونه   

  !نیفقط هم...        عموها

 چون .         محمد با وجود مخالفت مادرش ، دخترعموش رو گرفته بود 
 

 !و البته موافقت پسرش رو هم که داشت... خواسته بودیحاج

  بده ، گهی دي نامدارهی مهتاب رو به خواستی ، می حاجنی        اگه هم
 
 !؟یچ

 ! داشتندتهای که روش حساسی       تازه مهتاب 
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 !؟ی مهتاب مال خودمونه چگفتی        اگه م

  رضا تا حاال زن نگرفته يبرا...        رضا سه سال از محمد بزرگتر بود
 

 ؟! چرا بودند

 !شدی مخواستی می        حاج

 !به رضا .. بوددهی زورش به پسر سرکش و گستاخش هم رسی        حت

 ؟! نکردیچی      مگه دم اون دختر و خانواده اش رو ق  

  ي شده براي جدمشونی        خاله کوثر به مادرش گفته بود که تصم
 

 ! بودی اما حاجیحاج. ازدواج

  خودمون در نظر ي بهش بگه پسرم ، من مهتاب رو براخواستی        م
 

 ! ؟ی ، چگرفتم

  که بشه باهاش حرف دیدی می رو اونقدر منطقی        هر چند حاج
 

  ، نی بود که درست مثل خود حسیی آدم ، از اونانی همیول.  زدحساب
 
 ! تمام یعنی نه گفتیم

  بود که محمد بهش زده ی حرفکردی که دلگرمش ميزی وسط چنی        ا
 

 ! از تو بهتر ؟یکه ک. بود

  هر ای خانواده شون قبال زده شده بود در مورد رضا ي توی        حرف
 

 !گفتی نمينجوری ، محمد اي اگهی دينامدار

  .نهی امروز حاج محمود رو نبشدی باعث نمنی ای        ول

 ! ، داده بود دادی بهش جواب مثبت مدی که بایکس...        از اون گذشته

 !رهی جلوش رو بگتونستی نمیحاج.  داد يشتری        گاز ب
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 ش کرده بود که حق بدبخت  بزرگترش بود و بزرگي        چون عمو
 

  داشتن اقتی نبود که لي اي نامدارچی االن هنیهم.  رو نداشتکردنش
 

 ! رو داشته باشهمهتاب

 پس .         پسر عمو عباسشون که قبال از مهتاب جواب رد گرفته بود 
 
  آقا که ی پسر علنیآرم. کردی نمي اش هم ازش خواستگارگهی برادر دنایقی
 
 ... بود و رضاکتری کوچیسال مهتاب چند از

 ! زدي        پوزخند

  ي جوب بزرگ شده ي توهی رضا ، اقتی لدونهی خودش هم می        حاج
 

  !هیی جاهر

 . مثل مهتاب یکی        نه 

 . شددهی کشي        کنج لبش با زهر خند

  ي که بخواد بگه پاشو برو ، براستمی دست و پا نی        اونقدر هم ب
 

 !چشم...گهی دی هستیحاج !...ی حاجی تو بگیهر چ..بگم چشم ! مونهخود

  بخواد اسم برمی رو میشرف حاج... پدربزرگش هستني        خانواده 
 

 ! وسط ارهی لجنش رو بپسر

  هی ينامدار.  مهتاب نبودي        در ضمن ، مشکل فقط رضا و پسرعموها
 

  طی شرانایقیهم بود ، که  گهی دي عمو و عموزاده یکل.  بزرگ بودلیفام
 

  !زدی حرف می با حاجدیامروز با.  داشته داشتندیخوب
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 :        جابجا شد 

  دی اشتباه بذاریاسمش رو حت.... اول از شما اجازه نگرفتمنکهی ا-         
 
 !نه ... داشته باشمی احترامی قصد بنکهی ایول

 :        حاج محمود لبخند زد 

  راحت التیخ..ستمیخودم ن... خان نشناسم نین شما رو حس م-         
 

 احترامت ...چی نشده که هشی ما پس و پي ذره حسابت واسه هی.. جونبابا
 

 ! من باالتر هم رفتهي برااالن

 .. گفت و دلش قرص شدی لبری        ممنون ز

 ! بود، منصف و درست ی        همون حاج

 .داشت شرمنده شد خودش شی که پي        از افکار

  دی ، بانای بابا ايفقط فکر کردم قبل از حرفها ...نی شما لطف دار-         
 

  مهتاب خانم دنی دحیهم توض... باهاتون صحبت کنم قبلشي حضورخودم
 

  که شما تا حاال ي مطمئنتون کنم و قول بدم ، همونجورنکهیو هم ا ...رو
 

 !منم هستم...نی بودمواظبش

 !آقا لبخند زد        حاج 

 ! نداشتی        با خودش که رودرباست

  ي رو توکردی مي که داشت از دخترش خواستگاري        جوان برازنده ا
 

 . مهتاب نشون کرده بود ي براآرزوهاش

  دختر ي که بنا به حرفهایاز همون وقت.         از خدا که پنهان نبود
 



 540 

  داده بود به مهتاب فکر نهادشی مهتاب ، به رضا پي ، خاله ینی معیحاج
 

  االن عذاب وجدان نی ، اون هم فقط بخاطر دل دختر برادرش ، تا همکنه
 

  مهتاب قی پسر خودش رو النکهیبا ا.  به رضا گفته نوی که چرا اداشت
 
  ي که مهتاب رو براشکفتی گل از گلش مکردی اگه قبول میول..دونستینم
 

 ! خودش دارهشی پشهیهم

 ! رفته بودشی پيندتری خوشایلیوضع بصورت خ...ال اما        حا

 !دادی جوون دختر منی به ای        دو دست

  بود و اگه هم قبال ی بهتر که مهتاب خودش هم راضنی از ای        چ
 

 ! االن نبودگهید.. بودونی به رضا مي اعالقه
        

 نقدر سرحالش  که با حاج محمود رد و بدل شده بود اویی        صحبتها
 

 ظهر که از .  ناهار قبول کنهي رو براانی مهدشنهادی بود که فکر کرد پآورده
 
  هم عجله ی کمدی و شاادی بتونهی زده بود گفته بود نمرونی بمارستانیب

 
  تماس گرفت و متوجه انی با مهدیوقت. نهی رو ببی که حتما حاجداشت

 
 فت منتظرش بمونند و گاز  گدندی هنوز به رستوران مورد نظرشون نرسشد

 
  .داد

  تماسهاش ي        چند بار هم با دست آزادش که به فرمون قفل نبود تو
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 بعد با .  و به عکسش نگاه کرد ستادی اسم مهتاب اي شد و روجابجا
 

 ! پرت کرد ي کناری رو به صندلی گوشيلبخند

 ماره اش رو  خوش بود االن شی الکي جوونهانی اگه مثال از ادی        شا
 
  !گرفتیم

  بود که بذاره پدرش امشب با باجناقش قرارشون رو تری اصولی        ول
 

 ! تماس گرفتني وقت بود براشهی ، بعد همبذاره

  تلفنش ي برهی متوجه وشدی از رستوران خارج می        دو ساعت بعد وقت
 

 ...مادرش بود . شد

 ! ؟نیحس.. الو-         

 : رو باز کرد و سوار شد نی        در ماش

 .سالم مامان... جانم-         

 !گه؟ی خونه ديایم.. فدات شم؟ییکجا..زمی سالم عز-         

 !شما نگران نباش...امی م-         

 ! کنان گفته بوددی        تاک

 .. خاله کوثري خونه ياالن نر... گوش بدهزمی عز-         

  مادرش یول.. بگهيزی باز کرد که چ به چشمهاش داد و لبی        تاب
 
 : کرد ی دستشیپ

  فوت یی آقا عطانکهیمثل ا...تییزن دا... زنگ زدي االن مهر-         
 

 !چارهیب...کرده

 !ه؟ی کیی        آقا عطا

 !ه؟ی کیی عطا-         
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  هم نداشته ی سنچارهیب...گهی شوهر خواهر حاج محموده دزمی عز-         
 

 ...که

 :  راهنما زد       

 !امرزدشیخداب... عه-         

 !شوهر خواهرش؟!...        اوه اوه اوه 

 چقدر .  که پارسال با خانمش رفته بودند مکه هی        همون مو جو گندم
 

 . ندار بودندی با حاجهم

 خونه ...يامروز ظهر.... مثکه سکته کردهگنی میول.. داشتهابتید        .
 
 .منتظرتم .. اونجا قربونتم برم ينر..ا االن حتمستندین

 ! خدانگهدار-         

 ! گرفته بود ی        چه خوب که ساعت آخر رو مرخص

 قولش رو .  مهم نبودشدی ورتر هم منی دو هفته ایکی        به هر حال 
 

 . داده بود ی حاجخود
 

 *دهی       ش
 

  ي بود و شماره         نگاهم رو از فربد گرفتم که سرش رو خم کرده
 

  .دادی رو به دختر فروشنده مکارتش

 حاال بعد از پنج ماه انگار که  . دمیکشی ازش خجالت ملی        چقدر اوا
 

 !شناسمشی مسالهاست

  نی جذب آسترهنی پهی.  شلوارم فرو بردمبی جي        دستهام رو تو
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  شتریکه ب ، ی آبنی بدون آستي پانچوری بودم زدهی پوشي سورمه ابلند
 

 . کاور بودهی هیشب

 .می کرده بوددی خرینترنتی اتی ساهی        با سوده از 

 ! شد کی که با دوستاش نزددمی ساپورت بنفش رو دي        باز دختره 

  خودم و فربد انداختم و به خودم احسنت ي به لباسهای        دوباره نگاه
 

 ! بابت انتخاب امشبمگفتم

 ! بوددهی جذب بنفش پوشنی جهیش هم         دوست پسر

 ! شونقهی        خاك تو سر سل

  رهی بود و رنگ تدهی پوشي جذب سورمه ارهنی پهی        فربد مثل من 
 
 ! داشتی با شلوار من هم همخوننشی جي

  اش رو بپوشه که مشخص بشه ی        تازه من بهش گفته بودم کت آب
 

 ! کف کننددنمونیع با د مجتمي و دخترهامییای بهم مچقدر

  رو آورده بود و مسخره گفت شیکت مشک....گهی بود دقهی سلی        ب
 

 ! کردمفراموش

 !        فکر کرده بود گولش رو خوردم

  ادی چقدر مهمه لباسهامون بهم بدیفهمی مزدی مخی        حاال که از سرما 
 
 !رهی بگي منو جدي حرفهانکهی مهمتر او

 ! جو جو کن هی ات رو شبافهیو ق نون-         

  ساپورت بنفش بود که رو به يدختره .         با تعجب سر چرخوندم 
 

 ! پسرش گفته بوددوست
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 !        نونو ؟

 ؟! بودی        جوجو چ

 : و دختر اصرار کرد دی        پسر مسخره خند

 !؟یستی من نيمگه جوجو...گهی زود باش د-         

 !شی        ش

  جوجو ها رو ي پسره قرار شد ادای وقتی ولدمشونییپای میرچشمی      ز  
 

 ! کرد صورت مسخره اش رو کاری چدمی نفهمارهی بدر

 ! بفهمن حواسم بهشون جلب شدهخواستمی        نم

  بعدش رو به دختره گفت که فقط بخاطر عشقم و دمی        فقط د
 

 ! دست زدنددوستهاشون

 تاش رو دور کمر پسره حلقه کرد و گفت فقط         دختره هم دس
 

 !ی خودميجوجو

 ! مونگولي        مسخره ها

 ! خنده دار بودیلی پر شوق دختره خي افهی        ق

 !        جوجو

 ! کثافت ی بود ولپی خوشتیلی        پسره خ

 ! از فربد هم بهتر بوددیشا... بود دهی لباس نپوشي        اگه اون جور

 مثل ... شدندی فروشطی بلي باجه هاکی  از کنار من گذشتند و نزد      
 
 ! اونا هم شهر موشها رو انتخاب کردندنکهیا

 . در آوردم فمی پاپ کرن رو از کي        جعبه 

 ! ما نباشندکی نزددوارمی        فقط ام

 ! جوجوي        مسخره ها
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 ! جان دهی ش-         

 :دی خندزیم که ر برگشتیفی خفنی        با ه

 ؟!يدی ترس-         

 !        و سرش رو عقب برد

 !ارمی خوشگله بذار برم کتم رو ب-         

 !        هه

  ظاهرمون بهم ذارمی خوشگلم مي کلمه هی با گفتن کردی        فکر م
 
 !اد؟ین

  ينجوری بود من ادهیهنوز نفهم..؟! داشتمازی به خوشگلم ، نیلی        خ
 

 .شمینم خر

  گهی پاپ کرن دهی        چونه ام رو باال فرستادم و همراه گفتن نچ ، 
 

 !برداشتم

  !ادی لباسهامون بهم بدی با-         

 ! نشون نده خواستی ذره که مهی هم بود ی و فکر کنم عصبدی        خند

  شلوارش برد و سر خوش شونه هاش رو باال بی جي        دستهاش رو تو
 

  :فرستاد

 !کشهی انتظارمون رو میچه شب...مینی دوباره موشها رو ببمی بر-         

 !کردی        مسخره م

 ! هم دوستش دارمیلی خ-         

 : کج کرد و با تمسخر گفتی        سرش رو کم

 !ك مثل کپل ...نطوری منم هم-         

 ! واضح بودشی عصبي خنده گهی        حاال د
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 ! برا خوشگل خودمخرمی ش رو هم مي دی سی برگشتن-         

 ! خودم دارمش-         

 !خرمی عروسکهاش رو م-         

 ! همه رو دارم-         

 !دهی شخوامتی میلی خ-         

 ! خوردمگهی دونه ذرت دهی        پشت چشمم رو براش نازك کردم و 

  يبرا شش تا از دوستاشون ي جلوپی االن پسره خوش تنی        هم
 

 ! دخترش جوجو شده بوددوست

 ! که من دوست داشتم رو مسخره کنه؟یلمی فخواستی        فربد م

 ؟! اونجا می بر-         

 ...        با چونه به نرده ها اشاره کرد

 : پاپ کرن رو جلوش گرفتم يبسته  . می        راه افتاد

 ! بخور-         

 گروه دختر و .  رو داخل پاکت برد  نگاه کنه دستشنکهی        بدون ا
 

 دست دختره .  انتظار بودند ي االف هم پشت سرمون کنار مبل هايپسرها
 

 ! اومدندی بهم میول. دور کمر پسره بود هنوز

 ! گروهني        مشخص بود سر دسته ها

 !دی به ذهنم رسي        فکر

 گاهم کرد من  متوجه شد ، با لبخند نی شدم و وقتکتری        بهش نزد
 

 ! زدميزی بهش لبخند محبت آمهم

 : بگه يزی        لب باز کرد که نذاشتم چ

 ! دوست دارمیلی فربد خ-         
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  لبخند همه عی بعد سریول... ابرو و چشمهاش فاصله افتاد نی بی        کم
 
 !گفتمی بار بود که منیاول. کردیحتما تعجب م.  صورتش رو گرفت ي

 :وق گفت         با ذ

 ! قربونت برم-         

 .دمیی لوس رو پاي دختره ی چشمریز.  سمتمدی        کامل چرخ

 ... خدا نکنه-         

 : مکث کردم و بعد ادامه دادم ی        کم

 !ی مني تو جوجو-         

  با مزه و زیبعد هم ، احتماال چ.  ان ی جوجوها چدمیفهمی مدی        با
 

 ! بود یجالب

  ي جمع شد و به گردهی لبش بعد از دو ثاني       لبخند گوشه  
 

  چه کردی اش انگار داشت فکر مافهیحالت متعجب ق.  اضافه شدچشمهاش
 

 ! نشون بدهیواکنش

 ... آها-         

 : شددهی کوتاه کشششی        ن

 ! خوبه ؟-         

 !؟یشی من ميجوجو...؟! من چه بدونم-         

 .گشتی ميزی ام دنبال چافهی قي و تودیخندی واقعا داشت م        حاال

  االن نیبذار هم. بخدا .. ، دوست دارمیلیخ!...؟یدونیم...دهی ش-         
 

 !ن؟ییخودمو پرت کنم پا.  برم قربونت

 ! من باشي اول جوجو-         

 : صورتش رو گرفته بود ي همه زشی آمتی        لبخند رضا
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 ..نیبب.. هستم-         

  که داره کمتر از ي با سابقه ادونستمی آورد و مکی        صورتش رو نزد
 

  ذره فاصله مون هیمخصوصا که . شهی قابل کنترل مری غگهی دي هی ثانپنج
 

 :حرفش رو قطع کردم .  ، خودم پر کرده بودم رو

 !حواست باشه.. فربد ي من شدي جوجو-         

 !شده بود امشبچقدر خوشگل  . دی        خند

 ! دوستشی بره مهمونخواستی        خوب بود که نم

 ؟! ماچمو يدیحاال م... معلومه-         

 !        چه پر رو 

 ! جوجو ها کن هی شبافتوی ق-         

  که از لبهام به چشمم دمی        سرم رو کج کردم و نگاه خنده دارش رو د
 

 !دیرس

*        

 : بهش نگاه کرد یپرسش ي افهی        با ق

 ! کنم؟کاری چ-         

 ؟!یستی من نيمگه جوجو.... جوجوها شوهی شب-         

 ! مگه؟کننی مکاریچ..  جوجوها -         

 !ییتو جوجو!  بدونم؟ی من چ-         

  يمحض رضا.  نگاه کرددهی شي افهی هم به قگهی دي        چند لحظه 
 

 !کنهی مسخره مای گهیم ي مشخص نبود داره جدی حتخدا

  بس ي قهريکردی بود که به درخواستش عمل نمیی        از اون حالها
 

 !دیکشی انتظارت رو میطوالن
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  دخترك لوس و احمق نی لحظه به لحظه کنار انکهی طرف از اهی        از 

 
  گهی شده بود ، از طرف دي از خودش کفررفتی به قهقرا مشتری بداشت

 
  اخم گوشه هی ي برادیتپی اش منهیاشت از دل و روده و س دیبی عجيروین

 
  !ی چشمش حتي

  نگرفتن حرفش ، باعث شده بود دو ي موارد نبود که جدنی        کم از ا
 

 ! بشه فی ردی سه روز قهر و ادا و اطوار و ناز و نازکشروز

 ! ان؟ی جوجوها اصال چ-         

  ي براهیفکر کرد سوال خوب.  کرد  به دور و برشی نگاهی چشمری        و ز
 

 ! بکنه حاالدی باکاری چنکهی ادنی خرزمان

 !ملوسن..خوشگلن...گهی جوجو هستن د-         

 ...دی        دلش خند

 ! برعکس شده بودزیهمه چ....؟! شده بود ينجوری        چرا ا

 ! کرده نمی نفری        کس

  نسبت به دختر همراهش يتر خودش رو در موضع باالشهی        قبال هم
 
  از خودش ي بهتری و خانوادگی مالتیهر چقدر که همراه ، موقع. دیدیم
 

 !داشت

  بانک ، دلش ي کارمند بازنشسته هی االن ، دختر لوس و دراز ِ ی        ول
 

  و ازش خوردی فقط داشت پاپ کردن مکهیدر حال..کردی و رو مری زرو
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  که دیخندی ذره هم نمهی یحت . ارهیراش درب رو بيزی چهی ي اداخواستیم
 

 !کنهی می بشه داره شوخمطمئن

 ! فربد جوجو بشهخواستی        واقعا االن م

 ! کنمکاریبگو چ... من تا حاال جوجو نبودم-         

 چرا اصال ...ی شون کنهی ات رو شبافهی قیخواستی تو فقط م-         
 
 !؟ی عشقت رو به من ثابت کنیتونینم

  ي که توی وحشتناکي بکشه تا خنده یقی کرد نفس عمی        فربد سع
 

 ! نشهدای جمع شده بود پحلقش

 : با همون حالت ناراحت ادامه داد دهی        ش

 ! آسونهیلیخ!..کننی کار رو منی همه ا-         

  کرده که مثال فی لنگ دراز تعرنی اي برایی جاهی ي گوه خورهی        
 

  اش رو افهی عشقش رو به من ثابت کنه برام قنکهی ايرم برا پسدوست
 

 ! منهبتی ، مصکنهی مکاری و چهیحاال جوجو چ!.. جوجو کردههیشب

 ! به دور و برش انداختی نگاهمی        ن

 ! من فربدم ها ای        خدا

 !حواست هست؟!.. با من؟یکنی مکاری چي        دار

 ! بودمی خودم کسي        برا

  !کردی بار مرانی از ادشیدی منجای ای کسیی       آشنا 

 . رو نداشتی وجود اعصاب منت کشنی        با ا
        
 !زمی نشه عزرتید....دهی ده شده ش-         

 !بعد از بنگر به هر سو ... بگو دوباره-         
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 : رو هم باال داد شهی        فربد سرش رو تکون داد و بعد ش

 .... ب مثل بهار-         

 !        خدا 

  :دی شده اش غردی کلي دندونهانی        چشمهاش رو بست و از ب

  !دیبسه ،فکم ترک...زمیبسه عز !....اری فکر کن بس-         

  فحش درست درمون به خودش استفاده کنه الاقل هی هم از شدی        نم
 

 ! خنک شهدلش

 .  زنگ خوردلشیموبا.  قرار گرفت کیاف        راهنما زد و طرف راست تر
 
 : گفت ی با ناراحتدهیش

 !یخونی اصال با ذوق نم-         

 . رو داشت که دخترك رو خفه کنهنی الی        االن پتانس

 .خودش بود باز.  ساعت قبل اشکان رو جواب نداده بودمی        تلفن ن

  ينجوری و اشکان ادهیمثل ش!  دو نفر خر نی قراره بدونستی        اگه م
 
 !کردی مزی خودش رو حلق آوي ، همون اول کارادی بریگ

 ! جانم-         

 ؟! کالفی هستي کدوم گور-         

 !گهی فحش بود دهیحتما .  بست و باز کرد هی ثانهی        چشمهاش رو 

 !امیدارم م... قربان تو-         

 !        و به سرعت قطع کرد

 : دهی        ش

 ؟!يری کجا م-         

  جلب توجه کنه نکهی موهاش فرو برد و بدون اي        دستش رو تو
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 !دیکش

 ! شام بخورایگفت ب...مامانم بود... خونه-         

 !رهیگی اش مهی خودش گري        حس کرد داره برا

 ! بودمی خودم کسي        من برا

 ! بودم ی        شاخ

 ! افتاد و لبهاشدهی شي اش رو        نگاه درمونده

  میقرار بود رژ..؟! گفتمی رفت چادتی. ي شام بخوردی فربد نبا-         
 

 ! رفت؟ادتی يریبگ

  .دی فرمون کوبيدستش رو رو.         برگشت و جلوش رو نگاه کرد 

 ! ببوسمششهی نمی        حت

 ؟! منو گرفته ي قهی از کجا ی        بدبخت

 خسته و ال .  بوددهی تا پنج طول کشروقتشونی ديلسه         امروز ج
 

  ساعت شش و قرارش با ي خودش رو به آپارتمانش رسونده بود تا براجون
 
  اش هی بود که هر ثاندهی رو دیلمیدو سکانس مزخرف ف.  آماده بشهدهیش
 
 .سوزوندی ماتحتش رو متا

 معلوم نبود  ان، شده بود و ی چدونستی جوجو ها ، که نمهی        شب
 

  کج و کوله کرده و ي اش رو به طرز تاسف بارافهی که قدنشی نفر دچند
 

 ! بوددهی شاد کنه خندشتری دل دخترك رو بنکهی بخاطر ابعد

  که ي تا حدنی ماشيو تو... کامل پاپ کرن خورده بودي بسته هی        
 

 ك! بشن ، شر و ور خونده بودفی بسوزه و اجدادش جلوش ردگلوش
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  و روح عمه اش رو شاد زدی بار زنگ مهی ساعت می       اشکان هم هر ن 
 
  سی ، که معلوم نبود تا چه حد دهن سرونشی التي با اون فحشهاکردیم
 

 ! بودندکن

 ! ؟هی چه بساطنیوگرنه ا.  کرده نمی نفریکی..        همون

 ازش  ی چه شرفدیرسی رضا مای امروزش به گوش فرداد ي        اگه کارها
 
 !رفت؟یم

 ؟!دادی مسی داشت به دختره سروينجوری        چرا ا

 !گهی        فقط مونده بود بزنه تو دهنش د

  در ي براش جوجو بازگهی دور دهی کرد دم پنجره ادهی رو که پدهی        ش
 

 ! و ته دلش زار زدآورد

 ! افتاده بودری دراز ، گي دختره ي دستهاي توجکی ملنی        ع

 ! بهش زدشدی       انگشت هم نم 

 ؟! شده بودينجوری ای        اصال از ک

 ... رفته بودشی خوب پزی که همه چلی        اوا

  رفتار نکرده بود شی قبلي کدوم از دوست دخترهاچی مثل هدهی        ش
 

 نه ...کردی رفتار نمي دخترچیاصال مثل ه.  کنه کاری چدی بدونه حاال باکه
 

 !ی آدمچیه مثل یحت

  دونستی که فربد ميزیتنها چ..... به تمام معناهی لوس از خودراضهی        
 
  !نیهم..نه فعال .. از دستش بدهخوادی بود که نمنیا

 ! به خون نشسته منتظرش بودي با چشمهانای آدردی        به خونه که رس
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  داریردا ب روش تا فافتادیاالن م. افتادشی راحتي        چشمش به کاناپه 
 
 !شدینم

 :        دست به کمر جلو اومد 

 ؟!يای خانم اجازه دادن بدهیش....؟! تموم شد-         

 ! زر نزن-         

 .        و سمت حمام رفت 

 : دنبالش راه افتاد نای        آدر

 ! انی آداب معاشرتیلی خنایمارال ا... زشته بخدا فربدیلی خ-         

 !به درك برن -         

 ! گفت و در رو بست"ی با اشکان" دلش ي        تو

  از شتری بنایآدر.  انداختی به خودش نگاهیی روبروي هانهی آي        تو
 

  گفته شدی لباس مضی وارد اتاق تعوی بود داخل شده بود و وقتقهی دقپنج
 

  !ارمی پالتوم رو در بخوامی فقط مبود

  فکر کرد نهیی آي اش توافهی قدنیا دب . دی به موهاش کشی        دست
 

 ؟! بودهی چه شکلقای دقي جوجو بازموقع

 ! بودشتری هم بتشی عصبانی        خنده اش گرفته بود ول

  ينجوریا. گرفتی مشی پدهی مقابل شدی جدستمی سهی گهی        فردا د
 
 !اری گوساله رو برام در بي خم شو اداگفتی مگهی دو روز درفتی مشیپ

  !دیخندی     بعد هم البد هار هار م   

  ي به سر تا پاینگاه.  گرفتنهیی به کمرش خورد و چشم از آی        دست
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 خواهرش با لبخند .  بازوش رو جلو آوردي انداخت و بعد با لبخندنایآدر
 

 . رو گرفت و راه افتادنددستش

 ود که  بنی بخاطر اشتری بدی ، شادهی حضور شي فربد برالی        تما
 
 . دو نفر بشهنی ای باعث آشتخواستیم

  برج ي توي و فرداد ، حضور پنج نفره ایلی همراه لشی پي        دو هفته 
 

  که هی و بعد از کنسرت نه چندان دلچسب ، البته به اعتقاد فربد، بقداشتند
 

  ي کارنای و آدردهی اومده بود، همونجا شام خورده بودند و شخوششون
 

 !نیی فربد بره پايمثل زهر از گلو که کردند

  ده ي و سوتفاهم های رفع ناراحتي حضورشون هم برانی        البته خود ا
 

 ! قبل شمشک بودروز

  هم ي اگهی ، کس درمی گی اعتقاد داشت که من که دستتو نمدهی        ش
 

 !رهی بگدینبا

  بود کی نزد بشه ، وزونی ازت آودهی چطور به خودش اجازه منای        آدر
 

 ! کنههیگر

  به ساناز امهاشی از پیکی ، دهی        فربد همون لحظه فکر کرد که اگه ش
 
 !دیکشی کار به جلوتر نمگهید!.. رو بخونه سکته کردههی بقای الی نای

  دهی دستش رو لمس کرده بود از بس روش کوبهی دهی        آخر سر ش
 

 !بود
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 !ه کنه تا بازوش جر بخوره بود به خواهرش نگای        کاف

  رهی دستم رو بگخواستی        به خودش فحش داده بود که حاال که م
 

 !دم؟ی کوتاه نپوشنی آستچرا

 ؟!دمی پوشمی        اصال چرا کت ضخ

  که ي اکهی سمتش نشسته بودند و از هر تهی شام هر کدوم زی        سر م
 

 !بل نابود بشه بودند استفاده کرده بودند تا طرف مقابلد

  بشقابش گذاشته بود ي تونای که آدریکی استي هاکهی دو بار تدهی        ش
 

 !شهی در آورد ، چون اعتقاد داشت فربد چاق مرو

  !دادی اجازه نمدهی شی جو رو آروم کنه ولکردی می        سع

  ي خودش داشت مقابل چشمهاکهی در حالکردی کار رو منی        چطور ا
 
 !دیرقصی مزدی مدهی که شي ، به هر سازهی بقيده  زرتیح

  فرستاد و اون ی داد و خاك بر سرت می        فرداد براش سر تکون م
 

 ! تونسته بود لبخند کج و کوله بزنهفقط

  رو که همون وضع رو داشت ، در آورده نای حرص آدرهاشی        بچه باز
 

  !نایزار رحمت به آدر بود که بابا ، هدهی خود فربد هم فهمی ولبود

  اومدی منهای فربد به طرف ماشي گهی سمت دنای        موقع برگشت ، آدر
 

 ! گفت، رسما قهر کردنددهی که شي " جون نایخداحافظ آدر" با که

  عنوان کرده بود اصال به نی ماشي تودهی بود که شنجای        جالب ا
 

  زی چقدر چمی ساله بودما نوزده.  نوزده ساله باشهخورهی نمرفتارهاش
 



 557 

 !شدی مسرمون

 !ي نبود بهش بگه تو خودت بدتریکی        

 ! بوددهی        فقط خند

  ي کامال بسته اي قهی رنگ که يری شکی تونهی امشب ي برانای        آدر
 

  ساده یلیموهاش رو هم خ.  بوددهی ، پوشدیرسی زانوش منیی و تا پاداشت
 

  بسته يدی کم پشت از موهاش رو با روبان سفي  دستههی کرده بود و اتو
 

  .بود

 ! که ازش خواسته بودي ، درست همونجوری        ساده و دوست داشتن

  که وارد شدند غضب آلود به ي وجود فربد از همون لحظه انی        با ا
 

  ي روهی ثانهی از شتری نگاهش بیکی و برش نگاه کرد و منتظر بود دور
 

 !بشه زوم خواهرش

  ، نهی چشم نچرخونه تا اشکان رو نبکردی می اول سعي قهی        تا ده دق
 
 ! نظر گرفته بودری رضا زدنی دي همه جا رو برابای تقریول

 .شهی حتما دعوت منی نگقی از طردونستی        م

  ی االن چدونستیخوب م.  زدشخندی و همراهانش ،ننای سدنی        با د
 

 !گذرهی تو دلشون مداره

  مستانه هم دنی کنارشون قرار گرفت و بعد با دیی        ساناز با خوشرو
 

 ! رفته بودندشی پیلی خنای با سنکهیمثل ا.  کردتعجب

         بخاطر اشکان بود که فربد و خواهر و برادرش دعوت شده بودند و 
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   نداشتیلی تمانای اصال سی نبود ، ولتشی چند که فرداد بخاطر مامورهر
 
 ! اشراف زاده ها باز بشهيهای جور مهموننی اونها به ايپا

  مراسم ، با زبانی پور ميرازی نبود که حسام شبی هم عجیلی        خ
 
 ! کرد رو بگردونهی کوتاه با هم تالقي نگاهشون چند لحظه نکهیا

 . بود نای سیمی        حسام دوست صم

  اکثر ي در محاصره بای تقر ،نای بعد ، فربد و آدري        چند لحظه 
 

 ! تاپ مجلس بودنديدخترها

  !نی و نگالی ، مستانه، فرنای        ساناز ، م

 . علت نبود رضا رو بپرسهنی بود تا از نگی        منتظر فرصت

 ! جاننای آدر-         

  !ی روسي قواره یاشکان بود ، همراه دخترك ب.         برگشتند

  خواهرش گذاشت و فربد نگاهش ي بازوي دست روي        که با لبخند
 

 ! موندرهی دست اشکان خيرو

 در عوض .  گرفته بود دشی تابلو ندیلی و خکردی        اشکان بهش نگاه نم
 
  بای گرمبه

  با فربد یناتال.  کردی کرد و همراهش رو معرفی احوالپرسنای        آدر
 

  بود ستادهیکنار فربد ا صورت ساناز که ي داد و لبخندش رو رودست
 

 !دیپاش

  که فقط اون یهمراه چشمک و لبخند کمرنگ.         به ساناز نگاه کرد 
 
 ! است احمق نهی گزنیساناز بهتر. نهی ببتونستیم
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 ؟!دهی        ش

 !        خاك تو سرت 

 !ی تا بترکي و پاپ کرن بخوری همونه که جوجو بشاقتتی        ل

  خواهر نوزده ساله اش ، ي اشکان برای مخ زنقهیدق        بعد از دو 
 

 هنوز بهش نگاه .  رو پشت کمر فربد گذاشت و از جمع جداش کرددستش
 
 !کردینم

  !ی هستي چه لمپن گشاددمی فهمدمتی که دی همون بار اول-         

 !ستیخوب ن...هی چفهممی لمپن رو م-         

 ؟!يبری منو ميآبرو... االغ من دعوتت کردم-         

  شونه هاش اشکان گذاشت و از پشت حلقه ي        هر دو دستش رو رو
 

 :با لبخند گفت  . کرد

 ! خونه دهی رسشی ساعت پمیجنازه ام ن... باور کن بخاطر تو اومدم-         

 ! دعوتت کرده بودنای سشی پي هفته هی -         

  اشکان و فربد نیده ب بوجود آممتی صمدی دی می چشمری        ساناز ز
 

 !رو

 ! افتادنای        نگاهش به آدر

 !اشکان... بهدیو شا...کردی        اون هم با ذوق به برادرش نگاه م

  اتاقش به اشکان جواب رد داده بود ي که توي        ارتباطشون از اون روز
 
   تو چهنای اشکان و آدرقای دقدونستی کمرنگ تر شده بود و االن نمیلیخ
 

 ! هستني امرحله
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  خواهرش رو با خودش ی چي دوست داشت بدونه فربد برایلی        اما خ
 

  رونی از دهنش بی که حرفدونستی منی رو زرنگتر از انایآدر. آورده
 

 !دادی از فربد جواب مدنی پرسمی مستقری غدی شایول..بکشه

  رضا یدوست.  تونست بشهینم... نشدهدی هنوز از رضا نا امدونستی        م
 
 ! نابود بشهزهای چنی بود که با ای دارتر از اونشهی فربد رو

  ينجوری ادونستیم.. اشکان با خواهرش ارتباط دارهدونهیفربد نم"        
 

 "!کردی رو بغل نماشکان

  امشب ، هنوز فربد ي و کله گنده هانای ، حسام و سگهی        از سمت د
 

  متوجه شدند ی وقتکردی کدومشون جرات میول.  نگرفته بودند لی تحورو
 

  کی نزدي به اون موجود موذیی خوش آمدگويخودش برا! یمی کراشکان
 

 ؟!انی ، اونا جلو نشده

  به بعد فربد نی اعتبار داده بود و از ای ، به دهاتکی شیلی خیمی        کر
 
 . ثابت مجالسشون بود ي پا،

  شی ، سمت اشکان رو پنایتاد رو به س که باال فرسي        حسام با شونه ا
 

 !ستی ني و نشون داد که چاره اگرفت

 ! داده بودی جالبشنهادی پنای ساعت بعد، سکی        

  داشت به لی رو که تمایو هر کس ...گرفتی چاقو رو مدی        حسام با
 

  گهی و پارتنرش از کس درفتیبعد از اون حسام کنار م...کردی دعوت مرقص
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 ! باهاش برقصه خواستیم يا

  تا دوباره چاقو به دست حسام دادی اونقدر رخ مدی اتفاق باحال بانی        ا
 
 !دیبری رو مکی و اون موقع کدیرسیم

 !اومدی وسط مدی هم نباي        مورد تکرار

  ری دختر ،پسرها رو بهم زي باحال داشت وفاداریلی کار ، خنی        ا
 

  چند مورد ی رو فراموش کرده بود وقتشیمام خستگ و فربد تبردی مسوال
 

 ! دار اتفاق افتاده بودخنده

  ذاشتی مورد تنفر اکثر پسرهاست محل نمنکهی ذره هم به اهی ی        حت
 
 . جو رو دست گرفته بودو

 ! گذاشتندی        دخترها براش کم نم

 ! ساناز ي        اون هم به سردمدار

  دلش به پدرش حق ي که بهش انداخت ، توینگاه می        اشکان با ن
 

  !چرخهی دستهاش مي که بگه شرکت داره روداد

  فربد ادی رو به دست گرفته بود و فری ساعت جو مهمونمی        در عرض ن
 

 ! کر کننده شده بودادی اون زودتر وسط بخواستندی دخترها که مفربد

  ، ساناز رو نای سنی خونيمها چشری دعوتش کرده بود و فربد زنی        نگ
 
! 

 ! خودش بودشنهادی        خب پ

  یلی خی بود ، همراه کج خند ولنای چشمش به سهی        تمام مدت هم 
 



 562 

  هم شدند و کی نزديادی و اشکان زنای بود که متوجه شد آدردهی نکشطول
 

  یکی که فربد حق نداره فقط دندی کشغیدخترها ج. دی از رقص کشدست
 

 !انی ها بي بره کنار و بعددی دعوت کنه و ساناز بارو

 !خوردی داشت جز ملی و سهنای شکم سری زیی جاهی        

 ! دعوت کردلی        فربد کنار رفت و ساناز از سه

  و بعد سر چرخوند و چشم ستادی انای        با لبخند ، وسط اشکان و آدر
 

 ! به خواهرش رفتي اغره

  گهی بعد ، اشکان وسط بود و فربد و چند نفر دي قهی        ده دق
 

 ! برقصهستی و اشکان بلد نهی رو کشته بودند که آهنگ ، کردخودشون

  بعد و با کنار رفتن مستانه ، از ي قهی پنج دقشی        اما تمام سر خوش
 

 !دی پرسرش

  نای جنتلمنانه ، دستش رو سمت آدریلی شد و خکشونی        اشکان نزد
 

  !فتگر

  فربد ، نتونست مانع بشه لبخند ی برگشتن و نگاه کردن عصبی        حت
 

 ! محو بشه نایآدر

  !کنهی دعوت می دخترها منتظر بودند اشکان از کي همه بای        تقر

 ؟! و ذوق شوکه نشه ی از شدت خوشحالنای        چطور آدر

 !دیدی فربد رو نمی        حت

  به برادر ، سمت اشکان دراز شد و لبخند ی نگاهمی        دست دختر با ن
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  گهی دي دستشون بهم برسه ، بازونکهیو درست قبل از ا.  واضح تراشکان
 
 ! شددهی کشنای آدري

  نطوریهم.. و با همون دست دراز شده بهش نگاه کردي        اشکان جد
 

 ! با بغض نایآدر

 : باز بود ششی        ن

 ! برقصه ستیبلد ن خواهر من -         

  به گوش تی الکی موزيفقط صدا.  ساکت بود بی عجیلی        سالن خ
 
 .دیرسیم

  مثل ي از لقمه اتونستی داشت و نه مي        نه فربد اخالق بسته ا
 

 ! خواهرش بگذرهي برااشکان

 !شهی اونها نمي        اما اونقدر شعور داشت که بفهمه اشکان لقمه 

  !کنهی مری گیوانی کل خاندان کيو گلي        تو

  دشی جدی سرگرمي رو ، فقط براشی ناز دوست داشتنينای        پس آدر
 
  سه يو احتماال دوره .  رابطه اش با ساناز تموم شده دونستیم. خواستیم
 

 ! هم به سر اومدهی ناتالي ماهه

  سی کهی  سه ماه بهتونهی متای کرده بود نهافی        خود اشکان براش تعر
 

 ! بدهافتخار

 ! نگفته بود دختری        حت

 "! مرده باشمدیبا!  االن قرار بود خواهر من باشه؟دشی جدسی ک"        

  پدر، فربد رو کامل یمی کريآقا.  بکنهتونستی هم نمی غلطچی        ه
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 ! داشتقبول

  آه  ، که با اشک ونای و موقع برگشت، سه بار به آدرنی ماشي        تو
 
 گفته بود ! حتما بخاطر سن کمش.... همه ،ي کرده جلوتشی خگفتیم
 

 ! بوددهی دهنش کوبي بس نکرده بود با پشت دست تویو وقت.  کنه بس

 ! بس کردنای        و آدر

  لباس انی سر جریبار قبل...زدی نبود که خواهرش رو مي بارنی        اول
 

  که همراه فربد گرفته یلباس.  پسرخاله اش بود ی عروسي تودنشیپوش
 

  مراسم باعث بشه ی و شلوغی جو عروسکردی بود و فکر مدهی رو نپوشبود
 

 همونجا !.. بودومدهیکه ن. رهی نگرادی و از دکلته اش اادی کوتاه ببرادرش
 

  اش داد نهی که به سيدی بود و با هل شدچوندهی سالن گوشش رو پوسط
 
 ! کردتشی لباس هداضی اتاق تعوبه

  فکر نی کرده بود و برگشت ، به اادهی        آخر شب که خواهرش رو پ
 

 !نهی از اشکان ببی سگي که فردا قراره چه روکرد

  ری غی عدرخواهي برای ذهنش داشت دنبال جمالت مناسبي        تو
 

  ي که روگشتی میمی توله سگ کري فرداش برای و ماست مالمیمستق
 

  جالب یاز بعد از اون برخوردش تا آخر مهمون اشکان ي افهیق. افتادتخت
 

 !دیرسی به نظر مي عادیلی خیول..باهاش حرف نزده بود. بود
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  من چقدر مهمه، پس ي برانای آدردهی شنیی جاای ی        حتما از کس
 
 ! نداره ناراحت باشهیلیدل

 !کردی محی ذهنش داشت مدام خودش رو توجي        تو

  تو زدی بود که همونجا مي اگهی کس دیمیکان کر اشي        اگه به جا
 

 .. خبیول..گوشش

 ..کردی رو هم ملی از مسای بعضي مالحظه دی        به هر حال با

  فرداد استفاده چی سراغش و از طرح ساندورمیفردا م..همون"        
 
 "!کنمیم

 ! داد بودادی        روانشناس برادرش ، سه سال قبل بهش 

  بلند ی صندلي ، وسط جلسه اداره شون، از روشیداد سه سال پ        فر
 

  اتی صورت پسر معاون هي رفته بود ، با مشت روگهی بود ، به سمت دشده
 

 ! برگشته بود سر جاشي عادیلی بود و خدهی ، کوبرهیمد

  برگذار یی حراست سازمان داراي که توي بعد از جلسه اسشیی        ر
 

  براش یود همه رو متقاعد کنه جوون بوده و اخطار کتب بود ، تونسته بشده
 

 !گرفتی معاون داشت گر مکهیدر حال! هیکاف

  خلوت به فرداد گفته بود تا پنج جلسه ي بعدا و توسیی ري آقای        ول
 

  اون رو تونهی نره ، نمکنهی می که بهش معرفی روانشناسششی پمشاوره
 

 !ببخشه
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  مشاور ، ضمن اون پنج جلسه که ياز حرفها که فرداد ی        برداشت
 

  ي بود که اگه حاال زد و تونی چهارتاش رو نرفته بود داشت ،االبته
 

  کوتاه یی جوراهی یشرفی بهی شی پمی و مجبور شدمی قرار گرفتیتیموقع
 
  که چنتا فحش و در و بی ترتنیبه ا. میکنی استفاده مچی ، از ساندومییایب

 
  چنتا حرف مودبانه و به خورد طرف ي المیگذاری مکی شیلی رو خيور
 
 !میدیم

 ! جواب بدهشهی روش هم نمیول!  طرف فحش رو خورده ينجوری        ا

  اونقدر خسته بود ی ولکردی طرحش فکر ماتیی        فربد داشت به جز
 

 . به تخت خواب، خوابش برددنشی بعد از رسي قهی دقکی که
 

  شد و ری اشکش سرازدی که به اتاقش رسنایر ، آدگهی        از سمت د
 

 : بعد ، تلفنش رو برداشت ي قهیدو دق.  تختش پرتاب کردي رو روخودش

 ! سالم-         

 !؟ي خونه ا-         

 !دمیتازه رس... آره-         

 ؟!ي کردهیگر... ؟!هینجوری صدات چرا ا-         

 : کردهی بار به شدت گرنی        ا

  دوست دارن انجام يخودش و فرداد هر کار.. فهممیاصال نم -         
 
 ...رسهیبه من که م...دنیم

 ..        اشکش رو پاك کرد 
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 ؟!يدیگوش م...نای آدریکنی نمهی گر-         

 ! هوم-         

  نازت رو ياالن فقط چشمها...رمیگی حالش رو برات مسی فردا نا-         
 

 ! ... منه يرا بیدونیم... کن و بخوابپاك

 بعدش ... حرف بزنهیعی دختر طبهی حد بلد بود با نی        اشکان فقط تا ا
 
 !شدی مدهی کشی به جاده خاکگهید

  اش قطع هی کامل اشکان باعث شد ، نه تنها گری ساعت مخ زنمی        ن
 

 ! بشهدهی از هر دو سمت کشششی ، که نبشه

 ! دیدی م ابرها کنار اشکاني        خودش رو تو
 

        
         مهتاب

        
 خاله ... همش داشتم به یول.. کارها و افکارم درست نبوددونستمی        م

 
  يهمه ... عمه ،مراسمي خونه رفتمی که مي دو روزنیا .کردمی فکر منایا

 
 مطمئن بودم خاله .  مسجد بودي توي و ذکرم به مراسم پنجشنبه فکر

 
 !ادی هم منینسر

  فرستاده بود زن داداش خوشگلم ، حتما امی که غزل برام پي      اونجور  
 

 !گهی هم خبر داشت دنی نسرخاله

 ! بپوشمی فکرم شده بود چي        همه 

  همه جا با بنفشه ي گردابونی و خي بازار گردی        آخر سر و بعد از کل
 



 568 

 ! خواهر بنفشه رو بپوشمي لباسهادمی رسجهی نتنی به ا،

  !دیپوشی لباس مکی شیلی        خواهرش خ

  چقدر گفتی مشهی        تازه ازدواج کرده بود و قبل از اون هم بنفشه هم
 

 . و خوش لباسهقهی سلخوش

  آورده بود که تا ي حلقه انی آستری حرکی تونهی هی        چهارشنبه برام 
 

  نطوریهم . پوری روش هم کت کوتاه و نازك گيبرا. دیرسی زانوم ميباال
 

  یلی دورش که خفی ظريهای هم بود با سنگدوزشی مشکری حرشال
 

 ! بودخوشگل

  !دمی راحت خوابالی        شب با خ

 خودش تا دو کالس داشت .         اما صبحش سارا اعصابمون رو خرد کرد
 
 ! من منتظرش بمونم تا از دانشگاه برگردهدی باگفتی مو

  بابا مراسم از دوازده تا دوئه میگفتی هم که بهش می        هر چ
 
 !دیفهمینم

  و بعد ما رو ادی خونه تا سارا بموننی        آخرش محمد و رضا گفتن م
 

 ! عمه و از اونجا برن مسجدي قرار بود زودتر برن خونه نایمامان ا . ببرن

 ! فقطنیبب ..می که ما نرسکردی نمي        حاال اگه سارا کار

 !دی به سرم رسي فکرازدهی        ساعت 

 !اد؟ی        چرا من بمونم تا سارا ب

 !می ما زودتر برگفتمی رضا مای        خب به محمد 

  پله ها محمد رو ي از اتاقم خارج شدم و از باالعی فکر سرنی        با ا
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 صداش ...رفتی ماطی که داشت سمت حدمی گوش دي تويهندزفر
 

 !دینشن...کردم

 !حمد م-         

  قهی به در دهی کردم و نرسیپله ها رو با سرعت ط.  نداشتي ادهی        فا
 

  :دمی رو از پشت کشاش

 ! محمد-         

 ! رو در آوردشی        متعجب برگشت و هندزفر

 ! چته ؟-         

 رضا که ...ادی حاال ندی منتظر سارا شامیبمون... مامی برای ب-         
 

 !ارتشیم..هست

  !گهی االن دادیسارا هم م..می تا با هم برمیمونیم.. خب-         

 ! داداش-         

  هم نیمن منتظر نازن... فدات شم؟هی چي عجله مون برا-         
 

  !رونهیب...هستم

 !واری خواست سرم رو بکوبم به دی        دلم م

 !تما  حشدی مکیاصال تراف...زشت بود...رفتمی زودتر مدی        من با

 !رفتی همون اولش و ماومدی سر مهی خاله دی        شا

  که یکی شي سالن مسجد من رو با اون لباسهاي توخواستمی        من م
 
  حتما و به انتخاب نهی دردسر انتخاب کرده بودم ببی بعد از کلشبید
 

 ! بگهنی آفرپسرش

 ! مهم بودیلی اولش خي روزهانی        اصال ا
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  نی وقت حسهی تا اومدمی چشم خاله و غزل مي توی حسابدیا        من ب
 

 ! نکننمونی پشرو

 ! شده؟ی چ-         

  نیاصال محمد بمونه نازن.  رضا از پشت سرم برگشتم ي با صدا"        
 

 "! میمن و رضا با هم بر . ارهی و سارا رو بجونش

 :        دست محمد رو رها کردم و برگشتم سمت رضا 

 !م؟یما بر...ی داداش-         

  ي من جواب بدم با صدانکهی تکون داد و قبل از ای        سرش رو پرسش
 

  بهش نگاه کردمحمد

  هم برسن نی سارا و نازنمی خب بمونگمیمن دارم م...می ما برگهی م–        
 

 !م؟ی داريچه عجله ا...می با هم برهمه

 !دیدیرو نممحمد که من ... دادممینی به بینی        چ

 من .... با آماده شدنشکنهی دو ساعت االفمون مادی رضا االن سارا م-         
 
  برگشتن نی نازنیآقا محمد هم بمونن وقت... زودترمیمن و تو بر ..گمیم
 
 !ارنشونیب

  يهر کار.  بود دهی از ما برگهی محمد نامزد کرده بود دی        اصال از وقت
 

 . نداشتي ادهیهم فا میکردی من و سارا مکه

 ؟ !ایبهش بگم ن...امی بدی خب گفته با-         

 ؟! رضا می بر-         

 : رو جلو فرستاد نشیی لب پای        کم
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 ! برو آماده شو-         

  :دمی        لبخند زدم و بعد دو

 !امی االن م-         

  یباشه وقت هم ني جورهی... نشهظی غلشمی آرابودی حواسم مدی        با
 

 ! ازش نمونهیچی اونجا همیبرس

 : رو به رضا گفتم ي رو بستم و با لبخندنی        در ماش

 .می بر-         

 ! شدمشی        اما تازه متوجه نگاه عصبان

 !ه؟ی چ-         

  به همون نگاهش ادامه داد و بعد چونه اش رو رو گهی دي هی        چند ثان
 
  :دی لباسهام کشبه

 !ه؟یختی چه ر-         

 .. به خودم انداختم ی        نگاه

 ...خب...ی چ-         

 ! مسجدمیری ممیدار!...مجلس ختمه ..؟!يری می عروس-         

 !        اه 

 ... لباسهامو به مامان نشون دادمشبی د-         

 : بشم دهی خورده به عقب کشکهی        دادش باعث شد 

 !مان  به ما-         

.         

 ! شما؟نیعقل دار... مامان هم مثل خودت-         

 ! رو بپوشمنای ادیمن حتما با... خداي        وا

 : باز کرد تی        خم شد و در سمت من رو با عصبان

 ! لب و لوچه رو هم درس کن نیا!...برو عوض کن...ی مانتو مشک-         
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  هی گريآماده .  پنجره بهش نگاه کردم ي شدم و از توادهی پی        عصبان
 

  :بودم

 !امی اصال من با تو نم-         

  :دمی رو شننی در ماشي        با عجله سمت ساختمون برگشتم که صدا

  يومدی نگهی دي قهی دقهی... شال مسخره ات رو هم عوض کن-         
 
 !کنمی باال دندونهاتو مامیم

  من نیخاله نسر.  نکنمهی و گررمیخودم رو بگ ي نتونستم جلوگهی        د
 

  به فنا ي خواستگاري ، و کامل پروسه نهیبی می معمولی مانتو مشکهی با رو
 
 !شک ندارم...رهیم

*        

 از .  سمت ساختموندی        مهتاب با بغض نگاهش کرد و بعد چرخ
 
 ال اص.  فرود آوردنی سقف ماشي که خارج شد دستش رو محکم رودشید
 
  !هی مسخره اش چی سگ اخالقنی الی بفهمه دلتونستینم

  بهش بابت حجاب یکی داشته باشه ی نبود که لزومی        مهتاب کس
 

 .شدی کم بچه مهی وقتها یفقط بعض.  بدهتذکر

  و در دی کشیقینفس عم.  نبودتی همه عصباننی به ایاجی        احت
 

  که ی سرش همون موقعرهیخ. رد آوی از دلش در مدیبا.  رو بست نیماش
 

  گرفته بود از سر بلوار می ، تصممی با هم زودتر برای بهش گفت بمهتاب
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 ! برسندرتری دی بزرگراه تا کمي توبندازه

 ! حرف زدني آورد برای به دست می زمان خوبدی        شا

 !شدی قفل زبونش باز مدی        شا

  مزه مزه کردن ی کمدیفقط شا....        قرار هم نبود بره سر اصل مطلب
 

  کنه بهش ای مهتاب هم مهي رو براطی شراي جورهی شدی باعث مفکرهاش
 

 ! کنهفکر

  ی اتاق آقاش هم رفته بود ولي تا توی حتي چند روزه چند بارنی        ا
 
 . برگشته بودجهی نتیب

  و حال خراب پدرش هم سر فوت شوهر ی حوصلگی        البته ب
 

 . بودشخواهر

  صحبت کردن با مهتاب آسون تر از دی که شادی رسجهی نتنی        به ا
 

 ! با پدرش باشهصحبت

 ! نداشتي        صحبت کردن با مهتاب که کار

  خودش بود ی دوست داشتنيهمون دختر عمو....        همون خواهر 
 
  !گهید

 .        در زد و بعد باز کرد 

  باز يبعد صدا....دی کنار تختش دزی ميل رو رو اوفشی        شال و ک
 

 .... در از پشت سرششدن

 ! داشت رهی        مهتاب در رو باز کرده بود و متعجب دست به دستگ

 ! چشمش قرمز بودی و حتختیری        آب از سر و صورتش م
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  بدون کیبه تون.  شددهی بازوهاش کشي        نگاهش ناخواسته رو
 

  ي اگهی دي هر جاای ...واریرد نگاهش رو به در و د کیسع ...نشیآست
 

 !بندازه

 بدون .. وارد شدی مکث با اخم واضحي هی        مهتاب بعد از چند ثان
 
 ! بهش نگاه کنهنکهیا

 . و مهتاب قهر آلود از کنارش گذشت دی دلش خندي        تو

 !شدیور م داشت از کنارش دیوقت..رهی اش رو بگرهی        نتونست نگاه خ

  برو گنی برادرهاشون می وقتدونستندی        مهتاب و سارا هم خوب م
 

 ! برو بشور کال یعنی ، هیختی چه رنی اای رو عوض کن و لباست

 !می آماده شو بر-         

  نکنه رو به رضا هی باز گرکردی می سعکهی برگشت و در حالی        عصب
 

  :شد

 !وخودت بر...امی من نم-         

 ... تختش پرت کرديخودش رو رو . هی گرری        و زد ز

 ..آ... مهتاب جان-         

 !        حرفش رو خورد

 !...زمی عز-         

 ! خوبي        دلش پر شد از حس ها

  که دونمی ميزی چهیالبد !...ستیمن گفتم لباست مناسب ن        ..
 
 !ستی ندنیجور لباس پوش نی و اشی آرانی ايمراسم ختم جا...گمیم

 . شدکی        به تخت نزد
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 . صورتش کنار زد ي        مهتاب سرش رو بلند کرد و موهاش رو از جلو

 ...دونمی من خودم م-         

  يو هر کار..نهی تخت شده بود که بتونه لبه اش بشکی        اونقدر نزد
 

 !رهی دست راستش رو بگينتونست جلو...يهر کار...کرد

 ! موفق نبودیول... تشک بندش کنه ي کرد روی        با تمام توانش سع

  یحت... دختر نشسته بودي بازوي گستاخانه رویلی        دست راست خ
 
  بهش نگاه کنه ، متوجه بود نکهیبدون ا...گهی می مهتاب چدیشنینم
 

 ...شهی داره ازشون خارج می چدی فهمی نمیول...خورهی داره تکون ملبهاش

  مدت کنارش بوده و نهمهی دختر انیا....        به حماقت خودش فکر کرد
 

 ؟! فکر نکردهبهش

 ؟! فکر کنههی قضنی به ادی بود بادهی فهمي        آقا چطور

 !د؟ی        چطور به ذهن خودم نرس

 !که از مهتاب مواظبت کنه؟.... از من بهتری        ک

 ؟ !قتریال...کتری        از من نزد

  عموها ی پدربزرگش و پدرش و حتيتهای        مگه نبود اون همه حساس
 
 ؟! مهتاب ي عمه ها روو

 ! بودند؟ی دختر منی مثل گل مواظب ادی همه بانکهی        مگه نه ا

  ها ي از خود نامداریکی        اصال چرا تا حاال فکر نکرده بود که اگه 
 

 ؟!رهی منجای ، از ارهی رو نگمهتاب

 ! گلوش حس کردي توی داغخی مثل سيزی       چ 
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  دی حمي        دو سال قبل چقدر به مهتاب اصرار کرده بود که خواستگار
 

 ! عمو عباس رو قبول کنهپسر

  چقدر بهش گفته بود ی محسني پسر آقاي خواستگارانی سر جرای        
 

 !هیقی الپسر

  دور و ي ها و آشناهالیم از فاگهی نفر دنیچند.. ها اصال ی        قبل
 

  تی پر و پا قرص مهتاب بودند و اگه نبود قاطعي خواستگارهاک،ینزد
 

  ، "دی حرفش رو هم نزنگهی دخوادیدخترم نم" آقا که گفته بود یشگیهم
 
  کرده بودند پدربزرگ و ی و پسغام هاشون باالخره راضغامی اون همه پبا
 
 . رو هیبق

  مهتاب رو بده ی دستی دستخواستیم...اه قبل چند منی اصال همای        
 
 ! برهنی حسبه

  سکته ي        خدا رحم کرده بود مهتاب قبول نکرد و بعدش هم ماجرا
 
 ! رو مسکوت گذاشتزی آقاش همه چي

  گوش ي توی خواستگارشه ، حتنی حسدیرسی        اگه به گوش آقا م
 

 ! جواب رد بدهذاشتی نمی ولزدی هم ممهتاب

  بازوش جدا ي شدن مهتاب باعث شد دستش از رونهی    دست به س    
 

 !نهی چشمش بشي ناخواسته گوشه ی و با اخمبشه

 "؟ ! کار رو کردنی چرا ا"        
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  ي اگهی دری لحظه هم از اون لمس کردن تعبهی ی حتی        مهتاب ول
 

 !نداشت

 !ه االن ن.. قبل بود داشتي هفته هی اگه ی حتدی        شا

 ! بودنی خاله نسري خونه ي فکرش تورفتی        از شنبه خواب هم که م

  بعدش گهید... خورن ، به چند نفر گفتنی می ، چگنی می        که چ
 
 ؟! کننکاری چخوانیم

 !دونه؟ی        آقا محسن هم م

  ای...نی از من خوشش اومده ، آقا محسن ، غزل ، خاله نسری        اول ک
 

 ؟! اصال نی حسخود

  ری غی معذرت خواهي که چطورکردی فکر منی        االن فقط به ا
 

 ! بشهی برادر خودخواهش رو قبول کنه و دوباره باهاش راهمیمستق

 !اشکال نداره..گفت بپوش... لباسهامو به مامان نشون دادمشبی د-         

 ه داره  کیی کارهادونستیم...        رضا دست برد و چونه اش رو گرفت
 
  قابل کنترل در ری به حالت غگهی دي قهی تا چند دقدیشا ...کنهیم
 
 ! اتاق بمونه نی اي و تونجای ادی نبادونستیم..ادیب

  که خب چه زدی تو مغزش داد میی داشت از جاگهی دیکی ی        ول
 

 ؟! دارهیاشکال

 هش  رو بزی همه چگهی دي هفته هیتا ...        فوقش امروز هم که نه
 

 !یگفت

 !        اصال مگه نگفتن عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو آسمون بستن؟
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 ! که نکرده بودندی        شوخ

  !گهی دفتهی فکرها بنی بود که باعث شده بود تو ايزی چهی        حتما 

 !چطور تونسته بود نفهمه ؟....ي تازه اي        چقدر حسها

 !زمیعز....گوش کن...؟! مامانای دونمی من م-         

  که کنج لبش نشست کامال ي        مهتاب سرش رو کج کرد و لبخند
 

 ! رو مستاصل کرد رضا

 !خب؟!... روشپوشمیپالتوم رو هم م... خب همون لباسهامو بپوشم-         

  دختر عموش ي چونه ي        دست راست ، باز هم بدون اجازه از رو
 

 ... شدبرداشته

 ! رضا ستی خوب ننی از اشتری موندنت بنجای        ا

 ! که تو سرت نشستهي فکرنی هفته نشده از اهی ی        حت

 !        خودش جواب خودش رو داد 

 ؟!        مهمه 

 ! سالمه ی        س

 !وقتشه... که بدونم درست انتخاب کردم و االنفهممی        البد اونقدر م

 !ستیبخاطر خودم هم نفقط ...        گذشته از اون

 !کنمی چقدر همه رو خوشحال مينجوری        ا

 !همه رو....همه اصال .... تاای بری        از بابابزرگ بگ

 ! کارهنی و درست ترنی بهترنی ادوننی        همه م

 ؟! دور بشهلی مهتاب از فامدهی اجازه می        ک

  بهش دی که باگهیخره دو روز دباال.. افتادمی فکر نمنی اي        االن هم تو
 

 !کردمی مفکر

 ! منهي فهی وظنی        اصال ا
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 !می بدبهی دست غرشهی        ناموس خودمون رو که نم

  که یی همه پسر عمونی انی دختر عمو داشتن و از بهی گنی        نم
 

 ؟!رتشی نتونست بگیکی داشت

  ي هی بقياب خواستگارحاال که مهت.  ، من مجبورمستی ني        چاره ا
 

 ؟ خودم هم که ! هم مگه هستي اگهی دي ، چاره کنهی رو قبول نملیفام
 

  حرف نای با پدربزرگ انهیشی مرهی مگهی چند وقت دهی البد آقام نخوام
 
 !رمشی بگکنندیبه هر حال مجبورم م.. و زنهیم

 ... کمر مهتاب قرار گرفتي دستش روادی به خودش بنکهی        قبل از ا

 ! پا شو بروگفتنی بهش مشی بچه مثبت ذهني        آالرمها

 !یگفتم مانتو مشک!... عشقم ادهی روتم که ز-         

 ! رضا-         

  نیی زانوهاش نشست و بچه وار چند بار خودش رو باال و پاي        و رو
 

 !کشوند

  اش نهی سي ، تونیی باال و پاي        و قلب پسر عموش رو همونجور
 
 !کوبوندیم

  وزن بدنش رو ي تخت فشار داد و همه ي        دست چپش رو محکم رو
 

 !شدی کنترل نمیچی هکردیازش غفلت م... انداخت تا نتونه بلند بشهروش

  ي بود و مقابل چشمهادهی سارا هم رسی بعد ،وقتي قهی        ده دق
 

  دست شم،یم حاضر ي اقهی من هم دو دقدی صبر کنگفتی که مشیعصبان
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  رفت ، بهش گفته بود تو با ی منیی رو گرفته بود و از پله ها پامهتاب
 

 !يای ممحمد
    

 ؟! ترس کجا بود-         

 ؟!يری بگادی ی رانندگی چي        اصال برا

 !خوامتی مينجوریمن هم...ی خوبينجوری        هم

 !گهیترس داره د.. ذرههی -         

 !دمی مادتی خودم -         

  یکه زود عصبان... مثل اون موقع ها نباشه هایول!...؟یگی راست م-         
 
 !يریگی نمادی یچی تو هیگی میشیم

  سارا ي هاغیاگه ج...        برگشت و با لبخند لبهاش رو از نظر گذروند
 

  آخر ي ، حتما اون لحظه کردی بود که مهتاب رو صدا مدهیچی راهرو نپيتو
 

 !ش بوددهیبوس

  بهش بگه ، بهتر بود کار نکهیقبل از ا... بهتر شددیشا...        هر چند 
 

 !زدی ازش سر نمي امسخره

  قربونت گهی اون موقع ديبلد نبود!.... شدم؟ی من کجا عصبان-         
 

 ! تو جادهی نفله مون کنیخواستیم....برم

  ، وندهیش نپ به شوهر عمه انکهی اي و رضا برادی        مهتاب بلند خند
 

  نشه لیو اونهمه به سمت راست متما...  به جلو نگاه کنهگهی ددی دبهتر
 

 ! تونستی نمی ، ولسرش



 581 

  ای . ي ، نه سورمه ایآب . خوامی صندوق می شش بستی دوهی -         
 

 ! هم خوشگلهییآلبالو...ییآلبالو

 !خوشگله... آره-         

 ؟! کدوم خوشگلتره-         

 ! بزرگراهيانداخت تو        

 !کردی رو باز مهی سر قضي جورهی دی        با

  که گفته بود به دونستی ميزی        اون موقع فکر کرده بود پدرش چ
 

 ! فکر کنهمهتاب

  ، ي ، رفتاری حرکتای... بهش گفته بودهيزی مهتاب چنکهی ادی        شا
 
 ... رو دادشنهادی بود که اون پدهی ازش ديزیچ

 ! باغ نبودي دختره اصال تونی ای      ول  

  که اون مدت با مهتاب داشت ي بدي برخوردهايادآوری        باز با 
 

 . شدشرمنده

 ؟!خاله ات چند ساله اشه ... مهتاب-         

 !خاله معصومه؟... کدوم-         

 . تکون داد ي        نگاهش کرد و سر

 ! و پنجستیب!... سه سال از من بزرگتره-         

 ؟!همسن شوهرشه.. عه-         

  يکردیفکر م..؟!یدونستینم... که ازش دو سال بزرگترهیمجتب... نه-         
 

 ؟! باشنهمسن

 !دی سن مجرد بموننی تو و سارا تا استمی من اصال موافق ن-         
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  يبرا....نهی حرفش رو ببری        دوباره برگشت و بهش نگاه کرد تا تاث
 
 ! بد نبودروعش

 !دونمینم.... خب-         

  چراغ ي هی ثانستیصد و ب...ستادی        ترمز کرد و پشت چراغ قرمز ا
 

  !کردی بهش کمک مدی شاقرمز

 !        دستش رو گرفت 

 ... اومدی زبونش نمي رویچی هی        ول

 ! ؟ي عرضه ای بنقدری        ا

  ریم، که تا حاال هزار تا دختر از ز بگی چدونمی بگه نمادی بیکی        
 

 ! رد نشده باشندستش

 ! فرق دارهیکی نی        ا

 ! بهش بگم باهام ازدواج کنخوامیم.... به قول فربدستی        پارتنر که ن

 ! تونم بگمی        از رو هوا که نم

 !چارهی که بستی تو باغ ننمی        ا

 !آقا حرف بزنم با دیاول با...ستی        کار من ن

 ! امشبنی        هم

 بگن !.. خواستنينجوریاصال بره بگه خودشون ا...        آقا بهش بگه
 

 ! خوبهنیآره هم.. بهترهينجوریا..که

  خوادی فقط مگهی        بفهمه خودم بودم که ازش خوشم اومده دو روز د
 

 ! بشهسوارم

  که اون يزینم دارم چم.. خواستهينجوری آقام اگمی        اصال خودمم م
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 !دمی خواسته رو انجام مازم

 !        دستش رو رها کرد

 چند بار جابجا شد که به رضا بگه شنبه ...ی جفتی صندلي        مهتاب رو
 

 !دهی رو دنیحس

 !کنهی حرف چقدر خوشحالش منی گفتن ادونستی        م

  نیبهش بگه حس ذوق کرده بود که ي بود چند ماه قبل چطوردهی        د
 

 !خوادی رو متو

 ....دادی احساس خجالت اجازه نمی        ول
        

  بازوش رو گرفته بود از مسجد کهی        رضا همراه عمه اش و در حال
 
 .... از نشیدر آوردن ماش.  کردنهای ماشفی به ردی اومد و نگاهرونیب

 "؟!کنهی مکاری چنجای انیا"        

 ! رو نشونه گرفتنیمثل رگبار حس        نگاهش 

 !دمشیند... مسجد که، نبودي        تو

  پسرش جا نی ماشي داغدارش توي تا عمه کردی کمک مکهی        در حال
 

  کی بود که همراه محمد داشت بهشون نزدنی حسي نگاهش رورهیبگ
 
 !شدیم

  و سمت دی بهشون رسنی نشسته بود که حسنی ماشي        عمه تو
 

  شد و باهاش شروع به کی که عمه نشسته بود نزدییجا... شاگردیدلصن
 

 .تی کرد و تسلیاحوالپرس

 : کرد شی        محمد به عمه اش معرف
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  .نیپسر خاله نسر.. ، عمه جاننی حس-         

 .يلطف کرد...زمیقربونت برم عز....بله شناختم مادر... بله-         

 !ادی نداشت که بیلیدل.  رو کنترل کنه شی نگاه عصبانتونستی        نم

 !؟ی چي اومد برای        اصال م

 ؟! نشده بودشتری کم بهی تشیمی        احساس صم

 ؟! داره به پسر خاله امی من چه ربطي        شوهر عمه 

  و آقا محسن رو هم نی چشم چرخوندنش باعث شد خاله نسری        کم
 
 !نهیبب

 ! اومدندی مدیبا... هم دی        شا

 .        باهاش دست داد 

 !واقعا متاسفم...گمی متیتسل... رضا جان؟ی خوب-         

 !يلطف کرد.... قربونت-         

  دنیکه چند ماه قبل و با شن... هم از دست خودش ناراحت بوددی        شا
 
  با مهتاب حرف بزنه چقدر ذوق خوادی به برادرش گفته بود منی حسنکهیا

 
 ! کرده بودي امسخره

 ... پدر و پدربزرگشبای اومدند و آخر از همه تقرنیی        عموهاش هم پا

  خلوت تر شده بود ی افتاد که جلوش کمنشی        باز هم نگاهش به ماش
 
 . خارجش کردشدی با چند تا فرمون مو

  نی بوده حسییرای قسمت پذي تونای با کوروش ای        احتماال وقت
 

 حتما از قبل اومده بودکه سمت مردها نرفته بود و االن فقط داشت ...دهاوم
 
 !زدی خانمها حرف مبا
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  در آوردنش سخت تر بشه وارد نکهی رفت تا قبل از انی        سمت ماش
 
 ... بشهابونیخ

  ی ولکردی بود که فکرش رو ميزی        خارج کردنش سخت تر از اون چ
 
 ! داده بودنامهی کودن ها گواهنی به ایعا کواق. کردی مشی کارهی دیبا

 !        به قول فربد جواز 

 ! غرور احمقانه اشنی        چقدر مسخره شده بود ا

 ؟! کرده بود اصال کاری        فربد چ

 ! داداشياصال شعور ندار...ي رضا خرادی        خوشم م

 حاال ... انداختممثل گاو براش پوزه.... اومد به التماسی        اونهمه م
 

 !ی باس پاشم برم منت کشخودم

 !ي اومدی        خو کوتاه م

  موضوع نی ادنی ندار شده و اصال از شنیلی بود با اشکان خدهی        شن
 

 ! نبودخوشحال

 !        فربد هم که عقل نداشت

  مخصوص خودشون ، عقل از مخ ی دو تا مهمونکردی        پسره دعوتش م
 

 !دیپری مپوکش

 !گهی        بسه د

  ی دلش بخواد زودتر باهاش آشتشدی باعث مشتری هم که بيزی        چ
 

 ! بود که حامد و آرش زده بودندیی ، حرفهاکنه

 ! زده بوددی        دختره رو د

 !پی        دراز خوش ت
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 ! لبخند زداری اختی        ب

 ! کرده بود؟داشی        از کجا پ

  قبال اصال یول ....کنهی شرکت کار ميگفته بود دو ساله تو        حامد 
 

 ! بهش نخورده بودچشمش

  رو شترشیاگه ب... شده بوديتازه وارد حسابدار.... هم نبودبی        عج
 

 ! نبودبی عجدنشی ، پس ندکردهی کار میگانی بايتو

 ! کردهداشی پي دوست داشت بدونه فربد چطوری        ول

  بود نیقصدش ا.... که براش سر تکون داد و سالم کرددی رو د        مادرش
 

 ....یی رو جانیماش

  یعصبان . دی ترمز کوبي رو دوبل گذاشت و رونی ماشاری اختی        ب
 
 . داد هی اومد و دستش رو به در تکرونیب

 "!ستی نیچیه.. ولش کن گمیمثل مسخره ها دارم به خودم م"        

  :        بلند گفت

 ! مهتاب -         

  نی حسنی دست مهتاب رو گرفته بود و سمت ماشنی        خاله نسر
 
 !بردیم

 "؟! کارها نی ایکه چ"        

  داشت نگاه تی ، کنار پدرش ، با رضانی داده به ماشهی تکنی        حس
 
 ! رضا به سمتش برگشتي کرد که با صدایم

 ! خودش عالمت داد نی ماش        مهتاب که نگاه کرد با سر به

 !ي اومدعی سر-         
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  اش رو از هی تکنی به مهتاب باعث شده بود حسلشی دلی        داد ب
 

 ! و اون هم با اخم بهش نگاه کنهرهی بگنیماش

 ! رو شی دلخورنی الی دلدی فهمی        اصال نم

 "!رهیبره بم..دلخوره که دلخوره"        

  ، به سمت ي ا" خالهدیببخش"و جدا کرد و با         مهتاب دستش ر
 

 ... رضا رفتنیماش

  در ادی زیبخاطر شلوغ....        سارا هم همون موقع کنارشون قرار گرفت
 

  و پدر و مادرش نی بجز حسي اگهی ها، کس دنی و ماشکی و ترافمسجد
 

 ! سر مهتاب نشده بودندي داد رضا رومتوجه

 ! داداش-         

 !جازه نداد داداش درست از زبونش خارج بشه        ا

 !... داداش و درد-         

 ! مهتاب و سارا گرد شدي        چشمها

 !ه؟ی موها چ-         

  ي        به موهاش اشاره کرد و دست سارا هم با مهتاب همزمان برا
 

  قرار خی شالش رفت تا اون هم مورد توبری خودش زي کردن موهادرست
 

 !رهینگ

 .. خاله گفت-         

 ! گفت؟یچ..؟! ها -         

 ....        لبهاش که

 !فکر نکنم...نه ...؟!        رژ زده بود
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 "؟! دارهی رژ نداشته باشه چفشیدختر تو ک.... رضاي خریلیخ"        

 ! ببرمت خونه حسابت رو برسمنی تو ماشنی بش-         

 !هی چدید و با سر ازش پرس        سارا متعجب به مهتاب نگاه کر

 :        رضا نشسته بود و در جلو رو باز کرد 

 ! تو نمی بنیبش !...ای سارا همراه آقا ب-         

  یول..فتهی ننی کرد برنگرده تا نگاهش به حسی        مهتاب پر اخم سع
 

 داشت به سمتشون ... بهش نگاه نکنهی چشمری نشست نتونست زیوقت
 
 !اومدیم

  !عیی   ه     

  باال رفته به دندون گرفت و به رضا نگاه ي رو با ابروهانشیی        لب پا
 

 سر خم کردن رضا .. ودی بهشون رسنیتازه روشن کرده بود که حس. کرد
 

  ي رو دور زد و کنار پنجره نی که از جلو ماشدی رو دنیاون هم حس...انگار
 

 !ستادی اراننده

 !دادیبا دندون فشار م        مهتاب هنوز لبش رو 

  به مهتاب ، دوباره به رضا نگاه ی سرش رو خم کرد و با نگاهنی        حس
 

  !کرد

  مهتاب رو آروم ی کمنیو ا... اش نبودافهی نگاه و قي توی        حالت خاص
 

 .کرد

 ....زدندی مامان داشتن با مهتاب خانم حرف م-         

 !شد رضا تنگتر ي چشمهاي        حلقه 
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 ! دادت رو متوجه نشدم رضا جان لی دل-         

 : شد رهی خنیدوباره به حس.... به مهتابی        رضا برگشت و با نگاه

  زدیحرف م!....فهممی خواستنت رو نمحی توضلیدل!.... جاننی حس-         
 

 ! خونهمیری ممیما دار. زدیحرف م...که

  بود که ي خبرهی... نمونده بود مسکوتزیهمه چ..        اشتباه کرده بود
 
 ! جلو راه گرفته ينجوریا

 ! من ؟ي برايریگی        جلو راه م

 ...        به سرعت اخمهاش برگشتند

 ! کرده و بهش نگفته بود یی کارهاهی        داداش احمقش 

 ....از کجا معلوم.. مشکالت خودم بودمری وقت بوده درگیلی        من خ

  نگاه کرد که دستش رو به پنجره بند کرده نی تر به حسی        عصبان
 

  !بود

 ؟!یکشی دستتو م-         

 !؟یشی مادهی پ-         

 ! قابل تحمل نبودگهی        د

  دیمهتاب هم داشت مثل ب.. شد و جلوش قرار گرفتادی        به سرعت پ
 

 !دیلرزی منی ماشيتو

  بود و االن ابونی سر خبای ، تقرلی فامي هی رضا با فاصله از بقنی        ماش
 

  با شی شدن رضا و رودر روئادهی و همسرش متوجه پنی بجز نسریکس
 

 ! نبودندپسرشون

 ؟! خب-         
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 !        سرش رو نامحسوس تکون داد 

 ! رفتارت زشته داداش-         

 ؟! به رفتار مني دارکاری چزمیشما عز...؟! رفتار من-         

 !دی طاق راست صورتش کوبي  مهتاب دستش رو آهسته رو      

  تا ایاالن خاله اش گفته بود ب...رفتی مشی داشت خوب پزی        همه چ
 

 !متی برسونخودمون

  نی تا حسکردی نمي مسخره اش کاريتهای        اگه رضا با حساس
 

 ! بشهمونیپش

 ! شدمچارهیب:         با خودش در اوج حرص تکرار کرد

 !؟ی سر مهتاب واسه چیکشیداد م..... ندارمي من با رفتار تو کار-         

  رضا بود و نه از تکون خوردن لبهاش ي ابروهاي توی        حاال نه اخم
 

 !اومدی مرونی بیحرف

 !        سه ماه گذشته بود

 ! اون نبود ي منتظر اجازه نی        حس

 !        با مهتاب حرف زده بود

 ؟! سر ِ -         

 ! رضا؟ي خر بودنقدری        ا

 ؟! براش گرفته ی چي        اون لباس رو برا

 !رون؟ی با هم رفتن بی چي قبل براي        دو هفته 

 !        همون موقع باهاش حرف زده

 ! مني سپر کرده برانهی سينجوری        جواب رو ازش گرفته که ا

 ...        من خر هم

 ؟! برا خواهرتادهیرت ز زو-         
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  تا یحت.کردی صبر مدیتا شب هم نبا... اومدندرونی        نفسهاش منقطع ب
 
  طلبکار ي افهی قنیا...گهی دي قهی چند دقیحت..گهی ساعت دکی
 

 ..یلیخ.. جلو رفته بودیلیخ..روبروش

  ي روشن بشه بره سراغ دندونهای دکنی افی تکلدی االن بانیهم"        
 

 "!دختره ، مال خودمه. نه مهتاب ..  مردم

 ربطشو که به ...کشمی هم بخوام داد میرو سر هر ک...ادهی زورم که ز-         
 

 ! ؟گهیامر د!...ستی مهتابم خواهرم نیول ....دمی نفهمتو

  که ی زدن حرفي فکرهاش رو برانی گذشته بود که حسهی        چند ثان
 
  اش نهی سيرضا رو....از لب باز کردنش قبل یول... بزنه جمع کردخواستیم
 

 ! و به عقب هلش داد دیکوب

 ! دور شدنی حسي رهی خي        سوار شد و مقابل چشمها

 :        مهتاب منتظر نگاهش کرد

 ؟! شدهیرضا چ.. شدهی چ-         

 ! گاز دادشتری        ب

 ؟!ی بهش گفتی چ-         

 :        سر چرخوند

 ؟!ی به ک-         

  پر ترس ي داده بود و با چشمهاهی تکنی به در ماشبای        مهتاب تقر
 

  :دیپرس

 !ن؟یدعوا کرد.. آقانیحس.... به-         
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 ؟!ی چيدعوا.. نه-         

 !دمی صداتونو شن-         

 !ست؟ی گرسنه ات ن-         

 .. بهش نگاه کردی        رضا با لبخند کامال مصنوع

 !میما که ناهار خورد.. نه-         

 ؟ !يایباهام م... نخوردمیچی من ه-         

.         

 ! آره؟-         

  رو به برادرش زیبهتر نبود همه چ...        مهتاب فقط سرش رو تکون داد
 
 ! گفت؟یم

 ... رضا اطالع داشتيتهای        از حساس

 ؟!یاز دست من ناراحت... رضا-         

 دستش سمت لبهاش رفت و محکم ... بهش نگاه کرد ودی        چرخ
 

 !دیکش

  لبش ي گوشه یدگی از کشی        مهتاب متعجب از کارش ، و با درد ناش
 
 ! سرش رو عقب برد ،

 : با انگشتش سرش رو تکون داد ی        با نگاه

 ! من هم خرم -         

 ! کرده بودی از رژ ، کنار لبش رو صورتکهی تهی        

 !دی رضا رو فهمی ناراحتلی       تازه دل 

 !رهی اش بگهی        االن بود که گر

  ادی بنکهیقبل از ا ..یی دستشويتو.. مجلس خانمها زده بودي        فقط تو
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 ! هم کمرنگش کرده بودرونیب

 ! داداش-         

 :        داد زد

 ! مرگ و داداش-         

 . زد هی گرری        مهتاب ز

  بده که در رونی حنجره اش بي داد رو از کجادونستی       رضا خوب م 
 

 !ارهی ، اشک دخترها رو در بهی ثانصدم

 !پاکش کردم... بخدا-         

 !يدی صداتو بر-         

 ! داداش-         

  جا خفه ات نیهم! بگو داداش... داداشی بگگهی بار دهی مهتاب -         
 
 !کنمیم

  !خوامی معذرت م خب-         

 !یلیخ... کرده بودشی عصبانیلیخ... نداشتي ادهی        فا

 پارك که کرد .  هر دو ساکت بودندستادی بعد که اي قهی        تا ده دق
 

 . مهتاب هم قطع شده بودي آهسته ي هیگر.  سمتشدی چرخکامل

 ؟!يدی من گوش نمي چرا به حرفها-         

 ... بخدا-         

 ! نخوريخودی قسم ب-         

 ... بخدا پاکش کرده بودم-         

 ! کنج لبش افتادی        نگاهش به رنگ صورت

 ! رو گرفتمشی        تصم

 ! بدونهنی از حسخواستی نمیچی        ه
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 !        االن نه

 ! هم نهگهی دچوقتی        ه

 !ه بدونيزی خواست چینم... شدهي خبرهی        مطمئن شده بود 

 ! نشدهیچی        ه

 ! بودری        تا االنش هم د

 ! نداشتیتی اهمنی        حس

  زور ی آروم بود و خودش هم که رضا و بود و کلزی        االن همه چ
 

 !مهتاب هم که کنارش بود... و داشت

  ي کهیت..یمیو با حرکت مال.... راستش نشستي گونه ي        دستش رو
 

 ! لبش رو پاك کردي گوشه  رنگی صورتکمرنگ

 ! جاش مونده؟ينجوری و اي پاکش کرد-         

 ... خب-         

  دیبا ...دادی صورتش تکون نمي انگشتش رو رویول... ازش نبودي        اثر
 

 !داشتی مبرشون

 : فرستاد نیی صدا پای        آب دهنش رو ب

 ؟!ي حرف زدنی با حس-         

 ! نپرسهيزی چتخواسیم!..        زرشک

 .. مهتابنکهیقبل از ا...کردی درستش مدیبا..        کامال ناخواسته بود

 :        مهتاب

 ! بهت بگمخواستمی م-         

  !ستادهی        احساس کرد قلبش ا

 ؟! خواسته بگه ی موی        چ

 !ستی مهم ن-         
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 ! بگمخواستمیم.... بخدا-         

 ....گهی دتسی مهم ن-         

 جون ... بوددهی هم ازش پرسشیچند وقت پ.... باهاش نزدهی        حرف
 

  ریغ....یهمون روز عروس... رو قسم خورده بود که باهاش حرف نزدهآقاش
 

 ! زده باشهی باهاش حرفممکنه

 !می الشيجواب رو گرفته پسر خاله ... بخداي        خر

 ! رو بهت بگميزی چدیبا!...ستیمهم ن..؟يدی گوش م-         

 !دی لبهاش کشي        انگشتش رو رو

 ! نشهکی بهش نزدنی از اادتری بود که زنی اری        ذهنش مدام درگ

 ؟! بودی کارها چنی الیدل.... مهتاب کامال گرد شده بودي        چشمها

 !نبود؟...ای بود ی        عصبان

 ! بگه؟خوادی می        چ

 !بگو..؟ی چ-         

 ... باشهیفکر کردم االن وقت خوب.... وقتهیلی خ-         

 ! طولش دادنی از اشتری بشدی        نم

 ! رفته باشه شیغلط کرده پ.. رفته بود شی که پیی تا هر جانی        حس

 ! ؟ی چ-         

 ... آقا گفت کهیعنی...من قرار شد...نیبب....که... آقا گفته بود-         

 ! زده باشهی با آقام حرفنیتاب فکر کرد نکنه حس        مه

 !ست؟ی نی        آقام راض

  انتخاب ویکی نای تو و آدرنیب..که ...قرار شد...رمی رو بگممی تصمدیبا        ..
 

 !به آقا بگم... وکنم

 ! بودستادهی        حتما قلب مهتاب ا
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  نایاصال آدر..ه البت...شهیمال چند وقت پ... فکر کردمیلی من خ-         
 

 حاال اصال .. مامانش بود کهشتریب.. کهیدونیم.. نبودي انهی من گزيبرا
 

 .. کنولش

 ..گهی که داره شر و ور مدونستیخودش هم م..        حرفش رو قطع کرد

 "!جون بکن"        

 ... آقا گفته بود-         

 "ي نداریلی هم خودت تمایلیبهش بفهمون که حاال خ"        

 من مدام داشتم فکر ...تو رو انتخاب کنم... بود کهلی اون مایعنی -         
 
 ...کردمیم

 ... کنار گوشش بودي        االن با انگشت سبابه اش در حال لمس موها

 مثل ..ي برام مثل خواهرم بودشهیهم..برام سخت بود... آخه -         
 

 گفتم ..گفتم به آقا..خودت هم بودابخاطر ..فکرهامو کردم.....یاالن ول.....سارا
 
 .. خودت هم حرف بزنهبا

  رضا رو از صورتش ي اراده بلند شد و دستهایب... مهتاب ي        دستها
 

 ! زدکنار

  برادرش ي دستهاي که االن قفل شده بود تویی به دستهارهی        و خ
 

 !کردی منگاه

  احساس چند ماه قبل منو حتما... تو االني برادنشیشن ..دونمی م-         
 

 !مثل من.... درست بشهکنمیفکر م...خب...یول...يدار

 ... من-         
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  شیقرار بود چند روز پ.... ندارم یمشکل!... من درست شدهي برا-         
 

 فقط ...کنمیحاال امشب باهاش صحبت م!... شدينجوریکه ا.... بگمبهش
 
 !يدی فهمیتو قبلش م..دیبا

 :تاب جون کند تا بگه         مه

 .... من-         

 ! نفس مهتاب رو بسته بودي جلويزی        چ

 ! حرف زدهنینگه با حس.. نگهیچی مهتاب هخواستی        و رضا فقط م

  منم سخت ياولش فکر کردن بهش برا...نیبب...ستی نی مشکل-         
 

 ! ناراحتش کردشهیگه مم.. آقاطی شرانیبا ا...من االن ... نهگهیحاال د...بود

  نی ها هستن تو ایکل.. هم بد نشده آقا سکته کردهیلیحاال خ"        
 

 "!کننی هم مسکته

 ... آقا حرف زدمنیبا حس...که با ...ياون روز..من .. من-         

  :دی سکوت ، رضا آروم و ناباور پرسهی        بعد از پنج ثان

 ؟!ي کردکاری چ-         

 ...خب -         

 ! مهتاب؟ي کردکاری چ-         

  دل ي بود که ترس رو با تمام وجود تودهی با خشونت پرسي        طور
 

 ! بندازهدخترك

 که به ..ي خواستگارادیگفت م...باهاش فقط حرف زدم....یچی ه-         
 

 ..که به تو و محمد هم!.. هم گفته بودخودتون

 !دیلرزی        مهتاب داشت م
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 ...يپاشد... من يتو بدون اجازه !.. به من و محمد ؟-         

 : کرد لی صورتش هاي        مهتاب دستش رو جلو

 ... خودش اومد دانشگاه-         

 ؟!        دانشگاه

 .... شنبه-         

 ؟!        شنبه

 که خودت هم ..گفت که اول با شما حرف زده..خوادی گفت م-         
 

 ؟!ادتهی...ی بهم گفتياومد

 ؟!ی بهش گفتی چ-         

.         

 ؟!ی بهش گفتیچ!... مهتاب-         

 !دونمی نم-         

 !هی گرری        بعد زد ز

 !دونمی نم-         

 !...هی کاف-         

 :        داد زد

 ! بسه-         

  هی گري دهنش صداي کرد با گذاشتن دستهاش جلوی        مهتاب سع
 

 !دادی هق هقش اجازه نمیو خفه کنه ول راش

 ! مثل تخم چشمم بهت اعتماد داشتم-         

 .... تو خودت -         

 .... صورتش گرفتي        انگشتش رو جلو

  رو سرت امیاون دانشگاه رو هم من م! یچیه...یگی نمیچی ه-         
 



 599 

 ..؟!قرار ...ي بريخوای بعدش مي چطورنمی ببکنمی مخراب

 :    داد زد    

 ! توي کردخودیب..؟!ی قرارگذاشت-         

 ! من قرار نذاشتم-         

 : کرد و رضا داد زد هی        باز گر

  واسه ینیشی ميریتو م...کردمی آقا فکر مشنهادی پي من داشتم رو-         
 
 که ..؟!رهی منو بگنی ماشي جلوسهی واادی بارویکه !..؟يذاری من قرار مي
 
 ! بشه برا ناموس خودم؟یرتیغ

  :دی        نال

 .. من قرار نذاشتم-         

 .... راه افتاديدی آف شدکی        استارت زد و با ت

  گهیبه من م...دست گل آقا رو بهش نشون بدم.. خونهمی بر-         
 

 !ی کندای پيخوای از کجا مگهی دينجوریا..پاکه

 :        مهتاب زار زد

 من حرف ...خودش اومد..بخدا من قرار نذاشتم..رضا ...رو خدا تو -         
 

 !غلط کردم!.. نگفتمیچیه..من !...؟ی به آقا بگیچ!.. اصال نزدم

 ... کردهی        و با شدت گر

 غلط کردم ...ستیحالش خوب ن.. کهیدونیم... نگویچی به آقا ه-         
 

  !رضا

 ! ات رو نشنوم فقط هی گري صدا-         

 ؟!یگیبهش م... باشه-         

 . کردهی        و دوباره گر
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 . هی کافگهی و دادی از اون داد ها که حساب کار کال دستش بیکی"        
 

  یاون الدنگ... خودمم بودهریبعدش هم، تقص.. غلط کردمگهی داره مخودش
 

  ازش خوادی می رفت دو ماه قبل بهش گفت دندون کش آشغالکه
 

  فردا نیدو تا لقد هم برم تو شکم حس..خود انترم بودم..ه کنيخواستگار
 

 "! ختم کلمگهیکال د..که

  که راحت شد ، گلوش رو صاف کرد تا بتونه قشنگ نعره الشی        خ
 

 !بزنه

 .. سگم باال اومدي اون رو-         

 : که لرزه به اندام دخترك انداخته بود ادامه داد ي        با داد

 ؟! راحت شدالتی خ-         

 ! داداشدیببخش!..غلط کردم.. من-         

 ...        و هق زد

 قرار !.. رو سرت خراب کنمامی بدیدانشگاه رو با!.. داداش و کوفت-         
 

 ! تويغلط کرد!..گذاشتم

 ! رضا -         

 سر کوچه که .. بودی ساعت تمام و با سرعت در حال رانندگکی        
 

 .آروم شده بود.  مهتاب نبودي هاهی از گري خبردندیرس

 ... رو نزدموتی ری ولستادی در اي        روبرو

 اون دانشگاه رو ... بمونه مهتابادتی...فقط ...گمی به آقا نمیچی ه-         
 
 !خب؟... بودهي خاله اياریتو فکرتم نم... دم کوزهيذاریم
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 :        داد زد

 ؟! خب-         

 !   همراه اوهوم گفتنش ، محکم و تند تند سرش رو تکون داد     

  هر چه يبا نامرد.  کرد کشی        بازوش رو گرفت و کامل به خودش نزد
 

 : تر لب زد تمام

  به آقا گهید.. که زدم هستمی حرفيرو... رو گرفتمممی منم تصم-         
 

 تا ... از خونهرونی بیتبشنوم مهتاب پاتو گذاش...فقط بشنوم!.. دادم رفتهقول
 

 !ی کوچه حتسر

  ی اش تعصب بهیبق!... بودی ، ساختگتشی از عصبانیمی از نشتری        ب
 

  !جا

 ! سارا هم داشتي        که همون رو رو

 و .... بغلش کن و ببوسش ، مقاومت کردگفتی که میی        در مقابل صدا
 

 ! کردرهاش

  رو رهی مهتاب دستگنگ،ی به پارکدهینرس... رو زد و داخل شدموتی        ر
 

 : گفت ي کامال دلخوري باز نشد با صدای و وقتچرخوند

 ! بشمادهی پخوامیم... بزنش-         

 !دمتی باشه نبخشادتی -         

 ! شدنگی        و وارد پارک

 مهتاب دست به ... رو هنوز خاموش نکرده بودنیماش...        پارك که کرد 
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  ي کارچیه.... ازش دور بشهخواستی منتظر فرار بود و رضا نمهریدستگ
 

 !یچیه... بدونِیول....خوادشیبهش گفته بود م.. بودنکرده

 ! نرفته بودشی که انتظار داشت پي        اونجور

 !کردی رو روشن می موضوعفی تکلدی        با

 ! بشمادهی پخوامی م-         

 !دمتیبخشن... گفتمی االن بهت چ-         

 ! بشمادهی پخوامی م-         

 ! داد در رو بزنهحی چشمهاش راه گرفت و رضا ترجي        اشک دوباره تو

 !دی مهتاب کامال خارج بشه بازوش رو چسبنکهی        قبل از ا

  کمرش گذاشت و ي اش رو روگهی        نگاهش به لبهاش افتاد و دست د
 

 ! کردکشی به خودش نزدکامل

 ...زدی و با پدرش حرف مرفتی مدی االن بانی    هم    

 !هی چي براهی گر-         

 !ي بدیلیخ.. تو-         

 ! کردهی بلند گري        و با صدا

  و دخترك رو کامل به خودش دی خودش رو جلو کشی        کم
 

 ! بهتر شده بودیحاال همه چ...چسبوند

  یتی مگه اهمیول...ستی نی راضگفتی        عضالت جمع شده دختر م
 

 !داشت؟

  جدا ي برازیهمه چ...دی        دستش رو پشت کمرش نوازشگونه کش
 

 !موقعش نبود ..ی بود ولای لبهاش مهدنی و بوسکردن

 : غرور گفت تی        از خودش جداش کرد و با نها



 603 

  که ی حالنی با اخوادیاصال دلم نم..فقط بخاطر آقا!...دمتی بخش-         
 

  سر رهیکه مهتاب خ!...برم بهش بگم نه ... که کردهي اصرارنهمهیو ا...داره
 

 !کنهی که فکر مهی از اونتر

  لبها و گونه ي کف دستش رو روی        مهتاب با بغض لب باز کرد ول
 

 ! که نتونه حرف بزنهدی کشي جورهاش

 ! آقا حساسه ي چقدر رودونستی        م

  گهی دزی چهی!.. باال امیبعدش م....با آقا حرف بزنم رمی من االن م-         
 

 !ی بدوندی که باهست

  رو چارهی ترسناك به مهتاب نگاه کرده بود که تو دل دختر بي        جور
 

 مهربون .. بره تو اتاق مهتابی بود که وقتنیاما قصدش فقط ا.. کنهیخال
 

 ! مهربونیلیخ..باشه

  ي لبه يو رو... با همون لباسهامهتاب... بعدي قهی        پنج دق
 

  کمک خواستی مدی زانوهاش بودند و شاي دستهاش روکهیدر حال...تختش
 

 !دیلرزینشسته بود و م.... نلرزندکنه

  چی هکردی حس میول.. چشمهاش گشاد شده بودي        ناخواسته حلقه 
 

 !نهیبی رو نمجا

 اونجا هم ..ذاشت ران پاش گي و رودی باالتر کشی        دستش رو کم
 
 !دیلرزیم
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 ؟! کرده بودکاری        رضا چ

 ؟!خوادشی        گفته بود م

 !        بخاطر آقا ؟

 ؟!اصال چرا با رضا حرف زده... بود کهدهی فهميچطور....ی        آقا کِ

 ؟! حرف زده ی        ک

 !        کجا ؟

  کرده دای رضا پ که از چند ماه قبل بهيزی        حس تنفر و چندش آم
 

 ! بوددهیاالن به اوج خودش رس...بود

 :دی لرزونش خودش رو شني        صدا

 تازه ....یشکیه...؟! مجبورت کنهتونهی میک...؟! مهتابي شدوونهی د-         
 

 اصال آقام !.... برم خونشونتونمیم.. هستننامی اآقاجون
 
 خودش ...ش قول دادممن به...اصال....ذارهی نمنیحس...اصال!...ذارهینم
 
 ... گفتهي خودیرضا ب....یشکیه...دونهیم

 : شد ری        اشکش سراز

  اومده نیفقط حس... کهخورمیقسم م...به محمد...گمی به آقا مرمی م-         
 

  دوننیم..شناسنی رو منیخودشون حس...نیهم... کرديخواستگار...بود
 

 ...می مامانییا به روح بابخورمیاصال قسم م... آقاستچقدر

 .. اش گرفتهی        گر

 . نکردمي من کار بدکنندیهمه باور م... قرآني روذارمی        دستم رو م

 :        دستش دور زانوهاش مشت شد

 ...گمی بهشون م-         
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 .... ساعت کی از شتری سرخ به حمام رفت و بي        با همون چشمها
 

 ! کرد و خودش رو شست یش خال سر و بدني شامپوها رو روي همه

 ! موندی تنش مي عطر لجنش روي بودی ذره هم نباهی ی        حت

  !فی        خودخواه کث

  حس آرامش بهش یحاال کم.. رفترونی و بدی        لباس هاش رو پوش
 

  تا بتونه با رونیرضا بره ب... منتظر بود مطابق معمول عصرها... بودبرگشته
 

 ! حرف بزنهآقاش

  تی عصبانلی دلنکهی اتاقش اومد و بعد از اي توی ساعتکی        سارا هم 
 

 دوباره صحبت رو کشونده بود به !  و جواب گرفت بخاطر رژ دی رو پرسرضا
 

 ! به مادرشون نگهيزی چنکهی و انیآرم

  و مهتاب فکر ي خواستگارادی روزها بنی قول داده همنی        گفت آرم
 

  بود خون سارا رو حالل دهی که دیی رضانیچون با ا...ادی بهتره بکرد
 
 !کردیم

 !        سارا که رفت باز هم غرق فکرهاش شد

 !نهی زمي آدم رونی خودخواهتریوانی فربد ککردی فکر مشهی        هم

 ! بوددهی از رضا دي اگهی ديچهره ...        اما امروز 

 !یطانی شفی        چهره مغرور و کث

 قبول کرده با من ... با منخوادیم...فقط چون آقا ازش خواسته"        
 

 "! کنه؟ازدواج

 !        لبش رو گاز گرفت و چشمهاش رو بست
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  دهن آقا رو ينجوری اخوادیالبد م... بودی        چقدر صداش بدون هر حس
 

 !ببنده

  هی و کنمی مرونتی بود که آقا بهش گفته بدهی بار خودش شننی        چند
 

 اگه با مهتاب ازدواج ...البد االن هم بهش گفته.. ذارمی کف دستت نمقرون
 

  ...ینکن

 "!رفتند؟یهر دو با هم م...  پدر و مادرم با هم دیچرا با"        

 .. شدشتری اش بهی خودش سوخت و گري        دلش برا

 " رو ندارمی کسچیمن ه"        
        

 ! کتابخانه يتوو  ..نیی پاي        طبقه 

  پشت گردنش برد ، ی        رضا هر دو دستش رو با حرکت کامال عصب
 
 !دی خندکیستری هیلی به سقف ، خی قدم عقب رفت ، و با نگاهکی

  گذشت تا به حال خودش قهی بود و چند دقستادهی پدرش اي        روبرو
 

 ! بشهمسلط

 قول !...به پسرت...نبه م!...بزرگ محل....حاج آقا !..ی حاج-         
 

 .. هنوزمیبرج نه... تا آخر امسالیگفت..يداد

 :        حاج آقا مستاصل گفت 

 .. رضا بابا-         

 :        داد زد و صداش گرفته بود 

 ... تا آخر امسال بهت یگفت.. فکر کنی گفت-         

 : داد رونی شده اش بدی کلي دندونهانی        شمرده شمرده و از ب
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 برو به اون ... از وقتم مونده بودگهی دمیهنوز سه ماه و ن!...دمیوقت م        .
 
 ... بگوي که بهش قول دادي پدر و مادریب

 ! رضا -         

 !ننشی تهران ببي کله کنمی        بگو خواهرش رو بلوتوس م

 ! ببر صداتو پسر -         

 ...ارهی بگو اسم مهتاب رو ب-         

 ... آروم باش-         

  :دی        انگشتش رو سمت پدرش کش

 جانماز وا .. جلوش ینیشی بار می سي که روزیی به همون خدا-         
 
  نهی کنم ای که مي کارنیکمتر...ي که قبول دارییبه همون خدا...یکنیم
 

 ! بزنمششی مطبش آتي توکه

  به هیچند ثان.  رفترونی سمت در و بدیچرخ.... مکثهی        بعد از دو ثان
 

 بعد . دی کشقی بسته ، سه تا نفس عمي داد و با چشمهاهی بسته تکدر
 

 ! اش رو از در گرفت و سمت پله ها رفتهیتک

 ! ، در زد و داخل شدي اقهی دقکیبا مکث ... اتاق مهتابي        روبرو

  بلند شد و خودکار به دست ی صندلي هول از رودنشی        مهتاب با د
 

 . شد کیرضا باز هم نفسهاش رو منظم کرد و نزد . ستادی ازی مپشت

  توانش ، دستهاش ي مونده بود که مهتاب با همه نشونی        چند قدم ب
 

 ! کرد حرفش رو بزنهی از پشت قالب کرد و سعرو

 !گمیم... به آقارمیخودم م ..خوامی من م-         
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 کامال  . یه محکم بود و نه عصبانن..ی ، برخالف کلمات قبل" گمیم"        
 

  شتر،ی که رضا سمتش برداشته بود جراتش بیبا هر قدم.  ادا شده بود شل
 

 ! شده بودکم

  شده بود که هم کی رو تر کرد و اونقدر بهش نزدنشیی        رضا لب پا
 

  که قصدش رو داشت ، انجام يو هم کار.... حرفش رو قورت بده مهتاب
 

 !بده

 !توجه لرزش مهتاب شد        م

 ؟!یترسیاز من م!..من بهش گفتم ..ستی الزم ن-         

 : شدرهی        سرش رو جدا کرد و بهش خ

 .. مهتاب-         

 ..خوامیم... رضا-         

  کامل باعث یچارگی نتونست حس بی وقتیول.. کرد جدا بشهی        سع
 

 ! کنههی دوباره هم گرشد

 !یدوست داشت.. تو منو -         

 ! رضا -         

 !يمنو دوست دار..ي دار-         

 ..ي..داداشم.. تو-         

 .. راستش حرفش رو قطع کردي شونه دی        تکون شد

 !تکر ار کن..پسرعموتم!..پسرعمو!.. احمقستمی داداشت ن-         

  هی کرد گری دست فشار داد و سعي رو توکشی توني        مهتاب انتها
 

 ! رو خفه کنهاش
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  یسع.  برگشتی        رضا شونه اش رو رها کرد و دوباره به حالت قبل
 

 : لحنش آروم باشهکرد

 ! وقته دوست دارمیلیمن خ.. االن نبودهيبرا..همش هم.. نی بب-         

  بودش تا دهی اومد که به سمت خودش کشادشی قبل رو ي        هفته 
 

  ی لعنتیِلباس مشک!..رهی رو روش بگي چاي هاوانی پرت شدن ليجلو
 
 .دندونهاش رو هم قرار گرفت.. اومد وادشی

  زن من ي خواستگاريایم.  اشهنهی رو سیسر دندون کش آشغال"        
 
 "! ی چیعنی رضا یفهمی کندم میکی یکیدندونهاتو که !..؟

  شدیاگه الزم م.. هفته بود که با تمام وجود عاشق شده بودکی        
 
 ، از !  چند ساله که عاشق شده نی که تو ایی سراغ تک تک اونهارفتیم
 

 ! کردن ي خواستگارمهتاب

  دی شدنقدری شدند ایکی که چند ساله عاشق یی مطمئنا اونهایول"        
 

 "!شهیقد همون چند سال م.. عاشقمدی شدیلیمن االن خ.. نشدندعاشق

 !ادیز..یول... چقدردونمیاصال نم..دیچند سال شا... وقتیلی خ-         

  ي داشت از پله های اومد وقتادشی رنگ مهتاب رو ي        خلخال نقره ا
 

 .. ورفتی باال متاالر

 : فشارش دادشتری        ب

 !ادی زیلی خ-         

 ! نکنهکی وقفه ، اعصابش رو تحری بي هی گري کرد صدای        سع
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  به نیاز ا..و..دوست دارم..پسرعمو ام... مهتابستمی من داداش ن-         
 

 ..چون من .. کردن ، خجالت بکشهی گري من لطفا بجادنیبا د..بعد

 :دی سمت خودش کششتری هر دو دست ، بنی        جدا شد و سرش رو ب

 ! که باهات ازدواج کنمنهی واقعا قصدم ا-         

  و نیی بار چندم پاي جابجا شد و برای کمی صندلي رویلی                ل
 

 : رو چک کرد ي وروددر

 ! االف کرده منو انتر -         

  بود دواریهنوز هم ام.  رو هم زد شی کافوانی کرد و با حرص لی        نچ
 

  گهی همدنجای ازش صحبت کرده بود و خواسته بود ادای که آی مهمموضوع
 

 !بان ساناز نباشه مونا از زي و حرفهای قبلي هفته انی ، جرنندی ببرو

  رفته بود به زهر مار نیی از گلوش پای تا االن هر چی قبلي        از هفته 
 

 ! شده بودلیتبد

  هر ي هرزه ي دختره خواستندیم!  نفهم ضِی مري هایمی        واقعا کر
 

 !لشون؟ی فامي رو ببرند توییجا

 !ل؟ی        سه

  زی مي دهن برده بود روکید رو که تا نزیوانی لي        با حرص آشکار
 

 !دیکوب

 ؟!        الهه

  کثافت سر جاش ي کات رضا با دختره انی سر جرفشونی        هنوز ک
 

 !بود
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 !کردنی مفی کی کلدنشیدی        هنوز هم هر وقت م

 !ل؟ی        سه

 ! الهه؟يبره خواستگار!...؟یمی کرلی        سه

 !؟یمی کرلی فامي        لجن بره تو

 !ره؟ی پوزه اش رو براشون بگاستی دنای        که تا دن

 ! بزنهخواستی به خال نزده بود که الهه مينجوری هم ادای آی        حت

 ! ها آخرش بودندیمی        کر

 "! الهه پاش به ولنجک برسهذارهیجنازه ام هم نم"        

 !ي هو-         

  دایروبروش رو نگاه کرد که آ قلبش گذاشت و ي ، دست روینی        با ه
 
 !نشستی مشخندی نبا

 !؟ییکجا..؟!ی خوب-         

 ؟! نمردالدیم!....دو ساعته منو کاشته... مرگ-         

 : پررنگ شددای آشی        ن

 فکر کرده همه مثل خودش ، !.. بچه رودمیدو روزه اصال ند.. فداش-         
 

 !لنی مرد ذلبدبخت

  گرفتی فرداد قرار مي که روبروي هر دختريخب برا.. لی        مرد ذل
 

 ! بودی کامال مناسبیلقب

  فرداد با د،یرسی به مشام می گند خودخواهي از فربد بوی        هر چ
 

 !کردی مي باهاش برابرشی وصف نشدنهی اخالقسگ

  از لتری ذلکردیدو روز با فرداد سر م!... زبونشنی با همدای آنی        هم
 
 ! با اون همه دبدبه و کبکبه اششدی میلیل
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 : رو با هر دو دست گرفتوانی        ل

 !فقط نگو در مورد اون فتنه است...الدی جون م-         

  ي هري بود برای و نفس سردش ،کافدای        سر تکون دادن ناواضح آ
 
 !یلی دل لختنیر

 ؟!يدی شنيزیچ!... ها ؟-         

 ! با ساناز حرف زدمشبید... موضوع هی جد-         

 ! ازش خارج شدی آروم" ي واي ا" باز شد و یلی        دهن ل

  لی باهاش بهم بزنه و بعد سهخوادی مي رضا نامداردونستندی        اگه م
 

 !شدند؟ی اونهمه خوشحال مش،ی بره خواستگاریمیکر

  ...نای امیدیما که اصال ند! گفت؟ی می چ-         

  گفتیساناز م!.. گرفتنمیخانواده اش تصم...نهی مشکل هم هم اصال-         
 

 ...دهی پرسی در مورد الهه ازش سوال مشی وقت پیلی عموش از خزن

 !ه؟ی جدگهی از کجا م-         

 : به لبش داد ي شکل مسخره ادای        آ

 به مامان ساناز گفته نظرت ...یلی خانم مصره خدی ناه-         
 
 ..گفته!...ه؟یچ

 : کرد و ادامه داد ي پر تمسخري        هه 

 ! ازشادیخوشم م!.. با کالسهیلیخ        .

  بود که ی ، برو تر از اونلی ساناز ، مادر سهي فکر کرد ، زن عمویلی        ل
 

 ! نداشته باشهداری خرحرفش

 !ه؟ی چقدر موضوع جدگفتیم!.. بود؟ی نظر ساناز چ-         

 : زل زد یلی لي چشمهاي تومی مستقدای        آ
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 ! جون از الهه خوشش اومدهدیناه... ول کن ساناز رو-         

 ؟! الهه و رضا چقدر با هم ندار بودندهیند..؟! خودش بوقهلی سه-         

  که يکار...گمیتمومه دارم م . یلی تز بده لنی مامان بزرگا نشنی ع-         
 

  کرده، رفته ، ياز الهه خواستگار یمی کرلی ، سهمی انجام ندگمی ممن
 

 !تمام

 : برق زدیلی لي        چشمها

 !؟ي چه کار-         

 ! هم کنج لبش نشستي ناواضح لبخندیلی        خ

 !رهیگی میعنی... نقشه داره گفتی مدای        اگه آ

 ؟!یکنی به من اعتماد م-         

 ! من؟-         

 الهه ....ادی بشی پي موضوع خواستگارنکهیبل اق...می راه دارهی فقط -         
 

 ..نجاستیشانس ما ا. یلی لدهی نفهمهنوز

 !؟ی بگیخواهی می چ-         

 :        سرش رو جلوتر برد

 از اون ور اشکان از !..الهه از من و تو متنفره!..یلی خوب گوش بده ل-         
 

 . قصدش رو نداره  ادی هم که بوش مينجوری نکرده ، اي خواستگارساناز
 

 ...فکر کنم ... و کنهی دست به کار شده داره عجله منی هم بخاطر همدیناه

 !؟ی چی فکر کن-         

 ! کنهيبخواد ازش خواستگار.. اشکان ..ترسهی م-         

  ي نگاه ناباور توهیبعد از چند ثان..دی حدقه چرخي تویلی لي        چشمها
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 : کردی عصب کامالي ، خنده دای آصورت

 منظورت اشکانه ..؟!اشکان!.. ؟دای آي خل شد-         
 
 ...يبره خواستگار!..یمیاشکان کر!..اشکان..؟!گهید

 : حرفش رو قطع کرددای        آ

  که نهی اادی که سرمون بیی بالنیکمتر..ي من گوش ندي به حرفها-         
 

  نکهی بخاطر الیمنبعم موثقه، که مادر سه!.. کنهي ازش خواستگارلیسه
 
  ی پسرش رو راضی کنه داره هول هولکي اشکان از الهه خواستگارترسهیم
 
 !کنهیم

  سطل هی کردیاحساس م.  چشم دوخته بوددای ناباور به دهن آیلی        ل
 

 !دندی روش پاشخی آب

 ! بود دای آي        در واقع حقه 

 د که چند سال قبل از  ها بویی از اون باالیکی ، ی        پدر الهه نجف
 

  هاش رو ي اسمش هم دور و وردنی هنوز شنیول.  خارج شده بود مملکت
 
  ي هم ، با پدر اشکان و کال خانواده ی دشمنيتو.  انداختی لرزه مبه
 

  رانت ي هی به قضگشتی برماشونیجر. داشتی طوالني ها سابقه یمیکر
 

 ت روشون گذاشته  رامسر ، که پدربزرگ اشکان دسينهای سر زمیبزرگ
 

 !بود

  به فکر ی دو خانواده با هم ، حتنی امکان نداشت اونومیلی در مکی        
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 . نظر راحت بود نی الاقل از ادای آالیو خ. فتندی بوصلت

  ي آقایوقت.  استخدام الهه هم در نوع خودش جالب بودانی        جر
 

  از سهامش یمین از شی که بی واردات شرکتتی متوجه شد مسئولیمیکر
 

 اون  . ستهی بود قلبش باکی نزده،ی نجفدی دختر سعي داشت ، به عهده رو
 

 عدم ارتباط الهه با پدرش . گذشتی دو سال از شروع به کار الهه مموقع
 

  به هر حال ، اون یول.  موضوع بشهنی متوجه اری دیلی شده بود خباعث
 

  ی بود ، ولشتریز همه ب سهامش انکهیبا وجود ا.  شرکت نبودی اصلصاحب
 

 . شدی پدر الهه بودند نمي سهامدارها ، که اکثرا پاچه خوارهاي هی بقفیحر
 

  بود حاال که نتونسته دخترش رو ومدهی هم بدش نی نجفدی ، سعی ثاندر
 

  یی کنه ، الاقل جای کنه همراهش از کشور خارج بشه و باهاش زندگیراض
 

  ، دور و برش هم پر باشه از هی معتبراری شرکت بسنکهی که عالوه بر اباشه
 

 . راحت بودالشی خينجوریا.  و هم مسلکان خودشدوستان

  هی ، و صرفا با تکي نامه اهی توصچی بود که الهه بدون هنی اتی        واقع
 
  شرکت نفت ، آزمون داده بود و با ی استخدامي خودش، توي دانسته هابه
 

  دندیبعدا که دوستان پدرش فهم. بود استخدام شده ی خوبیلی خي رتبه
 
 ! دادندلشی ، واردات رو تحوچی ، کادوپهی نجفدی ، دختر سعی الهه نجفنیا
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  خبر یمی ها و کری نجفی که از دشمنیلی        به هر حال ، ل
 

 !رهی بگينجوری ادای آيممکن بود حقه ...نداشت

  به لیه ، تبد خودش بفهمنکهی وقت قبل و بدون ایلی        الهه از خ
 

 ! دخترها شده بودي هی بقنطوری و همدای و آیلی لکی ي شماره دشمن

  یلی لی و سر در گمیجی ، از گدی که اوضاع رو مناسب ددای        آ
 

 : کرداستفاده

 بهم خوردن رابطه اش با رضا !....رهی با فربد هم کارد و پنیدونی م-         
 

  تو شرکت از قبل هم بدتر شونیرم دشمنخبر دا...نهیبی از چشم فربد مرو
 

 ...شده

 ؟!هیبگو چ...؟!ی بگيخوای می چ-         

  نفر االن هست بره جلو ، و بهش چراغ سبز هی نفره ، فقط هی فقط -         
 

  یلیل.. رو سراغ ندارمي اگهی کس دچیه. . سمتش رهی بده ، الهه منشون
 

 !یدونی خودتم مهی اورژانساوضاع

  داشت دای آی قبليهنوز جمله ... نگفتيزی چی لبش رو باز کرد ول       
 
 !لرزوندشیم

 "!  خدا ای..؟! اشکان"        

  ها ي از خودیکی می دارازیاالن ما ن...کردمی مگهی فکر دهی وقت بود -         
 

  شده اش لی ذلي و اون ننه لی که بره تو چشم سهیکی... سمت الههبره
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  مونی تر بشه، پشي جدنکهیقبل از ا.. بشنمونین پشکه خبر مرگشو!..
 

 !بشن

  شده لی تبدنیقی ، االن به هی چدای هم داشت که منظور آی        اگه شک
 

 تازه االن داشت .. آوردی نفهم رو تو راه ميتازه االن داشت پسره !..بود
 
  ری فرستادش تو دهن شی می دستیدست!..هی عالقه اش جدشدی مدواریام
 
 !؟

  شی رو جدهی قضنایامروز فرداست که ا...یلی گوش بده خوب ل-         
 

 !کنن

  یلی خانی ست برلمی نیلی تولد مادر لي ماه نشده بود براکی        فرداد 
 
  که ی گفته بود کسهی هدلی گوشش موقع تحوي گرفته بود و توییبایز
 

 ! طال گرفتدی آورده رو باي نازنی به ايدختر

  لیسه!.. جلوادی فربد هم که شده با سر مایالهه بخاطر لجش با تو  -         
 

 !دهی از تو رو از دست نميری هم که بکنه، شانس حالگي خواستگارازش

  و مادرش تا یلی دخترها رو در آورده بود و لي چشمهاانی        برق برل
 

 ه  گفتکی شیلیفرداد خ... بودنددهی نخوابی اون روز از شدت خوشحالصبح
 

 ! بشهي رابطه اشون جدخوادی مبود

 !ي خود-         

 ...نی ببیلیل...نی بب-         
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 ! باشهي خود-         

  ...می ما دار-         

 !ياوردی ، نياسم فرداد رو آورد...نی تو بب-         

 ! نشونه گرفتزی آمدی        و انگشتش رو تهد

 !یلی لی بدبختیلی خ-         

 : گرفت        گر

 ...یگی بعد ميذاری مهی از من مايدار!.. من؟-         

  االن بره جلو که الهه یبجز فرداد ک.. االن بره جلویک... تو بگو-         
 

 ! رو دارهطشی شرايفرداد همه ... همه فکر کردميرو...ره؟ی بگلشیتحو

 ! جون ندارهالدی اونوقت م-         

  سال نشده نصف تهران تو هی..هیما جد ي رابطه دوننی همه م-         
 

 ! ما شرکت کردني نامزدجشن

 ! کردهيفرداد هم از من خواستگار...يدی زحمت کش-         

 ؟! من االن گفتم فرداد بره عقدش کنه-         

 !خب؟..حرفشم نزن.. شوالیخیب...نی بب-         

  تو میاری که فرداد رو بنی رو امی بذاردیما االن وقتمون رو با...یلی ل-         
 

 االن وقت ناز و نوز کردن تو رو .. بره سمت الههمی کنشیکه اونو راض..راه
 

 !میندار

 : خم شددای گذاشت و به سمت آزی مي        هر دو دستش رو رو

  بره یگیاونوقت تو م!.. فرداد برسه من مردمي اون سگ به صد متر-         
 

 ..باهاش

 ! هوا زدي تویعصب بشکن هی        و 
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 ... گوش-         

 ...یچیه... نگویچی ه-         

  بره جلو تونهی نمنهی ببلیسه...نی دو ماه همیکی... ماههی فقط -         
 

  نی امیکنینابودش م ....میبری شرفش رو ممیکنیداستان درست م...هیکاف
 

  با ننیب رو بنای دو مجلس مهم، همه ایکیفقط ... نقشه دارمیکل...دفعه
 

  !دهی با فرداده ، وش به حرف مادر سگش نمنهی ببلیسه !...نیهم...هم

 !؟یشناسی صاحاب رو نمی بي تو اون دختره -         

 ! بتونه گولش بزنه خره؟یکی که هی آخه فرداد کس-         

  یالهه نجف...شدی می راضیلی بود لگهی دی اگه صحبت کسدی        شا
 

  دختر مگه نبود بعد اون همه نیهم.. کردشینیشبیه پ نبود که بشيدختر
 

 !ل؟ی با سهي نامزددیاالن شده بود کاند... حلق همه با رضاي تورابطه

 : گفت ي        با لحن کامال جد

  خوادی هم میهر گوه.. اصاللی سهرهیبره بم..دای حرفش رو نزن آ-         
 

 ! بره بخورهدی ناهبخوره

 ... م-         

  از من مردها رو شتری سرت بي تو چند برابر موها-         
 
 که تو رو خدا .. التماس کنم به فردادنمی برم بشيانتظار دار!...یشناسیم
 

  من ي باال برارهیکه اونم پوزه اش رو بگ....؟! مدتهی ی رو الهه نجفزی بربرو
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  من قبول ي کنه، آخرشم با ادا برافیبعد تو دلش ک..؟!شهی نمکه
 

  کنم که بهتره تا راهکار تو رو اجرا زیخودم برم خودم رو حلق آو!...ه؟کن
 

 !کنم

 ! تو؟ي اصال فهم ندار-         

  باهاش حرف یبشنوم رفت...ياریاسم فرداد رو نم...هی کافي تو دار-         
 

 !ارمیاسمتو نم...دای آيزد

  تا حاال  ها کهیمی کرلی بره تو فامي چرت جوري دختره خوامیم"        
 

 "!کنمی نمسکی فرداد ري رورمیمن بم...به درك.. نرفتهينجوری ایکس

  ، رفتی رو بلند کرد و سمت در کافه مفشی کی عصبیلی لی        وقت
 

  ي الهه ، روي پشت دستشون رو برادی که باکردی فکر منی به اهمزمان
 

 پدر  و شهرت تی ، بخاطر ثروت و موقعی نخواهیخواه.  بگذارندنیزم
 

  افهی هم که نباشه ، متاسفانه ، و باز تو دلش تکرار کرد متاسفانه ، قدزدش
 

  کنه بره ی رو راضلی مثل سهیکی بود که بتونه ي در حداش
 

  !شیخواستگار

 و بعد .  گارسون بلند کرد ي دست برادای        از در که خارج شد ، آ
 

 بعد از بوق چهارم .  درآورد و فرداد رو گرفت فی رو از داخل کشیگوش
 

 . شدوصل

 !زمی عز-         
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 ! چته؟-         

 اخالقش .  فرداد ، باعث تک خنده اش شد ی دلخور و شاکي        صدا
 

 ؟! با سگ فرق داشته باشهدی مو نباي اندازه

 !زمی سالم کردم عز-         

 ؟!بعدش.. خو-         

  بود که ی که فرداد ، تنها کس نبودنی هاش علت اي بازوانهی دنی        هم
 
 ؟! بودالدی مي ، کاش جاکردی آرزو مدایآ

 !نمتی ببدیبا... فرداد-         

 ؟! هم هستالدی م-         

 . دی فرداد خندي با صدا ، به لحن عوض شده دای        آ

 *دهی       ش
 

 ! خوشگلمی آجي برامیری جشن بزرگ بگهی دیبا... مامان-         

  ظرف ي انگور توهی. دمیی سوده رو پای چشمری  مجله رو ورق زدم و ز      
 
 ! خوشحال کننده بود؟نقدری ،ادنی چوهیم

 منم که !.. خوشحالن؟نقدری بگن واسه خاطر من اخواستنی        حاال م
 

  !خر

 ! شونه گهی دزی چهی ای        

 !شدی مامان هم دور نمي لبهاي        لبخند از رو

 بهتر ...اول ، سوده.  مهمتر بودیلیسوده از من خ.  بودنی همشهی هم       
 
 ! سوده،

 ! سودهشهی        اصال هم



 622 

 !        من برم به درك

  روزیعمه ات هم د..بذار ماه صفر هم تموم بشه.... تو فکرش هستم-         
 
 ! اصال میری تاالر بگگفتیاون که م.. بودنجایا

 !رنی من جشن بگيالزم نکرده برا...نم کردم اخم کی        سع

 ! که توش نتونم فربد رو دعوت بکنم بزنم تو سرم؟ی        من جشن

 !کنن؟ی مسخره ام نمنای        صدف ا

 : انداخت و پر ذوق گفت ی        مامان بهم نگاه

 ! قربون دختر گلم برم من -         

 :        بعد دوباره به سوده نگاه کرد 

  با زن يخودی قهر بنهمهی استی خوب هم نگفتی منبی عمه ز-         
 

  دهی جشن به مناسبت قبول شدن شهی گفتیم... بگم؟یچ ...ناتی اعمو
 

  !می دعوت کندی و حتما اونا رو هم بامیریبگ

 ! هم فشرده شدي        دندونهام از حرص رو

 ! بگه ؟یچ!... بگم؟ی        چ

 ! اومدیرفهاش نم از حی خوبي        اصال بو

 !شده بود زن عمو؟ ! ی غربتنای مگهی        حاال د

 ؟!        عمو

  !يخودیب...ی        قهرشون شده بود الک

 !ارهی جرات نداشت اسمشون رو بیشکی        تا حاال که ه

  کرد، همه ي لفافه از سوده خواستگاري خانم تومی که مرروزی        از پر
 
 ! درست شدزیچ

 !دی     سوده و سع   
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 !دیچرخی دهن مي و فربد ، تودهیبهتر از ش...        اسمشون

 !دمی از سر حرص کشی        نفس

  بای شده بود تحملم رو تقردهی سرم چي توشبی که از دیی        با فکرها
 
 ! دست داده بودماز

 ! بهم دست داده بود؟ی موجود اضافهی        احساس 

 ؟!        فربد

 ! دستم بود؟ی      چ  

  المی که خخوادی مشهی همي کلمه نگفته بود من رو براهی        هنوز 
 

 ! باشهراحت

  کاری کنم چکاریکه چ . کردی خودش ورور مي        صدف بود که برا
 

 ! حاال؟یخب که چ. نکنم

 ؟! کرده بودي        فربد ازم خواستگار

 !        نع 

 ! گفتيدیی شد و با ذوق بفرماکی نزدهوی        سوده با ظرف م

 ! دلم داشتمي زشت تویلی حس خهی        

  ، همه جا چو انداخته بودند که زمی عزي        مامان و خاله خانم ها
 

 ! خوامی رو نمنی گفته من امسوده

 ! خانممی مري هم نبود پس حرفهابی        عج

 ؟! بهترنی از ای        فکر کرده چ

 ! از سوده بهتر؟ی        ک

 ! نقص خودش هم جواب رد دادهی بي که به پسر عموي        سوده ا

 ! از دستش داددی        معلومه که نبا
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  که حسادتم مشخص ي کردم جوری مبل جابجا شدم و سعي        رو
 

 !هی چقدر جدهی بفهمم قضنباشه

 ! با پسرش؟ای ادیتنها م....؟! خانممی گفت مری چیگفت... مامان-         

 ! به سوده انداخت ی        لبخندش کش اومد و نگاه

 !        سوده هم همونطور رو ابرها بود

  دندیکشیانگار از من خجالت م!... شون بودافهی قي حالت خاص توهی        
 

 ! رو بگنزی چهمه

 !شدی نبودم قطع نمششونی من که پی        پچ پچ هاشون ول

 ...مزی نه عز-         

  هی من اگه گفتی مشی چند وقت پنیانگار نه انگار تا هم!..زمی        عز
 

  ي ، واسه دی سعي براارهی در رو در ننی اي خانم پاشنه می نکردم مريکار
 

  !تو

 !گفت اولش بچه ها با هم حرف بزنند... هم نگفتقی دق-         

 !        به سوده نگاه کرد

  دی محل سگ به سعیک...بد رو داشتم        خوب بود که من فر
 
 !گذاشت؟یم

 ! من؟ي خواستگارانی ناهی هزار سال سخوامی        م

 !فقط فکر کن ..؟! قبول کنمخواستمی اومدن من می        م

  دی سعلی فامي با کالسش به همه ي فربد و خانواده ي تار موهی        
 
 !دندیارزیم

 !ه بود حتما  شدي جدهیقض...نکهی        فقط ا
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 ؟!کردی        سوده قبل از من ازدواج م

 !؟ی چمی خواستگارادی        اگه فربد نخواد ب

 !؟ی ام باشندهی تو همسر آخوامی کلمه گفته که مهی        اصال تا حاال 

 !یچی        ه

 !من چقدر خنگم!... نگفتهیچی        ه

  زودتر از من خوادیرم م خواهر کوچکتدیشنیاگه م... فربد نی        هم
 

 !کرد؟ی خودش فکر مشی پی کنه چازدواج

  سوده ، ي خواستگارادی بود بنی        مامان همون موقع هم که منتظر ام
 
 ! رو روشن کنمدهی شفی تکلدی اول باگفتیم

  ي ، قبل خانواده کنهی شده درستش مي رو هر جوردی سعگفتی        م
 

 !ي خواستگارانی بعمو

 ! بودی موجود اضافهیدرست حسم مثل ....   حاال     

 ؟!دی سعي براخواستهی خانم از اولش سوده رو ممی        مر

  !نای ادی سعی خانوادگیی داراشی        فکرم رفت پ

 !دی رسی به فربد که نمیول...        پولدار بودند

 !دیرسی هم مدیشا...        البته من از کجا بدونم

 ! داشتسی جنسهی دی        سع

 ! محل تو کفش بودندي دخترهاي        همه 

 ! ارزهی چقدر مدونستمی فربد رو نمنی        ماش

  ستیدو.... خودمون، مال خودش بودکی نزددی سعيخونه ..        تازه 
 

 !يمتر

 ! ذوق مرگ بشنينجوری        مامان و سوده حق داشتند ا
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  زدمی رو مي هشتاد متري خونه هی یول..ود باورانی ني تودی        فربد شا
 

 ؟! سرميتو

 !کردی مي که ازم خواستگاررمی        حاال گ

 ! بهتر از اکباتانه اورانی نگفتندی که بعدا نمنای        خاله ا

 ؟!کهی شما کوچي خونه نقدریا...یییی آخگفتنی        م

 !ازه است انکدنی خودشون هم همي که خونه گفتندی نمگهی        د

 !نقدرهی ما هم همی فعلي گفتند خود خونه ی        نم

  کله رفتمی من اگه م،ي مترستی دوي خونه ي تورفتی        سوده که م
 
 !بازم سوده ازم سر بود.... ولنجک همي

 ! مردمی        حتما م

  منوچهر از من ، یی محمود پسر داي        اصال خاله ها بعد از خواستگار
 

 ! من یبودند دشمن خون شده

 !        حاال خوبه من جواب رد دادم

 !کردی مي بود که فربد کثافت ازم خواستگاریطی در شرانهای اي        همه 

  ذهنم و قلبم پر از فکرها و بستی ذهنم نقش مي        فربد که تو
 

  ي از من خواستگارخواستی گفته بود میک . شدی متناقض ميحسها
 

 ؟!کنه

 !دی    حاال پولدارتر باشه از سع    

  کنهی مي از سوده خواستگارنی        اون موقع ها دلم قرص بود که اگه ام
 

  تو جورش ي رو هم برادی عوض مامان قول صد در صد داده بود سعدر
 



 627 

 !کنمیم

  به ی اومد ولی مامان هم هر چقدر که خوشم نمي        از رفتارها
 

  بگه حتما بهش عمل يزی چهیکه اگه ...م اعتماد کامل داشتحرفهاش
 
 !کنهیم

 ! بهترهنی از همه نظر از امدی سعگفتمی        م

 ! هم همسرم از سوده بهتر باشهدیبا...        خب من خواهر بزرگتر بودم

 تازه ارشد قبول ... نبودکلیخوش ه.. من خوشگل نبودي        سوده اندازه 
 

 ! بود ، اون هم آزادشده

  !یدولت...نشستمی   من از بهمن ماه سر کالس دکترا م     

 .نیهم. شستی و ظرف مکردی        سوده فقط بهتر از من غذا درست م

 ! از فربدتی چرا دلم پر شد از تنفر و عصباندونمی        نم

 !شعوری        ب

 ؟!کنهی نمدای بهتر از من پدیفهمی تا مگذشتی مدی باگهی        چقدر د

 !   کثافت     

 من که از اون . ي خواستگارادی که برم بهش بگم پاشه بشدی        نم
 

  بهتر دیفهمی مدیبا .دیفهمی مدیخودش با. سر نبودمرهی احمق خيدخترها
 
 !ارهی نمری من رو گاز

 !دمی پام کوبي        مجله رو آهسته رو

 !شدی نمدمی مسخره عاي فکرهانی از ایچی        ه

  ي از من خواستگاردی سوده وسعی رسمي قبل از نامزددیبد با        فر
 
 !تمام ..نیهم...کردیم
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 !        بلند شدم

  سرش ي که توي مسخره اي با نقشه هارهی        صدف هم بره بم
 
 ! کار نکنی کار کن چیکه چ. دیکشیم

  براش نقشه بکشه یکی بود که یمارمولک تر از اون!         جناب دکتر 
 
 .بهم ثابت کرده بود.  گول بخورهنماو

  دنی نقشه کشينجوری بود ، پس من با ای افعينای        اگه برادر اون آدر
 
 ! به دام بندازمشتونستمی نمدنی کششی با دست پس زدن و با پا پو

  که زدمی االن باهاش حرف منیبهتر بود هم...        شماره اش رو گرفتم
 

 ! بودمیعصب

 !کثافت ...؟! چراداشتی        بر نم

 !شدمی باهاش روبرو مدی باگهی جور دهی        

 !می        مستق

  !نی        هم

 : گوشم ي تودیچی پر از شوقش پي        صدا

 ؟!عشق من خودش زنگ زده!.. عشقم؟-         

 !        زهرمار 

  ياختنهی زبون رنیا.... کردی مي داشت از سوده خواستگاردی        سع
 

 ؟! سرمي توزدمی رو ممسخره

 !        من از سوده بزرگتر بودم

 !عاشقم شده!... سرم به سوده گفته بودم دکتررهی        خ

 ! به بهنازیحت...ي        وا

  :دمی        غر
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 !؟یی کجا-         

 ...کنی چرا سالم نم-         

 : حرفشي تودمی        پر

 !یی کجا-         

  :دی کشيفس بلند        ن

 !نی ماشيفدات شم، تو...نی ماشي تو-         

  مسخره ات خوشحال ي فدات شم و عشقم گفتن هانی اصال از ا-         
 
 ؟! مثل خواهر مونگولتميفکر کرد!...شمینم

 !دهی ش-         

 ...زنمای دارم حرف م-         

 ؟! کرده قربونت برمتی عصبانی ک-         

 ...گهیمن ، د. فربد ، گوش بده....وف ه-         

 ! بزنم فکر نکرده بودمخواستمی که میی حرفهاي        اصال رو

 ؟! بگم االنخواستمی می        چ

 ! بابا ي        ا

 !ده؟ی شهیچ...؟ی چگهی د-         

 ! هم نبود هی از اون ذوق اولي        صداش نگران بود و خبر

 حاال .... بود و گفته بود جلسه داره امروز همجمعه... شدممونی        پش
 

  خواستمی اصال برو به درك ، مگفتیم..گشتی و کوفته داشت برمخسته
 
 ! کنم؟کاریچ

 ! نبودیمونی پشي برایی جای        ول

 ؟!ی        باالخره که چ
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  که مامان داشت ينجوریا...ي خواستگاراومدی روزها منی همدی        سع
 
  می مرخواستی من هم مي دکتری جشن قبولي، حتما برا رفتی مشیپ
 

 ! رو دعوتشون کنهخانم

 !اومدی جون هم حتما مدی        سع

 ! ذهنم نقش بستي سوده توروزی خندان و پری        تصو

  ي آقاي روی که وقتت رو گذاشتی خنگیلی گفت خی مشهی        هم
 

  !دکتر

 !کنهی نمي از تو خواستگاریکنی که مییفهای تعرنی        فربد با ا

 !؟ینیبی نمي ، جدگفتی        م

  ادیگفت بفرض هم که ب...می با هم نداری تناسبچی        ما ه
 

 ؟!يای اپنش کنار بي با اون خانواده یتونیتو م..تیخواستگار

  کاش وقتم رو يا!...خوردی و سوده بهم نمنی امنی کاش بي        ا
 
 !نم کثافت و پسر کودنش خامی مري روگذاشتمیم

 !اقتی لی بنی        ام

 ... خانم هممی        اون وقت مر

 ! دلم زار زدمي        تو

 ؟!ی خانم چمی        اون وقت مر

 ! تو ؟ي خواستگاراومدی        م

 !خواستنیسوده رو م.... کهيدی        د

 ! من از دستت خسته شدم-         

 ! شدمتریعصبان...ومدی نیی صداچی        ه

 ؟!زمی شده عزی چ-         
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 !ختیری از صداش میخستگ... حوصله گفته بودی        آروم و ب

  که همه ستمی نییچون من از اون دخترها...یدونی معلومه که نم-         
 
 ! جار بزننانی مشکالتشون رو بي

 ! بگمی حاال چکردمی        داشتم فکر م

  نی کوبم االن به ایسرم رو م... شدهی بهم بگو چدهیش.... شدهی چ-         
 

 ! وامونده فرمون

 ! من باال نبري صدات رو برا-         

 : گفت ي        با لحن آرومتر

  قربونت برم؟هی بگو چ-         

 :        چشمهام رو بستم 

  ي خواستگاريای بي بعدي هفته نی تا آخر همدیبا...تا.... اگه-         
 

 ؟! من دوست دخترتميفکر کرد..!من

 ... دهنم گرفتم و سرم رو تکون دادميدستم رو جلو...ای خداي        وا

 !گند...        گند زدم 

 ! گفتی نمیچی        ه

 !        لبم رو گاز گرفتم

 !؟ی چ-         

 ؟! نبودي اگهیسوال د...        گر گرفتم

 همش دارم !..... خوب دارمیلیگار خ خواستهیمن ... جناب دکترررر-         
 

  خواستگارهامو یقبال هم کل....ستمی ای بابا مامانم ميجلو... تو بخاطر
 

 ... تو رد کردمبخاطر
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  ، فقط دو گذشتی با فربد ممیی پنج ماهه که از آشنانی        تو ا
 

 !دندیارزی داشتم که به لعنت خدا هم نمدی جدخواستگار

  !اومدی مواری از ديکردی هم بود که از در ردش مشعوری بنی        البته ام

  االن بخاطر فشار تمی که فکر کنه عصبانزدمی حرف مي طورهی دی        با
 

 !نهاستی ابابا

  که مامان یی از در فاصله گرفتم و با حداکثر صداشدی که میی        تا جا
 
 : نشنوند داد زدم نایا

 همش دارن !... رو ندارممیابام و مامان کول بي تحمل فشارهاگهی د-         
 

 !کنندی من غرغر مسر

  ی از سوده ، خوب موقعدی سعي        بغضم از شدت حسادت خواستگار
 

 !دیترک

 !ازت متنفرم..گمیچون من بهت نم...یدونی نمیچی تو ه-         

 ! بودی        چرت و پرت خوب

 ...زمی عزدهی ش-         

  من ی گفتای اتاقم ي تويفردا هم اگه اومد...به من زنگ نزن گهی د-         
 
 !ی همش مزاحممگمی و می توکلي آقاشی پرمیم... دفترتامیب

  ...زمیعز ..دهی ش-         

 !نیهم...ي خواستگاريای بدیبا. ستمی تو نزی من عز-         

 ... بذار-         

 ...ذارمی نم-         

 ؟ !ی مهمونامیمن باهات ب...يد خواستگار اومی داشت مدی        سع
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 !        مسخره ها 

  دختر ولگرد هستن با یکل...ی مهموني بريخوایم.  تموم شد -         
 

  يای بدی ، اولش باياری بی ، اسم منو خواستشونی ببرخودت
 

 !یرسم...يخواستگار

 !        قطع کردم و چشمهام رو بستم

  رو چرخونده بودم سمت ری مسيجور...بودم        آخرش رو خوب اومده 
 

  نای ، که فکر کنه از دست بابا اي و اعصاب خردي و خواستگارنای ابابا
 

 . شدم یحرص

  که گفتم فکر کنم ی که از مامانم کرده بودم ، با اون کولییفهای        تعر
 
 بابا  دارم و ی خواستگار عالهی کردیاحتماال حاال داشت فکر م.  کارم اومدبه
 
 ! قبول کنمدی بهم گفتن حتما بانایا

 ؟!گمی بفهمه من دارم دروغ مخواستی        حاال از کجا م

  که از دست بابا کردمی صدف آه و ناله مشی پرفتمی        فوقش فردا هم م
 
 ! خسته شدمنایا

 ! خوبهیلی رابطه اش با فربد خدونستمی        م

 ! فربددیپری زبونش م وقتها ازی        اونقدر که بعض

  وقته یلی گفت که خی وقتیول.. شده بودمی عصبانی کمدی شالی        اوا
 

  تمی و از دوران دانشگاه باهاش همکالس بوده ، عصبانشناسهی رو مفربد
 

 ! شدبرطرف
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  هیبراش فقط . دادی قبال بهش نشون مخواستی        فربد اگه صدف رو م
 

  !نیهم.. بوده ی معمولدوست

*        

  دهی شتی از عصبانی کمدیشا... رو تحمل کرد کشنبهی        فربد شنبه و 
 

  ی صدف هم نتونسته بود خبر درست درمونی حتیاما وقت . کردی مکم
 

 . آشفته شدارهی ببراش

 ! خودشي        فقط همون حرفها

 با  ی حسابری چند روز اخنی داره و ای        بهش گفته بود خواستگار خوب
 

 فکر کرد ...بعد از چند بار دور اتاقش رو زدن .  داشتهيری و مادرش درگپدر
 

 !رهی بگمی تصمعاقالنه

  که من زدی دختره و با مادرش حرف مي دم خونه رفتی منکهی        ا
 

  بود و نه ي ، نه خواستگارخوردی از آب تکون مینه آب . خوامی مدخترتو
 
 !ي اگهی تعهد دچیه

 ! خونه اشادی بکردی مشی رو راضي عهد قجري دختره دی شای        حت

 ! زدی داد و لبخند کمرنگهی رو به در تکزی به منهی        دست به س

 ! گرفتهگهی کنم که حتما دادی داغش رو زازی کم پهی        اگه 

 ! عن افتادم دنبالشنی داره عی چنمی ببادیب...        آره بابا

 !گهی از سرم دافتهی        البد م

 . شد دهی باز شد و لبخند از لبش چي        در با تقه ا

 ... تماس گرفتنیمیاز دفتر جناب کر.... دکتري آقا-         
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 ! اش رو گوش کنههی نداشت بقی        لزوم

  يتو... بوددهی بار دکی اشکان رو فقط ،ی        از سه شنبه شب قبل
 

 !جلسه

  امضا شده رو ي نگاه کنه، فقط صورت جلسه  بهشنکهی        بدون ا
 

 ! شروع بشهخواستی ميریاالن حتما حالگ.... داده بودبهش
       

  هی ي ارادری شدن اشکان ، غکی زد و با نزدي لبخندمچهی        فربد ن
 

 ! عقب رفتقدم

  شد و بعد کیبهش نزد... دارشی با همون لبخند نبای        اشکان هم تقر
 
 !دی فربد فرستاد و از پشت کشي موهاي مکث ، دستش رو الهیثان چند از

 ؟!کنهی بلند خوشگلت مي بهت گفته موی ک-         

 ؟! حرف زدهنای خواست بگه که با آدری        نم

 ! کردی ، موهاش رو کوتاه نمخواستی منای        فقط چون آدر

 !کردیقف نگاه ماونقدر که االن فربد داشت به س ...دی کششتری        ب

 ! ول کن داداش-         

 ! اهواز رو خودش بره؟ناری سمی گفتیلی به خل-         

 : داده بود گفتجهی گردنش نتدنی کششتری که از بی        همراه آخ

 ! ها کنمی شل و پلت مزنمیم..ولم کن اشکان!... بگم؟ی به ک-         

  ينجوری اتشیاگه عصباناصال ..رفتی مشی        بهتر بود دوستانه پ
 
 !کردیخب تحمل م..دیخوابیم

 ؟! چنده دمی گرفنسی بهت نگفتم من تو سلف د-         
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  یبعد لعنت... حرفشی کردن معندای پي و باال کرد براری        ذهنش رو ز
 
  ادامه ي نگرفته براي رو جدنای فرداد و آدري خودش فرستاد چرا حرفهابه
 
  !ییل در حد ابتدا آموزش مکالمه، الاقي

  ادی یسی انگلرهی داده بود که سگ مينجوری جوابشون رو اشهی        هم
 

 !ره؟یبگ

 با دخترها هم که چهار تا ... مترجم داشتشهی همتهاشی ماموري        تو
 

 ! بودی کافگرفتی مادی رو جمله

 !        که بلد بود

  !تی گات اِ گود سي        آ

 ! تو اصال داداشی خوبیلی خ-         

  امل هست که بهشون ی کلنجای بودم ادهیشن.... فربد بهت رو دادم -         
 

 !هی لردشون کرهی مادشونی يبخند

 ! رفت می شدقیجناب ما رف...؟! لرد کجا بود-         

 ! و با آخ فربد ، رهاشون کرد دی کششتری        موهاش رو ب

 !يری رو خودت مناری سم-         

 ؟! کنهکاری چیلی خل-         

 !        و دستش رو برد و موهاش رو مرتب کرد

 ؟! عشقميری نم-         

 : فربد باز شد شی        ن

 ! نه عشقم -         

 ! صورتش گذشتيبرق از رو...هی ثانهی        و در عرض کمتر از 

  !ی هانيری م-         
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 و حاال بهش !.. زده بودي آبداریلیبهش س... خونسرد یلی        اشکان خ
 
 !دیخندیم

 ... گونه اش گذاشتي        ناباور دست رو

  هفته هی فقط يبعد که برگرد!.. جات رو پر کنهمونهی میلی خل-         
 

  سر یستیوام!....سیآدر وا... فربد خودمي شدي بهم نشون بدي داروقت
 
 !تورشیو

 !همه نبود که فربد نفيزی چتوری        سرو

 !یلی خلتوری بشه سرودیبا...        خواهرش رو رد نکنه

 ... جناب-         

 !دی اشکان رو از پشت سر کشي        و دستش رو برد و موها

 ! مدتهی کن پیفادر که برگرده برو اسل....ی شما حالت خوب ن-         

 ! دستتو بردار-         

 !د؟یسلف گر..؟!دیآپ گر...؟! دارمیچ!.. نوچ-         

  ی ، دفاع شخصوركیوی مدارس ننی بهتري توی        اشکان از شش سالگ
 

 ! بوددهی دآموزش

 ! بود اصال فنسی خودش مدرس سلف دی شانزده سالگي        و تو

  فربد رو از موهاش ي زمان برد تا دست گره شده هی        فقط سه ثان
 

 !ش کنه کاناپه پرتيرو.... و سه متر دورتربرداره

 به ... که به مبل زده بود تا بلند بشهییو با دستها...        فربکد متعجب
 

 ! نگاه کردروبروش
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 فقط االن داشت .. پرتاب شدهي شده که اونجوری چدی        اصال نفهم
 

 !شدی مکی بهش نزدبی که دست به جدیدی رو ماشکان

  تازه متوجه یلو.. کرد بلند بشهی گفت و سعی دلش به جهنمي        تو
 

 ! شکمش شدي توی وحشتناکدرد

 ! که به شکمش زده بود پرتش کرده بودي        اشکان با ضربه ا

 ! کرد خودش رو از تا نندازهی سعی        دوباره دوال شد ول

  رو یلی کرد الاقل سی شده بود که سعکی        اشکان کامل بهش نزد
 

  مجبور شد خوردی که داشت جر میدستبا ... بعدهی دو ثانیول... کنهجبران
 

 ! کاناپهي رونهیبش

  کامل تافل رو ي نمره یتو که گفت... نه عشقمدی آپ گر-         
 

 ! فدات شمیدفاع شخص...فنسیسلف د!...یگرفت

 !توله سگ... گوه بخور برو کنار-         

 !کردی        زبونش که کار م

 !توله سگ؟....ها!...اچشممن خودم ک..دمی مادتی ي بخوا-         

  و چونه ینیی لب پانی بي گوديانگشتش رو رو...        و کنارش نشست
 

 ... چرخوند اش

 به  ...تی از نظر جذابدشی جدسی کي که برادرهاکردی قبول مدی        با
 

  !کردندی مي با خودش برابرشدت

  و ی قبلي هفته ی مهمونتی نصف عصباندی شادادی        لبش رو که جر م
 

 ! جمع ي اش بمونه جلوهیبق...کردی شدنش رو جبران معیضا
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 فربد در ... صورتش داشتي که روی        و فقط با همون دو تا انگشت
 

 ! دستش رو کنار بزنهتونستی نمتی عصبانتینها

 !ي فصل کتک خوردهیاالن !... روت کم بشه بچه -         

 !زدی میلی سدی        با

 ! هوا گرفته شدي باز تویول... فکر دستش رو بلند کردنیبا ا        و 

 ! بودي جدیلی خفنسشیسلف د... نکرده بودی        شوخ

 !واسه لردت؟...؟!يبری من باال مي دست برا-         

 ! بهش زدي اگهی دیلی محکم سگهی        و با دست د

 و ....ي قرمزعی سریلی خیوقت.. کم شده بودتشی از عصبانی        حاال کم
 

 !دی راه گرفته از لب فربد رو دکی خون کوچي لکه

 ! دوست نداشتم فربد بخدا کشته بودمتنقدریا.....؟! خوب شد-         

  ی دونست چیاصال نم ..تی از شدت عصبانیول..        چتد بار لب باز کرد
 

  ی حرکتچی لرد بود و قدرت هاریهر دو آرنجش هم در اخت...بگه
 

  پاهاش رو بلند تونستی نمی و حتدیچیپیشکمش وحشتناك م..تنداش
 

  بود هم داشت دهیچی دهنش پي که تويدرد... اشنهی سي و بکوبه توکنه
 
 ! از دندونهاش شکسته بودیکیاحتماال .. فقط لبش جر نخوردهگفتیم

  براش به ي جمع چه عواقب بدي کردنش جلوعی ضادونستی مدی        با
 

 ! دارهدنبال

  ي روي ساتر دی وارم آپ خوبخوامیم.... فرداي برو آماده شو برا-         
 
 ! باشهزمیم
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 !رمی جا نمچیمن ه...ری برو بم-         

  ی مونی لنگ مينر....فقط به چارج خونه ات فکر کن....یتی سوئ-         
 

 ؟!رهی بگی واسه خواهرت از بازار لباس جانکیک...ها

 !کردی مدشیت به اخراج شدن تهد تابلو داشیلی        خ

 !بار آخرت بود....ياری اسم خواهر منو نم-         

 . موفق نبودیول... از دستهاش رو آزاد کنهیکی کرد الاقل ی        سع

 !خوامشیمن م... خواهرت خوشگله-         

  هم ای دنيفنسهایاالن تمام سلف د... هم فشرده شدي        دندونهاش رو
 
  اشکان یشونی که با سر به پيضربه ا...رنی جلوش رو بگنتونستینم
 

 از .... آزاد شده اشي از دستهایکیبعد با ... خودش هم شدیجیباعث گ...زد
 

  !دی صورتش کوبي و تعجب اشکان استفاده کرد و محکم توغفلت

 ! گرفتمادی االن یول..فنسیمن ندارم سلف د... فدات شم-         

  اش از پشت قهی شکم گذاشته بود بلند شد که يرو که ی        با دست
 

 ! شددهیکش

  یلی فربد رو رها کرده بود و خي قهیکه ..        برگشت سمت اشکان 
 
 !کردی خودش رو مرتب مي قهی داشت لکسیر

  کن خوب یسع... براتفرستمی رو منگشی االن رالزمی عز-         
 

 ! فروشنگیتی ميمهمه برا....باشه

  نفله ، نیباالخره ا.  آروم برخورد کنهی خودش هم کمدی بهتر د       
 

 ! بودیمی کراشکان
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 !ستی بد ني کمتر گوه بخوریول!..نمی حاال بب-         

 البته من خودم !.. هفته هیفقط !... حواست به حرفهام باشه فربد-         
 

 !گهی دي خونه و برنگردینی دارم بشلیتما

 !دی نفس کشقی        عم

 !اریفقط اسم خواهرم رو ن... اشکانستی برام مهم ن-         

 !دمیمن دارم به خانواده ات اعتبار م!.. يدی شغلت رو از دست م-         

  خودت هم اعتبار يتو به دخترعمو.... اعتبار رو بزن تو سر عمه ات-         
 
 !يدینم

 :        بلند قهقهه زد 

  رو ی ، حکم توکلنای آدريبرا!...مفت...رش دارو...؟!ي سانازری گ-         
 

 !ي منم دارهیتیام..؟!گهی ديخوای میچ!..رمیگی مازش

  شده اش مقابل اشکان دی کلي        لبهاش از هم فاصله گرفت و دندونها
 

 ... گرفتقرار

 !ی        خواهرم در مقابل پست توکل

 ؟!هیوونی        چه ح

 !ي خفه شد-         

 !شهی پر نمکتیخ... فربدی خودتگنی که می الش-         

 از قماشش ..... وارد بشهیشگی همي از راه هاتونستی نماروی نی        با ا
 

  ازش یچیاصال ه...یچی افتاد کارش که هیسر لج م ...گفتیراست م..نبود
 

 ! موندی نمیباق

 !ش بمونهتو بذار رفاقتمون سر جا... من چراغ قرمزهي برانای آدر-         
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  کانسپت بسته ات از کجا نیا...خوامشیمن م.. من هم هستي برا-         
 
 !اد؟یم

 ... کج کردی        سرش رو کم

 ... تو متوجه -         

  بگر رو ي تو و اون پسره لی کل فامهی ثانهیمن ....؟!ی تو متوجه-         
 

  چرا؟یشی مکی من فناتيبرا...دمیخر

 با ...یرسم... کرده بوديازش خواستگار.. نبودیش دوست رضا قصد-         
 

 !میحرف زد.... اشخانواده

 !می ما هم حرف زد-         

 !امشب.. باباي خونه ایب!... من متوجه نشدم-         

  جمع رو ي جلوي که کردي اياول گوه خور!..امشب نه !..امی م-         
 

 ! کنجبران

 ... کم کردتشی تنش و از عصبان حس آرامش برگشت بهی        کم

 !گفت؟ی مي        داشت جد

 ؟!ي        خواستگار

 ؟ !نایاز آدر...        اشکان

 ! آورده رتیگ..... فربدي        خر

  در رو که ي رهیدستگ....        شونه اش رو باال فرستاد و سمت در رفت
 

 : برگشت گرفت

 ؟! من برمناروی سم-         

 !يریخودت م..؟!ی هستیگفتم الش ن-         

 ! هم مال منه؟ی پست توکل-         
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 : زد و سرش رو تکون داد شخندی        ن

 ! سگ خورد-         

  ، حواست باشه نای بابا اي خونه يومدی پس تا با ننه بابات ن-         
 

 !دمی دندونهاتو کشياری رو بنایاسم آدر..عشقم

  بشه با ی تا عصبرفتی اشکان که مي رهی خي        بعد در مقابل چشمها
 
 : واضح ادامه داد يشخندین

  !يایمن برم خبرش رو بدم به مامان امشب م        .

  نفس دنی رو گرفت و فقط به کششی لبخند عصبي        اشکان جلو
 

 ! بسنده کردیقیعم

 ! فردا -         

  تکون يو سر برگشت زی سمت مبی        در که بسته شد دست به ج
 

 ...داد

 !کنمی معموال ازدواج مي من قبل از خواستگاردونهی        حتما نم

 ؟!ي        خواستگار

 !        لبخند زد

 !گشنه ؟... دخترِهی        از 

 !دی        خند

 ! عشقم ستی        حالت خوب ن

 !ه براش دردسر درست کنسی کنی فربد قراره سر ادونستی        منتها م
         

 و در .. برداشته بود ی منشزی مي که از روي        فربد با دستمال کاغذ
 

 ! خارج شدیمی اش ، از دفتر کررتزدهی حي چشمهامقابل
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 اگه واقعا .. خبیول.. اشکان رو باور کنهي        اونقدر خر نبود که حرفها
 

 !ن؟ی بهتر از ایچ....خب...که...نای آدرشی کرده پری گگلوش

 ! ؟ابوی نیخواهر دست گلم رو بدم به ا..؟!ي        خل شد

 ! زدي کج خنداری اختی        ب

 نظر منم که فقط ... جلوادیم..البد اگه بخوادش ..        خب حاال به من چه
 
 ! هم هستنایخود آدر...ستین

 !خوادش؟ی        واقعا م

 !        خواهر منو؟

 !کلهم رفته  تو گوش شرکت ي        فربد زد

  مهیخ !...نایبا آدر.. خودشتی والرهی مگهی دو روز ددارهی        پسره ور م
 
  !خورمشیم.. رو شرکتزنمیم

 ؟! و دار و دسته اشنای از سرمی بگی        چه حال

 !ادی کارها بر میلیگفتم ازش خ!.... داداشی رو دست کم گرفتنای        آدر

 ش حس کرد لبخند از صورتش جمع شد و  لبي که گوشه ي        با درد
 

 .... کرداخم

 .... بود کهدهیچی        تازه راهرو رو پ

 ! شدندرهی        چند لحظه هر دو بهم خ

  ي به چشمهاشینگاه پرسش.. لبشي گوشه ي به کبودرهی        خ
 

 ! دوخته شددوستش

  محل زخمش کنار لب ي        فربد دستش رو باال گرفت و رو
 
 !دیخواست رد بشه که آرنجش رو چسب...رفتگ
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 !نیی پاياندازیسر م..ي هو-         

 ! درس حرف بزن -         

 ! باشه-         

 ؟!خندهیم...؟!        آروم شده بود

 ! باز ؟ی منت کشيای م-         

 ! گوه بخور-         

 ! رو بغل کردندگهی همدي        و با لبخند

 ! برم من هاشی کش قربون منت-         

 .        و دستش رو پشت کمر فربد حرکت داد 

 ! فرداتم بمونهي کم بخور واسه -         

 ! توله سگ-         

 ! کره خر-         

 ...        رضا از خودش زودتر جداش کرد

 ؟!هی چنی ا-         

 ! اشاره کردي        و به کبود

 ! کردمفنسی مقدار سلف دهی -         

 :        سرش رو جلو برد 

 ؟!آره فربد...؟!ي اشکان بودشی پ-         

 :        ساعدش رو گرفت و به سمت دفتر خودش حرکت کرد 

 ! نبوديزی چ-         

 .. مجبور شد برگرده ستادی        رضا که ا

 ؟! آرهيفقط خورد...؟! بودی مرگش چ-         

 ! فقط کنهیمنفله .. هی وحشاروی بابا -         

 ! حسام، آره؟هیمهمون!... بود؟ی مرگش چگمیم!... خاك تو سرت-         

 ! وقت رادارات گشنه نشنهی -         
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 ؟ !يفقط خورد..؟! تو رو قرآني نزد-         

 ك.... نبودي کاری زدم ول-         

 ؟! چش بودگمی م-         

  .        فربد دستش رو گرفت و با هم راه افتادند

 :        رضا بهش نگاه نکرد 

 ؟ !نای بخاطر آدر-         

 من بهش شک .. جلو ایگفتم مثله آدم ب....خوامی خواهرتو مگهی م-         
 

  !ی ولدارم

 ! و رضا با اخم فربد روکردی        روبروش رو نگاه م

  ي خواستگارادی بیمیاشکان کر!...ی دستت درد نکنه که مشکوک-         
 

 !تاب برداشته مخت فربد؟!... تو ؟اهرخو

  !زنمیحرف اونو دارم م...؟! گفتمی من االن چ-         

  نگاهش يسادیوا!.. بشهسیدهنت سرو...؟! تو دهنتدی بعد کوب-         
 

 ؟!يکرد

 :ستادی        ا

 ! آبم روشهی کنهی اخراجم م-         

 ... به درك-         

  نیا...یمی کریگی ميدار... چرا ؟یشیضا خر مر...ستی ننی فقط ا-         
 
 ! بشورمنی ماشسمی سر جوب وادنی لنگم بهم نمفتهی من سر لج ببا

 ؟!ی کنکاری چيخوای م-         

  ي خونه ارمی رو وردارم با خودم بنای آدررمیاالن م....دونمی چه م-         
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  گهیراست م نمی ببمونمیم.... راحت ترهالمی خودم باشه خشیپ...خودم
 
 ... نهای ي خواستگارادیم

 ؟!ي خواستگارادی گفته م-         

 :        شونه اش رو باال فرستاد 

  !دونمی من نم-         

 :        رضا با تمسخر گفت 

 !نی آفر-         

 !ادی بنیی پاطونیدعا کن از خر ش...ادی مگهی دي باباهه هفته -         

 ؟!رنی حالش رو بگمیفرست بچه ها رو ب-         

 ! چرت نگو-         

 !اری در بي بازیگفتم کمتر الش... رو همنی با ازی گفتم نر-         

 !خودش اومده جلو...؟! روشختهی ریک... گفتم و مرگ-         

 ! بگو نشناستتیکی به -         

  ی چفهممی اصال نمرهیحامد بم... برم مکالمه فشردهدی رضا با-         
 
 ! ندارهتی خوبمیشی ملی فامزنهی مگهیدو روز د...گهیم

 !خوادی رو نمنای آدرنیا... پنبه رورونی باریب!..... برادر-         

 ! هستی حواسم به همه چ-         

 !ی عشقم-         

 ! رو فراموش کرده بودنای        چقدر راحت آدر

 !ص رو داشت خاتی مقدار عصبانهی        فربد انتظار الاقل 

 ! انگاردهی بهش رسیلی خنهی        نگ

  بلند شد و به رضا هم سالم کرد یمنش... بودنددهی        به دفتر فربد رس
 
 ! مبل نشستنی اوليوارد اتاق که شدند رضا رو.
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 ؟! باشنی خانم کدهیش....؟! خب-         

  من تونهی م فکر کرد که اگه اشکاننی زد و به ای فربد برقي        چشمها
 

  دراز مشنگ هیمن چطور نتونم ... خر کنهي خواستگاري با وعده رو
 

 ! رو خر کنم؟خوشگل

 .        از پشت سر دست دور گردن رضا انداخت 

 ! راداراتو کشتم -         

  کشنبهی خواهرش ، از نی که نسري ضربه اکردی        کوثر خانم ، فکر نم
 
  پدر ی، جمعه ، پسرش و صد البته به همراه با تلفنش بهش وارد کرده و
 
  ي تراژدهی بدتر از اون، ای کابوس هی به لیقراره براش تبد! کتاتورشید
 

 ! بکنندزی آمفاجعه

  درست فکر کنه نهی رو دست به سر کرده بود تا بشنی نسرکشنبهی        
 

   و بعد همدی امانش رو برشیشگی همگرنی بگه و بعدش اون مدی بای چکه
 

  و جواب رهی بگی خوبمی فوت آقا جعفر اجازه نداده بود تا تصمانیجر
 

 ! بدهنی به نسریخوب

 ! نبوديری        حاال هم که عمق فاجعه اصال قابل اندازه گ

  هی قضيکجا.. فکر کنهیبه چ!..هی درست و غلط چدونستی        اصال نم
 

 ! که کمتر ضرر کنهرهی بگرو

 ! رضا رو ای.... بشهالیخی سارا رو بي براشیشگیهم يآرزو ..نی        حس

 ! سرشناس وصلش کنه ي خانواده هی به تونستی        که م
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  رو يزی چنی حسي خواستگارانی از جري اگهی کس دکردی        فکر نم
 

  ي هی و بقنینسر... درستش کنهتونهی مکردیفکر م... باشهدهیفهم
 

 حاال !.. خودشچرخوندی مشهیم اش هکهی رو با انگشت کوچخواهرهاش
 
 ! بود که متوجه اوضاع شده بودي نفرنیبدبختانه خودش آخر ...یول

 !دونستی می        حاج

 ! و بهش نگفته بوددونستی        م

         االن چنان به خون همسرش تشنه بود که تنها چنگ انداختن به 
 

 !کردی پاره کردنش آرومش مکهی و تی حاجيگلو

 !براش آرزوها داشت!... رضا        

  ي کوثر رو به هر خانواده تونستی نقصش ، می و بپی        پسر خوشت
 

 ! به اونا رو داشت برسونه یکی نزدي سالها آرزونی که تو ایی باالسطح

  ی بود مادرش محل سگ به کسدهیکه د ...مای ش،یمی        دختر آقا حک
 
 !کردی و آقا رضا آقا رضا مگرفتی ملشی همه تحوي جلوي داد، چطورینم

  جزو از ما شهی کامران خودش که همیی داي خانواده نی به همای        
 

  ی خوب خانوادگتی و موقعییبای زثی بودند و دو دخترش از حبهترون
 
  ي معروف ازشون خواستگاري هاي خانواده یکل.  کم نداشتند یچیه
 

  یمثبت گرفتن از اونا تو دهنجواب .  بودنددهی بودند جواب رد شنکرده
 

 ! ها بودي به دوستان ودور وریخوب
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 !کنهی ممی دخترش رو تقدی چشم بگه دو دستي با اشاره دونستی        م

  کردن با نی اومد که بعد از سبک سنگشی پنای آدري        بعد ماجرا
 

 ! نه ؟نای فکر کرد چرا آدرخودش

 !تر بود ها بهی قبلي از همه تشی        موقع

 !دندیخری کوثر خانم ابهت ها مي براکشی شي        خانواده 

  رو فشار شیشونی        احساس بد سردرد باعث شد با هر دو دست پ
 

  از اعصاب به تاراج رفته اش ی خون حاج محمود کمختنیاالن فقط ر.بده
 

 !گردوندی برمرو

 براش گرفته بود  که ي لقمه اي        رضا ، جمعه صبح با کمال خونسرد
 

  !.... ی و ناراحتشخندی نای لبخند مسخره هی ی به دهن برد و بدون حترو
 

 ! ندارمی حرفگفت

 ! ندارمی        به آقا بگو حرف

 ! آقام بگهیهر چ...        فکرامو کردم 

  رضا ي و با همون خونسردهی بود موضوع چدهی ازش پرسرتی        با ح
 

 !ریته مهتاب رو بگ گرفته بود که گفجواب

 ! ندارمی        منم حرف

 !ی راحتنی        به هم

 ! بعد از شوك خارج نشده بودي قهی تا پنج دقی        حت

 مهتاب رو ... سخت بودیلی کوتاه ، خي        ارتباط اون چنتا جمله 
 

 ! ندارمیحرف...آقام گفته....ریبگ
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  مامان مامان يموقع صداهمون .  کرد دنی        اشکهاش شروع به بار
 

 ... دري رهی دستگي بعد صداي هی و چند ثاندی سارا رو شنگفتن

 ..یی مامان کجا-         

  و پر بغض جواب دی تخت چرخي گهی برگرده به سمت دنکهی        بدون ا
 

 :داد

 ! ببند در رو -         

 !ه؟یچ...مامان.. عه-         

 : برگشت ودی قدمهاش رو شني        صدا

 ! بزنغی جگهی دي جاهیبرو سارا ... سرمکنهی درد م-         

  مادرش ي چشمهاي رودی        سارا تخت رو دور زد و بعد نگاهش با ترد
 

  :دیلغز

 ...بگم به... دکترمیبر... خب-         

 !شمیبخوابم خوب م...گمیبرو م.. برو-         

 .بالش گذاشت ي        و بعد پشت به سارا سرش رو رو

  کی ي و منفجر کننده، فقط توینی بشی قابل پری غانی        چند تا جر
 

  شی پي رو حل نکرده ، موضوع بدتریهنوز اول.  اومده بودشی براش پهفته
 

 ! بوداومده

  خارج نشده ضمن صحبتهاش با همسرش ی        هنوز از شوك دوم
 

 ده و جواب مثبت رو از  به اون تلفن بسنده نکرنی شده بود نسرمتوجه
 

 ! گرفته همسرش
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  !ي        چه فاجعه ا

 ! رو فرستاده دم مغازه و موضوع رو گفتهنی        حس

 ؟! دم در آورده بودنقدری ای از کنی        نسر

 ؟!ستی ننی اي گفته مهر مادری        ک

 !        معلومه که هست

  هم که باشه ری ش دهني خودش رو توي        معلومه که حق بچه 
 
 !رهیگیم

  آرزوهاش ي هم منتهانیحس.. رضا آرزو داشتي        همون قدر که برا
 

 ! سارا بوديبرا

 ! مهتاب کم گذاشته بود ؟ي        مگه برا

 ؟! بوددهی کشی        مگه کم سخت

  و مواظبت از مهتاب سه ی نه و ده ساله ، سرپرستي        با دو تا بچه 
 

  بست و در مقابل اعتراض ، و دو روز ششی به ری حاجنیم رو هساله
 

 و برگشت .. شده بودبشی نصیلی سهی پدر ، فقط ي به خونه قهرش
 

 ! اش ناچارانه

 ! مهتابهي از همه ، خونه شتری ، االن، بنجای        که ا

 ! از تو و رضا و محمدت شتری بی        حت

 ش حق نداده بودند و کم کم  پدر و مادر خودش بهی حتیچکسی        ه
 

 ... شد موضوع رو قبول کنهمجبور

  مادرشوهر و ی پرسشيتحمل نگاهها..        هر چند که سخت بود
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 ! از حد تحمل خارج بودخواهرشوهرهاش

  که یاون..د؟ی پوشیچ.. خورد؟یچ..؟يآورد..؟ي        که مهتاب رو برد
 

 .....؟ي گفتم کردبهت

  خوشبختانه مهتاب به دی دیوقت..راش حل شد  بهی        بعدها قض
 

  ری خودش روش تاثی اصولتی و تربستی مادربزرگ و عمه هاش نیگستاخ
 

 !داشته

 ! حرف خواهرش شوکه نشهدنی که با شنشدی نملی دلنی        اما ا

 مدتها روش کار کرده !  خودش در نظر داشتي ساراي رو برانی        حس
 

 !بود

 !رعکس جواب داده؟        چطور ب

  با خود حاج محمود و جواب مثبت نی صحبت حسي هی        اگه قض
 

  کردی راحت حل مينجوریا.. و آرامشخواستی زمان می نبود ،کمگرفتنش
 

 ! رو هیقض

  بودند که بشه موضوع رو بهش یکی ندار بود و نی        اونقدر هم با نسر
 

 ! رو نشون کنه  کنه و سارای مهتاب رو منتفهی و قضبگه

  فکر کرده بود که خوبه هی قضنی مراسم سوم آقا جعفر به اي توی        حت
 
 ! و حرفاشون رو قبال زدندشهی بگه مهتاب مال پسر عمو مجنی نسربه

  دوباره با ي جورهی هم فکر کرده بود که بعد از مراسم ختم ، نجای        تا ا
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  نی بندازه و اانی رو به جردی حمي خواستگارانی مادرشوهرش جروساطت
 

 !کردی جلب موافقت مهتاب مي رو براشی سعي همه بار

  که رضا با حرفش مثل پتک هزار شدی        فکرهاش داشت جمع و جور م
 
 ! بوددهی سرش کوبي روییلویک

  خودش اومده ، جواب مثبت نی موضوع که حسنی ادنی        و بعد شن
 

 ! هم گرفته رو

 ! بودهیاب هم راض        مهت

  رو زی زنگ زده همه همه چنی که نسری        اصال همون موقع
 
 ! اال من دونستندیم

 !دی به قلبش رسشی        دوباره گر گرفت و آت

         از خود روز جمعه تا االن که سه شنبه بود چند بار تا مرز سکته 
 
 ! کنهکاری چدونستی رفته بود و اصال نمشیپ

 ؟! بهتره اصال يه کار        چ

  رو از چشم اون زی که همه چخوادی مقصر مهی جور مواقع آدم نی        ا
 
 ! و به اون بتوپه نهیبب

 !حاج محمود!...ی        حاج

 ! بود بهتر بودي اگهی        اگه طرف حسابش هر کس د

 ! نشده بودفشی وقت حرچی        ه

 ! بودی هم که با همسرش منتفيزی        داد و قال کردن و جنگ و خونر

 ! شدزی بود که بشه باهاش گالوی مردساالرتر از اونی        حاج
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  نی ، به رضا همچی به من بگنکهی        در مقابل سوالش که چطور بدون ا
 

 ! طلبکارانه جواب گرفته بود که شما دخالت نکن یلی خ،ي رو زدیحرف

  کردن به دیتماس کردن و تهد کردن و الچی ساعت سوال پمی        ن
 

  شنهادی پهی بود که من حاال نی خود کوثر خانم ، تازه جوابش اسبک
 

 ! قبول نکنهخواستیم....دادم

 ! بوده نی حسي مال قبل از خواستگارهی قضنیا..        بهش هم گفتم

 ! دادم رفته نی        من قول مهتاب رو به حس

  بشن داری بهی بقنکهیصبح ، و قبل از ا        مهتاب از همون روز جمعه 
 

  مدت نیتو ا.  پدربزرگش شده بود و تا االن هم اونجا بودي خونه یراه
 
 ! بار هم باهاش حرف نزده بودکی

 !ه؟ی کار درست چدونستی        نم

  براش نی چقدر حسدونستهی باشه که می        االن از دست مهتاب شاک
 

  بهش بگه رفته و خودسر بهش نکهیو بدون ا.. ساراياونم برا.. بودهمهم
 

  خودم ي خونه ي تویکنی باشه که تو غلط می شاکای....؟! مثبت دادهجواب
 

 ؟!یشکنی و نمکدون ميخوری منمک

  عموش نی بدونستی نبود و نمانی مهتاب اصال در جرگهی        از طرف د
 
 ! گذشتهی پسرش چو

  که رضا بهش زده بود از خونه زده یی        حاال هم احتماال بخاطر حرفها
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 !رونی ببود

 ! ناراحت شده خانم نکهی        البد بخاطر ا

  ...ي دختره خوادی رو منی        حس

 ! گرفتشی        باز آت

  پسر ي برازننی له له میرسی که تو به گرد پاشون نمی        دختر کسائ
 

 ...ال اله اال ا.. چشم و روی بيتو...من

 ! بس بودي و خودخورهی      گر  

 !کردی االن منی همی فکر درست و حسابهی دی        با

 ! رو در حقش تمام کرده بودندیشرمی و بی و پسرش گستاخنی        نسر

  نیهم... نگذاشته بودهی مااقتی لی بنی حسنی و همنی نسري        کم برا
 

 ! افتتاح مطبشمراسم

  به زی بود تا همه چدهی دونی نسري به پا تمام پاي هفته کی        
 

 ! برهشی نحو پنیبهتر

 ! موردش بودنی آخرنی        ا

  ملک مطب دو دی خري کردن محل مناسب برادای پانی        فقط سر جر
 

 ! کرده بودی مختلف رو بررسي محله های تمام وقت گذاشته بود و کلسال

  خبر داشته باشه با نیح نسر رونکهی انتخاب دکورش بدون اي        برا
 

  طرح مختلف نی چندنی معروف قرار گذاشته بود بی تا طراح داخلچند
 

 ! ها فکر کرده بودهفته

  و نی حسي حرص نخورده بود که برانهمهی ايزی چچی        سر ه
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  دای اش هر روز و هر هفته براش پگهی دي که مادر و خواهرهاییدخترها
 
 !د حرص خورده بوکردندیم

 ! مهتاب؟يدست گذاشتن رو!.. دهن خودشي        حاال اومده جلو

  نقدری ای کنینسر...دهیرسی        خب مهتاب بچه بوده و عقلش نم
 
 ! شده بود؟شعوریب

 ! ندارهی چنداني با سکته فاصله گهی        احساس کرد د

 اش  که به موهی انداخت و بعد با دستی پاتختي به ساعت روی        نگاه
 

 ! بلند شددیکش

 ! روبروش به فکر رفتي نهیی آزی مي اشهی شي هارهی به دستگرهی        خ

 ! کنسل شده بودی بطور کلنای رضا و آدري هی قضگهی        االن د

 !کردی بد رو انتخاب مدی بد و بدتر باونی        م

 ! بود؟ی        االن بد چ

  نیکه ع..درنشناس خواهرش شعور و قی مزخرف پسر بي هی        قض
 

  ي همه دی بانکهی ایعنی شدی مي و رضا دوستش داشت ، اگه جدمحمد
 

 !سپردی سارا رو به خاك مي براآرزوهاش

  مهتاب ينجوریا!....که گفت ندارم!... نداشتیرضا واقعا حرف....        و اگه
 

 !داشتی سارا برمی از سر راه خوشبخترو

 !م؟        اون موقع ضرر کرد

 ! کوثر؟یکنی فکر نمهی قضينجای        چرا به ا

  رهی رو بگنایآدر!...ری که جلوش رو بگزدی سرت مي        کم مادرت تو
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 !؟ي رو از دست دادپسرت

  که رضا روشون یی دخترهانیکه ا...؟! بهم هشدار داده بودی        کم حاج
 

  از رهی رو بگنای از ایکیکه !...خورن؟ی ما نمي به درد خانواده ذارهی مدست
 
 ؟!دهی برما

 ....چرا....مهتاب رو خودم بزرگش کردم...        خب

 ... پاك کردیی به دستشودهی        بلند شد و اشکهاش رو نرس

  اوضاع رو نشستی مدیبا...زدی با همسرش حرف مدی االن بانی        هم
 

 !کردی می بررسقتریدق

 خب مهتاب چش بود ..خواستیسرش م پي برای        اگه دختر قشنگ
 

 !مگه؟

  و مخصوصا افهیق!  قبال به خودش گفته بود خاله جوننی حسنی        هم
 
 ! مهمهیلی دختر ، برام خکلیه

 از ....خب چرا... رو جلب کنهنی حسری        اگه مهتاب تونسته نظر سختگ
 

 ؟!بهی بده به غرارهی خودش در بدهن

 خانواده ...محجبه...حرف گوش کن...ستخوای مبی        اگه نج
 

 خودش بزرگش کرده ..مهمتر از همه.. رو داشتنهای ايمهتاب همه ...دار
 

 !بود

 !دیدی محمود رو مدیاالن با.. بودی        فکر کردن با خودش کاف

 !گرفتی رو ممشی تصمدی امروز بانی        هم
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 قبل ...دی مقابل دي نهیی آي و خودش رو تودی        حوله رو بصورتش کش
 
 ! داشتي اگهی حرف زدن با محمود کار مهم داز

 !شناختی مي اگهی        هر چند پسر قلدر خودش رو بهتر از هر کس د

  که جمعه صبح گفت خوام،ی رو منای نگفته بود آدرنانی اطمنی        با ا
 

 ! امیراض!  ندارمیحرف

  رو انجام خواستی که نمي کاریبستی        رضا رو به توپ م
 
 !فقط خود همون رضا بود.. پدر مستبدش فیحر...دادینم

 .. زد و خارج شدي پوزخندنهیی آي        به خودش تو

 ؟! دارم اصال يچه انتظار ...ي        خلم جد

  پوشهی میتاپ گردن!... تو خونه اتي        دختر برادرشوهرت رو آورد
 

  که تونسته ياونم دختر !...دهی د شهر روي که نصف دخترهایی رضايجلو
 

  پسرت هم مثل تو یخواستیاونوقت م!.... رو جلب کنهنی حسری سختگنظر
 

 !گه؟یخواهرمه د!... ؟گهی کنه که دختر خودمونه دفکر

  حسهاش ي همه ارهی پدرش اسم مهتاب رو می        خب معلومه وقت
 

 !کنهیمشخصه که قبول م..شهی مختهیبرانگ

 ! بگه نه؟ی چي        برا

 ! بودم من؟ي        چه خر

 !خبری کرده چند ماهه و من بیی گوشم ، پسرم رو هواری        دختره ز

 منِ از همه جا .. رو فراموش کردنای        بگو چرا رضا اونقدر راحت آدر
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 نگو که قصه .. پدرش سوختهي رو بگو که فکر کردم چقدر دلش براخبریب
 

 !ده بوي اگهی دزی چاصال

 !        مهتاب خانم تو کار بوده

  هم ی مشورت درست و حسابهی دیبا... هم بد نبودادی زهیقض....        حاال
 
 .بعد هم با فتانه دوست گرمابه و گلستانش . کردی مادرش مبا

  که ي از دخترمونهی بهش گفته بود چقدر مثل سگ پشي        چند بار
 

 ! مسعود پسرش گرفتنيبرا

 !گذاشتی شوهرش نملی بود و محل فامیونی اعي  دختر از خانواده       

  مسعود داشت تنها دو ي نامزدانی که فتانه سر جري        اون همه فاز
 

  اصال ما رو آدم حساب گفتیم.. بوددهی از دختره پري بعد از خواستگارماه
 
  !ختیری از دهنش می گفتن"ی آن" با هر راهی و چقدر بد و بکنهینم

 که ..؟! خودششی به ربستی و مآوردی رو می دختر غربتهی رفتی        م
 

 ! مثل فتانه انگشت حسرت بکشه به دهن؟نهی بشبعدا

 تا سر ... دستش بوديمهتاب مثل موم تو..        اصال چرا ناراحت باشه
 

  رو نکارهای ايعرضه !.. رضا رو بدون اجازه اش ببرهتونستی هم نمکوچه
 

 !ی دست و پا چلفتيدختره  اصال نداشت

 ... رضا رو گرفتي داد و شماره رونی        نفسش رو با حرص ب

 وگرنه مادر ..ی ها اصال خانوادگي معتمدنی        شانس دارن ا
 

 ! وصلت با ماها نبودقی هم الامرزشیخداب
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 ! خاله معصومه اشنی همای        

 ! الو مامان؟-         

 ! ها؟ی کاووسلی تو فام داشت برهاقتی        ل

 !فقط..        فقط شانس

 !زم؟ی عزی خوب-         

 . خودش برد ي چونه ری رو گرفت و زیلی لي از دستهایکی        فرداد 
 
 ! بهش فهموند کارت درستهی با چشمکدایآ

  نیمن اعصاب ا... ذرههی یحت.. بخواد ناراحت باشه یلیل...ی بگم ول-         
 

 !و ندارم مسخره ريباز

  ی دل دختر خاليکه تو.. زد ی کنی        و همراهش لبخند تو دل خال
 

 !شد

 ! گفتدای به آرهی بگیلی لي چشم از چشمهانکهی رو بدون انی        ا

 نه ...زهی ما بهم بري که بخواد بذاره نقشه هاستی اونقدر بچه نیلی ل-         
 
 !؟یلیل

 :دی کشزیم کنج لبش رو اعتراض آیلی        ل

 !ذارهی مهیهمش داره از من ما...؟! فردادینیبی م-         

 : اش رو هم گرفت گهی        دست د

 !ی تو عشق من-         

 فرداد ... راحت شدالشی باز شد و خیلی صورت لي        حالت گرفته 
 

 !خودش گفته بود... مال خودش بودشهی هميبرا

  لجن يهمه که دختره  . هی ماه کافکیه  کرده بود کینیشبی پدای        آ
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  رو شی خواستگارلیسه.  تموم بود گهی ، بعدش ددندیدی با فرداد مرو
 

 ! به جهنمرفتیو الهه م... کردی مکنسل

 !        ولنجک؟

 !دی دلش خندي        تو

 ؟! ها ، آرهیمی عروس کری        بش

 !يخوری        گوه م

  و خوردندی آرامش غذاشون رو مير سه نفر تو بعد هي قهی        پنج دق
 

  ي که روکردی فکر منی ، به ایلی مخصوص خودش به لي با نگاههافرداد
 
  مطمئن الشی خي تویلیو ل!..... وقت بگذارهگهی شش ماه ددیالاقل با...یلیل

 
 !شهی مي رابطه شون داره جدنکهی ایعنی لبخندها ، نی اشدی متر

  وابسته به ی سازمان خصوصرهی مداتی هياز اعضا یکی یلی        پدر ل
 

  کی نزدیلی دوست خنطوریو هم. کردی که فرداد کار مییجا. بودییدارا
 

 ! عامل سازمان ری ، مدی طالبيآقا

  !ی طالبي        آقا

  معتبر هم داشت و بخاطر یلی خی شرکت خصوصهی که ی عاملری        مد
 

 .رابطه داشت  کله گنده ی ، با کلشی دولتپست

  و سه ساله ستی دختر بهی که تنها بچه اش ، اردریلی می مولتهی        
 

 !بود

  يپروژه .... رو نشون کرده بود ی طالبای وقت بود سلیلی        فرداد خ
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 ! اومد ی از پسش بر میول... بودیبزرگ

 خوش  دختر ي بود ، که خانواده نی ، تنها بخاطر ایلی        ارتباطش با ل
 
  ، تنها ی طالبي با آقاشونیمی قدی و دوستیی آشناي ، بواسطه الیخ
 

 ! بودای به سلدنی رسي ، برانهیگز

  بتونه در نکهی اي ، براازی مورد ني ، فرداد آپشنهاي عادطی        در شرا
 

  در ابعاد یکی.  رو نداشت ادی ، و به چشم برهی قرار بگای سلدی دمعرض
 

  رو داشته باشه که نی اي ادعاتونستی ، متشیقع و مویمی کراشکان
 

  اردریلی می بتونه حواس دختر مولتنکهی ايپس برا.  باشهای سلخواستگار
 

  که فرداد یی های آدم حسابنی و درشتش ، از بزی ري از خواستگارهارو
 

  و با ينجوری ، مجبور بود ارهی کم داشت، بگیلی در کنار اونها ، خمسلما
 

 ! بشهکیزد بهش ننقشه

 ! اومدی        اگه برادر فربد بود ، که بود ، پس از پسش بر م

  رو به یوانی کلی شهر ، فامي دخترهانی ، دو تا از تاپ تري        به زود
 
  !ایسل...ساناز ، و . دندیکشی مدكی

 !        اما الهه 

 !اههی        دختر چشم س

  غرش زده بود و يا بدجور که چند سال قبل رضي ااههی        چشم س
 

  به هی بقنکهیقبل از ا . ی لعنتي رضانیبازم هم. همه رو سوزونده بوددل
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  رو اهی چشم سيِ قاپ دختر ترکه اي و فکر کنند چطورانی بخودشون
 

 !بزنن

  ی بود که دختر قدبلند و به شدت جذابدهی خبر رسشی        چهار سال پ
 

  ای ، دوست کردی که برادرش کار میرکت شي استخدام شده توی به تازگکه
 

 ! نداره ينامزد

  سمتش نشسته هی الدی که فربد و رضا و ميزی کافه ، سر مي        تو
 

  که فربد ی ، بحثشون با دستگهی ، و فرداد و آرش و حامد ، سمت دبودند
 

 فربد عنوان کرده بود که .  کرده بوددای خاتمه پبای بود تقردهی کوبزی ميرو
 

  شهی ، من بودم هممی کنکاری بگم حاال چدی گروهم ، من باسسی رمن
 

 ! مال منهي رو حل کردم ، پس دختر ترکه اي و اداری مالمشکالت

  ي کردجای بودند که تو بدهی فرداد، بهش غري به سردمدارهی        بق
 
 ! اول ارندی تو در ببی سر از جدی مورد مخصوص ها باي و همه یسییر

  ندی شانسش رو امتحان کنه و ببیهمون جلسه ، قرار شد هر کس        
 

  که الهه رو همراه رضا دی ، که به هفته نکشرهیگی مشونیکی کدوم يبرا
 
  !رهی منگی که به سمت پارکدندید

  ، که خبر به سوختندی مشی        هنوز داشتند از دست رضا و قاپ دزد
 

 !دی رسي بدترمراتب

 ! معروف بودهی نجفدی سعیر واقع        الهه ، دخت
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 تا . کردی می از خانواده اش زندگي ، که جدااردریلی می مولتهی        دختر 
 
  دو تا دی اون خبر ، فرداد هر شب قبل از خواب بادنی هفته بعد از شنکی
 

 ! داشته باشهی تا بتونه خواب نسبتا راحتخوردی بخش مآرام

  با یول . خوردیرده بود هنوز داشت حرص م نکدای رو پای سلی        تا وقت
 
  ي به دام انداختنش ، همه ي براشیزی ، و برنامه ری شدن دختر طالبدایپ
 

  نی همچی آورد ، کسی رو اگه به چنگ میطالب.  مشغول اون شد فکرش
 

 ! نکرده بود که فرداد کرده بوديشکار

  بود ، اول با دهی رو شندای آي قبل که حرفهايهفته ...         حاال 
 

  که تو مخش بود يزی شده به دختر روبروش نگاه کرد تا چزی ريچشمها
 

 ! بخونهرو

  ي تويفکر.. نهی فرداد بشيروبرو!  از جنس آدم یکی ممکن بود ری        غ
 

 !هیو فرداد نفهمه نقشه اش چ... داشته باشهسر

 !دی کشی        فرداد بدون فکر ، نفس هم نم

  و رندیقصد داشتند از الهه زهر چشم بگ . گفتندیها راست م        دختر
 

 ! رو ازش دور کنندلیسه

  رو که درست و کمال و تا يزن ، تنها کار..دادی        خب بهشون حق م
 

 ! از جنس خودشیکیحسادت به .. بودنیهم ..دادی انجام مآخرش

  به يپوزخند نبود ، با ونی منافع خودش مي وسط اگه پانی        مسلما ا
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 !رفتی و مخوردی سوپش رو مي هیبق...دایآ

 !يری کره بگیتونی ، از آب هم می فرداد اعتقاد داشت زرنگ باشی        ول

  ، چراغ سبز نشون داده بود و درست ی احتشامنی بار ، به نگنی        چند
 

  به نی رضا و خواهرش بهم خورد و نگي ، رابطه گرفتی داشت میوقت
 

 ! شدلیضا متما رسمت

  ای خونه اش و براش الزانادی بنکهی اي رو فقط برانی        البته که نگ
 

 !خواستی کج نگاه کنند می کنه و با هم کشتدرست

  ي خودش رو داشت و مثل اکثر دخترها ، رابطه طی هم شرانی        اما نگ
 

  " کرده بود ی و در لفافه بهش حالمیرمستقیفرداد غ . خواستی ميجد
 

  کات کنم ییهوی ، و اگه هیدختر حساس.  بفهمه یلی لنکهی ، و نه اانهیمخف
 

 "!  تا بدون عوارض ترکش کنممی برشیآروم پ !..کنهی میخودکش

  نیبخاطر هم.  باشه تونهی می قصد فرداد چدونستی منی        منتها نگ
 

 ها کم روح و روان دختر . فتهی نقشی دام دوست پسر رفي توکردی میسع
 

  کی فرداد به فنا نفرستاده بود شک نداشت قبول کنه ، کمتر از نی ، همرو
 

 !کردی مرونشی پا بپی ، با تگهی دماه

  خوب پدرش ، نتونسته بود فرداد رو تی با اون همه موقعیلی        اگه ل
 

  هم که از نی کنه که بهش وفادار بمونه ، پس قصدش در مورد نگیراض
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  تفاوت تونستی قرار داشت ، نمينترییدر درجات پا ، یتی موقعلحاظ
 

 ! داشته باشهیچندان

  بهم خورده نایرابطه اش با آدر.. ، رضانی نگي        اما با دو دو تا چهار تا
 

  ي دو هفته نی همنکهیکما ا.  اومد ی به حساب مي تري و مورد جدبود
 

  و به ی هستیدگ زني من توی ، رضا بهش گفته بود تو تنها عشق واقعقبل
 

  ي خواستگاري بهتر بشه ، برای حال پدرم کمنکهی ، و به محض ايزود
 

 !مییای میرسم

  ی ، لزومنی و نگزدی حرفهاش موج مي        صداقت و عشق رضا از ال
 
 ! بشهي جدزی صبر کنه تا همه چدیدینم

 !ی عشق و همراه واقعهی؟ !خواستی منی از اشتری بی چگهی        د

 !خواستی رو منی کات داده ، نگنای و آدری که به الهه نجفی    کس    

  فرداد نسبت به رضا ، ی قبلي نهی موضوع ، باعث شد کنی        اما هم
 
 ! هم بشهشتریب

 !        که مورد منو گرفته 

 ! رضا رو به خاك بمالهي پوزه خواستیفقط م... وسطنی        االن هم، ا

 حاال .... بمونهی مخفهی نبود که از چشم بقيزیو رضا چ الهه ی        دوست
 

  نباشه که چون دوست دخترش عاشق من نی الشیچرا دل... خورده بودبهم
 

 ! با رضا بهم زده؟شده

 ! رو جار بزنندنی ای بود چند نفر جارچی        کاف
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 ! الهه ي روزهی ها اصال ازش خواسته بودند بری        که خود جارچ

 ! ؟نی بهتر از ای چگهی د       

 الهه بعد از بهم خوردن رابطه اش با رضا ،  . خواستی مي        فقط انرژ
 

 ! سخت بودیپس کم. نرفته بود یچکسی پنج شش ماه ، سمت هنی ايتو

  دختر ي هاش با جفتک انداختنهاي اعصاب خردنی        احتماال روانش ب
 

  دور زدن چشم ي براشیحاال سعو  ...یلی لي هاي ، تحمل لوس بازیطالب
 
 !رفتیبه فنا م !..اههیس

 . رو به چنگال گرفت ی از اسپاگتکهی تهی زد و ي        کج خند

 "!امی کار خودمه ، از پسش برمیول"        

         مهتاب
 

  کم هی دی بود که بخوام فکر کنم حاال شای        اعصابم متشنج تر از اون
 

  دونستمیم... کنمهی جلوش گرينجوری اایگ بزنم و  باشه که بهش زنزود
 

  به گوش شتری رو بیاشکهامو پاك کردم و گوش.... مهم نبودیول...زشته
 

  :چسبوندم

 !نجانی االن ای ول-         

 پدر و مادرت .... فهممی رو نمتی ناراحتلیمن دل... مهتاب جان-         
 

 ! دنبالت اومدن

  صدا و لحن نیا... خواستم برمیمن نم..؟!درمپدر و ما..؟!نی        هم
 

 .. نبود که انتظار داشتميمادر
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  ي حرفهادنیبا شن.. ناراحت باشهدی من االن باي هاینیشبی        طبق پ
 

 !شدی ناراحت مدی کثافتش باپسر

 !  من پی پسر خوشتقی ، الگفتی مشهی        مگه خودش نبود که هم
 
 ! از ما بهترونه یکی

  زنگ بهم هی ی بودم و مامان حتنجای که من اشدی از ده روز مشتری   ب     
 

 .  بکنم تونمی مکاریچ.  حاال شده گهیبه قول معصومه گفتم د.  بود نزده
 

 حاال که اومدن  . ي خواستگارانی که بنای خاله اي که نزده بودم کف پامن
 
 ....يو حتما حرفها. 

 !ارمی هم اسمش رو باالتمی تو ختونستمی        اصال نم

 !کردمی حمام و خودم رو سر تا پا غرق شامپو مرفتمی سه بار مي        روز

 انتظار داشتم االن به  . دهی کثافتش رو هم شنشعوری پسر بي        حرفها
 

  و نی حسي خواستگارنی بد و بدتر ، بنی بگهی مشهی خودش که همقول
 

  ازادواج خوادی میمهتاب بره با هر ک.... و بگه به دركادیچرك ، کوتاه ب..اون
 

  !کنه

 ! دارهیی پسر انترش چه نقشه هاي برادونستمی        م

  مونی و انی دی بي هایی دختر داای نای از آدري        خواب خواستگار
 

 ! سر داشتي رو توخودش

 !        حاال کوتاه اومد؟

 !        من؟
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 ... امی معموليخت ساده  دختر بدبهیمن ...        من مهتابم

 ؟! آبرو بودی بي های با اون لختسهی من قابل مقاي        کجا

 ! آقا؟نیحس...نی بگم به ای        من چ

 !        برم خونه؟

 !        پاشم برم اونجا؟

  سابق ياصال رضا... نداشتم ؟ رضاتی که اصال امنیی        اونجا
 

 !نیط همفق.. بودفیکث..داداشم نبود..نبود

 !        چطور جرات کرد به من دست بزنه؟

  نی که بدمی رو اونقدر به گوشم چسبی گوشنباری و ادی        دستام باز لرز
 

 . و موهام گم شد دستها

 خب پس !..ی هستیناراحت چ!...که من که هستم...گهی        اگه راست م
 
 ! بفهمهدیبا

 ... کهگفتیاالن داشت م..ان مام...باهاشون حرف زده... رضا-         

 ؟! گفته رضایچ!... رضا؟-         

  بود که دو نیتلفن انگار حس.. از دستام رو از تلفن جدا کردمیکی        
 

 ! نتونن منو ببرن خونهنای وقت مامان اهی بودمش دهی چسبیدست

 :        چشمهام رو فشار دادم

 من نرفتم تو ..دمیاشون رو شنصد.. کهگهیمامان داره م.. کهگهی م-         
 

  ...گهیم..سالن

 ! اونجا ؟امیمن پاشم ب... مامانتگهی میچ... مهتاب -         

  بو دیشا.. کمکم کرد راحت تر حرف بزنمشی لحن استرسنی        هم
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 . بودبرده

 ...می بهتون بگمیخواستیما از اول م...گنی م-         

 :        با بغض و حرص ادامه دادم

 ! وقتهیلی        خ

 :        چشمهام باز پر شد 

  ..ي مهتاب رو براگنی م-         

 ؟! خب-         

 ... باهاش ازدواج کنمخوامیمن نم!.. رضا -         

  بلند کنم شدمی رو اگه موفق مشی ذره حس دلسوزهی        االن فقط 
 
  و حرفم باعث و بعدش هم به درك که کارم...شدی خودم راحت تر مالیخ
 

 ! بودخجالت

 : ادامه دادمعی        سر

 !شما رو دوست دارم..  من-         

  شده پی چند لحظه انگار گوشهام کي        چشمهام رو بستم و برا
 

 .... اومدی صدا نمییرای از پذیحت...دمیشنی نمیچیه...باشه

 ! بابا بزرگت؟يخونه ..؟! االن خودشم اونجاست-         

 : جواب دادمعی     سر   

 !فقط مامان و آقام .. نه-         

 !امیمن دارم م..زمی قطع کن عز-         

  هم ی بوق گوشدنی بعد از شنهی تا چند ثانیحت...        نفس کشدارم
 

 ! داشتادامه

 !        برو به جهنم رضا 
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   بوددهی بدنم پاشي آخرش به همه ي با جمله نی که حسی        جرات
 

 ... در بشم و آروم بازش کنمکی نزدي شد با لبخند محوباعث

 !دمیشنی خنده مي        فقط صدا

 ! مادرجون و بابا جون پررنگ تري خنده ي        صدا

 .  رو زیمن به مادرجونم و معصومه گفته بودم همه چ . دی        دلم لرز
 

 حاال چرا ...خوامی رو منیگفتم من فقط حس.. گفتهی رضا بهم چگفتم
 
 ؟!خندنیم

 !        آقام چش شده؟

 ؟! رفتهادشی        

 ! باهاش حرف زدهنی        حس

 ؟! رفتادشی        

  افکارم ي همه دونستمیم.. شده بودداری وجودم بی        حس بدجنس
 

  حرکت زشت رضا اونقدر اعصابم رو نابود کرده بود که یول..ستی نمنصفانه
 
 ! بکنمي هر فکردمدای خودم حق مبه

  کاری چدیفهمیم...اصال آقام..بابابزرگم.  رو گاز گرفتم نمیی        لب پا
 

 !کشتنشیم...کرده

 حتما اونم کوتاه .. آقاشیآه و ناله کرده پ!...        حاال دوبار کوثر جون
 

 !اومده

 ! سارا ؟ي براخواستی رو منی حسنقدری        مامان ا

 ! کنه؟ي بشه رضا از من خواستگاری که راضنقدری        ا



 673 

  ي براارهی رو بی نشده بود آقا ، اسم دختر آقا بهرامی        مامان راض
 

 ؟! شده بودیحاال به من راض....رضا

 !خواست؟ی منو منیحس..        فقط چون

 .... مادرهی        چقدر 

 ؟!        مگه مادرم نبود

 مامانم ...مادرم بود..ادت کرده بودخودش ع..        عادت کرده بودم باشه
 
 من پسر ...مامان منم بود. رضا ..مثل محمد و..مثل سارا...مامان خودم..
 

 !خواستمی اش رو نمهرزه

  !مای شای نای مثل آدریکی ی        ارزون

  سرم ي بار خودش رو از همه جاونیلی مکی ي که روزی سوالي        صدا
 
 !دمیشنبازم .. تا تو دهنمرسوندیم

 ! براش جواب داشتمی        ول

 !براش جواب داشتم..دی لحظه تردهیو بدون ..        مطمئن

  !نیهم...        من اشتباه کردم

 ؟! بوددهی فهمی        حاال ک

 البته بجز ...دی هم نفهمیشکیه.. بود تو دل خودمي مسخره ازی چهی        
 

 ! جوابمهنیفقط ا...اداشمهمثل د..رضا...االن هم تمومه...معصومه

 ... هم مامان و آقا بگنی        هر چ

 !نیهم...        رضا داداشمه

  خانم سرش رو می        مردها مشغول بحث بازارشون که شدند ، مر
 

 : بغل گفت ي راهروي با انتهاي تر برد و با اشاره اکینزد



 674 

 ثرجان ، آقا  قبول کن کویول.  بهمون گفت ییزای چهی خودش -         
 

  خوشحال یلی خدمیوگرنه من راستشو بگم ، شن.  کم تند رفتههی رضات
 

 .بپرس از معصومه...شدم

 . دهن گذاشتي از موز رو توکهی تهی و دی        کوثرخانم آهسته خند

 بعد با ...زدی حرف می حاجای اول با شما اومدی حقش بود می ول-         
 

 !خودش

 !ییبزرگ ما.. من حاج خانميجا شما خودت -         

 : تکون داد و کوثر ادامه داد ي خانم با لبخند سرمی        مر

  !گهی دشمی من نمنای افیحر        .

  کرده ی دل مادربزرگ مهتاب رو چراغانيتو . دندی        هر دو با هم خند
 

 !بودند

 ! بودوستهی و دو ساله اش به وقوع پستی بي        آرزو

  یکیخواب وصلتش با .. اومده بود ای که مهتاب به دني   درست از روز     
 
 !دیدی حاج محمود رو مي پسرهااز

  مهتاب ، ازش ي گهی دي آقا ، عموی بود پسر علدهی شنی وقتی        حت
 

  مهتاب دی دنکهیمضافا به ا.  خوشحال نشدنقدری کرده ايخواستگار
 

  فرش يها با همسرش به حجره همون روز.  اصال ستی نی هم راضخودش
 

  رفته بودند و گفته بودند ، دوست دارن مهتاب با پسر عموش یفروش
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  ي مهتاب تولندیبه هر حال اونا ما . کردی مشهی چه می کنه، ولازدواج
 

  ، خودشون بهترش رو ي معتمدلی فاميوگرنه تو.  بمونه ي نامدارلیفام
 

 ! دارنهم

 حاال !  کردند که منظورشون با رضاستید حال به حاج محموحای        تلو
 

 !ی پسرت هم دختر عموش رو گرفتیکی اون ي براکه

 !گه؟ی می چنمی ببادیب!...شمی مفشی بهش بگو من خودم حر-         

  !دی        کوثر خانم بلند خند

  تو هوی..؟!ی آجيکردی عمر صداش مهی یگینم . يجد.  نه واهللا -         
 

 ! که ي کردیرو خال بچه ام دل

 !اد؟ی خودش مای االن من برم صداش کنم -         

 : کوثر خانم قرار داد ي پاي و دستش رو رودی خانم خندمی        مر

 دختره و خودتم بهتر ... کم هارههیفقط االن ...ی دست بوسادی م-         
 
 !یدونیم

 !کشمینازش رو هم م!.. دختر خودمه خانم-         

 ! شدي خانم پر از شادمی وجود مري  بلند شد و همه       

  سر مزار رفتی راحت مالی هفته با خنیا . دی کشی        نفس راحت
 

  !دخترش

  کالفه نبود که االن نقدری اچوقتیحاج محمود ه..        درست روبروش
 

 !بود

 ! حرفش به رضا ؟ي درمونده ای باشه ، نی        که نگران قولش به حس
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 ! سر در گم نبودنهمهی اچوقتی       ه 

 .... کم حوصلههی و خواستی        زمان م

 ! نگاه خندان مهتاب روهی... مهمتر از اونیلی        و خ

  !هی راضنهی        که بب

 !خوادی        رضا رو م

  نی بار عذاب وجدان حسری از زشدی باعث منیفقط ا...        ته دلش
 
 !گه دخترم خودش انتخاب کرده که بادی برونیب

 ! باجناقش و پسرشي رو در روستهی باتونستی        بعد م

 ! شدهمونی مهتاب خودش پشیول...        که من قول دادم

 ! بودمشی تصمنی        تا ابد هم پشت ا

 !دیدی مهتاب رو متی رضادی االن ، فقط بای        ول

  مهتاب خودش نکهیخودش داره ، ا ي مهتاب رو براينجوری انکهی        ا
 

 خودش رضا رو خواسته ..که خودش به خاله اش گفته بود.. بودخواسته
 

 .... باشهنجای باعث شده بود انیا..بود
 

        
 

         رضا مقابل پدرش نشسته بود و لبهاش رو از هم کوتاه فاصله داده 
 

 !بود

 ! متوقف نشه پسرشي نگاهش روکردی می        حاج محمود سع

 !ستی ننی ا-         

 :        کوثرخانم رو به فائزه ادامه داد 

 ! سرم ،يوا. سبزه رنگش !  چته فائزه؟-         
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 ! کردی رضا رو نگاه ممی داده بود و مستقهی        سارا به مبل محمد تک

 ؟!امی نی شما چرا به من گفت-         

  ي توي اهینگاه کرد با توقف دو ثان        پدرش که سر بلند کرد و بهش 
 

 ! به مادرش چشم دوخت و منتظر جوابش موندصورتش،

  ...خوادی منی حسدمیمن خواب د...زمی مامان عز-         

  خوردن کهی شد باعث دهی مبل کوبلی استي        دست رضا که محکم رو
 

 ! شون شدهمه

 که اگه باز ... باز کنه بگه که دهن پدرش رودی بای چدونستی        خوب م
 

 ! منفجر بشهي ، بعدش خوب بلده چطورکنه

  شرف خودش بهش زنگ ی بي ، دختره ي کردتی بگو آشغال ترب-         
 

 !زده

 :        داد زد

 ؟!يدینفهم        ..

  شد و ی پدرش قاطي رضا گفتن محمد ، با ببر زبونت رو ، ي        صدا
 

 !خواستی رو منی رضا همقایدق

 !        اجازه نداد حرف پدرش کامل از دهن خارج بشه

 !..کنمیخفه ات م!..یحاج!... ساکت-         

  و تن آروم صدا ، انگشتش رو به ی        بلند شد و با همون لحن عصب
 

 :دی کشسمتش

 ...برمی گوه رو مي امشب ، اول سر دختره نیهم.. خود من-         

 .. طرفش رفت         محمد بلند شد و به
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 .. کنمی متیحال!.. سراغ تو امی بعدش م-         

  اش زد به عقب هلش داد که با ضربه نهی که به سي        محمد با ضربه ا
 
 ! تر خودش به عقب هل خوردنی به مراتب سنگيا

  و دی ، دستش رو سمت مادرش کشکردی به پدرش نگاه مکهی        در حال
 
 : نگاه سرخش داد زد با

  به یبگو ک!...ری به من گفته دختر برادرم رو بگیبگو ک.. بگو بهشون-         
 

  یبگو که گفت...کنمی مرونتی از خونه بياری رو بنای گفت اسم آدرمن
 

 !یستیپسر من ن!..ارمی اسمت رو نمگهی ديری رو نگمهتاب

 ! کنهی راست و دروغ رو قاطي        خوب بلد بود چطور

  پدرسوخته تر از تو گفتندی بهش مشهی و فربد همالدینبود م خودی        ب
 

 !میدی ندرو

 :        محمد 

 ! صداتونیی پااریب... آروم-         

 : گوشخراش تر شدادشی رضا فری        ول

 !ي قول دادي کردخودیب..؟!يدی قول م-         

 ! تو گوشت رضا زنمی م-         

  کرد فاصله اش رو با پدرش ی و سعدی        محمد آرنجشهاش رو کش
 

 ! نبود ی بوکسور هار شده ، کسهی فی حریول.  کنهکمتر

 حاج !...معتمد محل..؟!ی حاجيدی دختر رو به چند نفر مهی قول -         
 

  !آقا
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  دست داشت رو ي که تویلی محمد رو کنار زد و موباي        با حرکت تند
 
 ... شدت پرتاب کرد کف سالنبا

 ... دو تا بوده نی انی بیچ....گهی ددونمی نمی بگو من چ-         

 : حرفش رو نعره زد ي        ادامه 

  !ای که بهش زنگ زده ب-         
        

  و راه اتاق رهی آروم بگی تا کمدی ساعت طول کشمی از نشتری        ب
 

 !رهی بگشی رو پخودش

  شدن به سقف به پهلو رهی خهین تخت که افتاد بعد از چند ثاي        رو
 

 . نگاه کردزی مي و به تلفن رودیچرخ

  نشی ماشنی که آرومش کرده بود و باعث شده بود بنزيزی        تنها چ
 

  ، حرف پدرش بود زهی امشب نرنی ، همزهی و خاله اش نرنی حسي رورو
 

 ! بوددهی داد زدنهاش شننی بکه

 !کنمیستش م        که بذارش با خودم ، خودم در

 !کردی        بلند شد و هنوز به تلفن نگاه م

  تونستی آروم تر نشده بود، که خودش نمنی        مطمئنا بخاطر ا
 

 ! کنهدرستش

 !دونستنی همه منویا!..زدی از خودش سر مي        هر کار

 ! خودشکردی رو درست مزی        همه چ

  الاقل یعنی کنم ، ی درستش م خاطر که اگه پدرش گفته بودنی        به ا
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  خواست روبروش ی جدا شده بود و نمنی موضع دفاع مزخرفش از حساز
 

 ! که من قول دادمرهی بگقرار

 ؟! نداده بودجهی رضا نتيدادهای داد و بی        ک

 ... پدربزرگ مهتاب رو گرفتي خونه ي        شماره 

 !؟یزنی        زنگ م

 ! بله؟-         

 ! سالم حاج خانم-         

 ! پسرم؟یخوب...؟ !یی رضاجان شما-         

 ! من قرار بود بعد ازظهر با شما حرف بزنم-         

 ! فدات شم مامان-         

 ! شرمنده بودرزنی        لحن پ

 اصال از .  امروز می شدی تو و حاجيبخدا ما شرمنده .  بگم ی چ-         
 

 !م محسن خان انتظار نداشتپسر

  اونجا ، با امی بنکهیفکر کردم قبل از ا..دمی شننای من االن از آقام ا-         
 

 ! حرف بزنمشما

  سر ينجوری مهتاب چرا افهممیبخدا من نم . زمی عزي خوب کرد-         
 
 ... خوداز

 ! حرفش رو خوردي        ادامه 

 !شدی مشی حالشتری از مادرش برزنی پنی        ا

 خاك تو سر من که تو !  اومدي دفعه اهی از کجا دونمی نمنیسح"        
 

 "!یمادرم
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  دیخودت رو با . می باهاش حرف زدی االن من و بابابزرگش کل-         
 
  به یاجیاصال احت.  باهات حرف بزنم نمیبش.  مامان ي حضورنمیبب
 

 باهاش حرف . االن فقط نه . بسپرش به خودم  . ستی نیناراحت
 
  کم دو دله ، شوکه هیاالن فقط .  خودم رو ي من بچه شناسمیم...زنمیم
 

  مثل زمی عمر عزهی...می با کوثر جون حرف زدی کليبعدازظهر..است
 

  که ، ينجوری امی بهش بگمی بخواهي دفعه اهیحاال .. تو رودهی دبرادرش
 
 تو بسپرش به ..رهیگی سر نمیچیاز اون ور با زور هم که ه... مامانمشهینم
 

 !زمی عزمن

 !ن؟یدیتلفن رو بهش م... چشم-         

 !رو چشم... االن -         

 ! روز بود باهاش حرف نزده بودازدهی        درست 

  حال ي داد بذاره توحی        دو بار اول که جواب تلفنهاش رو نداد ، ترج
 

  کردی مشی راضدیاون موقع ، مهمتراز اون مادرش بود که با.  بمونه خودش
 
 ! کنهی رو لزوم نداشت راضي اگهی ، کس دگهیحاال د. 

 ! نباشهیآقاش هم که جرات نداشت راض.. شده بودی        مادرش که راض

  فعال خوردی چک مدیبا...  کنهی نداشت راضی        دختره رو هم که لزوم
 
! 

 !سالم.... بله؟-         
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 !دادارش شد کامال دلخور مهتاب باعث پوزخند صي        صدا

 !        دستم بهت برسه

 ؟ !زمی عزيشوکه شد..؟!آره !..ي شوکه شدگهی مادربزرگت م-         

 !دی رو چندش وار کشزمی        و عز

 .... من-         

 ! اومد نیی مهتاب پاي        صدا

 ! کار دارم االن داداش -         

  لکسی کرد ری سعدی که کشیقی        با بستن چشمهاش و نفس عم
 

  :ادی ببنظر

  دهیعالم به خودش ند!.. بهت نشون بدم مهتابی داداشهی امی ب-         
 

  !سایفقط وا..ي برادرنیهمچ

 ! ندارمیحرف..  من با تو اصال-         

  آروم باشه و فردا بره سراغش نکهی اي براعی سریلی خمشی        تصم
 

 ! شدعوض

 ! نکرده بود        کم دختر هار رو رام

 ! ، الهه اصال نی ، نگنای آدرنی        نمونه اش هم

  کودن ياز پس تو.. هفته آدمش کردمهی رو من تو ی عوضي        الهه 
 

 !ام؟ی برنی و پا چلفتدست

 !دیفهمی گستاخ شده بود رو نمنهمهی ای کِ،یکی نی        منتها ا

  فکرم حرفامو باهات  توی از کیدونیم.  من باهات حرف دارم-         
 

 ؟!بزنم

  .دی بغض آلود مهتاب رو شني        صدا
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 !يتو فقط حسود... دروغگو-         

 ! استهی گري آماده دادی که نشون مي نفس تندي        و صدا

  میکنی کار منیفردا هم رو ا! حسود هم هستم !  خوشگلم نی آفر-         
 

 ؟! کهيدار..وست داره کمرنگ دی داداشت فقط رژ لب گلبهکه

  ی و از کار خودش به شدت راضکنهی مهی مطمئن بود داره گرنباری        ا
 

 !بود

 مگه ..تی خواستگارادی منی حسیگفت ..ی تو خودت به من گفت-         
 

 ! خودت؟ینگفت

 ! هم فشرده شدي روشیی انتهاي        دندونها

 !ن؟ی به حسي        زنگ زد

 !اریبودم اسمش رو هم ن        من گفته 

 مادربزرگت گفت .  دلم برات تنگ شده یلی خکنمی االن ،حس م-         
 
 تو رو فقط ... اونجامگهی ساعت دمین! ارنی تا خودشون از شوك درت بامین

 
 ! کامل ارمی اونجا مهتاب از شوك درت مامیم! ارهی از شوك در بدی باداشِت

 !مت در رفت        تلفن رو سر جاش گذاشت و س

 ؟!ارهی دخترها رو از شوك در بتونستی مشتری از رضا بی        ک

 ! رو تو هوا تکون داد چشیی        سو

 !نی حسي کرد برای جور مدی چند نفر آدم رو باهی        

 ! سراغ داشتالدی        م

 :دی سمت همسرش چرخی        پوران عصب

 به ... دارمتی فشم حساسيالی من سر ویدونی ناصر خودتم م-         
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 !دیاری هم اسمش رو نیشوخ

 ..ی حاال من چ-         

  ی در مشتری که کفر مادرش رو بی و با آرامشبی        فربد دست به ج
 

 : حرف پدرش رو قطع کردآورد،

 !مشیفروشیالزم بشه اونم م!...گمی من م-         

 : بعد رو به فربد گفت سمت مادرش حواله کرد وي        پدرش چونه ا

  وقت واسه کل کل با پسر هی بگو دار و ندارم رو بفروشم که تو -         
 

 !گهی دياری کم نیمیکر

  ای بهم بخوره مونییزای چهی دیبابا با...؟! کل کل کجا بود -         
 

 !م؟ی ما دارهیزندگ!.. جلوانیبدبختها نترسن ب!...نه؟

 : مبل جابجا شدي رویك کردن        پوران با پشت چشم ناز

  خرج مبلمان و پرده ستای دوکی نزدستی ماه نهی... هم خوبهیلی خ-         
 

 ! سالن کردم مثکهيها

 ! گفت ی دلش زکي بود ، تولشی موباي        فرداد همچنان که سرش تو

 !گهی ديدیگوش منو بر!.. معدني زده تولیانگار ب!..        خرج کردم

 . همراه بود کی دنبال شتریب. ناصر با حرص به فرداد نگاه کرد         آقا 
 
  بار اونهمه قرض ری و رفتن زییالی خونه ودی فرداد موافق خردونستیم
 
  :ستین

  ي روش بري بذارخوادی پول منقدریهم..ی رو که بفروشنجای ا-         
 

 !می رو بخرگنی که جناب مییاونجا
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 : بلند کرد لحظه سرش روهی        فرداد 

 ! رو بفروشهنجای اخوادی نمیشکی ه-         

 : اعتنا گفت ی        فربد ب

 ؟! به دردت بخوره پسخوادی می مشنگت کي اون آقا بابا-         

 !شعور داشته باش... فربد درست حرف بزن-         

 :        دستاش رو از هر دو طرف باز کرد

  سهم پاساژ رو یگی مي داریاز ک...؟! شعور دارن مگه خودشون-         
 

 ؟!دهی مبهت

  کرده دای پيدی شدلی بود تمایچند وقت.        فرداد به برادرش نگاه کرد
 

  باعث ی گفته بود دو سال تفاوت سنیاصال ک.  حلقش ي تا زانو بره توبود
 

 ! مثل سگ کتکش بزنهرهی نگبشه

 !زدی        داشت با همون حرارت حرف م

 ! شهرك من و فرداد هم حساب کني آپارتمانهاي اصال رو-         

 : اومدی کفرش داشت باال مگهی        د

 !نی بشای بزمیعز.. فربد جان-         

 :        دستش رو مسخره سمت فرداد حواله کرد و باز رو به پدرش گفت

 و  اسمتگهی دي چطورنی منو ببر ببيآبرو.. منو ببري بابا فقط آبرو-         
 
 !ارمینم

 !دیدی رو مدادی که پدرش به دندونهاش مي        از همون فاصله هم فشار

 ... بگو که آخهيزی چهی.. بزنی حرف منطقهی.. پسر-         

 :        فربد رو به مادرش گفت

 اصال ...نی آدم حسابنایبابا ا...؟!آره مامان...؟!هی منطقری حرف من غ-         
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 ... هاستی هم نيتگار حرف من خواساالن

  لبش هر ي نشست که لبخند رونای آدري رواری اختی        نگاه فرداد ب
 

 .کردی و با شوق به فربد نگاه مشدی پهن تر ملحظه

 واهللا مردم از بس ..بابا من آبرو دارم...نجای اانی بار بخوان بهی همون -         
 

  یمان زندگ آپارتي تونایبابات ا...  همهي جلودمی کشخجالت
 
 !بدبختها..عه..؟!کننیم

 : اش انداخت و با حوصله گفتگهی دي پاي        پوران خانم پاش رو رو

 ! وا مامان -         

 ... دی کنی آپارتمان زندگي از شما گذشته توگهید..ی وا مامان چ-         
 

 ! آپارتمان مسخره بخدانی با امیشی مون بدبخت مهمه

 : تحمل کنه نستتوی نمگهی        د

 !رهیآبروتم نم... آقااین..نجای ايای داداش کف پات که نزدن ب-         

 ! تو امشبیشی خفه م-         

 !امی نذار بلند شم ب-         

  گذاشت و برگشت بشی جي کج دستهاش رو توشی        فربد با ن
 

 :سمتش

 ! الشونمی ورش دار بلندش کن بب-         

 : داد و رو به پدرش کرد رونی بینینفسش رو از ب        فرداد 

 بلند بشم جنازه ..نمیشی مي حدهیمن تا .. بهش بگويزی چهی بابا -         
 

 ! کف دستتونذارمی رو ماش



 687 

  آورد رونی ببی حرفش تموم بشه فربد دستاش رو از جنکهی        قبل از ا
 
  هر نیند شد و ب همسرش برسه بلنکهیپوران قبل از ا... به سمتش رفتو
 

 : پسرش قرار گرفتدو

 !زم؟ی عزنجای اياالن بعد چند وقت اومد..چه خبره... فربد مامان-         

 : و به عقب هلش داددی دستاش نبود که پدرش سر رسفی        اما حر

 !با هر دو تونم ..نی آدم بش-         

 ! رفتی مصلحتي        و به فرداد چشم غره 

 : شددهیت فربد سمتش کش        انگش

 !رمیگی تو سرت مزنمیم!.. آپارتمانو نه؟يدی نم-         

 !ي خورديادی شما ز-         

  فرداد بلند بشه باز نکهی ساق پاش نشست و قبل از اي        لگد فربد رو
 

 . قرار گرفتندنشونی پدر و مادرشون بهم

  کار به کتک رهی بگ باالخواستی فربد و فرداد منی بي به دویکی        
 

 !سابقه اش رو داشتند.شدی نمفشونی حری که کسدیکشی ميکار

  ي وگرنه براگرفتی جلوشون رو مي        بهتر بود آقا ناصر همون اول کار
 

 !اومدی از دستش بر نمي بعد کاري قهی دقدو

  آورد و سمت فرداد رونشی بعی سریلی که خدی        دست فربد رو کش
 

 :برگشت

 ؟!خارهی کجات م-         

 ! تو، بشکه؟ی کشیخجالت نم!...  دون دون واسه اشکان جونی ه-         

 !؟يحرف زد.. بوق-         
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 :        پوران

 !يوا..گهیبسه د.. بچه ها-         

 :        فرداد

  ي جورهی کنمی بلندت میعنی..ي خواستگارادی ننی اخوامی فقط م-         
 

 !یدتم خودت رو نشناس خوکنمی ملهت

  سمتش هی کافگهی به نشان دی        پدرش سرش رو تکون داد و عالمت
 

 .  رو برداشتیبی سوهیفربد برگشته بود و از داخل ظرف م.  کردحواله
 

 ! گاز زدبی برادرش درآورد و به سي براي حرص درارشکلک

 ! خبرم کنی شعر بازم گفت-         

 فربد ... نگهيزی داد فعال چحیلند شد و ترج بار بشی گوشي        صدا
 

  خونه رو نی کنه که ای شده پدرش رو راضي گرفته بود هر جورمیتصم
 

 !رفتی پوکش نمي االن حرف تو کله دونستی و مبفروشه

 .قطع کرد ...یلی        باز هم ل

  برادر خلش رو کور کرده شی و زرق و برق زندگاهای        اشکان و برو و ب
 
 چه برسه به حاال .  نداشتی دل خوشنشونی بتیمیاز اول هم از صم....ودب

 
  و نای که باعث حرص آشکار سگرفتی ملی فربد رو تحوي اشکان جورکه
 

 ! هم بودلیسه

  رضا بود که اون ي دلخورکردی مشی وسط راضنی که ايزی        تنها چ
 

 ! نداشتی دل خوشتیمی صمنی از اهم
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  حساس اعصاب ندارش جا خوش ي نرونهايکه رضا رو        مدتها بود 
 

 ! بودکرده

 دنبالش .  به آشپزخونه رفت ی منتهي که سمت پله هادی        فربد رو د
 

 : بازوش نشست رو پس زد ي راه دست مادرش که رونی و برفت

 !مامان تو رو خدا .. فرداد-         

  فربد وارد آشپزخونه کهنی        به سرعت قدمهاش اضافه کرد و قبل از ا
 

 . آرنجش رو گرفتبشه

  خونسرد ي افهیفربد با همون ق.  بهش نگاه کردی        چند لحظه عصب
 

 . زدبی به سي اگهی دگاز

 ... بکني دوست داريهر کار... داداش بخوري بخوريخوای گوه م-         

  بهش نگاه ي در آورد و با لبخند پر تمسخری        فربد آرنجش رو با تکون
 

 .کرد

  ی رو بکننای آدري بخواشمی جنازه ات رد مي بخدا فربد از رو-         
 

 ! پدری اون اشکان بي بازمسخره

 ! عه؟-         

 ! خودتیدونیم..نامزد داره...هزار بار... کم خرد-         

 ! عه؟-         

 ! کرد به اعصابش مسلط باشهی        سع

 ...ادینم!...؟یاک...ي خواستگارادی بخوادی نمنی ا-         

  و مقابل دی قدم عقب رفت و انگشت اشاره اش رو سمتش کشهی        
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 : خندان فربد گرفتيچشمها

 !من حواسم بهت هست!.. مواظب باش-         

  يتو. نکردی برادرش توجهزی تمسخرآمي خنده ي        برگشت و به صدا
 

 خت که موهاش رو با دست پشت سر جمع  اندانای به آدری نگاهمی نسالن
 
 ...رفتی و از پله ها باال مکردیم

 .  حرص نخورهخودیبهتر بود ب... رو گرفتای        تلفنش رو در آورد و سل
 

 به هر حال که فرداد خودش هم .  از خودش حساستر بود نای آدري روفربد
 

 . اوضاع رو داشتي هوایحساب

  :دی رو شنای ناز و لوس سلي        بعد از بوق سوم صدا

 ! تو؟یشی خسته نم-         

  که گهیدو روز د..حاال جفتک بنداز.  گفت ی دلش زکي        فرداد تو
 

 !یدختر طالب..ي داردنی کردم ، دآدمت

  ی پشت بندش هیشی مجکتی بار اول رینیبی می وقتزمی عز-         
 

 ! بگم به تو ؟نویچند بار من ا!..رینگ

 !تونمی نمیول... خوام بهت فکر کنمیمن واقعا نم ..ای سل-         

  ي ارانهی گفتنش، همراه با خش دلگای خاص و پر حرارت سلي" آ "        
 

  با ای دورتر ، سلومتری صداش گنجانده بود ، باعث شد چند کلي توکه
 

  دنی شني برالشی مرغمی و علنهی تخت بشي روی چشم نازك کردنپشت
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  رهی خی به گوشهی چند ثانين صدا ، تماس رو قطع کنه و برا اوشتریب
 

  !بمونه

  ادهی با زدونستی رو خوب منی ای برخالف سن کمش ، ولای        سل
 

  زبان ری زيچند بار . ی کار رو بکننی همي مثل فرداد ، ناچاریخواه
 

 شک نداشت .  داره ی خوبیلی خي ندهی بود که فرداد آدهی رو کشپدرش
 

  حس گذرا نبوده که با تمام هی دو ماه قبل ، ی پارتي احساسش توکه
 

 ! برقصه یلی رو ول کنه و با دوست پسر لدی دست سعخوادی دلش موجود،

  پِی هم از دوست پسر خوش تگهی اطالعات دی مدت کلنی        تو ا
 

  ی موارد ، فرداد از نظر خانوادگنی با تمام ای کرده بود ، ولدای پدوستش
 
  تر از اون بود و هر چند ظاهر جذابش اون مشکل رو حل نیی پایلیخ
 
  تا خواستی می هم به طرق مختلف ، کم محلگهی چند بار دی ، ولکردیم
 

 ! رو بفهمونهتشی موقعبهش

 ! بهتر بودينجوریا.. بعدهاي        برا

  دو ماه یهمون پارت.. و وارد قسمت عکسها شددی تخت دراز کشي        رو
 

 ... بوددهی بار دلش لرزنی که اولییهمون جا...قبل

 تلفن رو کنج کاناپه پرتاب کرد و بعد از در آوردن ..ی        فرداد ول
 
 ! شدرهی تخت افتاد و به سقف خي روی رنگش، با اوقات تلخدی سفشرتیت
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 چشم .. داشتیفردا قرار مهم...        بهتر بود اعصابش رو خرد نکنه
 
 !اههیس

  که قرار بود بزنه فکر ییو به حرفها... سرش گذاشت زی  دستش رو ر      
 

 ...کرد

  سرش رانهی غافلگیلی خه،ی        صبح ساعت ده بود که فربد بعد از ده ثان
 

  اش گهی سرش کرد و دست دي هی از دستهاش رو تکیکی جدا کرد و رو
 

 ! دختر رو مرتب کردي ختهی ریشونی پي تويموها

 ! فوق العاده وحشتناکش رو نشون ندهتی کرد عصبانی سع        صدف

  مرد رو به سمت خودش هی که یی فاکتورهاي        مطمئن بود همه 
 

 ! داشتشتری لوس که بي دهیالاقل از اون ش... دارهبکشه

 !  ، سهراب شیی پسر داي مراسم نامزديتو ...ی قبلي جمعه نی        هم
 

  و منتظر رفتیدش هنوز داشت غنج م کرده بود که ته دلش خويکار
 

 ! سهراب بودتماس

 !در تمام طول مدت مراسم...        برق نگاه سهراب رو دنبالش داشت

 : آروم و با حوصله گفتیلی        فربد خ

 ! دختر؟هی کارا چ-         

 ! آشکار بودخوردی که صدف میحرص...        و به نوازش موهاش ادامه داد

 !ي نبودنجای ، االن اي من دختر بوديا بر-         

 . کم کنهتشی تا از عصباندی کشقی        چند تا نفس عم

 !قتمیرف... آره خب-         
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 !ی عشقم-         

 !دی خندزی        و فربد ر

 ! هم فشردي        دندونهاش رو رو

 ؟! اونوقت هی چدهی ش-         

  بهش نگاه قی عمهیو دو ثان فربد از موهاش جدا شد ي        چشمها
 

  داده بود ، به هی زانوش تکي که رویبا دست. بلند شد و نشست ...کرد
 

 . مچش نگاه کرد ي روساعت

 ! معاونمي سرم شدرهیخ!...ختشویر... پاشو-         

 صدف بلند شد و از پشت سر .  به ساق پاش زدي        و با آرنج ضربه ا
 

 . شونه اشي گذاشت و سرش رو روقشی دو دستش رو دور گردن رفهر

 !ه؟ی اشکان جدي خواستگاري هی قض-         

 !        حس کرد شونه باال انداختن کوتاهش رو

 !دونمی نم-         

 !؟ی به ساناز گفتيزی چ-         

         بعد از چند لحظه سکوت روبروش قرار گرفت و صدف مجبور شد 
 

 . رو عوض کنهشنشیپوز

 ! ساناز؟-         

 !قتمیدوازده ساله رف!  سرم رهیخ!... ها ی کنی نمي اونجورافتوی ق-         

 : زد ي        فربد لبخند محو

 ؟!يدی ساناز رو کجا د-         

 !؟ي کردي ازش خواستگار-         

 ... موندندرهی        هر دو بهم خ
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 ! نه-         

 !؟یکنی منکاروی ا-         

 ! رفتزشید شد و سمت م        بلن

 !زنمیدارم باهات حرف م !..ي هو-         

 !ي بهش بگه هوينجوری اکردی        سرحال بود که صدف جرات م

  بود که فربد یی از روزهایکی که نشست مطمئن شد امروز زی        پشت م
 

 ...دیخندیداشت م...شارژه

 !        پس اشتباه نکرده بود

  !دهی از ساناز دي چراغ سبزای.. شدهياشکان جد ي هی قضای        

  گفته فربد ازم یی        آدمهاش بهش رسونده بودند که ساناز جا
 

 ! کردهيخواستگار

 !می ندادی        ما هم هنوز جواب

 ! نشستزی مي        بلند شد و رو

 ! تو گوشتزنمی م-         

 .        با همون لبخند گفته بود و هلش داد 

 ! راست بگو فربد-         

 !حاال شرو کم کن.. راست گفتم-         

 !چرا رفته جار زده پس؟..؟!ي نکردي ازش خواستگار-         

 ! ساناز؟-         

 !        سرش رو به عالمت آره تکون داد

 ! منبعم موثقه عشقم -         

 !ی ولکنمیدارم فکر م.... نکردم جون صدفي ازش خواستگار-         

  هم گفته بود که ساناز اون یی پرت و پالهی فکر کردن نی حانای        اح
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 ! رو زدهحرفها

  مزخرف ي که داره ، اخالق هایتی ساناز برخالف موقعدونستی        م
 

  صدف ياگه عاملها.  رو نداشتهاشونی دور و بري هی و بقنی و ثمنینگ
 

  هیفها رو زده بود ، پس قض حرنی بودند و ساناز خودش ادهی فهمدرست
 
 ! بوده ي جدیلیخ

 !کنهی        داره فکر م

 ! هفت هشت ماهه کشکنی تو ابتمی و اون همه مصدهی شیعنی        

 !به درك..        خب

 !قی هر چه القی        خال

  دختر هی فربد ساناز رو ول کنه و به کردی باور میمی        کدوم عقل سل
 

 ؟! بچسبهیدهات

 ! کسچی        ه

         الهه
        

  :نیری        ش

 !چارهی بگهی می چنیجواب بده بب!  گناه داره مامانت -         

 ! گرفتم و با چشم غره ازش خواستم بس کنهیقی        دم عم

 ! ، گناه نداشتچوقتی عالم که هي بود توي        مادر من تنها موجود

  زن چهل و نه ساله هیرده ساله گناه نداشت ، پس  دختر چهاهی        اگه 
 

 ! ، نداشتهم

  من ، تو ي کفش نکرد و به بابا نگفت الهه براهی ي        مگه پاش رو تو
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 ؟! رو ببرمهرو

  ي دختر چهارده ساله دست دو تا پرستار تنها توهی        اگه سپردن 
 

  دی بود ، پس باشتی اصفهان اولوي گناه نداشت و عشق پرشورش توتهران
 

  و دنی به ديازی ننی ، کوچکتری و شش سالگشتی بي االن توکردی مقبول
 
 ! صداش ندارمدنی شنی حتای

 ! گرفت؟ی چرا رضا مرخصروزی        د

 ...چاریمامانت ب..ی ال-         

 !گذشتی معی سریلی خزییقبال پا.  چقدر روزها کشدار شده -         

 ! نگهيزی چگهی د بودمدواری        ام

  هم نداشت يریتقص . دمی رو از پشت سرم شنقشی نفس عمي        صدا
 
 همه .  پدر و مادرها مثل هم هستندي همه کردیفکر م . نیری شچاریب

 
  ، نه کنندی ممی تقسنشونی و شاد کنار بچه هاشون ، عشق رو بخوب

 
 ! روهاشونی کارکثافت

 !؟کردی مکاری        رضا االن داشت چ

 !        چشمهام رو بستم و سرم رو نامحسوس تکون دادم

  افکار من بود، ي وسط همه نکهیا... بهش فکر نکنمگهی        قرار بود د
 

 ! بود؟ی چلشی دلپس

 : کارمي کردم تمرکز کنم روی        سع

 ! شد ها کی.  آماده بشن تا آخر هفته دی بانایا!..نی بشای بنیری ش-         

  ينگاهم به جا.  کنارم قرار گرفت و همون لحظه در باز شد ی  با هوف      
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  وقت یک! باز رنگشون رو عوض کرده؟.  فرا جلب شدي موهاي ، روصورتش
 

 ؟! بودندي که قهوه ایفتی آخر شروزید..؟!کرد

         جلو اومدنش باعث شد نگاهم از موهاش جدا بشه و به لبخند پهنش 
 

 ! بشهجلب

 !نجاست؟ی ایبگو ک..ی ال-         

  :نیری        ش

  !یخانم نجف!.. مشنگیِدر بازه منش..ي هو-         

 ! تو خفه -         

  زده شدنش جانیاحتماال بخاطر ه . ی نشد ولی عصبیلی        نگاهش خ
 
  :دمیپرس.  منتظر بود رونی بود که بی کسدنی داز

 ! ؟ی ک-         

 !        چشمهاش برق زد

 ! منهي کهی انريوا!..کهی انر-         

 : لحظه گرد شد هی        چشمهام 

 ؟!ی ک-         

 : به آرنجم زدنیری        ش

 !داداش فربد!..یوانی فرداد ک-         

  ي که دخترهایفکر کنم قبال هم لقب.  گفتمی ، آهانهی        بعد از دو ثان
 

 !کهی ، انر بودمدهی براش ساخته بودند رو شنشرکت

         فرداد بجز همقد بودن ، در تقابل کامل با ظاهر غول مانند برادر 
 

  آدم رو کلشی گندمگونش ، هبایهمراه پوست تقر.  قرار داشت انگلش
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 !کردی زده مشگفت

  ممکنه ی نفر با خرج چه مبلغهی رو ، کلی هنی ادونستی        فقط خدا م
 
 !ارهی دست ببه

 ! بود ی سر ، تا نوك پاش عمليودم قسم بخورم از کله         حاضر ب

  دهی تراشکلی صاحب اون هی صورت ، چطور ممکنه کسنی اری        در غ
 

 !بشه

 ! اش کنندسهی مقااسی اگلسکهی        حق داشتند دخترها با انر

  ومی نقص سبزه بودن ، کار سوالری بي درجه نی با ای پوستی        حت
 

 !ت نبود  پاره وقيها

 ؟! داشتکاری چی ولنجای        ا

 دهی        ش
        

 !کردی ستون آشپزخونه با زن عمو صحبت مکی        مامان نزد

  با یمامان ول . زدی لبش بود و حرف مي روی        زن عمو لبخند کمرنگ
 

 !دادی گوش منهی دست به سی واضحاخم

  رو شی لبخند گشاد مخفتمتونسی من متی جمعنی انی        فقط هم ب
 
 !نمیبب

  و خاله ها روش اثر گذاشته ی ماماني حرفهاای... بخاطر سوده بود ای        
 

 !بود

 ! و خاله روی ماماني بودم پچ پچ هادهی شنشی پي        هفته 

  بهتر از يخوای می چگهید!...؟ي        که دختر مگه عقلت رو از دست داد
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 !ن؟یا

 .. ي بودم و چند تا هم کلمه دهی دو تا جمله رو واضح شننی        فقط ا
 

 !بانک

 !        منم که کشک

  گذاشتی مشی که فربد پا پنیهم... نبودی نگراني        به هر حال جا
 

  ي هاي تو سرش و الزم نبود نگران دلسوزدی پری چشمهاش ممامان
 

 ! جونم بشممادربزرگ

 که کدورتها ..و هم خودش دعوت کرده بود        مامان ، عمو و زن عمو ر
 
 ! برهنی باز

 ! زشت بودیلیخ...شدی خانم جدا نممیاز مر.... به سوده کردمی        نگاه

 ! از خداشون بوده؟نای گفتن ای        حاال نم

 !ی بشه همه چي        بذار جد

 ! نبودي جدینه که حاال همه چ... رو جلو دادمنمیی        لب پا

  ی کمی سني که خواهرشون با فاصله یی    چقدر بدبختن اون دخترها    
 
  شعور رو ی خانم بمی دو سال سن کمتر مرنیفقط ا.  خودشون قرار داره از
 

 ! کنه؟ي کرده بود از سوده خواستگاریراض

  از سوده دیخود سع . کردمی فکر منی به اتی        مسلما داشتم از عصبان
 

  سوده ، باز ازش ي بهم خورده يبا وجود نامزد ، که اومدهی مخوشش
 

 . کرديخواستگار
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  نشده ی و سوده موضوع رسمنی امنی بمیدونستی خودمون منکهی        با ا
 

  گفتندی جلوتر از خودمون بودند و میلی و آشناها، خهی در و همسایول..بود
 

 ! بهم خوردهينامزد

  هی همسادمیشنی میوقت . مشدی می عصباندمیشنی که ملی        چقدر اوا
 

 ! خوب بودند با هم یلی که خنای که آخه چرا ؟ اگنی مها

  ذره هی دی نبادی که سعکردمی ، داشتم فکر می رحمی        اما حاال ، با ب
 
 ؟! داشته باشهرتیغ

 !        سوده نامزد پسر عموش بوده مثال 

  صدف هم نگفته  بهیحت.  اومد ی خوشم نمی        اصال از جو مهمون
 

  خواست بدونه که یاصال دلم نم . گهی بشنوه به فربد مدونستمیم . بودم
 

  .می دکتری منه و قبولي امشب برایمهمون

  مسخره لی و دالضشی ضد و نقي        هر چند کالفه ام کرده بود حرفها
 

  نی از اشتری که بشدی نمی ، ولعتری نکردن هر چه سري خواستگاري برااش
 
 .ي خردعصابا

 !فربد بود... رقابت کنهدی با سعتونستی که می        االن تنها کس

  نقاط نی بهتري دو تا خونه داره تودونستمیم.         ازش پولدار تر بود
 

  که از صدف گرفته بودم هر ي داشت که با آمارنیدو تا ماش . تهران
 

 ! گرونتر بودنددی سعسی از جنسکدومشون
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 !گهیخوب بودن د... ده اش هم که        خانوا

  باهاشون خواستی می کیول. کردندی باز رفتار ميادی زی        هر چند کم
 

  پاش رو تو خونه ام نایفکر کن من اجازه بدم آدر.  و شد داشته باشهرفت
 

 !بذاره

 ؟!سوده خوبه آره... خانم نگاه کردممی به مريشخندی        با ن

 !ری        برو بم

 !زننی من له له مي تو برادی    بهتر از آقا سع    

  فربد جواب داده بود و ي داد های و داد و بدهای        التماسها و تهد
 

 !دی قلهک رو ، خري توياردیلی می سییالی وي خونه پدرش

  جنوب ينهای رامسر و زميالهای        البته بعد از فروش خونه و دو تا از و
 
 .دربزرگ بچه ها و گرفتن سهم پاساژهاش  مفصلش با پي دعواو

 که اکثرا ... جواهرات همسرشلوی از سه کشتری فروختن بنطوری        هم
 

 ! هر دو پسرش بودندییاهدا

  و هر دو متی گرون قينهای        و مهمتر البته ، فروش دو تا از ماش
 

 ! شهرك فربدي و صد متراورانی ني نود مترآپارتمان

  ی خصوصي که از موسسه ی وامنی سنگي بار قرضهارین ز        و رفت
 

  !دای ، پدر آالدی میی بودند ،اونم فقط بخاطر وساطت داگرفته

 ! هفتهکی        اونم در عرض کمتر از 

 ! کمک نکرده بودالی رکی وسط نی        البته که فرداد ا

 اوت  تفي داشت داده بود تا الاقل از نظر ظاهری        فربد هر چ
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 .ادی اشکان کمتر به چشم بي با خانواده فاحششون

  ری فشم فعال محفوظ مونده بود و پدرش قول داد که اگه از زيالی        و
 

  ي نبود اون رو در عوض کمکهاالی به فروش ويازی اومد و نرونی قرض ببار
 

 !زنهی به نامش مفربد

  خب، یه بود ول که فربد بهش دادشدی نمی        البته که نصف پول
 

 ! خواسته بودينطوری اخودش

  فربد اونها رو به ي با خانواده یی آشناي قبل ، براي        اشکان دو هفته 
 

  افتتاح ی فرحزاد ، که به تازگي خودش توي دو هزار متریانی اعرستوران
 

  ، به مادرش نای به آدريداری بود دعوت کرد ، و همونجا با نگاه خرکرده
 

  که يزیچ.  باهاشون در ارتباط باشهنی از اشتری بیلی خلهیود ما بگفته
 

  هفته دار و ندارش کی شد فربد به جنون برسه و در عرض کمتر از باعث
 

  اشکان بود که رو ي بعدي ، جمله ییالی وي خونه ي بکشه براشی به آترو
 
  با نکهیز ا ، و ارانهی اندهی آي پوران عنوان کرده بود مادرم احتماال هفته به
 

 !شهی مثل شما معاشرت کنه حتما خوشحال مییبای زخانم

  اش انهی کامال مخفي روزمندانهی و پزی آمتی        فربد بعد از لبخند رضا
 

  شرکت رو يدید" مضمون که نی فرستاد با ایامکی به فرداد ، براش پرو
 

 "! اتیکارمند بدبخت مال!.. کاره اسنینگفتم داشِت ا..؟!دمیقاپ



 703 

 ! دماوند هم باالتر برده بودي جمله پوران رو هم از قله نی        ا

 ! آخرشیعنی... خانواده نی        وصلت با ا

  دهی از ساناز به فکر فربد رسي        از همون روز هم بود که خواستگار
 

 !بود

  چه گذشتی مي        با وجود اشکان و داشتنش کنار خودش، از هر سد
 

  !ناید س به سبرسه

  که از اخالق پاك ساناز خبر داشت و حاال که اشکان ي        با وجود
 
  از دختر عموش ، ي شده بود و در صورت خواستگارکی بهش نزدنهمهیا

 
  داشت صبر ی تا جواب رد نشنوه ، چه لزومکردی بهش کمک ممسلما

 
 !ن؟ی از اشتری بکردن

  ي داشتند سر جایکی یکی و  شده بودنددای قطعات پازلش پي        همه 
 

 .گرفتندی قرار مخودشون

 !رفتی مشی پی داشت عالزی        همه چ

 همراه لبخند ..ی داد به صندلهی بلند کرد و تکستمی        سرش رو از س
 

 !یمطبوع

 ! نبودی ها شدن ، کار هر کسیمی        داماد کر

  و بی عجي قطعه نی ، فقط اگه ااومدی        فربد داشت از پسش بر م
 

 ! به دستش نبود دهی که معلوم نبود از کجا رسی پازلبیغر

 !هی چدهی با شفشی االن تکلدونستی        نم

 ! نداشتکشی دوستان نزدهی شبی        فربد اخالق
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  با شعور و وجود دختر روبروشون نداشتند ، اگه ي کارالدی        رضا و م
 

 ! بودی ، کافخواستندی مخودشون

  افتضاح فرداد رو ي از اخالقهاچکدومی هیحت.  نبود ينجوری        فربد ا
 

  برادرش ی سگ اخالقي تویی همتاتونستیهر چند که نم.  نداشت هم
 
 !فرداد اعتقاد خودش رو داشت.  کنهدایپ

  ، اگه هم اومد ، اشتباه ومدهی خوشم نی زنچی        معتقد بود من از ه
 
  به دختر ی و تو دهنی احتماال با دو تا پس گردن بوده کهی مزخرفیلیخ
 

 ! انداختنش حله رونی پا از خونه بپی و بعد با تموردنظر

  ی خوشش مي نکرده فرداد از دختري بود که اگه خداي کارنی        ا
 

 ! دادی انجام ماومد

 ! مجبور نکرده بودي کارچی رو به هي دخترچی هچوقتی        فربد اما ه

  دست بکشه شیشگی از اخالق همدهی در مورد شتونستی کاش مي ا       
 
 ! بعد دورش بندازهو

  جشی بودکه گی پازلکهیهمون ت.. که باهاش طرف بودي دختری        ول
 

 ! بودکرده

  که اگه رضا رمی بگشی در پدهی با شي        که حاال اگه هم، بخوام رفتار
 
  باهاش روبرو دهیبا دختر مثل شدر مواجهه !  فردادنی همای الدی مای
 
  که االن بهش دارم ، ی ، با وجود حسکردندی ، همون کار رو مشدندیم
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 ؟! ادامه نداشته باشهگهی تموم بشه و دخواستیم

 !شم؟ی نمرشی درگشتری        ب

 ؟!ستی تموم بشه و بره بهتر نينجوری        بذارم هم

  از ی راحتنی به همخوادی وبره ، م تموم بشهيجوری اگه بذارم همنای        
 

 ! دور بشه؟سرم

  افتمی خوام دنبالش راه بی ،نمشی        بعدا که دختره رفت دنبال زندگ
 

 ؟!اون موقع خودم رو مسخره نکردم!  غلط کردم؟که

 دختره بره و ازدواج .  داره ي بدتر از اون ، گفته بود خواستگار جدای        
 

 !؟ی نره چنی ، حس من هم از بکنه

 ! دنبال زن مردم؟فتمی ام بخوام بی        من آدم

 ....        معلومه که نه

  گهی ناجور پازل رو بندازه تو سطل زباله و دي کهی تگفتی        عقلش م
 

 ... فکر نکنهبهش

 .... گذشتی راحتنی به همشدی مثل ساناز نمیتی        از موقع

  واقعا خوشم دهیخدا زده تو سرم و از ش ي جدي که جدرمی        حاال گ
 

 ...رمشیبعد هم برم بگ!...اومده

 ! زد ي        پوزخند

  باهاش ازداوج کنم و تونستمی منکهی و افتمی ساناز بادی        بعدش 
 

 ؟!ی گفته و عقلم چی دلم چادی مادمیاون موقع ...نکردم

 !گذشت  ی راحتنی به همشدی مثل ساناز نمیتی        از موقع

 ! و زمان خواستی می        فکر درست و حساب
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 .االن کار دارم.. باهاترمیگی تماس م-         

 .. رضا-         

 با لبخند به .  رو باز کردنی رو قطع کرد و در ماشنی        تماس نگ
 

 ! شدکی مهتاب نزدمادربزرگ

  هم ي اگهی دي های مسخره قراره چه حمالي بخاطر دختره گهی        د
 

 !دونهی خدا مبکنم

  خانم و دوستش می مري مسخره ي اعتنا به تعارفهای        جلوتر رفت و ب
 
  هی شون چشمهاش ینیاز سنگ.. رنگ رو ازشون گرفتی آبيلونهای نا،
 

 ! گرد شدلحظه

  دلش ، که ي بود تودهی خندهایری به پرهی رو بگلونهای نانکهی        قبل از ا
 

 !ن؟یاریبار م!.. که نی هم نداردنیتها جون نفس کش شما بدبخآخه

  سر نی تا برسه به ماشی کرد بدون دوال شدن حرکت کنه ولی        سع
 

 ! رو قطع نکرده بودفحش

 .. اومدیکی اون ي        صدا

 .زمی عزی بشریپ.. مادرکلتیماشاهللا به قد و ه... ماشاهللا-         

 !        حناق 

  کرد با یسع... گذاشت و در صندوق رو باز کردنی رو زملونهای        نا
 

 : بپرسه لبخند

 !ناست؟ی تو ای چ-         

 : خانم گفتمی و مردندی        هر دو زن خند
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 !می آوردی رو خودمون مشیکی یذاشتیم... مادرنهی سنگ-         

 !کمرم نصف شد.. آوردمگهی        د

 !هیری خمیببر دیبا ...رهنهی لباس و پ-         

 !نبرن منو اونجا ... کجاستهیریخ...ي واي        ا
 

 !ه؟ی حاجي جون ، آقا رضا پسر بزرگه می مری گفت-         

 !تاج سر ماست.. بله-         

 !ماشاهللا.. ماشاهللا -         

  ي تویکی یکی رو لونهای به هر دو زن ، ناي        همراه لبخند مسخره ا
 

 .... گذاشتصندوق

  " هی.. خانم قطع نشده بودهی مرضي        راه که افتاد هنوز هم ماشاهللا ها
 
  به به به و کردی شروع میکی اون شدی خانم که خارج ممی از دهن مر" ر
 

  و دی پس کله اش کشیدست . گرفتی داشت خنده اش مگهید... چهچه
 

 ! گفتی کنمخواهش

 ... جابجا شدیدل صنيرو.  اومد ی        کم کم داشت خوشش م

 !می دوست بودی گفتم بهت با حاج-         

 .. خانم نگاه کرد هی به مرضنهیی        از آ

 ! با بابام؟-         

 !دی خانم غش غش خندهی        مرض

 ...میبچه بود.. آره-         

 ...دی خانم هم بلند خندمی        مر

 !ی        نترک
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  ی به چرب زبونی تا بحال زنکردیال فکر مقب . دی        همراهشون خند
 

  خانم ، دوستش، هی مرضیول..دهی مهتاب ندي خانم، مادربزرگ مادرمیمر
 

  هم هار واریبه ترك د...دیرسی مهربونتر به نظر می زبون دارتر و حتازش
 

 ...دیخندی مهار

  گرفته بود که تا ي شده بود انرژبشی که نصییفهای        اونقدر از تعر
 
  خودشون ي همون محله ي دور نبود و توادیهر چند ز.  هم برهد هیریخ
 

 ... شد ادهی خانم دو کوچه جلوتر پهیمرض..بود

 : خانممی        مر

 ؟! چه خبرنای حاج آقا ا-         

 ..راستش...من . ی سالم دارن همگ-         

  گهیبر کن دتا فردا رو هم ص...ي صبر کردنهمهیا... مادردونمی م-         
 

 !مامان

 ..دی        و خند

 ! مدت رو ؟نی اکردمی فکر می داشتم به چدیدونیم... بله خب-         

 ؟! مامانی چ-         

 ! قبولت داشته باشهیکی نهمهی بود ای        حس خوب

 .. شدم قبول کردممونیپش..  راستش -         

 ! وا -         

 :        رضا لبخند زد 

  نای به آقام اي جورهی خواستمی وقت بود میلیمن خ...دی باور کن-         
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  و مهتاب هی چه حرفنیکه ا.  فکر کردم ممکنه ناراحتشون کنم یول...بگم
 

  که؟دیمتوجه . نای خواهرته و امثل

  بهش یکم... خانم فقط سرش رو تکون داد و منتظر نگاه کردمی        مر
 

 .. بودبرخورده

 ... آقام خودش گفتی وقتی ول-         

 ... مکث کردی        کم

 ... خوشحال بودمیلیخ.. خب-         

 !؟ی االن ناراحت-         

 : رو جلو برده بود هیخوب قض ! دی خندنانهی ، شرمگی        با زرنگ

 ..دمشی ندخوامشی گفتم میاز وقت...  کهنی ناراحت ا-         

 چه برسه  ..ارمی ی رو به درد میتم دل هر کس که گرفی لحننی        با ا
 
 !چارهی زن بنی ابه

 تمام مدت ...دی خانم به روبرو نگاه کرد و خندمی راحت ، مرالی        با خ
 

 که نکنه مهتاب با .  بگه خوادی می از دل آشوبه نگاهش کرده بود، که چپر
 
 د رو از  دامنشون انداخته بوي که خدا توی شانس بزرگشی سر بازرهیخ
 

 . داده باشهدست

  کم هی.. همون موقع هم بهت گفتمیول.. مامانفهممیم...زمی عز-         
 

  من و می باهاش حرف زدیلی چند روزه خنیا...خوادی مزمان
 

  يهمه ..شناسمی من بچه ام رو می نگفته وليزیچ....خاله هاش..بابابزرگش
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 ! بودنشهی خجالتمشکلش

  که یماتومیبا اولت.  مهم نبود گهی خب، دیول.  نبود نی        همه اش که ا
 

  قال بای روز قبل پدربزرگش به خاله و شوهر خاله اش داده بود ، تقرده
 

  پسرخاله ي استخوانهانکهیفکر کرده بود که قبل از ا... کنده شده بودهیقض
 

  ي نامداریِرتی کنه از قدرت پدر بزرگ و عموها و حسِ غزی رو راش
 

 ... رفته بودشی پلشی هم مطابق مزیخب همه چ.. استفاده کنه وون،بودنش

  ي اش دم در خونه ی باعث حضور پدربزرگ و عمو علشی بازی        کول
 

  ن،ی اش شده بود و همونجا با اخم و تخم گفته بودند که حضور حسخاله
 

  ها بوده و از سر ي به نامدارنی توههی ، ي معتمدی منزل حاجدم
 

  مهتاب سرمون ي پدربزرگ مادري رو به خانواده می جرات نداریشرمندگ
 

  رضا نشون ي وقته برایلی ما مهتاب رو خنکهیمضافا به ا...میری باال بگرو
 

 !میکرد
        

         مهتاب
        
 .رمی اش رو خودم مهیبق..یمرس!.. باشه-         

 ..ي کردهی باز گرنمیبب..؟يدی قول م-         

 ! ناراحت شده باشنناینگران بودم که خاله ا... من-         

  يحرفها.. بگم ناراحت نشدنتونمینم... با خودمنای مامان ا-         
 



 711 

  بدون نگران همه يتو قول داد..یول.. واقعا ناراحت کننده بودپدربزرگت
 
  ي با زور به کارتونهی حق نداره ، و نمی کسچیه... به خودمي بسپرویچ
 

 . کنهتمجبور

 !میکنی اگه پاش برسه با هم فرار مگفتیم...گفتی کاش مي        ا

 ! مهتابي قول داد-         

  آقا با اون وجهه نیتصور کن حس.... از فکر خودمشتریب..        لبخند زدم
 

 !در مطبش رو ببنده و فرار کنه ... با من فرار کنهاش

 ! چشم-         

 ....می        سر کوچه بود

 ..يوااا... اش رو خودمهی بق-         

 ...دمی چرخنی سمت حسعی دهنم گرفتم و سري        دستم رو جلو

 ...ی چ-         

  شد رهیخودش به روبرو خ..رمی کردم ازش چشم بگی        اصال جرات نم
 
 : من با آه گفتم و

  !يوا.... رضا-         

 حاضر بودم قسم بخورم ...م        اصال جرات سرچرخوندن رو هم نداشت
 

  که قشنگ داخل می شده بودکیاونقدر نزد..کردی داشت بهمون نگاه ماالن
 

 !نهی رو ببنیماش

 ! از دست مادربزرگ ناراحت بودميزی از هر چشتری        االن ب

  آشغالم انسان ي پسرعمونی سرم که اي توزدمی می        من هر چ
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  !کردیم برام اسپند دود رفتی ، مستین

 ! چشمم زدنگفتی        م

 ...تروخدا االن!.. آقا نی حسدی بر-         

 ! جناب کار دارمنیمن با ا... شما اجازه بده-         

 مادربزرگ جلوتر .         حرفش باعث شد جرات کنم و به روبرو نگاه کنم 
 

  ی چند متر پشت سرش ، آروم جلو مي رضا، با فاصله ی ، ولکردی محرکت
 

 ! اصال ستادی ، ااومد

 ! غضبناك مادربزرگ بوديمقابلم ، چشمها.  شدم ادهی        من هم پ

 !رتتونیممنون از غ!... دکتري دست شما درد نکنه آقا-         

 ! سالم حاج خانم-         

 دلم غنج .. بهش نگاه کردماری اختی        صداش اونقدر متانت داشت که ب
 

 مادربزرگ چطور .  مثال ی بیپیهمراه با خوشت .یی آقانهمهی از ارفت
 
 د؟یدی تفاوت رو نمنهمهیا

 ...کی علرمی گ-         

 :        با تشر به من گفت 

 ! تو خونه دیی شما بفرما-         

  ی مهموندیفهمی االن منی همقای االن ، دقدی رضا بای ، ولرفتمی        م
 

 !ستی نیچی هفردا

  اونجا ، می برنایرش نداره که اگه فردا قراره با بابابزرگ ا باالتی        خ
 

  بهش گفته بود که آروم يزی چهیمادربزرگ .  و من کوتاه اومدم هیخبر
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 ! بودشده

  چرت بوده ، وگرنه دهی از زبون مادرجون شنی هر چدیفهمی مدی        با
 

 ! بوددهی جو خرخره ام روادی گفته بود داره می ده روز قبل که تلفنهمون

  بهش گفته بود که نه تنها اون شب باال يزی چهی        مادربزرگ دم در 
 
 ! تماس نگرفته بودهی االن هم که ده روز گذشته بود، نیکه تا هم...ومدین

 !مطب... خودم رفتم  . امی آقا بنی من خودم خواستم با حس-         

 جار مادرجون  صورت در حال انفي        چشمهام رو غضبناك تو
 

 ..چرخوندم

 !رمی هم منیبعد از ا        .

 !کردمیهم استفاده م!  فردا ي از کلمه دیبا...        به رضا نگاه کردم 

 !رمی فردا هم م-         

  ازش چشم گرفتم ، خودم اونقدر هراس داشتم که اصال عی        و سر
 
 .... تو صورتش بودی بدم چصی تشختونستمینم

 ....ي تو غلط کرد-         

  کوچه ي به انتهای باال رفته اش رو ، با نگاهي        مادر جون ، صدا
 
 : آورد و با همون غضب ادامه داد نییپا

 !برو تا نزدم تو گوشت        .

 !مادر جونم!.... منو بزنهی بود که امکان داشت حتی        اونقدر عصبان

 ...نی حاج خانم اجازه بد-         

 ...یگی نمیچی شما ه-         

 :        رو به من کرد 

 !عی برو خونه سر-         
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 : رو نی        حس کردم نگاه حس

 . خونه دی شما برزمی مهتاب جان ، عز-         

 ! ، باعث نفس راحتم شدزمی        عز

  ، میگی که به هم ممیبذار رضا بفهمه ما چقدر با هم خوب...        خوب بود
 

 !زمیعز

 .  از رضا داشته باشم از کنارش گذشتم شدی که مي        با تمام فاصله ا
 
  ای نی فکر نکنم به حسیحت . کردی فکر نکنم اصال به من نگاه میول
 

  رو نی ، زمبی آروم ، و هر دو دست به جي افهیبا ق . کردی نگاه ممادرجون
 

 برو .  ازش متنفر شدم  عطرش ، باز هميبا حس بو..  احتماالکردی منگاه
 
 ...ریبم

 !ریبرو بم... کهامی من فردا مياگه فکر کرد.. رضاری        برو بم

  خاله يفقط حاضر بودم برم خونه ... بابابزرگي        من بجز خونه 
 

 !نینسر

  ...دمی        در رو که باز کردم دو

  معصومه يتها        با هر دو دستم زانوهام رو بغل کرده بودم و به دس
 

  ظرف ي و توکردی مکهی کردم که با آرامش گوجه ها رو تنگاه
 
  اش و سر تکون دادن رهی هم متوجه نگاه خیهر از چند گاه....گذاشتیم
 

 ...کردمی از قصد بهش نگاه نمی ولشدمی تاسفش مهمراه
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  ی منو بکش ولای گفتم خدایعنی. آب شدم ،آب ... بخدا معصومه-         
 
 ..شهی مادهی پنیهتاب نباشه که از ماش منیا

 :        معصومه 

 ... کارت زشتیلی خ-         

 :        مادربزرگ اجازه نداد حرفش کامل بشه 

  یکه اله... اشدهیاون زبون بر . چیخجالتم ه . چی اون ه-         
 

 ..دیدی روز رو نمنی مرد و ای ممادربزرگش

 : رو به من گفتيزیم        معصومه با نگاه سرزنش آ

 !خدا نکنه... مامان-         

 : شدسی        چشمهام خ

 ! رو دوست دارمنی من حس-         

  ی سر برهی خيدختره ... رو دوست دارم و زهر مارنی من حس-         
 

 ... مطبشی رفتيتو غلط کرد!...صاحاب

  برم ی گونه اش باعث شد ناخواسته کمي رودنی محکم کوبي        صدا
 

  .عقب

  ي چه به روزم آورد جلويدیمعصومه ند... سرمي خاك عالم تو-         
 
  به فکر آبرو و شرف ما هم ینگفت !..دهیورپر . ي رو نداراقتشیل... بچهنیا

 
 ! تمام؟کنهی بابات بفهمه سکته مینگفت...؟!یباش

 : صورتم کنار زدمي        موهام رو از جلو

 .  کنم فقط ی رضا رو عصبانخواستمیم. ودم مطبش من نرفته ب-         
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 ... اومد دم در دانشگاهخودش

 خاك تو سر من که اونقدر پز دادم دخترم ...دانشگاه! بدتر!  بدتر-         
 

  دست گل گمی عمره مهیخاك عالم تو سرم مهتاب که .. قبول شدهارشد
 

 ! به جون همه افتهی مشهی هار مدونستمینم.  کردمبزرگ

 ... من خودم-         

 که اگه بره بگه ...دعا کن رضا نره به آقات بگه..دعا کن.  حرف نزن-         
 

 ...شهی اش کم نمیی از آقایچی ههم

 ... دهنش مشت کرد و رو به معصومه شد ي        دستش رو جلو

  يا.....يهایابونی خنیع!  رفتم مطبش گهی مگه،ی رضا مي جلو-         
 

 !نمی روز رو نبنی من ، خاك تو سر من که موندم و نمردم که ا تو سرخاك

 . باال باز رهیفشارتون م...تروخدا.. مامان-         

 نکنه ... نگاهش کردمی چشمری زانوم قرار دادم و زي        چونه ام رو رو
 

 ... بره به آقا بگه و بعد آقا حالش بد بشهرضا

 !        بگه

  دروغ گفتم گمی به آقا مرمیاگه گفت خودم م....        اگه هم گفت
 

 !آشغال... ماي خونه ي جلوادی نگهیخواستم بره شرش رو بکنه و د..بهش

  رو ی قرتي پسره ي قهی بره نکهی ايبجا.... پاچه آقاهی. آقا !... آقا -         
 

  دید..دی گفت مواظب خودتون باشی مکردیتازه من رو آروم م ..رهیبگ
 

 !دهی بر نفسميچطور

 : رو به من بهش گفت ی        معصومه با سر تکون دادن



 717 

 ...شما...مهتاب بچه است مامان.. خدا نکنه-         

 : و بلند داد زددی        دستش رو سمت من کش

 ... نگاهقاشویل!.. کجاش بچه اس؟-         

 ...        خودم رو جمع کردم

  نی اي کم زمان بخرم براهی نایم ا به کوثر خانينجوری من گفتم ا-         
 

  نیمن قد ا..؟! و دو سال ، بچه استستیوگرنه ب... بر سر بال نگرفتهخاك
 

 ... آورده بودمای پنج تا بچه هام رو به دني همه بودم

  و من از کردی میعمال داشت خودزن.. زانوشي رودی        محکم کوب
 

 !دای سرش بیی بالهینکنه .. شدممونی پشحرفهام

 .. امشب منو بکشنی همایخدا...رمی بمدی من با-         

 ! مادرجون-         

 ساکت که شد بلند شدم و چند قدم ... گفته بودمهی با گربای        تقر
 
 ... پاش گذاشتمي رو برداشتم و سرم رو رونمونیب

  فردا برم خوامینم....من رضا رو دوست ندارم... مادرجون-         
 

 ... بمونمنجای اشهی همخوامیم...اونجا

  ناخودآگاه دست دمی بغض بلند مادربزرگ رو که شندنی ترکي        صدا
 
 .. سرم گذاشتيدستش رو رو... برداشتم هی گراز

 .... چشمش زدن بچه ام رو بخدا معصومه-         

 !دیشما خانم..دی صبر کن-         

  برداشت و منتظر رهیستگ دستش رو از دی        الهه با لبخند کمرنگ
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 ! شدن فرداد ، و باز کردن در موند ادهیپ

  هی فرداد ، شبي آقامنشانه ي کدوم از رفتارهاچی        الهه فکر کرد ، ه
 

 ! مزخرفش نبودندبرادر

 ؟! همه تفاوت داشته باشندنی        چطور ممکن بود دو برادر ا

  یو با نگاه. ش رو جلو آورد         فرداد در سمت الهه رو باز کرد و دست
 

 : الهه نگرفتي چشم از چشمهاگذاشتی نمی از طرف باقیچی هکه

  استفاده کنم يدوست دارم از کلمه ا..دیدونیم ..یلیخ ..نطوری هم-         
 

  یول..دی موقریلیشما خ.. بنظر نرسمی خودمونیلی دوم خداری دي براکه
 

 ! دوست دارم بگم خوشگل من

  بگه ، در رای جمله رو با اون لحن گنی ایچطور ممکن بود کس        خب 
 

 و دختر مقابلش ... آورد ی آورد ، حتما کم می کم مششی پکهی انرکهیحال
 

 ! زده نشه؟ذوق

  ي هفته نی مثل الهه باشه ، که همیکس..        هر چند که اون دختر 
 

 ه ، چشمهاش رو  با خودش قسم خورده بود ، تا نتونه رضا رو برنگردونقبل
 

 ! نچرخونهي اگهی مرد دچی صورت هيتو

  از قولش يزی اجازه رو نداد ، که چنی لبخند فرداد ، بهش ای        ول
 
  !ادی بادشی

  هم گهی دو ماه دیکیکه  ...رهی مداتی عضو هي ، دختر آقایلی        ل
 



 719 

 آل فرداد  دهیا ...ی و چشم و ابرو مشکي دختر ترکه اهی کار داشت ، باهاش
 

 !انداخته بود تو پاچه اش ! رو

  دیکشی نقشه می هر بار صحبت کردن ، کلي که فرداد براي        دختر
 

 که هم بفهمه من ازش خوشم ... بگم ی رفتار کنم و چي چطورکه
 
 !ادیهم خودش به سمتم ب...ادینم

  شی سه هفته در مواجهه با فرداد در پنی اي که الهه توي        رفتار
 

 ! نبود که مورد پسندش باشه ، محتاطانه ي بود ، رفتارگرفته

  طرف مقابلش خوشش ي رفتار محتاطانه اجی        فرداد از ه
 
 !مخصوصا اگه طرف حسابش دختر باشه..اومدینم

  ی دو جلسه تماس چشمیکیبعد از ... طرف حسابشي        تمام دخترها
 
 ! گذاشتند کنار ی و مددنیبوسی محتاطانه شون رو ميرفتارها! 

  یی راهنماي و مخصوصا رضا ، از دوره الدی منطوری        فربد و فرداد ، هم
 

  یلی کنند که دخترها خکاری بودند که چیی حال پاس کردن درسها،در
 

 ! عشق جانسوزشون بگذارندي رفتارهاشون رو پاراحت

  يو تو...د سال داشتنی حول و حوش سي باالی        االن هر کدوم سن
 
 ! شده بودنديحرفه ا!  حرفه نیا

  ي و بعد توکردندی هفته رام مکی دخترها رو ظرف فقط نی        زرنگتر
 

 !  پارتنرهاشون ی و وقتنشستندی شمالشون جفت هم مي های همدور
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 !دندیخندی بودند ، هار هار به افتخارات طرف مقابل مخواب

  يگارهایو همراه س..گذاشتندی مزی مي        شرف دختر مورد نظر رو رو
 

 !دادندیبه باد م...ییایتالی امتی قگرون

  زده تی خودش رو به خرای... دو هفته ، الهه نی اي وجود تونی        با ا
 

  کنه ی فرداد رو درست معني هنوز دو دل بود و نتونسته بود رفتارهاای...بود
 
  نی به ایداشت ، لزوم طرف حساب فرداد شباهت ي با دخترهایاگه کم! 
 

 ! احمقانه نبودي هاي مسخره بازهمه

  عامل ، مجابش کنه که طبق ری مدي فک زدن برای        که بعد از کل
 

 !میری نمشی پی المللنی بياستاندارها

 !می بردی        با

 !می ارشدمون داري کارمندهاي دوره کالس براکی به اجی        احت

 ! کردمدایپ... مناسب باشه روسی تدريکه برا رو ی        من هم کس

  يو پا!..دمی شرکت برادرم ديکارش رو تو!  خوبه یلیخ!..ی        الهه نجف
 

 ! باز شدیی به سازمان داراالهه

  که دونستی منی الهه رو اي رفتار محتاطانه ی اصللی        خود فرداد دل
 

  بهم یلی با لشیدوستهنوز مطمئن نشده بود  ! ی چشم و ابرو مشکدختره
 

  خانه خراب ي لبخندهانی از ای کسي عادطیو گرنه در شرا... نهای خورده
 

 !بردی جون سالم به در نمکن
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  کرده بود که به يادآوری ، شی ضمن تماس تلفندای به آشبی        د
 

  ي آخر هفته ی مهموني کن اجازه بده پارتنر من برایحال!  خلتدوست
 

 ! باشهیالهه نجف.....شونی گخانواده

  بود دهیچی شرکت پي صدا توی مدت بنی که تو ایی        اونجا پچ پچ ها
 

  بهم ي ، رابطه اش رو با رضا نامداریوانی بخاطر برادر فربد کی الهه نجفکه
 

  شدی باورش مي ترکه اي دختره نطوریو هم....گرفتی متیرنگ واقع !..زده
 

 ! بهم زده یلیرش ، رابطه اش رو با ل واقعا دوستش داره که بخاطفرداد

  ی داشت که وقتازی مخصوص خودش ني        بعدش هم دو سه تا عشوه 
 
 ... به پاشفتهی دختره ، بي خونه رهیم

  ای رضا راست گفته بود که باهاش رابطه داشته دیفهمی مينجوری        ا
 
 ! رو باور کرد رضاي بود که بشه حرفهای تر از اونایدختره تو راه ن...نه

  به مراتب بهتر از رضا رو قبال رد کرده بود یی خواستگارهای        الهه نجف
 
  شده و بعد دی نبود چون رضا نتونسته بود رامش کنه ازش ناامدی اصال بعو
 

 ... دروغها رو سر هم کردهاون

  و گفتندی نبود ، اگه دخترها راست می کم کس،یمی کرلی سهنی        هم
 

  کردی موضوع خودش ثابت منی از الهه رو داشت ، اي قصد خواستگاراواقع
 

  هم باور لیسه... که قابل باور نبودهستی اون ني رضا فقط برايحرفها
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 !نکرده

 ...دیفهمی خودش مگهی دي دو هفته یکی...        به هر حال 

  ي های دورهمنی از همیکی يتو ! کردی که نمکاری        اونوقت چ
 

  جک شدی که تا سالها مبردی پسرها مي شرف رضا رو جلويجور ! انهدوست
 
  !هیبق

  الهه ، سخت بود که بتونه ی کامال رسمي رفتارهانی        فقط االن با ا
 

 ! دعوتش کنهگهی دي آخر هفته ی مهمونيبرا

  ایمجبور بود از وقتش به التماسهاش به سل..خواستی ميادی زي        انرژ
 

 ! الهه بگذارهي بزنه، و همش رو روی کمندهی روز آ دهنی اتو
         
  به بعد تا سر کوچه هم نیشما از ا...؟! حاج خانمی مزاحم چ-         

 
 ! فقطدی زنگ بزننی برنیخواست

 .زمیقربونت برم عز... تو بشم مني فدا-         

 .من پنج اونجام... خدا نکنه-         

 .میمنتظرت... چشم مامان ، چشم-         

  ي تودادی محیترج... کرد و همزمان مقابل برج پارك کردی        خداحافظ
 

  بود و لی امروز مطبش تعطیول . مارستانی بای..نهی رو ببنی حسمطب
 
 ... هم که صبح بود و االن حتما خونه بودمارستانشی بفتیش

 !ادیتا ب! زمی غزل جان ، عزي جلونمیشی        نبود هم م

 ؟! من ي جلوي گری     الش   



 723 

  و موقع برگشت از منزل پدربزرگ روزید...        قفل رو زد و راه افتاد
 

  شده بود تونسته بود استفاده کنه و جادی که اینی سنگکی ، از ترافمهتاب
 

 ! کنهکاری چخوادی مهار کنه ، تا بهتر فکر کنه می رو کمتشیعصبان

  داده بود ، هر یی روبرونی ماشيده  که به راننی        با فحش ناموس
 

  و پنج ساله بودند ستی تا بستی بنی بیی که پسرهانشی سرنشچهار
 

 ! شدند و هر کدوم تا حد خون باال آوردن کتک خوردند ادهی پهمونجا

  جردن بودند و فقط هم ي عضو ثابت باشگاه بدنسازالدی        رضا و م
 

 ...کردندی کار مبوکس

  هی بکنه که بقي کارگرفتی ممی هر وقت که تصمقایدق..و زد        زنگ ر
 
  رو به باد تشیثی اومد که حی گندش چنان باال مکنندی مردم هم مي
 
  مادربزرگ مهتاب رو خورده يهمون چند روز قبل که گول حرفها. دادیم
 

 مهتاب مال !  کنمیمن خودم درستش م!..من خودم!.. ، که تو برو بود
 

  گند زده قای گرفته بود و برگشته بود خونه ، دقنیی رو پا،سرش ! خودته
 

  مهتاب پشت تلفن دچارش ي که از حرفهایتی با همون عصباندیبا. بود
 

  چپه از هی و با گرفتن کردی ممشی بود مادربزرگ رو از وسط دو نشده
 

  حل شده بود و کار هی تا االن هم قضگهی خونه، دبردشی دخترك ميموها
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 !رمیفردا هم م... تو مطبشرمیهر روز م...به دیکشینم

 ...دی کشي        نفس بلند
        

  گرد برگشت عقب و رو به ي باال رفته و چشمهاي        غزل با ابروها
 

 : دهن گرفته بود گفت کی که نزدفون،ی آی با همون گوشمامانش

 !رضاست...مامان...عی ه-         

  رو از فونی آعی و سردهیالن صداش رو شن اومد رضا اادشی عی        سر
 

 :آرومتر گفت.. جدا کردخودش

 ! کنم؟کاری چ-         

 .. دو قدم جلو برداشت نی        نسر

 !؟ی کنکاریچ.. باز کن-         

 تازه برگشته بود و ... انداختی نگاهنی راهرو و اتاق حسي        و به انتها
 

 ... بودخواب

 ! خاله و دخترخاله اش نشسته بود يبعد رضا روبرو ي قهی        دو دق

 ؟!ستنی جان ننی حس-         

 .ادیاالن م...خواب بود..چرا تازه برگشته.. چرا -         

  ادی زنیبهش بگ.. خوبهیلی آقا دکترها خيخواب برا!... بله -         
 

 ! استراحت کنهشتری کم بهیمن خودمم االن اومدم بهش بگم ..بخوابه

 پسر هار خواهرش .. نباشهدای صداش پي کرد دلهره توی سعنی       نسر 
 

  کرده بود و اون فی رو براش تعرروزی دانی جرنیحس. شناختی خوب مرو
 

  بهشفقط
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  فقط نیحس. ی بهتر باشه فراموشش کنگهی ددی        گفته بود که شا
 

 ... زده بودپوزخند

 ... کهمی زدیحرف..می کرديما کار!... شده رضا جان، خاله؟يزی چ-         

  خندان رضا به پشت سر خاله اش باعث شد ي چشمهادنی        چرخ
 

 ... تمام بمونهمهی نحرفش

 ! رضا ظاهر شدي از راهرو گذشته بود و روبرونی        حس

 ... حرف بزنمنی با حسخوامی خاله من فقط م-         

 :        رو به غزل کرد 

 ! غزل جاناری بیی ما چايبرا شما -         

  کی نزدي از مبلهانی به حسی بلند شدند و با نگاهدی        هر دو با ترد
 

 ! بودهینی خواب سنگي توگفتی منی حسيچشمها... فاصله گرفتندپرده

 ! شدن هم بهش اضافه شده بودداری بتی        عصبان

 ... انداختگهی دي پاي        نشست و پاش رو رو

 ! رو گفتمگفتمی بهت مدی بای هر چروزیمن د!... ها جناب؟-         

 : و سمت آشپزخونه رو نگاه کرد دی صدا خندی        رضا ب

  نکهی همیدونیم!  غزل جان چقدر بزرگ شدن دکتر جان -         
 
 ! گفتم؟ی چدمشید

 .. کرد زی چشمهاش رو رنی        حس

 غزل جان ...؟!يخوایخواهر منو م... من اهل معامله ام پسرخاله-         
 

 ...کنهی کار میمیمنتها داشِت ت!.. ، رو بده بهمزمی،عز

 ...شدی گشاد ميشتری بي لحظه به لحظه با ناباورنی حسي        چشمها
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  مال ي برد دست بعدیهر ک!..اردیلی بزی مي رومیذاریما دختر م        ..
 

 !خودشه

  یول.. اش رو گرفت قهیهجوم آورد و  به سمت رضا ی        با نفس منقطع
 

 ... هوا گرفته شدي اش روگهی ددست

  من بلند يدست رو... هم همون وراست اتفاقامونی باشگاه بدنساز-         
 
 !؟یکنیم

 !دی دماغش کوبي        و محکم تو

  ي شد و صدانینقش زم... و بعد مبلزی مي با برخورد به لبه نی        حس
 
 ...دیشنیخواهرش رو م مادر و غیج

  قبل از یول... آشپزخونه رو دو زد و از اپن گذشتزی تند منی        نسر
 
  هم به سر و شکم پسرش گهی بهشون برسه رضا چهار تا لگد دنکهیا

 
 ! نفسش نامنظم بشهی حتنکهیبدون ا... بوددهیکوب

 : زد غی جنی        نسر

 ! رضـا -         

  از اشک و قرمز از سی خيبا چشمها..ست        و کنار پسرش نش
 

 !تیعصبان

 ! مهتاب رد شويلومتری کی ، از سی ، تصادفی اتفاق-         

 .. غزل هم به هوا رفت غی و جدی کمرش کوبي        محکم رو

  دست بلندش کرد و سرش رو هی اش با فقط قهی        خم شد و با گرفتن 
 

 ... گوشش بردکینزد
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  برات ذارمی رو مزم،ی غزل جون عزيعکسها...جمی تو پای ب بعدش-         
 
 !ی کنفیک

  که ی اومد و رد خونرونی بنی حسي از حنجره ي ناله مانندي        صدا
 
 ... راه گرفته بود پر رنگتر شدشینی باز

  از اون یکی تحمل یول... خودش کم کاراته کار نکرده بودنی        حس
 

  بر ی هم به سختي حرفه اي بوکس کار کرده هی از ی ، حتنی سنگضربات
 
  رو نهی سي از استخوانهایکی شدی راحت میلی خيبا هر ضربه ا....اومدیم
 

 !شکست
        

  تلک تلک کردنشون اعصابم ي و از صدازدمی        دندونهام رو به هم م
 
  داشتم رو یمادربزرگ هر چ.. دست خودم نبودیول..شدی خرد مشتریب

 
  که از قبل هم یلی وسایحت... بزرگ بنفش رنگمي کوله ي بود توهچپوند

 
 ! داشتمنجایا

 ؟!گهی دیکنی مرونمی بيدار!...ام؟ی بخوامی نمگهی د-         

 : مبل گذاشتي کوله رو روی        عصبان

  رو خودم فمی کمر برم کنی با ایگینم!..هیزی خجالتم خوب چ-         
 

 ؟!رمیبگ

  شیو ندادم و سرم رو سمت پدربزرگ گرفتم و نگاه عصبان        جوابش ر
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 وگرنه ... رو بهش گفتهزیمشخص بود مادرجون همه چ...  خجالتم شدباعث
 
 ...حرف هم باهام نزده بود از صبح....کردی نگاه نمی عصباننقدری اشبید

 ! ؟لتوی وساي همه ي جمع کرد-         

 :        سرم رو تکون دادم

 !له ب-         

 !میما آبرو دار.. باباجان-         

  معصومه از ي خنده هايصدا... نکنمهی خودم رو گرفتم گري        جلو
 

  یغی برم در اتاقش رو باز کنم و با جخواستیدلم م. شدی قطع نمی آناتاق،
 
 ! بگم خفه بشنی خودش و مجتببه

  نای مامان ا بايچطور.... آخر نشستمي پله ي و رواطی حي        رفتم تو
 

 !خوام؟ی بشم و بگم من پسرشون رو نمروبرو

 ...روزی دیول.. طرفم بودندنایمادربزرگ ا.... راحت بودمیلی خنجای        ا

  و در ستادمی راست ااری اختی بدمی رو که شنفونی زنگ آي        صدا
 
 کثافت زنگ زده بود دو ساعت قبل که خودش داره .  رو نگاه کردماطیح
 
  پدربزرگ رد ي رتزدهی حي و از مقابل چشمهادمی پله ها رو دوعیسر..دایم
 

 ...شدم

 !.... مادرجون-         

 ! رضاست؟-         

 ...دمی کشي        نفس حرص آلود

 !..ی گفتی باشه به من چادتی -         
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 ...معصوم...؟يای بيخوای مينجوریا... خبلهی خ-         

 من هم عقب رو نگاه کردم که معصومه رو .. کرد        پشت سرم رو نگاه
 
 ... اومدی دستش سمت ما مي روي با پالتودمید

  نای اونجا که امیاالن بر..اری سر و شکل درش بنی نگفتم از ا-         
 

 !شنی ممونیپش

 ... مگه گذاشت-         

 .. ادامه بدهشتری        اجازه ندادم ب

 ...يرضا... بشنمونی پشاهی سال س صدخوامیم... به درك-         

 .. اشاره کرد اطی دو انگشتش رو به دندون گرفت و سمت حنی        ب

 من پشت سر .. آقاياگه بخواد بمونه خونه !... باشه مادرجونادتی -         
 

 ...ی برمرمیگی آژانس مشما

 ..نیی پااری ب-         

 :        معصومه 

 !طهای حيتو...شنوهی م-         

 ...اگه بمونه... بشنوهخوامی م-         

 :        مادربزرگ

  شتریما ب....یستیتو فقط عقل کل ن... خبلهیخ... ببر صداتوگمی م-         
 
  باهاشون گفتی داشت مشبی خودش دیحاج! ...شهی سرمون مایح
 

  ی با کيفکر کرد... باباشي بمونه خونه دیکه رضا نبا...کنهی مصحبت
 

 .. توروخداگاهین.. صورتنی بزن به ای آبهیالاقل برو ..؟!یطرف

  :دی اش کوبگهی دست دي        دستش رو محکم رو



 730 

 حاال .. توي از ماها رو به کشتن ندادیکیاگه ...ي اگه منو دق نداد-         
 
 ! از کجا گفتمنیبب

  که دمیرضا رو د... پنجرهياز تو. دمی        از کنارم گذشت و من هم چرخ
 

 ... بودستادهی ای باباجون و مجتبکنار

 ! چرت-         

 :        معصومه

  شهی روت مي چطوردونمینم..هیزیخجالتم خوب چ... بسه مهتاب-         
 

 !تو

  و رو ری زخواستی مدادمیادامه م.. نداشتي ادهی فانای        حرف زدن با ا
 

 انگار خودش ....یو گفت و اونی گفتنوی رو که تو قبال امی قبلي حرفهاکنه
 

  من فقط گفتی همش مشی خواستگارادی بی مجتبنکهی که تا قبل انبود
 

 !کنمی کنه قبول مي ازم خواستگاردی اگه وحای دنيتو

  رنگم رو ست ی ، سوشرت آبمی        همراه مانتو و شلوار سرمه ا
 

  رمی حدس زد دارم مشدی نبود با اون کوله ام ممیاگه شال نخ..کردم
 

  !دانشگاه

 ! بود و منتظر منستادهی        مادربزرگ دم در ا

  ی گونه اش زد و وقتي که در خونه رو بستم آروم رودنمی        با د
 

  !گفتی می ال اله اال اللهدمی شدم شنکشینزد
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  ی شاسيوندایبا ه... نبودهی ثانهی از شتری به نگاه کردن بيازی        اصال ن
 

 ! بود آقام اومدهبلند

  بشه ، ری جاگنشونی ماشي معصومه تونکهی        تند رد شدم و قبل از ا
 

 ! نشستمی مجتبنی عقب ماشی صندليرو

  ي معصومه برگشت و حالت شوکه یول...        اصال هم برنگشتم عقب
 
 : کردیمعصومه نچ نچ...روشن کرد... عوض شدعی سری مجتبي افهیق

 ! ، بچه ي بچه ا-         

  سمت چپ تا از دمی خودم رو کشی گفتم و کمي دلم زهر ماري     تو   
 

 !حرکت کرده بود...نمی پشت سرم رو ببنهیی آيتو

 ! کردمکاری چگفتمی و مزدمی زنگ منی        شب به حس

 ....شدی خوشحال میلی        حتما خ

 ! مثال بخاطر ازدواج معصومه بود ی        مهمون

  گرم ی حسابنایادربزرگ هم بودند که با مادرجون ا        بابابزرگ و م
 

  هی گذاشت باعث شد میشونی پي که مامان روی اوليبوسه ... بودند گرفته
 

  اصال باهاش نکهی و از استیمشخص بود با من قهر ن.  خوشحال بشملحظه
 
  نای مادرجون اشی هم داشت پدیشا.  نشده ری مدت حرف نزدم دلگنیا

 
 .کردی متی رعاظاهرا

  بشنوه رضا ی از دستم وقتی حسابشهی ناراحت مکردمی فکر ملی        اوا
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  هم بودم که نکنه فکر کنه نی ، نگران امیوسط اونهمه ناراحت.. گفتهیچ
 

 ...مثال پسر خرش رو گول زدم...دونمیچه م. کردم ي کارهی من

 !کثافت... نگاهش کردم و کامال نامحسوسیرچشمی        ز

  دمیفهمیاصال نم... که انگاري جورهی.  بود ی طور خاصنینگاه نازن        
 

  ی رو مخفيزی چهی کردی میاون انگار داشت سع.. سارایول ! چطور
 

  قهیهر چند دق... نگفته بودیچی رد شدنش هعی سالم و سرهیبجز ...کنه
 
  من بهش نگاه نکهی همی شده ، ولرهی بهم خشدمی بار متوجه مکی
 
 ...کردی رو نگاه مي اگهی سمت دعی سرکردمیم

 و جو آروم باعث .... خوشگل به معصوم دادیلی ست خمی نهی        مامان 
 

 ....زهی کم کم ترسم برشد

 ! مهتاب جان-         

 :        به مامان نگاه کردم 

 ؟! بله-         

  سمت می پوستری زياز نگاهها...بلند شدم.         عالمت داد برم طرفش 
 

 ... نگاهم نکردهمی نهی ی بودم حتدهی فهمرضا

 ...        معصومه کنار مامان نشسته بود

 ؟! بله مامان-         

 بعد هم برو کمک ... برو باال لباسات رو عوض کنزمی عز-         
 

 . تو ظرفنهیچیدسرها رو خودش درست کرده داره م...نینازن

 . چشم-         
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  اگه از دیشا..کردی بخش بود و منو شرمنده منانی        لحن مامان اطم
 

 ! رو دوست دارم بهتر بودنی من حسگفتمی و مزدمی باهاش حرف ماول

  کارش نی که حس کنم مثال اشدی ، می موضوعهی وقتها سر ی        بعض
 

  هم بود که گهی هزار تا مورد دیول...ستی نمی بوده که مامان واقعنی ابخاطر
 
 ...ذارهی فرق نمچوقتیو سارا ه من نی بگفتیم

 ! تا حاال دسر درست کن شدن؟ی خانم از کنی        حاال نازن

  اتاق تنگ ي کردم دلم برای        در اتاقم رو که باز کردم اصال فکر نم
 

 ...مخصوصا با اون... باشهشده

 .. نحسشي افهی قيادآوری        چندشم شد با 

 ...گ شده بود اتاقم تني دلم برای        ول
     

  ی نمنجای هم من خودم انیگفتیشما که نم... چشم حاج آقاي رو-         
 

 ...موندم

 و .. لب پدرش و پدربزرگش ي رویقی حرف باعث لبخند عمنی        ا
 

 ... پدربزرگ مهتاب شدنطوریهم

 فردا ... رو جمع کنملمی مقدار از وساهی من امشب نی فقط اجازه بد-         
 

 ! چشمصبح

  ...دندی        هر سه مرد روبروش خند

 ... بخدا من شرمنده ام پسرم-         

  حرفش رو ي معتمدی به پسرش و بعد حاجی        حاج محمود با نگاه
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 : کردقطع

  لی مسانیما تو ا.. هم راحتالتونیخ... دشمنتون شرمنده باشه-         
 

 .میستی نری از شما سختگکمتر

  اسم آقازاده ی از وقتدییباور بفرما... که شما رو نشناسههیک.. البته-         
 

 ...ذارمی راحت سرم رو بالش مالی اومده شب با ختون

 .نی شما لطف دار-         

  خود ي آقا رضا که جاگهید...یی معرفت و آقای و کلهی نامدارهی -         
 

 .دارن

 ... نگاه کرد        پدربزرگ رضا با افتخار به نوه اش

 . شماست حاج آقاکی کوچ-         

  در سالن ي چشم جلوي شد و با گوشه دهی رضا ، محو کششی        ن
 

 ...مهتاب از آغوش مادربزرگش جدا شد... رو نگاه کرديورود

  نی اولنیمحمد و مهتاب و نازن... مهمانها و رفتنشونی        با خداحافظ
 

 با جلو افتادن ...تند و سمت خونه رفتند گذشاطی بودند که از حیکسان
 

 ...ستهی و عالمت داد بادی مادرش رو کشنی ، آستپدرش

  بعد ، مطمئن شد پدرش اونقدر دور شده که صداش ي هی ثانستی        ب
 

 ! نشنوه رو

 بخاطر ... رو نکشمرمردهای پنی خودم رو گرفتم اي من امشب جلو-         
 

 ! بود همه اششما

 !؟ي به من دادیمامان تو چه قول!... رضا -         
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  کف هی کارشون با نایشما فقط بدون ا...ي بخوره تو سر معتمد-         
 

 !شهی هم درست میگرگ

 :        اداش رو در آورد 

  !يریتو به فکر گورت باش پ!...می اينجوری پسرم ما ا-         

 !ات بود چشم گفتنهنیرضا ا!.. خاك تو سرم-         

  مینیشیبعد م!... درسش تموم بشهمیبذار...؟! گفتی چيدی ند-         
 

 ؟!يری پی بزنم تو سر حاجغهیص!...  نهای کنند غهی حاال صمیکنی مصحبت

  هی صبر کنه تا خوادی میک... گفتينجوریحاال اونم ا... مادر من-         
 

  تا میزن نی مدت حرفنی بود که تو انی منظورش اشتریب..گه؟ی دسال
 

 .. هم خودشمهتاب

 !        کفرش در اومد

 !...ادی جون خودش باال بخوامی م-         

  مادرش اضافه فی بالتکلي به چشمهاش داد و مقابل چشمهای        تاب
 

 :کرد

  دمی هفته بهش وقت مهیمن فقط .. به شوهر کره خرت هم بگو -         
 

 اومدم هنوزم !... هفتههیفقط ...رمیصبح م...  گراز رو آدمش کنهي دختره
 
  می حالغهی ، بگو من نه صدادیپوزه اش رو بهم نشون م... بودينجوریا

 
 !يری پریبرو بم!... سال؟هی...نه عقد..شهیم

 : دهنش مشت شد ي        دست مادرش جلو

 رضا؟..خدا مرگم بده... وا-         
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 !برمی بهش بگو آبروتو م-         

  لبخند هیاز کنار مادرش گذشت و تعجب کوثر خانم کم کم به         رضا 
 

 ! شد لی تبدمحو

 ؟!یگفتی تند بوده و به ما نمشتی آتنقدری قربونت برم تو ا-         
        

 ! مامان نبوددونستمی        م

 .. با لبخند محو.. شدرهی من به روبروش خي        سارا از پشت شونه 
 
 !تسی مامان ندونستمیم

 ... االن رفته بودنی        هم

 ! مهتاب جان -         

  سرم رو تونستمیاصال نم.... نامنظم کردي        قلبم شروع به تپشها
 

 ..میشدی با سارا گرم حرف زدن ممیتازه داشت...بچرخونم

  کی فقط یول...دمی چرخکردی به سارا که منتظر نگاهم می        با نگاه
 

 ... شدمرهی خشی شلوار ورزشيبعدش به پاچه ...ردم بهش نگاه کهیثان

 !؟يدی به من وقت مقهی دو دق-         

 ... بلند نکرده بودمنیی        هنوز نگاهم رو از پا

  اخالقش عوض ی واقعا کمدیشا...        سرم رو تکون دادم و بلند شدم
 

 ال  اصدیشا... نگفتيزی هم چروزیحتما عوض شده بود که د... بودشده
 

 ! خودم رو بدونهی نظر واقعبخواد

  از اتاق سارا خارج شدم به سمت نکهی        از کنارش گذشتم و بعد از ا
 

 ... خودم رفتماتاق
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  دست به عیمن سر..در رو بست... بعد از من وارد شد وهی        چند ثان
 
  با یلو...آروم بود ... نبوددای پی خاصزی اش چافهیاز ق... شدم و منتظرنهیس
 

 کامل ..ادی داره جلوتر مدمی دیو وقت.. قدم عقب رفتمهی.. اومدنش جلو
 

 ! و سمت پنجره رفتمدمیچرخ

 !بگو....؟!هی چ-         

  راه هی که دمیی همه جا رو پایرچشمی و من زشدی مکتری        داشت نزد
 

 ! بوديازیاگه ن... کنمدای پی اورژانسفرار

 ! شدممونی پشگفتمیمادربزرگت م داشتم به روزی د-         

 ! لحظه گرد شدهی        چشمهام 

 !        واقعا ؟

  یول...رمی جلوش رو بگخواستمیم.. شد و دستم رو گرفتکی        نزد
 

  نداشت یلی آروم بود و دلگهیاز طرف د....حرکت کرد....تونستمی نمحتما
 

 ... رو متشنج کنمجو

 آروم دستم رو در ..نشست و بعد من تخت ، اول خودش ي        لبه 
 

 ...دمی کشینفس راحت.... و جلوم رو نگرفتآوردم

 !؟ی از دست من ناراحت-         

 !از دست خواهر خوشگلم؟...؟! من-         

  لبم ي روي آروم لبخندیلی خیول...        چند لحظه نفسم حبس شد
 

 ...خدا رو شکر....نشست

 !یراحتفکر کردم نا.. آخه-         
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 ! بگوگمیدروغ م... که من چقدر تو و سارا رو دوست دارمیدونی م-         

  منم بود ریتقص.. کم غد بودهیفقط ....ستی نينجوری رضا ادونستمی        م
 

 ! شدهنی من و حسادی زي متوجه عالقه روزیحتما د..خب

 !میتو رو دوست دار..ما هم....دونمیم.. نه-         

  همه نیاز ا..و بعد دستهاش رو دور کمرم حلقه کرد ..د زد        لبخن
 

  ي توی اومد که قبال هم کلادمی بعد یول..شدی اولش مور مورم میکینزد
 

 ...مثل خودش..لبخند زدم....االن بهم گفت خواهر... بودمبغلش

  ...ينجوری ،دستاش رو ای        قبال ول

 ...داومی نمادمیمن .... هم دیشا...        خب

  بود که االن نی حتما بخاطر ایول...کردی کار رو نمنیا... بودادمی        نه 
 

  که رمی ازش فاصله بگی کردم کمی وجود سعنیبا ا... شده بودمحساس
 

 آب ...دستاش رو باال تر آورد... زانوهاش بودمنیکامل ب!.. امکانش نبوداصال
 

 ... رو نامحسوس قورت دادمدهنم

  :کردی که از استرسم کم مگفتمی ميزی چهی دی        با

 ! منو ببخش اگه ناراحتت کردم داداش-         

  از سارا دلم شتریباور کن ب.... فکر من فقط مواظبت از تو و ساراست-         
 
  از شتریب...ی دوست دارم آجیلیچون خ...ی تو خوشبخت باشخواستیم
 

  !شتری بیلیخ...سارا

  یکیتازه ، .. بودمی دستش عصبانيهنوز هم از تماسها .. وجودنی        با ا
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 ...اصال .. شکمم گذاشت کهي دستهاش رو رواز

 ...دونمی م-         

 ...رمی کردم ازش فاصله بگی        سع

 !...دهی االن هم که وقت ازدواجت رس-         

   که افتاد تپشدمی سفکی توني جلوي نقره اينهای نگي        نگاهش رو
 

 ! شدشتری بقلبم

  ، که واقعا بتونه خوشبختت ی آجی ازدواج کنی با کسخوامی        بازم م
 

  هم ، نیبعد از ا..می ما مواظبت بودينجوری که تا حاال ايهمونجور...کنه
 

 ... مواظبت باشهی خوبنی بتونه به ااون

 ..        سرم رو تکون دادم

 ...دونمیم.. آره-         

 !؟يواقعا دوستش دار...؟! بتونهنی حسیکنیکر م ف-         

  يزی چهیداشتم دنبال ..خوردی صورتش تاب مي اجزانی        نگاهم ب
 
  دونستمینم..اصال خوب نبود.. مني اش به لبهارهی نگاه خیول...گشتمیم
 

 ... صورتشي توگردمی می دنبال چدارم

 ...من!....دونمی نم-         

  تو دونهیداداشت بهتر م!...بازم بسپرش به من...خوب دختر نی آفر-         
 

 ! حرف زدمنی با حسیمن امروز کل.. خوشبخت کنهتونهی مشتری بی کرو

 ! واقعا ؟-         

 رفته ...میدی هم رسی خوبي هاجهیبه نت...می حرف زدیلیخ... آره-         
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 ! خوشحال بودندیلیاونا هم خ...ی غروبنای خاله اي خونه بودم

  باالتر اومدن دستش رو که یول....دمی کشی نفس راحتاری اختی        ب
 

 ... قرار گرفتری تحت تاثمیخوشحال... کردمحس

 ! بهترهی که تو با من ازدواج کنمیدی رسجهی نتنی به ا-         

..         

 !دنی هم کشغیبرام ج!.. خوشحال شدنی خاله و غزل کل-         

.         

 ! االن باز بهم بگو داداش-         

  نیبدتر... موهام بوددنیبخاطر کش...  بوددیچی سرم پي که توي        درد
 

 ...بود.... لحظهنیهم..ای دني لحظه

  مثل برق نشست سمت راست يزی چهی....        صورتش رو که جدا کرد 
 

  گهی اشک شد و خودم رو سمت دسی صورتم خه،ی صدم ثانهی يتو..صورتم
 
 ... رفتمنیی تخت انداختم و پاي

 .. آشغال-         

  ادی تو دهنمه بی داد هر چی اجازه نمادی        هق هق ز
 
 ...زدی قلبم نمی حتکنمیفکر م... صدام هم بلند بشهخواستمینم...رونیب

  از نقدریاگه ا...روبروم... بودستادهی اشخندی تخت با ني گهی        سمت د
 

  برم تا جون داره خواستیدلم م..گرفتی نم شدن بهش عقمکینزد
 

 ...بزنمش

 ... آشغال-         
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 .. کردمهی        و با شدت گر

 !نیآفر ..نیآفر!...يفرداش هم بر!... مطبيری که م-         

 ...        تخت رو دور زد و من تند عقب عقب رفتم

 ..فقط. نترس. شده االن ی خالتمی عصبان-         

  :دی کششیشگی و به عادت همزی آمدیگشتش رو تهد        ان

 ...ی مدت فکر کنهیآقاجونت گفتن نباشم .  من فردا قراره برم -         

  یبا نگاه....  شد و دستاش رو از هر دو سمت کامل باز کردکتری        نزد
 
 : خودش گفتبه

  هگی ديهفته !  بهم فکر کن یحساب! ام ينجوریمن ا!..نی بب-         
 

  و شهی و نمخوامی آقا ، که من نمشی پي زارهی گریرفت . گردمیبرم
 

  باز يجو درست کرد!...خوب گوش کن!..داداشمه مهتاب...؟!ی ، چداداشمه
 

  ، یچیبعد با ق...زنمی مشی مطبش آتي دکتر رو تورمیاولش م... منيبرا
 
 مطب  . هگی ،که سگ هم بهت نگاه نکنه دبرمی دماغ و لبهاتو منجای اامیم
 

  هی ، ارمی سرت بیی بالهی!...به خودم بگو!.. خبلهی؟ خ! آرهي داردوست
 

 ! کنن تو مطبتی بسترهفته

 ...دمی چسبواری دهنم گرفتم و به دي        دستم رو جلو

 ...نهیبی        دست به کمر شد و من حس کردم چشمهام داره تار م

  با هم گهی دياده ام که هفته آم!...االن من آرومم!.. االن ی ول-         
 

 !تموم شد...دمتیبخش!....می کنازدواج
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 مثل احمقها ...  در آورد و منبشی و فندکش رو از جگاری        س
 
 ... بهش نگاه نکنمتونستمینم

 !ی مرسیول!.. نبودی گلبهنکهیبا ا! ی مرس-         

 .....        رفت

  ...نییو سر خوردم پا دمی لبهام محکم کشي        دستم رو رو

  يروزی پندیحس خوشا.  دست داد و از هم جدا شدند ي        با خوانسار
 
  ی بدنش پخش شده بود ، متعلق به مهمونی تمام رگ و پي که تويا

 
 !نبود !  دخترك چموش گستاخِ مطب برو فی کردن تکلکسرهی و شبید

 ! که نباشه شدینم.  روشن بود فشی        اون که تکل

 !        مال بعد از ظهر بود 

  ترق شکستن استخوان گونه و کتف دندون کش نفله، حالش ي        صدا
 

  از صورتش جد ا ی آلود ، آنتی سر جاش کآورده بود و کجخند رضارو
 

 . بودنشده

  گذاشته بود و بعد نی ماشي رو با خود تولشی از وساي        صبح مقدار
 
  هم ظرف ی پدرش ، قول داد اتفاقي موعظه هاهگی دور دهی گوش دادن از
 
 ! نشه داشی اون ورا پندهی آي هفته کی

  ي صحنه دنی بشه ، با دي حسابداري وارد راهرونکهی        قبل از ا
 

 . سرعت قدمهاش کم ، و بعد متوقف شد .  لبخند از لبش دور شد روبروش
 

 ! بود ، فرداد خودش
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 بعد . باال آورد و با تکون سر رضا روبرو شد  رضا شستش رو دنی        با د
 

 ! آسانسور شد وارد

  شرکت ي فرداد رو توری اخي سوم بود که ظرف دو هفته دی        بار شا
 
 . بود دهید

 برخالف فربد ، اصال با .  طرفهانی اشدی مداشی که پشدی می        قبال چ
 

  یمجالس دورهم تمام ي نداشت ، هر چند توی خوبي ها رابطه یمیکر
 

 ! داشت؟کاری جا چنیا. کردی شرکت مشون

 .. کهنجایا.. فربد بود دنی        اگه قصدش د

 ... مثل برق از ذهنش گذشتيزی        چ

 ؟!روزی گفته بود پری        حامد چ

 ..ي        الهه برا

 !        تف

 ؟! رضا ي        اونقدر احمق بود

  يش گفته بود الهه دوشنبه و چهارشنبه ها برا        حامد دو روز قبل به
 

 . کالس داره یی سازمان دارايکارمندها

 !        چرت 

 !قوارهی        درازِ ب

 ! تو گلوت آخهکنهی مریگ!..ش؟ی روان پريخوای        الهه رو م

 !ی منو کم کني رويخوای        البدم م

  بودم ، دهیچی رو پ که تا حاال نسخه اتي        داداش فربد نبود
 

 !تف ..هیروان
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 ...آخه! ..؟یزنی غر مینجف...؟! آره دهی رسنجای        کارت به ا

  رو عوض رشی تکون داد و سمت دفتر فربد مسنی        سرش رو به طرف
 

 .کرد
        

 : موندرهی شده بهش خزی ري        فربد با چشمها

 !؟یک...؟!ی چ-         

 : به جلو برداشت ی        رضا قدم

  هی ات رو کهی ، هر تکنمی ات مکهیبگو چهار ت..بهش بگو.. فربد-         
 

 .. باز دور و بر الهه نمتیبب...کنمی مزونی تهرون آوسمت

 ؟!دمیچطو من نفهم!..فرداد با الهه؟..؟! چرایگی چرت م-         

 ! بگو کشتمت فرداد-         

  فربد رو ي رو که گرفت صدارهیتگ و دسدی سمت در چرخی        عصب
 

  :دیشن

 ؟!سازهیبرج ساز بهت نم!.. االن تو چته ؟-         

 :        برگشت و چند قدم جلو اومد

 بخدا .. و نصفش کنمرمی لنگهاش رو بگخوادی وقته دلم میلی من خ-         
 

 !کشمشی مفربد

 !ذارمیالهه هم من نمبخواد بره سمت !...هیلیفرداد با ل!.. گوه نخور-         

 ! تو رسهی زورت بهش میلی خ-         

 ؟! رضا هی مرگت چ-         

 .و بعد رضا سمت در برگشت.. موندندرهی بهم خهی        دو ثان

 ! باز ؟خارهی تنت م-         
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  شی صندليفربد رو.  رفت رونی جوابش رو بده بنکهی        رضا بدون ا
 

 .. لب تاپ به فکر رفتيگوشه  به رهی و با نگاه خنشست

  ریغ. بود دهی خونه اش دي توشی دو روز پنی رو با فرداد ، همیلی        ل
 

  با الهه ، شی کات اجباري هیسر قض.. باشهي رضا جدي بود حرفهاممکن
 

  !گفتی دلخور بود و داشت چرت مهنوز

 ! بود؟دواری        نکنه هنوز ام

 ! زدي        پوزخند

 !زد؟ی مکی هم پنج ماه با خواهر من تدشی امي ته مانده نیبا هم        

 ! کرده بودي        خواستگار

 !        چرت

 !می بسته بودی رو به کدمونی        ما رو باش ام
 

         الهه
 

        
 : کردم آروم بگم و مودبانه ی        سع

 !رمیمن م...پس ..متوجه ام...ستی مهم ن-         

 .رمیگیفردا باهات تماس م...ی اک-         

 ! خدانگهدار-         

 ! من داشت؟کاری چی بغض لعنتنیمعلوم نبود ا..        قطع کردم

  دارند با های مشترکردمیاحساس م.. حلقه کردموانمی        دستهامو دور ل
 

 !کنندی نگاهم متمسخر

 ! هم نکردی معذرت خواههی ی        حت
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 ! نبود؟یلی لي خنده ي        صدا

 ؟! خجالت بکشمخواستمی        من واقعا نم

 !        چه مرگم بود؟

 !ادی اومده و نتونسته بشی براش پي        کار

 ! بود ؟یلیل...        با 

 .. برام نمونده بودی شکگهیحاال د..        من نرمال نبودم

 قرار بود در مورد ... ران  رستوي تویی بنده خداهی داشتم با ي قرارهی        
 

  ي بعدي سري بودنشون و احتماال ادامه دادنشون برادی کالسها و مفروند
 

  خواستمیمن م..ادیخب حاال نتونسته ب.می اداره شون صحبت کنيکارمندها
 

 ؟! کنمهی گرنمیبش

 ؟! نکردی        چرا معذرت خواه

 ...هی        خودخواه ِ عوض

 ! الههيری        بم

 !یشی که آدم نميری       بم 

 !ارهی تو کم مشی که دون ژوان هم پيری        بم

  ی کشهی عاشق نمگهی که نشست و قسم خورد دی        خبر مرگت اون
 

 !بود؟

 ! بود؟ی کخندمی نمي مردچی هي به رواستی دنای        که گفت تا دن

 ! کثافت؟ي        خود انترت نبود

 ! تمام؟ی        نگفت

  ي داده برم تو اداره شون براشنهادی به من پستی ماه نهی اروی نی        ا
 



 747 

  تو رو با ي هی دوست دخترش سایدونیم..نی نویابی بازاري متدهاسیتدر
 
  یشی عاشقش ميریم..يریتو م..هی برادر اون فربد عوضیدونیم..زنهی مریت
 

 !الهه؟

  بهم دست داده يدیضعف شد.  رو برداشتم و بلند شدمفمی        ک
 

 !ضعف همراه با حقارت..بود
         

 . خارج شدچشییو بعد از برداشتن سو..         قطع کرد

  اعصاب ي خنده ي رستوران نشسته بود و صداي که توی        تمام مدت
 

  دای با ظرف به قول آي کن دخترها مخش رو خورده بود ، به بازخرد
 

 . مشغول بود جاتشیسبز

 ! بود حتما دهی  الهه االن به خونه اش رس      

 !نه ولش کن...        بهتر نبود که

 !صد سال!..        برم منت بکشم؟

 ! مسخرهگهی ديکردی می معذرت خواههی        

 ! بودهنی        اصال از اول هم قصدم هم

 ! دو سه هفته به فنا نره؟نی رشته ام تو ایهر چ!..        رم نکنه؟

  ي االن بشقاب رو رونی همشدی انداخت و آرزو کرد میلی به لی   نگاه     
 

 ! خرد کنهسرش

  ازش چشم عی سریلی زد و فرداد خي لبخند دلبرانه ایلی        ل
 

 ! که خرخره اش رو بجوه هم داشتنوی الیاالن پتانس..گرفت

 ؟! قالش گذاشتمي بود که اونجورقوارهی بنی مثل ایکی        
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 ! رشته ام پنبه شدهیهر چ.. همون       

 !ناراحت بود؟..        صداش

 !        فکر نکنم

 !تابلو بود که بهش برخورده.. نشون ندهکردی می        سع

 !خورهی        معلومه که برم
        

  ي و جلونی ماشي توهی اقهی پانزده دقبای تقري        بعد از خداحافظ 
 

  یلی لي حرکت مسخره نیابش چنان از ا اعصی ، وقتیلی لي خونه
 

  ي چپه از موهاهی گرفتی خودش رو مي شده بود که داشت جلویمتالش
 

  مجتمع ي ساعت بعد جلومی رو روشن کرد و ننیماش!  رو نکنه دخترك
 
 . ترمز کردتونیز

  دی صورتش کشنطوری به موهاش و همی آسانسور دستي نهیی آي        تو
 
 . کرد اش رو مرتبقهی و

  نداشت که ی که از رستوران خارج شده بود شکي        از همون لحظه ا
 

 ! نبودهی قال گذاشتن الهه ، طرز خوبطرز

 !        کار تلفن فردا نبود

 ! موندی خوشرنگ نماهِی سي از اون برق چشمهایچی        تا فردا ه

  در يش جلو زانوي رنگ بااليری شکی بعد الهه با توني قهی دقکی        
 
 !کردی بود و دلخور نگاهش مستادهیا

  !گهی        دلخور بود د

 ! فرداد-         
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  اش انداخته بود اجازه نهی شونه ها و سي که روی        شال زرد رنگ
 
 ؟!هی چه حرکتنی ادیفهمی و نمنهی رو ببرهنی پي جلودادینم

 ! باکالس تر بودیلی        قبال که خ

 ! داخلمای ب-         

 ! در کنار نرفتي نگاهش کرد و از جلوي        همونجور

 : ادامه دادتفاوتی        فرداد با همون لحن ب

 !ام؟ی ن-         

 .  باز کرد و کنار رفت شتری        حالت نگاه الهه بغض آلودتر شد و در رو ب
 

  دو مرد پشت سرش که غوری ي صدادنی باز شدن در آسانسور و شنيصدا
 

  ي برامشی با واحد الهه نداشت باعث شد فرداد به تصمی چنداني فاصله
 

  پشت ي دختر جوري به ساق پارهی شدن عجله بده و با نگاه خداخل
 

  ي پشت سری نگاه احتمالي قرار گرفت و بعد در رو بست ، که جلوسرش
 

 !رهی رو بگها

  .دادی رو نشون مکی        ساعت روبروش درست 

 !ستادی مقابلش انهی به مبل و دست به سهیهه با تک        ال

 ! قرار داشتنشونی متر بکی بای تقري        فاصله ا

 ! گرفتهتیشوخ..؟!يبود...ي خواب که نبود-         

 !فرداد...  من ناراحت نشدم-         

 ... ازداستیپ..        معلومه که شده

  !دیکاوی        نگاهش داشت پسِ شال رو م

 !ی فرداد اصال سخت نبود گنده دماغيبرا... به جلو برداشتی      قدم  
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 ! بارزش بودي صهی خصی و بدخلقی        گنده دماغ

 !ي نشد-         

 ! و نگاه کالفه اش رودی        نفس بلند الهه رو شن

 ! شال زرد رنگش شدخی        نگاهش ناخودآگاه دوباره م

 !مطمئن بود بازه رو کامل پوشانده بود که ی لباسي        االن جلو

 !فکر کرده بپوشه خودش رو... داشته باشه کهي کامال بازي قهی دی        با

 !جذابتر نبود؟...ی        از دختر طالب

  که هست هم جذابتر ینیاز ا.. بازي قهی هیبا ...ی چشم و ابرو مشکهی        
 
 !شه؟یم

 ! بگه؟ی دور خودش که چدهیچیرو پ شال مسخره نی        مثال االن ا

 ... به جلو برداشت گهی قدم دهی        

 ! کار دارمیفردا کل.. برم خونهعی سردیبا...ادی منم خوابم م-         

 ..        دستاش رو جلو برد 

 ! بدون آهنگ هم بلدم تانگو برقصم-         

 !رهی چشمهاش رو بگي گردي کرد جلوی        الهه سع

  بی و غربی حد عجنی تا اي االن حاضر بود قسم بخوره مردنی    هم    
 

 !دهی ندرو

  تفاوت صورتش عوض بشه ازش ی ذره حالت بهی ی حتنکهی        بدون ا
 

 ! رقص کرده بوددرخواست

 ! نصفه شبکی        ساعت 

 !ی آهنگچی        بدون ه

 ! خوش شانسیِلی        مرد ل

 !هی بود رابطه شون جدهدی        از ساناز شن
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 !رهیگی اش مهی        حس کرد داره گر

  هرز يمتریلیصدم م...و نه چشمهاش... که نه دستهاشي        مرد
 
 ! بودیلی ، مال لرفتینم

 .. معطل گذاشتنشستی درست ندونستی        م

 !        جلو اومد و دستاش رو گرفت

 !د        با حسرت بهش نگاه کرد و همراهش ش

 ...احتماال دلش برام سوخته و.. ِ خوش شانس بودیلی مال لکهی        انر

 !اد؟ی ازش خوشم مدهی        فهم

 !        خداوندا 

 !؟ی الگنی دوستات بهت م-         

 !ره؟یگی که دستهاش رو میموقع..شهی حسها منی هم دچار همیلی        ل

 !دهی        حس کرد اشک تا پشت پلکش رس

 !       خاك تو سرم کنند 

 !        هنوز سه هفته هم نشده

 !ضمیبخدا مر..ضمی        مر

 شک نداشت پلک .  از لبش خارج شدی        سرش رو تکون داد و اوهوم
 

 !رهیگی اش مهی گربزنه

 !؟ی ال-         

 ! بگهي مودبانه اي زورش رو زد تا بله ي        همه 

 ؟! بله-         

  !ی آروم گفت ولیلیخ        

 !؟ي دارکایی جاما-         

 ! بمونهخواستی        م

 ! نگه دارهشتری فرداد رو بیول.. هم برهکایی        حاضر بود تا جام
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 ! آره-         

 ! بده؟صی تشخکایی تفاوت استارباکس رو با جاماخوادی        از کجا م

 !تونهی        نم

  ی بود ولزییهر چند اواخر پا.  اومدمایاز نو به دن دوباره کردمی        حس م
 

  هم دارند جون ابونی زرد و خشک کنار خي بوته های حتکردمی محس
 
  ی ، حتکردمیخوب نگاه م.  زردتر و مهربونتر شده بوددیخورش. رندیگیم
 
  ي من و مهرو برای بچگي که توی خوشگلي چشم و ابروهاتونستمیم
 

 !نمی رو ببمیدیکشی مدیخورش

 !        خدا من رو فراموش نکرده بود

  که ینیری حس شیول... بارنیمطمئن بودم ا..االتی دنبال خرفتمی        نم
 
  پر از ي روزهانی اي موقع خوردن قهوه بهم دست داده بود، براشبید
 

 ! بودی من ، نعمت بزرگيدیناام

 ! بگهيزی بهم چينجوری اخواستی خدا مدی        شا

  ارزش ی و بشرفی بي رضاي فقط توایدن.. بگه خواستی مدی  شا      
 

 !شدی نمخالصه

 !ی چشمهاتو باز کنهی بگه کافخواستی مدی        شا

  ی استارباکس ، حتری و دلپذمی طعم مالری        اون لحظات ، ز
 
 !هی اگهی مرد مال کس دنی فکر کنم ، اخواستمینم

 .ده ، خدا حواسش بهم هست         فقط اومده بود بهم نشون ب
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  انی رابطه اش با من فقط سر جري        بعدش هم به درك که همه 
 

 ! بوده کالسها

  طعم استارباکس رفتی مادشی خونه دیرسی که منی        به درك که هم
 

 .. عاشقانه بوده وچقدر

 ..دیشا...احتماال... يبره خونه ...        به درك که احتمال داشت

 !؟یلی ليرفته خونه  ..یعنی        

 ! دوالم کردبای تقری        معده درد ناگهان

  معده گرفته ي که رویبا دست...        به زور خودم رو به مبل رسوندم
 

 ...بودم

 ! بود؟ی        چ

 !شندی مری        حس کردم اشکهام دارند سراز

 ؟!یلی        رفته خونه ل

 !هیشون با هم جد        ساناز گفت رابطه 

  هیکه با حقه به عنوان .. استارباکس خورده بودهیفقط ..        خونه من
 

 ... بهش قالب کرده بودمکاییجاما

 ..        فرداد مال من نبود

 !مال من نبود...        هق زدم

 ... بوددهی درد معده تا دندونهام رسیول..دمی رو شنلمی موباي        صدا

 .. زدمهی گرریو بلند ز... مبل رو فشار دادمي        دسته 
        

 . واضح شدنیری مبهم شری پلک زدم ، تا تصوگهی        چند بار د

 !؟ی خوب-         
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  ، نیری شي انگشتهايبا حس گرما.         حس کردم دستهام رو گرفته
 

  معده درد وحشتناکم نکهی چقدر بعد از ادونمینم... اومدادمی زی چهمه
 

  ي از صد بار توشتری بادمهی ی وارد اتاق شده بود ، ولنیری شد ششروع
 

 ! هومن استفراغ کردمنیماش

 ! زرد تلخ کشندهعی        ما

 ! که منوی کشت-         

 .. ام رو گرفتگهی تخت نشست و دست دي        فرانک بود که لبه 

 ! االن؟ی خوب-         

 .. دادم تکوننیری شي        سرم رو برا

 !؟ی الیداشت!.. کهی معده درد نداشتي سابقه -         

  ی که صدام کرد ولدمی هومن رو شنيصدا..        چشمهام رو بستم
 
 .. تنها باشمخواستمیم

 ! برم خونهخوامی م-         

 ؟!گهی دیخوب..سرمت تموم بشه... االنمیری م-         

 !میبر... اوهوم-         

  اورژانس داشتند يوارهایانگار در و د.. اونجا بمونمتونستمینم        واقعا 
 

  معده درد ي سابقه نی اگهی بار دکیقبال فقط . شدندی سرم آوار ميرو
 

  فقط دوازده ساله ام بود ، مهرو همراه بابا تازه رفته یوقت... رو داشتمیعصب
 

  يور دي علت معده درد اون شبم ، جمع شدن غصه دونمیو من نم . بود
 

 ! بابا ما رو نخواست؟نکهی اای بود، مهرو
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  دختر دیاشکها و ضجه هاش ، که چرا با!.. مامان؟ينهای ناله و نفرای        
 

 ؟! دوستش، شوهرش رو غر بزنهنی تریمیصم

 !دمی درد رو کشنی اادمهی        فقط اون بار 

  از تمام  بدند که قبلتی و هومن رضانیری        اخم و تخمم باعث شد ش
 

 ..می سرم از اورژانس خارج بششدن

  و فرا نیری گرفتم اگه شمی بالشم گذاشتم ، تصمي        سرم رو که رو
 

 ! ازشون بخوام تنهام بگذارندتی به زبان خوش برند، با عصباننخوان

  ییاالن فقط تنها.  حضورشون رو تحمل کنم تونستمی        واقعا االن نم
 

  ي همه دی رسجهی نتنی خدا به ای از کقای دقنکهیر به ا و فکخواستمی مرو
 

 ؟! تحمل کنهتونهی عالم رو دوش من مي هاغصه

  سی تدري ازش بخواد برایوانی نبود که فرداد کي اگهی دچکسی        ه
 

 ! وارد اداره شون بشه؟یابی بازاردی جديمتدها

 ! الفور قبول کردم؟ی داشتم که فسی تدري        من سابقه 

  من دی باتیری سالن مدي توشی دو تا هماي گري اداره و مجرتای        نها
 

  بشم و دلم کهی تمام همراه انري سه هفته رسوندی مجهی نتنی به ارو
 

 !نلرزه؟

  دون ژوان بودم ، ای بودم ، ضی مرای...        تعارف که با خودم نداشتم
 
 !یهر چ...ای

 ! بوددهی        دلم لرز
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  پرت کرد و گاز شی کناری رو به صندللشی موباتی        فرداد با عصبان

 
  خودش رو ي داشت جلوش،کهی ، و با تمام سعهیبعد از ده ثان.  داديشتریب

 
 ! نگاه نکنه، باز بهش نگاه کردلی به موباگرفتیم

 ! گرفتلی گفت و چشم از موبای        چرت

  هی يوبار ، پشت سر هم شماره  از دشتری عمرش تا بحال بي        تو
 

 ! رو نگرفته بود دختر

  ره،ی که کرده بود ، که نگي ای        از صبح ساعت ده تا االن ، با تمام سع
 

  نکرده افتی دری جوابچی بار الهه رو گرفته بود و در اوج تعجب ، هچهار
 

 !بود

 ! کردی رو موشکافی دختر مو مشکشبی        تمام حرکات د

  خواستی ، اگه مقهی بود ، درست پانزده دقدهی باهاش رقصشبی   د     
 

 ..خب چرا.. کات بدهفرداش

 !ابدا ..اصال!..کات؟.. ممکن بودری        غ

 صرفا دو تا قرار رستوران و کافه ... هنوز شروع نشده بود کهيزی        چ
 
 ...و

 ؟! خسته شدي زودنی        به هم

 .. رو جلب کردم نظرشکردمی        فکر م

 ! مسخره شهي نازهانایا..        معلومه که کردم

 !داد؟ی نمصی رو تشخکایی        واقعا فرق استارباکس و جاما

 !دادی        معلومه که م
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 ! اونجا بمونمشتری بخواستی        م

 ! و با دست پس زدنش رو؟دنی کششی با پا پفهممی نمکنهی        فکر م

 ! و صبح نهيواخی        شب م

 ؟! تو ي        منم بشم مسخره 

 !ی حروم زاده ات رفتيهمون بابا!.. دزد؟هی        آره دختر نجف

 ! ناز کنه؟خوادی مای        

 ! براش ناز کنه ؟تونهی من از اونهام که مکنهی        فکر م

  از یکم.. برش داشتي ای نگاه کرد و با حرکت عصبلی        باز به موبا
 
  ترش کرد و ی عصبي کنارنی بوق بلند ماشي خارج شد که صداتیال
 

  ره،یگی فکر کنه بار پنجمه داره شماره اش رو منکهی و بدون اناخودآگاه
 

 ! تماس رو فشار دادي دکمه

  بشه لی بوق اول تکمنکهی هم فشار داد و قبل از اي        دندونهاش رو رو
 
 ! تماس وصل شد،

 ! روتشی بگه که نشون نده عصبانی حاال چکردیم        داشت فکر 

  خوب می کنسل کندی هفته رو بانی اي چهارشنبه ي        مثال جلسه 
 

 ! سه شنبه؟ي برامیبنداز.. نهای..بود

 !گرفتمتی االن داشتم منیهم...دمی هاتو دسیم... فرداد-         

 ؟! گرفته استنقدری        صدات چرا ا

 ! بگه ی چنکهی ايف کرد تا زمان بخره برا        گلوش رو صا

 !؟ي کجا بود-         

 اومدم ..معده درد.. حالم بهم خوردیصبح.. نبودهشمی پمی گوش-         
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 !دیببخش..االن بچه ها تلفنم رو آوردن..خونه

 ! نبوده پسيمورد!...ی        اک

 ! ندارهیشسگ محلش کن بفهمه دو زار برات ارز!..        همون فرداد باش

  ی چهارشنبه اکي جلسه يممکنه برنامه ها برا... خواستم بگم-         
 

 !می مهم داريچنتا جلسه ...نشن

 .باشه..خب.. آها-         

 !آره.. امم-         

 !ي که خبر دادیمرس..خب... اوهوم-         

 !ن؟ی        هم

 ! قبول کرد؟ سرعتنی چهارشنبه داشت که به اي براي        برنامه ا

 ! مثال؟ي        چه برنامه ا

 !        البد منم مسخره تم

  نفر ، با اون شال چرت ِ زردِ مسخره، هی برا ای عشوه بکشنبهی        
 

 ! بپرگهی دیکی با چهارشنبه

 ؟!معده ات ..؟! بودی مشکلت چ-         

 ! خوبم االن-         

 !هگی دکنهی        داره منو از سرش باز م

 !من کارت دارم..اروی        نه 

 !بعد.. انتر رو بمالمي اون نامداري        بذا پوزه 

 !؟ی دم در باشگهی دي قهی دقستی اونقدر خوب که تا ب-         

 ! جمله از کجاش دراومدهنی ادی        خودش هم نفهم

 !بود نکاییجاما..اون ...من.. کهگمیدارم م..یعنی..شبید.. فرداد-         

  ي اانهی ، با لحن اغواگراشخندشی شده از نزی ري        همراه چشمها
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 :گفت

 ! منه شی معده دردت پي دوا-         

 !رمشیگی م-         

 ! نه ؟ای یکنیقطع م.. گفتم کار دارم-         

  فرداد نگاه کرد که شخندی ، به ندهی شموقعی از تماس بی        فربد عصب
 

  ساعت قبل تا االن ، می از چهل تا کراوات ، از نشتری کردن ب امتحانهمراه
 

 ! به لحظه پر رنگ تر شده بودلحظه

  چرا ارتباط رضا و الهه قطع نکهی اقتیگفتن حق...         اشتباه کرده بود
 

  داشت شخندی ننی ، نه تنها برادر کله خرش رو نترسونده بود ، که اشده
 
 ! عکس هم دادهي جهی نتگفتیم

 ...یخب ک..یگی رو منیهمش هم!  فربد -         

 !خدانگهدار...کار دارم!...زمی عز-         

 .. و سرش رو تکون داددی پر رنگ تر دنهی آي        لبخند فرداد رو تو

 !خدانگهدار!..دهی ش-         

 ! حرف بزنمخوامی من م-         

 :دی کشي ای        هوف عصب

 !حافظخدا... فردا-         

 ... فربد-         

 درست پشت سر .  گرفتواری اش رو از دهی        تلفن رو قطع کرد و تک
 

 . شد بی و دست به جدیچشمک برادرش رو د.  بودفرداد

 !ره؟ی مشی چطو پ-         
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  ی نجفدی مثل سعی کسی        الاقل رضا اونقدر شعور داشت که وقت
 

  دور نی بعد از انمتی ببزنمی مشتی آت بگه" رو بفرسته سراغش و آدمهاش
 
 ! ، بترسه و بکشه کنار " بر دخترم و

  رو دنی و نه شعور ترسد،یترسی نه میچی توله اژدها ، از هنی        ا
 

 !ی چیعنی ی نجفدیفهمیو نه اصال م..داشت

 !کنهی مری الهه ، تو گلوت ، گ-         

 :کرد  ترش ي سرخوش فرداد کفري خنده کی        شل

 رضا با اون ...گمی بخاطر خود انگلت دارم میروان! کوفت !.. زهرمار -         
 
  شد ، تو رو که فوتت بکنن هم شش متر پرت ي هفته بسترهی کلشیه
 
 ! اون ورتریشیم

 ! تو نگران من نباش-         

  :ستادی غضبناك فربد ، مقابلش اي و مقابل چشمهادی        چرخ

 !پوشهی میاستخون!... ؟ادیبهش م نی ا-         

  به چشمهاش داد که فربد رو مطمئن ی        و همراه لبخند جذابش حالت
 

 ! کرده ی رو روانچارهی به الهه نگاه کرده ، دخترك بينجوری ، دو بار اکرد

  هم ی نجفي باباي اگه بابای موند ، حتی نمی براش باقی        و هوش
 
 ! ، بخواد باور کنهستی تو نيد لقمه  فرداگفتی و بهش ماومدیم

  دوباره بی جي        فرداد با لبخندش از اتاق خارج شد و تلفنش تو
 

 .. کرد برهی به وشروع

 ! بله-         
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 ! ادبیب..شعوریب..ي بدیلیخ.. فربد-         

 ! بودههی        مطمئن بود اون بغض همراه با گر

 اشتند که درك کنند االن حال آدم خوب         چرا دخترها اونقدر فهم ند
 
 !ست؟ین

 ! خر بود؟دهی شنقدری        چرا ا

  ساعت قبل که ساناز بهش زنگ زد می مثل نتونستی        چرا خودش نم
 
 ! کار رو بکنه؟نی بدون فکر تماسش رو قطعش کرد ، االن هم همو

 ! لنگدراز بهش بربخوره؟یترسی        م

 ..بدبخت.. فربدی        بدبخت

 ! االن دنبالتامی م-         

 !يتلفن رو قطع کرد!..امی که نمیدونیم..امی نم-         

 ! گفته بودغی با جبای        تقر

 :        فربد چشمهاش رو بست

 ! غلط کردم-         

 !ومدی نیی صداچی        ه

 ؟! دنبالتامی ب-         

 : سکوت ي هی        بعد از چند ثان

 ! اوهوم-         

 "اوهوم و کوفت"        

 .. دادرونی        نفسش رو حرص آلود ب

  که به ساناز نه گفتم و رفتم با دسته گل و دی نرسیی        اگه کارم به جا
 

 ! فقطنیبب!...  درازقی لنی اي نشستم خونه بابابزرگم

 *       الهه
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 آوا از .... زدمی چرخمی نهنیی آي        هر دو دستم رو به کمرم زدم و جلو
 

 : ظاهر شد ي سرم با لبخند کج و کوله اپشت

 !شعورهی بیلی خ-         

 : آهسته ام برگشتم عقب و چشمهام رو براش گرد کردم نی        همراه ه

 ! کثافت شنوهی م-         

  یعصب.  باشهدهیخدا کنه نشن..        و نگاهم به در اتاق افتاد که بسته بود
 
 : شد نهی آوا نگاه کردم که دست به سبه

 !کم شعور .. بشنوه-         

 : شدم کتری        نزد

 ! گفت بهت مگه؟یچ... آروم-         

  کردمی فکر مشهیمن هم..رمی لبخندم رو بگي کردم جلوی        و سع
 

  بودم قبال چقدر بداخالقه دهیداداشش رو د.  مهربون باشهیلی خدی بافرداد
 
! 

 ! نبودنجوریا... آرومتر و مهربونتر از فربدهی فرداد کمکردمی       فکر م 

  ، طور شی جمله امی ني حرفها و صحبت کردنهاي توتشی        جذاب
 

  فرداد ي من چقدر با هر جمله دیفهمیاالن آوا م.  بودنی دلنشیخاص
 
 !کردی خودش رو خفه مشمی عاشقش مشتریب

  خبرش کاپهامی تمام مي بود که برارستانمی دبي دوره ی        آوا همکالس
 
  نکهیبا ا.. نبودمی از کارش ناراضچوقتیه.... خودمي خونه ادی بکردمیم
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  از پانزده تا شتری سعادت آباد بي کارش گرفته بود و سالنش توی کلاالن
 

  ساعت قبل میفرداد ن. نجای ااومدی هم خودش مشهی همیول.. داشتشاگرد
 

 !ته بود رو گرفحالش

  ي باشه ، اول با چشمهایفی کارت تعرادی ات نمافهی گفت به قی        وقت
 

 ! منفجر شدن بودي بهش نگاه کردم ، بعد به آوا که در آستانه گشاد

  تی نهای کردم که آوا کارش حرف نداره و من ازش بیونی        پادرم
 

 ! حرف بزنهتونستی نمتیخودش که از شدت عصبان..میراض

 فقط ... گفتهیانگار نه انگار که االن چ...لکسی ریلی خی      فرداد ول  
 

 !اری بی کافهی من ي براگفت

 ! شدرهی آروم به آوا خیلیو خ...  مبل نشست ي روگارشی        و با س

 ..ختیری بياون رضا... خاك تو سرت با دوست پسرهات-         

 :وم آر... ، اومدم تو حرفشی گفتنسی        با ه

 !ياریاسم اون نجاست رو هم نم . شنوهیتروخدا، م.. ببر آوا-         

  که شهی مي چطورکنمیتعجب م...هنوز بدتر.. همونهي لنگه یعنی -         
 
 ؟! وقتها ی بعضیشی نفهم منقدریا

 .گهی رو هم درست کن بره دکهی تنی اایب... خداي ا-         

  نکهیض کرده بود تا بار آخر فرداد بدون ا        چهار بار مدل موهام رو عو
 

  مسخره رو در ي رهیفقط شونه باال انداخته بود و گفت اون گ.. بزنهحرف
 
 !اریب
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 بابا ...  کامل بود انی نبود و از برلشتریسه سانت ب!  مسخره ي رهی        گ
 

  ازش استفاده چوقتی هکردمی تولدم فرستاده بود و فکر مي براپارسال
 
 !نمکینم

  بودم و امروز هم از شدت انداختهی چرا دورش ندونمی وجود نمنی        با ا
 

 ! امتحانش کنمخواستمی بود مي عادری خودم هم غي که برایشوق

  !دیفهمی مي به زودیلی        ل

 ! امشبنی        هم

 !کردمی میهر چقدر که سع... کنمی لبخندم رو مخفتونستمی        نم

 !و لبم رو تو بردم        هر د

 !دندیفهمیهمه م.. امشبنیهم..        امشب

 !دیترکیم.. رو بگودای        آ

  رمی رو نمگهی که میشگاهی گفتم اون آرای به فرداد تلفنروزی دی        وقت
 
 !نهی تا ببادیگفت م..نجای اادی در عوض دوستم کارش حرف نداره و مو

 داشتم به .... نگفتیچیده بود و ه سکوت کري اهی        اولش چند ثان
 

  عصا قورت داده نی بود به ای چه حرفنی فرستادم که ای لعنت مخودم
 

 !نهی ببادی ، که گفت خودش مزدم

  داده شنهادی که پنی از ادمیترسی        مثل احمقها ، تمام مدت م
 

 ! بشه مونی آخر هفته رو همراهش برم پشیمهمون

  ماه اعتماد به نفسم رو از دست داده کی چرا طرف دمیفهمی        واقعا نم
 

 ! نبودمی اصال ناراضیول..بودم
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  بار کی سالن نشسته بود و هر ربع ساعت ي ساعت بود توکی        االن 
 
  نی با همیول..گرفتی مرادی کار آوا اي اومد داخل اتاق و از سر تا پایم
 

  !هی حدس بزنم راضتونستمی مون هم میی کم آشنامدت

  همون می اول اومده بود که بگه پاشو بري قهی        و گرنه همون پنج دق
 

 ! که خودم گفتم یشگاهیآرا

 مجبورش کرد ... صورتمي اش روهی مکث اولهی        منتها اون دو ثان
 

 !نهیبش

 ! امروز روز من باشهخواستمی        واقعا م

 ت کردنش ، همش داشتم  ، و قبل از تماس صبحش و دعوروزی        تا د
 
 !ستی ني ما جدنی بیچی که واقعا هکردمی فکر منی ابه

  اون همه آدم ظاهر ي جلوخوامی مي چطوردونستمینم... االنی        ول
 

 !بشم

 !یلیل....فربد...        رضا

 !ي        وا

 !زدی مشمی که مطمئن بودم آتالدی نامزد مدای        آ

 !دندیفهمی        همه م

 همه ... کرده بودمشی مدت مخفنی هم انای انیری که از شيزی        چ
 
 ! شرکت ي شنبه تودیترکی و اصال مثل بمب مدندیفهمیم

 !مردی که میلی        ل

 ! برمتویبزرگ...ای        خدا
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  ي هم به کارهايکار... نبودمی و از ته دل آدم بدجنسچوقتی        من ه
 

 ! داشتي وقاحت حدیول..دسته اش نداشتم و دار و دای آي فاجعه

 ! کرده بودکاری        حاال خدا چ

 ! مجلسشوني دست فرداد برم توي        قرار بود دست تو

  یلیمشخصه که ل.. دعوت فردادنیالبته با ا... موندی زنده نمیلی        ل
 

 !ادی نبود بقرار

 ! تموم شدهزی همه چنشونی        مشخصه که ب

  امشب ، ی بابت مهمونهامی ترسها و دل نگراني که آخر همه ی آرامش       
 

  که کرد،ی بود که فرداد اونقدر مطمئن رفتار منیا... قلبمي توخوردی مسر
 

  شهی باعث مستادنی موند که کنارش ای دلم نمي توی شکچی هيجا
 

 !نترسم

 داشتم  کم کم یول.. رفتار عاشقانه نداشتی سر سوزنی        هر چند حت
 
 ! نداشتی احترامیواقعا قصد ب.  بودیفرداد ذاتا آدم خشک. شناختمشیم

  زدی بودم داد مدهی چشمهاش دي توگاهی که چند بار گاه و بی        برق
 

 !هی اگهی دلش خبر ديتو

  خونه ام گذاشته بود ي ، پنج بار پاش رو توری اخي هفته کی ي        تو
 
 ! شب به بعدکی از

  که هوس خوردن شدهی طرف رد منیبار آخر گفت داشته از ا        
 

 ! منو کرده ی تقلبي هاکاییجاما
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 ! بود ساعت سه شب اومدنش؟ی چلشی        اگه دوستم نداشت دل

 ؟! شدنشرهی خي        اونجور

 !شد؟ی رد میی ساعت سه شب از جای        ک

 !چکسی        ه

 !        عاشقم شده

 ! نتونستمی کردم نخندم تا آوا متوجه نشه ، ولی سعنکهید ا        با وجو

 !؟ی خوب-         

 :        لبخندم رو جمع کردم

 ! تمومش کن-         

 فرداد دست به ... باز شدن در که اومد برگشتم سمت در ي        صدا
 

 .ناخودآگاه لبخند زدم...کردی نگاهم مرهیدستگ

 : که نشونه گفت يآروم جور لب با غرغر و ری        آوا ز

 ! شعور در زدن هم نداره-         

 : نشنوه يزی آوا چيهای از وراجانای حرفش اومدم تا احي توعی        سر

 ! چطوره؟-         

 ... رو ول کرد و جلو اومدرهی        دستگ

 ! تر وجود نداره؟پی از رضا خوش تکردمیمن چطور فکر م!..ای        خدا

 ! هاستیوانی کنفکی ، جزو الیپی خوش تکردمی قبول مدیبا        

  يفرداد به سبک دلهره آور... به فربد نداشتی شباهتچی        هر چند ه
 

 ! بودجذاب

 !؟يخوری می تو کاف-         

 .. م-         

 :        حرفم رو قطع کرد

 ! بهش بگو بره -         
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  سمت آوا کرد يزیا چونه عالمت ر بکردی که نگاهم مي        و همون جور
 
! 

 : دلخور آوا اومد ي        صدا

 !من آوام!...اسم داره ها جناب !  بهش نی ا-         

 باز .  و من خنده ام گرفته بود کردی        فرداد داشت همون جور نگاهم م
 

 : به آوا نگاه کنه نکهی ابدون

 ! به آوا بگو بره-         

 : و رو به آوا گفتم دمیخند بار نی        ا

 ! آوا ی مرس-         

 !با شک..        آوا کنارمون که قرار گرفت فرداد بهش نگاه کرد

 !گهی دستم درد نکنه د-         

 ! مشهود بودی خنده ام رو گرفتم ولي        جلو
        

  هنوز  فردادی و دوست الهه رفته بود ، ولشگری بعد ، آراي قهی        پنج دق
 

  ، نهیی آزی مي رو روگارشی سنکهیبجز ا.  حالتش نداده بود ي تويرییتغ
 

 ! پد خاموش کرد هی يرو

  پونزده ساله يجرهای انی تهیشب.  مسخره است یلی لباست خ-         
 

 !يشد

 . خندان الهه کم کم جمع شد ي        لبخند از چشمها

 ؟!ی چند سالته گفت-         

 :دلخور گفت         الهه 

 ! و هفت ستی ب-         
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  و ستی موجه بي خانمهاهی شبيچرا دوست ندار!... و هفتستی ب-         
 

 ؟!يای ساله به نظر بهفت

 !ستی نیجی انیت... گرفتمی لباسم رو دو ماه قبل از کاوال-         

 .. لب فرداد نشست ي پوزخند گوشه هی شبيزی        چ

 باباش صاحب .... بدتر از اونای!.. پولداره ؟یلی بگه خخواستی        االن م
 

 ! کاناداست ؟ي توی لوکسیلی خي ارهی زنجي هافروشگاه

 !چارهیب ..شناسنی دزدت رو همه مي        بابا

 ! که پز نداشت ي        دزد

  به پشتش زد و الهه با گرد شدن ي دستش رو محکم با ضربه اهی        
 

  .دی چسب ناچارا بهشچشمهاش

 ؟!یبه مامانت رفت... خوشگل بودهیلی مامانت خدمی شن-         

  مثل ترس ، يزی فرداد ، چمیرمستقی غفی از تعری خوشحالي        بجا
 

 ! شدختهی دل دختر جوان ريتو

 "؟! بابا و مامان رو انی جردونستیم"        

 !        حتما 

 ؟! نکنه  و برام جو درستنهی بشکاری بدای        آ

 ! بوددهی شندای آای یلی        حتما از ل

 !دمشی وقته ندیلیخ..من ... دونمی نم-         

  گهی دست دیول.. کمرش داشت رو تکون نداده بودي که روی        دست
 

 ... گردنشنییتا پا... حرکت دادنیی رو از چونه اش به سمت پااش

 ...        دستش رو آروم دور گردنش حلقه کرد

 !؟يخوری می کاف-         
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 !نه .. ن-         

 ؟!يدوست ندار... چرا؟-         

 !نه ..االن.. خب-         

  رژ نای آدريمن تا حاال نه بار برا...نگران رژت هم نباش..يخوری م-         
 

 !دمیکش

  نی لبخندش رو بيتا جلو.. بهم فشار داد ی        الهه لبهاش رو کم
 

 !رهیس مسخره بگ استراونهمه

 ؟! نه بار-         

 ...        سرش رو تکون داد

  !شگاهی بره آرادادیفربد هم اجازه نم...دیکشیخنده دار م.. آره-         

  و افهی قي جادو توهی شبيزیچ..        الهه مطمئن شد مرد روبروش
 
  فتهی ششتری قبل خودش رو بيهر لحظه نسبت به لحظه ... دارهکلشیه
 
 !مشیرمستقی و غمی مستقينهای با وجود توهیحت..دیدی فرداد مي

 !مگه برادر فربد نبود؟..گهی        حتما جادو داشت د

 !کنهی بود فربد آدم رو جادو مدهی        کم از دخترها نشن

  !گهی برادر همون بود دنمی        ا

 ... کمر و دور گردنش بودي        دستش هنوز رو

 ...می وقت داریز کل هنو-         

 ..کردی عاشق مشتری و الهه رو بگفتی متفاوتی        با همون نگاه ب

 ...می چرتت برقصيبعد با آهنگها..خورمی مگهی دیکیمنم         .

  الهه رو گرفت و آروم شروع ي بار دستهانی        دستاش رو جدا کرد و ا
 
  !قی عمدیشا.. محو و لبخندهیبا ..الهه باهاش همقدم شد.. رقص کردبه
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 ؟!ی مهمونمی نريخوای اصال م-         

 :        الهه با خنده گفت 

 ! فرداد -         

  ي دختره به نحو فوق العاده ایول... بوددی از فرداد بعی مهربوننهمهی        ا
 
 ! شده بودبایز

  مخصوص زنها ي پر از عشوه ي از حرکات و نگاههانکهی        بدون ا
 
 ! بودبایز.. کنهستفادها

  اعصابش رو شونی خرکي بودن تا حاال با نگاههایتی آمای یلی        اگه ل
 

  بود و چشمهاش رو بطرز ینگاهش معمول... الههیول.. کرده بودننابود
 

 !دادی تاب نمي امسخره

  فکر کرد که رابطه اش با رضا نی        همزمان که سرش رو جلو برد ، به ا
 
 ! رفته؟شی کجا پتا

 ..        ناخوداگاه اخم کرد

 !        سه سال 

 ! که نبوده؟شتری بنی        از ا

 .. شدظتری        اخمش غل

 !        معلومه که بوده 

 ! شدجادی صورتهاشون فاصله انی ، چند سانت بي        با حرکت تند

 ! موندرهی بهش خي        و الهه با ترس آشکار

  فرداد شد ، قلبش شروع ي افهی قیمتوجه گرفته شدن ناگهان ی        وقت
 
 : تپش کردبه
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 ! فرداد-         

 ! راحت منو راه داده تو خونه اشیلی        خ

 ! دختر مشت شدي        دستهاش دور شونه ها

 !شناختی        جنس رذل رضا رو خوب م

 ! با خودش نداشتی فرقچی        ه

 رضا واقعا قصد داشته باهاش .. بودهي جدنشونی هم بزی        همه چ
 

  بعد ازظهر فربد ، مطمئن ي داشت ، با حرفهایاگه تا حاال شک.. کنه ازدواج
 

 ! بودشده

 ؟! شدهيزی چ-         

 !        الهه با همون ترس و دلهره گفته بود

 !؟یکه چ..        خب حاال 

 !رفته...        جلوتر رفته که

 !رك         به د

 ! دخترههی.. منيفقط ، برا...نمیا..خوامی رو مای        من سل

 .. سرش رو کج کرد و لبهاش کوتاه از هم فاصله گرفتی        الهه کم

 !خوامی رو مای        سل

 ؟! فرداد-         

 !خوامی رو مای        معلومه که سل

 ؟! کردميکار.. من-         

  دشی از قبل هم تهدیالبد نجف..جرات نداشته... گوه خورده رضای        ول
 
 !کردهیم

 !ي        البد بهش گفته اگه دستت به دختر من بخوره ، مرد

 ! راحت شدالشی خی        کم
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  ي براق سمت چپ لباس خوشرنگ نقره ازی ري        نگاهش به سنگها
 

 !افتاد

 !شدی مطمئن مدی بای        ول

 !تا مطمئن بشه..خواستی کن می تو دل خالياه ها نگگهی        چند بار د
        

  دی رسانی که هماهنگ شده بود شروع ، و به پای راس ساعتی        مهمون
 
 !ساعت دو شب . 

  آپارتمان الهه ي سبز رنگش ، جلويتای توي        ساعت سه ، فرداد تو
 

  رو به ي دختر بار بود فرداد خودشنیاول... شدندادهی کرد و هر دو پتوقف
 

 !گردوندیو بر م..رسوندی میمهمون

  دهی فای شروع به لعنت کردن خودش کرده بود ولی        از شروع مهمون
 
 ! نداشتيا

 شکست !  رسونمش ی که من نممهاشی تصمي        آخر سر ، همه 
 

 ! در واحد بودندي بود و االن جلوخورده

 ! انداختدی کلدیصورتش پاش ي که روي        الهه برگشت و با لبخند

 ! به شبش شده بودلیتبد..کردی که فکر ميهمونجور....        امشب

  پر از يو نه چشمها... وق زده فربد و رضا براش مهم بودي        نه نگاهها
 

 !دای آدیتهد

 !به جهنم رفته بود.. که داشت ي هم ، طبق انتظاریلی        ل

  خراب نی از اشتری مطمئن شد قصد داره ب        در رو که بست ، فرداد
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  دخترها تا حاال از خودش نشون داد ي که جلویتی و احتماال شخصکنه
 

 !رفتی به درك مبود

 ! بودکی بود که کمر دختره به شدت بارنجای مشکل ای        ول

 ! شدندرهی فکر دستش دور کمرش حلقه شد و هر دو بهم خنی        با ا

  ی دستدنی ترق کوبهی شبیی نشده بودند که صداکیامل نزد        هنوز ک
 

 !اومد

 ... من اومد-         

 مهرو بود که ... نگاه کردندي ورودي راهروي        هر دو با تعجب به انتها
 
  !کردی درشت شده به خواهر و همراهش نگاه مي چشمهابا

  !ستادی        فرداد به خودش مسلط شد و شق ا

  به دختر بلوندِ کج و معوج نگاه تی بخواد با عصباننکهیون ا        بد
 
 !کردیم

  دختره رو برانداز کرد ي سر تا پازی و چندش آمتی        نگاهش با عصبان
 

  اری اختی بیلی الهه به قصد جدا کردن دستهاش عقب رفت و فرداد ، خکه
 

 ! نداد ازش جدا بشهاجازه

 !ه؟یچ ..نی ا-         

 !مهرو .. خواهرمه-         

  تیمهرو با عصبان...        با لبخند گفته بود و آروم دستهاش رو جدا کرد
 

 ! موندرهی فرداد، بهش خي از جمله يری ناپذوصف

  يفرداد حس کرد همه ..        الهه به سمت خواهرش که رفت
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  دهیپر!  رنگ یی طالي قوارهی بي دختره نی ادنی امشبش با دشیسرخوش
 
! 

  هم بودند و با نفرت بهم نگاه ي      ربع ساعت بعد ، مهرو و فرداد روبرو  
 
 !کردندیم

 :        مهرو

 ! برام آشناست یلی ات خافهی ق-         

         الهه از آشپز خونه با لبخند به خواهرش ، و بعد به فرداد نگاه 
 

  !کنهیجب م زد و فرداد حس کرد داره تعیبا نگاه فرداد بهش چشمک...کرد

 ! بمونه نجای امشب اخواستی        واقعا م

 ! شده بود؟داشی از کجا پیی کله طالنی        ا

 چقدر هم با خواهرت فرق ..ستی من آشنا ني تو اصال براي افهی ق-         
 

 !يدار

 !دی صدا خندیو کامال ب.. زد و الهه از ته دلی        به الهه چشمک

  شد و همون کی نزدری قهوه و شینی مهرو ، با سی نگاه عصبری        ز
 

  !نجای اایب..که .. دست فرداد بلند شدموقع

  هی مبل يرو. ... به مهروي گذاشت و با لبخندزی مي        قهوه ها رو رو
 

 ! که فرداد نشسته بود نشستي انفره

  ي        دستش دور کمرش قرار گرفت و رو به مهرو با لبخن مسخره ا
 

  :تگف

 !؟یینجای چند روز ا-         



 776 

 ! کرد به رفتارش مسلط بشهی        مهرو سع

 !        پر رو

  میرمستقی غنی از پنج بار مورد توهشتریب..قهی دقستی بنی اي        تو
 

 ! چندش آور فوق العاده دختر کش قرار گرفته بودمرد

 خترکش  دي انتخاب دوست پسرهاي توي ای طوالندی        خواهرش 
 

 پدرش !.. بوددهی نرسي اجهی نتچی کدوم به هچی تا حاال که هیول..داشت
 

 !دادی نماجازه

 :        رو به الهه گفت 

 شما !.. بشه شتریاما ممکنه ب... سه هفته بودهي براممی تصم-         
 

 !؟ي داریمشکل

 : خراب بشه شتری        الهه دست فرداد رو گرفت و اجازه نداد جو ب

 !ي برگهی زودتر از دو ماه دذارمیمن نم!.. کار رو بکن نی ا-         

 ! نگاهش به مهرو رو نه ی رو برداشت ولوانشی        فرداد ل

 !ن؟ی تازه با هم دوست شد-         

 ! رو برداشت و به فرداد نگاه کرد وانشی        مهرو هم ل

 :جواب داد  دسته از موهاش رو پشت گوش زد و هی        الهه 

 ...دیشا... خب-         

 :        رو به فرداد کرد 

 !میشناسی رو مگهی وقته همدیلی خیول        .. 

  هی...گرفتیدوش م.. خونهرفتیاالن م...        فرداد بهش نگاه کرد 
 

  انتخاب کرده بود و از الدیکه م ! ي ای جنگي تا آهنگهاخوردی مناپروکسن
 



 777 

 و احتماال فردا ... کنهتی کمتر سرش رو اذخوندی گوشش مي شب توسر
 
 ! خواست ی دختره رو نمنی اينجوریا

 ..        دستش رو محکمتر دور کمرش فشار داد 

 !نجامی        امشب هم

 ! هم بره به دركیی        موطال

 ! بودهي چقدر جدانشیجر ..ی پشت کوهي بفهمم نامداردی        من با

 !هی        فقط کنجکاو

 !ستی صدم درصد هم برام مهم نمی        مشخصه که ن

 ! رو خوردشیدنی از نوشی        کم

 !ستی        اصال مهم ن

 !دی بهش چسبشتریو ناخودآگاه ب..دی خواهرش خندي        الهه با جمله 

 کشتمت اگه دست از پا خطا کرده ...ی ولستی        اون که اصال مهم ن
 

 !یباش

 : گفت نای به آدری لبش گذاشت و با نگاهيران دستش رو رو        پو

 ..ي های دهاتنیع!.. خاك تو سرم با بچه بزرگ کردنم -         

 .. کردی        نچ نچ

 !خاك تو سرت کنن فربد .. های پشت کوهنی        ع

  زی گوش تشتری وجود بنیبا ا...خوردی رو منای        خون خون آدر
 

  دست کت و شلوار اسپرت هیاشکان با ... سالنيرد و تو پاگيجلو...کرد
 

  ، فربد و فرداد خرمالو به دست ، رو ی بود و با نگاه عصبستادهی ارهی تسبز
 

 !کردی مینگاه
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  نیی دستش رو باال و پاي توي ، خرمالوی        فرداد به طرز دلخراش
 
 ! لبش بودي روی و لبخند کجفرستادیم

 !برو کنار ... ندارمیرف من با تو ح-         

  رو نایاز اون باال ، آدر...        و با حرکت چشم به فربد اشاره کرد بره کنار
 
 : مادرش کرد و گفتبه

  دو تا بچه غولت دارن ي چطورنیبب..؟!نیی پايرینم... مامان-         
 

 !برنی مآبرومونو

 ! شدسی خعی سریلی        و چشمهاش خ

  نیی به خودش داد و پایبا حرف اشکان جرات        پوران خانم 
 

  ي خودش، کاري جای بي االن بود که فربد با تعصب مسخره نیهم...اومد
 
 و اون هم .. ، که خدا تو دامنشون انداخته بودیمی نقص کری پسر بکردیم
 

 ! و فقط شانس خودش بود ، رم کنه و برهفقط

  .دی فربد رو شني صدا بود کهدهی پله ها نرسي مهی        هنوز به ن

 !ی اول با من حرف بزندی اتفاقا با-         

 : به خرمالوش زد ي        فرداد گاز

 ! با ما -         

 : کرددیی        فربد تا

 !با ما .. آره -         

  :دی لب هر دوشون بود که مادرشون رسيحاال رو..        لبخند مسخره 

 ... سالني تومیبر..؟ !يسادی چرا وازمیزاشکان ع..؟! شدهی چ-         

  !ادی بنی رو بگنای پوران جان ، آدری مرس-         
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  بهم رهی فرداد و اشکان خیول.         فربد چپ چپ مادرش رو نگاه کرد
 

 !موندند

 ...زمی االن عز-         

 : حرف مادرش رفت ي رو صدا بزنه فربد تونای آدرنکهی        و قبل از ا

 !ادی نمنای آدر-         

  اشکان رو ی عصبانيچشمها.. کنهيگریانجی کرد می        مادرش سع
 
 .. ول کنه و برهدادی بود و هر لحظه احتمال مدهید

 ! شده؟يزیچ.. فربد جان ؟هی چ-         

 :        اشکان

 !ادی بدی رو بگنای ، آدرزمی شما عز-         

  ی منیی که از پله ها پادیترش رو د        پوران سر که چرخوند ، دخ
 

 ! ته دلش قرص شداری اختیب...اومد

  اشکان یشگیحضور هم...نای آدري کننده رهی خییبای زنی        با ا
 
 ! باشهالی خهی فقط تونستینم

 :        فربد هنوز متوجه خواهرش نشده بود 

 !داداشت هم هست!.. زده به سرت؟ی هوس مهمونی هان-         

 : نرون رفت ي ، روی بمي       فرداد با صدا 

 ! داداشش هم هست-         

 :        فربد لبخند زد و ادامه داد 

 ! نداره فرداد جان ی باشه هم فرقمونیکی حاال -         

 !قربونت برم ... آره خب-         

 ! به خرمالوش زد ي اگهی        گاز د
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 ! فدات داداش-         

 ؟! من ، عشقم ای يریتو م -         

 ! هر دو برگشتندنای آدري        با صدا

 !ستمی من بچه ن-         

  به ي فرستاد و با چشم غره ارونی بشینی        فربد نفسش رو از ب
 

 و بعد به مادرش نگاه کرد که با همون چشم غره از سمت ..خواهرش
 

 ! مواجه شدمادرش

  !گهی بسه ديزی آبرورتگفی        انگار که داشت بهش م

  سمت خواهرش ی نکرد و قدمی توجهنی        به حالت نگاه مادرش کمتر
 

 ! از ترس بره عقبنای که باعث شد آدربرداشت

 ! تر کرد ی حرکت اشکان رو عصباننی        هم

 !برو تا نزدم تو گوشت..؟!نیی پايای به تو گفت بی ک-         

 : رها کرد عی و سردیفربد رو کش ي قهی        اشکان از پشت 

 ! تو گوش تو زنمیمن م!...ی فون-         

 : گفترهی از از اشکان چشم بگنکهی        فربد بدون ا

 !؟يبه من فحش داد..؟!آره..؟!يدی فحش م-         

  جهت که مطمئن نبود بهش فحش نیاز ا.. نبودی عصبانادی        لحنش ز
 

 ! نه ای داده

 :اد         فرد

 !يخوریگفت گوه م...ری بگادیگفتم برو دو خط زبان ... نه داداش-         

  با داد خنده بای نصفه اش رو سمت اشکان گرفت و تقري        بعد خرمالو
 

 : گفت يدار
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 ؟!یمی آقا کريدی به داداش من فحش م-         

 !        فربد که کامل خنده اش گرفته بود

 بکش ..تو دخالت نکن فرداد خواهشا...حساب رفاقت گذاشتم به -         
 

 !یمی برو آقا کرراتو

 !دیترکی و پوران داشت مدندی        هر دو با هم خند

  ي دهی بود دست جلو کشدای که از نگاهش پي        اشکان با پوزخند
 

  يهمون لحظه پوران داشت برا... رفتنای رو کنار زد و سمت آدرفربد
 

  اشکان رو گرفت و ي قهی بار فربد نی که ادیکشیشون م خط و نپسرهاش
 

 . کرد برگردهمجبورش

 !امی منم م-         

 !زدی از نگاه اشکان موج متی        عصبان

 !ی تو باشخوامیمن نم!...؟ی کدوم هل-         

  جا چی فرداد های بدون من نایآدر...برگرد برو خونه ات.. خبلهی خ-         
 
 !ادینم

 :    پوران     

 ! فربد؟-         

 :        اشکان 

 ! تو ؟یتونیم!...اد؟ی جا نمچی ه-         

 ! البد -         

 !یکنی ممی عصبيناو ، دار!.. اونجا ستی تو ني جا-         

  دمی رو دست مامانم نمنایمن آدر...؟! خواهرم هستي جا-         
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 ! شو یعصب!..ببره

 !دی کشغی جبای تقرنای        آدر

 ! برمخوامیمن م!.. داداش-         

  فرداد سمتش بره، فربد با دو قدم بلند خودش رو نکهی قبل از ای        ول
 

 ! صورتش گذاشتي رو روي برق مانندیلی رسوند و سبهش

 !ي حرف زدي تو غلط کرد-         

 :        داد زد 

 ! برو باال-         

  که با نای شد و پشت سر آدرسیمادرش هم خ چشمهاش اری اختی        ب
 

 ... ، پله ها رو باال رفت ، حرکت کرددو

 : فقط نگاهش کردهی پنج ثاني        اشکان برگشت و برا

 !ت؟یگات ا!... نموندهی رفاقت-         

 :        فرداد جواب داد

 !يبا....ی اک-         

 ! خرمالو رو خوردي        و نصفه 

 ! هم به فرداد نگاه نکرد ی چشم بر هم زدنيکان اندازه         اش

 !؟يخواستگار!..کنن؟ی مکاری چجریلی وهی با خواهر ي فکر کرد-         

  حقارت رو با ي و مزه دادی که آب دهنش رو قورت مي        و مقابل فربد
 

 : ادامه داد يشتری بظی با غفرستادی منیی شکل ممکن پانیبدتر

 ! ورت-         

  اون برادر ی ولدیحرکت فرداد رو د!.. کردیشدستی        باز هم فربد پ
 

 ! بودزی ميبه جهنم که فردا حکم اخراجش رو... بودبزرگتر
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  به کار افتاد و قصد داشت مانع از عی سریلی دست اشکان که خی        حت
 

 ! فربد بشه هم موثر واقع نشدیلی سفرود

 ! نشده بودی هر دو برادر خالتیم از عصبان هیمین.. وجودنی        با ا
   

  ، که فرداد کامل ییالی وي خونه نیرزمی زيتو.. بعدي قهی        ده دق
 

 ! بودندي کرده بود ، در حال بدنسازشی باشگاه بدنسازهی هیشب

 ...کردیو فربد با دمبل کار م..کسی        فرداد بارف

 !کنهی اخراجم م-         

 !خی ب-         

 !ستی جات نچیتو که به ه..کنهیمنو اخراج م... و مرضخی ب-         

 . گذاشتنی و دمبلها رو زمدی دلش کشي توی        و نچ

 من هنوز  ..رفتی منیی تو پاياز گلو!... حرفشو؟ي بخوریخواستی م-         
 

 ! نشدمینی زمبی ساونقدر

  نکرده نیون توه بهشينجوری ایتا بحال کس..        هر دو ساکت شدند
 

 ...بود

  باهاش ي بذاریخواستیم...زدی اون حرف رو هم که نم-         
 

  خبر لی و سهنای سيهای ندونه من و تو که از سلفیشکیه...؟!بره
 

 !؟ینی زمبیمثل س...؟! سر کاري بریاونوقت فردا پاش....میدار

 :        دوباره دمبل ها رو برداشت

  که يدید!ینی زمبی ، سینی زمبی سیه!..رطان و سینی زمبی س-         
 
 ! بودینی زمبی سیک
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 !کردمی اش مکهی تکهی تی ولرفتمیم..رفتمی من داشتم م-         

 !تی ناز نازکلیبا اون ه.. آره خب-         

  هاش رفته یی فربد کامل به دایول.. هم قد بودندبای        هر دو تقر
 

 فوق العاده اش کرده ...که .. هم اضافه وزنیبا کم.. و چهارشونهیکلیه..بود
 

 !بود

 معتقد بود قد رو ... اضافه حساس بودی گرم چربمی نيرو...ی        فرداد ول
 
  ي نابودیعنی نی از اری ، و بغارهی صد و ده تا کم بدی بادِی با،ی وزن کم کناز
 

  !کلی هکامل

 !؟ي هم داريا گهی دزی چکیبجز خ!..؟ی واسه چخوامی مکی خ-         

 !گرهی جنیا... خوش کنينجوری دلتو ا-         

 !لجریو... خفه شو دمبلتو بزن-         

 !دندی        هر دو خند

  رو قشنگ لجریو... استفاده نکردگهی دي کلمه هی خوب شد از -         
 

 !ی گفتی بپرسم چخواستمی میتصور کن وسط اون فحش ناموس...گرفتم

 !دیلرزی فربد ته دلش هنوز میهقهه زد ول        فرداد ق

  الدنگ يپسره .... حقوق بودونیلی نه میبحث ماه.. خود که نبودی        ب
 

  یک.. اخراجش کنهخواستیم... صاحب نصف سهام شرکتي آقازاده هم
 
 !ره؟ی جلوش رو بگتونستیم

 .  اومدادشی رو شبی دیمهمون...  فکر ها و استرس فرداي همه نی        ب
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  از همه تیو رضا... چپ به فرداد نگاه کرد که در حال دمبل زدن بودچپ
 

  !دای صورتش پيجا

 : اش گذاشتنهی سي و هر دو دستش رو رودی        دراز کش

 ؟! فرداد-         

 ! جونم؟-         

 ! شو الشیخی ب-         

 ... گذاشتنی زمي        فرداد آرنجهاش رو رو

 !کردی بود که االن نمير        تنها کا

 !شبی دانیبعد از جر...ی        اونم چ

 ! کرده بودرونشی محترمانه و مودبانه بیلی        الهه خ

  هم یراض... اتفاق ناراحت که نبودنی        و در اوج تعجب خودش ، از ا
 

 !بود

 ..تلفنش زنگ خورد... بود هنوز جلوتر برهازی ننکهی ایعنی نی        ا

 ! ؟ای      سل  

 ! گرفتکتری رو نزدی        گوش

 ...        خودش بود

 !        نشست

 لبخند ...و بعد.... چشمهاش افزوده شدي        لحظه به لحظه به گرد
 

 ! لبش جون گرفتي رویخاص

 ؟!نگفتم کارت درسته...ای        ب

 !ری بگلی        تحو

 ! کم آورد آخرشی        بچه طالب
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  اتصال ي زد ، بلند شد و دکمه نی که به زمی زد و با دستي   پوزخند     
 

 : زدرو

 ! جانم-         

 !ییدای کم پ-         

 دست به .. داده بودهی تکزشیفربد به م...        کمتر از پانزده ساعت بعد
 
 !و مقابل رضا  ...نهیس

 ! آدم کنمتونمی اون دادش عنت رو من فقط م-         

 ! اوضاع هنوز واهمه داشتی   ساعت نه بود و فربد از آروم     

 ! برو آدمش کن-         

 : رضا گرد شدي        چشمها

  رفته جار زده تو ی چیدونیم... به مننهی جور توههی فربد کارش -         
 

 !آبرو برا من نذاشته داداش توله سگت!...شرکت؟

 ..کردی        بهش نگاه نم

 !ست حرف بزن در-         

  ياین..نیی پازمیری دل و روده اش رو مرمی تو دهنش می بخدا نزن-         
 

 ! داداشم بودیبگ

 !برو عامو..ای بگهی وقت دهیبرو !.. رضا بقرآن حال ندارم-         

 و .. دستشي توي شد به برگه رهیفربد خ... در زد و داخل شدی        منش
 

 !یمنش..... زردِرنگ

 ! دلش آب شدي توخی مثل يزیچ        
 

 : اعصاب رفتيو رضا باز رو.  فرستادنیی        آب دهنش رو نامحسوس پا
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 ...امی بگهی وقت دهی برم -         

 : آرومتر ادامه داد شد،ی مکی که نزدی به منشی        و با نگاه

  !ستای اونوقت زنده ن-         

 ..رد تا حرفش تموم بشهمکث ک... به رضا ی با نگاهی        منش

 !ه؟ی حکم چنیا... دکتري آقا-         

 ! رفتی گرفتن برگه نمي        دستش برا

 ... شدکی حالتش نزدی بي افهی قدنیرضا با د.. بعدهی        سه ثان

 !؟ی حکم چ-         

  ی نگاه کرد و سرش رو پرسشی به منشکردی        چون فربد بهش نگاه نم
 

 ...همزمان برگه رو هم گرفت... دادتکون

 :ی        منش

 .... دکتريآقا!...استهی حکم از دفتر ر-         

 ! شد رهی به کلمات سطر سوم خي        رضا با ناباور

  ، به ی جنابعالی ضمن تشکر از زحمات قبل،یوانی دکتر کي آقا"        
 

 " . باشدی نميازی سازمان ننی شما در اتی فعالي ادامه

  :دی      برگه رو سمت فربد کش  

 ؟ !هی چنیا...؟!نی اگهی می چ-         

 و ... شده بودسی بار چشمهاش کامل خنی نگاه کرد که ای        به منش
 

 ! برگهدوباره

 ! اشکان پاش بودي        امضا

  اعتراض دی دکتر بايآقا... کار خودشون رو کردندهایمی آخرش کر-         
 

 !ستی که نشهر هرت.دیکن
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 !        شهر هرت بود

  هی بود که سرمای شرکت خصوصهی دك و پوزش ، ي با همه نجای        ا
 

  شی خوبش پيتنها شانس فربد ، سابقه ... ، پدر اشکان بودشی اصلدار
 

  و يزدی و ای توکليآقا... بودرهی مداتی هي اعضاي هی پدر و بقیمی کرخود
 
  اشکان بر ي نبود که بشه فقط از عهده ير کایوانیاخراج فربد ک...هیبق
 
 !ادیب

     
  دستم فشار دادم و به سوده نگاه ي رو تومی گوشتی        از شدت عصبان

 
 !گهی سوده بوده دنیا...؟!وقاحت تا چه حد خدا...کردم

 ...ای اصال از حرفت کوتاه ندهیش... حاال در عجبم از مامان-         

 من ....دمیشنی نمخوردمی که میرو از شدت حرص حرفهاش ي هی        بق
 

 !ي چه فکريسوده تو.. بودمی فکر چتو

  !نای خانم جون امی نشون گرفته بود از مرروزی        خانم خانما د

 ! درشت جواهر سبزرنگنی انگشتر با چهار تا نگهی        

  دستش ي        مادرشوهر مرض گرفته اش موقع گذاشتن انگشتر تو
 

  و سر تا مییایحاال سر فرصت م!.. عروس خوشگلموني بود ، تحفه براتهگف
 

 !میریگی رو طال مپاش

 من ...کنهی مي من به سبک خودش دلسوزي        حاال نشسته داره برا
 

 اونم هر کدوم به سبک ..خواستمی مزخرف مامان و سوده رو نميهایدلسوز
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 !خودشون

  رابطه اش با زن عمو خوب نایانبزرگ ا مامي حرفهاری        مامان تحت تاث
 

 ! بودشده

 ! نداشت خوب بشهیلی        و سوده اصال تما

  هم قرار يحاال آشکارا رو در رو.. جبهه بودندهی ي        تا حاال که تو
 

  نای انازی زن عمو و آيچرا اجازه داد..؟! مامانی چیعنیکه .. بودند گرفته
 
 ! جشنموني براانیب

 !شنمون        ج

 ! سرم جشن من بودرهی        خ

 با فشار دادن ..        بازم فربد رو گرفتم که بعد از خوردن بوق ششم
 

  کرده اخراجش ی چه غلطستیمعلوم ن... هم قطع کردمي رودندونهام
 

 ؟!يدی کردم جواب منو نمکاریمن چ...کردن

 ...دهی شنی بب-         

 !ولم کن...بخدا...ی آجاصال اعصاب ندارم.. سوده-         

 ... فربد نگاه کردم و باز مثل خنگها گرفتمشي        به شماره 

 !؟يریگی فربد رو مي دار-         

  با چه دی بادونستمی اصال نمیعنی.. نگاه کردمی حالتچی        بهش بدون ه
 

 .. نگاه کنمیحالت

  رو نی ام مننکهینه ا.. از پل گذشته بودی        خر خودش به سالمت
 

  يمن شعور خواهر... انداختمی نمقوارهی بنی صورت اميتف هم تو.. بخوام
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  یحت... سوختم که سوده فقط به فکر خودش بودی منیاز ا...شدی مسرم
 

  تونستم ی و من اصال نمانی بي خواستگاري عمو براي نبود خانواده یراض
 

 !ستی قابل اعتماد ننی که امگهی داره منی رو باور کنم که بخاطر احرفهاش

 ..        سرم رو تکون دادم

 ؟!رونی بيری م-         

 !کنه؟یچرا اعتراض نم..شه؟ی واقعا کارش درست نم-         

 ! نکرده؟یدونی م-         

  نیبه هم.. شرکت باال بودهي پستش تونهمهیا...؟! آخهی چیعنی -         
 

 ؟! اخراجیراحت

 !رونی سوده برو ب-         

  هر چه تمام تر گفته بود فعال ی حالیبار اول با ب...دادی        جواب نم
 

 گفت !....گفت حال نداره..رونی بمیگفتم بر.. حرف زدن ندارهي حوصله
 

 ...حال نداره.. نزنمزنگ

  خب بهش حق هم یول.. هاشیبخاطر کم محل...        اولش ناراحت بودم
 
 بخاطر ..اخراج شده بود..گرفته بودند رو ازش یپست به اون خوب...دادمیم
 
 !یمی کري آقامیفقط گفتند تصم...یاصال مشخص نبود بخاطر چ..یچیه

 فکر کردم ... بشه اخراجش کنندی راحتنی شد به همی        باورم نم
 

  و ی توکليده روز اعتراض آقا...االن دو هفته گذشته بود..شهی مدرست
 

 ...ختم نشده بود ی مثبتي جهی نتچی هم به هدوستاش
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 !داد؟ی        واقعا شغلش رو از دست م

  نیبه مامان گفته بودم اسم ام.... زانوم گذاشتمي رو روی        کالفه گوش
 

 ! دارمی خوبیلیمن خواستگار خ..ارهی هم نرو

 !زدی        فربد االن با من حرف هم نم

  عی ، سرنامیبا ا ندارم و تحت فشار بای خوبطی من شراگفتمی        بهش م
 
 !کرد؟ی ام نمکهیدو ت...ي خواستگارادی بدیبا

 ! گفت برو به جهنم؟ی        نم

 ! افتاده بودم من يریگ...        سرم رو تکون دادم
        

  شرکت ي توي و وفادارادی زي        بر خالف تصور اشکان، فربد طرفدارها
 

 ! رد باال يرهایاز کارمندها گرفته ، تا خود مد. داشت

 ! رو لغو کنهیوانی کنند که حکم کشی کدوم نتونستند راضچی هی        ول

  ی حکم من رو لغو کننکهی به محض انکهی بر ای پدرش مبندی        با تهد
 

  فرانکفروت منتظر پرواز واشنگتونم ، پدرش رو هم ي توگهی ساعت دچند
 

 ! بودترسونده

  و دار و دسته يزدی و ای توکليد و قالها        فربد اخراج شده بود و دا
 

 .... نداشتي ادهی ، فااش

  فربد و نی سوتفاهم بهی در خفا بهشون گفته بود که یمی کري        آقا
 

  رو رهی مداتی هتی از عصبانی حرف کمنیا..شهی حل مي و به زوداشکانه
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  نبود یانیجر... اومده بودشی دو نفر پنی انی که بی اتفاقی کرده بود ولکم
 

 ... تموم بشهي زودنی بخواد به همکه

  که ي ایلی فربد گرون تموم شده بود و سي برایلی اشکان خنی        توه
 

 ! فراموش بشهی راحتنی بود، قرار نبود به همدهی صورتش کوبيتو

 .... نبودشونی قبلي زد و خورد دوستانه مثل دعواهاهی        

  تمام ماجرا از فربد خواسته بود کوتاه دنیشن بعد از یمی کري        آقا
 
  که داشت ی درخشاني ندهیبخاطر پست و از دست ندادن شغل و آ..ادیب

 
 ! کنهی و از اشکان معذرت خواهادی بکوتاه

  اقتشی لی پسر بی        فربد فقط گفته بود اونه که منتظر معذرت خواه
 
 !..مونهیم

  برگشتش سر کار هم نابود ي برادیام ي رشته نیآخر...یعنی نی        ا
 

 ! بودشده

  و روال ادی نبود که فربد بخاطرش کوتاه بيزیچ...و خواهر...        ناموس
 

 !رهی بگشی در مواجهه با اشکان رو در پسابقش

  صداش رو شتری هر چه بیحوصلگی فاصله گرفت و با بالدی        فربد از م
 

 ... بردباال

 !بله؟...هبل... بله-         

  ی مدهی به دل شيشتری ، لرز بشدی که بلندتر مي        و با هر بله ا
 

 ..انداخت
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 ؟! فربد-         

  در یول...ادیفربد و جونت باال ب... بگه فربد و زهر مارخواستی        دلش م
 

  از شتری که بشدی مي دچار همون حس مرموزشهی ، همدهی با شمواجهه
 
  دختر نی اي بجاي اگهیاالن هر کس د...بود سال بود دچارش کی
 

  ی حالش سر جا مدهی ، فقط با چند تا فحش آب نکشنای آدریحت..بود
 

 ..اومد

  زی عزرینگ...ری من بهت گفتم با من تماس نگدهیش...؟!ی فربد چ-         
 

 !االن اعصاب ندارم..من

 ...دی دلخورش به گوشش رسي        صدا

 ...اعصاب ندارم.. حوصله ندارمیگی مزنمیبهت زنگ م ی من هر چ-         

 !دستت درد نکنه!..؟یکنی نه تو هم درکم م-         

  يدی بار هم جواب مهی...يدی هفته است اصال جواب نمهی -         
 
 ؟!یکنی مينجوریا

  مخ المصب من نی اکاریدختر چ...؟! کنمکاریچ!... بکنم؟ي چجور-         
 

 ؟!يدار

 هم ....میزنی حرف مگهیهم با هم د..نمتی امروز ببای بگمیم.. خب-         
 
 !من دلم برات تنگ شده...

  چقدر با دهی بفهمه شتونستیراحت م... داغون نبودنهمهی        اگه فربد ا
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  رو داره ی حدس بزنه دخترك قصد زدن حرفنطوریو هم.. فرق کرده قبال
 
 ! بگهتونهی نمیول..

  ي هی بقبایو تقر... بود کارش رو از دست داده بودمیاه و ن مکی ی        ول
 

 حکم اخراج .... محض بودی موضوع دچار آشفتگنی اری تحت تاثشیزندگ
 

  ي سودچیو تالش دوستانش ه... شده بوددیی تاشی پيهفته ...کاملش
 

  بار دوم بهش گفته بود، ي که برایمی کرریاال تماس اخ.. بوددهینبخش
 
 !ی کنی از اشکان معذرت خواهدی بايرد برگیخواهیم

 ...کردی کار رو منی        که جنازه اش ا

 .خداحافظ..ولم کن... خودمم ندارمدنی دي من حوصله -         

  ي        قطع کرد و سمت حاج محمود قدم برداشت که تازه وارد کالنتر
 

 ... جلوتر باهاش دست دادالدیم... بودشده

 . حاج آقا -         

 ..        و دست دادند

 ! حالتون چطوره آقا ؟-         

 !نجاست؟یرضا ا... شدهی فربد جان چ-         

 ...و بعد دوباره به فربد... نگاه کردالدی به می        پرسش

 ؟!دیدونیموضوع رو که م...مشیدیما االن د..نجاستی ا-         

  کالفه  و مشخص بود چقدردی دستش به سرش کشی        حاج
 

 ...نهی رو بهش نشون داد و خواست که بشکی نزدیفربد صندل...است

 ... نداشتمرتیتا االن هم که نمردم غ...کشهی روز منو مهی پسر نی ا-         
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 ؟!نی داشتيچه انتظار..جوونه... حاج آقادیی نفرما-         

  نمیز برم بشهر روز و هر رو... من آبرو دارمگهینم... پسر خاله اشه-         
 

  ي روي توي چطوردونمیواهللا من االن دوباره نم..دی بگم ببخشاونجا
 

 !.. نگاه کنمباجناقم

 : که گفت ، ادامه دادی        همراه استغفرالل

 ؟! حالش چطور بود-         

  :الدی        م

  مارستانیمن و آرش االن ب...دی نداره نگران باشی لزوم-         
 

 ..لش که خوبهحا...میبود

 : شونه اش گذاشت ي        فربد کنارش نشست و دستش رو رو

 ! خودتون؟نشیدی د-         

 ...ال اله اال اهللا..اصال ...زده له و لورده اش کرده... بگمیچ... آره-         

  نای ایول.... گذشتهریخدا رو شکر به خ... که افتادههی االن اتفاق-         
 
  تی شکالشونی وکنکهیمثل ا...می بذارقهی وثشهی ندن نم تا حکم روگنیم
 

  بابام لیمن با وک... مزخرفاتنی بوده و ای ناموسهی کرده که قضیی باالبلند
 

  مهم یول..یلی باشه خنی اش احتماال سنگهید...نجای اادیم.... زدمحرف
 
 ... نباشهنجای کرد امشب رو اي کارشهی ممینیبب...ستین

 ... شما شدميمن شرمنده ..جان بابا فربد -         

 ... نکردمي کار-         

  که تازه ، دستبند به ي مردي و به عربده هادی کشیقی        نفس عم
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 .... وارد شده بود چشم دوختدست

  از همه شتریب... از مشکالتش فکر کنهیکی        کالفه مونده بود به کدوم 
 

 ... وام بودنی سنگي قسط هااالن

 !؟ی بدهونیلی شش می      ماه  

 ؟!کردی می چه غلطشدندی وام شروع مي که قسطهاگهی        دو ماه د

 ! رضا و فرداد باشهيهای گندکارریگی بلند بشه و پقهی دم به دقای        

 !گهی دیکی با ای ، شدندی مری با هم در گای        

 رخاله اش رو نفله  بود که رضا پسي بارنی ماه گذشته ، دومي        تو
 

 ! بودکرده

  ی راحتنی ماهر ، به هملی وکنی تر بود و اي جدیلی خهی بار قضنی        ا
 

 !داشتی از سر رضا برنمدست
        
 ! کنم؟کاری چدیمن با... صدفزنهی اصال با من حرف نم-         

 :ادامه دادم... کردن بودپی مشغول تالکسی ریلی        خ

 !؟یزنی باهاش حرف م تو-         

 ! نزدم؟یدونی م-         

 ....نمشی ببدیبگو با... صدف-         

 : صورتم تاب داد ي        کالفه چشمهاش رو تو

  ی چه وضعیدونیم!... رو اعصابش؟يری چرا مزمیعز... جاندهی ش-         
 

 !شه؟یاالن با حرف زدن با تو مشکالتش حل م!..داره؟

 !نمشیبب دی من با-         

  نای عمو اانی بگم به صدف جرخواستمینم...گرفتی ام مهی        داشت گر
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 ..رو

  سابقه یکل.. کار کنهگهی دي هزار جاتونهیم... شده؟ی حاال مگه چ-         
 
 ! داره که ي کاري

 منتظر ...میدونستیما خودمون نم.. بهش بگونویبرو االن ا... خوبه-         
 

  !ی تو بگمیبود

 : زدم غی       ج 

 ! صدف -         

 کجا دوباره بخواد از ... رو از دست دادهی خوبنی به ايکار !...دهی ش-         
 

  کارمند هی شهیم.... رو بهش بدنی پستنی همچهی شروع کنه که اول
 

 ... درکهنی برادی با تو بياالنم انتظار دار....حاال حقوقش به درك...یمعمول

 ...تم من گف-         

  هی تو سرمون بلکه میزنی ممی دارهیمن و بق...زنمای دارم حرف م-         
 

  چقدر قسط و وام و یدونیم!..؟یدونیتو اوضاعش رو م.. بشه برگردهيطور
 

 ! داره؟یبده

 !؟ی        قسط چ

 .... تو؟یکنیچرا درك نم.... رفتارت بچگانه استنهمهی        چرا ا

  گرفتمی ام رو مهی گري جلویرخورده بود و به سخت بهم بنکهی        با ا
 
 : بهش موندم رهیخ

 ؟!ی قسط چ-         

 ... که تازه گرفتنهییالی خونه ونیا....گهی دیدونی نم-         
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 ! خب؟-         

 دو تا ...بپرس تا بهت بگم.... کار کردهی فربد بخاطرش چیدونی م-         
 

 ! رونشیاشسه تا م.... اش رو فروختهخونه

 :        ناباور بهش زل زدم

 !چرا؟!...؟ی چ-         

 !باباش بوده خواسته بهش کمک کنه..گهی د-         

 ؟!؟ آپارتمان هاش رو فروخته!ی چیعنی...یعنی... باباش بوده؟-         

 ! دو تاش رو-         

  !ای        خدا

 ....مگه نگفت تو... به من نگفته بودیچی        چرا ه

 ! به من نگفتهیچیه... کار رو کردهنی ای چي برا-         

  که هی اتفاق،ی چي برای االن تو تا صبح هم که بپرسگهی د-         
 

 فرداد ... وام گردن خودشهيقسطها..فربد االن دو زار هم نداره ....افتاده
 

  شگاهی نماهیباباش هم که .. ندارهی ربطچی کنار گفته به من هدهیکش
 

  ور بخاطر نیاز ا... ندارهیدرآمد آنچنان...ی داره ، نشسته اونجا دلنیماش
 
  جواب می اعتراض کردهی و بقی هم توکلیهر چ... اخراج شدهیچیه
 

  ینیشی ميایم...اونوقت تو... تمامگهی االن دیعنی...حکمش رو زدن ..نداده
 
 ! پارك؟می بریگیم

 ... صورتم جمع شدي        اشکهام تو

  ادیفربد بهم گفته م....یستیاصال متوجه ن....تو اصال ... صدف-         
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 !خودش گفت...يخواستگار

 ! شدرهی خی        کم

 ! گفته؟نویا..؟! فربد-         

 :رمی درشتم رو بگي اشکهاي جلوتونستمی        نم

 ... حرف بزنهنای با بابا اادیگفت م... وقتهیلیخ... آره-         

  و افهی قيحالتها... رو با مکث ، کوتاه جلو فرستادنشییب پا        ل
 

 .. بودگهی صدف دهیانگار .. داشتی برام تازگنگاهش

 !؟ي تو هم باور کرد-         

 :        متعجب بهش نگاه کردم

 گفت اگه ...ادیخودش گفت م...گهیفربد به من دروغ نم... معلومه-         
 

 منم به ...ي خواستگارانیشد بهش بگم که ب ادی عموت زي خانواده فشار
 

  گنیحاال م.. دارهي از همکارهام قصد خواستگاریکی گفتم مامانم
 

 ...ادیچرا نم..هیک...کو

  ي جورهیچشمهاش ...دیشنیاصال نم... دخترنی شده بود ابهی        انگار غر
 

 فربد  شدیاصال باورش نم...کردی داشت با تمسخر بهم نگاه منکهی مثل ابود
 

 :شمرده شمرده گفت.....ادی قول داده مبهم

 باور کن ...ی بگنوی بهش اي نداره که بری فربد االن وضع خوب-         
 
 ...االن ...دهیش

 از ..همه... کردهيپسر عموم ازم خواستگار.... ندارمی منم وضع خوب-         
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  هام دارن بهم ییاتا خاله ها و د.. و مامان و مادربزرگ و پدربزرگ گرفتهبابا
 

 فربد بهم گفته بود .. کنندی کرده منو راضجیمامان همه رو بس..ارنی مفشار
 

 !تو بگو؟.. ؟نای بگم به ماما ایحاال من چ...ي خواستگارادی مداره

 ... بگمیچ.. من-         

  هیبگو ... باهات دارمیبگو کار مهم... بهش بگو جواب تلفنم رو بده-         
 

 .مینی رو ببگهیهمد...میبذار قرار جا

  داشتم به صدف التماس ينجوری که اسوختی خودم مي        دلم برا
 
  دیشا... اندیمی قدي فربد چقدر قبولش داره و دوستهادونستمیم...کردمیم
 
 .. بهم کمک کنهتونستیم

  مونی بعد انگار پشیچند بار لب باز کرد ول...می        هر دو بهم زل زد
 
 ..شدیم

  يزی چهی...یول.... بگمیچ...دهی شدونمیمن نم...یعنی..واقعا.. تو-         
 

 !مونه؟ی خودت مشیپ...گمی مبهت

 :        سرم رو تکون دادم

 !؟ی چ-         

  یچ ...ي خواستگارادی بهت گفته منکهی قصد فربد از ادونمی من نم-         
 

 خودمم تازه ... اما خب.. بگم زودتر بهتنوی اخواستمیم...نیبب...یول...بوده
 

 ....دمیشن

 ؟! خبی چ-         
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 برادرزاده ...هیمی کرنایخواهر س!....؟یشناسی رو میمیساناز کر.... تو -         
 
 ! عاملری مدي

 !هی کدونمینه نم!... خب؟-         
         
 ! شده؟ی چ-         

 ...ه من گفتخودش ب.... کردهياز اون خواستگار.. فربد -         

  تونستمینم ...یول...خورنی لبهام دارن تکون مکردمی        احساس م
 

 ... بزنمیحرف

 ؟!هی        خودش ک

 ... مطمئنم دروغ نگفته-         

 ؟!فربد!...ه؟ی خودش ک-         

 ...دختره بهم گفت...فربد نه.... نه-         

 ....یتو که گفت... تو کهیول.. تو-         

  رو هم می سعيهمه !.. که؟يدید...کنمیمن گفتم کمکت م..دهی ش-         
 

  که یبا وضع..راستش .. دارهی خوبیلی ختیموقع... دخترهنی ایول....کردم
 

  ي ذره هم مکث کنه براهیمن فکر نمکنم فربد ... اومدهشی پاالن
 

 ! کردن ازشيخواستگار

 ! دروغ نگو-         

  صدف شی ام پالنهی ذلي هق هق ها خودم وي        دلم برا
 
 ... ، زشت شده بودوالی ههیصدف مثل ...سوختیم

 هر ... ندارهي پسرعموت موردیاگه مطمئن...هیدروغم چ... باور کن-         
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  خندهی فقط می به فربد بگي االن هم بریول...یدونی خودت مجور
 

 باباش اونقدر .... کن فقطسهی لحظه خودت رو با اون دختر مقاهی....بهت
 

  ياصال ممکنه کار...نکهیهم ا.. هاش رو بتونه سبک کنهی که هم بدهداره
 

  یچی ور فربد هم هنیاز ا...گهی دهیمیبرادر کر... دوباره برگرده سر کارکنه
 

  قبول نایمامانت ا... توي خواستگارادیبفرض هم که ب... االننداره
 
  قشنگ با نیبش..دهی شدونمیمن نم...؟!هاشونیریبا اون سختگ..؟!کننیم
 

 ! فکر کنخودت
       

  که ي اهیانگار با حرفهاش ال.. صدف از شالق هم بدتر بودي        حرفها
 

 نه .. گفت فربد گولت زدهنکهینه فقط ا...رفتی چشمهام بود کنار ميجلو
 

  خاطر که االن فربد نینه به ا... کردهي خواستگاری گفت از ساناز نامکه
 
  تو ي ای رحمی بهی...زدی حرف میرحمی با بنکهیبخاطر ا....اشت ندیچیه
 

  رو ی کسچیه... امگهی دي ارهی سهی ي بود که حس کردم ، توحرفهاش
 
 ..شناسهی من رو نمی کسچیه...شناسمینم

 !م؟یمگه اونهمه با هم دوست نبود.. بگهگهی جور دهی تونستی        م

  هر چه ی رحمی دوستشون و با بيو روبرينجوری انندیشی        دوستها م
 

 ؟! من خبر دارمگنی متمامتر
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 ؟!خوادی        تو رو نم

 ! گفت؟ی        چرا تا االن نم

  وقته یلیصدف هم خ...؟!همش کشک بود!..خواست؟ی        فربد منو نم
 

 !گه؟یو حاال م..دهی فهمکه

 ! بود؟ی        ساناز ک

  خلوت ي جاهی... رفتم خونهی چبا... کجامدمیفهمی        اصال نم
 
  جهی نتنیبعد که آروم بشم به ا.. کنمهی گریکه اول حساب ..خواستمیم
 

 حاال ...کردمی که من ساده فکر مهی تر از اوني که صدف موذبرسم
 
  یلیرفتارش خ..ری اخي دو ماهه یکی نیا... مدتنی چش بوده ادمیفهمیم
 
  هم نای میحت..ف سابق نبود اون صدهیاصال شب... من سرد شده بودبا
 

 ... بوددهیفهم

 !؟؟ي بود با صدف قهردهی مقدمه ازم پرسی گذشته بي هفته نای        م

  دیدی صدف تا منو منیبخاطر هم..؟!گهی دخواستی        االن فربد منو نم
 

 ....گهی سمت ددیکشی مراهشو

  محل  که سر راهم بود اصالی سرد پارکيهای صندلي        نشستن رو
 

 مامان و سوده ... خونهرفتمی مدیبا.... کردن از سر دل نبودهی گري برایخوب
 

  شد که دم در آپارتمانمون ي چطوردونمینم....شدمی نبودند که آروم مهم
 

 ...بودم
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 مامان رو ... خونه رو گرفته بودي غذا همه ي        در رو که باز کردم بو
 
 اصال حال تعجب کردن هم ....وند به من با دو خودش رو رسبای که تقردمید
 

 ...نداشتم

 به لقمه نون و کوکو نگاه ... توش گذاشتي        دستم رو گرفت و لقمه ا
 

 ... و به مامانکردم

  رنی مگهی ديدارن هفته ... االن زنگ زدانیخانم قادر... مامانزی عز-         
 

 !یفدات بشه مامان... تا تابستونستنین ..لندن

 .من خسته ام.. ماما-         

  رو انداخت گردن زی همه چریو تقص.. کردهی گرشدی        االن راحت م
 

  گرفته شدی می که وبالم رو سه سالی لعنتيانوی کالس پنی و ایخستگ
 

 ..بود

 .. قربونت برم-         

 ...من خسته ام.. برو کنار مامان-         

 ....نهی چشمهام رو نبیسی که خگرفتمی        نگاهم رو ازش م

 .....        بغلم کرد

 برو که ...يدیسه ساله زحمت کش.... دختر خوشگلشي فدای مامان-         
 

  حرفه ستیانی پهی تیی دای عروسي برایمگه نگفت..يری مدرکتو بگیبتون
 
  لنگ ی الکی چي مدرکت برازمیعز ...ستنای نرنی منایا!..گه؟ی دي شديا

 
 ؟!بمونه
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  رو فمیک... به دو کردیکی با مامان شدینم...چوقتی هقایدق...چوقتی   ه     
 

 ...دمی دم در و قربون صدقه هاش رو اصال نشنگذاشتم

 ....بعد به لقمه..به خودم نگاه کردم... آسانسوري        تو

  لقمه هیبا ..یچارگی و بی بدبختتی روز در نهاهی کردمی        اصال فکر نم
 
 ....هی گرری بزنم زياونجور... هاچارهی بنیع... دستي توی خونگي

  چقدر فربد رو دمیفهمیتازه م.... لقمه کجا از دستم افتاددونمی        نم
 

  عمرم دوست پسر ي توچوقتیه..چوقتیمن ه... داشتمدوست
 

 شک ...شهی نمي لحظه هم فکر نکرده بودم رابطه مون جدهی یحت...نداشتم
 

 ...ه منو دوست دارنداشتم

 !کردم؟ی        اشتباه م

  پشت ي کاره مهی ساختمون ني حواسم جمع شد، که توی        فقط وقت
 

 ... بودی خوبي جاکنمیفکر م.... بودمخونمون

  امروز به زبون اومد نیصدف هم... که با خود فربد حرف نزنمشدی        نم
 

 ؟!اد کرد اعتمي جادوگرنی همچهی ي به حرفهاشدیم.. چقدر نامردهکه

 !دوست شده بود؟!         حاال رفته بود و با ساناز 

  داری بری دو ماه اخنی متفاوت با ای صبح فربد ، با حسکشنبهی        
 

  شی امکان نداره به محل کار قبلچوجهی مطمئن شده بود به هبایتقر...شد
 

  ي اگهیبهتر بود فکر د...گشتیکه اگه داشت تا حاال برم..برگرده
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  ندهی آکسالی باز پرداخت قسطها تا ي اون ، برايفرداد گفته بود رو...کردیم
 
  موضوع هر نیا... حساب کنندشهی مشخص متشی فربد وضعی تا وقتو
 

 ! بودی االن عالی بود از برادرش ، ولدی بعچند

  فربد الیو خ.. داده بود شنهادی ، خودش پيزی        بدون جنگ و خونر
 

  تی وضعي راحت بود که پدر و مادرش الاقل توندهی آالکسی تا مدت الاقل
 

 ...رندیگی قرار نمیسخت

 اونهم با .. کار و درآمد پدرش مطمئن باشهي روشهی نمدونستی        م
 
 ... مادرشیونیلی مي و پاش هاختیر

 چطور ... رو قبول نکرده بود می پدرش که خونه رو بفروششنهادی        پ
 

 ؟! حقارت برندنی ننگ اری همه دوست و آشنا ز اوني بود جلوممکن

  یول...ییالی وي خونه دی خري مخالفتش براي        فرداد هم با همه 
 

  خی ي ها سنگ رویمی کري به مراتب بدتره و جلوي بود فروشش کارگفته
 
 ...شنیم

  شرکت هی ي فربد ، استخدام توي برانهی گزنی و بدترنی        آخر
 

 ...یشرکتحاال هر ..بود

  ای ، یی سازمان داراي نداره استخدام توي        فرداد گفته بود براش کار
 

  سخت طی دو سال با شرایکی دی که اون بخواد، تنها باي وابسته اي جاهر
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  هم گهی ديمطمئنا هر جا...ی رو قبول کننیی پاي رده هی و يای بکنار
 

  يزی چنی ایول...یکن شرفتی پشتری هم بی از شرکت قبلیتونی ، میباش
 

  ي انهی گزچی هگهی که دکردی می کار رو وقتنیا...خواستی که فربد منبود
 
 االن که هر جوجه ...نه االن.. فکر کردن براش وجود نداشته باشهي براگهید
 

 .. افتادی می شرکت خصوصهی سی به فکر تاسافتادی که راه میفکول

 !        چرا من تو فکرش نباشم؟

  اداره نی خوب به اي حاال که شغل خوبش، با اونهمه پل و ارتباط ها       
 
 ! رو از دست داده بود، چرا خودش شروع نکنه؟ی اون سازمان دولتو

  ي کار ، اون هم براي سخت شروع دوباره طی شرانی همشدی        م
 
  سخت و با مشقت البته ی مدتهیتا .. خودش داشته باشهي رو براگرانید
 

 و ... وسعتش دادشدی راحت میلیکه خ... با حجم کمی شرکت خصوصهی....
 
 ... رسوندششرفتی پبه

  اخراجش از ی چيبرا... متنوع داشتي هم دوست و رابطه های        کل
 

 ! نشه؟لی پرتابش تبدي به سکوشرکت،

 سر چرخوند و به ... شدنهیی آي از توشی        متوجه چشمک زن گوش
 

 ... بوددهیاحتماال باز ش... بود نگاه کردزی مي که رولشیموبا

 ... بلند شد و تلفن رو بلند کردی        بار سوم با کالفگ

 !        ساناز؟
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 االن ... نکنهتشی گذاشت تا صداش اذزی مي رو برعکس روی        گوش
 

 ! دخترِ از طال ساخته شده رو هم نداشتي حوصله

 ... صفت احمق رو هم ندارم لوس بچهي دهی اون شي        حوصله 

 بگم ناراحت نباش تو هم خوب !... حالت خوب بشهنی منو ببمی برای        ب
 

 !یبش

 ؟!هی کنیا... خداي        ا

  لبخندش رو ي شد و جلودهی کششیشونی پي دستش رواری اختی        ب
 

  و فشیبجز روشن شدن تکل..شدی نمشی باعث خوشحالیچیاالن ه....گرفت
 
 !فکر بکر  هی

  ، نجاستی در اتاقش رو زد و گفت ساناز انای        تا دو ساعت بعد که آدر
 

 ... از تختخواب جدا نشده بودهنوز

  هی و شلوارکش رو عوض کرده بود و با شرتی بعد ، تي قهی        ده دق
 

 ! ساناز نشستي ، روبروداسی آدي و خاکستری گرمکن آبدست

 :به پوران گفت ی        ساناز با نگاه

 ! گرفتلیپسرت ما رو تحو!... چه عجب خاله -         

  کرد و اشاره نایبعد رو به آدر...ذارهی و گفت تنهاشون مدی        پوران خند
 

 وارد آشپزخانه که شد رو به خدمتکارش گفت همراه ... که بلند بشهداد
 

   هم درستیاهی سبک گي نوع غذاهی غذا و شی پهی امروز، يغذا
 

 !رهیگی میاهی گمی ساناز رژدونستیم...کنه
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  ، ی سرسوزني داد و فکر کرد اگه فربد، فقط اندازه هی تکزی        به م
 

 اگه داشت که ....  نداشتياری بدبنهمهی فرداد رو داشت ، االن اشعور
 
  دختر جواهر ي اومد و روبروی درهم نمي سگرمه هانی با اينجوریا

 
 ! نشستی نمیمیکر

 .... آشپزخانه بودي هم تونای بعد ، آدري قهی     دو دق   

 !شعوره؟ی بنقدری چرا ایداداش...ی مامادی مفمی من ح-         

 : نشست ی صندلي داد و روی        پوران به خودش تکون

 ! زد باز؟ي چه زر-         

  ي بريخوای مگهیم...می بزنی چرخهی رونی بمی پاشو برگهی ساناز م-         
 

 ... ساناز بخدايمن آب شدم بجا!.... ، بروتو

 :        پوران با حسرت سر تکون داد

 به .. نشدمداری از خواب بگهی روز مردم و دهی من يدی ماما اگه د-         
 

 ..داداشم ، مامانم رو کشت... فربد بودهری بگو تقصهمه

 ! ماما -         

  راحت بشه رهیمامانت بم...؟! تويواخی می چگهید!... خب بگو انگل -         
 
 عه عه .. به دست و پاتفتهی دختره خودش داره منینادون ، ا... دست تواز
 

  اوضاعت از اول هم بهتر ي چطورنی ببخوامشی کالم بگو مهی...عه
 
 ....کنهی از خودش دور می دستیشانس مسلم رو داره دست...شهیم

 خوب ... فربدهياش اداها همه نای اکنمی من فکر می ول-         
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  نشون بده که مثال ينجوری اخوادیفقط م...خوادیساناز رو م...شناسمشیم
 

 ! بگم ماما؟يزی چهی...زای چنی خوبم و غرور دارم و ایلی من خدونم،ی مچه

 !        سرش رو تکون داد و منتظر موند

 !فربد و فرداد...دمیشنی تو بالکن صداشون رو می اون شب-         

 ! خب؟-         

 . گذاشتزی مي        پوران دستهاش رو رو

 گفت .... مگه؟ي کردي ازش خواستگارگفتی فرداد داشت بهش م-         
 

 !هنوز نه !... ماما؟ی چیعنی نیا!.... نههنوز

 ! پوران برق زدي        چشمها

         الهه
       

 داشت ...رداد مکث کرد پدر فيالی وي جلوقهی چند دقي برایلی        ل
 

  يو احتماال حرفها ..زدی مدی که بایی حرفهاي براکردی رو آماده مخودش
 

  ، به شونی به اون خوبيچطور امکان داشت رابطه ...دیشنی مدی که بايبد
 

 ! تموم شده باشه؟ی راحتنیهم

 ! ، به فرداد رو داده باشهی ، دختر طالبای ممکن بود سلری        غ

  دور و ي دخترهاضی ذهن مري حرفها ، ساخته و پرداخته نیتما ا        ح
 

 ! بودشیبر

  نیهم... رو رد کرده بودی خوبیلی خي ، خواستگارهای طالبای        سل
 

 ...امکان نداشت .. جواب رد داده بودیمی کرنای مدت قبل ، به سچند
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 ...امکان نداشت فرداد تونسته باشه نظرش رو جلب کنه..نه

  به یکم... رو باال دادشینی و بدی کشنشیی پلک پاری    انگشتش رو ز    
 

  دهی تهران بارشبی که دیبارون نم نم.. اطرافش نگاه چرخونددورو
 

  فشم يابونهای خيهمه ... بوددتری شدیلی ، فشم ، خنجایانگار ا...بود
 

 ! بود چقدر درختها سرسبز و براقندهی دری مسي شده و توشسته

  ي خاك و سبزه هايبو.. بودي اانهی خنک و سرد اغواگرايهوا        
 

 و گرنه ... راحت بود که فرداد تنهاست الشیخ...کردی آدم رو مست میوحش
 
 !ادی بتونهی گفت من فشم هستم و بهش بگو می نمالدی مبه

 و از .. قرار بدهری مطبوع ، دل فرداد رو هم تحت تاثي هوانی        دعا کرد ا
 

 ... کم کنهرشی چند وقت اخنی ایوننامهرب

  ی التماس کرده بود تا فرداد رو راضدای و آالدی        ده روز تمام، به م
 

 ! باهاش حرف بزنهکنند

  دیاصال شا.. شده بودی        و باالخره امروز ، روز جمعه فرداد راض
 

 ه  ، نشوننهی رو ببیلی قبول کرده بود لنکهیو ا..الی وي تونجای احضورش
 

 ! بودیمثبت

 ...        زنگ رو زد

  ي که خواستگارییایسل.... داشته باشهای با سلي ممکنه رابطه اری        غ
 

 ! رو رد کرده بودنای سیرسم
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  هی دختر شبهی هم ای بود که سلنی ادونستی نمیلی که ليزی        چ
 

 !بود پولدارتر یمقدار متنابه.... تفاوت که پدرشنیبا ا.... بودخودش

  کلی هری و دو ساله تحت تاثستی دختر بهی        چطور ممکن بود 
 

  ، گفتندی دوستاش بهش مي که همه ی اونم وقتره،ی فرداد قرار نگییاستثنا
 

 !ارهی کنار فرداد کم م،ییای اسپانری کم نظي خواننده کهیانر!  کننگاه

  دیدی نمیلزوم گهیو د...  شده بودي و فرداد رابطه اشون جدای        سل
 
 ! هدر بدهیلی وقتش رو با لنی از اشتریب

  نگاه فونی آي تویلی لری لحظه به تصوهی ی حتنکهی        فرداد، بدون ا
 

 و .. سالنيبرگشت تو... باز کردمهی رو نيو بعد در ورود.... رو زددی کلکنه
 

 ... کاناپهيرو

 ! فرداد؟هی ک-         

  لغزان رو با حرکت پا ي و کاناپه دیچیحکمتر پ        مالفه رو دور دختر م
 

 ... رنگ چرخونديری شي نهی سمت شوم،کامل

  ، شدی پنج پله از سالن جدا مي پاگرد باال ، که به فاصله ي        مهرو تو
 

 ... به فرداد ، موهاش رو پشت گوش زدی گرفت و با نگاهقرار

 ؟! در زدن-         

  ی مشکي الهه جدا کرد و به چشمهاي موهايال        فرداد صورتش رو از 
 
 ! داشتخواستی که میهر چ.. اشافهی قيتو... منتظرش نگاه کردو

 ! خانه خراب کن الدیبه قول م ...ی مشکي        چشمها
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  به رژ يازی نچی که هی رنگی خوش فرم صورتيلبها...دهی کشینی        ب
 

 ...نداشت

 : اومد نییو پا        مهرو دو تا از پله ها ر

 !... با شما بودم جناب-         

 :        و با طعنه ادامه داد

 !نجامیمنم ا!... پسر؟یکنی مکاری وگاس چي کاباره هاي تو تو-         

 :دیو مودبانه پرس...و باز به فرداد... و به مهرو نگاه کرددی        الهه خند

 ! برمدیمن با...؟ !نایبابات ا..؟! بود فردادی ک-         

  شبی بود که دي اگهی        به خودش چسبوندش و فکر کرد هر دختر د
 

  رونشی بالی از وی االن با اردنگدی اعصابش رو به فنا داده بود باياونجور
 
  يچند لحظه .... بکنهیلی که قرار بود با لي کارنیمثل هم.... انداختیم
 

 !بعد

 !يری جا نمچی تو ه-         

  اش شده جهینت.... کاناپه و بعد موقع خوابي رویدو ساعت مخ زن        
 

 !یچی به هیچی هبود،

  رابطه نی اهل اتونهی طرفه که نمي خوشحال بود با دختری        از طرف
 

 ...چرت بوده!  رضا ، که باهاش بودميپس حرفها... باشهها

  رو ي بهتر به مراتبيخب انتظار داشت آخر هفته ... هم ی        از طرف
 

 !تموم کنه..... کنه وشروع

 ... نداشتي ادهی        که انگار فا
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 !... مزاحم-         

 :        سرش رو جلوتر برد و آروم ادامه داد

 !عطرت هم المصبه        .

  مبل ي به مهرو رویبا نگاه.... و بلند شددی موهاش رو بوسي        رو
 

 ... رو برداشت الهه نشست و روزنامه اشيروبرو

 ! شما برو بخواب-         

 و ..... کرده بودی راهرو رو طیلیل... مهرو دهن باز کنه نکهی        قبل از ا
 

 ! سالن قرار گرفتيروبرو...نهیی کنار کمد آدرست

  مهرو و فرداد نینگاهش ب.. که از تعجب گرد شده بودیی        با چشمها
 

  !دیچرخ

 و الهه .. سالن بوديالهه روش نشسته بود پشت به ورود که ي        کاناپه ا
 

 !دی ندرو

 مشغول مرتب کردن ... پهني نرده ي زد و رويشخندی        مهرو ن
 

 ! شدناخنش

  ي نظر گرفته بود و توری رو زی        مهرو کامل حرکات دختر مو شراب
 

 ! به فرداد گفت ی ، مارمولکدلش

 ! فرداد؟هی کنی ا-         

 ! هوا مونده بوديتو... ، سمت مهرو ثابت یلی      دست ل  

  ی مهرو با صدا شد و الهه که تازه متوجه شده بود کسشخندی        ن
 

 ! سمت صدا دیچرخ... کاناپهي شده سر بلند کرد و روداخل
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 فقط تونست برگرده عقب و به !  در حال مرگ یلی لدنی        الهه ، با د
 

  و یلی برگشت سمت لدی تفاوتش رو که دینگاه ب... نگاه کنهفرداد
 

  يبعد چونه اش رو ، رو.... کاناپه گذاشت وي رو رودستهاش
 

  ، مثل یدچار حالت... تعجبش رو نشون بدهخواستینم...دستهاش
 

 ! شده بودیفیبالتکل

 !ن؟ی کنایا!.. فرداد؟یکنی مکاریچ...ی چ-         

  ي تنه مهی رو نیلی سر خورد و نگاه ل الههي شونه هاي        مالفه از رو
 
 .... شدرهی رنگ و دامن بلندش خیآب

  داریالبته مهرو االن تازه ب....، خواهرش مهرو! یشناسی الهه رو که م-         
 

 ! زشتهنقدری انی همي براشده

 که البته به ..        مهرو از اون باال پنس ناخنش رو با خنده ، پرتاب کرد 
 

  يزانوهاش برا..در واقع افتاد... نشستیلیل..همون لحظه !..رد نخوفرداد
 
 ...کردندی نمشیاری ستادنیا

  کرد به حرکت مهرو و فرداد ی دوخته شد و سعزی        نگاه الهه به م
 

  بود ي طوریلینگاه ل... حس ناراحت کننده بودهی دچار شتریاالن ب..نخنده
 

  دلش براش یول...ه قبول کنخواستی که نميبا وجود ....که
 
  که دچارش ی از شدت شوکی ولد،یلرزی داشت مچارهیدختر ب...سوختیم
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 ! کنههی گرتونستیهنوز نم....بود

  ي فکر بلند شد و مالفه رو از رونیبا ا... گرفت بره طبقه باالمی        تصم
 

  فرداد ي رو برداره ، دستهاي قدم بعدنکهی قبل از ایول. جمع کرد نیزم
 

 ... اش حلقه شدنهی سدور

 ؟!زمی کجا عز-         

  بهش ي چطوردونستی بود و اصال نمیلی لي        االن الهه درست روبرو
 

 ! کنهنگاه

 ! برم باال -         

 ! نداشتمی خواب راحتشبیمنم د ! می صبر کن با هم بر-         

 مش رو  آروي فرداد فشار داد تا صداي نهی سي توشتری        سرش رو ب
 

  :بشنوه

 !کنه؟ی مکاری چنجای انی ا-         

 ؟! من از کجا بدونم-         

 ! فرداد؟-         

 : موهاش برد ي        سرش رو ال

 ! عشقم-         
        

 نگاهش .. کم مونده بود سکته کنهیلیل...        حسم فقط خجالت نبود
 
 ! ما بودخی میول...دیدی رو نمیچیانگار چشمهاش ه... گفتی منویا

  ي شده بود که باورش برای        حرکات دست فرداد ، باعث حالت تهوع
 

  نکهیهم.. جلو نرفته بودنقدری هم اشبی دیحت.... هم سخت بودخودم
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  گذاشته بود و فقط گفت پس شیشونی پي گفتم نه، دستش رو روبهش
 

 ! ات کنمکهی ام که دو تی نخور و گرنه االن اونقدر عصبانتکون

 ...نی        هم

 ! کرده بودی بودم و صبح دوباره آشتدهی        منم خند

 ....چارهی دختر بنی ايجلو..ی        االن ول

 !؟ی مزاحمینیبینم!...؟ي بريخوای نم-         

 :        آروم گفتم 

 !گناه داره!.. فرداد-         

  ی نکنرونشونی بپایتا با ت..کنه ان...یشناسی رو نمنای تو ازمی عز-         
 
 !رنینم

 ! فرداد؟نمیا...؟! بودیلی همون لنی        ا

  له ينجوری ایول.. بودیعیطب... رابطه بخورههی نکهی        خب ا
 

  مهرو يشخندهایعذاب آورتر نگاهها و ن...دمیپسندیمن الاقل نم....کردنش
 

 ! شده بود فرداد ، منفجر" ي بريخوای نم" يکه با جمله ..بود

  دست یعی رفتم و بعد با حرکت سري بهش چشم غره ای        عصبان
 

 ... رو کنار زدم و از پله ها باال رفتمفرداد

  اونقدر عقلم گهید.... دخترها بودي به همه نی جور توههی        کار فرداد، 
 

   بود اگه بگم منی انصافیب.. اش همافهیق...  نفهممنوی نشده بود که الیضا
 
 ... ازش خوشگلتر بودمیلیخ

  رو گرفته رهی دستگیفرداد عصب.....        تازه در رو بسته بودم که باز شد
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 !کردی و نگاهم مبود

 ! من بهت گفتم برو؟-         

 !؟یکنی مچارهی دختر بنی با اهی چه کارنیا.. فرداد-         

 ...        جلو اومد

  دیما رو که د...؟!یینجای ادونستهیز کجا ما..؟!ادی بی تو بهش گفت-         
 

 ... شدشوکه

  ی مهمونی کلنجایمامانم ا.... رو داشتهنجایآدرس ا!.. به من چه؟-         
 

 ! رو دست من؟يدی کوبیواسه چ!..با مامانش هم دوست بوده..گرفته

 !        ناخودآگاه چشمهام گرد شد

 خودت هم که .... دوست بودهیلیمامانش با مامان ل!..        با مامانش؟
 
 !نی اهیعجب آدم! یچیه

  دیتو با...مهرو.. دختر بدبخت و نی ايجلو ..ومدیخوشم ن...دمی نکوب-         
 

 !ستمی از اون به قول خودت کنه ها نیکیمن ... کهی باشمتوجه

 ! خوشت؟-         

 : مهرو از پشت در ي که به در اومد و بعد صداي تقه اي        صدا

 !غش کرده !  روشن کننوی افی تکلایاول ب... فرداد جان عشقم-         

 : بشنوه تونستی میلی        دادش رو راحت ل

 اونجا  ..رونی بعد اومدم بي قهیبهش بگو دو دق... اون روشنهفی تکل-         
 

 ! ، نفله اش کردمباشه

 : خندان مهرو رفت رو مخم ي        باز صدا

 !دیخودش شن!...یقم عش-         

 ...دمی کشرونی        آرنجهام رو ب
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 ... گناه داره-         

 ! به درك-         

  با رضا ی فرقچی بشر هنیا...میکردی بهم نگاه محرکتی        چند لحظه ب
 

 !داشت؟

 !رمی من م-         

 ! رنگ عوض کرد و مهربون شدعی سریلی خشی عصباني        چشمها

 با ...يتو اصرار کرد..ادیمن موافق نبودم مهرو ب....برمتیخودم م -         
 

 !گذرهی اون اصال به من خوش نموجود

  شدنم مقاومت دهی در مقابل حرکت دستش و کشتونستمی        نم
 

 ....و... عاطفهیو ب... رحم بود ی ، بیفرداد به طرز هولناک...کنم

  ي سورمه ایشرتی تهیفقط با ...میشدی        ما دخترها چقدر راحت خر م
 

 !کردی کننده اش مرهی خنهمهی اکه

 ... کف سالن شوکه شده افتاده بودیلی        هنوز ل

 ! اتاق بوده نی اي ، بارها تویلی لنیهم..        حاضر بودم قسم بخورم 

 ....احمق....احمق... ، احمقگفتی گوشم مي داشت تویکی        انگار 

  ثابت کرده نوی اشبید.. نبود که اصرار کنهیفرداد آدم...        بلند شدم
 

  نهی گوشه چشمت رو ببهی ی بود حتیکاف.. مغرورهي که بطرز مسخره ابود
 

 !دیکشیخودش زودتر کنار م..يخوای نمکه

 !ستمی من اهلش ن-         

  ادمی که به خودم بعد از بهم خوردن رابطه ام با رضا داشتم یی        قولها
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 ...ومدا

 ؟! گرفتهتی شوخ-         

 ! نه-         

  بعد ازظهر اونجا گذاشته روزی رفتم که کوله ام رو دي        سمت کمد
 

  دامنم ری شلوارم رو زکردی که پوزخندوار نگاهم مییمقابل چشمها..بودم
 

  ، نمی و کاپشن جرهنی پدنیو بعد از پوش...  و دامن رو درآوردمدمیپوش
 

 ... بستم ام روکوله

 !؟يری ميدار..؟! آره-         

  دستهاش رو نمی ببتونستمی میول.... توجه از کنارش گذشتمی        ب
 

  ...کنهی داده به تخت و با تمسخر نگاه مهیتک

  برگشتم یوقت.... شددهی ام از پشت کشقهی در، کی        درست نزد
 

 با همون نگاه و  ... بار گردنم رو گرفتنی ام رو رها کرد و اقهی سمتش،
 
 ..کردی نگاه مشخندین

 !رمیم!.. آره-         

 !!خانــم... حااليبود!... بدهنکهی ا-         

 ! خانم رو گفته بودی        بطرز چندش

 ! جون که هستنیلی ل-         

 اهلش !...آره؟!..؟ي تو فرق داری بگيخوایم!..ه؟ی از چتی دلخور-         
 
 ؟!، مسخره یستین..؟!یستین

 !ستمیمنم اهلش ن!..یی مسخره تو-         
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 !اونم ننه ات بوده سه سال با رضا ؟!  من خرم -         

  دهم کی من یول... بزنمدی        کوله از دستم افتاد و فقط فکر کردم با
 

 !خوردی مچی داشت پي رو هم احتماال نداشتم که دستم اونجورقدرتش

 ! ولم کن-         

 !ي به من نگاه کن و بگو باهاش نبود-         

 ...        اشک تو چشمم جمع شد از درد

 ! دستم-         

 !ي فقط بگو با رضا نبود-         

 ... رابطه مون بهم خوردی بخاطر چيفکر کرد... نبودم-         

 ؟ !هیفقط گر...زدمی مدی هاش نبانی        در مقابل اون توه

 !شد؟ینک م دلم خدی        نبا

 ...نیمثل هم....خواستی رو میکی چون رضا -         

  بشه ازش ی فرداد نشون داده بود عصبانیول...نای بگم آدرخواستمی        م
 

 !ی آدم رو بکشه حتادیبرم

 !یلی        ل

 !هی منظورم چدیفهمی ممی مستقری غينجوری        هم

 !دمی شني اگهی دزی من چ-         

 !خورهیحساس کردم اتاق داره دور سرم تاب م        ا

 !ولم کن..ي بشنویتونی مي دوست داری تو هر چ-         

 ...        فشار دستش رو آروم کرد

 !        حالت نگاهش هم عوض شد

 ! بهم ثابت کن-         

 ؟!وی چ-         

 !عیه.... بهش ثابدی باوی        چ
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 !        چقدر گستاخ

  نی دستهام رو کوچکترتونستمینه م... صورتشي تودی کوبشدی م        نه
 

  رونی بي جورهی دی ام بود بانهی سي که توي فشاریول.. بدمیتکون
 
 ...اومدیم

 !مهرو!... ولم کن آشغال-         

 ! بودمدهی        داد کش

  دهی پررونیانگار از قفس ب.... در باز شد دستم رو ول کرد نکهی        هم
 
  خودم يو نتونستم جلو... صورتشي که بزنم توکردیدستم زق زق م...اشمب

 
 !ادی سرم بیی ممکنه چه بالدونستمی که ميبا وجود...رمی بگرو

 هنوز داشتم به ..می لواسان هم گذشته بودچی ساعت بعد که از پمی        ن
 

  ینم ادمیاصال ... نزده بودمينجوری رو ایتا حاال کس...کردمی نگاه مدستم
 

 ... رو زده باشمی قبال کساومد

 .. شی چی هنوز بگيخوای نم-         

 !یچیه.... مهرویگی نمیچی ه-         

 ؟!کردی مکاری        االن داشت چ

 !نی خوب بودی شما که کل-         

 ؟!کردی نگاه می حالتچی در و بدون هي بود جلوستادهی        هنوز ا

 ! خفه -         

 ! گوشش و برمي بذاره بزنم توشدیاورم نم        ب

  به عی سریلی خیول..دی باال پري راستش چطوري ابرودمی لحظه دهی        
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  نیخب ا.. نگرفتیلی محل سي دستش رو رویحت... مسلط شدخودش
 

 دست خودم که داشت کنده ... نبودی دردناکیلیاحتماال س.. نداشتیتعجب
 
 ! صورتش بودي رودنیخاطر کوب که بی از زور درد و سوزششدیم

  فرداد بخواد ي کننده رهی ختی نبود که جذابي مساله انیا..ی        ول
 

 ! بشمالشیخی بشه بباعث

 !ستمی دوست دخترهاش ني هی من مثل بقشدی متوجه مدی        با

 ؟!کردمی کار می چدی        با

 !زدم؟ی        نم

 ! تمومه گهی        د

 !رهیگیتماس نم        باهام 

 ! صورتشي تودمی        االن کوب

 ! فرداد رو زده بودمیول.. دردش نگرفتادی زدیشا..        هر چند 

 ! بودادی زي امارگونهی که غرورش در حد بی        کس

 ...        تمومه

 ! تموم شدگهید...گرفتی ام مهی        داشت گر

 ...دادمی        از دستش م

 ؟! هم بودگهی ديمگه چاره ا ی        ول

 ! ام؟یچ ...هی من کردی        فکر م

 !        معلومه که اجازه نداشت 

 ... قرار داشتي اگهی دزی        شرافتم در درجه اول هر چ

 !صد در صد...کنهی        ولم م

 !به درك...رمی اشکهام رو بگزشی ري جلوشدی        نم
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        مهتاب 

 ...یول...دمی پله ها رو دوبای شونه انداختم و تقريرو کج رو فمی        ک

 فدا ...زمی عزرمیگیمن خودم بعدا تماس م... پوران جان -         
 

 ...خدانگهدار....شم

 ... محکم فشار دادم هی ثانهی        چشمهام رو 

 ! مهتاب-         

 ...        برگشتم و دو قدم به سمت سالن رفتم

  !یکالس خصوص..بهتون گفته بودم که..امان کالس دارم م-         

 !ی برو باال زنگ بزنم آقا مصطفایب....دونمیمن نم... خبلهی خ-         

 :        ناله کردم

 ! من رفتمادیتا اون ب.. مامان-         

 !...ی مامان-         

  ی مهربون باينجوریو گرنه ا.. بودمنی بود من اون روز با حسدهی        نفهم
 

 ! گفتی نمی و مامانکردی نمنگاهم

  به ادی نمادمیتا حاال ...گفتی وقتها در جواب سارا مشتری رو بی        مامان
 

 ! گفته باشهمن

 ...زمیمنو با رضا درننداز عز        .

 ؟!شهی می عصبانينجوری منفجر بشه اول اخوادی که میکی        

 بفهمه بدون راننده ... هنوزهیات عصبان آقيخودش از دست حرفها        .
 

 ! اول رهیگی خِر منو مادی میرفت

  غیج... سرمي بکوبم روی و دو دستنی زمي رونمی بشخواستی        دلم م
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 دستور دادنهاش رو ....خوامیمن پسرت رو نم...خوامی و بگم من نمبکشم
 
 ...خوامینم

 ر مونگولش چقدر زشته  کار پسگهینم..هی آقا چقدر عصبانگهی        نم
 

 !هی اون عصبانگهیم...بوده

 جلسه اول هم من ... بازارهیآقا مصطف....شهی مرمید.. مامان-         
 

 ! دوبارهذارهی که کالس نمیکی من يبرا..پولشم سوخت...نرفتم

  که داشت يرضا همون روز... دور و براستنیهم!.. کردهخودی ب-         
 
 !.... تو و سارا ي کالسهايمونه فقط برا بهش گفته خونه برفتیم
 
 ! به دو نکن با من یکی يخودی ، بشیشناسیم

 !شهی مری کالسم د-         

 ...گرفتی ام مهی        داشت گر

 !ادی تا به خودش بگم بسای پس وا-         

  صورتم بود تا لبخند ي توی عالمتنی منتظر کوچکترکنمی        فکر م
 

 !بزنه

 :ندونهام رو فشردم        د

 به نظر شما کارش درست !.. بهش گفته؟ی مگه آقا چ-         
 

 !زده ...ياونجور.... آقا رو نیحس!...بود؟

  با من حرف گهیغزل هم د...دی        اشک تا پشت پلکم رس
 
 !یچیه....خودش هم که...زدینم

 !دمیترکی مگفتمی نمنوی اگه ای        ول
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  یول...ي نداری فرقچی برام با سارا هیدونیم...دایببخش مهتاب جان -         
 

 ! ماهه به خونه راهش نداده آقاش ، بخاطر شماست ها کی ام رو بچه

 ؟! نجس تو ، آدمهيبچه !... بچه امگهیم!..بچه.. خداي        ا

 ... رضا خودش رفته-         

 !.شعورهی بنی پسر نسرنیاز بس ا...زمی خودش بخاطر شما بوده عز-         

 : کرد ی        نچ

  ستیمعلوم ن... نهمیچند بار بهت بگ...شعوری آدم بنقدریا..عه عه عه        .
 

 ! کردهشی عصباني گفته به بچه ام اونجوری چرفته

 !        بچه ات بترکه

 ... رو بغل کردمفمیک...        برگشت سمت تلفن و من ولو شدم رو مبل

  نشونی بی اتفاقیچ... بودمدهی رو ندنید که حس ماه بوکی        من 
 

 ! بود دوباره ؟افتاده

 ؟!کجا... رفته بوده نیحس..یعنی        

 !دند؟ی رو دگهی        که همد

  ی عصباننقدری بود که آقام رو انی ماجرا خوب بود ، انی ازی چهی        اگه 
 

  !گهی ديگردی ، بر نمی که رفتي بود که بهش گفته بود همونجورکرده

 ! کردم اون شبفی        و من چقدر از لحن آقام ک

 !نمتی اگه تا سر کوچه هم بببرمی        که گفت پاتو از زانو م

  شعوری بازداشتگاه ، و فربد بي بمونه توکردمی که دعا می        همون شب
 

 ! بمونهنذاشت

  نیقصدم ا...بودم کرده ي منم فکرهامو دسته بندادی بی        تا آقا مصطف
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  که برم رونی ، زودتر از خونه برم بی کالس خصوصي که به بهونه بود
 
  فتمیب... حرفتيکه بگم تو رو قرآن نذارش برگرده و بمون رو.... آقامشیپ
 
  يآقا خودش به اندازه .. االن وقتش نبودیول...خوامشی پاش که من نمبه
 

 من .. برگردهدادیال ها اجازه نم بود و حتما حاال حای از دستش عصبانیکاف
 
  رو سرد کنه و اجازه بده ششیبتونه آت!  مامان خانمم ی وقتذاشتمی مدیبا
 
 حاال ... که من اصال دوستش ندارمگفتمی و مرفتمی اون موقع مدی ، باادیب

 
 ....دادمی آقا رو دق مشتری فقط برفتمیم

 ! بچه امتگفیم.. فکر نبودندي        مامان و رضا که اصال تو

 !        بچه 

  سال کی که هنوز يشوهر...دهی شوهرم رو چقدر دق مگفتی        نم
 

 ... کردهی قلبي سکته نشده

  اون دختره یول. اومده بودندی بچه ها همگدمی        به کتابخونه که رس
 

 ...دمی ندرو

  :دی        بنفشه اول منو د

 ! مهتاب ي کردری چقدر د-         

 ...می    دست داد    

 ؟ !ومدهین.. بود همشکیتراف... سالم-         

 : جزوه هاش رو مرتب کردلوفری        ن

 . اول سر ساعت اومديجلسه ... کردری امروز د-         

 :        بنفشه
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 !می ما همون سه ساعت رو باهاش قرار دار-         

 ... رو گرفتملوفری ني گذاشتم و جزوه زی مي رو روفمی        ک

 !دختره؟..؟! مال اونه-         

  تو ؟ي به من دارکاریچ... ، گوش کن اول سی ننوگهی میه... آره-         
 

 ! جو زده انگار استادهي جديجد.... بدهدرستو

 : و ادامه داد دمی        خند

 ! فهممی اصال نمسمی        من اگه ننو

 :        بنفشه 

 تازه !..بگو چقدر از ما گرفته... هاارهی هم در نمنجای ايدا کم از استا-         
 
  بعد شما هر گفتی مدهیسپ..می ازش وقت گرفتي خودمون به چه اصرارما
 
 تازه .. کالسشون اصال قبول نکردهي بچه هاي من بهش اصرار کردم برایچ
 

 ! بدنخواستنی هم ميشتری بپول

 :        گفتم

  دکترا تازه ی گیمگه نم... خودش بودهيا حتما بخاطر کالسه-         
 

 ! شدهقبول

  :لوفری        ن

 !اومدش.. عه-         

  ي و بوتهای چرم عسلي که با پالتويدختر... رو گرفتملوفری        رد نگاه ن
 

  کلی هي توی نقصچیه...شدی ما مزی مکی همون رنگ نزدقای دقبراق
 

 !نداشت
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 ...میسالم کرد و می شدزی خمی        هر سه ن

  یهفته قبل... اومدادمی سارا يحرفها... شدمقی اش دقافهی قي        تو
 
  آدم جذاب ي افهی قکنهی مي کارهی گفته ورزش التسشی پی مربگفتیم
 

  فرمش ، ي روکلی دختره و هنی ایول... بودمدهیبهش تو دلم خند...بشه
 
 ... هستی ورزشهی اهل ادی که احتمال زگفتیم

 ! زومبا ؟ای...التسیمثال پ...؟!کردی مکاری  چ      

 :        اونم به من نگاه کرد و بنفشه گفت

 ! اول نبوده ي جلسه ي خانم نامدار-         

 !ادی بعد مي هفته نیهمون دوستتون که گفت.. آها-         

 ! آره-         

 :دستش رو جلو آورد....        سرم رو تکون دادم 

 ! امدهیمن ش...وقتم خوش-         

 ! خوشگل باشه ؟نقدری ادی        اسمش هم حتما با

 ..می        دست داد

 !نطوریمنم هم.. مهتاب-         

 !نگران نباش.. رو ی جلسه قبلمیکنی معی مرور سرهی -         

 ازش ... خوشگلشي قهوه ايمثل چشم و ابرو..        صداش هم ناز بود
 

  ي صورت دخترانه ای... منحصربفردش بودپیاطر ت بخدیشا... اومدخوشم
 

  نطوریهم... ابروش رو هم برنداشتهری زیکه مشخص بود حت..نازش
 

 ... عمل هم نکردهکردی ثابت مش،ینی استخوان بي محو رویلی خیبرآمدگ

 ! به شدت جذاب بودیول... وجودنی        با ا
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 !ی مرس-         

 !دیدی منوی اینی اومد و بی مدیبا ی بهرامي دختر آقامای        ش

  خوشش یکی یِنی از بيهر سر..        تا حاال چهار بار عمل کرده بود
 
  ينجوری من اگفتی مطب دکتر، مبردی و مگرفتی دستش رو ماومدیم
 
  !خوامیم

  نی با ایکی... نفر آدم همونیلی مکی هر نی        حاضر بودم قسم بخورم ب
 
 !شهی نمدای پکی شکلی و هافهیق
 

  هیانتخاب ....  کتابخونه فقط رژم رو پر رنگتر کردميسهای سروي        تو
 

 !بنظر خودم که خوب بود... برنزه با لباسهام شیآرا

  کرده می سه تا دختر رواننی        قرارم با فربد نبود ، سر و کله زدن با ا
 

 مخصوصا ..سند کلمه از دهنم خارج بشه بعد بپرهی ذاشتنیاصال نم...بود
 

 ! بنفشه ههاون

  من ي بپرن تو حرفهاگمی بعد حتما شروع درس بهشون مي        دفعه 
 
 !دنینپر...

 االن با فربد .. صورتم بودي تويلبخند گشاد.... االن مهم نبودی        ول
 

  ي دانشجوهاي هم به همه گهی سه تا سه ساعت دتونستمیم... داشتمقرار
 
 ... درس بدمایدن

  در ی کم خستگهی برم خونه و دادمی محی دور نبود ترجنهمهی       راهم ا 
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  ي ساعت بازار گردکی... گشتمی راه رو برمنهمهی ادی بعد باز بایول...کنم
 

 ... شاپی کافي ساعت زودتر نرسم توهی باعث نشد هم

 خودش زنگ زده ...دمی کشی که نشستم نفس راحتی صندلي        رو
 

 به هر حال ...کنمی فکر مای..البته خوشحال.. هم خوشحالیلیخ..شبید..بود
 

  بار هی یکه حت... دو ماهکیبعد از نزد... بهتر بود که تماس گرفته بودحتما
 

  جمله ام پشت تلفن به دو جمله هی دادیو اجازه نم... بودمشدهی ندهم
 

 ...کردی قطع می حوصلگی و با ببرسه

  صدف متاسف بودم و اخالق واقعا ي فقط برايزی از هر چشتری        االن ب
 

 و .  مدت نی نرم رابطه اش رو با من قطع کرده بود تو ایلیخ...زشتش
 

  ، زدی چنان خودش رو به اون راه ممیخوردی بهم میی هم که جایاتفاق
 

 ... از ده بار اومده بود خونمونشتری بوده که بی نه انگار همون صدفانگار
 

  باهام حرف ادی بخوادی میی و با چه روي چطورنمیا هم بب        حاال فرد
 

 ...دمیمحل سگ هم بهش نم..چارهیبدبخت ب..بزنه

  قرار فربد ، نی اادی احتمال زگفتی ام هم ، بهم منانهی حس بدبی        حت
 

  اوج يتو... فکر کرده بودمیلی مدت خنی ايتو... ازدواجهشنهادی پبخاطر
 

  گهی اخراج شده و االن ددونستمی منکهیبا وجود ا...م های اون ناراحتي همه
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 اگه .... بدمحی رو بهش ترجی تونستم کسیباز هم نم... هم ندارهیچیه
 

 ! بود؟یپس چ... نبود که دوستش دارمنی اشیمعن

  دهی کنج لبم کشاری اختیب .گهی دشدی مداشی پدیبا.         ساعت سه بود 
 

 ...شد

 ....گمیحتما م! دوسِت دارم  چقدر گمی        بهش م
        

  ي بارنیستمی ببای ، و بعد از تقرقهی دقستی        درست ساعت چهار و ب
 

  چشمهاش رو بست ، تلفنش رو در هی ثانهی ، فربد خوردی تلفنش زنگ مکه
 

  مرد روبروش ، نفهمه با حرفهاش، تا چه کردی می سعکهی ، و در حالآورد
 

 ...اموشش کرد شوکه اش کرده ، خحد

  عی راه انداختن شرکت صناي رو برامشی که تصمی مدتنی اي        تو
 

  ي کامال مسخره الی بود که به دالي بارنی هفتمنی گرفته بود ، ایآموزش
 

 !شدی مجوز تعلق گرفته ، لغو مایو ..شدی مخالفت مباهاش

  ریص تقزدی مبی ذهنش که بهش نهنی بدبي مهی        تا بار سوم هم ن
 

  ها یمی کری کارشکننهای اگه ایول...گرفتی نمي رو ، جداشکانه
 

 ! بودند؟یچ...نبودند

  ونیلی از چهار مشتریب... گرفته بودلی مهر کرده تحوروزی        مجوز رو د
 

  وازرت ي مونده بود توشیی نهايفقط امضا... اش بودهی ثبت اولحق
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  يدی جدي خبر از تبصره  حرفشون زدند ويبلکل رو..که امروز..خونه
 

  شرکت چی ثبت هي ، اجازه ندهی که الاقل تا آخر اسفند ماه سال آدادند
 

 !شهی داده نميدی جدیآموزش

 ! بود؟ی کار اشکان نبود کار کنی        اگه ا

 ؟! بجز اشکانیک..؟!رفتی وزارت خونه هم مي ، توينجوری ای        خر ک

  نی باز کردن در ماشي براییرد اصال نا حس کدی که رسنشی        به ماش
 

 حس کرد ... افتادبایتقر... جدول نشستي و رونیهمونجا کنار ماش...نداره
 

 ...ستی شش هم ني روفشارش

 !اد؟ی بال سرم بنی        قراره ا

 ؟! من رو نکنهي کنم که اشکان از اون باالترش رو برادای پوی        ک

  از نکهی اي برامشیتصم... تهوع داشتحالت..        چشمهاش رو بست
 

 .... اومدادشی توانش استفاده کنه تمام

 قرار ...تلفنش رو در آورد و روشن کرد.. دادهی تکنی        بلند شد و به ماش
 

  الاقل یول.. بذارهی اون شرکت لعنتي پاش رو توچوقتی هگهی دنبود
 
  یهش بگه پسر هارت چکه ب... با پدر گوساله قرار بذارهیی جاهی تونستیم
 
 قلقش دستش .. پدر سالها کار کرده بودیمی کريبرا...خوادی جون من ماز
 

 ... اشکان رو مهار کنه ، فقط پدرش بودتونستی نفر مهیاگه  . بود

  جور هی نیا.  شد و قطع کردمونی وصل بشه ، کامال پشنکهی        قبل از ا
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 ! نبود؟ی کشمنت

  به ذهنش يفکر بهتر..کردی خونه و استراحت مرفتی اگه مدی        شا
 
 .. هایمی کرشی پیبهتر از منت کش..دیرسیم

  ي کناری صندلي رو رویگوش.  رو باز کرد و نشست نی        در ماش
 
  برگشت و نگاهش کرد یعصب.. بود که شروع به زنگ خوردن کردانداختهین

 
 !نا؟یس....

  فی ردي ها"کی" اون يدوم خر کی شده نداشت ولوی رو سنای        س
 

 ! شناخت؟ی رو نمشده

  صداش ، حال نکهی از ترس اشتریب.  نگفت یچی هی        وصل شد ول
 

 ! خوراکش بودنی هم که انایس.  رو جار بزنه داغونش

 ! فربد؟-         

.         

 !؟ی هست-         

 ... نهای يدی دفقط بگه خواهر گوهم رو...ارهی        فقط اسم ساناز رو ب

 !؟يدی جواب م-         

  نای سي مسخره ي شدنهایرتی ، فقط غي اعصاب خردنهمهی        وسط ا
 

 ! خواهر کنه اش ي براخواستی مرو

 ؟!یگی می چ-         

 : اومد ي اهی        صداش با مکث چند ثان

 ؟!ي وزارتخونه ا-         

 ! شدزی        چشمهاش ر
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 !ي بهتره نرینرفت... آره؟-         

 ... هم قرار گرفتي روشیی انتهاي        دندونها

  يکار!... واسطه هات نی جمهورم با اسیی دفتر ري تو االن بر-         
 
 !ی بکنیتونینم

 ؟!مثال خوشحال ..ي نبود ، مسخره کننده شهی        صداش چرا مثل هم

  هی لحن آرومِ تا نینه ا..دیشنی لحن پر از تمسخر رو مهی دی        االن با
 

  !ی حتیعصبان ...يحد

 !واسطه... آره خب-         

  . یشناسیاشکان رو تو نم.  رو راحت کنم التی فقط زنگ زدم خ-         
 

 عمو  . شنی پدربزرگش هم نمي آدماي کهی عمو ، انگشت کوچيآشناها
 

 !رهی جلوش رو بگتونهی نمهم

 ...بندازم به عموت رو خواستمی م-         

 تا ...نجاستیبکن تو کله ات ، تا اشکان ا.  گوش کن ، زر نزن -         
 
 !دنی هم بهت کار نمی بقالي سر لجه ، توينجوریا

 برو !... االغ ؟ي توی مهمونارهیخواهرم رو بدم بهش ب...؟! کنمکاری چ-         
 
  !وونی حریبم

 .  من نبوده بزغاله یمهمون! ی به قرآن اگه الل بشيری می نم-         
 

  ادیباورت شد م.  بره ي که نذاری شعور داشتنقدری که انهی منم از اتعجب
 

  !ي خریلیخ..فربد!..ش؟یخواستگار

 :شمرده شمرده گفت .. داد رونی        نفسش رو با حرص ب
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 ! ؟هی االن دردت چ-         

  قیرف... بزن با الهه حرفی واسطه جور کنيخوایم ! ی الهه نجف-         
 
 .شهی منای افی الهه حريفقط بابا!... داشِت هم که هستنگیج

 التماس به الهه با اشکان ، ...شنوهی حس کرد نمتی        از شدت عصبان
 

 ؟! داشتیفرق

 ؟! دخترهیاز !..        از الهه بخواد؟

 !زنگ بزن به عمه ات..دی بازم تز به ذهنت رس-         

  :دی رو شننای سي قطع کنه صداکهنی        قبل از ا

 !خوامی فقط مرده ات رو میعنی -         

 !دی داشبورد کوبي تلفن رو رونباری        ا

  زی تمسخر آمنای سيصدا...لرزنی انگشتهاش دارند می        حس کرد حت
 

  زنگ زده که با آوردن اسم الهه ، فقط شدیوگرنه مطمئن م...نبود
 

 ... کنهکشیکوچ

 !    حاال مثال دلش به رحم اومده بود؟    

  ی فرقچیحس کرد با لجن االن ه...        حالش از خودش بهم خورد
 

 ..نداره

 ! هم برام بسوزهنایکه دل س.. بدبخت شده باشمدی        چقدر با

  يسرش رو رو... کردن رو هم دارههی گریی        حس کرد االن توانا
 

  می زنگ تلفن ، اون آرامش نيصدا...ست گذاشت و چشمهاش رو بفرمون
 

 با ... رو که با بسته شدن چشمهاش به دست آورده بود به باد دادبندش
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  رو ی رو نگاه کرد و گوشی صندلنیی چند تا فحش به خودش ، پافرستادن
 

  !دهیش... کرددای پنی ماشکف

 ! شدرهی        چند لحظه به اسمش خ

  خواستی نفر رو مهیاالن .. موقع مزاحم شد خودش بود که بدری        تقص
 

  نی بهتر از ایک... کنهی ها رو سرش خالي اعصاب خردنی اي همه که
 

 ! مشنگي دختره
        

  ي تن ، رونی به قدرت چندیی پاهاش با وزنه هاکردی حس مدهی        ش
 

  ي تونی از اشتری کرده بود بلند شه و بیچند بار سع... بسته شدندنیزم
 

  نی نقش زمدهی مطمئن بود قدم اول به دوم نرسیول... نمونهرستوران
 

  دهیفربد شن..از ... بوددهی عمرش نشنيکه تو... رویی فحشهانیا...شده
 

 ...بود

 .. خودش بودي        صدا

  نی آخري ساعت گذشته به شماره می ننی اي از ده بار توشتری        ب
 

  نیاگه ا.... شماره اش نبودنیاگه ا...د شده بورهی گرفته شده ، ختماس
 

  ی کنه نبود ، حتی چادر هم زندگری که حاضر بود باهاش زی کسي شماره
 
  یکس... شدهی ممکن بود فکر کنه اشتباهیحت...کردی صداش هم شک مبه
 

 ! نبودیول... زنگ زدهیاشتباه
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 ...        خودش بود

 ! شده بود که بفهمه کجاسترایاونقدر هوش.. شبمی و نازدهی        ساعت 

 !ي آزاددانی        م

  کجا رفته و چقدر راه نکهی ایول.. نشستهی آر تی بي اومد توادشی        
 

 ...که همه عجله داشتند.. بوددهیفقط آدمها رو د... اومدی نمادشی رفته

 ! بودکی کیساعت نزد..        و تا بخواد به خونه برسه

  سمت غیهمراه باز کردن در با ج ..دی رو درشی تصو        زنگ زد و سوده
 

 ... برگشتمادرش

 ! اسدهی ش-         

 ...ی سمت در اصلدی        و دو

  مادر و ي دستهايو با حال نزار ... یی ، مادرش ، بدون دمپانی        مه
 

  يتا جلو... دیشنی همسر و برادرش رو هم نميصدا.... رو کنار زدخواهرش
 

 مطمئن بود ... دادیخبر از حال بدش م..رنگ زرد و کبودش... رفتآسانسور
 

 !شهی مهوشیب...نهی رو ببدهی شنکهی به محض اکه

  آسمون داشت فقط گفته ي توي اثردی هنوز خورشیو وقت..        تا غروب 
 

 فقط ...اما االن.. و بعد خودش روکشهی رو مدهی اول شنتشی اگه بببود
 
 از سه ساعت قبل فقط دو جمله ...نهی دخترش رو ببگهی بار دهی خواستیم
 

 ! گفته بودرو

 "!شیخودت بهم داد.. امام رضاای"        

 "!  دارمیگفته بود کالس خصوص"        
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  !نی        هم

  آرومش کنند گفته بود ، کالس خواستندیکه م..        در جواب همه 
 

 !دشیاریب..داشته

 ! بعد از حال رفت هیدو ثان... شد        در آسانسور که باز
        

  بار هم کیهر ساعت ... گرفته بود و خونه مونده بودی        سوده مرخص
 

 ...دیپرسی و حال مادرش رو مزدی زنگ مپدرش

  درمانگاه ، برگشته بود ي توي قوي بعد از سرم و آرام بخشهاشبی        د
 

 ... ساعت قبل خواب بودمی و تا نخونه

  دستش رو به سرش گرفت و با دست هی تلفن که بلند شد ي     صدا   
 
 .. اش به تلفن اشاره کردگهید

 !کم کن صداش رو...هی کنی بب-         

  سر درد دی باعث تشدنی از اشتری        سوده سمت تلفن هجوم برد تا ب
 

 ... نشهمادرش

 ! خاله فرخنده ست-         

 ... شدیشغول احوالپرس رو برداشت و می        گوش

  رو با خودش دهی        شب که به خونه برگشته بود خواهرش گفت ش
 
 ! خونهبرهیم

 !؟ي جد-         

  درشت به ياونم داشت با چشمها..        برگشت و به سوده نگاه کرد
 

 .. تلفن کنار گوشش بودکهی در حالکردی نگاه ممادرش
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 ! شده سوده؟ی چ-         

 :وده         س

 ؟! خالهیگی راست م-         

 : برگشتشبشی ترس دي حس کرد همه نی        مه

 ؟! شدهی چگمی م-         

 دوباره که ..        داد زده بود و چشمهاش از شدت ترس گشاد شده بود
 

 ... نزده بودبشی غدختره

 متعجب .. با دو ، سمت اتاقش رفتبای        سوده تلفن رو بهش داد و تقر
 
 ... گوش گرفتکی حرکت سوده تلفن رو نزداز

 :دیلرزی        لبهاش م

 ..یچ!.. فرخنده؟-         

 !خوامی مژده م-         

  وجودش رو غرق آرامش ي لحظه همه هی ي شاد خواهرش براي        صدا
 

 ..کرد

 ؟! کجاستدهیش...ه؟ی چ-         

  دخترت رو نی من قلق اگفتم.. رو بسپر به منی گفتم همه چی ه-         
 

  !ایب...بلدم

 !گم؟ی شده می چ-         

 با ...بچه ام عاقل...می رو باهاش حرف زدشبی دمی با ناصر نشست-         
 

  رهی تو چقدر تيدید..می کردشی ساعت نشده بود راضمین...دهیفهم...شعور
 
 ! ؟خودتهی بيتهایبهت نگفتم همش بخاطر حساس...ي تارش کردو
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 ! شده؟ی راضیعنی... شد؟ی چ-         

 .. با بچه هاخورنیحاال هم دارن صبحونه م...قربونش برم!..ی راض-         

 : اومد گهی مدهی فرخنده که مشخص بود رو به شي        صدا

 ! قربونش بره خاله اش-         

 : شددهی خورد و کشی        احساس کرد لبش تکون

 ؟! شدیواقعا راض....خنده فریگی راست مي دار-         

 ! زدهی گرریز... تختش پرتاب کرد وي اتاق ، خودش رو روي        سوده تو

 ؟!اونقدر نامرد بود ..دهی        ش

 !ازدواج کنه؟...نیقبول کرد با ام...خواستی        م

 ! زدهی گرری        و بلندتر ز

  و عسلش ری شوانی ل... منگ شده هانی عدهیش... باالترابونی        چند خ
 

 ...زدی هم مرو

  خورد کهی دوستش ، روحی بي آشفته و چهره ي موهادنی ، با ددای        آ
 
 ! زدیجونی بیلبخند مصنوع... کرد به خودش مسلط بشه ی بعد سعیول

 ! سالم-         

  بعد یول... بهش زل زدتفاوتی بی و با نگاهرهی چند لحظه خیلی        ل
 

 ! رفتکنار

  ناجور اتاق یختگی قدم داخل اتاق گذاشت و تازه متوجه بهم ردای        آ
 

 !شد

  ی تکي دو تکه و سه تکه و پنج تکه ي قبال فقط عکسهاواری دي        رو
 

 ! دو نفره اشون با هم بودای ، فرداد
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  و لی وساي هی بقي        تمامشون خرد شده کف اتاق بودند ، به عالوه 
 

 !د شده  خريدکورها

  بهش گفته بود روزی شده بود که دیلی مادر لي        تازه متوجه حرفها
 

 !يای بدنشی کن به دی و هر جور شده سعری بگدهی هاش رو نادی محلکم

  که نور آفتاب یی کف پوشهاي پنجره ، و روي درست روبرویلی        ل
 

 !شد به پنجره رهیو خ.. کرده بود ، زانو به بغل نشستروشنشون

  یخواستی که ميزیمگه به چ..؟!ي دارکاریچ!..ي حاال اومد-         
 

  تا ی کني گذارهی روش سرماي ندارم که بخوايزی من چگهید...؟!يدینرس
 
 !دای آی اهدافت برسبه

  ي بشه و مثال بخواد دست روکی بهش نزدادی زدی نبادونستی مدای        آ
 

 ! اش بگذارهشانه

  يخاب کرد و بعد از کنار زدن چند تکه لباس و گلها        تخت رو انت
 

 : ، روش نشستيفانتز

 !می حرف بزن-         

 !دی ترساری اختی و بهش نگاه کرد که بدی چرخي جوریلی        ل

 ! حرف-         

 : زد ي        پوزخند

 ! دارهیچه حرف..بازنده !.. حرف-         

 !یلی ل-         

 !... کنار رفتمياز من از ب-         
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 : کرد و ادامه داددای به آيزی        نگاه سرزنش آم

 !انداختنم کنار        .

  !دیفهمی خوب مدای رو آشی بعدي اون نگاه و جمله ی        معن

  ستی نيزی من و تو چیدوست...حرف زدنمون الزمه!.. اتفاقا الزمه-         
 

  تا تو می که حرف بزنازهین...بره نی از بی موضوعنی همچهی بخواد با که
 

 ..باور

  سرم حرف رهی از شکستن گيدار!..؟ی موضوعنی همچهی -         
 
 !نابود شدم..من خرد شدم!..موضوع؟!...؟یزنیم

  نی همیول... نگهیچی داد هحی        بغض به گلوش چنگ انداخت و ترج
 

  حمله خوادینم ی مثل دفعات قبلکردی رو راحت مدای آالی خزدی حرف مکه
 

  داشت در موردش ازی نیلیحاال واقعا ل...بعد از ده روز...ی فقط ، و فحاشکنه
 

 ! بزنهحرف

  می تصمهی کهیدر حال..ی از دست من ناراحتی رحمی وسط با بنی ا-         
 

 ! نفره بودهدو

 !دو نفره !.. دو نفره بوده -         

 : در آورد  رو از سرشي        لبش رو تر کرد و روسر

  میخواستی هم که ميزیبه چ..می دو نفره گرفتمی تصمهیما ...یلی ل-         
 

 .. موضوع اصال الهه یول!...میدیرس

  مجبور شد حرفش رو دای کرد که آي برگشت و چنان نگاه تندیلی        ل
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 ! کنهقطع

  ،  فشم نهيالی تو وشیده روز پ!...ستی موضوع اصال اون نجاست ن-         
 

 باالخره متوجه !..يدیدی مای اون رو با سلگهی دي جاهی مثال دونمی مچه
 
  کی بهت نزدی طالبای عمال بخاطر سلکسالهی نیفرداد ا!..يشدیم
 

  دای من کوتاهتر پواری از ديواریفقط چون د...یدونی منیخودت هم ا!..شده
 
  میون تصمو ا..الهه...انی به جري رو ربطش بدزی همه چيخوایم...یکنینم
 

 !مون

  اشکهاشو زشی ري به نور آفتاب ، جلورهی کرد با نگاه خی سعیلی        ل
 

 !رهیبگ

 ! موضوع اون نجاسته-         

 !ستی ن-         

 ! هست-         

 ! شدری        همراه دادش ، اشکش هم سراز

  يو با فاصله .. دستش ي مشت شده توي بلند شد همراه روسردای        آ
 

 : کنارش نشستیکم

 با .. اشکسالهی نی ايتمام رفتارها... خواستهی رو مای فرداد سل-         
 

  هم قرار تی دوم اهميموضوع الهه ، االن در درجه ! فقط ، حقه بوده ..تو
 

 !یکه تو بخاطرش از دست من ناراحت! نداره
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  ضربه براش.. چشمش اومدي جلوای با سلشی        تمام ده سال دوست
 

 ! بهش نگاه کنههی از کدوم زاودونستی بود که اصال نمنی سهمگيبقدر

  و ای بود که فرداد رو با سلدهی قبل ، بهشون خبر رسي        سه هفته 
 

  در قلهک ی رستوراني ، توی طالبي آقای از دوستان خانوادگگهی نفر دچند
 
 !دندید

  نی آپ شد با انستاگرامشی اي توای از سلی        چند روز بعد عکس
 

  که ،کپشن

 "؟ !ی عاشق بشی و دو سالگستی بي تويکردی فکرش رو م"        

 ..        و خط بعد

 "!  من که نشدم"        

  روزهاش رو با دل دیچیپی که به خودش مي        تمام اون مدت مثل مار
 

  سرخوشانه ي خنده هادنی و شنای سلدنید..گذاشتی پشت سر مآشوبه
 

  پدرش رو هم داشت نی نوع باز شدن در ماشی و حتدی و رنگ خورشاش
 
 !کنهی مانتی داره بهم خای که سلکردی مری تعبي جورنیا

  نگرفت دست به ی جوابی بار با فرداد تماس گرفت و وقتنی        چند
 

  ي شد باالخره موفق شده بود فرداد رو مجاب کنه توالدی و مدای آدامن
 
 ! باهاش قرار بگذارهونشی خانوادگيالیو

  ای بهش نگفته بود بخودیفرداد ب..        چقدر اون روز خوشحال بود
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 !دیکشی انتظارش رو میمطمئنا روز خوب..الیو

 ...ی        ول

  دوباره تو تونستی نمییروی نچی به بعد رو با ههی قضينجای        از ا
 

 ! مجسم کنهذهنش

 ! بره که کمتر نابود بشهشی پدی بايور اوضاع چطدونستی        االن نم

  نکهی ایول.. رو قبول کرده بودشی ده روز ، نابودنی اي        به هر حال تو
 
  ای به سلدنی رسي برای فرداد بوده و فقط کانالي چهی تمام بازکسالهی
 

 !اون... هل دادن فرداد سمت ای ، دادی ، کمتر آزارش مشدن

 ! حالت هم کابوس بودنی بهتري تودنشی که دي        اون موجود

  شونه ي رودای دست آیوقت.. چشمهاش دوباره جمع شدي        اشک تو
 

 . قرار گرفتاش

  از دست من دلخور یتونیپس نم...؟!یاک!...خوادی الهه رو نم-         
 

  فرداد ي ار رفتارهاي نشونه اچیکه ه.. خودت دلخور باشیاز سادگ...یباش
 

 !ي متوجه نشدای به سللشیو تما کسالهی نی اتو

  یتمام مدت..دیدیچقدر خودش رو خوشبخت م..        چقدر سرخوش بود
 

 !کردی مي کانال رو بازهی داشت نقش که

  ی زندگي که براییچه آرزوها.. و پر نور بودیی        چقدر روزهاش طال
 

 چقدر و با تمام وجود عاشقانه ، عشقش رو .. نداشتمشترکشون
 



 847 

 چقدر از وقتش صرف گرم نگه داشتن و پر فروغ موندن رابطه ..دیستپریم
 

 ! نشده بوداش

 چه .. که نکرده بودییچه خرجها.. که نداده بودییسهای        چه سرو
 

 ..ییآرزوها

 ! آشغال کنار گذاشته شدمکهی تهی        مثال 

  ای ، شهی برنده می طالبای سلنهی ، منتظر ، که ببنشستی مدی        حاال با
 

 !الهه

  هی که قضگفتی نگاه شوك زده اش داشت منی و ادای        مطمئنا که آ
 

 ! قابل هضمری بوده و غنی اون هم سنگيبرا

 ! موضوع بودی        الهه نجف

 !        واقعا بود

 !ستی نای سلي جدبی گفت رقشدی عنوان نمچی        به ه

  به دنی رسي براارشیپدر طرف ، مع بود که ي همون فردادنی        اگه ا
 

 ! بودای سلي کامال جدبی مورد نظرش بود ، پس الهه رقدختر

  ، ی خانگی رنگ و دامن بلند معمولی آبي تنه می ني که تویبی        رق
 

  رو ، فرداد فقط محض دادی شب شکست مي لباسهانی بهتري رو توایسل
 

 ! نبردهالشونی به ویسرگرم

  الهه ،ی دست لباس خونگکی دنی فقط با دفهممیدخترم م        من که 
 
  فاصله چند ي صفت که تووالی وجود هی سره ، خود اون بای سلاز
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 ؟!فهمهی بود نمشیمتریلیم

 ! موضوعهی        معلومه که الهه نجف

 البته هنوز .. رو بهت بگمگهی موضوع دهیاومدم .. رو ولش کننای ا-         
 

 !دمی رو شنالدی مي حرفهاشبی دیم اتفاقمن..دونهی نمیکس

 ! ، همراه با ذوق بوددای آي        صدا

 ! هم بهم خوردهنی رضا و نگنی ب-         

 !نی        نگ

  روزید...؟!شهیباورت م.. هنوز خبر داشته باشهنی فکر نکنم نگی ول-         
 

 !کردی رضا رضا میبا چه ذوق..دمشی دی کتي خونه

 ! جالب شدیلی لي برای کمهی        قض

 ؟!یگی از کجا م-         

 بگو حاال ...ادی آزاد شده تا حکمش بیی خونه داي قهی رضا با وث-         
 

 ! بازداشت شدهی چواسه

 ! دوختدای        نگاه پرسشگرش رو به آ

 !يکتک کار.. با خواستگار دخترعموش دعواش شده-         

 ؟! خب-         

 !دخترعموئه نامزدش بوده... که خب خب-         

 ؟!یکنی می شوخ-         

 : کردي تک خنده ادای        آ

  باباش تی بازداشتش و عصبانانیجر... قرار جشن هم داشتندی حت-         
 

  تو رو خدا مارمولک ینیبیم... حاال دختره رو عقدش هم کرده بودنبود
 

 ؟!از خودش نجستر هم هست...؟!رو
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 ؟!دختره رو..؟!شیدی د-         

  ي پسرخاله ی بار عروسهی . هشهی شببایتقر...گهی دخترعموشه د-         
 

 مثل رضا ..گهیاز اون املها د...ستیبد ن... خودشونههیشب...دمشی دنای افربد
 
  !ستین

 !دهی آفتاب مهتاب ندي دست نخورده هی..گهی        آره د

 !د بودهی پري        کم رضا با هر دختر

 !        کم دل شکسته بود

 .. دلش خواست کرده بودی        کم هر غلط

 ! وجودیب...ی بي پسرهانی اند اينجوری        چرا ا

 ؟! ندارندتی        چرا انسان

  ، بعد آخر سر ، به هر کردندی مخواستی دلشون مي هر کاردی        چرا با
 

 ؟!دندیرسی مخواستی هم که دلشون میکس

 ؟! بودينجوری   چرا ا     

 چرا با تمام اون عالقه ... عمرم فرداد رو اونقدر خواستمي        من فقط تو
 
 ؟!دمیرسی بهش مدی و خالص ، نبای واقعي

  دوست داشتند ي پسرها ، هر کاري هی        چرا فرداد و رضا و بق
 
 !شدی مگذاشتندی می هر کي ، آخر سر هم دست روکردندیم

 ؟ !رهی و الهه قرار بگای بود که حاال وسط سلقید ال        فردا

  که مورد توجه دادی بهش اجازه مشی خانوادگتی موقعي        کجا
 

 ؟! باشهی و طالبی نجفيدخترها
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  ، و دهی دخترعموئه ، که حاضرم قسم بخورم رنگ پسر هم ندنی        ا
 

  و کنهی نمفی کس تعرچی که از هییدای هم خوشگله که آیلی خحتما
 

 ، چرا  ! ستی ، در موردش گفت بد نختیری بگهی دخترها رو منیخوشگلتر
 
 ! بشهبشی و درشت رضا ، نصزی ريهای گند کاري بعد از همه دیبا

 خودت ... بودی من واقعي عالقه يهمه ...ایخدا..        چشمهاش رو بست 
 
 ..یدونیم

 ؟! گذاشته بشم حقارت کنارنی با ادی کم داشتم که بای        من چ

  خودش تکون ي از جایلی لکهی رفته بود ، در حالدای بود که آی        ساعت
 

 ! بودنخورده

  ایالهه ..کنمیفقط دعا م..یکنی مکاری چستی برام مهم نگهید..        فرداد
 

 !ی بهش نرسکنمی ، دعا مي ، هر کدومشون رو که دوست دارایسل

 ! کنمنتینفر        از االن فقط زنده ام که 

  ي که دوست داریبه اون... صورتنیبا بدتر...کنمی منتی        فقط نفر
 

 !ینرس
     

         الهه

 ! میدی نخروهی اومد مادمی رو کامل باز کنم خچالی در نکهی        قبل از ا
 

 ؟! فراموش کردمچطور

 ...        برگشتم سمت سالن

 ! رفتادمونی يزی چهیفتم گ..ي کردکاری چيدید... مهرو-         
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 .. تکون دادی        سرش رو پرسش

 !وهی م-         

 !گهیزنگ بزن نرگس د.... کهوهی م-         

 .نهیاالن قزو...گهی دادی بهش گفتم نشبینرگس رو که د... خنگ-         

 .. باباي        ا

 :        دستم رو سمتش تکون دادم

 !پاشو... پاشو-         

 ! من چرا؟-         

 ... اجاق گاز شدم و سر ظرف رو بلند کردمکی        نزد

 !کنمی من دارم دسر درست منکهی بخاطر ا-         

 ! نباشهوهی مشهی حاال نم-         

 ! زود فقط -         

  کیبچه ها نزد...می خونه درست کني        دو نوع از دسرها رو قرار بود تو
 
  هم پسی چکهی تهی تا مونندیمطمئن بودم اوقدر م تا بودند و من ستیب

 
 !نمونه

  مییفرنوش دختردا... کم باشهلی از وسایکی ای وهی هم بود می        کاف
 

 ...خوردی مخمون رو مییتنها

  ی صندلي ظرف شکالت داغ رو کم کردم و روری        مهرو که رفت ز
 

 به ...دمیدیلد مهرو رو م مثال توی قبل که تدارك مهمونياز هفته ...نشستم
 
  رو ی دادم مهمونشنهادی که خودم پیلی از دالیکی ی نگفتم ولچکسیه
 

 ! کنمیبا فرداد آشت... بتونمينجوری ادی بود که شانیا ...می کنبرگزار
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 کار اون زشت ...یول... تماس باشههی ي برای خوبلی دلتونستی        م
 

  دو هفته کینزد...من نگرفت از ی سراغگهیبعدش هم که اصال د...بود
 

 ! بودگذشته

 !؟ی راحتنی        به هم

  گهی مرد دهی شیتا دوباره پ.. کنمی اصال نتونستم خودم رو راضی        ول
 

  دیشا...و من ...  کنهیمعذرت خواه..ادی بتونستیم.... بگذارمنی رو زمغرورم
 

 !ببخشمش

  تموم ياك بر سر باز و خی منت کشگهید... تموم شدگهی        اما د
 

 بعد از ... اومدادمی مدت به خودم دادم نی که اییقسم ها و قولها...بود
 

  که اون رذل سر ییو بال.. شب و روزم ي هی و گري اعصاب خرداونهمه
 

 فقط ...ارمی اسمش رو بی نخوام حتچوقتی هگهیکه د.. آورده بودقلبم
 

  چوجهیحاال به ه..ستمیپا با قولها بود که باعث شده بود دوباره سر نیهم
 

 ! شکسته بشهي اگهی کس دچی هيغرورم جلو... دادم ی نماجازه

  دیمن با..کردی می        فرداد اگه هم بفرض اومده بود و معذرت خواه
 
 ! ابله باشم که ببخشمشیلیخ

 ....ي هاشرتیت... با اونرهی        بره بم

  کم یلی خي سورمه اشرتین ت اويتو.. اومدادمی اون شب رشی        تصو
 

 ! ، رنگ بستهدیشا...رنگ
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  ظاهر که داخلش پر از نقص و هی... ظاهر دارههی        متاسفانه فقط 
 

 !چرك و لجنه... و اشکال

  نی نشده بود که حاال با از بي        خدا رو شکر رابطه امون اونقدر جد
 

 ... داشته باشمي ای ناراحتنی بخوام کوچکتررفتنش

 حتما با مهرو ...کنمی تولد آتنا هم نظرم رو عوض می        در مورد مهمون
 
 !میریم

 !مخصوصا خود کثافتش.. همهننی منو ببخوامی        م

 !ذارمیو محل سگ هم بهش نم... چقدر شاد و خوشحالمنهی        بب

  ظرف شکالت رو خاموش کردم و قاشق رو توش تکون ری        ز
 

 !کردیوبش حالم رو خوب م خيبو...دادم

 ؟! من نبودری        تقص

 ! صورتشيزده بودم تو..        من

 !داد؟ی دختر موجه انجام مهی بود که ي        کار

 .. نبود که شی        از باشعور

 ! بزنه لهم کنهتونستیم.. نکردي کارچی        ه

 ...تونستی        م

 ! دادمرونی بینی        نفسم رو از ب

 فکر کرد من .. بودهی قابل توجری غنشیتوه..        کارش وحشتناك بود
 
 ؟! امیچ

 ؟!یلی مثل اون لیکی        

 ..گهی        که بهش م

 ؟! گفتیچ..ی        چ
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  بود من يفرداد آدم ناجور..یدونیخودتم م.. گفتتی        از سر عصبان
 
 ؟! باشمششی راحت پالی شب قبلش با ختونستمیم

 فقط .. کردتشی خي معلوم الحال رو اونجوري      بخاطر من اون دختره   
 

 ! منبخاطر

 ! کردم؟کاری        من اون موقع چ

 ! با روکش دارك بهتر نبود؟کی        ک

 !صورتش ..ي        زدم تو

  کردم و می پشت سرم قاعیو بعد سر.. صورتم گرفتمي        دستم رو جلو
 
 ..م دادهی تکنتی کاببه

 ؟!دادی آدم باشعور انجام مهی بود که ي کارنی        ا

 ! گفت مگه؟یچ.. بهم نگفته بود کهيزی        چ

  یفرداد حت..معلومه که نداشت...دمیفهمیشب م... داشت ي        قصد بد
 

 !هی از دو ثانشتری به آدم نگاه کنه بستی نبلد

 !؟یچ..بخاطر..        من زدم تو صورتش

  مسخره ياونقدر فکرها.. بودنی همشهیهم..دمی کشينفس بلند        
 
 ! بکنه رو بکنهدی که نباي کارکردمی رو مجاب موبمی تا عقل معکردمیم

 به .. کردنیبه مامانم توه..حرفش زشت بود..        معلومه که مقصر بود
 

 !خودم

 ...        کارش وحشتناك بود

 ! با رضا نداشتیانفرق چند.. حالت همنی بهتري        تو
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  شمی مگهی ساله دکی االن بهش زنگ بزنم ، فوق فوقش نی        هم
 

 ! بدبختیلی مثل اون لیکی براش

 !تموم شد.. فردادکنمی        بهت فکر نم
 

        
 

  که به ستون ياری اختی بي رو زد و با تنه نی        فرداد ، قفل ماش
 

  و ثابت کردن چشمهاش ، هیده ثان آسانسور شد و بعد از کی نزدخورد
 

 ! کنه و فشارش بدهدای دوازده رو پدی کلتونست

 ! توجه نکردای سلي کرده بود و به هشدارهاي روادهی        ز

  نبود که بشه با چند تا يزی و ترك کردن خونه ، چیلی        جواب اون س
 
 !ل شکم با پونزده تا الاقل ، لگد محکم داخیحت... جبرانش کردیلیس

 ! که چکار کنه که بهترهکردی فکر منی به ادیکشی که باال مکی        هر پ

  بعد ی الهه رفته بود ، ولي دو هفته تا دم خونه نی اي        چند بار تو
 

 ! کنه ، باعث شده بود بگرده کاری که چنی افکر

 ه تو  رو ببرعقلی پونزده تا مست الشدی نبود می نجفدی        اگه باباش سع
 

 ! اش و کارش رو بسازهخونه

 ! کنه و آبروش رو ببرهلمشی فای        

 ! تا جون داشت کتکش بزنهرهی الاقل دعوتش کنه خونه اش و بگای        

 !شدی نمی        ول

 ! طرف حساب بشهشدی نمی        با نجف

 ... کاناپه افتاد ي        با کفش رو
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 !کردی مي فکر بهتردی        با

 !کردی صبر مدی        اول با

 !        حالت تهوع داشت

  ی معذرت خواهي بشه و برامونی تا خودش پشکردی صبر مدی        با
 
 !ادیب

 ... رفتیی بلند شد و سمت دستشوی        به سخت

 !شدی ممونی        پش

 ..        عق زد

 !شدیم.. بشهخواستی        اگه م

 !        دو هفته شد

 !شهی       م 

 !ادی        م

 !ي        تو فرداد

 ؟! که بخواد از من دست بکشهای دني بود توي        دختر

 ! کم قد ترههی فقط یکی نی        ا

 !نازهی عنش مي        به بابا

 ...ادی می        ول

 !ادی        فقط ب

 ! الههای        فقط ب

 ؟!يری تو صورت من و میزنی        م

  توالت گرفت و بعد باز حالت تهوع ي        دستهاش رو دو طرف کاسه 
 

 ... دست دادبهش

  دنی با ددی سر تو باشیهمونجور... اومدیلی که سر لیی        همون بال
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 !ادی بایسل

  !ای        فقط خودت ب

 !کنمی چکارت منی ببای        ب

 و گوش .. کرد سرش رو بلند...دهی        حس کرد زنگ در رو شن
 

 .. در بوديصدا...داد

  به در چند بار دنیتا رس... به صورتش زد ی        با زحمت بلند شد و آب
 

 .. بخورهنی بود زمکینزد

  صی تار بود که نتونست تشخدشی اونقدر دی نگاه کرد ولی        از چشم
 

 ..کنهباالخره موفق شد بازش ..دی و کلرهیبعد از چند بار لمس دستگ..بده

  صورت تا گردنش ي نداشت رفلکسهای        حالش اونقدر بد بود که لزوم
 

 !رهی رو ازش بگيرعادی هر واکنش غي تا جلورهی بگرو

 !تونستینم.. چشمهاش روي جلوی        ول

 !زدی اون صورت متعجب دو دو مي        چشمهاش تو

  دلش ي الاقل تو بهششدی ، اونقدر آشکار بود که نمتی واقعی        زشت
 

 ! نکنهاعتراف

  رنگ و لعاب چی خالص ِ بدون هی چشم و ابرو مشکهی        اون تا حاال با 
 

 ! ، نبودي ااضافه

  چی مطمئن شده بود دست هگهیحاال د... کهی چشم و ابرو مشکهی        با 
 

 ! بهش نخوردهیکس

  سه ربع نیت آسی کوتاه مشککی و تونی        الهه با شلوار سبز ارتش
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 ! گرد شدهيچشمها.با ..روبروش بود ...جذب

 ! فرداد -         

 ! رو حس کردی        آب دهنش رو قورت داد و طعم تلخ

 ؟!ي شدی چ-         

 !دشیبه داخل کش..        دستش رو جلو برد و گردنش رو گرفت 

 ... دختري چشمهاي        صورتش رو جلو برد و مقابل گرد

 ! رفته بودنی جدا شد و حاال تعجب الهه از ب       

  اتو کرده و هی و بقي چتريبا موها..یشی آراچیبدون ه...        لبخند زد
 

 ! شونه هاشي ، روساده

 ! دور گردنشدی قی        شالش هم ب

 ! دلم برات تنگ شده بود فرداد-         

 ... شدقی        و لبخندش عم

 !؟یی تنها-         

 ... ترکی    نزد    

 ! اومدی مرونی لباسها بنی با ادی        نبا

 .. فشارش دادشتری        ب

 ! تنهام-         

  نی تار شد و زمدشی ديجلو..        و نتونست خودش رو کنترل کنه
 

 ..خورد
 

        
 

  هنوز با ای ، رودهی        چشمهاش رو که باز کرد ، متوجه شد خواب ند
 

 !ز کنارش بود  هنوبرق
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 .... پر از خندهيو لبها.. براقی مشکي موهانی        و ا

 !؟يکجا بود..؟!زمی عزی خوب-         

 با ... موهاش و احتمال اکستنشن رو هم دادي        دوباره نگاهش رفت ال
 
 ... برق نیا

  يادآوری کرد نفسش رو منظم کنه و قولش رو به خودش ی        الهه سع
 

 ...کنه

  رابطه امون ستی قرار نگهی و دستی اوضاع مثل سابق ندیفهمی مدی        با
 

 ! قبل باشهمثل

 ؟!شهی می کالسها چانی        من فقط اومدم بهش بگم جر

 !من پولش رو گرفتم.. کهشدی        نم

  شد که ي طورتشیموقع.... بعد ي هی حال کمتر از پنج ثاننی        با ا
 

  نی در برخورد با اماتشیب وجدانش در مورد افکار و تصم عذانکهی ايبرا
 

 !چند بار پشت سر هم پلک بزنه...ادی نادشی آشغال مغرور ، ي پسره

  ی دو هفته بود حتیول ..کردی مالحظه رفتار نمی بچوفتی        فرداد ه
 

  !یچه احمق... بوددهی رو نشنصداش

 !        چطور تونستم؟

 ؟! بدون رژ رو یرت صوي لبهانی        ا

 !        البته برق داشت

  زده جانی هي کرد برای که الهه سعدی        دستهاش اونقدر باال رس
 

 !تند و تند .. شروع به صحبت کنهشترشی بنشدن
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  در ي و جلونی زمي مرد روبروش که روي شونه هاي        دستهاش رو رو
 

  شدن لپ هاش لحظه یورت صیول.. تازه به هوش اومده بود گذاشت يورود
 
 ...شدی مشتری لحظه ببه

  نجایا... تولدشه گهیماه د....می جشن تولد گرفتهی مهرو ي برا-         
 
 !میری براش بگی مهمونهی...نجاستیفکر کردم تا ا...ستین

 ... فرستادنیی پاصدای        و آب دهنش رو ب

 ؟! بودی کيبرا.. برق نیا... دارهی        پس مهمون

 ... شونه هاش افتادي        و بالفاصله نگاهش رو

 ! رو عمل نکرده باشهنهای ممکن بود اری        غ

  رابطه زی همه چگهی دکردی ، فکر می صاحاب حسام نجفی        دختر ب
 

 ؟!است

 ؟!هی دختر خوبیعنی        رابطه نداشته باشه ، 

 ؟! ندشتی اش اشکالهی        بق

  ينجوری اجازه بده اخواستی میبه ک..؟! بودیامشبش ک        همراه 
 

 ؟! برهشی پباهاش

 !        به چند نفر تا حاال اجازه داده بود؟

 ... اومدادشی فشم يالی وي اون شب توي        تمام صحنه ها

 ! امی من دختر خوبگهیبعد م...کنهی می        آدم رو روان

 !رهی        و م

  با خواستیو م...بطه اش رو هم با رضا تموم کرده بود راينجوری        هم
 

 ! ، شروع کنهلیسه
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 ... داشتگهی دنیگذی جاهیحاال امشب ..ادی        و به احتمال ز

  ی مرد هر چقدر هم بهی... دلش به پدر الهه دادي تویکی        فحش رک
 

 ؟! تفاوت باشهی بنقدری ادی نسبت به ناموس خودش هم بای ، ولوجود

  راحته خدمتکارهاش مراقبش الشیو خ....نجای        دخترش رو ول کرده ا
 

 ؟!هستند

 ....یِ مشکيچشم و ابرو.... دخترنی        ا

  هم ي اگهیوگرنه هرکس د.. گرفته بود رابطه نهادی        دختر کودن فقط 
 

  يسرش رو!.. فرداد باشهي االن جاتونستیم..شدی االن از در وارد مکه
 

 ...وهاشزان

 ؟! من رو فراموش کردی راحتنی        به هم

 !مهمونها ...؟!نی هستای ک-         
 

  !حالی بي خشک شده ي لبهانیبا ا.. حرف رو نداشتنی        انتظار ا

  !نایا...مییدختر دا.. من و يچند تا از دوستا.. خودموني بچه ها-         
 

 !رهیگ خشمش رو بي جلوشدی موفق مدی        با

 ... کرد بلند بشهی        دستاش رو دور کمرش برد و سع

 !ره؟ی مجیسرت گ... بلند نشو-         

  ای ای سلای یلی مثل لیکیمال .... شدن هادی لرزها و سرخ و سفنی        ا
 

 ! که تا حاال باهاشون بود ، نبودیی اونهاي همه

 ! کودن بودی        الهه فقط کم

 ؟! بودیمشبش ک        همراه ا
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 ! که بودیهر کس.. مرده بودقای        دق

 !؟ي منو چرا خبر نکرد-         

 : رو شیجانی هيو صحبتها...  رو حس کرد شی        تکون خوردن ناگهان

 !فقط دختران ..من...يتو قهر کرد...آخه...خواستمی م-         

  هیکه دختره ، فقط  ي درجه از لرزنی حدس بزنه با اتونستی        االن م
 
 ! کردهیچقدر گونه هاش رو صورت... آغوش گرفتن دچار شدهاز

 !        از خودش جداش کرد که اون لحظه رو هم از دست نده

 !        فقط دخترها ؟

 !؟يای با من م-         

 : گفتی بار با تعجب ساختگنی        الهه سرش رو کج کرد و ا

 ! کجا ؟-         

 :نشست         

 ! کاپشن تنت کنمهی -         

  کنه تی امشب دختر کودن رو تربنی هم نداشت که حتما همی        لزوم
 
 ! سر فرصت گذاشتیم..

 ! خودش بودي        امشب فقط برا

  هم به هی صدم ثانهی ی حتشدی بلند منی زمي از روی        الهه وقت
 

 ! باشند فکر نکردنجای اي اگهی و دوستاش که قرار بود تا ساعت دیمهمون

 ..میفرداد بهش گفته بود بر...کردی        اصال فکرش کار نم

 !دمشیمن هم بخش... کردهی منت کشیعنی نی        ا
        

  آشکارا به لرزه افتاده ی ، ولشی ذاتیالی خی        مهرو با تمام ب
 

 ! شده بوددیصورتش مثل گچ سف...بود



 863 

 !نجاسی الشیموبا... بخدانیری شستشی ن-         

 : زودتر اومده بودی دخترها کمي هی از بقنیری        ش

 ..نیهم.. بخرهيزی چهی رفته دی شا-         

 :        حرفش رو قطع کرد

 ...ادی االن بچه ها مدونهیم.. ساعت شدهی!.. کجاس خب؟-         

  ی ترس واضح بار بانی        دستش رو سمت آشپزخونه دراز کرد و ا
 

 :گفت

 !نیریسوخته ش.... درست کنهخواستی که مي دسر-         

 .. خ-         

 !ستی فکر نی بنقدری ای بخدا ال-         

 : لحظه چشمهاش پر شدهی        

 ؟ !نجای اومده ایکی نکنه -         

  داشیاالن پ...یکنی گودش منقدری؟ چرا ا! مثال یک..؟!ی چیعنی -         
 
 !نگران نباش..شهیم

  هم نیری که مهرو گفته بود ترس به دل شي با جمله ای        ول
 

 ...نکنه واقعا... رها نکرده و برهيجوریالهه ظرف دسر رو همن...افتاد

  تلفن باعث شد هر دو به سرعت و مضطرب نگاهشون رو ي        صدا
 

 ازه بده مهرو  اجادی زجانی تا هدی طول کشهیچند ثان...رندی صدا بگسمت
 

 ! کنهدای کوسن پری رو از زلشیموبا

  که موهاش رو به سرعت پشت گوش ینی        تلفن رو برداشت و ح
 
 ... اتصال رو زدزد،یم
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  .ستادی اکشی نزدنیری        ش

 ... الو-         

 ! مهرو-         

 ...دی کشی نفس راحتنیری لحظه بست و رو به شهی        چشمهاش رو 

 ؟! خودشه-         

 : فاصله گرفتنیری        سرش رو تکون داد و از ش

 ؟!ییکجا...؟یی کجا-         
        

  گذاشت و با لبخند نی فرداد رو سر جاش کنار فرمان ماشلی        موبا
 

 ..ارهی بلندش رو در بي کرد بوتهایسع

 ! بودی عصبانیلی خ-         

  رنگ خودش که ی سوشرت استخوانيرو نگاهش ی چشمری        فرداد ز
 

  هی از بقکتری کوچزشی سایول.. نبودمی ضخیلیخ.  بود افتاد دهی پوشالهه
 

 ... آوردیحاال هم که داشت کفشش رو در م... بودلباسهاش

 با ... رو بزنهنی ماشي اونقدر سردش بشه که بخارشدی کم میلی        خ
 
 ... وسط گذاشتيه  درجي رو روشن کرد و روي وجود بخارنیا

 !ارمی رو بمی رفت گوشادمی...گفتمی بهش مدیبا... فردادي وا-         

 ! من پشتهي پالتو-         

  عقب رو نگاه ی کرد و بعد صندلشی رخ جدمی به نی        الهه نگاه
 

 ! کردکی خودش رو به فرداد نزدي اگهی هر عکس العمل دي بجایول...کرد

 !کنمی میگ دارم رانند-         
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  نی همی ازش جدا بشه ولعی بود که الهه سرضی        لحنش اونقدر پر غ
 

 ... کردشتری فرداد رو بلی دلی بي و دلخوریجیگ ...کار

  حاال سوشرتش رو یول.. زده بودیلی        دختره دو هفته قبل بهش س
 

 .... کرده بود و تنش

 ! ؟رونی        چرا اومدم ب

 ! بودی کافتشی عصبانيا برنهای        ا

 سوشرت رو .... بزنه کنارخواستی االن دلش منی که همنی        ا
 

 ! باشهنجای بهتر از اي جاهیو ..ارهیدرب

 ...کردی مشی عصباننی        ا

 ! موقع ی بی        رانندگ

 ...ارهی از دلش در بي کرد با لبخندیسع.... به الهه کرد وی        نگاه

 !وش پالتو رو  بپ-         

 :دی        کامال سمت پنجره چرخ

 !خودت بپوش!...ستی سردم ن-         

  یشی جزغاله مکنمیتصادف م...ی هستی بغلنهمهی خودته اری تقص-         
 

  !یبغل!...

 !بلند ...لبخند زد.... و دی        الهه چرخ

 !میکنی تصادف نم-         

  الهه خودش رو جلو نکهی قبل از ایول...د        فرداد به زانوش اشاره کر
 

  ی هم عصباننیاز ا... خم شد عقب و پالتوش رو جلو آوردیکم ...بکشه
 

 ! بشهضی کودن مری دختر چشم مشکخواستی دلش نمنکهیاز ا....بود
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  دستش هم نی داخل ماشي درجه از گرمانی االن با انکهی        از ا
 
 !ل  بکشه الاقنیی رو پاشهی شرفتینم

 ! بکنهي اي فداکارنی هم حاضر نبود چننای آدري برای        حت

 ! محضي        فداکار

 !ی کودن خودم-         

  ي که دستش نوازشگرانه روی موقعدی خنده اش رو شنزی ري        صدا
 

 : و لبهاش در حرکت بود گردن

  !ی خودت-         

 خم شد ...شست صورتش ني الهه دراز شد و روي        دستها
 
 ...!خوب بود.... بودی روانکیتراف...نییپا
 
 

***        
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 *       مهتاب
 

  موهاش رو پشت سرش شدی که وارد آشپزخانه مینی        کوثر خانم ، ح
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  گیشده بود که سر د اجاق گاز کی بست و بعد اونقدر نزدی دم اسبمحکم
 

 . رو بردارهخورش

 ! گلم طال يدست فائزه ..به به... اوممم-         

 : زدي        فائزه لبخند

 شما صبح و ظهر بگو آلو اسفناج ... کمهی انی خدا کنه آقا کوتاه ب-         
 

 ! کندرست

 : به صورتش داد ی مصنوعي        کوثر حالت دلخورانه 

 !اگه منو دق نداد ... بگم فائزهیچ... بگمی چ-         

 ! خدا نکنه-         

 :        سرش رو تکون داد

 که ... خونهدهی ماهه راهش نمهیبچه ام رو ... بگم پس؟ی خب چ-         
 
  که بچه ام نهی اریغ!  حد؟نی تا ايقلدر....چه خبر شده؟..؟! شدهیچ...؟یچ
 

 ؟! خودش رو گوش کردهحرف

 : شونه اش نشستي فائزه دلسوزانه روينشست ، دستها نکهی        هم

 !بعدشم خدا بزرگه.. حاال که کوتاه اومدن-         

 زورگوئه ...دمی کشی چيدی امروز رو خودت دهی ي حاال واسه -         
 

 !..زورگو...فائزه

  و کوثر حرفش رو دی به گوش رساطی ، از داخل حنی ماشي        صدا
 

 ... از آشپزخانه خارج شدیحال کرد و با خوشقطع

 که اگه بچه ام رو .. همسرش ي کوثر خانم براي        نق نق ها و گله ها
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  مهتاب رو يدی شده که اجازه بهش نمی ، و آخه مگه چکنمی دق منمینب
 
  تونهی گفته بود ممی مستقری دو روز قبل ، و غی داشت و حاجری ، تاثنهیبب
 
 !ادیب

 ! امروز رو هی نیهم !..ومدمیبره تا من ن... نمونه         البته شب رو

 مضافا به ... کرده بود به قهرش ادامه بدهی        رضا تا دو روز بعد سع
 
 ! سر بزنه و بره هی فقط ادیب.. هم نگرفته بودی دلخواهي جهی نتنکهیا

  چزوندن ي براي اومد خونه ، فرصت بهتریم...نتونست.... خبی        ول
 

 ...کردی مدایپ پدرش

  ي شده بود و شعور نداشته لی ماه تبدکی هفته قرارشون ، به کی        
 

  الاقل یلی عنوان و دلچی باعث شده بود مادرش هم نتونه به همهتاب
 

  ي خونه يتو.. بار هم که شده ، بهش سر بزنهکی ی کنه ، حتشیراض
 

 !خودش

 !ه بوداز بس هم گذشت... بس بودی ولگهی        االن د

  رو گرفته بود ، چهار مشی که تصمی مدتنی اي و با ارفاق توقای        دق
 

 ! بوددهی هم مهتاب رو ندبار

  ي مهتاب رفت خونه خوامش،ی که گفت منی        اولش که هم
 

  یده روز بعد رو مشغول در آوردن مادرش از شوك بود و راض...پدربزرگش
 

 !کردنش
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  !ای ، تز داده بود که حاال نی مردنرزنیشدند پ ی        بعد که هم راض

 !کنمی        خودم برات درستش م

  هی به اون موسسه ، همراه مرضهیری خنی ، از اي ماه بعدکی        و ضمن 
 

  موضوع به مادربزرگ مهتاب نی اثبات ايروانه شده بود برا!  خجسته خانم
 
 ! که من فوق العاده ام،

  يکه فقط به فکر کارها..وب و مومن و خانواده دار محجي آقاهی        
 
 ! هستر،یخ

  محک ي مدت خودش باعث ارتباط مسجد با موسسه نی تو ای        حت
 

  خانم ، و می نه تنها مادربزرگ مهتاب ، مررشی کار اخنیا... شده بودهم
 

  مسجد رو هم واقف به ي امنااتی خانم ، بلکه ههی اش مرضیمی صمدوست
 
 ! استگهی دزی چهی ، یموضوع کرده بود که پسر حاج نیا

  که ي بارهیهمون ... هم بودشی و دست و دلبازی ذاتی        البته مهربون
 

  زردِ دختر و ي تاس و صورتهاي سر از محک در آورده بود و کله هایاتفاق
 

  هی مسجد ي که چرا برادی رسجهی نتنی بود، به ادهی رو دماری بيپسرها
 

 ؟! هم هستي واجبتري کارهای درست کنند وقتگهی دگنبد

  بود و چپ چپ ومدهی خوش نی اشرفي        البته که حرفش به مذاق آقا
 

  منبع در آمدش رو قبول کرده تی خودش مسولیول.  کرده بود نگاهش
 

 !خبری پدر از خدا بی بي شرکتشون پر بود از گردن کلفتهايتو...بود
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 ! بودی کافکردیرو هم که خفت م        هفت ، هشت تاشون 

  درمان نصف ي نهی هزتونستی میی خودش تنهایمی کرنای        همون س
 

 ! رو بده و آخ هم نگهنجای اي هابچه

  کرده بود و تی مادربزرگش تربی        بعدش هم که مهتاب رو حساب
 

  !عاقل

 !        برم مطب 

 ... شدادهی رو باز کرد و پنی        در ماش

  !گهی ماه دهی        االن هم 

 ! بار آدم نشده بود، مرده بودنی        ا

  سبز رنگ ي پرده دی باال کرد و دي طبقه ي به پنجره های        نگاه
 

 ! شددهیکش

  بود تا دهی عجله کرده بود، خودش چند ماه طول کشی هم کمدی        شا
 
 !اد؟ی کنار بهی قضنی ابا

  خوشگل ي سبز رنگهانی آپارتمانش رو ، با ای آبيپرده ها تمام دی        با
 

 !کردی معوض

  اتاق زیکه چقدر همه چ.. موضوع دقت نکرده بود نی        تا حاال به ا
 

 !باستی زیکی به نحو رمانتمهتاب

  نجای ای شون ، وقتی زندگي        اصال بهتر نبود همون اتاق مهتاب رو برا
 

 !؟کردندی ، انتخاب مبودن

  که اون دو ی به تخت دو نفره هم نبود ، طبق محاسباتيازی نی        حت
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  دو نفر رو ي راحت جایلی مهتاب ، خیتخت مدل نوجوان... بار کرده بودسه
 

 ...داشت

 مثل آقا ، ...االن اوضاع آروم شده بود . شدی مهربونتر مدی بانطوری        هم
 

 ! آروم شده بود که

  :دی هر دوچشمش بوسدنیادرش رو در جواب بوس میشونی        پ

 ! باالست؟-         

 : در هم شدی        صورت کوثر خانم ، ساختگ

 ؟ !گهی سالمته ديجا!  دستم درد نکنه واقعا -         

 : کردند یاحوالپرس... قرار گرفتدشی دي و فائزه تودی        رضا خند

 ؟! آلو اسفناج مخصوص منهي بو-         

 :       کوثر  

 !ی من قربون تو برم اله-         

 :        فائزه

 ! گل ي رضايمخصوصه آقا.. بله که مخصوصه-         

 ! کردنشی دل تحسي        کوثر به صورت رضا نگاه کرد و تو

 رضا .  من خوشگله نبودي بچه نکهی ، و اي حس مادرهی        صرفا فقط 
 

  رو ، ي و مادري پدريمثبت هر دو خانواده ! ي البته ظاهراتی خصوصتمام
 

 ! و کمال داشتتمام

  بدون نقص رو از تیو جذاب... هاي رو از نامداریی        خوش قد و باال
 

 ! ها یمیحک.. مادرشي خانواده

 : جلوتر بردی        فائزه که از سالن رفت، صورتش رو کم
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  ی چه دختر خوب و با ادبنکهینه بابت ا... دستت شما هم درد نکنه-         
 

 ! ها ي کردتیترب

  ي سرهی یپسرها ول. مخصوصا رو دخترها .  ندارهرادی من اتی ترب-         
 
 ! نگرفتنادی رو زهایچ

 !        و به باال اشاره داد

 ؟!ي سرهی کدوم -         

 : لبخندش رو گرفتي        کوثر هم صورتش رو جلو برد و جلو

 ؟!پرهی رنگش مشنوهی اسمت رو که می بچه ام گفت بهی چ-         

 !می اينجوری ها اي ما نامدار-         

 ! صورت خندان مادرش محکم گرفتي        مشتش رو جلو

 ! آدم کنفهی ، قدر قدرت ، ضعي قو-         

  متی باز تحرگمی به آقات مزنمی شد زنگ مادیروت ز... بسه ، بسه-         
 

 !کنه

 : بردي ظرف نقره ايلهایت تو آج        مش

  خوام آدمش کنم آقا رو امشب ، دو تا یم..ی مامان ، نگران نش-         
 

 ! ازم طلب دارهچک

 : دهنش مشت کردي        دستش رو جلو

 ؟!رضا ... خاك تو سرم-         

  نهیبیمنو م... اول برم دخترت رو آدم کنمیول... گفتم ماماني جد-         
 

 ؟! شعوره نیا...کشهی اتاقش رو مي پرده

  یشناختی که میی هایمهتاب که مثل اون قبل.. مامان جانزم،ی عز-         
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 سرش به کتاب و .  دست بابا مامان ریز.  خونه بزرگ شدهيتو!...ستین
 

 ..حاال هم !... فکرها نبودهنیتو ا.. گرم بودهدفتر

 :        لبخند زد

 ! حله -         

  با اون یخواستیشما م!..من خودم حلش کردم!...یچی حله که ، ه-         
 

 ! شد؟یچ..ی حرف بزنجناب

 ... باز شروع-         

 :        تلخ شد

 ! منو ؟يمامان مسخره کرد....؟!یچیه..؟ي حرف نزد-         

  شی راضدیاونو با...زدمی با مهتاب حرف مدیمن اول با.. بذار-         
 
 !از خداشه ..چارهی که بآقات....کردمیم

 !        سرش رو پرسشگرانه تکون داد

  عجول نقدریا..تو مامان جان اجازه بده... باهاش حرف زدمی کل-         
 

 ! خودميبذارش به عهده ...نباش

 : دادهی برد و بعد تکلی راحت دوباره دست به ظرف آجالی        با خ

 ! خودمي بذار به عهده یه!.. منو نی خودتون کشتنی هم-         

 !یشی مرینخور س!.. مامان ؟هیچه حرف.... وا-         

  دندونهامم پر ي هم که بخورم تازه الگیغذا رو با د.. ؟یگی می چ-         
 

 ...نشده

 : به چهره داد ینی ، حالت غمگي        با لحن دلسوزانه ا

 !فداش بشم... قربونش برم-         
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 بلند ... رو به ظرف برگردوندهیوم رو تو دهن گذاشت و بق        دو تا باد
 

  شروع به در آوردن کتش گرفت،ی که از مادرش فاصله مي و همونطورشد
 

 ..کرد

 ؟! بگم غذاتو بکشه فائزه -         

 :همراه لبخند ...        رضا برگشت و به مادرش نگاه کرد

 ؟! مامان-         

 ؟! جون دل مامان-         

 ؟! که بهشینگفت!... دوستش دارمیلی خ-         

  و همراه دور شدن رضا، شروع به قربون صدقه دی        کوثر با صدا خند
 
 ! پسرش کرد ي قد و باالي

 ! نه اول برم باال -         

  و گذشتیو هر روز که م... االنیول.  نداشت ی حس خوبلی        اوا
 

  چقدر کارشون درست و به جا شدیوجه م متشتری ، بدیدی رضا رو ماقیاشت
 

 !بوده

  گذاشته بود که ی کسي بار رضا دست رونی انکهی        نه فقط بخاطر ا
 
 ! راحت بود آدمه الشیخ

  پسرش رو تونستی دستش بود و نمي مهتاب مثل موم تونکهی اای        
 

 ... قدمکی یحت.. دور کنهازش

  حرفش مونده و ي روي چطوردیدی منکهیو ا.. رضادی شدي        عالقه 
 
 ! ، خوب بودستی ها نی ، مثل قبلی حالي حس گذراهی بار فقط نیا
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 از صبح که از ... بهم بگوگفتی بهش و مزدی هر روز زنگ منکهی        ا
 

 ! کردهکاری شده تا االن رو بهم بگو چداری بخواب

  ی عالیلیخ..نی ا مشخصا رابطه اش با مادرش بهتر شده بود ونکهی        ا
 

 !بود

  کی از توجه کامل مادرش رو، یمی شانس رو داشت که ننی        رضا ا
 

 ! سمت خودش داشته باشهتنه

 !        روبروش ، پدر و برادرش ، و سارا و مهتاب بودند

 ! از سهم یمی        اونها همه با هم ن

  االن مورد بخشش دادی غلط رو با هم انجام منهمهی اي اگهی دی        کس
 

 !گرفتی قرار نمرشی سختگپدر

 که به لطف مادرش، !         االن نه تنها مورد بخشش قرار گرفته بود 
 

 !رهی ، جواب مثبت بگمی بار خودش ، مستقنیا... بود کهای کامال مهخونه

  ی مادرش حرفي روبروکردی ناچار مطی از شرایلی        مهتاب رو خ
 

 ! برادرمه کهی دوست دارم ولیلی رضا رو خنکهی اتاینها ..یچیه..نزنه

 ...کشمی من خجالت مای        

 ! درس بخونمخوامی        م

  مهر نی از دهنش خارج بشه، اگهی دي کلمه هی نهای بجز ادونستی        م
 

  پر یلیپر رنگ شده بود، خ!  شده بود به لطف رضا ی که چند وقتيمادر
 

 !رهی منی از برنگ،

 ! بار کاملنی       ا 
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 !دم در اتاق مهتاب بود.. عوض کردی دست راحتهی        لباسش رو که با 
        

  چقدر دمیو از حالت فکش فهم... بستی        چشمهاش رو طوالن
 

 !هیعصبان

  . ستادمی پنجره اکی ، بلند شدم و نزدي اگهی        قبل از هر کار د
 

  نگاهم کنه به نکهیبدون ا. شت و بلند شد  گذازی مي لبه ي رو رودستش
 

 ...کشمی مغی بار حتم داشتم که جنیا.  پنجره اومد طرف

 !برو ...گمی به آقا م-         

  :دمی چسبواری        کامال به د

 !گمی به آقا م-         

  کم تشی        فکر کنم لحن پر از ترس و بغضم باعث شده بود عصبان
 

 !بشه

 ؟!یگی مویچ -         

 تو حرفش ... کم کنمتشی بود فعال از عصباننی چرا فکرم ادونمی        نم
 

 :اومدم

 !ی رو دوست داشتنای تو که، آدر-         

  ی تنفسش کميفکر کنم صدا... پردهنیی پاي شدم به لبه رهی        و خ
 

 ! شده بودآرومتر

  حی رو بهت توضزی همه چمن...رونی بمی برای اون موقع ، مهتاب ، ب-         
 
 !دمیم
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  نایمن اصال مشکلم آدر . دیفهمی منوی ادیبا . خواستمی نمحی        من توض
 

 !نبود

 :        شونه ام رو باال انداختم

 !امی نم-         

 چطور ممکن بود با اون .  مهتاب ، من ، اصال دوستش نداشتم -         
 

 و بخوام ؟ خودش و مادرش کنه  ري دخترنی همچهی آقا ، يتهایحساس
 

  کردمی داشتم باهاشون رفتار مي جورهی. منم با فربد دوست بودم  . بودند
 

 !نیهم..فربد ناراحت نشه...که

 ! من چقدر خرم؟کردی        فکر م

  تا ی بگیچی هدیآقا گفت نبا...خوام؟ی من چند وقته تو رو میدونیم        .
 

 ! بگمخودم

 !اد؟یبه چند زبون در ب خواستی        م

  خب ، مامان هم با پوران دوست بود ، مادر فربد، نشسته بودند با -         
 

  !..نایفکر کردن البد من خوشم اومده از آدر... زدنیی حرفهاهی خودشون
 

  ، هی منظورشون چدمی که فهمنیاصال من هم... هم نبودیچی ههمش
 
 با ...ی خودش اومد بعدا منت کش. حرف نزدم گهی؟ با فربد هم د! کهيدید
 

 همون موقع من !... رو ندارمدنشونی اش که االن اصال چشم دخانواده
 

 گفتم جمعش کنه دخترش !  پورانه نی چشم تو چشم همنشستم
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 ؟!ي بود فکر کردیبخاطر ک...رو

 !چقدر بلده دروغ بگه ..ای        خدا

 .. من به آقا گفتم-         

 !؟ی گفتی چ-         

 : بچسبمواری به دشتری خورده بکهی        لحن تندش باعث شد 

 ! درس بخونمدیمن حاال با..گفتم...یچی ه-         

 !درس بخون...  خوبهنکهیا... خب -         

  گوشش برد و من تونستم از غفلتش که به ي        دستش رو سمت الله 
 

 ! شده بود استفاده کنم و نگاهش کنمرهی خکمد

 ! دروغگوها شده بودهی اش هم شبافهی      ق  

  موافق درس خوندنت یلیمن خ...ی درس بخوندی        اصال تو حتما با
 

  دانشکده تون رو امی بخواستمی بود قبال ميچند بار... که ؟يدید . هستم
 

  من از يواقعا فکر کرد!...یلیخ...لمیمن موافق تحص.. کنم ، اومدم؟خراب
 

 ؟!آره..ستن؟ی نلیموافق درس و تحص املهام که اون

 !وراج... حفظ بشهمی هم فشار دادم تا حالت عصباني        دندونهام رو رو

 ! در مورد خاطرات دانشگاهم باهات حرف بزنممی برای اصال ب-         

  !مای        اونا که پر بودند از ش

  رو مای، ش گفت ی اومد و می کرده بود از بس هر روز ممونی        روان
 
 !دیری رو برام بگمایش!..خوامیم

  ی بهش بگشدی زورگو نبود مشعوری قلدر بنهمهیاگه ا ...فی ، حفی        ح
 
! 
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 ...        فقط باز شونه هام رو باال انداختم

  شده بود و من همون موقع زونمی آومای بگه شخواستی        البد م
 
 ! خوامی مهتاب رو مگفتمیم

 !که متوجه شد... متصل بودم ازش دور شدمواری که به ديونجور        هم

 ! منتظرهنیی مامان پا-         

 ! من رويتهای معذوردونستیم...        فقط قصد جون منو کرده بود

 !یتو مثل داداشم...شهی من هم-         

 ...ستادمی        شروع به جلو اومدن که کرد ناخودآگاه ا

 ...کردمی فکر منیمن اصال همش از اول داشتم به هم...دونمی م-         

 !خواستی زدن مغی        دلم االن فقط ج

 گفت خودم .  آقا که گفت، بهش گفتم حتما اولش برات سخته-         
 

 .کنمی مدرستش

 ! گفته؟ينجوریچرا آقا ا... خداي        ا

  هیمن ... ندارهحاال اصال اشکال...شهی مينجوری همدونستمی چون م-         
 

 ! بشهيتو هم برات عاد... کهکنمی ميکار

.         

 تو ... البتهرمیخودم م . می با آقا حرف بزنمی که برنهی کار انی بهتر-         
 

 ! بهت گفت ، بگو باشهی اگه برگشت هر چفقط

 ؟!ی بگی چ-         

 ؟! داشتي        دوباره چه نقشه ا

  ي عادعی تو سري برازی که همه چمی راه دارهیقط ما ف... رونی هم-         
 

 !بشه
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 ! صبریلیخ..می صبر کندی با-         

 !از ته دل.. کنم هی گرخواستی        دلم م

 من . ناراحت نشدن آقا .  مامان ي        بخاطر از دست ندادن محبتها
 

 ... شعور تری رضا باومدم،ی کوتاه مداشتم

  بدتر می صبر کردیما هر چ. ستی نی راه خوبنی اتفاقا اصال ا-         
 

 ؟! داداشیگفتی به من نمنقدری الی اوايدقت کرد...شده

 ... دوختمنینگاهم رو به زم.  سرم ي کله دهی        حس کردم ابروهام پر

 !دادی وراج تا حاال لو منی ادونستیم... از گذشتهدونهی نمیچی        ه

  درست زی نباش تا همه چنجای اي هفته اهید  بابابزرگت گفته بو-         
 

 ... کنندتیباهات حرف بزنند و راض..بشه

 ...تو خودت...گهید.... اصال اون-         

 حرفها رو از ... لبشي گوشه ي چندش بار همراه لبخندهاي        نگاهها
 

 ! بزنم تو دماغشخواستیدلم م...کردی دهنم گم متو

  حاتی به توضدی باای. دی کششی رو پنی حس دوباره حرفشدی        نم
 

 ! تو دهنتزدی مای ، يدادی اش گوش ممسخره

 ! تو بودری تقص-         

 بد کردم به حرف مادربزرگت گوش کردم ...؟! شد آرهادی روت ز-         
 

 ..؟ !نای آقا اشی رو نبردم پآبروت

 :گفتمی ميزی چهی دی و باشدی مادی        صداش داشت ز

 ..یگیچون م.  منظورم ،اون نبود -         

 !آره؟...؟! من اعصاب ندارمیدونیم..تمومه.  خب لهی خ-         
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 !شعوریب...        سرم رو تکون دادم

  گمیم...زنمیامشب با آقا حرف م.  خالصه من فکرهام رو کردم -         
 
  !نجای اامی نمگهید

  تجربه نشون یول...هش کنم سرم رو بلند کنم نگاخواستی        دلم م
 

 ! حرف بدتر از زهرمار دارههی.. بود رضا پشت هر حرف خوبشداده

 : نگاهش کردمی چشمریز.. شدی        سکوتش که طوالن

 ! باشه-         

 .  رو جمع کن شنی متی ضرورازی که نیی هات ، اونالهیوس ! نی آفر-         
 
 ! خودموني خونه میریم

 !خودمون ، کجا بود؟ ي        خونه 

  ...يخونه ...        ناباور بهش نگاه کردم

  ي عادیاصال تا نگفت . شهی مي برات عادزی اونجا ، همه چمی بر-         
 

  !نجای امی گردی بر نمشده،

  . نی زمي صورتم بردم و نشستم روي دستهام رو تواری اختی        ب
 

 !ن بودند اومدرونی بي زودتر آماده یلی خاشکهام

 ...نجایبرو از ا!..امی من نم-         

 .. مهتاب-         

 !اصال ... اصال دوسِت ندارم-         

  !نی منو بب-         

 ! نـــع-         

 وقاحت رو به درجه .  که مامان بشنوه يجور.  کردم هی        و بلندتر گر
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 ... آخرش رسوندي

 ! آروم-         

 : باال رفتیهان        صداش ناگ

 !با تو ام...؟! نهای يبری م-         

 : تر نشه بهش نگاه کردمی عصباننکهی ايو برا..        اشکهام رو پاك کردم

 ! برو -         

 !گهی دي رو دوست دارنجایا...؟! خوبهنجای ا-         

 ! تو ي خونه امینم...امی نمنجایمن از ا.. آره-         

  و دی آرنجم رو به عقب کشیبلند شدم ول. زدن اومد  در ي        صدا
 

 ... بهش نگاه کردم که سمت در رفترهیخ... بدمهی تکواری شدم به دمجبور

 همش ...دمی کشی        دستهام رو از پشت قالب کردم و نفس منقطع
 

 سر خوردم . خوب بود که مامان اومد  . کردمی بهش نگاه مداشتم
 
  شده والی هنهمهی ایرضا ک..دندیلرزیزانوهام م...ستمی باتونستمینم..نییپا
 

 ؟!بود

 !دی به کارتون برسدیشما بر... مامانیچی ه-         

 ! بره؟خواستی        نم

  ذاشت یو نم... در رو گرفته بود و داخل مونده بودي رهی        دستگ
 

 ... شدندریدوباره اشکهام سراز... داخلادی بمامان

 !نمشی ببخواستی هم دلم نمگهی دي لحظه هی        اصال 

  در رو ی وقتیول . گهی می بشنوم مامان چذاشتی هق هقم نمي        صدا
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  دهنم يبلند شدم و دستم رو جلو... کردمهی بار با شدت گرنی کرد، اقفل
 

 ..گرفتم

 !من دوست ندارم... برو-         

 !یشی کبود ميطور چنیبب... حرف بزنگهی دي کلمه هی فقط -         

  !گهی برو د-         

  هم والتریه...شدی انگار تارتر هم مشدی مکتری بهم نزدی        هر چ
 
 ... ترختی ریب...زشت تر...شدیم

 ... کهادتهی... مهربونمیلی من خ-         

 ! نه-         

 !ادتهی چرا حتما -         

 ! نه -         

  نویا.  مهتاب ، من مهربونم ن،یبب . زنمیرف مدارم ح!  نه و کوفت -         
 
 ما خواهر و برادر ... بهت ثابت کنمنوی اخوامیاالن هم فقط م . یدونیم
 
 !خواستمی تو رو نمنهمهیوگرنه من ا...میستین

 ... من تو رو -         

 : اومد کتری دهن گرفت و نزدي        انگشتش رو جلو

  خونه میرفتیم .يآدم ، به حرفم گوش بد مثل یتونستی ساکت ، م-         
 
 !يریگیحاال فقط حناق م...شدی مياونجا برات عاد.  خودمون ي

 ..        بلند شدم و شروع به عقب رفتن کردم
 

        
 

 ! باال ادیمامان االن باز م..؟!نیی پامی بر-         
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 ... مهتاب نشستي موهاي        دستش نوازشگرانه رو

 ؟!ي تو خوب بودنقدریا!..یچه دختر ماه -         

  فقط یول.  شونه اش رو حس کرد که به عقب هلش دادزی        تکون ر
 

 .. خنده اش شدباعث

 !من گرسنه امه...نیی پامی بر-         

  قطع شده بودند ، دوباره از سر قهی دقستی بي که برایی هاهی        گر
 

 ... شدندگرفته

 ! ندارمچوقتیه!..ندارم من دوسِت -         

 ؟!شهی می چی کنی االن بهت گفتم دوباره وراج-         

 !گمیبه آقا م        .

 ..        و هق هقش بلند شد

  رهی مکنندی مي هم بپرس، هر کارنی بگو ، فقط قبلش برو از نازن-         
 
 !گه؟ی آقا مبه

 ...هی... تو-         

  نی ایحت...دیاشت و کامل دراز کش شونه اش گذي        سرش رو رو
 

 ...کردی اعصابش رو خرد نمگهی هم دهی پر از گريتکونها

 ! دو سه ماهه جبران شده بودنی ای        تمام کالفگ

 ؟! کنهکاری بود که حاال چنی        االن مشکلش ا

 ! ازش جدا بشهتونستی نمچوجهی        به ه

 ! گرسنه هم نبودگهی دی        حت

 ! مهتاب -         

 ! اش هم خنده دار بودهی گري خفه ي        صدا
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  ی از تو هم مادیحتما م..برم با آقا حرف بزنم. بار آخره !  مهتاب -         
 

 ؟!یگی می من ، چشی پيای بی هستی راضدیازت پرس....پرسه

 ! برو کنار -         

 ! زده بودغی جبای        تقر

 ؟! بهشیگی می چ-         

 !ی کثافتگمی م-         

 ! زدهی گرری        و دوباره ز

 .. موهاش فرو بردي الشتری        سرش رو ب

 ... تجربه نکردهگهی دچوقتی حس رو هنی        مطمئن بود ، ا

  نی از بهترچکدومی نبود، با هسهی قابل مقای ولقهی دقستی بنی        ا
 

 .خاطراتش

 :ش        چرخوندش و زل زد به

 ؟! بهشیگی میچ... حاال بگو-         

  بود که فاصله نی ادیرسی که به ذهن مهتاب مي        تنها کار عاقالنه ا
 

 ! اونقدر کم بشه که بهش نگاه نکنهشون

  رضا شی کار باعث باز شدن ننی و همدی        کامال بهش چسب
 

 : تر نکنه ی کرد نخنده تا مهتاب رو عصبانیسع...شد

 ! به آقا ؟یگی می شد ؟ حاال بگو، چي عاديدید ! نی آفر-         

 ...امی من نم-         

 ! مهتاب-         

 !میبمون ...نجای هم-         

 کار  !..يروزیپ.. بوددای پنهیی آي        لبخند گشاد دندون نماش از تو
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 : رضا بود یشگیهم

  ی تو راضنهیبب. امین بپس بهش بگو بذاره م!...می خب ، بمونلهی خ-         
 

 ؟! ناهاريایم!...کنهی قبول میهست

 !ستی گرسنه ام ن-         

 !نمتی بب-         

 !دیبلند خند...شدی نمی کرد از خودش جداش کنه ولی        سع

 ؟!گهی دي بودشی ساعت پمی ني تونی هم-         

 ...ه ...هی... تو-         

 ! گرفت مهربونتر رفتار کنهمیصمت.. اش که بلند شد هی        گر

  یخوشگل من!...؟ی لباستو دوست داشتنقدریا...می ناهار بخورمی بر-         
 

 !تو

  کمرش ي خطوط رودنی        موهاش رو نوازش کرد و بعد شروع به کش
 

  :کرد

  میریبعدش م . ارمیبذار برم برات لباس ب.  مهتاب ولم کن -         
 

 زرد ... اصالمیخریزرد م..میخری لباس می برات کلمیریبعدش م...ناهار
 

 !گهی دي داردوست

 !نهی نبود بتونه اونها رو ببي حالتش طوری        انگشتهاش رو گرفت ول

 پر از  . يانگشتر روز اول نامزد . میخری انگشتر هم برات مهی -         
 

 !زرد .....ينهاینگ

 !کرد داد و از خودش جداش یعی        تکون سر
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  خودش ي حرکت دستپاچه اش که پتو رو رودنی        لبخند بلندش از د
 
 ! کنترل شده نبوددیکشیم

 !شعوری ب-         

 . گفتهی        همراه گر

  ...شدی که نماره،ی تر بنیی خنده اش رو پاي صداکردی می        رضا سع

  با یول.. گذاشت که سمت کمد برهرونی تخت بي        پاش رو از رو
 

  گرسنه یحاال ک... شدمونی پتو پشری زده از زرونی بي به کف پاینگاه
 

 !بود؟

  بود االن ي بشه ، تز بهتري عادعتری سرزیهمون همه چ.         برگشت 
 
 ! تر ي عادیلیخ.. تريعاد!..

 عقدمون هم که اگه اشتباه نکنم تو آسمون ... هم که نبودی        کس
 

 ! بسته شدههفتم

  باال " کارت درسته داداش "      هر دو شستش رو به عالمت   
 

  ای همون آسمون چهارم ي هم تونیی پاادی بخواد بیلی ختای نهاگهید...آورد
 

 !شک ندارم.  بسته شدهیول..پنجم
 

        
 نتونسته بود مهتاب  . گذشتی ساعت از ورودش به آپارتمانش ممی        ن

 
  ادی بشی ضرورلی جمع کردن چند تکه از وساي کنه همراهش برای راضرو
 
 ... هم اصرار نکنهشتری داده بود بحیترج. 
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 کت .. کارته اشمی دو سی        اول سراغ لب تابش رفت و بعد گوش
 

 آخر سر تمام پنج ... گرفته بودشبی که دیشرتی دو تا تنطوری و همیکاربن
 

  یول... کنهلشونیخونه تکم ي با خودش آورده بود تا توروزی که دي اپرونده
 

  و نه رفتی خوشگلش از ذهنش مي لحظه هم نه فکر دخترعموهی یحت
 

 دختره آدم ...دادندی بهتر جواب مي زوري راه هانی اشهیهم... از لبشلبخند
 

  مهتاب ، لبخندش با صدا شد و ي شدنهادهی چسبيادآوریبا .  بود شده
 

 .... گذاشتفشی کي ها رو کامل توپرونده

 !ن؟ینگ... شدکشینزد.. تلفن بلند شدي        صدا

 ... برگشتي        با پوزخند

 "!  برو به درك"        

  تا گهیمطمئن شد بدون مهتاب د.. به خونهی        سمت در رفت و با نگاه
 

 !ادی در آپارتمانش هم نمدم

 !یشی آدم ميری اگه زن بگچارهی بي آقاگفتی        راست م

 !گهی االن آدم شده بود دنیم        ه

  خواستیفقط م... خونه ي آوردن توی هم االن براش منی        هزار تا نگ
 
 ! کنه تا به مهتاب برسهی سرعت رانندگبا

 ! سبز رنگشي        به اون اتاق خوشگل و تخت نرم و پرده 

 !کردی پدر بودن منطوری        به شدت احساس مرد بودن و هم

  بمونه ي همون مراحل نامزدي داده بود بذاره اوضاع توحی ترج        فقط
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  !فعال

  ی کافي هم به اندازه نی همیول.. شده بود مونی        هر چند االن پش
 

 هر ... بوددهی رام شده اش رو دينگاه ها.  رو سر عقل آورده بود دختره
 

 !دیدیاون رو هم م.. هفتهنی تا آخر همی نداشت ، ولي لبخندچند

  نداشت یلیدل... قرار بود همسرش بشهگهی        از اون گذشته مهتاب د
 

  هفته نیفوق فوقش تا آخر هم... بشهشی قبلي مثل ارتباطهارفتارش
 
  .ي همه دورنیا.. طول بکشه خواستی نمشتریب

 .. رفت کری اسپي بار رونیا... تلفن بلند شدي        باز هم صدا

 ؟ !يخونه ا..؟! رضا-         

 ... کاپشنش کرددنی        شروع به پوش

 ! نه ؟يدیجواب نم!...ی هستدونمی م-         

  نشست نهیی رو به آی صندلي و رودی        کفشهاش رو با پا جلوترکش
 
 ..دیخم شد و کفش راستش رو پوش...

  از هم جدا ستیما قرار ن.. خوشبختانهایمتاسفانه !.. پس گوش بده-         
 

 ! ساده نبودمیلی من خای ..ي زرنگ نبودیلی تو خای دفعه نیا..!میبش

 ... انداختی بپوشه به تلفن نگاهنکهی        کفش چپش رو قبل از ا

  آخر سر ،ي باهاش حرف زدی ، نه؟ کلستی نی مامانت راض-         
 

  ی ها هم گفتی جمله رو به قبلنی اقایدق!....ی کنشی راضیتونی نميدیفهم
 

 !من حق بده پس قبل از رابطه به فکر آخرش هم باشمبه !...

 ... گفت و بلند شدی دلش چرتي        تو
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  دلت فکر ری ، شما فقط به زگهینه د!...؟یشناسی فسفاتاز رو ممی آنز-         
 
 !یکنیم

  حس هی مثل يزی چهی یول... روچیی رو برداشت ، و سوفی        ک
 

 ! تعلل کنهشدی ترس آلود ، باعث مي ناشناخته

 دادگاه مسعود .  فسفاتاز ، قبال به گوشش خورده بودمی        اسم آنز
 

 !نبود؟

 .. بار واقعا منتظر بودنیا..        دست به کمد ، دوباره به تلفن نگاه کرد

 فرستادم  !...لشی وکنطوریو هم!  رو ، با بابامی حکم پزشک قانون-         
 

  کنم دتی اولش تهدی حتی شعور نداشتچون!... آقا جونت ي حجره دم
 
 ! تو دستمه یچ

 ... رو گرفته بود ، شل شدفی که کی        دست

 ؟!ی چي برالیوک...آقا!..؟یپزشک قانون...        حکمِ

 علم ثابت ! آقا رضا !... بابات تموم بشهي مغازه ي توزی بذار همه چ-         
 
 !  صادقانه ات يالم عالقه  و چهار ساعت بعد از اعستی من تا بکنهیم
 
 پدرت رو هم در !...رمی ، چک هم ازت بگی با حکم پزشک قانونتونمیم
 
 !مامانت مخالفه آره؟!...ارمیب

 .. افتادفی        ک

  رو زیبذار فقط باباهامون همه چ. هم به نفع خودته ، هم من  .-         
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  که ییچرت و پرت ها..من دوسِت دارم!...هم من...هم به نفع توئه...بدونن
 

  ي ، از اون گاو بازياری در بي کله شق بازيبخوا . کنمی رو فراموش میبافت
 

  یتونی ، نمیچی هقای ، دقی گوهچیبدون، ه... که مخصوص خودتهییها
 

 !يبخور

 .  دستش ي داده بود ، و حاال ، سرش رو روهی        دستش رو به کمد تک
 
  یحالت تهوع ناگهان . رفتیکنار نم چشمش ي مهتاب از جلوي افهیق
 

  مهتاب ي افهیفقط ق . دیشنی نمیچیه.  اش شده بود جهی سرگباعث
 

 .. ، آقا ، اتاق مهتاب ی پزشک قانوني ،کلمه

 ...  اتاقش در آورده بودي رو که از کشوي گلداریِ و صورتدی        لباس سف
 
 و ... اومده بودرونی پتو بری که از زی مشکيو موها... سمتش گرفته بودبه
 

 !خوبه... بود ، آرهگفته

  مجبورش الین.  اومد ادشی قشیمسعود رف.         چشمهاش تار شده بود 
 

  پولدارتر الی ني که ده برابر خانواده يمسعود.  بود باهاش ازدواج کنه کرده
 

 !بود

 ! نتونست بکنهي کارچی هلشی        وک

 ...        نتونست سر پا بمونه

  عمرش رو تجربه کرده ي لحظه نی ساعت قبل ، بهترکی نی       هم 
 

 ! گلداری و صورتدی لباس سفدنیموقع پوش..بود



 894 

 .  نگاهش کرده بود ی چشمری زیحت. کردی نمهی گرگهی        دختر د
 

 ! شده بودیراض.  بود دهی رو عقب نکشصورتش

 !؟ی چیعنی،  فسفاتاز میآنز! آقام؟..؟!حکم! ؟ی        پزشک قانون

  شده دهی نحو ممکن ، پشت سر هم چنی ، به بدتری        کلمات معمول
 

 ....بودند
 

  پاسخ   پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل امی پنی به اعی    ارسال پاسخ سر
 

   تشکر       امی پنی   نقل قول چندگانه اقول

 کر کرده  تشدی پست مفنی به خاطر ازی عزmaah کاربر مقابل از 83    
 

 .اند
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        138 
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        327 

  ارسال155 بار در 15،520        تشکر شده 
 

    08 -16-2016 ,08:10 AM 

    #50 
 

 !دی بار دوم کت صدف رو کشي برای با اوقات تلخنای        م

 :ستادی ای        صدف با نگاه عصبان

 .  ، فردا عقدشه که عقدشه گمیکار دارم م... ؟ چته ؟ معلومه؟نای م-         
 

 !گفتی بهم مکردی دوست حسابم ماگه

  که جور دهی بگه شخواستیم.. نگاهش کردرهی چند لحظه خنای        م
 
 : نگهنوی ای داد ولحیترج.. گفتهي اگهید

  داره از دهی ، مطمئنم ، شدونمیمن م . ی به فربد بگدی صدف ، با-         
 

 !کنهی کارو منی اي لجبازسر

 ؟! اونوقتی به فربد واسه چ-         

 ! گشاد شدنای مي        چشمها

 !یدونی خوب منویتو هم ا! دوستش داره !.. فربد-         

 ؟!ی مطمئن-         
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 :        رنگ نگاهش با شک شد 

  رو ی صدف ، من همه چنیبب... دعوا کههیبخاطر .  معلومه -         
 
  هی از همون روز دهیش.  فربد باهاش دعوا کرده ی تلفنشیاه پ مهی. دونمیم
 

  به من یاصال ول . هی خبرهی دونستمیمن م...بخدا.  شده گهی دجور
 

 وگرنه به من هم ...دمی ، فهمششی که سرزده رفتم پروزید...نگفت
 
  ی کسمیخواهی جون نمنای مگفتیهمش م..مامانش از اوناست!..گفتینم
 

 !دونمیم...ش کردنمجبور !..بفهمه

 ... بهت نگفته داری دلخور بشنکهی اي االن تو بجا-         

 فربد .  است گهی دزی چهیاالن مشکل من .  خود ي اون جا-         
 
 !بگو تو رو خدا صدف...بهش بگو...دونهینم

 !گرفتی اش مهی        داشت گر

 : نگاهش کردرهی        صدف خ

 !کنهینم ی فربد فرقي برا-         

 : هم فشردي دندونهاش رو رونای        م

 بعدا بفهمه .. االننیهم. بهش زنگ بزن  . گمی تو رو خدا دارم م-         
 
 ... ممکنهیدونیم

 ! کرده ياز ساناز خواستگار... فربد-         

 ! باال رفته نگاهش کرديو ابروها.. بازمهی با دهن ننای        م

 .  رو دستش ختهی رو ریآب پاک!...  بودهنی هم ادهی کار شلی دل-         
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  یبهش گفته نم!.. خانم برخوردهدهی قهر ساده نبوده که به شهی فقط ماجرا
 

 !ي خبر داریتو از چ!.. مدت نی تو ادهی در آورده شي کنه بازیکل! خوادش

 ....نای مي وق زده ي نگاه هاونی        م

 . من کار دارم-         

 !صدف دور شد        
        

  اتصال ي به ساختمان سبز رنگ روبروش کرد و دکمه ی        فربد نگاه
 

 : زدرو

 ! جانم ساناز ؟-         

 .. قرارمون سر-         

 :        نگذاشت ادامه بده

 !نمتیبیده م... سر جاشه-         

 !اد تکون ديفربد فقط سر... پر از شوق بودشی خداحافظي        صدا

 با .  دم در بود و سمت راستش رو نگاه کرد نی بعد ، نگي قهی        دو دق
 

 ! متوجه اش کردیبوق

  رو با نیدر ماش.  شد کی ، نزددی سفيوندای به هی        برگشت و با نگاه
 

  به فربد که کامل ی نگاهنی نشست ، کوچکتری باز کرد و وقتي سردآه
 

 ! نظر گرفته بود نکردری ز حرکاتش روي بود و همه دهیچرخ

 !حرفت رو بزن..؟!هی چ-         

 ؟!ي ادب بودی بنهمهی ا-         

 :        براق برگشت

 ... تو شعوری با دوست بی هر ک-         
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 ؟!ستی بدتر نيشعوریاحمق بودن از ب...؟!شعورهی بيدی تازه فهم-         

 : گفتشدیلند م که بینی گرفت و حرهی به دستگی        دستش عصب

 ... من اگه احمق بودم-         

 :در رو بست و بعد قفل در رو...        فربد خم شد

 !کشهی هم طول نمقهیحرفم پنج دق...نی بش-         

  بدون ،يری بگونهی که مي اگه اومدیول!  تو احترام قائلم ي من برا-         
 

 ! وجود ندارهي اونهی جان ،اصال مفربد

 ! اومدم دو کلمه باهات حرف بزنم -         

 ! شدرهی به روبروش خنی        نگ

 !دمی گوش م-         

  هم باباش رو نجاشیتا هم...کار رو به دادگاه نکشون!  تمومش کن -         
 

 !ي آورددر

 : سرخ برگشتي        با چشمها

 ... به مني دار-         

  مثل رضا ی مذهبي خانواده هی ي تو تو،ي قرار بود گوش بد-         
 

 ... بابات هم مهم نبودي ، برايکردیبزرگش نم . یکنی نمیزندگ

 ؟! من مهم نبودي برا-         

 بفهم  . ستمی ننجایاالن فقط بخاطر رضا ا ! ي اش کردچارهی ب-         
 

  بهت گفت تمام ، مامانم یوقت...من باهاش پونزده ساله دوستم . دختر
 

 ! تمومهیعنی...ستی نیراض

 ! غلط کرد-         
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  متوجه شد نی بست و باز کرد که نگي        فربد چشمهاش رو جور
 

 .. کردهشی حرفش عصباني تواومدن

 !  کرده يدختر عموش رو دو سه ماهه خواستگار!  نامزد داشته -         
 

 ... کننشی هفته قرار بوده رسمنی همآخر

  !ومدی باال ننی        نفس نگ

 !؟یک...ي دختر عمو؟یگی می چ-         

  تا خوادش،ی مگمی دارم بهت میوقت!...خوادشیم.  دختر عموش -         
 

 دختره از دستش  . يدی رو دتهاشیخر.  رضا رو یشناسیم.  رو برو آخرش
 

 !عقدت کنه ؟...؟!ی نگران جونت باشدی بخدا بانی ، نگبره

 و ...دیباری مشی که ازشون آتییچشمهابا .. شد رهی به روبرو خنی        نگ
 

 ... حرص آلود ي نفس هايصدا

  گهی هر خر دایدختر عموش ...ستیاصال برام مهم ن.  بهش گفتم -         
 
 ...يا

 : زدغی جبای        برگشت رو به فربد و تقر

 !خورهی گوه م-         

 با تو ..رضا با الهه بهم زد . يکردی قبال بهش فکر مدی با-         
 
 االن ... دوستش دارمشتری از جونم هم بیدونیم.  خواهرمه نایآدر..؟!زدینم
 

  ادی بیانتظار داشت.  ، رضا بود که باهاش بهم زد گمی به تو منجای ادارم
 

 ؟!تیخواستگار
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  لمیبگو بهش وک...ی بکنیتونی نمی غلطچیبگو ه!... برو بهش بگو-         
 

 !چه برسه به خودش..هکنی اون باباش رو هم مپوست

  . ستی بچه اش نگهیگفته د.  کرده رونشیب . ستی باباش طرفش ن-         
 

 باباش االن در حال .. رو بذار دم کوزهی و کشک و عروسيخواستگار
 

  که من هییاگه اون بابا..خورهی با دختر عموش داره بهم مشینامزد . انفجاره
 
 من ..ی نگران جونت باشدی، بااون موقع  . زنهیبه همش م...شناسمشیم
 

 ! بگمنوی بهت ااومدم

 ... کهنجای اي اومد-         

  نیا. بکشونش دادگاه  . ری رو بگتتی شکایپ.  به حرفم گوش نکن -         
 

 بعدش  . دهیبفرض که دادگاه به تو حق م ! نی نگفتهی که مهیاتفاق
 
  ي و با اون باباي آبروش رو ببرنکهیبجز ا ! یچیبخدا ه ! یچیه...؟یچ
 

  به فتهی می ببر زخمشهی ، که مخورهی بهم مشی که داره ، نامزديریسختگ
 

  فرداد ي پرونده ها رو من برانیسه تا از هم! ي ندارگهی دیچیه..جونت
 

 !آب هم از آب تکون نخورده !  رفته بستم

.         

  یول! ...يدار ، حق یناراحت. دونمی ، ميسوزی ميدار!  بکش کنار -         
 

  حکم نی که از استیچهل ساله قبل ن.  خودت بدترهي جلوتر ، برايبر
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  که ي که تو هر کارنهیشی نمکاری ، برهیگی ملیوک!..ادی شوهر در ببرات
 

 !ی بخواد بکندلت

.         

 االن هم !  خب لهی ، خادی ، ازت برمیتونی می ثابت کنيخوای م-         
 

 باباش گفته اسم دخترعموش رو ...ير کرد رو از سگ بدتوضعش
 
  دهی نفهمی کنار ، تا هنوز کسیاالن بکش . یگفته محرومه از همه چ...ارهین

 
 ... جاننی ، نگتی شکاي ، بريبه حرف من گوش ند.  خودت بهتره ي برا،

 :        دستش رو گرفت و تکون داد

 !فقط... ي خودت رو بردي آبرو-         

 :به همون سبک فربد تکونش داد...اوردیرو در ن        دستش 

 !نیخواب ازدواج با دخترعموت رو بب... بهش بگو ، آشغال-         

 ؟! حرف آخرته-         

  تو شناسنامه رهیم...اسم من...حرف اول و آخرمه!..آره... بازش کن-         
 

 !اش

 ! شدادهی        در رو باز کرد و پ

 ! قبل يسه هفته         فکرش رفت به 

  ي هاکهیحاال ت. شاپ ی کافي ، و بعد قرارش توی        اون تماس تلفن
 

 !گرفتندی داشتند کنار هم قرار مپازل

  رضا ، چشمش دنبالِ ، يپسر خاله  ! پی        دندانپزشک خوش ت
 

 ! استدختره
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 ! رضا ي        دخترعمو

 !ه بهش کمک کنه ، که باعث شدهی منطقلی دلهی نی        فقط ا

  رو پر کرده بود ، که نی فکر ذهن نگنی سه هفته ، انی تمام اي        تو
 

  چراآخه

 ؟        !

  هی ي اومد دلش برای        اصال به لحن و ژست دندانپزشک مغرور ، نم
 

 ! سوخته باشهدختر

 ! اونا نسوخت؟ي دختر رو قال گذاشته ،چرا دلش برای        رضا کل

 ! با دختر عموش ازدواج کنه؟خواستهی نبوده که ، رضا منی  بخاطر ا      

 !شک ندارم!...خوادی دختر عمو رو ، دندانپزشکه هم منی        ا

  شک چشم ی        اگه دختره اونقدر شاخه که چشم رضا رو گرفته ، ب
 

 ! رو هم گرفته دندانپزشکه

 ... باز شدیشی        کنج لبش به ن

  ي وجهه ينجوری اادی اون ، نمی اجتمائتی با موقعینه کس        وگر
 

 ... رو در معرض خطر بذارهخودش

 !چارهی دختر بهیبخاطر ... خداي        فقط بخاطر رضا

  پسرخاله ، خرده پرده نیاحتماال ا.         همون موقع هم شک کرده بود 
 
 ! رو به خطر انداختهتشی موقعينجوری با رضا داره ، که ايا

  یکی ، فقط از ی قانونری ، اون هم کامال غی        گرفتن حکم پزشک قانون
 
 !اومدی بر منی مثل حسي ارتباطات قوبا
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 به ...حکم رو ظرف سه روز براش آماده کردند.. ادارهي        دوستانش تو
 

 !نی ارتباط رضا و نگنی آخرخیتار

  تونستینداشت م ، روحش هم خبر شی زرنگ بازي با همه نی        نگ
 
 ! کنهشهی شي کنه که خون رضا رو توي کارينجوریا

  ، و وشای و مثل ننشستی مدی        نبود کمک دندانپزشکه ، حاال با
 

 ! سرشي رودی کوبیم ! هی بقنطوریهم

 !فقط صبر کن ... رضارمیگی        حالت رو م

 !!زمیعز...؟!! بوده آرهتی        آخر هفته ، مراسم نامزد

 ؟! آره يخوای        دخترعمو م

 !یبه منم که نگفت!!..زمی عزي صابون زده بودی        چه شکم

 ؟!        مراسم آره

 !زدمی مي اومدم برات بندری میگفتی        م

 ؟! بودم دهی        کم مگه به هر سازت رقص

 ! اومدرونی بشی        نفسش مثل آت

 !رمیگی، با هم ، ازت م دخترهات رو ي        انتقام همه 

 !نی        فقط صبر کن و بب

 !؟ی        عقد کن

 !ي کردجای        ب
        

  گرفت و معذب ی فربد رو با مهربوني ، دستهازی        ساناز اون سمت م
 

 : کرد ترش

 !نی همي ، اومدم برای متقاعدم کنخوامی فقط م-         

 ... من-         
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  همه مدت ، نیاونقدر که بخوام بعد از ا. ربد ، بهم حق بده  فنی بب-         
 

  دمیقول م.  بگو نویا! قانعم کن چرا !..شهی نمیگیم ! تمی زندگي کجابدونم
 
 !يریگی هم از من نمامی پهی ی حت،

  دستهاش رو خواستی االن فقط میول.  به کجا نگاه کنه دونستی        نم
 
 تمومش .  ساناز خجالت زده نباشه ي، جلو نی از اشتری بکشه تا برونیب

 
 !شهی هميبرا.. و برهکنه

  داشتم، یهر چ!... رو بدملمیساناز االن پول ندارم قبض موبا... من-         
 

  اوضاع نی تو اخوامیاالن هم داشته باشه بده ، من خودم نم.. به بابادادم
 

  اون يجلو. و بکنه  کار رنی اخوامینم.  خونه رو بفروشه دیبا . رمی بگازش
 

 ! آشناهمه

 ؟! خب-         

 ...ی اوضاعنی همچهی ي تویتونیم.. تو-         

  ی جوب زندگي تومیبگو بر ! تونمی که میدونیم!  حرفت رو بزن -         
 

 بگو ندارم !... بخواب هر شبیبگو با شکم خال!...امی ، با تو باشه ، ممیکن
 

 االن هم ، حرفت !.. فربد خوامتیم ، من م آدامس بخرهی به سال برات سال
 

 ! بزنرو

 .. فربد چشم دوخت ي        و به لبها

  خوش ياز رنگ اون لبها..؟!دی دست کشکلی هنی از اشهیمگه م"        
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 " ! فرمت

 ...ستیقصه ن..زنمی حرف مي دارم جد-         

 ! منم قصه نبافتم-         

  بذار رویدست منو بگ !..نیو بپوش و ج رتی سورمه اشرتی تو ت"        
 

 "! امیباهات پشت کوه هم م!  دارم ی من چننی ببهمه

 مامانت !.. بابام؟ي خونه يایب...؟ی وضع منو تحمل کنیتونی تو م-         
 
  ذاره من یاشکان نم!  شوهر بدن؟ينجوری دخترشون رو اکننی قبول منایا

 
  بشم دوماد سر امی بستمی نیآدممنم .  استخدام بشم ی عنوان آبدارچبه
 

  بابا ، الاقل ي خونه نجایخرجم رو بدن ؟ ا ...نای سای بابات نمیبش...خونه
 

 ! وجدان ندارمعذاب

  آباد هم ی حلبيمن تو!...کنهی منو قانع نمنایا! قانعم کن !  فربد -         
 

 !حرفت رو بزن!..امی مباهات

 !        کالفه شد

  ، مستخدم وانهایل...زی مي ، رونیزم.  گذشته بود قهی دق چهاردی        شا
 

 !و ساناز...واری ، دهای ، مشترها

 ! انداختنیی        سرش رو پا

 ! خبلهیخ... قانع بشهخواستی        م

 .  شدم دی تازه اشکان اومده بود ، کامال ازت ناامی پارسال ، وقت-         
 
 ... نبودلشی دليهمه ...نی ایول

  .       
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 !منو قانع کرد..کنهی کار موتری اداره کامپي که توي دختر-         

 ! افتاده بودي محوي ساناز ، فاصله ي لبهانیب...        نگاهش کرد

 ؟!        دختر 

 اگه هم تا حاال شک داشتم ، !... کار رو کردنی ایول . کردمی فکر نم-         
 

 ...من!  مطمئنم گهی داالن

 ساناز ! مطمئن بود االن قانعش کرده !  نگاهش کنه کردی جرات نم       
 

  فربد بخاطر یشرمندگ!  قانع بشه گهی شعور داشت ، که حاال داونقدر
 

 ! بشهدی ، ناامينجوری بود که افی دختر حنیکه ا.  بود نیهم

 !ي روزهیباالخره ..شدی مدی بای        ول

  گهیبدون شک ، د.  از دست دادم  داشتم روی من ساناز ، هر چ-         
 

  ، وضعم ندهیالاقل ظرف چهار پنج ساله آ. ارمی به دست نمهم
 

 سه تا . پس از دستشون دادم .  فشار بذارم ي بابا رو توخوامینم..نهیهم
 

 . تمامش رو .  پس انداز داشتم یهر چ...نمی رو ، و دو تا ماشآپارتمانم
 

  به کنار ، االن نایا . دهی رو ممیبیل تو جفرداد پو... پامهری مامان زنیماش
 

  که گردنش نبوده رو داره یی فرداد رو دوشمه، که قسطهایشرمندگ
 
 ... باباي پام ، نشستم خونه يمنم پا انداختم رو..دهیم

.         

 که ! کرده ..  کار رو نی ایول..دونهیخودش نم!  منو قانع کردهدهی ش-         
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  که دوستش دارم رو هم از دستم یضع ، بذارم کس ونی حاال با ااگه
 

 ؟! امیاون موقع چه بدبخت...بدم

.         

 ! تونم ازش دست بکشمی من نم-         

  هم گذشته ی ساناز ، اونقدر داغون شده بود ، که از مرز قانعي افهی        ق
 

 !بود

 !دهی        ش

  و هر جا رهی دست بگي تو که قراره تا ابد ، دل من رو ،ی کس"        
 
 "؟ ! اسدهی بره ، شخوادیم

 !کنه؟ی کار موتری اداره کامپي که توي        دختر

 ...دی کشي        نفس سرد

  به خونه حالی فربد تازه خسته و بی ، وقتمی و نازدهی        شب ، ساعت 
 

 ز  اشتری فردا ، بای زنگ بزنه دهی امشب به شکردی بود ، و فکر مدهیرس
 

 !گذشتی مدهی شی ساعت از عقد رسمهشت
        

  تر کم کم رفته بودند و بهی غريمهمونها...دهی شي باباي خونه ي        تو
 

 ! مونده بودند هنوزآشناها

  نامزدش ، سر درد رو بهونه ي سوده بعد از رفتن خانواده نطوری        هم
 

  لباسهاش رو از نکهیعد از ادر رو بست و ب.. بود و وارد اتاقش شده بودکرده
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  ي پرت کرد و با گذاشتن دست رويمحکم به گوشه ا.. در آوردتنش
 

 ... تخت پرتاب کرديخودش رو رو ..دهنش

 ! از حوصله اش خارج شده بودنی امي        تحمل کارها

  از دور کمر يدستهاش که لحظه ا! برق چشم هاش !         خنده هاش 
 
  کن خواهر خونه ی دل خالي کش دار و تويلبخندها...شدندی دور نمدهیش
 

 ! کنشخراب

 .... شددی اش شدهی        گر

  ی بود که حال داماد بنی ادادی مدی امی که بهش کميزی        تنها چ
 

 و !  عقدههی فقط نیکه ا.. پدرش بودماتومیاولت.. ، امشب گرفته بشهوجود
 

 !ذارهی نمنروی پاش رو از خونه بدهیش ! ستی نیعروس

  رو نی اتاق امي چطورشعورشی بي زن عمو و دخترادونستی        م
 

 ! کردندحجله

 : شدرهی        به سقف خ

 خبر ...ی شب رو صبح نکنشاهللایا...ی الهی بشکهی تکهیت..نی ام"        
 

 "ارنی رو صبح برامون بمرگت

  تا خواستی مشدی و اگه مشدی از لبش جدا نمی ، لبخند آننی        مه
 

 ! همه رو نگه دارهصبح

 ! عمرشهي روزهانی از بهتریکی        مطمئن بود 

  ي تاالرهانی از بهتریکی يتو.. گرفته بودی جشن عقد باشکوهنی        ام
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  که به ییبای زانی برلسیو حلقه و سرو...ریشام فوق العاده چشمگ. شهر
 
 با اون ..شدی دور نملیم لحظه از چشم فاکی محضر داده بود ، ي تودهیش
 

 !شیانی خاص برلبرق

  ي و توکردیمرتب اسفند دود م!...به شدت ... بودی خانم راضنی        مه
 

 ! چشم بد از عروس و داماد دور بشهفرستادی صلوات مدلش

  خونه داشتند و ي هم تويادی و پاش زختی        بعد از مراسم تاالر ، ر
 

 ... بکوب راه انداخته بودند هم تا دو ساعت بزن واونجا

  مراسم عقد نیچی همهیتا حاال ...لی کدوم از افراد فامچی هبای        تقر
 

  شیپ.  آورد ی خانم رو سر شوق منی بود مهنیا.. نگرفته بودندیباشکوه
 

 !دیمادر سع... خانممیمر

  ي سوده مراسم بزرگتري بود که نکنه بعدا برانی اشی نگراني        همه 
 

  که در شانش بوده رفتار ي بشه و با دختر بزرگترش اونجورگرفته
 

 !نی امياون هم با اونهمه عجله !..نشده

  نی مادرزنش بر اومده بود و امي از پس خواسته ی هم به خوبنی        ام
 
  ها شده يباعث حسرت دور و ور... خانمنی مهتی پر از رضاي گفتنهانیام
 

 !بود

  ساعت بود همه مین..پی داماد خوش تی و برافروختگتی        منتها عصبان
 

 ! متوجه خودش کرده بودرو
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  ها کم کم بلند ي تر رفته بودند و خودبهی تمام افراد غری        وقت
 
 !شدندیم

  رو از دهی بگه فکر بردن شنی به برادرش گفته بود به امدهی        پدر ش
 

 ! ندارندي قرارنیو چن.. کنهرونی بسر

  نی انی امدونستیم... هم همراه بودنی کامل مهتی که با رضاي      قرار  
 

  خانم هم نیو مه!... مجبور بشهنکهیمگه ا..کنهی رو دوباره تکرار نمادی زخرج
 

 !خواستی بزرگ می عروسهی حتما

  گفته می مستقری ، غدهی شيعمو و زن عمو..        فرشته و همسرش
 

  ی جشن عروسهیو بعدا ..کنندیرو شروع م شونی که بچه ها زندگبودند
 

 !شهی هم گرفته ممختصر

  می بود که تصمنیبخاطر هم..خواستی خانم نمنی رو اصال مهنی        ا
 

  تی عموش، نهاي به خونه دهی همسرش رو وادار کنه سر رفتن شگرفت
 

  نی باشکوه رو هم سر فرصت از امی قول عروسنکهیتا ا.. رو بکنهيریسختگ
 

 !رهیبگ

  نگاه هم دهیبه ش.. االن به شدت بر افروخته بودنیام.  نه االن ی        ول
 
 !کردینم

  دلش به يتو... بشهکی سر از مادرش خواست نزدي با اشاره دهی        ش
 
 .. شدکی گفت و نزدیماشاله.. دخترشییبای همه زنیا
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 : اشاره کردمنی        به ام

 !کنه؟ی مينجوریچرا بابا ا... مامانشی بب-         

 ! تو؟شهیروت م... وا خاك تو سرم-         

  نیام..یول. خودم دوست ندارم حاال ...رمیمن که نگفتم م!  ماما -         
 

 ! شدهیعصبان

  کاری داره چدونهیبابات خودش م.. نباشهتیتو کار!  بشهی عصبان-         
 
 !کنهیم

 !        لبخندش کش دار شد و رفت

 ! خدايا...اصال..دیفهمی        اصال منظور منو نم

 !        سوده کجا بود؟

 چرا ..دمی کشیقی نفس عمدمش؟ی ندیاز ک.         به دور و برم نگاه کردم 
 
  امشب ی از خوشدادی پر غضبش اصال اجازه نمينگاهها...کردی کار رو منیا

 
 ! ببرملذت

 !شهی نممی حالزهای چنی من ا-         

 !کنار آشپزخونه... برگشتمنی امي        متعجب سمت صدا

 :        بابا سرش رو تکون داد 

 !دعوا هم با شما ندارم...من حرفم رو زدم.. من زی عز-         

 !ستمی شما هم نيمسخره ... منم دعوا ندارم-         

  کی از شتری اصال نگاهش بیول.. کردم مظلوم بهش نگاه کنمی        سع
 

 ! من متوقف نشدي هم روهی ثانصدم
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  به هی که تکدمی لحظه سوده رو دهی..ستادندی کنارش انای        بابابزرگ ا
 
 !نهیدست به س...کردی رو نگاه منی امظی با غیی دستشووارید

 . تونستندی نمی آرومش کنند ، ولکردندی می هم سعدای        زن عمو و آ
 

  پاچه گرفتنهاش ، من رو نی نبود با ادیال بعاص...رفتمی بهتر بود جلو نممن
 

 ! کنهطی مثل مامانش خهم

  بار دور بابا جمع نی باعث شد همه انی امي کنترل نشده تی        عصبان
 

  باهاش اتمام روزیمامان د.. کننشی راضتونندی نمدونستمی میول...بشند
 

 ...زدی حرف مامان حرف نمي رورفتیبابا سرش م.. کرده بودحجت

 به سرعت چشم گرفت و ... کردی لحظه نگاهم با نگاه سوده تالقهی        
 

 ؟! کارهانی بود از ایمنظورش چ.. راهرو شدوارد

 ! نقص ؟ی بدی با وجود سعیحت...؟! فراموش کنهخواستی        نم

 نگاهش .. که شدم از راهرو چشم گرفتمنی شدن امکی        متوجه نزد
 

  حدس زد داره بهم شدی پر بود که اصال نمی کالفگ وتی با عصباناونقدر
 

 ! نهای کنهی منگاه

 ..        دستم رو گرفت

 !می بر-         

 !همه بشنون... بلند گفته بود که بابا بشنوهي        جور

 ...        بابا دو قدم جلوتر اومد

  !دیتونی ، منی برنیشما خواست!... خاننیام!  جناب -         
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 با ...نمی رو ببنی امي شده دی کلي هم دندونهاينجوری همتونستمی  م      
 

 !کردیمنو نگاه م.. بهم فشردهفک

 :        آروم گفتم

 ...بذار بابا آروم بشه...زمی عز-         

  داخل چشمهاش باعث شده فقط آب دهنم رو قورت بدم و ي        قرمز
 

 !م داشت زدنم رو هلیاالن پتانس... رو قطع کنمحرفم

  ی اون نگاه عصبانریو من ناخودآگاه که از ز..  سمت بابادی        چرخ
 

 ..دمی کشی شدم نفس راحتخارج

  برو يشما هم ناراحت بود ! برمیمن همسرم رو م!  عموجان -         
 

 !هی پشتي کوچه نیهم!  محليکالنتر

 ان دستم رو همزم... و برگشت سمت مندی        دستش رو سمت در کش
 
 ! بکشمغی خواست جی و من دلم مدی اومدن بابا کشبا

  خودش نبود بابا يبخدا اگه تزها.. ماماني فکرهانی        از دست ا
 
 !شدی مخالف نمينجوریا

 عمو بابا رو گرفته .  بودند نجای هنوز انای که بابابزرگ امی        شانس آورد
 

 منم مونده ...شدیدش م غي نوه يو مادربزرگ داشت قربون صدقه ...بود
 

 !ادی کوتاه می کنی امنمی بببودم

  که انگار کردی مزمی عززمی عزي شد و جورکی نزدنی        مامان هم به ام
 

 .... بوددهی بودم اون نقشه رو کشمن



 915 

  براشون نمونده بود مامان ی شکنای که زن عمو اکردی رفتار مي        طور
 

 !فه است بابا کالي خودش از دست کارهاهم

 اونقدر . نگاهم کرد .  دست به کمر از مادربزرگ فاصله گرفت نی        ام
 

 دوباره برم و ..هی آتلي توي مثل ظهرخواستیکه دلم م ..ی و عصبانکالفه
 
 ... چونه اش رو ببوسمریز

 ! خدا ي        وا

 ! کنم؟کاری چخواستمی        م

 !کردم؟ی مکاری        داشتم چ

  خاطر اون لجن يبرا.. مثل فربدری ارزش و حقی موجود بهیاطر         بخ
 

 ! رو؟نی از دست بدمش ؟ امخواستمیواقعا م ...چرك

 ! رو؟می عصباني        دوماد خوش و قد باال

  گاز خواستی بود که دلم مي بار نگاهش جورنی شد و اکی        نزد
 

 ! آدم دور و برمون نبودنقدریاگه ا... کنمگازش

 ! برمتونمیمن نم...دهی ش-         

 ! رو از داخل گاز گرفتم که نخندمنمیی        لب پا

 اصال به ... حق به جانبي افهیبا اون ق.. دلخور و خش دارش ي        صدا
 

 !خوردی نگاهش نمیکالفگ

 ؟! بزنمش-         

 !زمی عز-         

  يسرم که رو.  دی کشينفس بلند. کالفه تر شد ...        و لبخند زدم
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  تکون داد یسرش رو با بدجنس.  اش ثابت شد نگاهم به مامان افتاد شونه
 
 ! کردمی اش رو لب خون"خجالت داره" و

 !غرق خجالت ... بود و مندهی        همهمه خواب
 

        
 !فربد؟....صدف تلفنش رو بلند کرد... شبکی        ساعت 

 ! عشقم؟یخوب!..زم؟ی عز-         

  صدف ؟یخوب...  ممنون-         

 !خوشگل خودمه ... قربونش برم-         

 !؟ي خبر داردهی از ش-         

  !دهی        حس کرد خوب نشن

 ! چرا ؟دهی جواب نم-         

 !        چشمهاش گرد شد

 !شی خاموشه گوش-         

 ؟!دهیش        .

 !        با لرز گفته بود

 ...تلفنش خاموشه!.؟ي دار ازش خبر-         

 ... فرستادنیی صدا آب دهنش رو پایو ب...        صدف چشمهاش رو بست

 خبر ! اگه بفهمه ! اگه بفهمه !  گوشش زنگ زد ي تونای مي        صدا
 

 !نداره

  همسن و ساالنش متفاوت شتری که صدف رو از بي ایژگی وی        ول
 
  ، متوجه همه هی کمتر از پنج ثاني تو هوش خارق العاده اش بود کهکرد،یم
 
 ! شدزیچ
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 ! بودهعهیشا!  از ساناز ي        خواستگار

 !خوادی رو مدهی        فربد ش

  متاسفانه ، یول.. خبر نداشتهی کسنکهیو با ا... امروز عقد کردهدهی        ش
 

 ! با خبر بودهصدف

  دیفهمی مدی هم نباگهی دچوقتیه...دیفهمی االن فربد مدی رو نبانی        ا
 

 ! و نگفتهدونستهی صدف مکه

 !؟ي خونشون رو داري شماره -         

  نای اازدهیهمون ...شناسمشونیمن م...نصف شبه...االن که ! زمی عز-         
 
 !بذار صبح!...خوابنیم

 .  چند ساعت بعد ایاالن ...کردی می فربد چه فرقي        به هر حال، برا
 
 !دست داده بود رو از دهیش

 !امشب کنار همسرش بود..        دختر مورد عالقه اش

 ... آخه خاموشه-         

 .. کردی        مکث

 ... ، از دستم دلخورهکنمیفکر م.  بودم ی ، عصبانشی چند وقت پ-         

 !ختیری فربد ، ترس به جونش مي        لحن آروم و خسته 

 !زمیخوابه عز.. االن-         

  ادی کن بشی راضي جورهی یتونست!.. که ؟شینیبی صبح م-         
 
 !بخشهی منو نمينجوری ادونمیم...نمشی ببدیحتما با!...نییپا

 !دی حدقه چرخي        چشمهاش تو

 !باشه.... باشه-         

 !هی مرخصدونهی مدادی لو مدی        نبا
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  گهی کن دشیراض...که ي جورهی...قبلش باهاش حرف بزن... خودتم-         
 

 ...بگو حال من چقدر بد بوده...صدف

 !صبح...باشه حتما...باشه. آره-         

 !سر خورد..         صدف تلفن رو که قطع کرد
        

 .. سرم بوديمامان باال.. شدمداری شونه ام بي روی        با تکون دست

 ! خو ؟هیچ!.. مامان؟-         

  خودم رو عقب یکم.. شدمارتری هوشیشست و کم تخت ني        لبه 
 

  ..دمیکش

 ! دم درهنیام...؟! مامانیشی پام-         

 !ن؟ی ام-         

 ؟!هفت.... نگاهم به ساعت افتاداری اختی        ب

 ! بودمدهی        دو ساعت هم نخواب

 ! االن خواب باشهدی بانی        ام

 رختخواب داشت منو ...دمی به صورتم کشی        نشستم و دست
 
 ! که شدینم ..یول..دیبلعیم

 ! باال ؟ادی چرا نم-         

 هنوز از دست ...کردمی مشی اومد که راضیاگه م...نمی بلند شو بب-         
 

 ! دلخورهبابات

 :دمی        لب چ

 ؟ !گهی از دست بابا د-         

 :        زد رو گونه اش
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 رو هم !... ؟گهی اونجا دیرفتی مذاشتیم!... رو دهیورپر.. خاك عالم-         
 

 ! زودیشیپا م!..هیزی چخوب

  هی داشتم تا اجیاحت.. شونه ام زد و من همون موقع بلند شدمي        رو
 

  رو دستم داد دمی بافت سفيوارد هال که شدم مامان پانچو... بخوابمهفته
 
 ...مال سوده بود... شال سبزهی و

  باهاش خونه ينر... صبحونه درست کنمرمیمن م... بدو-         
 

 !ارمی کم از دلش در بهی...نجای اادی کن بشیراض..شون

 !ياری از دل در بیتونی هم خوب میلیتو خ...        آره خب

 !        زرنگ

  نشیماش... آب هم به صورتم نزدمهی اومد ادمی        در رو که باز کردم 
 

 !خندان ...به سمتم اومد... شد و ادهیپ. ود  دم در پارك بي جلودرست

 دستاش رو .. رو نداشتشبی دياصال حالت گرفته ..        خدا رو شکر
 

 ... باز کردکامل

 ؟! حال صبح عشقم چطوره-         

 :        خنده ام گرفت

 !زشته بخدا  ....نی ام-         

 !گوه ...هی حال من که سگ-         

 برعکس ...لحنش بد نبود ! هی دو ثانيفقط برا. دم         ازش جدا ش
 

 ! که استفاده کرده بودیکلمات

 !دی حق داشتند شانایمامان ا...        خوب بود که کوچه خلوت بود
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 !چه برسه به اتاق خودش!... کوچه هم قابل کنترل نبودي تونی        ام

  دکورش یه بود کلگفت...نمی اتاقمون رو ببخواستیچقدر دلم م..ي        وا
 

 ... بشمزی سورپرادنشیقرار بود من با د... عوض کردهرو

 ! باال می بر-         

 ! باال خفه اش کردم عمو روامیب!... باال ؟-         

  !کنهیمامان داره صبحونه درست م !...نی ام-         

 ! فقطخورمی دارم حرص مشبیمن از د!.. کوفت بخورم-         

  نجای من اگفتی بار هم مکی قهیهر پنج دق!... چهار خونه مون بود        تا
 

 !ستمی نراحت

  رو گهی جشن دهیمن اصال تحمل .. ماماني        برخالف خواسته 
 

 ! بودمدهی رقصی شش تا عروسيبه اندازه ...واقعا کم آورده بودم...نداشتم

  کنمی م غشی و خستگیخوابی من دارم از بدی دی        آخرش ، وقت
 

  گهید..صورتش رو که جلو آورد..  رفتی کدمیاصال نفهم...يبا دلخور...رفت
 
 ...دمی نفهميزیچ

 ... رفتمنی و دنبالش سمت ماشدی        دستم رو کش

 !مامان منتظره.. کجا-         

  و ستی عمر بنی اي توگهید.. رو باز کرد و من نشستمنی        در ماش
 

  ماهه اخالقش دستم کی نی ايتو..شناختمشی نم ساله ام هم اگهچهار
 

 ! باالادی بخواستینم...بود

 !دادیجوابت رو هم نم!... بوددهی فای بيکردی        اصرار هم م
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  فی من حردونهیمامان خودش م..؟!یبه من چ...        نشست و روشن کرد
 
  :دمیبا لبخند پرس...شمی نمنیام

 !م؟یری کجا م-         

 : سمتمدیچرخ        

 !فقط ..خوامی مدهی من ش-         

 ! آدم رو دوست نداشت ؟نی اشدی        م

 ! خوشگلش؟ي صدانی        با ا

 !        قربونش برم

 !؟ینی اتاق منو ببيای بيخوای نم-         

 !اتاق ما بود !..        چه پر رو 

 ! اتاق ماست -         

 ... مونهیهمش که شب نم!...طرفه؟ ی عمو فکر کرده با ک-         

 :        برگشت و نگاهم کرد 

 !..شهی صبحم م-         

 :دیچی        دوباره به روبروش نگاه کرد و پ

  رونیمنو ب!.. کردهکاری چرهی مادشیشب ..دهی صبح دخترشو م-         
 
 ؟! آره یکنیم

 ....خوب بود که لحنش آروم بود ...ای        خدا

 ! نگفتيزیچ.. بابا که -         

 سه بار رفتم تو ..گهیگند زد بهش رفت د...زمی عزگفتی می چگهی د-         
 

  عتری سریکی کدوم نمی ببکردمی مامان رو امتحان ميچاقوها..آشپزخونه
 

 !برنی رو مسرش
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 ! ادب یب!..نی ام-         

  !یدونستیاگه م...خوامتی میلیخ..دهی ش-         

 ! خودشون ي خونه رفتیت م        داش

 ! منم -         

 !؟ی تو هم چ-         

 ...دمی        فقط خند
        

  کالسهاش شروع ازدهی بود ، و سوده امروز از می        ساعت درست نه و ن
 
  گشاد مادرش رو هم ي خونه و لبخندهاياعصاب موندن تو . شدیم
 

 ... زده بودرونی زودتر بیکم..نداشت

  قلبش گذاشت و ي دست روینیبا ه... که در رو باز کردنی     هم   
 

 !دی رو عقب کشخودش

  شلوارکش رو چند ي مرد روبروش ، تا روي        نگاهش از سر شونه ها
 

 ! کردی طبار

 !شیآت... فربدي از چشمهایول..دیباری مدی        برف شد

 همراه شلوارك ...ف برریز... سبزرنگهی حلقه انی آستشرتی        با ت
 

 !دیلرزی نمیحت..یمشک

 !کردی رو حس مشی فاصله هم داغنی        سوده از ا

 ؟!کجاست..؟!ده..ی ش-         

 ! نفس ندارهدادینشون م.. گفتنشدهی        اون طرز ش

 ...شما..آقا فربد!...یوانی کيآقا.. آ-         
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 رنگ به ...ادامه بدهباعث شد نتونه حرفش رو ... روبروشي        صحنه 
 

 ! زرد و کبود فربدشدت

 ... رنگشی کبود آبيبجز لبها!..دیلرزی        نم

 ! کرده بود؟کاریچ...        خواهر احمقش

 گفت بهم گفته برو به ..؟!        مگه نگفت منو دوست نداره
 

 !..مگه نگفت؟!..خوامتینم...درك

 ! مردیم...        فربد که داشت

  شی دل من و فربد رو آتينجوری اخواستیفقط م..؟! حقه بود        همش
 

 ؟!بزنه

 !ثافت..كِ....ی        ب

 ! اش گرفتهی        گر

 !حالتون خوبه؟!.. آقا فربد؟-         

  !ادیب...صداش کن...؟!آره..؟! خونه استدهی ش-         

  حال نیبا ا.... کجاست دونستندیخانواده اش م.. شدزی        چشمهاش ر
 

 !نزار؟

 !حالتون خوبه؟... کهدهیش...فربد... آقا-         

 ؟! کجاست-         

  اش رو نهی تند و تند سي رفتنهانیی باال و پاتونستی        حاال م
 
 ! چرا چشمهاش پر شدنددیفهمینم...نهیبب

 !؟یک!....ن؟یام!...        وقاحت خواهرش؟

 تا خود !  خونه يتو. تا تاالر ...از محضر .. افتاد نی تمام حرکات امادی        
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 فربد ، با ...حاال!  مخش بودند ي ، که مثل اره رودهی شزی ريخنده ها..صبح
 
 ؟!دونستینم...دهی رنگ پرنیا

 !گفت؟ی بهش می        چ

 !شبید...ازدواج کرده...دهیش... آقا فربد-         

 ! چهره اش رو ی ناگهانیکی ، تاردی        د

 : مثل ناله از دهنش خارج شدیی      صدا  

 ! ازدواج؟-         

 ! آقا فربد؟-         

 ! افتاد؟ی        داشت م

 ... بودمیعصبان... بهش نگفتمیچی من ه-         

 ! داد ی        ناباور سرش رو تکون م

 .... نگفتميزی        چ

 ؟!کردی نمهی        چطور با اون حال گر

 ...و خودش... فربديبجا..کردی مهی داشت گر        سوده

 کجاست !...ن؟ی اومدنتونیبا ماش... شمانیخوب...تو رو خدا... آقا فربد-         
 
 !؟

 .. کمشيبعد به لباسها...        به دور و اطراف نگاه کرد

 ... سرده هوا-         

 ! باهاش حرف بزنمدیبا...ادیب.. بهش بگو-         

  که یمثل کس! شدندی از دهنش خارج منی منقطع و سنگ        کلمات
 

  !کنهی جون مداره

 ! شوهرشهيخونه ... ازدواج کردهشبید...ستیآقا فربد ن!..ستی ن-         



 925 

  زنها گفتندی نبود منیبخاطر ا...تونستی نمیول.. نکنههی        زور زد گر
 

 !فن؟ی ضعچقدر

 انگار ... فربدیول... انداخته بودنشهیبه گر...یی        حال ناجور مرد روبرو
 

  اصال خوب نیو ا...شوکه بود... ناراحت باشهدی نبود باحواسش
 

 .اومدی سرش مییبال.. بمونهخواستی مينجوریا..نبود

 !دهی که داره سرش رو تکون مدید... گذشتهی        چند ثان

 !دمی فهمیعنی ..نیی        باال و پا

 !        و برگشت

  بلند ی شاسنیسمت ماش...آروم.. خوردیتلو تلو نم...دیلرزی نمی حت       
 

 ...سوده ازش چشم نگرفت...تا درش رو نبسته بود.  رفت ی رنگدیسف
 

 ! تا کجا ؟ی        پست فطرت

 ! پست باشه؟تونستی چقدر میی دختر به تنهاهی        

 !        چطور دلش اومد؟

 ؟! کم داشتی        فربد چ

 ! برگشت خونههیبا گر..خورهی    سوده حس کرد حالش بهم م    
        

 
  پاسخ   پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل امی پنی به اعی    ارسال پاسخ سر

 
   تشکر       امی پنی   نقل قول چندگانه اقول

  تشکر کرده دی پست مفنی به خاطر ازی عزmaah کاربر مقابل از 82    
 

 .اند
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  به موضوعپاسخ

 نینآخریبعدي آخر ... 123456789 ی نخستنخست قبل15 از 5 صفحه

  انجمن رمان نوشته کاربر باالکی عی سرانتخاب

  سریع پاسخ سریعپاسخ
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:    1805953252: 

:    71: 
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:    39: 
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 ]شتریب[

» 

 هصق نمجنا ربراک ☼SunDaughter | تافیرشت نامر

 ارس
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 تاعالطا

 عوضوم
 

  0 کاربران و 8. ( موضوع استنی کاربر در حال مشاهده ا8 حال حاضر در
 

 ) هامهمان
 

    mahyar ،baharehf ،Buhd000 ،eliii69 ،mahsa25 ، 
 

sala ،shadi  
 

 تاملک

 ىدیلک

 نیا

 عوضوم

 م، داستان، رفتار، رمان اسکنند،یم
 

 ها  برچسبشینما

 زوجم

 ىاه

 لاسرا

 و

 شیاریو
 

 دی ارسال کنيدی موضوع جددیتوانی    شما نم

 دی    شما امکان ارسال پاسخ را دار

 .دی کنوستی پلی فادیتوانی    شما نم
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  .دی خود را داري پست هاشیرای    شما امکان و
      

 
    BB codeفعال است  

 ا فعال است    شکلک ه

]    IMG [فعال است 

]    VIDEO [کد فعال است 

  فعال استری غHTML    کد 
 

 هرابرد

 ام

  ىپک ندینش .هصق و نتفگ هصق ىارب ىمیمص و نما تس ىیاضف ارس هصق
 

  اه ناتساد ندرک) ىپک ىوحن ره هب تیاسبو نیا بلاطم زا مادک ره ندرک
 

  هکبش ریاس رد راشتنا دولناد ,ىاه لیاف نتخاس , هباشم ىاه تیاسبو رد
 

  ... ( و ىلیابوم ىاه نشیکیلپا , مارگاتسنیا و مارگلت ریظن ىعامتجا ىاه
 

 لابند هب ىنوناق درگیپ و تسا ىنوناق ریغ و ىقالخا ریغ ىلمع

 دراد.

 اب سامت

 ام

 هدافتسا ریز ىاه کنیل زا دیناوت ىم تیاس ؛ناریدم اب طابترا تهج

 دینک:
Email: Info@ghessesara.com 

Tell: 

 ىاه کنیل
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 طبترم    

     قصه سرا در تلگرام

 نستاگرامی    قصه سرا در ا
 

Power by: vBulletin® V4 | Language by: VBIran |  
 

Design by: DesignerPlus 
 
 

 جورخ

 لنپ لرتنک

 ربراک

 ىربراک تاصخشم

 امش

 عالطا تهج

 امش

 ,دی آمدخوش
 

    mahyar. 
    Your Avatar 
 

  قصه سراانجمن
 

 نمجنا

 هورگ

 اه

 تسیل
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 ناربراک    
 

 نمجنا

 باتک

 لماک

 هدش

 اه

 نامر

 هتشون

 ربراک

 هصق نمجنا ربراک maah | ىش مقشاع منکیم تنیرفن نامر
 

 ارس    
 

  به موضوعپاسخ

 بعدي  ... 2345678910 ... ی نخستنخست قبل15 از 6 صفحه
 

 نینآخریآخر

 141 از 60 به 51از : جی نتاشینما

  کاربر انجمن قصه سراmaah | ی عاشقم شکنمی منتیرمان نفر: موضوع
 

  پست خوانده نشدهنی اولشی    نما

  موضوعي    ابزارها

     جستجو موضوع

  موضوعنی به اازی    امت

  موضوعشی    نحوه نما
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    maah 
    maahآواتار ها  
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     نوشته ها

        138 

     تشکر

        327 

  ارسال155 بار در 15،520ده         تشکر ش
 

    08 -17-2016 ,09:16 AM 

    #51 
 

        
 !و به اوضاع مسلط شد... جدا کرد واریسرش رو از د.... تلفني        با صدا

 ؟! اون حالت يتو..؟! بوددهی        خواب

 ...        با کفش و کاپشن
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 : دادصی تشخکری فرداد رو از اسپي        صدا

  ؟ی هستيکدوم گور.. رضا-         

 !میسه و ن...        به ساعت نگاه کرد

 ؟ییکجا!...شته؟ی فربد پ-         

 !        فربد؟

 .... به خودش دادی        تکون

  داشی ، پشمی موونهیبخدا دارم د. جواب بده يشنوی ميدار!  رضا -         
 
 ...رونیاز صبح ، از خونه زده ب . کنمینم

 ! تکونش بدهتونستی ، نمی نگراننی ، االن بجز ايزی چچیه        

 : رو بلند کردی        گوش

 !چشه؟..؟!کجاست...؟! فربد -         

 !ست؟ی تو نشیپ!...ست؟ی اونجا ن-         

 !چته فرداد؟....ستی ن-         

 : اومد ری        صداش با تاخ

 !ازدواج کرده..دهی دختره ، ش-         

  اون کلمات رو ارتباط نی تا بدی طول کشهیده ثان.  چند بار پلک زد        
 

 !بده

 ..چ..؟!دهی ش-         

  ....يدختره !  ازدواج کرده سگ پدر-         

 ! بشهاری فرداد باعث شد هوشکی        فحش رک

  دراز ، قی که فربد دوست داشت ، همون دختر ليدختر ! دهی        ش
 

 ؟! کردهازدواج

 !        چرا ؟
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 !؟یبا ک...؟!ی چي واسه -         

 : پر حرص فرداد گوشش رو کرد ي        صدا

  یب!  بوده یالبد چون الش!  چرا دونمیمن چه م...؟!یخواب!... رضا ؟-         
 

 ....وجدانِ

  جیسرش داشت گ.  داد هی تکواریو سرش رو به د..        لبش رو تر کرد
 
 ...رفتیم

 دختره عوض .. که فربد اخراج شدهی از همون موقعگهی صدف م-         
 

  احمق هم رفته نیا ! دنی امروز شننیهم... نگفتهی کسچیبه ه!..شد
 

 االن شوکه .  ، اومده صاف گذاشته کف دست داداش بدبخت من دهیپرس
 

  صبح زود با لباس گهیمامان م . شمی میدارم روان... کجاستدونمی ، نمشده
 

  نی مامان بنزنیماش.  زده باشه خی جا هی ترسمیم..رونی رفته ب خونهتو
 

 ! بکن ي کارهی... نداشته

 !امی دارم م-         

  قدم رو هم هی برداشتن ي نای        تلفن رو که گذاشت ، حس کرد حت
 

  مبل بلند يکتش رو از دسته  . دی کششیشونی پيدستش رو رو . نداره
 

 ...مت در رفت ، و تلو تلو خوران سکرد
        

  داد و هی تکواریسرش رو به د...ی صندلي        ساعت پنج ، رضا نشسته رو
 
 ! شدرهی فرداد خي قدمهابه
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 ! ها زنمتی ميخوری تا مرمتیگی مامیم..نی بشای ب-         

 ! خفه شو-         

 .. تهوع داشتدیحالت شد.         سرش به دوران افتاده بود 

 : به خودش داد ی تکون        صدف

  ...يدختره !.. چقدر ، رذل-         

 :ستادی        فرداد ا

 مرض !... آشغال بودهي توری تقصنیهم.. گوهي زر نزن مسخره -         
 

 !پاشو دختره شوهر کرد..؟! پاشویزنی صبح کله سحر بهش زنگ میداشت

 گفت ..شبید.. زدفربد خودش به من زنگ... هزار بارنیا... فرداد-         
 

  ی وقتیول.. جرات نکردم خبرش کنمدمیمن صبح که شن... کنمخبرش
 

 !گفتمی میچ.. زدزنگ

  از ی کرد تا کمشیشونی پي هی        رضا خم شد و دستهاش رو تک
 

 : کم بشه سردردش

  ي داشت برنویطاقت ا...فربد با اون حال داغونش !...یگفتی به من م-         
 

 !ر کرد دختره ؟ شوهی بگبهش

 : زدغی جهی        صدف با گر

  تو دمیمن خودم از صبح که شن.. ولم کنیکیتو .. رضا-         
 

 !کردم؟ی مکاریچ...شوکم

 : زد و ادامه داد هی گرری        و ز

 ! پست نقدری نفر اهی شهی باورم نم-         
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 . ش نگاه کرد  در به برادري گفت و از الی لبری زي        فرداد مسخره 
 

  ي پرونده حرفهايو پرستار تو . اومدی منیی داشت با سرعت کم پاسرم
 

  قبل ، دکتر از برخورد بد فرداد ناراحت ي قهیده دق..نوشتی رو مدکتر
 

 ! بود و بهشون گفته بود داخل نشنشده

  ی گرفتن آنتي بشه براي روز بسترهی بود که نی دکتر اصی        تشخ
 
  سرم تموم بشه تا از نی اخواستی فرداد فقط میول..سر وقت ي هاکیوتیب

 
 ! ببردشنجایا

  يزی راحت تر بود پدر و مادرش چالشی آپارتمان خودش خي        تو
 
 ! مادرش رو نداشتي هاي اعصاب خرديحوصله  ..فهمنینم

 !محمد بود...        تلفن رضا زنگ خورد

 !خی ي به سرديزیچ..ده شری از دلش سرازيزی        احساس کرد چ

 ! بله؟-         

 !؟يخونه ا.. رضا-         

.         

 ! باهات حرف بزنهخوادیم..آقا...نجای ايای م-         

.         

 ! تر نشدهی تا عصبانایب!.. االن-         

 ! رفتنیی مثل زهرمار از گلوش پايزی        چ

  !امی م-         
        

 .  شونه اش بود يدست سارا رو. ب رو دست مامان دادم  آوانی        ل
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 ! اخم آلود آقا بودم ، به ماماني نگاههامتوجه

 !اصال حوصله اش رو نداشتم... رو برده بودنی        خوب بود محمد ، نازن

 ناخودآگاه بلند شدم و .  ، بند دلم رو پاره کردفونی زنگ آي        صدا
 

 : فائزه اومدي بودم که صدادهی هنوز باال نرس. پله ها پا تند کردمسمت

 ! آقا رضان -         

  دمی ديفقط آقا تو. نباشم دی دي که توییجا.  دادم هی        به ستون تک
 

 ...بود

 ...نشی ماشي        صدا

 ؟! تو ي کردکاریچ..        رضا

 :دمی آقا رو شني و صدادمی چسبواری        به د

 !یگی نمیچیه.. شمایشیالل م..!. کوثر -         

 : آقا حرف اون رو هم قطع کردیول... دلخور محمد اومد ي        صدا

  زنمی همه مي حرف من، جلوي توادیب... محمدگمی دارم از حاال م-         
 

 ! گوشتتو

 سرم رو .  اومد ی کوتاه نمیچی آقا ، با هنیا.        چشمهام رو بستم 
 

 ! که کنارم نشستدمیرو دو سارا .. دادم تکون

 !دیترسی ميزی        خودش رو به من چسبوند ، اون هم مثل من از چ

 دل آشوبه رهام ! دونمینم..ی از چیول . ترسمی مدونستمی        من فقط م
 
 ...کردینم

 ؟!االن ..حاال..؟! کرده بودکاری        رضا چ

 ... کهی        درست وقت
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  هیمن ..کردی مکاریخدا داشت با من چ... امهی گر        احساس کردم آماده
 

 ؟! نرمال بودمآدم

 !راسته ... خواستم از زبونش بشنومینم..        فقط مطمئن بودم

 بخاطر ... دلم گفته بودم به دركيحاال که من تو... نهگهی        حاال د
 

 ...د  پر مهر محميبخاطر نگاهها...نایمادربزرگ و آقاجون ا...مامان...آقا

 ؟! شده بودي قونقدری        گوشهام چرا ا

 ...دمیو لرز...دمی آروم سالمش رو شني        صدا

 بگو هر ..؟!ستیمگه بد ن... نکندمونیکه گفت ناام..        بخاطر مادربزرگ
 
 ...گهی بزرگترم میچ

 ! نبودنهایا...        نه

 شب ... رفتیچرا وقت. ..یول.  ، ازش حالم بهم خورد روزید! روزی        د
 

 ؟! بودم برگردهمنتظرش

 ... گونه هام حس کردمي        اشک رو رو

 ! فائزهخوامی نمیچی ه-         

 رضا خودش به .. نفرهیفقط .. بد باشهتونستی آدم مهی        چقدر 
 

 ...ییتنها

 ! بود؟ی آورد چی که خدا داشت سر من میی بالهانی        ا

  ...نجای ايای ب خواستم-         

 !ره؟ی بگیمی چه تصمخواستی        آقا باز م

 معلوم !  کله اش ياسم منو انداخته تو . خواستی رو منای        رضا آدر
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  رونتیب..کنمی ترسونده بودش ، که از ارث محرومت مي چطورستین
 
 ..کنمیم

 !باهات اتمام حجت کنم.. همهي جلو-         

 ! آقا نبود؟ریتقص..؟!رضا بود ری        همه اش تقص

 !یلعنت خدا به تو لعنت..        لعنت به تو رضا

 !ی        من فراموشت کرده بودم لعنت

  تار هی يآبرو!.. مهمترهی دخترم ، برام از همه چي که بگم ، آبرو-         
 

  ی هم راهت نمنقدری هميوگرنه برا!  وجود نحس تو ياز سر تا پا . موش
 

 ! خونه ي تودادم

  يصدا!  رشته بودم پنبه شد ی ، که هر چکاری ؟ چي کردکاری        چ
 

 ..کردی گرمش کنار الله گوشم، هنوزم داغم مينفسها

 ؟!        چرا منتظرش بودم شب برگرده

 .. رو بهم بزنمي نامزدنی بخوام ا-         

 !ومدی        نفسم باال ن

  ی محل ، که چي توچهیو بردم ، که بپ مهتاب ري اول از همه آبرو-         
 

  بوده که دختر یچ...دختره نخواسته؟..پسره نخواسته...؟! بودهیچ..شده
 

 ...هی رو نخواست رفته سراغ عموش

 ..        دادش باعث لرزم شد

  از خدا يحرومزاده ...تف تو اون ذاتت...تف تو اون روت.. تف-         
 
 ...خبریب
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  ای راسته دیپرسیچرا آقا اول ازش نم...دمی سارا رو شني هی گري        صدا
 
 ... اون دختر دروغ گفته بوددیشا... اونادیشا...نه

  نجای ای خونه و مادرت و هر چنی ايبرا...ي من تموم شدي برا-         
 

 ..یداشت

 ...گنی دارن دروغ مگفتیچرا نم...گفتی نمیچی        چرا ه

  گندت بلند خوامینم!  بچه ام يآبرو!  مهتاب ي فقط بخاطر آبرو-         
 

 ...کنمیبخاطر مهتاب ، دارم بهت رحم م . لی تو فامبشه

 !دیکشیاون هم نفس نم.. سارا هم قطع شده بودي هی گري        صدا

 ...یکنی پشت سرت رو هم نگاه نميری م-         

 ...وا رفت...        عضالت سفت شده ام

  نداشته يآبرو!...تمام ...جوابش خوب نبود.. دادنشیا آزممیگی م-         
 

  ي بخوريخوای میبرو هر گوه... دختر ملک پوریارزون...برمی رو نمات
 

 !ي نداري خانواده اگهید..بخور

 :        نعره زد

  !ي هر-         

 ...کردی مهیکه حاال به شدت گر..برخالف سارا.. ام قطع شده بودهی        گر

 .  رو نگاه کنم نیی از کنج ستون پاکردی سرم رو وادار مییروین        
 

 ... اومدیهق هقش م.. ماماني هی گريصدا

 ... آقا-         

 ؟! اش رو باز کنهدهی زبون برخواستیباالخره م..؟!        خودش بود
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  ، خوامتی ، مخوامتیکه م... کنهی من بلد بود بلبل زبوني        فقط برا
 
 !خوامت؟یم

 ؟! منو متزلزل کنه يمهای تصمتونستی دروغش ميهای        فقط وراج

 ! رو به باد داده بودتمیثی حيهمه ..روزشی دي هاخوامتی        م

 ! به جهنميری و ميریگی منییسرت رو پا..یشی خفه م-         

 بجز ...خوامی نمیچی ، من هرمیم!  نگو نویا.. به پات آقافتمی م-         
 

 ! مهتاب

  روشن رو نی و شلوار جدی سفشرتی هم اون تروزی ددی        حتما با
 
 !د؟یپوشیم

  ، التماست دمی قسمت ميخوای میبه هر ک!  آقا رشی از من نگ-         
 
 ...ستی ، نگو مهتاب مال تو نکنمیم

 وگرنه ..گهینداشتم د.. نداشتمرتیحتما غ..؟!کردمی مهی        داشتم گر
 
 ! مرده بودمدیار غروب با ساعت چهروزید

 بار آخرش بود پاش رو ...محمد بهش بگو!... من تموم شدي حرفها-         
 
 !ذارهی منجایا

 ....        نه که نمردم

 ... بوديروزی گرم دي هاخوامتیمثل م!  دادش ي        صدا

 ... آقاخوامی من مهتاب رو م-         

 !        بغض داشت؟

 هر روز ..نجایبرگرده ا! مردم ، که منتظر بودم برگرده         نه تنها ن
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 !هر روز...باشه

  بهش عادت کرده یکم..کم کم ، من ! یکنی        گفت بهم عادت م
 

  هیحاال بخاطر اون کم ، داشتم گر...اونقدر کم که.. کمیلیخ...بودم
 
 !کردم؟یم

  يتو...؟!وونی حيتو...دختر دسته گلم رو به تو ؟ ! ي تو غلط کرد-         
 

  !رونیب..؟!نجس

 ! نامرديای        دن

  من یوقت..دادی رو نشون مشی واضح داشت نامردیلی        خ
 
 ...خواستیاون نم...خواستمشیم

 ...خوردیمن حالم ازش بهم م..خواستی اون می        وقت

 !فاع کنه من ديتا از آبرو!  بود تمام قد سادهیوا.. آقامگهید...        حاال که

 آقا روبروش ، و کنار در .  دادم و بلند شدم هی        دستم رو به ستون تک
 

 .. تلفنی صندليرو... دستاش گذاشته بوديمامان سرش رو رو.  بود یپشت

 ...یرضا لعنت...        حواسش به من نبود

 ...        پشت به من ، هر دو دستش رو دور گردنش گذاشته بود

 !که برگشت..دی تو نگاه آقا دی چنمدوی        نم

 ... شونه و گردنش افتادندي من ، دستاش از رودنی        با د

  من به دیرسی نمییاصال کار به جا...خواستی آقا نمگهی        حاال د
 

 ! شدهداری بيتمام حسها.  فکر کنم روزی دي زجرآور و فاجعه يحسها

 !بگو...        بگو دروغ بوده

 ! روگهی دچکسینه ه...ي کردوونهیگو فقط من رو اونقدر د        ب
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 ! ببخشمتونمیم..        من

 !تونمی میول..        متاسفم

 !آقا رو از پشت سرش هم...شهی مکی داره نزدنمی ببتونستمی        م

 ! نبودهکی اونقدر بهت نزدي اگهی کس دچی        بگو ه

 ...بهش بگو!... مهتاب -         

 !ياری اسمش رو نم-         

 ! نبودي اگهی دزیچ..اصال بجز رضا.. نگاه کنمتونستمی        به آقا نم

 !بگو مهتاب  !..يای با من بيخوایبگو م... بهش بگو -         

 ..نمی برق چشمهاش رو ببشدی        م

 رضا ... تکونش ندادیول...        دست آقا از پشت سر به شونه اش خورد
 

 !من بود.. قهرمان بوکسِ  ...یلیخ.. بوديقو

 !تونستمیم..دمشیبخشی دروغه ، مگفتی        اگه م

  دیاز نگاهم فهم... فتمی بدمیترس.  برم نیی از پله ها پادمی        ترس
 
 ...خودش اومد..ترسمیفقط م... برم کنارشخوامیم

  که فقط رضا بود ،..دمی ندای..دمی گفت من نشنيزی        اگه هم آقا چ
 

 ! بودکینزد

 ..بهش بگو... مهتاب-         

 !قهرمان بوکس ؟!.. کرده بود؟هی        گر

 !بگو به آقا ،که دروغ گفتن ! ي نبودیبگو با کس... تو بگو-         

 ! که رفتیبرق...دمی چشمهاش رو دیاهی سدنی        چرخ

 !میکنیبعدا درستش م..دروغ بگو..        فقط بگو

 !ی دروغ گفتروزیه کم د        مگ

 !        من باور نکردم
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 ! بگو بهش مهتاب -         

 !بخدا رضا ..بخدا...ي شب منتظرت بودم برگردی        ول
 

 !دروغ گفتن؟..ست؟یمگه ن.. بگو رضا-         

 اونقدر .  آرنجهام ي حس کنم دستهاش رو روتونستمی        حاال م
 

 ...که درد داشت..محکم

  ساعت روزی از دشتریب...خواستمشیم... دروغهگفتی  فقط اگه م      
 

 خودم ...ای دني چهار بود تویهر چ... چهاري ساعتهاي از همه شتریب..چهار
 

 ...اتاق هر دومون.. اتاقموني توادی بگفتمی مبهش

 ...کردمیبغلش م.. االننی        اصال هم

 !بگو بهش ...تو رو خدا...دوست دارم مهتاب.. من-         

  !ای        خدا

 چقدر حاال چشمهام ... گوشش اومدي محکم آقا توي دهی کشي        صدا
 

 ...دیدی مخوب

 : آقا سمت مني        و دست دراز شده 

 ! برو تو اتاقت -         

 حاال که من ...خواستیحاال که رضا م ..خواستی        حاال آقا نم
 
 !شدی نمگهیحاال د...خواستمیم

  تا نرسه مردی مروزی بود دیکاف.. بد باشهتونستی        چقدر رضا م
 

  چه احمق ارهی نادمی... گذشته روارهی نادمیتا ... اتاق مني توادیتا ن...خونه
 

 ... امیبدبخت
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 دختر ....گنینگفت دروغ م... نبودهي اگهی        حاال که نگفت با دختر د
 
 جود داشت ، که دستش به اون  بجز من وای دننی اي هم توي اگهید
 

 ... نقص خورده بودی بي بازوعضالت

 !رفت؟ی مدی        حاال با

 !        االن؟

 ؟! و رو کردری رو زامی        حاال که دن
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    #52 
 

        
  می شونه و گوشش تنظنیب ، تلفنش رو نی        پارك کرد و همون ح

 
  کالفه از پارك افتضاح نی با حرارت مشغول صحبت بود و حسنینگ...کرد

 
 : تکون داد ي ، سریی جلونیماش

 !نیاجازه بد... خانمنی نگ-         

 ..نیشما به من گفت...ی صادقي آقا-         

 ...زمی من ، عز-         

  حاج ي به مغازه یدور نگاهاز .  کرد خودش رو کنترل کنه ی        سع
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 : کرد محمود

 ! هست؟ادتی.. گفته بودم؟یمن بهت چ!  جان ، گوش کن نی نگ-         

 ...گهی ملمیوک..؟!شهی چرا نم-         

  تا خوادی چون متونم،ی مگهی ملتیوک!...ي قرار بود فقط گوش بد-         
 

 من بهت گفتم ! هی تقلبشتیجواب آزما.  ات کنه سهی که بشه سر کییجا
 

 پات به دادگاه .  قبل از دادگاه ی بکنیخواهی ميهر کار.  از دادگاه قبل
 

 فقط  . شی آزماي برافرستهی ، دادگاه می کنتیشکا.. خانمنی نگبرسه
 

  پرونده ها روال خودشون رو نیا . کردمی بود من درستش می قانونیپزشک
 

  دیبا..رنیگی هم استعالم مگهی دي ، چند جایعالوه به پزشک قانون . دارن
 

 با کمال احترام ، من االن ..ادی از دستم بر نمي کارچی که من هیی جايبر
 
 که از طرف من !.. دستتهی کامال تقلبي برگه هی!...شناسمی شما رو نمگهید
 

  کردم ، با همون روش پامو جادشی که برات ایبه همون سبک . بوده
 
  پرونده ، دست کمش نیمثل ا! حرفتو  ی ثابت کنیتونینم!  کنار کشمیم
 

  دهی هم اشتباه رخ مشهیهم ! ی پزشک قانونرهی پنجاه تا مي باالي اهفته
 

  ری ، اول از همه خودت گيری رو بگتتی شکایپات برسه دادگاه ، پ!...
 
  یپی که اشتباه تاشهی منی راهش انیساده تر! نه دوستام !..نه من  ! یفتیم
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  همه نایا!..يدی رو خرشگاهی از افراد آزمایکی!..يل زد رو گویمنش...بوده
 

 ..ي که تو بخواي نه اونجوریول..فتهی مریرضا هم گ.  تو هی علشهی ماش

 .. م-         

  . تی شکایاالن فردا صبحه شما هم رفت!  شما گوش بده فقط -         
 

  شیما جواب آزشهیثابت م .شگاهی که بفرستدت آزمانهی ای کار قاضنیاول
 

 رابطه !... نامشروعي رابطه شهی ، مشهیحکم تجاوز لغو م.  اشتباه بوده یاول
 
  يبرا!  حالتش نود ضربه شالقه نی سخت تري نامشروع هم حکمش توي
 

  نیتازه ا!.. هر دوتون يزندان ، برا!... هر دو تون ي ، براقیتعل!... دو تون هر
 

  ی بستگلشیبه وک!... کرده اتغهی که رضا نتونه ثابت کنه صهی صورتدر
 

 ! ثابت کنهتونهی باشه ، اون رو هم ميآدم کارکشته ا! داره

 ؟! کنم حاال کاری چدیمن با!.. مگه ممکنه؟-         

 ! خوب بودنی        ا

  ! ي انجام بدیتونی که مهیتنها کار ! يفقط آبروش رو ببر!... آبروش-         
 

 !  که بهش وابسته اس یی هر جا ، شرکت ،لی فاميتو!.. کارنیبهتر
 

 بگو از ... باباشيخونه .. کن ، برو همراه بابا و مامانت خونه اششیخانوادگ
 

 بگو پسرش رو وادار کنه !  بلند بشه تی شکامیخواهی ، نممیترسی مآبرومون
 
  هی آدم به شدت بسته و سنتهی یحاج.  چه خبرهدوننیاونا که نم.  عقد به
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 رضا  . کنهیکمکت م.  بلند بشه هی قضذارهیکه شده نمبخاطر آبروش هم . 
 

  دستته ی حکم تقلبدونهیبخاطر همون باباش ، م..ترسهی متی از شکاهم
 
 چون حکم تجاوز هم که لغو .  کنهتی قبل از تو شکاکنهی جرات نمیول
 

 کارش رو از دست ..شهی مقیتعل... نامشروعي رابطه شهی ، مبشه
 
  تیتا تو شکا..فتهی خانواده اشه که به خطر ميبرومهمتر از اون آ...دهیم
 

 خودت رو قبل از ...ی کنتی شکای اگه بخواهیول...کنهی نمي اون کارینکن
 

  حد نی ترنیی به پالشی نامشروع رو وکيرابطه ...ی تو دردسر انداختاون
 

  نامه هم جور غهی ممکنه صی حتلهیزبل باشه وک...دهی کاهش مممکنش
 

  فوق ،یکنه بش... دردسرها کم نداشتهنیاز ا.. کاره اس رضانیخودش ا..کنه
 

  فوقش بود نیا... تو پرونده اش و احتماال شالقرهی مقی حکم تعلهی ، فوقش
 

  ي پرونده يکه تو...رهیگی دستت رو نمیچی هنی از اشتریب.. گفتمکه
 

 !؟يدیگوش م..ی تجاوز رو ثابت کنیتونی نمگهید..رهی هم مخودت

.         

 !؟یکنی مکاری االن چ-         

 ... دکتري آقادونمینم...ال... من-         

 قطع کن ! همراه پدر و مادرت . باباشي خونه يریم.. امشبنی هم-         
 

 ! االن تموم شدنیارتباط ما هم هم !...فرستمی رو برات مآدرسش
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 و باز  رشیبعد گوش.. کردپی رو تای حاجي        قطع کرد و آدرس خونه 
 

  که ی که در صورتيزیتنها چ... رو در آورد رانسلی کارت امیو س..کرد
 

  کارت رو می شد و سادهیپ... بوديریگی ، قابل پشدی مییایخولی مالدخترك
 

 ! جوب انداخت يو با نوك کفش تو.. بار با پا له کردچند

 و  حاج محمود نشسته بود ي مبل ، روبروي بعد ، روي قهی        پنج دق
 

 هنوز کار داشت ...نه االن.. لحنش مشخص نباشهي توظشی غکردی میسع
 
 !یحاج ..نی ابا

  يمنو واقعا شرمنده کرد...من االن... بگم بابا یچ ..دونمی نم-         
 

  .باباجون

  من دیدونی مي اگهیشما خودت بهتر از هر کس د... شرمنده چرا-         
 

  امیروم نبود ب.. دور لبمي هاي کبودنیبا اوگرنه االن ... دوستش دارمچقدر
 
 !نمی بشنجایا

  دوخته شده بود ، مشخص نی که به زمی از نگاه حاجی        شرمندگ
 

 !بود

  فقط نگران دمی که شنشبیمن از د... اومدهشی که پی وضعنی با ا-         
 

  هیوقت  هی..ارهای حرفها و ببر و بنی ايکه نکنه تو.. و مهتاب خانم بودمشما
 

 ! مهتاب بد بشهيکه برا...ادی بشی پي امساله
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  چقدر ی حاجدونستی گذاشت، که مي نقطه اي دست روقای        دق
 

 ! حساسهروش

  حرفها باعث بشه ، به دختر نیا...نهی من هم همی ناراحتي همه -         
 
 . بخورهي ام لطمه اچارهیب

  !چارهی        دختر ب

  ادی مثل تو در بي وجودی بي خونه ي از تونکهیم هشیچارگی        ب
 

 !شهی متموم

  نشه از توش در گهی که دیی جافرستمشی        اون پسر لجنت رو هم م
 
 ! فقط نگاه کن سایوا..ادیب

 !نجامی انی همياالن برا...ذارمی من نم-         

  نرفته شی کرده بود پینیشبی که پي اوضاع اونجورقای        دق
 
  یول... گذشته باشهيشتری حرفها وقت بنی زدن اي برادادی محیترج...دبو
 

  ، در صورت کار تی شکايریگی پي و ادامه نی نگي خانواده ومدنی نکوتاه
 

 اثبات .  به نفع رضا هم تموم بشهتونستی می رضا ، حتلی بودن وککشته
 
  ي  ساخته ، ممکن بود رضا رو از اتهام رابطهی مدرك جعلنی نگنکهیا

 
 ! هم تبرئه کنهنامشروع

  آبروش نی از اشتری به هر نحو ممکن ، بدی        پس تا قبل از اون با
 
  !رفتیم
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  خواستی رضا میی آبروی بي براي انهیزم! خواستی رو منی انی        حس
 
  شده ای ، براش مهحانهی ، رشیی بودن همسر پسر دای که به لطف جارچ،
 

 !بود

  شیی نادر پسر داي تمام موضوع رو برانی حسیبل وقت        شش روز ق
 

  کنه که ي کارتونستی ميشتری هشت ري زلزله هی کرد ، فقط فیتعر
 
 ! رو خبردار نکنه لی ساعت ، بعد نصف فاممی تا نحانهیر

 !ومدی        که زلزله ن

  و دوستان انی و آشناي نامدارلی فامي توی        گند رضا به وسعت
 
  حال حاج محمود بد نکهی ايبود ، که کوثر خانم و محمد ، برا دهیچیپ
 

 ! رسوندندی ماوقع رو به گوشش نمي ، همه نشه

 ! خودش باخبر نشهی بود که حاجی اوضاع بدتر از اونی        ول

  اون کردی رضا هم جرات نمي هی که سایی کالغ و چهل کالغهاهی        
 

 ! بدتر بودشیاقع بشه ، از گند وداشی و برها پدور

 !  اطراف ي هاجیصادر کردن دخترها به خل ! یمی تيخونه !         تجاوز 
 
  ي مرکز فحشاست ، فقط چند مورد از مواردهی که خونه اش در اصل نیا

 
 ! پخش شده بودلی فامي که توبود

 بابا و مامانم رو هم خودم االن که ... شمامکیمن کوچ... حاج آقا-         
 
  یول... منزل شماانی کنم بشونی راضي ، هنوز فکر نکردم چطورنجامیا

 



 954 

  ، االن نکهی ايبرا ! خوامیمن االن فقط اجازه تون رو م...ستی مهم ناونش
 

 ؟!ی رسمي خواستگاري هست برای مناسبوقت

 اگه ... حساب دوختي سرش رو به دفترهای        حاج آقا با شرمندگ
 

 ! بود؟ی مرد بود ، رضا چنیحس

 اون نمک به حروم رو به جونش انداخته ... کرده بود که خدا کاری        چ
 

 ؟!بود

  رضا دی بابشیکه نص.. پاش رو کج گذاشته بودشی زندگي        کجا
 
 !شد؟یم

  !نیهر وقت که خواست... خودتونه باباي خونه -         

  آخر هفته يراانشاهللا باشه ب...کنمی صحبت منایمن با بابام ا.. چشم-         
 
. 

 !يامشب مهمون دار..        امشب که نه
        

  بار ي روشنک براي نشسته بود که شماره نی ماشي تازه تونی        حس
 

 : جواب داد ییبا خوشرو.  افتادشی گوشنی اسکري روسوم

 ؟ !گهی روشنک خانم خودمه د-         

 !یی آقا-         

 !رك سرخوش تردخت..دندی        هر دو خند

 ! نبود ی به خونه ، کار هر کسنی        کشوندن حس

  نی ادیرسیو بنظر نم..اومدی از پسش بر می        منتها روشنک به خوب
 

 ! باشه که دست کم حاال حاالها بخواد به بن بست بخورهي ارابطه
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  يوالی شرکت ههی ی ارشد اتاق بازرگانری ، مددپوری        روشنک مج
 

 باالخص ، محصوالت ..ی و بهداشتیی مواد دارونهیدر زم.. بودیغاتیتبل
 

  !ی با دندانپزشکمرتبط

  شرکت معتبر خارج نی که از ای مهمي بود بروشور و کاتالگوهای        مدت
 
 !بستی دکتر دندانپزشک جوان روشون نقش مي مطب آقاغاتی تبلشد،یم

  يه بود ، که مطب دارها مطب کردي رو روانه یلی که سیغاتی        تبل
 

  رو ي همه مشترنی سال به باال هم استی بي و خوش نام ، با سابقه معتبر
 
 !دندیدی چشم نمبه

  دوستانش ، مجوز يروشنک با واسطه !  همه اش نبود نی ، ای        ول
 

  مناطق تهران گرفته نی از بهتریکی ي رو ، تونی حسی دندانپزشکمطب
 

 ....بود

  کردن دوستان دای پي تویبی هم مثل فرداد، استعداد عجنی        حس
 

 ! داشتکاربلد

 !چند باره گرفتمت؟!... چرا ؟يدی جواب نم-         

 !؟يخونه ا...زمی بودم عزیی جا-         

 ! چقدر دلم برات تنگه آقا یبدون...هالك هالك...دمی تازه رس-         

  !امیدارم مداغش کن وانو ... منم خسته ام-         

 ؟ !ی چقدر عشقمیدونستی میعنی!...ی آخ گفت-         

 خوش پوش هم .. ، برنزه هم بودنکهیمضافا به ا!         روشنک ، خوب بود
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 ! و سر و زبون دار بود

  که مهتاب ي کارقایدق . کردی        بودن کنار روشنک ، سر بلندش م
 
  روشنک جمع يو خوب تيهایژگی وي که همه فیح!... کرد ینم
 
 ! رو ، روشنک نداشتخواستی که ميزی چنیدرست اون مهمتر! شدندینم

 درست اون  ! گذاشتی اون نمي تمام و کمالش پا به خونه ی        با پاک
 

  شی ، باعث سربلندی داشت که به لحاظ اجتماعی رو ، مهتابزی چنیمهمتر
 

 !نبود

 به هر  ! کردی مکث نمير خواستگاي همون جلسه ي توغهی صي        برا
 

  تی تربهی پدی ، باخواستیحاال که مهتاب رو م.  خودش بود می تصمحال
 

 !دی مالی رو هم به تن مکردنش

 ...دی کشي اازهی به گردن برد و خمی        دست

 ؟! بشه آخر هفته ی ک-         
 

        
 محمدجواد ، .  با هم بلند شدند لدای و الدی در ، مي صدادنی        با شن

 
  نی زمي رو شکست خورده روي پرونده اچی ، هلدای پدر لیوک
 
  کرده ی مهمي گروه فربد و دوستانش ، کارهاي برانطوریهم..گذاشتینم
 

 !بود

  لدای.  نپرسهيزی داد چحی درهمش، ترجي افهی قدنی ، با دالدی        م
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 :دی بازوش رو چسبیول

 !زود..نمیبگو ب... شدی محمدجواد ، چ-         

  ي " خسته ام "        سرش رو کج کرد و با صورت درهم رفته ،
 

 ! ولم کن هیشب..گفت

 ...گهی بگو د-         

 ! خونه است فتنه ؟-         

 : تکون داد ي سرالدی        منظورش با رضا بود و م

 ؟! رو نی نگيدید...؟! شد جواد ی چ-         

 ؟!ادیب ی فربد رو گفت-         

 ! شد ؟یچ... دنبالشرمی ، خودم مادیگفتم ن.. زنگ زدم به فرداد-         

 ..رضا نبود...        وارد راهرو شد 

 ؟! کجاست-         

 ..دندی از پشت سرش رسلدای و الدی        م

 . تو اتاقه -         

  زانوهاش ي که رویی جمع کرده و آرنجهاي تخت ، با زانوهاي        رو
 

  به ی شباهتچی نبود ، هدای انگشتهاش پي که الی داده بود و صورتهیتک
 

 ! قلدر محل نداشتيرضا

  ي کنار تخت انداخت و خودش روی صندلنیی رو پافی        محمدجواد ک
 

 :یصندل

 نگو نه ..ي شعور ندارگمی میوقت ! تی شکارهی ملشی فردا صبح ، وک-         
 
! 

 : وا رفت لدای        



 958 

 !شه؟ی می حاال چ-         

 : داد هی تکواری به دالدی        م

  تیحاال شکا. آبرو براش نذاشته.  افتاد افتاده ی مدی که نبای اتفاق-         
 

 !شهی که خنک میکیالاقل دل من ..ست؟ی بهتر نکنه

 : گفت و اضافه کردي        با تمسخر هه ا

 نه که بدت !.. بگو بهش بخورهيزی چهی کاره ، نیآخه ا!..  تجاوز-         
 

 ! بهت تجاوز بشهاومدت

 : رو روشن کردگارشی        محمدجواد س

  هم که يهر کار..گهی دستمی که نیمن قاض!  بدتر هم هست -         
 

 ..بکنم

 : تر کرد کی        سرش رو به رضا نزد

 ال ، تا  دو سگنیم.  اقلش دو ساله قیتعل! ... شالق رو شاخشه -         
 

 حراست !... رضا؟یتونیم!  قشنگ چهار سال گذشته ی رفع اثرش کنيبخوا
 

 بابات  !...رهی گدمیکه من شن . کنهی نباشه هم اخراجت مری گشرکتتون
 

 !  حکم تجاوز رو لغو کنم تونمی ؟ من می کنکاری چيخوایم!  کرده ولت
 

  لشیوک...؟!يدیل شدن رو به تن ماقی شالق و تعلهی تو پیول...رهی گپاشون
 
  نامشروع خالص ي از حکم رابطه یتونی رقمه نمچیه... اون با نفوذهاستاز
 

  يملک پور آبرو.. کاره اننی انایا . زدیامروز از شاهد حرف م . یبش
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  حکم نیمثل هم!.. که شده يبا هر ترفند..رهی بره، تا آخرش رو مدخترش
 

  دتی خوام ناامینم! ..ضا ؟ ری کنکاری چيخوایم!... که ؟يدید !..تجاوز
 

  لهیاگه وک!  بره ، محاله شی ما پي طبق خواسته زی همه چنکهی ایول...کنم
 
  اونم یول... سر و تهش رو هم آوردشدی نامه مغهی صهی کاربلد نبود با نقدریا

 
 ! منصفه آشنا دارهاتی هيتو...نهیشی نمکاریب

 : نگاهش کردي با دلخورلدای        

 ؟! پس محمدجوادي اکارهیتو چ -         

 . رو به لب بردگاری        چپ چپ بهش نگاه کرد و س

 لب باز ... شونه اش گذاشتي تخت نشست و دستش رو روي رولدای        
 

 : رو به رضا کردلدای رفت و رونی بالدیم... که در زدندکرد

 !میزنیبعدا حرف م... بخوريزی چهیرضا بلند شو ...زمی عز-         

 : برادرش رو از پشت سر مرتب کردي قهی        فرداد دم در 

 ! دنبالتامی مگهی ساعت دهی -         

 : برگرده گفتنکهی        فربد بدون ا

 !مونمی منجایا... من امشب -         

 ! موندرهی        و به در خ

 !ی حرف بزنيتو نا ندار!.. گوه نخور عشقم-         

  گردنش دور کنه يرو تکون داد که دست فرداد رو از رو        شونه اش 
 

  ي بغلش ، فرداد بوسه ايتو...  شد دهی به عقب کشيشتری با شدت بکه
 

  دو برادر ، شنی پوزدنیبا د.  در رو باز کرد الدی موهاش گذاشت و ميرو
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 ! ابروش رو باال فرستادهی

 از دست دادن .. نتونستی کرد خودش رو جدا کنه ولی        فربد سع
 
  نگذاشته ی براش باقی کمتر از دو هفته ، تواني تولوی از پانزده کشیب

 
 ...بود

 ! دنبالتامی م-         

 ! ولم کن-         

 ....گهی ساعت دهی -         

  الدیم. گذشت و وارد آپارتمان شد الدیفربد از کنار م...        و رهاش کرد
 

 : رو گرفترهیدستگ

 ! تو ؟يای نم-         

 :        فرداد سرش رو جلوتر برد

 !دن؟ی می حکمشو ک-         

 : به شکم زدی        دست

 ! کنمفیآخ ک... شالقهاي زدم برای صابونهی -         

 ! شرتو بکنياینم.. چرت نگو-         

 :        سمت آسانسور رفت

 !راغ ندارماعصاب استف... هم نخورهيزی سرِ پا نمونه ، چ-         

  هم از اتاق لدای بعد ، محمدجواد و ي قهی        در رو بست و چند دق
 

 ... بودستادهیفربد روبروش ا... شدندخارج

  ي بارنی ، آخرشی پي هفته کی بایتقر..        رضا ، سرش رو بلند کرد
 

 ! بود؟یعی ، طبي همه الغرنیا.  بود دهی که دوستش رو دبود
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  قصد داره نکهیمثل ا.. شددهی کشيجور.. فربد  لبي        گوشه 
 

 !لبخند نبود..اما نبود..بخنده

 !توله سگ؟ ...ي کردهی گر-         

 !زد؟ی وا رفته حرف منقدری        چرا ا

 !و بغلش کرد...        رضا بلند شد

  ي خونه ي که روبروي داغتر از اون روزیحت...        هنوز هم داغ بود
 

 ! کرده بودداشی پدختره

 !هوشیب..نی ماشي        تو

 ... باز نشدي کلمه اچی آوردن هرونی بي        زبونش برا

  یبیو احساس آرامش عج... شونه اش گذاشتي        رضا سرش رو رو
 

  رو ستادنی همون حال هم حس کرد فربد توان اي تویول . کرد
 

 .. به خودش فشارش بدهشتری کرد بیسع...نداره

  اون چرك، يکه بگه برو در خونه ...؟! بود که بهش کمک کنهنجای  ا      
 
 ؟!يکه شالق نخور... شرطش رو قبول کنو

 .. افتادی        خودش که داشت م

 ...من باهاتم...یبکن ..يخوای که مي داداش ، هر کار-         

  ی بنهمهیچرا ا..؟! بهتر بشهخواستینم... از ده روز گذشتهشتری        ب
 

 !زد؟ی حرف مجون

 از پس .. همه مونیعنی...هی مهتاب راضیمگه نگفت... نفرههی... باباتم-         
 
 ؟!میای بابات برنمهی
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  ي فشار بده که جلوي بود تا دندونهاش رو طوری        اسم مهتاب کاف
 
  یول..رهی بودند رو بگدهی که تا پشت پلکش رسیی شدن اشکهاختهیر
 

 ! کنترل کنهتونستیاگهان ، نامنظم شده بودند رو نم نیلی که خیینفسها

  یول..لب باز کرد...        دستش رو از کمرش باال آورد و تا گردنش رسوند
 
 ..ومدی نرونی بيزیچ

 ... رضا-         

 ! تو ؟ی داغنقدریچرا ا...؟!ی خوب-         

 ...رهی رو بگصداشی بي شدن اشکهاختهی ري بار نتونست جلونی        ا

 !شمی منیمن بدتر از ا ...رفتی        مهتاب م

 ...يخوای م-         

 : حرف زدن، باعث شده بود زبون باز کنهي آشکار فربد برای        ناتوان

 ! شالق بخورمخوامی م-         

 . نامنظم فربد رو بشنوهي نفسهاي صداتونستی        حاال راحت م

  هی...شالق کجا بود داداش...غش کرده شلويخودیب.. محمد جواد-         
 

 ...رضا...تمام ..هی نقدي مهیجر

 ! جونم؟-         

 !نمی بشخوامی م-         

 نه از اون .. نگاهش کردهی چند ثاني        از خودش جداش کرد و برا
 

 .. چشمهاش برگشته بودیاهینه فروغ به س... صورتش کم شده بوديزرد

 .. من خوبم-         

 ... لبش بودي پوزخند روهی شبيزی     چ   
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  رو قشی ، رفي به عنوان دلداري        االن گفتن هر کلمه ا
 
  کردی کس جرات نمچیده روز بود ه...شناختشی مگهی دياونقدر...کشتیم
 

 ... نداشتی بگه چرا ؟ چته ؟ ارزشبهش

 ...اومدی به زبون مدی        خودش با
 

  پاسخ   پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل امی پنی به اعی    ارسال پاسخ سر
 

   تشکر       امی پنی   نقل قول چندگانه اقول

  تشکر کرده دی پست مفنی به خاطر ازی عزmaah کاربر مقابل از 88    
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     نوشته ها

        138 

     تشکر

        327 

  ارسال155 بار در 15،520        تشکر شده 
 

    08 -19-2016 ,09:52 AM 

    #53 
 

 *       الهه
 

  !گهی؟ منتظرت باشم د! آره بابا -         

 ! بابا        

  !نمتی و نبامی حالم ننی راه رو با انهمهیا!  بگو بابا -         

.         

 ! الهه جان ؟-         

 ! تند برخورد نکنمکردی وادارم ميزی        چ

  فکر کرده بودم که ستی        از اول که مهرو گفته بود حالش خوب ن
 

 ! حقه اش باشه ممکنه

 !د بوکی        تولدم هم نزد

 .. االن صداشی        ول

 ! نه ای نمی دخترم رو روز تولدش ببيذاریم...؟! نه ای يایم... بگو بابا-         

 ...یخواستی        تو اگه دختر م

  گفتی چشم مهرو که داشت مي و اشاره دمی کشي        نفس بلند
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 . رو بده هم کالفه ام کرده بودجوابش

  !دونمی نم-         

 !  و قطع کردم      

  ي رو تويروزی لبخند پي انحناتونستمی فاصله هم منی        االن با ا
 

 !نمی بابا ببصورت

 ! صورت مهرو که بودي        تو

 !يشعوری بنقدریتو چرا ا!.. دوست دارهیلی بخدا بابا خی ال-         

  !هیترک..دمشیدی مدیبا.. هم بد نبودادی        ز

 ! از نازگل گرفته بشه ی چه حال-         

 : براش نازك کردمی        پشت چشم

  !دونمی من فقط گفتم نم-         

 ..        و بلند شدم

  و جواب ی بعد از اون همه اوقات تلخدونستمی        منتها خودم خوب م
 

  !نی مثبت داشت ، همی فقط معن" دونمی نم" نی ، اندادنها

 !نهی بب        دوست داشتم فرداد رو

  خواستی که بابا مي جشن تولدي بود برای ته دلم که راضدی        شا
 

 ! بودنی برگزار کنه ، بخاطر همهیترک

 ؟! قراره از نازگل گرفته بشهی چه حال-         

 .دستگاه اسپرسو رو روشن کردم...دمی پرسنوی چرا ادمی        نفهم

  .دمی شدن پاهاش رو شنکی نزدي        صدا

 ! کنهزتی اش سورپراهی با هدخوادی بابا م-         

  ي نشست و انگوری صندليبا لبخند رو.  و نگاهش کردمدمی        چرخ
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 . از شاخه جدا کرد رو

 !ه؟ی هد-         

 : قهوه ها نتی        برگشتم سمت کاب

 ؟! هستی چ-         

 ! حاال -         

 ؟!کردیم یچه فرق!... بودیهر چ..        حاال

 !یچی        ه

  گهی دي هی هدچی داشتم که اونقدر ارزشمند بود که هي اهی        من هد
 
 !کردی نمي باهاش برابرای دني تويا

  زی هر چای..؟ !متی گرون قنی ماشهی ای؟  !ياردیلی چند ميالی وهی        
 
 !ي اگهید

  فرداد برام ي  مغرورانهي جمله می نهی ياندازه .. که بودی        هر چ
 

 ! نداشتارزش

 ! لبخند زدماری اختی        ب

  دونمی و من نممی مهرو تولد گرفتي که برای ، شبییای        اون شب رو
 

  اون ي رو ول کردم و خودم رو در خونه اش رسوندم ، توی مهمونيچطور
 

  هی بزرگراه ، فرداد با تعجب همراه اون خودخواهکی و وسط ترافسرما
 

  بود سمتم و دهی الهه قربونش بره ، چرخی که الهشی داشتنتتدوس
 

 "!  کنن؟کاری چدی بارنی تو رو اگه بخوان بگ" ، دیپرس

 ؟! بودی خدا به من نبود ، چهی هدنی        فرداد اگه بزرگتر
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 ؟!ارهی من رو از اون حال داغون دربتونستی می        چ

  شور و حال به وجودم همهنی باعث بشه دوباره اتونستی می        ک
 

 !برگرده

 ! دوباره ام بشه؟ی باعث سرزندگتونستی می        چ

 !ی کچیه.. بخدایچی        ه

 !فرداد .. بجز ی کسچی        ه

  کردنش ی محلی نگاه نکردن و بهی که با ی فوق العاده جذابي هی        هد
 

 ! ام حبس کنه نهی سي نفس رو توتونستی ، میحت

  دعوتش نککنم نکهی جا بود که ناراحت نشه از انی   فقط مساله ا     
 

  !دادیمطمئن بودم بابا اجازه نم! .. تولدمیمهمون

  و ی از سطح خانوادگنکهی که بدونم به محض اشناختمشی        اونقدر م
 

 !شمی فرداد خبردار باشه ، با پوزخندش مواجه مدرآمد

  ، آنچنان دادی بابا اجازه هم منکهی ، با فرض اکردمی        دعوتش م
 

 .. کهکردی مرشیتحق

 !ي        وا

 ! بگهيزی        فکر کن به فرداد چ

 ...کردی و پشت سرش رو هم نگاه نمرفتی        م

         معلومه که تا باهاش صحبت نکردم و متوجهش نکردم که فرداد تنها 
 

 !می چشمش ظاهر بشيو جلیی دو تامیتونی هست ، نممی زندگی واقععشق

  هی هفته رو هم ترکهیاون ..کردمی جشن شرکت مي تودی        با
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 ! کنمشی راضتونستمیم...موندمیم

  !چی        قبول کرد که ه

  تا گهی بار دنی که اخورمیقسم م!  همه ، اون نازگلش ي        نکرد جلو
 

 !ارمی اسمش رو نمابد
        

  ، همکارش بود، با یقیه گرم صحبت با خانم حق تپل فرداد کی        منش
 
  ي ، دستش روشدی داخل دفتر می وقتسشیی درهم ري اخمهادنید
 
 ! حرکت موندی ، ببوردیک

 !ادی رو بفرست بیلی خل-         
 

  نشیی با جلو فرستادن لب پایمنش.         و داخل شد و در رو بست 
 

  یکل . گرفتی ملشی تحویلیود خ نبیمعموال اگه عصبان.  رو برداشت تلفن
 

 ! همکارش رفته بودشی آبروش پیاالن ول.  به دوستانش داده بود نوی اپز

 ! چه مرگته ؟-         

  به پشت سر قالب کرده ، ي با دستهااشاری بعد ، ي قهی        چند دق
 

  نگاه مودیپی می رو که فرداد بصورت رفت و برگشتي اي پنج مترریمس
 
 !کردیم

 !گند.. گند-         

 ! بگه يزی چکردی        جرات نم

  هی سازمان ، رعاملی ، مدی به مادر و خواهر طالبکی رکي        فحشها
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  گرفتی خنده اش رو مي رو باال فرستاده بود و داشت جلواشاری ي ابرويتا
 
 !گذاشتی اش منهی سي فرداد سرش رو رود،یخندیحاال م. 

  تو ری بمنی ، بشی معامله کني تو که عرضه ندار آخه سگ پدر ،-         
 

 ! ات خونه

 ! چشمهاش رو بست هی ثانهی هر دو لبش رو تو برد و اشاری        

 ! رو رفت و اومدری مسگهی        چند بار د

 ! ؟اشاری -         

 ! جونم-         

  ي دو هفته یکیتا !.. بچه هات رو بگو حواسشون رو جمع کنن-         
 
  تف تو روحت يا!.. بفهممدی ، مگس هم وارد سازمان بشه من باگهید
 

 !یطالب

  ، کف هر دو اشاری ي گرد شده ي و در مقابل چشمهاستادی        ناگهان ا
 

 ! رو سمتش گرفتدستش

 ؟! بود کره خر ی آخه االن وقت ورشکستگ-         

 !رو جمع کنه؟ خودش تونهی حتما نمیطالب!...؟ی فرداد مطمئن-         

 ... موهاش فرو برد ي        دستش رو تو

 ! همه جا رو دارهی گندش ور مگهی ماه دهی!... جنازه اسگمی م-         

  ای تولدش از سلي رو برای آبعليالیقول و..دی دلش کشي توی        نچ
 

 ! بودگرفته

  به  بصورت کمپلتی بود و تا اون موقع طالبگهی        تولدش چند ماه د
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 !؟ی آبعليالیو... رفته بودفنا

  اتی سالن هي بود توکی نزدشی پيدو هفته !... به دركنی        حاال ا
 

 ! هم بکشهالخی رجبلو بي برارهیمد

  تیری مدي برانهی گزنی ، رجبلو اولی طالبی        در صورت ورشکستگ
 

 !بود

 ... نبودیلب کم از طاگاهشی جارهی مداتی هي االن هم تونی        هم

 !        گند 

  بزرگ ي روبرو شده بود و پروژه ی بزرگی با مشکل مالی        طالب
 

  تومن اردهایلیم... خورده بودي شمشک به بن بست جدي توشیساختمان
 

  نمونده يزی سال چانی کرده بود و از اون گذشته، تا پانهی هزاونجا
 

  هر کردی مجبورش مپایا سیندگی نماي چکهاش برادیموقع سر رس...بود
 
  ی و دادگاهتونستیکه احتمال صد در صد نم..زهی داره رو اونجا بریچ
 
  راس کادرش ي رو توی آدمنی همچهی یی ور سازمان مهم دارانیاز ا..شدیم
 

 ...گرفتی هم پست رو ازش مکردی و اخراجش که نمکردی نمتحمل

 !دیدی خودش مي رو مثل روز جلوندهی        فرداد اوضاع سه ماه آ

 ! شوهر کرد؟ی گفتشیریکبی دختر ا-         

 ...با پسرِ! نه ، نامزده . آره !... رجبلو؟-         

 !نامزد بهتر بود...        خوبه

  اون ياستفراغش رو هم حاضر نبود رو.. بوددهی دي رو چند بارنای        م
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 ؟! بودی چاره چیول.. بندازهقوارهی بحجم

 !با نامزدش دعوتش کنه!  توپ جور کنه ی مهمونهی سامان بگو  به-         

 ! پنجره دست به کمر شدي و جلوستادی        ا

  شی نامزدنای کنه مي تا کاردیکشی طول مهی فرداد فقط سه ثاني        برا
 

 ! بهم بزنهرو

 ! حاال تحملش کنه؟خواستی می کی        ول

 ! کمر نگاه کرديبه پهلوش تا رو سرش رو بچرخونه نکهی        بدون ا

  حال بهم زن ، احتماال از کمربندش هم باالتر ي قوارهی        دخترك ب
 
 ! اومدینم

 و بعد حالت تهوع ... عوض کردی صورتش رو به حال چندشي        اجزا
 

 ! به خودش گرفت یمصنوع

  يو سه ساعت تدی باخوردی که انگشتش بهش مي        احتماال با هر بار
 

 ... ، پدرشیول...موندی محمام

 قشنگ !  خودش ي بود برایدختر تو مال...ی طالبسی        دهنت سرو
 
 ! زدکی رو هم باهاش تگهی شش ماه دشدیم

 :        فقط سرش رو چرخوند

 ؟ !اشاری -         

 ! بله -         

 : رو روشن کردگارشی        س

 !حواست رو جمع کن ! یعوض ي تو نخ رجبلومی بردی با-         

 ! تختالتی خ-         



 973 

  قشنگ بهش ثابت بشه من خوامی کوچولو هم مي توئطه مچهی نهی        
 

 ! داداش طرفتم

 !می کنکارشیاونو چ!.. گاو یعنی!... عنه فقط فردادیلی پسرش خ-         

 !پسرش رو هم دعوت کن... حله-         

 !تونمیگاو رو هم م... رو تحمل کنم        من اگه قرار باشه تعفن

 .. رو روشن کردگارشی        س

 ! هم بد نشده بودادی        هر چند ز

  و ی مهمونچی هي شدن توی بود که جرات آفتابی دو ماهیکی        
 

 ! رو نداشتیمراسم

  آشکارا شدی نمی برده بود ولشی پای با الهه و سلمی        رابطه اش رو مال
 
 ! بشهدهی دیی شون جایکی با

 ! روشن شده بودی دختر طالبفی        حاال که تکل

 ! به جهنمرفتی        م

 ... هماههی        اون چشم س

 .. رو از لبش جدا کردگاری        س

 !جهنم... بهرهی        اونم م
 

        
         مهتاب

        
 

  يکه مامان ران ها..اموش کنم رو فریی دوران راهنماي        اگه اون روزها
 

  شی پي جدگهی بار دهیفقط ... من نهي و براکردی مکهی سارا تي رو برامرغ
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  رضا دمی فهمیوقت.  نبود ناراحت بودم می مادر واقعنکهی بود که از ااومده
 
 ... کنهي خواستگارنای از آدرخوادیم

  ی مامان واقعتخواسی مثل حاال نبود که دلم مچوقتی        اما االن ، ه
 

  مادرجون ، با اون ژست ي برم جلوخواستیحاال که دلم م.  باشم داشته
 

  شکر ی بار سرش رو باال بردن و الههی هی به دستش، و هر سه ثانحیتسب
 

 ! ، توبه گفتنگفتن

  کهیی و از ته دلم ، جارمی گوشهام بگي        برم جلوش ، دستام رو رو
 
 ! بکشمغی مردم ، جی مادی زغی فرط ج آخرش بود و بعدش ازگهید

 ! عوض شد؟زی همه چهوی        

 ! رضا لعنت خدا بود؟گهی        حاال د

 !        حاال؟

  دختر کثافت ي دادگاه هم ثابت شده بود حرفهاي        حاال که تو
 

 ؟! دروغ بودهيملکپور

 !        حاال ؟

  کنندی اخراجش منکهیاز ا مردم ي        حاال که ثابت شد چرت و پرتها
 

 ؟! بودهعهی شاهم

  خواستی صاحاب می بيدختره ... ، دروغ بودی        از اولش ، همه چ
 
  يزیخوب معلوم بود به هر دست آو.  خودش رو به رضا قالب کنه ينجوریا

 
 !کرد؟ی مویمادربزرگ شکر چ . زنهی مچنگ
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  کرده ی ، با هم زندگ ، اونهمهیول!         من که رضا رو دوست نداشتم 
 

 !مشیدیبخشیم ...دیما با . میخانواده بود . میبود

 ؟! مادرجون -         

 حاال . رضا هم فوقش دوست دختر داشته  . کنندی        خب همه اشتباه م
 

  همه دستهام رو ياونشب که جلو..خودش اونشب گفت.  شده مونیپش
 

 !ستی نادمی منو ببخش ،  گفت ،دی شایحت...گفت اشتباه کردم...گرفت

  سر اتاق به اون سر اتاق نی        چشمهام درد گرفته بود از بس از ا
 

 !کردی پاهاش درد هم نمگهیحاال د... رو نگاه کردمرفتنش

 مبادا توبه هاش ..گفتیذکر م...        فقط سرش رو تکون داد و همچنان
 

 ! نشهقبول

 ! گفت ی محمد چنیدی شما که شن-         

 ! خوردم کهی و من ستادی اهوی        

 ؟!دمیترسی میاز چ...دمیترسی منهمهی        من چه مرگم بود ا

 ؟! خب-         

 ...که رضا...گمیم..یچی ه-         

 .. اسمش-         

  کردی میسع... سمت من ، جلو اومددهی        انگشت شستش رو کش
 

 : هم باال نره صداش

  !اری رو نفشیاسم کث..ش اسم نحس-         

 ...دیشما با آقا حرف بزن... گناه دارهیعنی..گمی م-         

 ... طاق صورتشي رودی        کوب
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 !.. ناراحته یلیمامان خ... خونهادیاجازه بده ب...اونم ...نی بگ-         

  بلند بشم و عقب ی صندلي باعث شد از روشی        ژست عصبان
 

 : گذاشت ي گره روسريدستش رو رو...برم

 !بگو..گهی بکشمت دخوامیبگو م.. بگو-         

 ! مادرجون-         

 :        عقب تر رفتم

 از اول بهتون ...من که..؟!یبه من چ..چون مامان ناراحته..گمی من م-         
 

 !دوست دارم.. آقا رونی حسگفتم

 ! فرش و من چشمهام گرد شد ي نشست کناره هوی        

  مهتاب يدید..يدید... به درگاهت کرده بودم؟یچه گناه..ای خدا-         
 

  خواستمی ميدید!... ات کنم؟چارهی خودم بي با دستاخواستمی ميچطور
 

 !زم؟ی به سرم بری خاکچه

 ! پاشي رودی        و کوب

 ! نداشتي ادهی        فا

 که بهش ...ت خواسی می مثل حاال نبود که دلم مامان واقعچوقتی        ه
 

 !تو بگو من چمه؟... تو بگوبگم

 !قبوله..ی بگیهر چ..        بگو

  یول..ي جواب رد بدنی اگه به حسیشی مچارهیآره ، ب..        تو هم بگو
 
  زن عموت رو ناراحت ستیخوب ن...رضا پسرعموته...می کنکاریچ
 

 .. براتدهیاونهمه زحمت کش...یکن
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 .... نداشتهيری تقصدندیهمه فهم...شکرخدا رو ...        رضا هم که

 ! و بجومرمی رو بگلی تک تک فامي گلوخواستی هم منوی        االن دلم ا

  دیمن با... ها بود ي دور ورعاتی        اصال بخاطر لج کردن با حرفها وشا
 
 تا به همه ثابت بشه که ما اون رو ...مجبور بودم..کردمی رضا ازدواج مبا
 
 !نیری بمدیشما هم بر...میدونی مگناهیب

  شعوری بهیرضا ...ادیدوستش نداشتم ز....        وگرنه من خودم که
 

  رو بزنه که نتونه نی حسي جورتونستیم...قهرمان بوکس هم بود...بود
 

  ی بنطوریهم... وراج و حال بهم زن بودیلی خیول ...ادی بي خواستگاريبرا
 

 !کثافت ..گو هم بوددروغ!..شعوریب...ي و گستاخ و موذادب

 ! چقدر ازش سرهنی دونست حسی بود که نمی        وگرنه کدوم احمق

  دیمن با..یحاال هر چ...بخاطر ... مجبور بودمی        من ول
 
  من دخترش نبودم دوستم نکهیمامان اونهمه با ا...دمشیبخشیم
 

 !اصال بخاطر مامان بود...داشت

  نای که آقا گفت خاله اروزی که از ديجورهمون...کردمی مي فکردی        با
 

  مافوق تصور از صبح یبا سرعت ! می بوددهیبه سرعت به فردا رس...انی مفردا
 

 ! بوددهی شش به بعد ازظهر ساعت شش رسساعت

  داره ؟ رضا ی خب دخترم ، چه اشکالگفتیم.. اگه مامانم بوددی        شا
 

  بهت نشون نوی اي چطورونستهدیحاال نم...دوست داشته!  پسرعموته هم
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 ...دونمی کم هم وراج هست مهی...بده

 ! مامان گهی دروغ میلیخ..دروغگو هم هست..گفتمی        منم م

  رضا رو شهیمن هم...گهیببخشش د...مهتاب...گفتی        مامان هم البد م
 

 ؟!يتو دوستش ندار...ستی نیچیتو دلش ه.. داشتمدوست

 ! نع گفتمی        منم مطمئن م

  !ستی از ته دلم ن" نه " که دیفهمی بعدش بازم مامان می        ول

 !بسپرش به من  ..گفتی و مدیخندی        م

 !        حاال که نبود

 رفته ...ستین... االن گفتنیمحمد هم...کردمی مکاری چدی        من با
 

 !نبوده...دنبالش

 !مجبورم... دوست داره رضا رودونمیکه م..        بخاطر مامانم

 !کنمیحس م...مطمئنم....دونمی        م

 ...        پاهام جون گرفت و از کنار مادربزرگ گذشتم

 ! داشتکارمی سارا چنمیبب ...رمی م-         

 ؟!يخب مگه حاال رضا رو دوست دار..گفتی اگه مامانم بود مدی        شا

 ..        از اتاق خارج شدم

 !اصال !...نه فکر نکنم...شتریب...نه...دونمی ، نمتمگفی        م

 .... کهي جورهی...دیخندیم..دیپرسی        باز ازم سوال م

  دلم ي که تويزیاون چ... من چمهدیفهمیم...گفتی        آخر خودش م
 

 !گفتیبعد به بابا م...دیفهمی رو مبود

  ی واقعي مثل باباآقا اگه...خواستمی هم می واقعيحاال بابا..        آره
 

 مامان که جرات ... محمديبعد از اونهمه اصرارها.ك.دیبخشیرضا رو م...بود
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 !ارهی اسم رضا رو بکردینم

 !به تو چه ..گفتی به آقا ممی واقعي        بابا

  مثل گهیمادرش م..گهیمادرش م....مهتاب هم...خوادی        رضا مهتاب رو م
 
 ..رم ندای حرفگهیم.. اونم نکهیا

 داشتم ...دمی اتاق سارا کشي شال ، جلوي چپه از موهام رو از روهی        
 

 ...بعد دوباره به در اتاقش نگاه کردم...چند قدم برگشتم...شدمی مخل

 !ری بگمی و تصمریبم..        مهتاب

 !ی حرف دلت رو بزنیتونی        با سارا که م

 حس ....دمیخودم د...خواستیم ندنیسارا که خجالت کش...        سارا که
 
 اومده ... مادربزرگ و آقاجونم اومده بودندیاز وقت... چقدر ناراحتهکردمیم
 

 از اتاقش خارج نشده !.. حاضر باشندي مراسم خواستگاري که برابودند
 

 .. بهشون سالم کردي چقدر سرسردمید..بود

 .. آورد رو از گوشش درشی هنزفردنمیبا د...        در رو باز کردم

 ! اومدن مگه؟-         

 !دی پرسنوی که ادی تو صورتم دی چدونمی        نم

 !هنوز ششه که .. نه -         

  که عاقد رفتیاونقدر جلو م...نه..هشت.. هفتشدی به سرعت می        ول
 
 هماهنگ کرده ...گفته بود امشب...آقام گفت...خوندی هم مغهیص
 

 !ه بودساعت هم که هار شد...بودند

 ! که زلزله بشهادی بتونستی ميزی چهی        فقط 
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 !        رضا 

 !من ...  وراجِي دروغگوي        رضا

 من ...نایمادرجون ا...آقا...گفتی نمیچی هگهی دیشکیه.. اومدی        اگه م
 

 !خودم

 ! بودمدهیخند.. که زنگ زدهروزی دنی حسگفتمی        من خودم هم نم

  وونهی دختره دنیا...فکر کردم ممکنه بگه... بودی مصلحت        بخدا
 

 !خوام؟یمگه نگفت تو رو م..؟!مگه نگفت باشه..است

  یول!.. شک نکنهی که به سالمت عقلم کسدمیخند...دمی        خند
 

 !بخدا آروم..آروم

 ! البد دندیفهمی هم مهیبق...        من خودم شک کرده بودم به عقلم

 بعدا هم اگه ... چقدر قلدرهدونستندیهمه م... اومدیا که م رضی        ول
 

 ی ازم میکس

  گفتمیم... رو دوست دارمنی حسیتو که گفت.. شدی چدی        پرس
 

 !مجبور شدم..من که ... رضاستریتقص... کنمکاریخب چ..که

 ...مجبور شدم..کردی دعوا منای        داشت با آقا ا

 در رو قفل .. اتاقمي تورفتمیمن هم م... امشبنیمه..االن..ادی بدی        با
 
 !شدی همه مفیخودش حر..کردمیم

  !یی        خودش تنها

 ! بوده ؟ی دل من چي بفهمه توخواستی می        ک

 ؟! بجز محمد و سارا ی        ک
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  بهش نگفته يزیتازه من چ.. از محمد که راحت بودالمی        خ
 

  !نیهم..دهیتلفنش رو جواب نمفقط گفتم چرا رضا ..بودم

  ی نگه بهش چیشکی به هدادمی        سارا رو هم فردا صبح قسم م
 

 !زنهی حرف منی هنوز با آرمگمیوگرنه به همه م..گفتم

 :        جلوتر رفتم

 !:: ساعت قبلمین...با محمد حرف زدم..من ... سارا-         

 ! خب؟-         

 بهش ... رضايرفته خونه ... کهگهیم...گهیم.. نگفتميزیچ...نی هم-         
 

 !دهیتلفن خونه اش رو هم جواب نم... زدهزنگ

 !زدی برق هم میول...گرد هم شده بود... سارا روشن شدي        چشمها

 :        جلوتر اومد

 ! مهتابمی بهش بگدی با-         

 !ه من بوديانگار که منتظر اجازه ... گفتجانی با هي        جور

 !؟ي چطور-         

 مثل ...گشتی ميزی صورتم دنبال چيانگار تو.. مکث کردهی        دو ثان
 

 فقط ... گفتمینم...نگو نه... کردمي من هر کارنکهیمثل ا...شتری بنانیاطم
 

 !گفتمی نمیچیمن ه..ادی برضا

 !فربد حتما ازش خبر داره.. رو دارمنای آدري من شماره -         
        

  یوقت.. بودرهی سرش گذاشته بود و به سقف خری دستش رو زهی        
 

 ! رفت برهی بالش وری زلشیموبا
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 .براش ناآشنا بود.. شمارهیول...دادیجواب نم.. نبودکی نزدنقدری        اگه ا

 ! موندرهی رو سر جاش گذاشت و دوباره به سقف خی        گوش

 !کرد؟ی مکاریحاال چ..        دختره

  ، که شدی و رو مری زيکه دلش جور..کردی نگاه مي اونطوری      به ک  
 
 ؟! براش ارهی رو در بای دني همه موشهاي اداخواستیم

 ؟!        کجا بود

 ؟!کردی مکاری        داشت چ

  که طرف فکر کردی مي ، لبهاش رو جوری کي        االن داشت تو دستها
 

  نقدریبخدا ا...ستی نای دنيلنگ دراز تو نی به جز اي اگهی دختر دچی هکنه
 

 !ستی نیخواستن

 !        شوهر؟

 ! کرد اشک رو پشت پلکش نگه دارهی        با تمام توان سع

 ! ؟دهی شیرفت!  ؟ی        رفت

 ..دی کشقی        چند باره نفس عم

 ! قابل کنترل شده بودری        نگه داشتن اشکها ، غ
 

 !داشت مزاحم جون سگ دی        شا

  خسته دی از ده بار باشتریوگرنه بعد از ب... نبودبهی غریلی خای        
 
 ... شدرهی رو درآورد و باز به شماره خیگوش...شدیم

 ؟! بله-         

 : اومد ي هول دختري        صدا

 !خواهر رضا ...من سارام...؟! آقا فربد-         
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  هیتک.. تخت ثابت کردی پشتيرو        با تعجب دست برد و بالش رو 
 

 ! داشت؟کاریخواهر رضا چ..سارا..داد

 ... سارا جادیی بفرما-         

 : هول بودیلی        دخترك خ

 ... چند بار زنگ زدمدیدونی م-         

 ...ی ببخش-         

 :دادی حرف زدن نمي        اصال اجازه 

 ...می نکردداشی پمیت دنبال رضا گشیما هر چ.. آقا فربد-         

  " گفتیم... دادصی رو از پشت خط تشخي اگهی دي آشناي        صدا
 

 "! ستی بگو خونه اش هم نبهش

 ؟!        مهتاب بود

 !ن؟یشما ازش خبر ندار...دهی جواب نملشمیموبا...ستی        خونه اش ن

 ن صبح م... موندهکی ترافيتو...دهی کارش طول کشدیشا!... رضا ؟-         
 

 .دینگران نباش... حرف زدمباهاش

 ...ادی بدی االن بانیهم..دی کنداشی پدیآقا فربد با... نه-         

 ؟!ادیکجا ب... شده؟ی چ-         

  خوانیم..امشب..امشب...مهتاب خواستگار داره... خونهادیب... خونه-         
 

 ...آقا گفته...که

 ! بودششی        مهتاب پ

 ...غهی صيبرا...عاقد هم خبر کرده...آقام... آقا فربدادی بدیما با        حت

 !نکنه نخواد...دیترسیرضا چقدر م... بودی        دختره راض

 ! بودی        دختره راض
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 ! دنبالشرمیم.. قطع کن-         
        

  کردند و ی به در باز آپارتمان رضا ، بهم نگاهی و آرش با نگاهالدی        م
 

 ... شدندداخل

 ..رفتی رنگ ، با تلفنش ور می مبل نارنجی راحتي دسته ي        فربد رو

 ! در بازه-         

 :کردی        بهشون نگاه نم

 ! داشتمدی کل-         

 ؟ !ستی ن-         

.         

  بچه يهمه .. زنگ زدمشناختمی می به هر کامی فربد تا ب-         
 

 ! تو ؟ي کردکاریچ...ستی کدومشون نچی هشیرضا پ...دخترا...ها

  ی کاپشن مشکبی جي رو تویگوش...        سرش رو تکون داد و بلند شد
 

 ... گذاشتکتانش

 ... خون شونرمی م-         

 ..دندی و آرش همزمان چرخالدیم... رفتی        و سمت در خروج

 :        آرش

 ؟!ی حاجي خونه -         

 .. ندارهي ادهی من برم هم فایول...شته االن ه-         

 :        دم در برگشت

  داشی سنگ هم که شده پریبچه ها از ز... باشهدی خودش با-         
 

 ...دیکن

 : شدرهی خالدی        به م
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  دی االن فقط بای حاجنیا...ادی سرش و بي بگو صداش رو بندازه رو-         
 

 !ستی نيزوقت بچه مثبت با... تو دهنشیبزن

 ! به پاشفتمیب... آقامي برم مغازه خوامی بهش گفته بود مروزی        رضا د

 !الدی کن مداشیپ... تودهیمنو راه نم...ستی        کار من ن
        

 ساعت از هشت هم .. به خودش انداختی        زنگ رو که زد نگاه
 

 ... نبود که خواستگارها اومده باشنددی بود و بعگذشته

 سارا که زنگ زده بود ..رهی لرزش رو بگي        زانوهاش رو بهم زد تا جلو
 
  يخونه ... زده بودرونی خونه بي و شلوراك توشرتی هولش با همون تاز
 

  چی خدا هي محض رضای ولدی بود کاپشن اون رو پوشدهی که رسرضا
 

  زی مي بود رودهی رو دیی خشکشوشیدر عوض ف.. نکرده بوددای پيشلوار
 

 !ی مبلکنار

 !        کره خر

 !یی خشکشودنی نمگهی خونه رو دي توي        شلوارها

 !شیی به پاهاش انداخت و دمپای        باز نگاه

 ! بودیلی خرونی زده بمارستانی از تکردی فکر نمی        حاج

 :و دست دادند...جلوتر رفت...دیمحمد رو د...        در که باز شد

 ! فربد؟ی خوب-         

 !به شلوارك کوتاهش.. به پاش کردی        نگاه

 !بابات هست ؟...ممنون.. آره-         

 : رو محمد به دهن بردنشیی        لب پا
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 !ادی بهش بگو ب-         

 ! رضا کجاست فربد ؟-         

 ...        سرش رو تکون داد

 ! ؟وونهید...؟آقات چش شده...خوادی پسره رو نمنیا.. مهتاب-         

 :        آروم گفت

 ... مواظب حرف-         

 دعا ...خواهرت به من زنگ زده!...شن؟ی نموونهی ها دیحاج..ه؟ی چ-         
 

  نقدری ایاز چ!...ستی هم ندیزی آدم نیا... خوبهوونهید.. باشهوونهی دکن
 
 ! که جرات ندارن بهش بگن نه ترسنیم

 ...شهیه شما مربوط نماوال که ب.. فربدجان-         

 ..ادی برو صداش کن ب-         

 !خوادی بعد هم مهتاب ، رضا رو نم-         

  نقدریفقط ا... نوش جونتادی مرتی گیهر چ!.. مال داداشتم بخور -         
 

 !ز نباش...پ

  اش رو گرفت و فربد هنوز دستاش رو از شدت سرما از قهی        محمد 
 

 ... بودوردهای نرونی ببی جيتو

 ! برو رد کارت-         

  !ادی بهش بگو ب-         

 : از پشت سر محمد اومديغوری ي        صدا

 !نمی برو کنار ببایب.. محمد؟گهی می چ-         

  فربد ي محمد زد ، کنارش زد و روبروي که به شونه ی        با دست
 
  : حالت ممکن نگاهش کردنی ترزیبا تمسخر آم.. ستادیا
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 !جناب  ..نی بب-         

 !        من فربدم حاج آقا 

  اون دندون لق رو کندم و دورش یمن وقت..یوانی جناب ک-         
 

 !با دوستاش... کال دورش انداختمیعنی..انداختم

 !یتونینم...یبابا که هست...یتونی نم-         

 ...دی ببرفتونوی تشر-         

  عی سریلیفربد خ...محمد رو به داخل هل داد کنار رفت و ی        حاج
 

 : اومد و مانع بسته شدن در شدجلو

 ...ب...خوادیمهتاب رو م...خوادشی رضا م-         

 ..من مهمون دارم.. محترمي آقا-         

 ! به سرتا پاش کردی        نگاه

 ! آبرو هم دارم-         

  ی حاجزی حقارت آمي نگاهها بهی و توجهستادی در انی        فربد کامل ب
 

  :نکرد

 !خوادی پسره رو نمنیمهتاب ا..؟! تويکافر!.... خوادی نم-         

 !اریاسم دختر منو هم ن.. من ي از خونه رونی برو ب-         

 ... کندای برو رضا رو پگفتینم....زدی به من زنگ نمخواستشی م-         

 .. شدرششتی باعث لرز بی بلند حاجي        صدا

  !رونیب... توي غلط کرد-         

 ! از دست رفته بوددهی شهی... مردی اگر میحت... ادامه داد ی        ول

 ... نکردمداشیمن پ        .

  رو ازش دهی شخواستی میکیانگار ...        اصال االن بحث مهتاب نبود
 



 988 

 !دوباره..رهیبگ

 من تا حاال نماز ...دمیمقسمت ..ي قبولش داری به هر کیحاج        .
 

 رضا ..مهتاب ...يتو بدتر...اگه من کافرم..ستی نی مسلموننمی ایول...نخوندم
 

 ! خوادی مرو

  بود که یناتوانتر از اون.. اش داد و فربدنهی به سی        حاج محمود هل
 

 .. قدم عقب نرهچند

 سرتق ..م بودزبون نفه...نشی حال و روز انداختنیبه ا... لجني شما-         
 

 آشنا ...يبا تو.. دانشگاهي توی از وقتیول... خبر بودی بمونی و انیاز د...بود
 

 ! حرومزاده نیشد ا...شد

 ... مشکلت منم؟-         

 ! من ي خونه ي از جلورونی گم شو ب-         

 ... باهاش ندارميکار...نمشیبی نمگهیمن د        .

 !آبرو دارم من!.. ردش کن برهنوی محمد ا-         

  باهاش حرف گهیمن د...یخونینماز م... جلوشیشنی که می به اون-         
 
 ...زنمینم

 ... کرد دورش کنهیسع...        محمد جلوتر اومد

 ...خوادیم... رضا ، مهتاب رو ...؟!شی بکشيخوای م-         

 :        محمد آهسته گفت

 ! آروم باش-         

 !؟ي زور داریلیخ.... کنمداشیبذار من پ... عقدشون نکن الاقل-         

 : فربد رو نگاه کردظی        با غ
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  !نجای برو از اگمیم..؟ي کر-         

 ....ی بهش بگنکهیبدون ا...هیبخدا نامرد...هی نامرد-         

 ..        حاج محمود پشت کرد و در رو محکم بست

 ... براش نمونده ی جونچیر که ه در بسته انگادنی        فربد با د
 

 !خی نی زميرو...نشست

 "!دونمیم.. رو هم مجبور کردندهیش"        

 :ستی فربد حواسش ندیدی میول..        محمد کنارش نشست

  دونمینم..گردمیمن از ساعت چهار دارم دنبالش م... فربد-         
 

  کاریتو بگو من چ...رسهیزورم به بابام نم...نبود..رفتم در خونه اش...کجاست
 

  گفته یول... شوهر خاله امشنهادی پای خودش بوده دونمیمن نم!...کنم
 

 فکر ... بگم بخدای چدونمیمن نم...مهتاب هم...خوننی مغهی صامشب
 
  که ي از بعدازظهریول...ی مطمئن بودم حتیعنی... دوستش ندارهکردمیم
 

  چی هگهیمن د...فقط...ردمگیدارم در به در دنبالش م... گفت کجاست؟بهم
 

 تو بگو ... حرف خوردهنهمهیا... دارهی قلبیآقام ناراحت.. تونم بکنمی نميکار
 
 .. کنمکارشیچ

  خوب یول...دهی حرفاش رو شنگفتیم...        تکون مردمک چشمهاش
 

 ...اصال حالش خوب نبود..نبود

 گفته بود پسرعموم ..ایوگرنه خودش به من گفت ب"        
 



 990 

 "..کنندیگفت دارن مجبورم م..واستگارمهخ

 ... بلند شو-         

 "!  خودم بودهي هایمن سرم گرم بدبخت.. بخدا مجبورش کردن"        

  و ي همه لرز و کبودنیا...زدی به فرداد زنگ مدیبا.         بازوش رو گرفت 
 

 ! نبودیعی منقطع ، طبينفسها

 "! ارمشیب.. برم دیبا"        
        

  که بشه ، آدم یی تا جارهی بگمی مثل رضا ، تصمی کسی        وقت
 

  ،ي نبودی بگو با کسدی ازش پرسگهی بار دهی که اگه مهتاب يجور..بشه
 

 سر از ... هم از ساعت سه که از سرکار خارج بشهدیپس با!...نبودم.. نهبگه
 

 !ارهی در بمی عبدالعظشاه

  از زبون مادرو يفقط چند بار...ی چي برادونستی        خودش هم نم
 

 تنها مکان .. نذرشون به اونجا رفتني اداي بود برادهی شنمادربزرگش
 

  به شدت نکهی هم ابیعج... ، اونجا بوددیرسی که به ذهنش میمقدس
 

 ! ساعت دو شب از حرم خارج شدیوقت..کردی می سبکاحساس

  بخاطر مشکل  که فربد از سه ساعت قبل ،ی        ساعت دو ، و وقت
 

  بای شده بود و فرداد پشت در تقري بستروی ی سي آي ، توهی ریناگهان
 

  اسم مهتاب رو هم ی بود ، فربد حتستی در حال ای از شدت نگرانقلبش
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  رو ازش گرفته دهی خودش ، شي روز ، جلوی روشنيتو.. کرده بودفراموش
 

 ... نبود و رضاونیاصال حاال بحث مهتاب م...بودند

  تر بشه ، بهش کی فرداد رو گرفت تا به تخت نزدي قهی ی       وقت 
 

 ! رو هم مجبور کرده باشندهینکنه ش...گفت

  يزی چي        البته که صداش اونقدر نامفهوم بود که فرداد بجز ناله ا
 

 ...دینفهم

  و نی حسنی بي غهی که صیوقت ..گشتی        ساعت دو رضا بر م
 

 ! از ساعت ده خونده شده بوداز قبل تر..مهتاب

 ! ماه نیاول فرورد.... ماه بعد گذاشته شديبرا ..ی        و قرار عروس

  عقب انداختن ي برایلی نداره و دلی مشکلچی گفته بود هنی        حس
 

  فوق تخصصش ، ي کالسهانکهیمضافا به ا..نهیبی رو نمنی از اشتری بمراسم
 

 ... ماهه ستکی نیو تنها وقت آزادش ا شنی شروع مدی عالتی از تعطبعد

 ! زد ي به مهتاب ، لبخند کامال محوی        گفت و با نگاه

  در ی خاصشیبدون آرا..یو با کمال سادگ..        دختره به شدت ناز بود
 

 ! برنده بودي از نظر ظاهر،ی با هر روشنکرقابت

  جاش هیفقط ..ارزش اون همه دردسر رو داشت.. بودی        انتخاب خوب
 

  ی داشت که بهش حالنوی الاقل ، فرصت اندهی ماه آکیکه تا ...زدی ملنگ
 

 !ارهی قرار گرفتن رو به دست بنی شعور کنار حسدی باکنه
 

        



 992 

 
/]        COLOR [ 

 
  پاسخ   پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل امی پنی به اعی    ارسال پاسخ سر

 
   تشکر       امیپ نی   نقل قول چندگانه اقول

  تشکر کرده دی پست مفنی به خاطر ازی عزmaah کاربر مقابل از 90    
 

 .اند
 

       azam,*maryam*,* 
 

 ab_darya,Aftab,Arghavan.A,aysan_zr,Aza,سایپر
 

m,bahana61,baharehf,baran_1990,celin,danesh 
 

mand,darya75,Dorsa  
 

Nahal,Eli73,faezehhh,fahime62,faranak,fereshte 
 

h86,hodaaa,Independent,Leia,lovestory,m.khos 
 

hoei,Mahana,mahnaz977,mahsa25,mansor64,m 
 

arzieh68,moji155,Mosalli,nanaa,narineh,naziniaz 
 
,negar*pb,pary1,persona,rafaat,raha123,raha2,ra 
 

ha69,Rahil.m,sada,saeede,Sahar,saharm,sajed 
 

eh,sani,sara7395,sargol61,Scarlet,Shirinm,sh_ka 
 



 993 

ran,tadaei305,Tajiii,Toranj,ملکه ,س*یلیل,ي جعفربایفر 
 

 نرجس ,لوفرانهین, زنگنهمیمر,مهر ترنج بانو,10مهتاب,بانو
 
  شهیگل هم,کوبان,مایوال,ح
 

 ,71 یآنشرل,_Zahra.mz,zizi66,Zohre_hmt,_Azam,بهار
 

 ... يتنها,میبدر مر,یبتس,الیبانو خ,اصالن,يابر بهار,هیآت, خانمیآبج
 

  نهیسک,50يسود,رازدخت,*شیرها,زهیخاله ر,شب
 

  یعاطفه خانم,33 قیصد,ي جوروایش,دهیسع,ستاره,جون
 

    maah 
    maahآواتار ها  
 
 

     
 

http://ghessesara.com/images/user_grade/starg. 
 

pnghttp://ghessesara.com/images/user_grade/s 
 

targ.pnghttp://ghessesara.com/images/user_gra 
 

de/starg.pnghttp://ghessesara.com/images/user 
 
_grade/starg.png 
 

 تی عضوخی    تار
        Jun 2016 



 994 

     نوشته ها

        138 

     تشکر

        327 

  ارسال155 بار در 15،520        تشکر شده 
 

    08 -20-2016 ,09:00 AM 

    #54 
 

         الهه
 
 

  ی کنی روزمو سگيخوای محاال اگه! .. ، گفتم نه ی گفتروزی د-         
 

 ! روشن شه فی االن بگو تکلنیهم

  هم بهش شدینم.  نداشتي ادهی فاشتری اصرار بدونستمی        م
 

 ؟!خوردی بهش برنمرفتمیم...نگم

 !خوردی        معلومه که برم

 : گرفتم ی        لحن لوس

 !ي بدیلیخ!  فرداد -         

 ! جون-         

 ! بابا خب شهیم ناراحت -         

 !سگ شدم رفت  ! ای ب-         

  !ي        وا

 !        خنده ام هم گرفته بود

 ! بعدا میحرف بزن.. خبلهی خ-         
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 !؟یاک!.. در مورد رفتن تو میزنیما حرف نم!..ی ال-         

  دوست نکهی پوستم بود، از اری حس شاد و سرخوشانه هم زهی        
 

 ! برم نداشت

 ! هم بودمری حرف خودش باشه ، دلگدی باشهی همنکهی از ای       ول 

 ! اوهوم-         

 ! قطع کن-         

 !خوامی نم-         
         
 !دوست دارم صدات رو بشنوم.. حرف بزن-         
         
 ! دوست دارم فرداد یلی خ-         
         
  !ي چه جوریبدون! ی اگه بدون-         

 !؟ي چه جور-         

 ! قلبم گذاشتمي کاناپه و دست آزادم رو روي رودمی        دراز کش

 !ی وحش-         

 !؟ فکر نکنم !دی        خند

 ؟!ي تو چه جور-         

 !حاال قطع کن!.. جور من نسلش منقرض شده-         

 . کردم ی خداحافظی لبم بود وقتي روی        لبخند خاص

  یلی که فرداد منو دوست داره خيمطمئن بودم جور..دونستمیم        
 

  !خاصه

  پرواز فرانکفورت رو سوار شده ، لبخندم شبی بابا دنکهی ايادآوری        با 
 
 ! رفتنی باز
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  برام مهم شی شرمندگينه که ذره ا. کردمی شرمنده اش مرفتمی        نم
 

  یکه مهرو گفته بود مهمون نجوریا.  مهمون دعوت کرده بود یکل . باشه
 
  یلیقرار بود خ . رفتندی مرانی هم از ايادی زي بود و مهمونهای مجللیلیخ
 
  بود کی نزددی عالتیتعط. انی بگهی دي هم از کشورهالی دوستان و فاماز
 
 . اومدند ی نبود اگه همه مبی اصال عجو

 از دست  پدر من رو ی مهمونی نبود ، کسکی هم که نزدالتی        تعط
 
 ! خوش بحالشون شده بود ی که دعوت شده بودند کلنیهم . دادینم

 !کردمی        پس خجالت زده اش م

 !زنش!  نازگل شی از همه پشتری        ب

  دردسر نهمهی دختر ارزش نداره براش انی ، نگفتم اای بگفتی        البد م
 

  !یبکش

 !امی ، من بهش گفتم می        درثان

 ! بعدا من رو ببخشهتونهیم...  فرداد      

 !        آره

 !مونمی هفته رو هم کامل نمهی        

 ! برگردمعی سردی کار دارم باگمی        م

  هی نشده و یچی        از اون گذشته ، بخوام از حاال که هنوز ه
 

  دو فی ازش بترسم و وا بدم ، تکلينجوری هم نکرده ، ای واقعيخواستگار
 

 ؟!شهی می بعدم چروز

 ! اخالق بدشنی        اون هم با ا
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  ، با دو روز کردمی مری که نگاهش رو غافلگی        برق چشمهاش وقت
 

 !رفتی نمنی از بدنمیند

 : کردمپی رو برداشتم و تالی        موبا

  گنی ، بهش مادی زبون نمي جور دوسِت دارم هم هست که روهی "        
 

 " ! ی دارم واقعدوست
 
 
 
 

        
 دهی        ش

        
 

  نی امیول... خودم رو جمع کردمی        مامانم سمت تخت اومد و من کم
 
 ! نه ،

 !دمیکشی مامان خجالت میکی        از نزد

 !شهی روشم که کم نم-         

 !        با لبخند گفته بود و خوب شد زن عمو داخل نبود

 ...اول به مامان ، و بعد دوباره به من نگاه کرد ي با لبخندنی        ام

  !می ما عاشق هم-         

 ! و مامان چشم غره رفتدمی        بلند خند

  رو دهیش!.. بود اون نگران نباش زن عمو من خودم مواظبشم؟نی ا-         
 

 ! بچه ام رو سپردم بهتستیدو روز ن....؟!ي سپردی خوب کسدست

 اشاره کرد        با دست بهم 

 !ش؟یدادی ملمی تحودی باينجوریا...ای ب_        
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  هم که چقدر زود بهش عادت کرده بی شد و عجدهی کشنی امشی        ن
 

 حضور گرمش .. کردمی ذره احساس خجالت نمهیاونقدر که ...بودم
 

  دلخور ي نگاه هاگهی دی ، حتمی ، عشقم ، زندگنیام...حضور مهربونش..بود
 

 ... بودنی امی ، وقتکردی نمتمیذ هم اسوده

 ! کنم؟کاریمن چ...دخترت ناز داره...ستی من نری زنعمو بخدا تقص-         

  بار با اخم نگاه کرد و اون لبخند ته چهره اش برداشته نی        مامان ا
 

  !شد

  متوجه سوده بودم که صورتش یرچشمیز.         دستش رو محکم گرفتم 
 

 !ادی نواستخیم... جمع کردرو

 خل !...گه؟ی می چنی مامانت رو ببر ببنیوردار ا!...؟ی کنکاری چ-         
 

 ! منوکرده

 محکم فشرد و من لبخندم کش .. دستش رو هم گرفتمیکی        اون 
 

 ...اومد

 !گهی مينجوری هميزی چهی... کهشیشناسیم... مامان رو ول کن-         

 ؟!گهی مينجوری هم-         

  می هم بود که اصرار کرد برنی امریتقص...   از زن عمو انتظار نداشتم      
 
  نی امریتقص...بعدش خوب شدم.. ذره حالم بد شدهیمن فقط !..مارستانیب

 
  ...گهی دبود
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  دمیکشی بابا و عمو خجالت مي من نه اونهمه از رومی بودومدهی        اگه ن
 
 ...میدادی شب رو گوش مفتی دکتر خل شي نه هم تزهاو

 : برداشتمیشونی پي دستش رو از رونی        ام

 !هیدکتر هم اک.. راحتالتیخ...گهی دزنمی گفتم باهاش حرف م-         

 : که مامان نفهمه آهسته گفتي        نگاهم کرد و جور

 ! قربونت برم-         

 :        لبخند زدم

 ! منم -         

 :        مامان

  بگه يزی چهیانگار منتظر بوده دکتره ..؟ی چیعنی...ن موندم آخه م-         
 

 دختر !...کدوم مشکل؟!...میری بگي جددی بتوپه به من، که مشکل رو باکه
 

 ؟! مشکل دارهمن

 برم بزنم تو دهنه ...گهی ددی شما ول کنگمیمن دارم م.. باباي ا-         
 

 !دکتره؟

 ..نم زنعمو باعث شد سرم رو بچرخوي        صدا

 . نسخه رو دکتر االن داد ایب!.. ، مامان جاننی ام-         

  دهی به مامان بلند شد و هنوز دم در نرسی کوتاهي با اشاره نی        ام
 

 : از کنار تخت دور بشه که دستش رو گرفتمخواستی که مامان هم مبود

 !میمن همش بهش گفتم نر!... مامان؟ی چي نسخه -         

 :رتش درهم شد        صو

 ! نگو تا ببرمت خونه کارت دارم منیچی ه-         

 ! مامان-         
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 : تر گفتی        سرش رو جلوتر آورد و عصبان

 ...؟!دهی گفته بودم شیمن بهت چ.. مامان و زهرمار-         

 ! مامان-         

  ی خونه شون بخاطر چي تو سرش نرزدی بابات شب عقدتون م-         
 
 تا ... آبرو برامون بمونهذارهی متی کولي زنعمونی حاال ايتو فکر کرد...؟!ودب

 
  عیما هم عقد رو سر!... که دخترشون ال بوده بل بودهزنهی جار مصبح

 
 !رن؟یگی می برات عروسگهی دنای ايفکر کرد! نی بخاطر هممیگرفت

 :د برداشت و جلو اومواری اش رو از دهی تکنهی        سوده دست به س

 ! بودهنیاز اول نقشه شون هم..نی اونم با اون خساست ام-         

 : سمتشدی        مامان براق چرخ

  مادرمرده نیبه ا... روکهی زننی اشناسمیم!.. من ماماندونستمی م-         
 

 ! بودنی بخاطر همنی به امي گفتم رو ندهم

 ...کاریخب چ!.. مامان-         

 ... بگمی چدونستمینم..دمیکشی        خجالت م

 ؟!        کنم

  ينجوری که اکردمی مدی باکاری مثال من چکردندی واقعا فکر منای ای        ول
 

 ؟!نشه

  نی که گفتم سنگیاون وقت.. ندارهدهی االن فاگهی کنم دکاری چ-         
 

  فکرش رو دی وا نشه باشتی نينجوری اادی خونه تا از در منیبش
 
  به نکهی بدون ايداریتو ور م.. رو بهش ندهنقدری اگمیهت ممن ب...يکردیم
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  یگفتی که به من نمي بودينجوری ایتو ک...؟! مسافرت يری می بگما
 
 !؟ی کنکاری چيخوایم

  از سر کار که ییهوی...دونستمیچند بار بگم خودمم نم!... مامان-         
 

 ...بعدش..می بخوری چرخهی رونی بمی گفت بربرگشت

 !می بخوری چرخهی می گفت برییهوی!.. بسه بسه -         

 ! بخدا -         

  نقدری همه ايجلو!...شه؟یروت م...نی ، رنگنی کم سنگهی دختر -         
 

 !...  کالهمو بندازم هوا دی تا بعد از عقد بادی که کشنکهیاصال هم....؟!زونیآو
 

 نه خوب !.. داشتمنوی اي دل آشوبه ي از همون مدت بعد از خواستگارمن
 

 ! رو ي عقد عجله امی قبول کردشد

  کنه ی لبخندش رو مخفکردی می سعکهی        به سوده نگاه کرد و در حال
 
 : من اشاره کرد به

 ! عوض شدییهووی نقدری چرا انی ادونمی اصال من نم-         

 : بودنهی        سوده هنوز دست به س

 !نینجوریهمشون ا...ه عمو جوني اثرات خونه -         

 :دمی        غر

 !با اون دماغ درازش!.. که بهترننای خانم امیاز مر...؟!نی چطور-         

 : دهنش گرفتي        مامان دستش رو مشت کرده جلو

 خودم کم ...دیخجالت بکش...؟ !هیچ...سوده...؟!دهیش... خاك به سرم-         
 

 ! خوردم از سر شب؟حرص
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  نی رد و بدل کرد سمت زنعمو و امنمونی که بيهم با نگاه تند        بعد 
 

 ! شدیکاش دوباره دعواشون نم...رفت

  و دمیخند... که فرستاد کامل از اتاق خارج شد ي با بوسه انی        ام
 

 ... متوجه نگاه اخم آلود زن عمو شدمنی حهمون

 !        واقعا که 

  بابا ي خونه ادی بگفتمی هم منیبه ام... خونشونرفتمی        اصال امشب نم
 
 ! کنههی تا مستاجر خونه رو تخلنایا

  خواستیدلم نم... مامان و زن عمو بلند شده بودي پچ پچ هاي        صدا
 

 !داد؟ی عمق منهمهی رو ای زن عمو داشت چدمیفهمیاصال نم.. بدمگوش

 !        چه خبر شده بود مگه؟

 ! مسخرهکیدکتر کش... گفتيزی چهی        حاال دکتر مسخره 

  بفهمه احتماال خواستی از کجا می و سونوگرافنهی معاهی        اصال اون با 
 

 ؟! کنميری اگه جلوگکنمی مدای بچه دار شدن مشکل پي براندهی در آمن

  و دی باشریگی نباشه و پيری هم تز داده بود که اصال جلوگی        کل
 

 ! و پرتچرت

 هفت سال ! الاقل تا شش ...کردمی حاال حاال ها به بچه فکر نم        من که
 
 !گهید

 با پسر خودش .. نکن يری من بشه جلوگی پا پخواستی        زنعمو هم م
 

 ! بودطرف

 !تا چشت در آد .. کنمی ميریمعلومه که جلوگ!.. ادب ی        ب
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  ،رشی چند وقت اخنی        رو به سوده کردم که داشت به عادت ا
 

 ...دیجوی رو مناخنش

 !؟ي منو آوردی گوش-         

 : دوشش برداشتي رو از روفشی        جلوتر اومد و ک

 !چشه؟..؟! زن عمو حالش خوبه-         

 : گفتمی آرومشی        چ

  حالش نیاالن مامان و ام.. جو درست کنهادیخوشش م... ولش کن-         
 

 !رنیگی مرو

 !ی تحمل کنيخوای مي کالسها رو چطوری بنی تو امدونی من نم-         

  یرفتی که تو هوا مي همونجورگفتمی        اگه زبون خودش رو داشتم م
 

 !يریگی نمشی آتیکنی نگاه منینه که هنوزم به ام...ی تحملشون کنکه

 از کار تو که سخت تر ... تو نگران نباشکنمی تحملشون مي جورهی -         
 
 ! جون و پسرشمی مری پشت کوهيفتارهاتحمل ر!..ستین

  یک!... ؟یکنی اش مسهیتو با زن عمو مقا!... خانم شعور دارهمی مر-         
 

 از حاال هر ...؟! پسرش با زنش خلوت کردهنکهی بخاطر اارهی در مي بازیکول
 

 !نی کردخودیب...نیچرا کرد!..ن؟ی کردکاری چرهی بگادآماری بخوادی مشب

 :کردیرو داغون م        اعصابم 

 تو ... به ما دارهکاریچ...دی دکتره ترسيزن عمو از حرفها...رمی نخ-         
 

 !برو حوصله ندارم... به فکر خودت باشکنمی خواهش مبرو

  گفتمی اومد بهش می منیاالن ام..دمی رو گرفتم و کامل چرخی        گوش
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 اهرمه تحملش  خونکهی تونستم بخاطر ای نمگهید..کنهی مکاری چسوده
 

  ينجوری جرات نکنه با من اگهی که دزدی باهاش حرف مي جورهی...کنم
 

 ! بزنهحرف

 حاال ... پررو بودیلیخ.رمی        دوست نداشتم با بنفشه تماس بگ
 
  هم که بخاطر اون سه روز مسافرت باهاش ی قبليسر... بگه چراخواستیم
 

  داشت غرغر  چهارشنبه رو کنسل کنمي گرفتم تا جلسه تماس
 
 !پررو..کردیم

  بهم بشی تو ترتي وقت کالسهاهی من نرم مسافرت که يخوای        نه م
 

 !نخوره

 ... شون بودهی        مهتاب آدمتر از بق

  شی کالسها پس و پدی        از اول هم باهاشون شرط گذاشته بودم شا
 

 با بوق سوم ...نم ازدواج کخوامی مدونستمیتازه اون موقع هم اصال نم...بشن
 

 !خواب بود؟...برداشت

 ! ام دهیش...؟! مهتاب جانی خوب-         

 ...فکر کنم خواب بود... اومدری        صداش با تاخ

 !ن؟یخوب هست!..ن؟یی جون شمادهیش... بله-         

 ؟!یتو خوب...زمی عزی مرس-         

  ازدواجتون دمی از بنفشه شنیراست...حالتون خوبه.... ممنون-         
 

 .زمی عزی موفق باششاهللایا..خوشحال شدم..گمی مکی تبریلیخ...رو
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 ...راستش دوباره زنگ زدم ...قربونت برم... ممنونم-         

 : کردمی آرومي        تک خنده 

 ...ستی کم هم روم نهی -         

 :دی        با لبخند پرس

 ! چرا؟-         

  کالسها ي ادامه یگیمهتاب جونم به دوستات م.. بگمیچ... آخه -         
 

 ..آخه!...الت؟ی بعد از تعطي برامی بذاررو

 ! عروس خانم-         

 ...میدی        هر دو خند

 ... مجبورم بخدا-         

  مراسم عقد ، و بعدش هم ي برامی قبلي بعد از تلفن هاشدی        روم نم
 

 !تراحت مطلق نوشته ، بگم دکتر برام اسییهوی مسافرت

  يجلو..يوا... بودمدهی از صبح تا حاال خجالت کشی کافي        به اندازه 
 

 ! داشتم نمرده بودمییچه رو! و بابا عمو

 !زمی عزدونمی م-         

 !        لحنش باز باعث خنده ام شد

  !گهی منو ديدی پس بخش-         

  هم خوب شد یلیاصال خ...مری درگیخودم هم حساب.. من که آره-         
 

 !امی بتونستمیکالس بود هم نم..برام

 ! کنی دوستت رو هم اکیکیپس بنفشه و اون ...؟ !ی راست-         

 !برو خوش بگذرون... چشم-         

 !ی مرس-         
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 !کنمی خواهش م-         

 حتما ... بچه ها راحت شدي بابت کالسهاالمیالاقل خ...        خوب شد
 

  بود و همه گرفتار دی عکیاصال نزد.. کنهشونی راضتونستی ممهتاب
 

 ...بودند

  فی حری کیول... امشب برم خونه شونخواستی        خودم هم دلم نم
 
 ؟! شدنیام

  ي نرم که زنعمو بفهمه چقدر از رفتارهاي چند روزهی خواستمی        م
 

  دم در ي جورهی... گذاشتنی مگه امیول.. درمانگاه ناراحتمي توزشتش
 

  گرد شده به مامان گفته بود مگه ي ، با چشمهانای بابا اي خونه
 
  ي خونه چوقتی اونا بودم و هي خونه يانگار که من از اول تو!..شهیم
 

 ! نبودمخودمون

 ؟! نشده بود، من بشمفشی مامان حری        وقت
        

  ي بزرگ گردو رو الي کهی تعی سریلی مادرش خی بلند شد ولنی        ام
 

 .. گذاشت و دنبالش رفتری و پننون

 .نمی ببریبگ.. که ماماني نخورديزی چ-         

 فرشته خانم از پشت .  رفتنهیی        لقمه رو از دستش گرفت و سمت آ
 

 ! مرتب بودکهیدر حال.. رو مرتب کردرهنشی پي قهی سرش

  کامل لقمه رو نکهیبعد از ا کرد و ی بهش نگاهنهیی آي از تونی        ام
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 ...یی برگشت سمت دستشوخورد

 ؟!زمی عزيخوری نمیی چا-         

 ! هست ییاونجا چا..؟! نهای مسواك بزنم يذاری مامان م-         

  پسرش رو ی سرتقیول.. حساس شدهی کمدونستی        خودش هم م
 

  به نکهی اي هم که بجانیمه...شهی نمفشی حردونستی و مشناختی مخوب
 

  نشدن مراسم ای فکر کنه ، تمام حواسش به برگزار شدن گهی روز ددو
 

 ! بودیعروس

  بچه ي و هفت سال سن کم نبود براستیب... کم سن نداشتدهی        ش
 

  راحت الشونی خنکهی دکتر زنان گفته بود بخاطر اشبی دنیهم.. شدندار
 

  رو نی اخواستی ميورحاال چط... کننديری جلوگدی نباستی نی مشکلبشه
 

 ! پسرش کنه ، خدا عالم بودي کله يتو

  خنده ي لحظه هم صداهی اتاق بود و ي بود که توي اقهی دو دقنی        ام
 
 ! قطع نشده بوددهی شي

  اتاق خارج ي ، از توگذاشتی مرونی        االن هم که پسرش پاش رو ب
 
 !خواب بودم یعنی!...نی ساعت قبل از اومدن امکی تا شدینم

  نی مهدونمینم...دو تا دختر مجرد دارم من تو خونه ....        زشته بخدا
 
  هر یه!.. شد و نون و آب ؟يهمش لوس باز... دختراش داده بخدا ادی یچ
 

 ! و کرکرهر
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 !نی کارا رو کرده بچه ام پاك عقلش رو گذاشته زمنی        هم

 ! تندهنقدری اششیه آت پسر توئری تقصگهی        اونوقت مادرش م

 ... که دخترم گهی        نم

 ... کرد و سرش رو تکون دادی        نچ

 به هر ...موندی سر کار هم نمی چند وقته درست و حسابنی انی        ام
 

  هی که شدی میحاال قبال چ...رسوندی بود تا قبل از سه خودش رو مي ابهونه
 

 !ادی قبل از پنج بروز

 ...شهی داره وارد سالن منی امدادیبسته شدن در نشون م ي        صدا

 !ست؟یبابا ن...؟!ي نداري مامان کار-         

 ! اومده بود باباش نبودادشی        تازه 

 اون ..؟! ماماني حرف زددهیبا ش... جاننیام... زودتر رفته-         
 
 ..ییزهایچ

 ... کنار کمد کفشها نشستی صندلي        رو

 !کشش نده!...خب؟!...کش نده.. بهت گفتمشبی مامان همون د-         

 ... دکتريدی مگه ندزمیعز!..دم؟ی من دارم کش موی چ-         

 ... و بلند شددی        کفشهاش رو پوش

  ستی ننیاصال مگه تهش ا!... برن به جهنم دکتر و درمانگاه با هم-         
 

 ..شهی بچه دار نمکه

  ...نکهی ايدکتر گفت برا...؟! گفتمنویمن ا-         

  من يدیشما ند... مامانیکنیتمومش م! خوامیمن بچه نم...        خب نشه
 
 !چقدر حرص خورده باشم خوبه؟!..دم؟ی کشی ساله چهی

 ... االن من حرفم-         
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 : آوردنیی صداش رو پانی        ام

  با زنعمو و عمو يرمن کا !...یچیه!... نگویچی االن هم شما ه-         
 

 هر ...خوامی می بگه عروسدهی شیول... سر به تنشون نباشهخوامیم..ندارم
 
 !رمی رو هم بگی عروسنی فردا براش بهترنی تا همفروشمی دارم میچ

 .. م-         

  یبه من ربط... با زن عمويشما دعوا دار..بار آخره... مامان جان-         
 

  نیهم...ی به زنم از گل نازکتر بگی اتاق منو بزن دري برخوادیدلم م..نداره
 

 !تمام!...رمی و مکنمی مرونی مستاجرم رو بزنمی زنگ مامروز

  يبه انتها...دی کشی پر از حرصقی        در رو بست و فرشته نفس عم
 

 ! اتاقيدر بسته .. شدرهی خراهرو

 !ي        عجب زمونه ا

 تو زجر  ...ی تا بزرگ کنيخوریتو خون دل م..یکشی        تو زحمت م
 
  و با دو تا ادی تازه وارد مهی هوی...یمونی مهاشی سختي همه ي و پایکشیم
 

 !سهی بچه ات جلوت واينجوری که اکنهی مي و چشم و ابرو ، کارعشوه
        

  ی بار مستند چگونگکی هی ثانی بود که هر سی ساعتمی        فربد ن
 

  ، و فرداد رو نگاه اهی سيوزپلنگهای از يونه ا توسط گواناتی شدن حدهیدر
 
  نیی صورت برادرش که پاي با پا بزنه توخواستی بود ميچند بار...کردیم
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  نیآخر سر به ا. شدی ممونی پشیول.. بود دهی و کنارش دراز کشیراحت
 
  ساعت کی... بخوابهدی چشمهاش کنه تا شالی ساعدش رو هادی رسجهینت
 

  ، با تک واناتی حي شدن گلودهی دري خرت و خورتها آه و ناله ويصدا
 

 ! شده بودی فرداد قاطي هاخنده

  که در صورت اعتراض ، نه کانال شناختی هم خودش رو مي        اونقدر
 

 ! و استراحت کنهي اگهی اتاق دي بره توتونستی و نه مشدی معوض

  داشتیبر م        در اون صورت فرداد بالش کرم و سبز رنگ محبوبش رو 
 
 ... و کردی اتاق رو روشن میکی اون ونیزی اومد دنبالش ، تلوی و م،
 
 !دیخندیم

  به ي ضربه الی بار سوم بلند شد با کمال مي که برافونی آي        صدا
 

 : فرداد زديزانو

 ! ؟يکر..زننی دارن در م-         

 ! بزنن-         

 ... شد که فرداد بلند شدزی خمی        ن

 ! تو افتادم؟ری کردم گی چه گناه-         

 ! پرتاب کردی راحتي        و با شدت خودش رو رو

  يدستش رو تو... شد کی بهش نزديشخندی        فرداد برگشت و با ن
 

 : کردکشی پشت سرش برد و به خودش نزديموها

 ! به دلتذارمیداغش رو م...؟! آرهینی ببيخوای رضا رو م-         
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  بار فرداد گردنش رو از پشت نی ای  با خشونت دستش رو پس زد ول      
 

  :دی رو بوسشیشونی گرفت و پسر

 !عشقم!...امی تا بوزپلنگهامی حواستو بده به -         

  کوسن نرم فرو ي سرش رو کامل توصالی        رهاش کرد و فربد با است
 

 شدن که شاخ و دم  ی زندانگهید... کنههی گرخوادی و فکر کرد دلش مبرد
 

 !نداشت

 ! مثل فردادي ای        با زندانبان روان

  شدنش ي به دو هفته بسترکی که بعد از نزدشدی مي        هشت روز
 

  در ی به خونه برگشته بود و فرداد اجازه نداده بود حتمارستانی بيتو
 

 ده بود  اجازه ندایفرداد حت...البته که دستور پزشک بود.. رو باز کنهپنجره
 

  هی ردیبعلت عفونت شد . ادی بدنشی به دی خودشون کسي خانواده بجز
 

 !که فرداد قبول نکرد.. بود مارستانی بي تونهی دکتر قرنطزی ، تجواش

  اش نهی هفته رو قرنطهی نی اتونمی خونه هم مي        گفته بود من تو
 

 !و کرده بود...کنم

  و انی ساعت بمی و آرش نالدی بود م بود که اجازه دادروزی        تازه د
 

  بهونه که تو سرما نیرضا رو هم از در خونه رونده بود با ا!...برن
 

 !اوردمیمنم جون داداشم رو از سر راه ن!..يخورد

  بود مطمئن شده بود دهی رضا رو پشت در شني که صداروزی        فربد د
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 ! ها ندارهی با زندانی فرقچیه

  بود نی باعث تعجبش شد و بخاطر همی فرداد کميانه         لحن مودب
 

  .دیی حرکاتش رو پایرچشمی زکه

 !کردی و رفتار نمزدی مثل آدم حرف نمي جنس بشرچی        با ه

 ! بهش بماسه يزی چهی قرار بود از اون طرف نکهی        مگه ا

 .دیی بفرما-         

  رو سر جاش فونی آیوشگ... و نگاهش کرددی بار کامل چرخنی        ا
 

 : شدرهی باال داده به فربد خي ابروي تاهی و با گذاشت

 !؟یچرا به من نگفت!...؟یقی رفنای تو با ا-         

 ! ان؟ی ک-         

  یبه من نگفت!.. شرفیب!... باهاشون ؟یقیرف!.. زاده ی و زکگانی شا-         
 

 ! ؟چرا

 ! بودرحسامی        ام

 :بلند شد...شست و به لباسهاش نگاه کرد        فربد ن

  !عیسر... وضعونی جمع کن ا-         

  اشاره کرد و به اتاق زی دور مي وهی تخمه و مي        با دست به پوستها
 

  ، نشی بدون آستشرتی تيپشت سرش فرداد وارد اتاق شد و رو...رفت
 

 :دی رو پوشي سورمه اسوشرت

 ! تو ؟يود دوست بنای کجا با ا-         

  یول.. بودبیعج ...دی فرداد رو پوشي چهارخونه راهنی پينهای        آست
 

 ! اش بوداندازه
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 . اونجا بودگانمیشا .....زدی ي ورك پروژه می ت-         

  زاده ی زکنی ایدونیم!...نفهم..؟!شونیشناسی شش ساله م-         
 
 !راز کره خر گ... خونه امادی بنی ادمیدیمن تو خواب م!...ه؟یک

 دو سه ساله ...شناختمی رو مگانیمن شا... چرتِ نفهمی گراز خودت-         
 
 ! کثافتاتو ؟يجمع کرد..تازه برگشته.. نبودهرانیا

 ! تونمی نم-         

 : نگاهش کردضی پر غي        فربد با چشمها

 ! من کوفت کردم؟-         

 ! رفترونی        فرداد شونه اش رو باال انداخت و ب
        

  رفته بود، نی از ببای به انگلستان تقررحسامی امتی که با ماموری        رفاقت
 
  رو یفرداد هم اگه کس...  برگشتنش از سر گرفته شده بودبا
 
 ! زمان داشته باشهقهی بود پانزده دقیکاف...خواستیم

  هی يرا دعوت فرداد رو بی بعد ماکان با خوشحالي قهی دقستی        ب
 

 ! قبول کرد،یی اتاق باالي تواردیلی بدست

 ! رو از دست بدهتی موقعنی ممکن بود فرداد اری        غ

 !دیدی        خواب رفاقت با ماکان رو م

  گذاشت و با لبخند به فربد زی مي رو روشی کافوانی لرحسامی        ام
 

 : کرد نگاه

 ؟! بوده داداشی چمتی رژ-         

 : کرد ي به شکم خودش اشاره ا       
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 ! کردم نتونستم برگردمي        من که هر کار

 :        فربد هم با لبخند جوابش رو داد 

  رو دو روز یمیاشکان کر!...ی کم کني خوای ملوی فقط بگو چند ک-         
 

 ! به جونت حله بندازم

 از تو و برادر  تر پیو فربد فکر کرد مگه خوشت ...دندی        با صدا خند
 

 !شه؟ی مدای هم پانگلت

 ! حسام ، تا نداشتندری و امیرعلی        ام

  يکار...میشی ، ماها نمنی افیحر... کردمی بگي فربد بخدا هر کار-         
 
 .میدادی کرد ، من و ماکان انجام مشدیم

 .من شرمنده اتم بخدا ...رجانی امدونمی م-         

 :رو به فربد کرد ..یتاه        بعد از مکث کو

 ...ستیبهتر ن!...ه؟ی چی مشکلت با الهه نجف-         

 : حرفش اومدي        تو

 ! به الهه نه زنمیبه سگ رو م... اصال حرف اونو نزن داداش-         

  ي مثل بابایکی کردن دایپ... حرف من همونهیول... خودتهلی م-         
 

 مگه دوستش ...رضا رو بفرست...و جلوخودت نر... سختهیلی االن خالهه
 

 ! قبال ؟نبوده

 !یگی می االن بگم با فرداده چ-         

 : متعجب نگاهش کردرحسامی        ام

 ؟! الهه-         

 :        سرش رو تکون داد

 !تف سر باالست..کنهی نمي ما کاري الهه براي بابا-         
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 ! تو ي دارخودی لج بنقدریفربد چرا ا!... فرداد االن با الهه است؟-         
 
 ! ؟گهی ديخوای میچ..؟

 بفرض که من رفتم و به دختره رو ...کنهی نمي من کاري برانی ا-         
 

 . زدمهم

 ! ؟یگی از کجا م-         

 :دی پرسدی        سکوت فربد رو که د

  ي ازش خواستگارگفتیاون که م!.. با رضا چرا کات کرد؟ی نگفت-         
 

 ! کردههم

 : به اتاق باال ، گفتی        با نگاه

 ! خودت؟شی پمونهی م-         

 !مونهی م-         

 ! باباهه آدماش رو فرستاد سراغش-         

 ! سراغ رضا ؟-         

 :        سرش رو تکون داد

  دخترش رد بشه جنازه اش رو يلومتری گفته بود از چند ک-         
 
 !ل جوب داخندازهیم

 :دی دستش رو در امتداد مبل کشرحسامی        ام

 همه ...قبول کن... بکنه فربدي کارهی برات تونهی فقط خودش م-         
 
 !ناسی دست ایچ

 : دادهی کرد و تکمی        فربد هر دو دستش رو پشت گردنش تنظ

  باالخره شرو کم!..ستی نیاشکان موندن... همه شوني گور بابا-         
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 !کنهیم

 نصف !... باباش چقدر اموال به نامش زده؟يدیشن...؟!ی نرفت چ-         
 

 ؟! به نظرترهیم...  االن به نامشهماسوله

.         

  جان رسهی به ذهنم نمی راهچیه...شدمی داشتم خل مگهی دشبی د-         
 

  !فربد

 :        فربد با لبخند بهش نگاه کرد

  شرمنده ی کافيمنو سر دادگاه رضا به اندازه ..اداش دي لطف دار-         
 

 !يکرد

 : داد هی حسام هم تکری        ام

  لی دوست وکلشیوک... نبوديمشکل پرونده اش جد... نکردمي کار-         
 

 ! بسوزه نه کبابخی نه س،ي جورهی کردیداشت گودش م... بودملکپور

 من از اول موافق ..... بوديری کبدای آي بابالیوک... اتفاقا متوجه شدم-         
 

 !رهی اون پرونده رو بگنبودم

  سوالش ، دنی پرسي برارحسامیام.... هر دو ساکت بودندهی        چند ثان
 

 ...کردی متعلل

  رضا؟کنهی مکاریچ!... چه خبر؟-         

 رو  و بچه ها الدیم... تا دم در هم برمذارهیفرداد نم...نجامی من که ا-         
 

 ! حواسشون رو بدن خر نشهسپردم

 : تکون داد و ادامه داد ی سرش رو پرسشرحسامی        ام
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 ؟!دخترعموئه         .

 :دی کشیقی        فربد نفس عم

 !شهی عروسگهی دي هفته -         

  رهی خی نامعلومي هم سرد شد و به نقطه رحسامی        نفس ام
 

 : دکور ي هی کنار پاییجا..شد

 ؟!ستی نی راهچی ه-         

 !یچی ه-         

  که ی سوالخواستیدلش م... موندرهی چند لحظه بهش خي        فربد برا
 

 . درسته دنشی مطمئن نبود پرسیول.. ذهنش بود رو بپرسهيتو

  از سه سال بود ازدواج شتری برحسام،ی امي        سحر ، دختر مورد عالقه 
 

 ! بودکرده

 !دهی منتظره ، مثل شری و غییهویقدر         همون 

  !دهی شنی        همونقدر شوك آور و ناراحت کننده ، ع

 ... رفته بودتی ماموري هم به بهانه رحسامی که امی        همون موقع

 !        حاال فراموشش کرده بود؟

 ! فراموش بشه؟شدی        م

 ....تو...ری ام-         

  نامعلوم ي حسام از نقطه ریام... اش رو تمام کنه تونست جملهی        نم
 

 ... گرفت و نگاهش کردچشم

  خواستیواقعا م... توانش رو به کار گرفت تا بپرسهي        همه 
 

 اگه اون تونسته بود ، ... مثل خودش داشتنای عیاتی روحرحسامیام...بدونه
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 !تونستی هم مفربد

 !؟يفراموشش کرد        ..

 : شدرهی خي دکوري هیو به همون پا.. زد يند محو        لبخ

 !به رضا بگو ...شهی هم فراموش مي نخوا-         

 ...دی کشی        نفس راحت

 "! شهی هم فراموش مي نخوا"        

  عاشقانه با سحر ، ي حسام بعد از هفت ، هشت سال رابطه ری        اگه ام
 

 !نم؟ بود فراموشش کنه، من چطور نتوتونسته
 

        
         الهه

        
 

  ریتقص... مبل انداختم و زانوهام رو بغل کردمي        تلفن رو گوشه 
 

  بهش نکهی بابا با اچارهیب... برگشته بودمي بود که اونقدر عجله اخودم
 

  سرم يمن تو.. بمونمشتری نگذاشته بودم چقدر التماسم کرده بود بمحل
 

 ! برمدی فرداد بود که باهمش

 ! برمدی        با

  ی بخاطر اون رفتار بدیبا...دادیمحل سگ نم.. از فرداد خاننمی        ا
 

  نکهینه ا..زدمی باهاش حرف نمگهی در اداره شون، دي ، جلوروزی پري ادبانه
 

 ! دادهامیپ... چک کنم زنگ زدهمدام

  بعد  به سمتش هجوم بردم ولی موباي        با روشن شدن چراغ گوشه 
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  خاموشش کردم و کف سالن یعصبان.... از گروه هایکی تو امی پدنی داز
 

 ...دمی کشدراز

 چه ...کنار هم..می با هم باشلی        زود برگشته بودم که سال تحو
 
 !یاالتیخ

 !ییتنها...کردمیداشتم دق م....نجای بود و من ادی        فردا ع

  یی چه رودونمیکرده بود که نم گذشته اونقدر کنفم ي        دوشنبه 
 

 ؟! هنوز منتظرش بودمداشتم

 ! نبودنششی        کاش دوستاش پ

         کاش حاال که بودن من اونقدر شعور داشتم که بفهمم حاال که 
 

 ! برم سراغشدی و نباهی ، حتما عصباندادی روزه جوابم رو نمستی بکینزد

  رو تموم زی خواست همه چیقعا موا...گرفتی ام مهی        دوباره داشت گر
 

 !کنه؟

 ؟! مسخرهنقدری        ا

  تلفن رو انگار يصدا.... چشمهام حس کردمي خواب رو توینی        سنگ
 

 ... شدماریهوش...نه...یول..دمیشنی خواب ميتو

  نی چند روزه سنگنی اي هی گوشهام از شدت گرکردمی        احساس م
 

 ... کهدی امنیفقط به ا..بلند شدم...دتلفن خونه بو...یول..شدند

  !ای        خدا

 ! ام قطع شدهی آن گرهی        اشکهام رو پاك کردم و 

 ! فرداد بودي        شماره 
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  حرکت دو روز قبلش يادآوری با ی        دستم سمت تلفن رفت ول
 

 ... شدممونیپش

 ... کهنجای اادی بدی        خودش با

 ! الهه؟یگی میچ ...ي        وا

 !ش؟یشناسینم!..نجا؟ی اادی        فرداد ب

 بخاطر عالقه ...گفتمی بهش مدیبا!..گهیمنم کارم درست نبوده د..        خب
 
 !شدی از رفتنم ناراحت نمنهمهیوگرنه ا...گهی بود دادشی زي

  کردم صدام دلخور بنظر ی سعیول... قطع کنه برداشتمنکهی        قبل از ا
 

 !برسه

 ! بله ؟-         

  هیوقت خوب!...ممکنه ببخشمت... بگم امشب حالم خوبهخواستمی م-         
 

  !ایب!...یفتی به دست و پام بنکهی ايبرا

 !امی هم نمگهیصد سال د...ریبرو بم...        چقدر مزخرف
        

  به خودش انداخت و همون لحظه ی آسانسور نگاهي نهیی        الهه از آ
 

 !ستادی اسورآسان

  هاشی کرد و چتری تازه رنگ شده اش نگاهي بار آخر به موهاي        برا
 

  ه،ی ترکيشگاههای آرانی از گرونتریکی يتو... طرف فرستادهی مرتب رو
 

  یمی بلوند مالي نهی پالتیتونی ، موهاش رو به رنگ زشی زن دائهمراه
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  متعدد دوستاش قرار  اومده بود مورد سواالتی کرده بود که از وقتدرست
 

 ! کنن؟ی می قاطی رو با چیچ!..ه؟ی بلوند چنهی پالتیتونی بود که زگرفته
 

  موهاش ي که تویبعد هم با دست!...بش؟یترک!...؟ مقدارش؟!درصدش
 
 "! اد؟ی درمينجوری ما اي حاال مگه برا" گفتندی مبردنیم

  رو زد و زنگ....زنهی قلبش به شدت مکردی در ، احساس مي        جلو
 

 ! کنهی کرد لبخندش رو مخفیسع

 ! گذشته بود تا در باز شدقهی دقکی از شتری        ب

 اما با ... بود ي روادهی زی قرمز کمومیلی دسته گل لهی دی خردی        شا
 
  یقی اومد و با لبخند عمادشی ری مدت اخنی ایتمام دلتنگ... فرداددنید
 

 !دی فرداد رو ندشخندینو ... آغوشش انداختي رو توخودش

  ي لحظه امشی پی الهه ، وقتی روز قبل ، و بعد از رفتن ناگهانستی        ب
 

  ی ، خونش در نميزدیکارد م! رمی که من دارم مدی از فرودگاه رسآخر
 

 ...اومد

  از ی الهه هم باعث نشد کمي جواب گذاشتن تمام تماسهای        ب
 

 ... کم بشهدشی شدتیعصبان

 دو ...    با دخترعمه اش تماس گرفته بود که از حال الهه با خبرش کنه    
 

  نبی زي حرفهای شده بود وقتی قابل کنترلری غتی اول دچار عصبانروز
 

 !خواد؟ی دختر تو رو منی اي که تو واقعا فکر کرددی عمه اش رو شندختر
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 !؟ی        دختر نجف

  یالهه به فرداد داده بود حاک از اوضاع پدر ي که رزی کوچکقی        تحق
 
 ! گرفته باشهي محاله تو رو جدی آدمنی بود که دختر همچنی ااز

 !        چه بسا که اصال قصد برگشتن نداشته باشه

  از شتری جشن تولدش ، بي لباسش تومتی که فقط قي        دختر
 

  !رهیگی نمي سه ماهه توئه ، تو رو جدحقوق

  شدی انبوه الهه بود که باعث ميامهایاسها و پ مدت فقط تمنی        ا
 
 ! ندارهتی واقعي رزي راحت باشه که حرفهاالشیخ

 ! مصرتر بشهمشی تصمي        برگشتن الهه باعث شد تو

 ! بودی هم کافی روز کم محلستی بنی        ا

 ! خوب نبوديزی هر چي توي روادهی        ز

 !اد از دست دشدی رو نمی        دختر نجف

 گلها هنوز ... به سمت اتاق خواب رفتکراستی        دستش رو گرفت و 
 

 کنار در اتاق دستش رو از فرداد جدا کرد و جلوش .. دست الهه بودنديتو
 
 !ستادیا

 :        گلها رو به سمتش گرفت

 ! عشقمي برا-         

 رتشون  نگاه کنه به پشت سرش پنکهی        فرداد گلها رو گرفت و بدون ا
 

 : الهه گفتي رتزدهی حيمقابل چشمها..کرد

 ! تونستم ببخشمتدی ، شادی شاایگفتم ب..دمتی هنوز که نبخش-         

 ! نشست هنوز دو دل بود ی ، وقتدی و خنددی کشی        الهه نفس راحت
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 !عشق منه..ستی نچکسیمثل ه..ستی        فرداد مثل رضا ن

  لی مرد روبروش، دلي تو چشمهامیمستق شدن رهی با خخواستی        م
 

  زده هم جانی هیحت...دی ندی خاصزی چیول... کنهدای کارش پي برایموجه
 

  ي مثل اون روز تویحت...ی کامال معمولي از روزهایکیمثل ..یمعمول..نبود
 
 ! فشم هم نبوديالیو

 .... نداشتیقصد خاص.. همدیشا.... بودي        عاد

  بعدا براش دردسر دادی که احتمال میی از دخترهاهشی        فرداد هم
 

 !کردی مهی تهلمی ، فکنندی مدرست

  قصد اعتراض نکهیمگه ا...دیفهمی هم نمچوقتی        البته که دختر ، ه
 
  ی حسابی طرف حساب فرداد ، گوشيکه معموال دخترها! کردی مدایپ
 

 ! طرفنی با کدونستندی بود و مدستشون

 ! گوششوني توزدی و نرمال هم مي که در حالت عادی        با کس

  نی نبود که سه دوربندهی آي بار اما بخاطر احتمال مزاحمت هانی        ا
 

 ! مختلف اطراف ، روشن کرده بودي در سه نمارو

  یپاک... حفظ کرده بودنجای خودش رو تا ای مثل الهه که پاکي        دختر
 

  يبا وجود اونهمه آزاد...ثابت شده بود  قبل بهش ي هی چند ثاننی همکه
 
  جواهر بود و هی.. و امکاناتتیاونهمه پول و موقع... از خانواده اشيدور...
 

 !دادی آدم عاقل از دست نمهی رو جواهر
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 !ی صورتيبا اون لبها.. هم که بوداهی        چشمهاش س

 ...        و از دستش هم نداد

  ي دستش رو به کناره هید بلند شده بود و  بعد ، فرداي        چند لحظه 
 

  ي غهی تي اش رو روگهی داده بود و انگشت دست دهی کنار تخت تکمبل
 
 با ... دادهیالهه خودش رو جمع کرد و به تاج تخت تک ..دی کششینیب

 
  از موهاش که يدسته ا... کردی معنادار فرداد نگاه مي به پوزخندهاتعجب

 
  لبخند بزنه تا از استرسش کم خواستیم...نار زد صورتش بودند رو کيجلو

 
 !شدی نمیول..بشه

 !        اما به هر حال من فردادم

  تونمی بابت رفتار زشتت نمدمی رسجهی نتنی متاسفانه االن به ا-         
 

 !یگرفتی از من اجازه مدیبا!...ببخشمت

 تش بدون  دسادی خون باال آورد مهی دو هفته که از شدت گریکی        
 
 ! نفس هم بکشهتونهی ، نمرهی از من اجازه بگنکهیا

 !        الزمه

 ..فرداد...ی بب-         

  !رونی گم شو ب-         

 !دهی        الهه حس کرد درست نشن

  !یسوال...        فقط سرش رو تکون داد

 !االن !.. گورت رو گم کن-         

 ..چ..؟! فرداد-         
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  تاج تخت ي بشه توکهیی لحظه هم تا جاهی يادش باعث شد تو        د
 

 !ادی اشکش در بعی بره و هم سرفرو

 !گفتم جمع کن بساطتو..؟!يدی نشن-         

 ؟!هی..چ... فرداد-         

 بهش گفته بود ... قبلي قهیدو دق.. االن نیهم... زدهی گرری        و بلند ز
 

 !خوامتی مشهی هميبرا

  شیحتما شوخ...؟! سرعتنیبه هم... گذشته بودقهیط دو دق        فق
 

 ! بودگرفته

 ! خبلهیخ..؟! نه یشی بلند نم-         

  دسته از موهاش هی و ادی که به سمتش مدی آن دست فرداد رو دهی        
 

 ...کنار در پرت شد.. از اتاق وارد سالن و بعد ي چطوردینفهم... گرفترو

  کجاش دیفهمیاصال نم... صورتش پرتاب شديسش تو لباکهی        چند ت
 
 ...کنهی درد مشتریب

 !ستادی ابی جلوش ، دست به جلی عزرائنی        فرداد ع

 ! اش هم قطع شده بودهی گری        حت

  اندازمتی میبا اردنگ...ي بودنجایبرگشته بودم ا ..گهی دي قهی دقهی -         
 
 !رونیب

  میفقط ن...تا خروجش.. فردادي الهه به خونه  ورودي        از لحظه 
 

 ! گذشته بودساعت

  یوقت.. دهی براش به آخر رسای دنکردی ساعت ، حس ممی ني        تنها تو
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 !دی دی نمیچیه... شدرهی آسانسور به خودش خي نهیی آيتو
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    #55 
 

 دهی        ش
 

  می حلکی به ظرف کوچینگاه        مهتاب در رو با پشت پا بست و با 
 

 : زدلبخند

 ! منه ؟ي برا-         

 ..دی        نشست و ظرف رو سمت خودش کش
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 ! ساعته منتظرممین!...؟یی کجا-         

 :        سرش رو کج کرد 

  با روگاهی تو ول کن ، نگمی میهر چ..ی از بس غالمشعورهی ب-         
 

  .گهیباز م...من

  مال دو نایبابا ا... از شدت استرس؟رهی بمی کدونمینم... ولش کن-         
 

 ! ستگهی دماه

 : به پشت سرش کردی        نگاه

 ! قهوه آماده شد؟-         

  جلوش اشاره وانی به شونه اش ، با چشم به لي آهسته اي        با ضربه 
 

 :کردم

 !؟ی خوب-         

 ...دیتاد خند جلوش افي قهوه وانی        نگاهش که به ل

 !جمی گ-         

 صبح قهوه  . گمی چند باره دارم بهت منی اایب...ستای خوب نی ول-         
 

 !گوش بده دختر ..ي بخورستی نخوب

 .می بودرونی تا سه بشبید.  خوابم جیبخدا گ...دهی شي وا-         

 : بردممی ظرف حلي که دستم بود رو توی نوني کهی        ت

 !ي بودداری خونه تا پنج بنیبعدش هم اومد...آره خب -         

 !        خنده اش تابلو بود

 !رمی نخ-         

 ! آره تابلو-         

 !دی خونه خوابمیدیتا رس...زمی خسته بود ، عزنقدری ا-         
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 !ن؟ی تا سه کجا بود-         

 !مزون خانم همکارش که گفتم... همون -         

 !تو مزون؟..ن؟ی سه اونجا بود تا-         

 :دی        خند

 !گهی دمیچرخ خورد ..میبعدش رفت... نه-         

  رونی دروغ داره از دماغت هم بیعنیمهتاب .. خداي ا-         
 
  نقدریجابجا کن حرفاتو ، ا.. کم فکر کن هیاولش .. مگه؟يمجبور!..زنهیم
 

 !ی نباشتابلو

 :دی        با صدا خند

 ! خبمی بودرونیب... نمی برو ب-         

  بعد کردی مفی تعری که سهرابییزهایبا اون چ!  آره خب -         
 

 ! جنبه ها یب!.. باشه تا خونهدهی نکشدمیبا...رفتنت

 : نخنده کردی می        چشمهاش گرد شده بود و سع

 !مگه ؟... گفت ی چ-         

 از صورتش کامل محو شده بود خنده ...دمی خندزی        نگاهش کردم و ر
 
  اونقدر خنده دار بودند که شدندی می که داشتند صورتیی حاال لپهاو
 

  یکم... بازوم زدي خنده روری زدم زیوقت . رمی خودم رو بگي جلونتونستم
 
 ! شده بودیلپهاش کامل صورت... دور شدم که دستش بهم نرسهزی ماز

  !گهیبگو د!...ده؟ی گفت شی چگمی م-         

 ! بودتوندهی از اون باال د-         

 ...احساس کردم نفسش بند اومده...دی ابروش باال پرهی        
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 ؟!آره...؟!ی شوخ-         

  !ینی اگه االن خودت رو بب-         

 :        شل شد

 ! نبود کهیکس...ي وا-         

 و ماچ ساده نبوده  بغل هی... میدی نگاه کرد و ، با هم خندیرچشمی        ز
 

 ! رنگش قرمز شدينجوری اکه

  دلتنگ ي بعد از سه روز مسافرتش ، اونجوردادمی        به شوهرش حق م
 

  باشه ، ادشی شی قبلي عصا قورت داده ي رفتارهانکهی که بدون اباشه
 

 ! گفتينجوری که ایسهراب!... ساعت ولش نکنهمی اداره نی البيتو

  خوشگل فوق هی گفت شدینم..شگل نبود خويادی        مهتاب ز
 

  مهتاب به يته چهره ...دادمی حق مشگاهی آزماي منم به بچه هایول...العاده
 

  شیشونیفقط پ!..يشدی هم متوجه ميکردیدقت نم...خوردی می جولیآنجل
 
 ... کم هم گونه هاش پر تر بودندهی.. نبودی انجلي بلندبه

 !؟ی سهرابنی اکارهی چقدر ب-         

  جی پرشیهر وقت مهتاب رو پذ...ستی االن وقت گفتنش ندونستمی        م
 
 البته مهتاب ...کردنی باال چکش مي از پنجره ي و منصوری سهرابکردیم
 

  در ي منصوريدنهای بود چپ و راست سوال پرسدهیفهم... زبل بودخودش
 

 کار بار اول که بهش گفته بود ، همسرت هم.  شده يادی همسرش ، زمورد
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 !ی کنی منو بهش معرفنداره

 حاال هم که مهتاب رو ول .  فقط می بوددهی        تا دو روز خند
 
  حرفه یلی رفتارهاش خیول.. اومدی خوشم نمهاشیمنم از کنه باز..کردینم
 
 ... شوهر مهتاب هم که... خطرناك بودنیا ! شیمضافا به خوشگل.. بوديا

 
 ! بگمیچ

 ! کم نداشتشکونندی که دور و برش سر و دست میینای        حتما از ا

 ! گفتن؟یچ...خب!..دهی شادی خوشم ازشون نم-         

 ! گفتنوی همه چ-         

 !خنده ام گرفت... رو به دندون گرفتنشیی        لب پا

 بعدش  ..میدست داد!... کجا بود؟یهمه چ!..یهمه چ... برو بابا-         
 

 !گهی دیچیه...هم

 !دی  خودش هم خند      

  مورد يکه اونجور...  و ظاهر همسر مهتابتی با موقعي        البته مرد
 

  کنش به ی تو دل خالي نبود نگاه هابی عجدیشا.. دخترها بودتوجه
 

 !شی حرفه ازی هيبا اون چشمها . دخترها

 من "اون ... رونی امي شهی عاشق پي بودم رفتارهادهی        اگه خودم ند
 

 بعدش هم نگاههاش رو که ..."!یمی همه زندگ" و "رمیمی تو ميبرا فقط
 

  به دخترها رو ، حاال به مهتاب ي اگهی دي هر جاای ی ، مهمونابونی خيتو
 
 ! شوهرشهری تقصشتری بگفتمیم
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  دی خسته نباشهی فقط ي چطوردونستی خوب مپی        مردك خوشت
 

 ! که دل طرف رو ببرهبگه

  از نود درصدشون انسان شتریون داده بودند که ب        مردها ، نش
 
 !ستندین

  باهاشون سر و کار ي نحوهی من و به ی زندگي که تویی        الاقل مردها
 

 ! بودندنجوری که ، متاسفانه اداشتم

  تو زرد از آب در ي اونجورش،ی عاشقي با اون همه ادعانی        اگه ام
 

  شوهر فی تکلگهید... اول تا آخر خونده بود شون ازهی بقيفاتحه .. بوداومده
 

  ، که ستی کاره ننی اگه هم حاال ازدندی بماند ، که چشمهاش داد ممهتاب
 
 ! بوده نکارهیقبال ا! .. بوددیبع

 ! مارکدارشی تومنونیلی مي        با اون کت و شلوارها

 ... هم خوش پوش بودیلی خشعوری        ب

 ! گفتن؟یچ... خب-         

 بعدش ...کردنیدو ساعت داشتن پچ پچ م.. گفتنی اول به غالم-         
 

 ! منشی اومد نشست پیغالم

 :سرش رو تکون داد...        با تعجب منتظر بود

 ؟! خب-         

 مگه ... انجام ندننجای کارها رو انی بگو اي به نامداري جورهی گفت -         
 

 ! شون رو ازشون گرفتنخونه

 : گونه اشي رودی کوب       
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 !؟یگیراست م!... خاك تو سرم-         

  بار بلند شد و به سمتم نی و ارمی خنده ام رو بگي        نتونستم جلو
 

 :دستهام رو جلوش گرفتم...اومد

  !غیج...کشمی مغی ج-         

 .. برگشت سر جاشی گفتن" شعوری ب" و با دی        محکم پس کله ام کوب

  نابود ممیرژ... بخورممی حلدیمن نبا!... آخه؟هی چنیا....نمی برو ب-         
 

 !شد

 ... گذاشت و قاشقش رو برداشتزی مي        نون رو رو

 !کجا اتو؟...شکمتو...بازوهاتو...؟!ي بدمی رژيخوای آخه تو کجا رو م-         

 ... تو حرف نزن-         

 :با تعجب سمتم گرفت... موندرهی        تلفنم که زنگ خورد بهش خ

 ! سوده-         

  ، و دوباره جو درست ی سر چخواستی مگهید.  باال انداختم یی        ابرو
 

 ! بوددهی به اوج خودش رستهاشیدو ماه بود اذ...کنه

 !سوده؟!... بله؟-         

 !یخسته نباش...؟!یخوب!...خواهر گلم.. سالم-         

 :کردیرو تنگ م طلبکارش خلقم ي        صدا

 ؟!ی چي براي زنگ زدی بگشهی م-         

  یقینفس عم.. گفتي        دست مهتاب باال اومد و آروم باش آهسته ا
 

 : سوده به هوا رفتغی بار جنی و ادمیکش

  ي مامانت رو دق دادیول..خوامیمعذرت م!... خانم دکتردی ببخش-         
 

 ! بودهکی و ستیرو بفشارش ....مارستانی بمشی هم آورداالن
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 ..ی می چ-         

  بجز حرص دادن به مردم يتو کار...ستی تو که مهم ني البته برا-         
 
 !ی نگرفتادی

 ... مثل قطع شدن اومدیی        صدا

 ؟!سوده...؟! تو یگی می چ-         

 هول بلند شدم و ...قطع کرده بود...شعوریب...        به تلفن نگاه کردم
 

 : اومدی مهتاب از پشت سرم ميصدا.... اش رو گرفتمارهشم

 ! گفت؟یچ..دهی ش-         

 ؟!رمی رو بگدیبهتر نبود سع...        قطع کردم

 !گم؟ی گفت می چدهی ش-         

 ... بودستادهیپشت سرم ا..        برگشتم

 ...حالش بد شده...مامان.. گفت -         

 : جواب داد دی        سع

 ؟! جاندهیش... الو-         

 ...شما!...د؟ی آقا سعنی خوب-         

 ؟! بگمی چدونستمی        نم

 : آروم و مهربونش اومد ي        صدا

  میری ممیدار..مامان خانم هم حالش خوبه... من االن درمانگاهم-         
 

 !خونه

 قا  بود ، شوهرش آشعوریهر چقدر که خودش ب..دمی کشی        نفس راحت
 

 ...بود

 ؟!سوده باهات تماس گرفت... نگران نباش-         
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 :اومدی سوده از اون ور خط می عصباني        صدا

 !بده من !.. ست؟دهی ش-         

 ! هم فشردمي        دندونهامو رو

 ... جاندهیش... اون ور نی شما بر-         

 ؟!نیدرمانگاهکدوم .. ، خوبه مامان ؟ راست بگودی آقا سع-         

  میسرمش تموم شده دار...ای ننجایا.  نبوده بخدا شیچی ه-         
 

 ! راحت باشهالتیخ.. خونهمیگردیبرم

 ...یواسه چ... خب آخه-         

 :        صداش با مکث اومد

 ! اومده بوده خونه نی ام-         

   باز کردم مهتاب دستم رو گرفتهی        چشمهام رو بستم و وقت
 

 ... بوددهی رو شندی سعيصدا...بود

 االن .. کم باال رفتههیفشارش ... شدهیمامان هم عصبان... داد و قال-         
 

 .. خدا رو شکر خوبههم

 ... کدوم درمان-         

  یول...ای هم بيای زودتر بیخواستیم...ی خونه آجمیری ممی دارگمی م-         
 

 ! تختالتیخ... مامانخوبه

 ... باشه-         

 .رمی داروهاش رو بگرمیمن م... نگران نباش-         

 ! خونه االن امیمن م.خدانگهدار...ی مرس-         

 .فعال خداحافظ... باشه-         

 سرم .. و نشستمدمی رو کشیصندل...        قطع کردم و مهتاب رو کنار زدم
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 .. گوشم بودي سوده هنوز توغیج..دیترکی مداشت

 ...کنمی متی عصباندونمی مدهیش!...ن؟ی بازم ام-         

 ! نگو مهتابيزی چ-         

 ... دستهام گرفتمنی        سرم رو ب

  خونه تون رو ادی بار مهیهر چند روز !.. خودتونهری بخدا تقصی ول-         
 
 بابا ..؟! چرادونمینم..نیگی بهش نمیچیشما هم ه..رهی رو سرش و مذارهیم
 

  جمعش ادی دفعه بهی صد و ده دیزنگ بزن....هی چي برای و آگاهيکالنتر
 

 !گهی خبرمرگش بره دکنه

 مگه آدم !.. دو ماهه؟نی تو امی کردتی چند بار شکایدونی تو م-         
 
 !شه؟یم

 :        مهتاب نشست

  ؟ پا ي عاشقش بودیگی ؟ راست میخواستی خبر مرگت زنتو م-         
 
  زن ينه بر..يکندی رو مهی قال قضانی رویرفتیهاش م دفعه باهی يشدیم
 

 ؟! بود نفهم هوسباز یاون عقد کردنت چ!...يریبگ

 ! سکته ام دادشعوریب... سوده تو سرمهيغهای ج-         
        

 خدا رو شکر مامان ... و خاله ها هم بودندیی دادمی        خونه که رس
 

 بلند شدم که سمت اتاقم ... بابا هنوز برنگشته بودیول... بودخوب
 

  نیکار ا.. اومدرونی بیی از دستشوهی از گرسی خيسوده با چشمها...برم
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 ! وقتش بودچند

  بغلش کنه ، بغ ادی بنکهی ايبجا...کشتی داشت خودش رو منی        آر
 

 !در رو محکم بست.. شدنای منو کنار زد و وارد اتاق مامان اکرده

  ما بوده ریانگار تقص... رو بغل کردمنیشتم و آر        دم در اتاقم برگ
 

 ! شدهحامله

 !ی مواظب باشیخواستی        م

  هم زحمتش یکی نیا!... رو خودش بزرگ کرده بودنی        نه که حاال آر
 

 ؟!خوردی رو می چيغصه ! گهی جون بود دمی دوش مامان و مررو

  سر رفتیرش وم مادرشوهشی پگذاشتی بدبخت رو مي        صبح بچه 
 

  ارهی رو بنی که آرکردی جور مي بهونه اهی بار هم هیهر دو ، سه شب ...کار
 

 ! به مامان که خودش استراحت کنه و به کارهاش برسهبندازه

 ؟!کردی تحملش مي چطوردی سعدونمی        نم

 خدا رو شکر به ...دمشی بوسی تخت گذاشتم و حسابي رو رونی        آر
 

 !خوشگل و ملوس... خانم بودمیکپ خود مر... بود نرفتهسوده

 !چه کوچولو ان... جوالباشو-         

  اوردهی دستکشهاش رو هم در نشعوریب...        دستکش هاش رو در آوردم
 

 !بود

 ... چه خوستلن دستکشاش-         

 عاشقش ...چقدر نرم بود خدا...        صورتم رو به صورتش چسبوندم
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 حرف ...دمشیباز بوس..خوادی رو ممی کرد گوشمید گفتنهاش حالبا د...بودم
 
 !خوردمشی حتما مزدیم

  ي هی گريصدا... رو دستش دادممی گوشفی کي        بلند شدم و از تو
 

 ... اومدی در باز مي از المامان

 ! پدر و مادرها ی بنیکجا فرار کنم از دست ا... کنمکاری چ-         

 ! مسخرهي هايدلدار... آرومش کنندکردندی می        خاله هام سع

 ؟!شنی آدم منای امینی حاال تو سکته کن بب-         

  بچه ام بمونه تو ذاشتمیم...تو بگو آمنه..؟! کنمکاری فرخنده چ-         
 

  يبدبختها...؟! بزنن تو سرشياونجور...؟! ها ی اون غربتي خونه
 

  فرشته با اون بچه یجزغاله بش... همه تون با همی الهنیریبم...یدهات
 

 ! کردنتبزرگ

  شونه ي سرش رو بذاره روخواستیدلم م... رو بغل کردم نی        آر
 
 ! بودشدهی چسبیدو دست.. بودی حواسش به گوشیول..ام

  مامان اشکم رو در ي ها و ناله هاهی گرگهید..خوردمی        دور اتاق تاب م
 
  کرده هی بعد از طالق گري دو ماهه نیو ا تی کافيبه اندازه ... آوردینم
 

 مامان رو هر روز دکتر .. کنهينجوری اخوادی منی امدونستمیاگه م....بودم
 

 !شتی مونم پیمنم م...ریبرو زن بگ.. غلط کردمگفتمیم... کنهالزم

 !خودت...نی امي رو خراب کردزی        خودت همه چ
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  یآخه پشت کوه...خبریآخه از خدا ب... آخه بدبخت-         
 

  می ما هم بگدی بکنخوادی دلتون مي هر کارنیانتظار داشت...نهایغارنش...ها
 

 خوشش !..حساسه!...به دوا و دکتر اعتماد نداره..گهی راست ممیبگ...؟!خب
 
 !ادینم

 ..دمی تخت گذاشتم و کنارش دراز کشي رو رونی        آر

  تو سرش ما هم دینبز.. کم داشت که بگم باشهی دخترم چ-         
 

  شدیشعور سرش نم!..اخالق نداشت ؟..؟!بر و رو نداشت !..ادی در نمصدامون
 

 ؟!دی ارزی شما رو نمی کل زندگشی اجتماعتیموقع!... شماها ؟مثل

 : خاله فرخنده اومد ي        صدا

 نه که ...ي همون اول کاری حق طالق رو گرفتنی خدا رحم کرد مه-         
 

 !شدیبود حاال شرش کنده نم اون ناگه

 :        خاله آمنه 

 ! نه که حاال شرش کنده شده؟-         

 : از مامان جواب داد تری        باز خاله فرخنده بود که عصب

  ما دیای کوتاه بنی هم بخوانباریا... گفتموسفی تو درمانگاه به آقا -         
 
  ي خونه برمی مدارمی رو ورمنی مهامیگفتمش م..میای کوتاه نمگهید
 

 ! رو پس گرفتتیاگه باز شکا...خودم

 :        خاله آمنه

  گفتیم..تونی خانم همساحهی ملنیا...ترسمی متشی من از شکا-         
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 حکم طالق باطله و ... کنهتی شکاخوادی گفته مدهی داد و قالهاش شنيتو
 
 ! چرت و پرتانیا

 :م اومد  مامان و خاله فرخنده با هي        صدا

 ! گوه خورد-         

 :        مامان

  هر شدی هار پا نموونی حنی عينجوری بند بود ایی دستش به جا-         
 

 ! کنهکاری چدی بادونهیسوخته نم...تا..نجای اادی بروز

  که هر ینه اون وقت...شی عاشقي ادعاهايبا همه .. مرده بودنی        ام
 
  !انی رويوسسه  ممی برای سرم بي زدم تویچ

  چی به هگفتی که مینه وقت...نهیچاره اش ا!  ؟يخوای        گفتم بچه م
 

 !وجه

 ... موسساتنی ای شرعي به کارهاکنهی گفت اصال اعتماد نمی        نه وقت

  بودن ی ، دم از شرعيگذاری مهر نمي        که نگفتم آخه تو که سر رو
 

  !هی زدنت چمساله

  مادر و ي رفتارهاي که نشانه ییهای اوقات تلخيه         نه با هم
 

 ! بود شعورشی بيخواهرها

 ! عوض شدنهاش رو دمیکه د... مرد برامی وقتنی        ام

 ! به بازار اومدنش رو یی کهنه شدنم و نودمی        فهم

 ! رودشونی زنگ دار صندوق دار جدي        صدا

 ! بپرسهی بانکيبزنه و سوال ها شب و نصف شب زنگ دی        که چرا با

 !        اونم از معاون شعبه 
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 ! همکار نداشت؟گهی        د

 ؟! نبود بهش زنگ بزنه و سوالهاش رو بپرسه ي اگهی        کس د

  شام بلند نشه و زیبا لبخند از پشت م ! گهی اون کس دي        که اونجور
 

  و بگه سوال ادینشه ، ب هر و کرش قطع ي ساعت صداکی تا نکهی از ابعد
 

 !چارهی بداشت

 !        کار داشت بدبخت 

 ! بودمدهی بدبخت رو دي چارهی        ب

 ! بودی خوشگلي چارهی        ب

  ، چه لرزوندی زن رو مهی ناز حرف زدنش هم دل ي        بدبخت ، صدا
 

 !کره خر من رو ... به شوهر ِبرسه

  دست هی با اومدیخساستش ، هر روز م که با اون یی        همون وقتها
 

  چند شرتی کفش و تهی ادکلون ، با متی مارك گرون قهی و شلوار ، با کت
 

 !ی تومنصد

 !دمی        که خودم خر

 !        منم خر 

  !ي بخري        تو دکمه حاضر نبود

 ! بفهمم توش چه خبرهدادی که اجازه نمتی گوشي        پسورد رو

 ! خر هم نبودمی        ول

 ! نبوده چارهی و کار اون بدبخت بيدی        که خودت خر

  ، تو اون نای خونه بابابزرگ اي برام مرد ، که توی اون وقتنی        ام
 



 1043 

  ی ازدواج بهی کرده بودند به شی مثال راض،يری گمی تصمي مسخره مراسم
 

 ! و صدا سر

  !چارهی بگهی        که راست م

  !خوادی نمی آمپولي        بچه 

 !        حق داره 

 ! توئه ری تقصدهی        ش

 ؟! کنه کاری چخوادی        مگه م

 ! تا ابد بدون بچه باشهخوادی می نباشی ، تا تو راضچارهی        بدبخت ب

 ! ناراحت کنه ادی        دلش نم

 ؟!ادی        تو دلت م

 ؟ ! همسرنی بهتر از ايخوای می چگهی        د

  ينجوری ای توئه ولری تقصدونهی منکهی با اينجوری که ايخوای موی        ک
 

 ! به پات؟نشسته

 ! کنه غهی        بذار بره ص

  کف دستش و گذارهی تو گوش دختره و دو زار مزنهی مگهی        دو روز د
 

 ! مادر یشی متو

 !        آره خب 

 ! بشه غهی        اونم ص

 !چارهی بودم ، نه بدبخت بود و نه بدهی که من ديدوقدار        اون صن

 ! داشت نی به دو زار اميازی        و نه با اون پدر بنگاه دار پولدارش ، ن

  !خواستی        خودش رو م

  !دادی که داخلش بود ، ظاهرش که نشون نمی        هر لجن
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  ي ، حسابدار صدي خوشگل بنگاهدار ، که با رتبه ي        دخترنابغه 
 

  خوادی تهران رو خونده بود ، حساب کتاب کرده بود که مدانشگاه
 

 ! کنه دای تر از معاون شعبه شون رو ، کجا پپیخوشت

 ! سر دارهری زوی که نگفته بود چنای ، به آقاجون انی        ام

  موهاش ی ، وقتی        نگفته بود که دختر چشم خمار ِ چشم سبز ِ گندم
 

 !شهی هم جذابتر مفتی سولوری اش از تافهی ، قکنهیند م بلورو

 ! کردمدای خوشگلترش رو پدهی        نگفت که از ش

  !ستی        نگفته بود که اصال دردش بچه ن

  ي شعبه ي که اگه دختر نازه ، پاش رو تورمیگی        خدا رو شاهد م
 
  ادشی شی بچگی درد بنی هم امگهی سال دستی نگذاشته بود ، تا بنیام
 
 ! اومدینم

  ی و اون ، ولنی با ازدی مکیت.. با دخترهازدی        همونجور الس م
 

 !شدی بچه ، هار نمي براياونجور

  نی کرده بود ، که حاال تازه متوجه شده بود ادای        خوشگلترش رو پ
 

 ! ان به قول مادر نکبتش ی ، سوزنانی مای به دنانی که رویی هابچه

 !   که گناه دارن     

  !میستی        ما هم از اون خانواده هاش ن

  که چشم خمار خوشگل صدا قشنگ رو از می از اوناش هستی        ول
 

 !می نددست
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  ی با کلنی بود که امنی اي هفت ماه قبل ، فقط براي        مراسم مسخره 
 

 ! و ادا قبول کنهناز

  االن نی ناراحت باشه ، از همدهیه ش اگیول!  بگم ی        قبول کنه که چ
 

 ! من ارزش ندارهي مسخره تون دو زار برای مهموننی ابگم

  ي همه اش نقشه نی که استی با کور طرف حساب نکردی        که فکر نم
 

 !اما مجبوره!..خوادیکه به من نشون بده خودش نم... بودهخودشون

  ، به اون دمی بوسیاش رو م ، سر تا پگرفتمی مامان رو طال مدی        با
 

 ! طالق گرفتنش حق

 ! نگویچی        به اون که بهم گفت تو ه

  فشی کثي با اون صدانی امی        دستم رو گرفت و فشار داد ، وقت
 
  !دهی فقط شگفتیم

 !می هستیراض...می        بذار فکر کنن گولشون رو خورد

  رو یچیه... نگران نباشگفتیمکه ... نبودشی گرم و قوي        اگه دستها
 
 بخاطر ... ندارمیحرف!.. گفت باشهنی امیمرده بودم وقت...يدی دست نماز
 

 ! ندارمیحرف.. شماياصرارها

  فقط بخاطر شغلت نی        اگه خودش نبود که مطمئنم کرد ام
 
  ری اخکسالی نی اومد ای نمادمی یحت!  حرفهاش دروغه ي ، همه خوادتیم
 
 !دمی هم ازش ندي سر سر نوازشهی ،

 ! با حرفهاش شدمی        باز خر م
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  صورتم ، و اون بغض گول ي خوشرنگش توي        با اون تاب چشمها
 

 ! جذابشي زننده

 ؟ !خوامتی نمیکنی        که چطور فکر م

 ؟ !یستی و آخرت من نای دني        که چطور فکر کرد

 !صب  المستی        که جونم به جونت بسته ن

  ، ستی ، انسان نستی نیچی هنی        نبود مامان که مطمئنم کرد ، ام
 

  ي خونه ي ، مرده بودم همون هفت ماه قبل توستی هم نوونی حیحت
 

 ...بابابزرگ

 !        پس فطرت

 ؟! اومدادتی دهی شگهی        حاال د

 ! اومدادشی می شغلتیموقع!  که نه دهی        ش

 ! مامان گفت         همون که

 ! درد داشت با از دست دادن من هی فقط نی        ام

 !تمی        اونم شغلم بود و موقع

  ي هسته اکیزی في با مدرك فوق دکتراي که همسراومدی        دردش م
 

 ! از دست بدهرو

 ! دو برابر حقوق خودشی        با حقوق

 بانک داشت و اون  ي خودش رو که تویِ صدم نجاستکی        که اگه 
 

  هر ماه تونستمی و درشتش ، ده برابر حقوقش رو هم مزی ري هارشوه
 

 !رمیبگ

 ! بود نی        مرضش ا
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  !نی        خدا شاهده فقط هم

 ! اومد من رو با شغلم از دست بدهی مفشی        ح

  رفتمی و مشدمی خونه اش ، صبح به صبح بلند مي توموندمی مدی        با
 

  ادمی و به گذاشتی و منت ماومدی دو ساعت مي کار ، اونم هفته اسر
 
  به هر حال اونم پسرعموم بوده و ی که درسته اجاقم کوره ، ولانداختیم
 
 ! دلم تکون بخورهي که من آب توگذارهینم

 ! نگذارهی چشم خماره ، براش وقتي        که همون دو ساعت هم تلفنها

 ؟! ساله گذشتمونکی ی زندگنی        مگه نبود ا

  روند ن،ی امي سال قبل که چشم سبزه منتقل شده به شعبه کی        از 
 

  اومد زن ی نمادشی هم کباری رفته بود که سه ماه شی پي ما طوریزندگ
 

 !داره

  ادشی و رهی        که اگه شده بخاطر ظاهر هم که شده دستش رو بگ
 

  !دهی شنمتیبی که مبندازه

  !ی تو هم هستدونمی        م

 ! سال قبل نبودمکیاز ..نی امي        من برا

 ! که نبودم رمیگی        خدا رو شاهد م

 !دیدی        من رو نم

  ي و چالهااومدی ، که از سر کار که مشتری        روز به روز ، و هر روز ب
 

  که افتادی مادشی از روز قبل شتری ، بدیدی ِ چشم سبزه رو که میعمل
 
 !شهی بچه دار نمدهیش
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  !نی نبودم امادتی        من 

 ! نبودمادتی        بخدا 

  ینه حت.. نبودمادتی... ندارمیمنم حرف.. که گفتم باشهی        اون موقع
 

 ! شدی راضیگفت!..يری ازم بگی کتبتی رضاهی ، که اونقدر

 !يری که زن بگيدی        دو

  !یافتی نادمی        حاال هم 

 ! بجز همون که مامان گفتي نداري       درد 

 !ي شغل من رو طالق بديخوای        نم

 !        مدرکم رو 

  هستم بعد از دای کاندنی که بخاطر تسلطم به سه زبان ، اولنی        ا
 

 ! خارج از کشور يتهای گرفتن ماموري برايمنوچهر

 ! رو دهی ، نه شي از دست بديخوای نمنوی        ا

 !دمی هم سابي        دندونهام رو رو

 !ي کور خوندی        ول

 ! به خونه ات گردهی برنمگهی        بخدا قسم ، جنازه ام هم د

 !ي طالقش بدي بريخوای        حاال بگو م

 !        حاال بگو غلط کردم

 !؟ی داشتي        چه انتظار

  که ثابت کنه تیکتب تیکو رضا!...        از حق طالقم استفاده نکنم؟
 

 ! ؟ي زن عقد کردی و رفتی منو داشتتیرضا

  ي کارتونستیم . تیبذار بره شکا.  بکنه تونستی نمی غلطچی        ه
 

  اومد ی بار نمهی ، حرفش رو ثابت کنه ، به قول مامان هر دو سه روز بکنه
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 ... و برهزهی رو بهم برنای بابا اي خونه ی و زندگزار

  !نیم        نه ا

  !دهی ال اقل که خوابی عشق و عاشقي        من قبول کردم که شانسم تو

 !        فهم نداشتم

  از تو یکی که اون ی ذره داشتم ، همون چهار سال قبلهی        که اگه 
 

  منو شست ي ، جورشی عاشقي بعد از اونهمه ادعاي تر ، که اونجورنجس
 
  بهم دی زن تو بشم ، باامیل کردم و ب گذاشت کنار ، که از سر شوکش قبوو
 
  !ی عشق و عاشقومدهی که به من نفهموندیم

 ! بود نیمشکلم ا...        فهم نداشتم
 
 
 
 

 ! دوست داشتن درد داردنی        فقط همان اول

  که ی چطور به دلت بفهمانیدانی ، نمرودی می که وقتی        همان
 

 ! غلط از آب درآمدمحاسباتت

  نشدیی  چطور بگو      

         که نشکند

 !زدی        نر
 

 ! است ، نه دردناك می ، نه به قوت قدتی        بعدها دوست داشتنها

  ماتی تنظي روشفرضی که رفتن را بطور پيشوی عالقه مند مي        جور
 

 ... داشتی داشتنت خواهدوست
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 ..        دوست داشتنم پوست کلفت کرده 

 ... رفتنها بلرزدنی که با استی نی آنگری        د

 ؟!میگوی چه میفهمی        م

 !        پوست دوست داشتنم کلفت شده
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        Jun 2016 
     نوشته ها

        138 

     تشکر

        327 

  ارسال155 بار در 15،520        تشکر شده 
 

    08 -22-2016 ,10:18 AM 

    #56 
 

         مهتاب
 

  کی نزددیع.  شد ابونی سر خی رو بست و وارد گل فروشنی        در ماش
 

 .بوع  مطیبی و هوا به طرز عجبود

  مهی نی رز ارغواني سبد گل از غنچه هاهی.         انتخابش مشخص بود 
 

 ! ندهصی زنها رو خوب تشخي قهیمحال ممکن بود سل . باز

  رو که انتخاب کرده ي        تلفنش زنگ خورد و قبل از جواب دادن سبد
 

 ... به پسر گلفروش نشون دادبود

  .دایبگو و!... جونم؟-         

 !عه ؟!..ن؟یدی شما جواب هم م-         

 .. نظر گرفته بودری        حرکات پسر رو با دقت ز

 !حوصله ندارم... بگو-         

 عسل جون ...یشی مينجوری فقط ایرسیشما به من که م... معلومه-         
 

 ؟!ی هم حوصله نداشتبود
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 :دی        سرش رو کالفه تکون داد و دستش رو سمت پسرك کش

  !یخال! کارت فقط ! وردار روبانو !... جناب-         

 :ی سمت در گلفروشدی        چرخ

 ؟!هیعسل خر ک...؟! تو حالت خوبه-         

 .. م-         

  روزی دانی جريبرا...بخدا خسته ام...دای وستمی من خوب ن-         
 

 !شرمنده..نشد.. که یدونیم...هم

  ساعت هی که دوزمی و زمان رو بهم منیزممن !... ، شرمندهنی هم-         
 

 ؟!نی حسهیادی زيخواسته !... ساعت همشهی.. ماه با تو باشمتو

 !نشد.. گفتم که -         

 قول ... باباشي خونه شبی رو فرستاده بودم دی دردسر مانی با کل-         
 

 !يای ميداد

 دردسر ...ودم بابام بي خونه روقتی تا دشبیمن د...زمی نشد عز-         
 

  هم که خودت خبر مارستانیمطب و ب... هم هستگهی دي هفته مراسم
 

 !يدار

 : کرد و ادامه دادشتری خش جذاب صداش رو بی        کم

  !خواستمتی مشتری من ب-         

 : اومدیبا مکث کوتاه ..دای ناز وي        صدا

 ! جمعه؟-         

  :دیسمت خودش کش        کارتش رو داد و سبد گل رو 

 !کنمیباهات هماهنگ م..حاال...دیشا!... جمعه-         

 :        نوشت 
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 ..        متاسفانه

  !زدی نوشتن بهم مي از پشت خط تمرکزش رو برادای دلخور وي        صدا

  که پا بشم شمی می روانيجور..يایجمعه ن...من منتظرم!..نی حس-         
 
  پرتش رمیگی گور به گور شده رو مي دختره ياسیگ!  در خونه ات امیب

 
 !رونی بکنم

  تلفن ي از قبل ، و پاشتری بدای باعث شد دل ونی حسي        طرز خنده 
 

 !بره

 ؟! و رو کنهری دل رو زنقدری ادی خنده اش هم باي        صدا

  بودی میی جادی دگم ، باياون دختره ... ؟! نبود ي اگهی        واقعا کس د
 

 ! بود؟دای وي آرزوکه

  رهی به عکس روبروش خی        تلفن رو که قطع کرد با اوقات تلخ
 

  همسرش ، دستهاش رو دور یدو سال قبل ، مان..شیعکس عروس....شد
 

 ! بوددای افشان خوش حالت وي موهاي گذاشته بود و سرش الکمرش

 ! رو با شدت به عکس پرتاب کردلشی        موبا
        

  رنگ رو در آورد و سبد گل رو روش ی بزرگ ارغواني جعبه نی   حس     
 

 آسانسور رو که باز کرد خانم ... رو بست و قفلش رو زدنیدر ماش...گذاشت
 

  سرش رزنیپ... اومدن بودندرونی و همسر سالخورده اش در حال بفرهمند
 

  :دی جلو آورد و گلها رو بو کشرو
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  ي که زنش جورکنهی کارها رو منیهم..؟ !دی وحینیبیم!.. به به -         
 

 !ستی نی آقا دکتر کسنی اری بغای تو دنگهی که انگار دکنهی منگاش

  نی بيزی وجود اخم رنیبا ا.. خانم فرهمند مشخص بودفی        کامال تعر
 

 .. نشستابروهاش

 : ، لبخند به لب گفتنی به حسی فرهمند با نگاهي        آقا

 !دیری جناب دکتر رو دست کم نگیپیخوشت البته -         

 : زدي        لبخند محو

 ! شما نی لطف دار-         

  خانم فرهمند رو ي و صدادی شونه اش کشي دستش رو رورمردی        پ
 

 :دیشن

  خودم ي بچه هاادی نمتونیبیم...زمی هم نگهتون داره عزي خدا برا-         
 
 ! افتمیم

  سرش رو تکون بده نکهیدر آسانسور بسته بشه، بدون ا نکهی        قبل از ا
 

  :گفت

 . ممنون-         

 ... به چشمهاش دادی        در که بسته شد ، تاب

 !        حراف فضول 

 ...زنگ رو زد ...ستادی سوم اي        آسانسور طبقه 
        
 !...يوا! ... لباس منه؟-         

  مشخص بود یول... روش بودرنگی ورق بهی...        در جعبه رو باز کردم
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 ...هی نقره ارنگش

 دستش رو به قاب در  ..ستادی که برگشت و در اتاق ادمی دیرچشمی        ز
 

 : داد هیتک

 !مثکه منم اومدم.... اونو ولش کن-         

  از ریغ!...دمیدو.. به سمتش رفتمی        دستاش رو باز کرد و با خوشحال
 
  که يکردی ثابت منی به حسدی هر لحظه ، بايتو...خوردیهش بر م ، بنیا

 
  خنگ هم که بودم گهید!...ی خودت رو براش بکشيخوای خوبه و تو مچقدر

 
 !دمیفهمی چهار ساله منی تو ادی قول خودش، بابه

  اتاق و کنار جعبه مونده بودم ، ي دنبالش نرفته بودم تونکهی        سر ا
 

 ! بودیلی ، خ درست نکنهيدلخور

 ؟! رو نی که ماشي نمالوند-         

 : اش فرو کردم نهی سي توشتری        سرم رو ب

 ! نع-         

  هم مهربون تونستیم... موهام حس کردمي        دستش رو رو
 

  ي انهی آل گرادهی اي ادعاکارانه ياگه اون رو...شدی وقتها هم میبعض...باشه
 

  !شدی مکرد،ی ، ولش ممزخرفش

 ! اومد ولش کنه ی مشی کم پیلی بود ،که خنجای ای        بدبخت

 !بعدش تا ابد بخوابم...رمی دوش بگهی خوادی دلم م-         

 ..سرم رو جدا کردم و نگاهش کردم  . ختی ري        دلم هر

 مخالف ... بره کهی کسي ، دلم براکردمی عمرم فکر نمي توچوقتی        ه
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 ...کردی هم کبودت ميدیکشی نفس ملشیم

 ؟!زمی عزیگی میچ! نی حس-         

 ... قد و باالشيبرا...رفتی دلم می        ول

 !فقط...ادی خوابم م-         

 :        محکمتر دستهام رو دور کمرش حلقه کردم

 ؟!می ، بعد شام بخوری اول بخوابيخوایم...دونمیم...زمی عز-         

 ... نه-         

 ...در اتاق رو باز کرد .  به عقب هل داد ی  دستهام رو کنار زد و کم      

 ؟!ی بپوشیی لباس رو تنهایتونی م-         

  انداخت و من از همونجا کنار در به ی صندلي دست ي        کتش رو رو
 

 .. رفتم و کارت خوشرنگ رو برداشتم کینزد.  و سبد گل نگاه کردم جعبه

 .. ندارم یچی ، انگار که هی اگه کنارم نباش متاسفانه ،"        

 ..        بنظرم

 .. قلبم ي        تو تو

 ..ي        جا خوش کرد

 "!         دخترك

 ...        کارت رو به گونه ام چسبوندم 

 !        عاشقتم 

 ! مهتاب -         

 ! معلومه-         

 !رمی دوش بگرمی من م-         

 ... باشه-         

  برو لباس امی تا بیعنی...يشدی با دقت متوجه مدی        جمله هاش رو با
 

 ! بپوشرو
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 ! آلبوم بذارمشي گذاشتم تا بعد توزی مي و رودمی        کارت رو بوس

 "؟ !چقدر من عاشق جمله هات بشم خوبه ..قربونت برم"        

  اون هیاصال شب..لباس رو در آوردم...        در جعبه رو کامل باز کردم
 
 ! انتخاب کرده بودم نبودمای مزون سي که من تويزیچ

 !        خنده ام گرفت

  لبش نشسته بود ي که روی کجشخندی همون جا هم با اون نیعنی        
 
 ! سر کارمدمی قبول کرد فهمعی سرو

  هی ، يلباس نقره ا...نشستی به دل می ولیبی اش به طرز عجقهی        سل
 

 !نی رشته نگهی شی بود ، و تو گردنسهی کامال پلریحر

 !ییبای و زی سادگنی        به هم

  ینه حت... نبودي اگهی دزی چچیه... جعبه رو هم نگاه کردمي هی        بق
 

 !شال

 ! بپوشمشدی اومد باادمی عی سریول.. نشستم ی صندلي        رو

  دوستاش ي جلو رونی ادیمن با....        کمرش کامل لخت بود و
 
 !دمیپوشیم

  خونه ، ي دو هفته تودی پارسال ، باانی هم مثل جريدیکشی        نق م
 

 ! برننی صورتم از بي روي هاي که کبودکردمی می رو زندونخودم

  سالگرد ازدواجمون نی مراسم چهارمي تورفتمی لباس لخت منی        با ا
 
 !مدیخری رو به جون نمتشی ، دوباره عصبانیول

  ي بحالم توکردی میفرق... نداشتي ادهی فاگفتمی هم منای        به خاله ا
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 !کردی مدی مدت بانیا

 ...دمی کشسهی پلينهای چي        دستم رو رو

  من دیفهمیخدا که م...کردمی خونه و توبه مگشتمی        فوقش که برم
 

 .. برمينجوری ندارم ادوست

 !دیفهمی نمنی        حس

 !نی  حس      

  از اهی سي افهی دوباره اون قیول...ردمی می هم مری بمگفتی        م
 

 ... خواستمی رو نمتشیعصبان

 لباس ... حرف بزنملشیباب م... نگمیچی بود من هی        کاف
 

 چقدر !... دم؟ی بفهمه من ترسخواستی از کجا میکس...بپوشم
 
 ...فقط خودم بودم و خودم...؟!ترسمیم

 !دی فهمی که نمي اگهیکس د        

 ! خوش بحالت گفتند،ی و مدندیکشی ، آه منای        همه مثل ندا ا

  به سمت اتاق بچرخم، دستهاش رو نکهی زدم و قبل از اي        پوزخند
 

 ... کمرم حس کردميرو

 ! تو ؟ي دارقهیسل...؟! خنگولمینیبی م-         

 ... لبخندش رو حس کنمنستمتوی میول... بودمدهی        پشت بهش چسب

 !ی خوشگل خنگول من-         

  شی مهربوننی از ای        االن حاضر بودم به آقام فحش هم بدم ول
 

 ؟! تاالر انی هم بگم بنایبه مامان ا... نکنم و بگماستفاده

 ؟! آرهی کنار منی متاسفانه وقت-         
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 ! کن خوابم بپره مهتاب ي کارهی -         

  !نای خونه بابا امی بر-         

 ! اه-         

 !رونی بمی دور بخورمیبر... مم-         

 !یخودتم توش باش... بذارهیاز خودت ما.. حرفشم نزن-         

 ...        حرکات دستش باعث خنده ام شده بود

 !مامان !..نکن  ! نی حس-         

 ...م مردی        دستاش رو گرفتم و از خنده داشتم م

  ام گرفته بود برداشت و هی از خنده گرگهی که دی        دستهاش رو وقت
 

 ... اتاق برگشتسمت

 !ری بگی فردا رو مرخص-         

  يا...شدیاصال نم... رها کردمعی رو به دندون گرفتم و سرنمیی        لب پا
 
  کنه ی رو طراحدی جدتی ساخواستی که مي با اون دختردهیفردا ش..يوا
 

 ! نرمتونستمیمن نم.. داشتقرار

 ! بمونه ؟خواستی        مگه خودش م

 !؟ي فردا خونه ا-         

 !ي تو خونه ایول... نه-         

  ي شدم بری من به شرط راضکردی ثابت میقی به هر طردینبا!..        آها 
 

 ! کار سر

 ! نه ی گفتم نگی        که هر چ

 ؟!کردمی می خونه چه غلطي تویی موندم تنهای        فردا م

 ...        دنبالش تو اتاق رفتم
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 ؟!یستی نیعنی... خب-         

 ... کرددشی سفشرتی تدنی        حوله رو در آورد و شروع به پوش

 ... فردادهی ش-         

 .. رو باز کردشی پرت کرد و گوشبای تخت ، تقري        خودش رو رو

 !شلوغه..ن سرمویلی خیعنی -         

 .. فرستادمنیی صدا آب دهنم رو پای        نگاهم کرد و من ب

 !اری لباستو در ب-         
 

        
 

         الهه
 

        
 

  ی و سعدی نون تست کشي رو روي قاشق کوچک عسل خورنای        س
 
 !رهی پوزخندش رو بگي جلوکردیم

  و فربد با اخم بهش چشم دی کشنای سکی        پوران ظرف مربا رو نزد
 

 ! رفت که ادامه ندهغره

 دلم ... داشتمي اگهیمامان من از تو انتظار د.. جاننای سزمی عز-         
 
 ! رونای حساس آدراتی روحی درك کنخوادیم

  رو نای حرکات سی چشمری        فربد نامحسوس سرش رو تکون داد و ز
 

 ...کردی مچک

  ي حساس چه پدراتی روحنی همینی ببیستین!.. حساساتی روح-         
 
 ! هر شبارهی من در ماز
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 با نگاه ... لبخندش رو گرفت و باز به مادرش نگاه کردي        فربد جلو
 

  بود ی پوران داغتر از اونیول.. اومد که ساکت بشهی چشم و ابرو میعصب
 

 !ادی دامادش کوتاه بي قلدري جلوکه

  بچه خواستی ميچطور..چهار سالش نشده بود و ستی هنوز بنای        آدر
 

 ! کنه؟يدار

 من انتظارم از ...ی درك کنشتری بدیتو با...زمی عزنهی حرف منم هم-         
 

 !شترهی بیلی ختو

 ! ظرف گذاشتي قاشق رو تونای        س

 ؟!هی بهم بگو انتظارت از من چقای دق-         

 !د به چهره نشونی        پوران اخم مصنوع

  !گهی بگو د-         

  ي زده بود و کره رو رویالیخیکه خودش رو به ب..        به فربد نگاه کرد
 

 !کردی تستش پخش منون

 !        بعد دوباره به پوران

 ...تونهیبنظرت م!.... و دو سالشهستی بنای آدرزمی عز-         

  بلند یندل صي بلند شد و کتش رو از لبه ی با حرکت عصبنای        س
 

  :کرد

 چطور تونست !...نیکردی شما هم همون موقع فکرش رو مزمی عز-         
 

 ؟! کنهشوهر

 : و با تحکم گفتدی کتش رو پوشنی        آست
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 !حق نداره نتونه... بزرگ کنهتونهی        بچه هم م

  " ي شعور ندار" وسط سالن حرکت کرد که فربد با ي        سمت پله ها
 
 : چرخوندنای که به مادرش گفت سرش رو سمت سيته ا آهسي

 !پشت سرت اومدم... بروایب...نای س-         

 ... ، برگشت و به فربد نگاه کردی        با مکث کوتاه

 !ارمشیم!...فقط بذار باهاش حرف بزنم.. راحتالتیخ.. برو داداش-         

  که رفته بود رو یه پوران ، رای عصباني به چهره ی نگاهمی        با ن
 

  :دی شونه اش کشي دستش رو کوتاه رودی فربد که رسکینزد...برگشت

 ! اونجا ایب... باباي خونه رمی من م-         

  بسته شدن در که يصدا... رفتی سمت در خروجی        بدون خداحافظ
 

 ! پرت کردزی مي هوا روی ، پوران قاشق رو باومد

 ... دختر دست گلم رو دادم دسنیبب!...شعوری ب-         

 : حرفش رو قطع کرد ضی        فربد با غ

 ؟!ی الل شامی دو ساعته دارم واسه ننه ات چشم و ابرو م-         

 ... فربد تو هم-         

 :        داد زد

  ادا و ينجوریهم!...کشم؟ی ملشی و فامنای کم دارم از دست س-         
 

  که يزی رو چيذاری عمدا دست ميریتو هم م...! خفه ام کردهاطوارهاشون
 
  تو یشناسینم..؟!ي دختر ندیخواستیکه م..؟! کنهتتی برگرده خينجوریا

 
 ؟! رونایا

 ...به من چه.. شعور ندارهنای س-         
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 !مزخرف..یگی مامان مزخرف م-         

 : آوردنیی        صداش رو پا

  ، بلند نهیشیچپ و راست م...رم رو ندادنشی من چشم دیدونی م-         
 
 بودم که ! من !...خواهر تو رو گرفتم!  ، منتشه که رو سرمه که من شهیم
 
  می مستقری و غمیمستق..کوفت کردم..زهرمار کردم! من .. کردمينجوریا

 
  م،ی داری چه اوضاعینیبیتو م... ما رو چه به شماگهی داره بهت ممادرش

 
 ؟!یگی مزخرف ميداری ورمبعد

  دفاع نای از سي داريری طرف خواهرت رو بگنکهی اي فربد تو بجا-         
 
 ؟! بچه استنای که آدرگمی؟ مزخرف م!یکنیم

 حواست .. و پنج سالشهی سنایس!... اون ور مزخرفيزی چهی -         
 

 واهللا ... ؟! وسطنی امی اکارهیمن و تو چ...خوامی بچه رو مگهیم...؟!هست
 

  بچه يخوری جلوش تو گوه مسمی که من برم وازنهی حرف نمنامربوط
 
 ؟!به من چه اصال !...يخوایم

 ... م-         

  ينجوریمن هم...ول کن ...دمی مامان تو رو جون بابات قسمت م-         
 

  رمی اره بگیچی سر هامیب!... کم آوردمکنمی صاف دارم تحملش مصاف
 

 !ه سگ؟ تولي هایمی کرنی من اي براذارنی مخ مدست،

 ..پوران به نونش نگاه کرد...        بلند شد
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 ! کهي نخورديزی چ-         

  دم در قهیبگو دو دق ..ادیبرو صداش کن ب... کوفت بخورم-         
 

 !پاشو!..نیی پاارمشی مکشمی باال موهاش رو مامی مومدین..منتظرشم
        

 ...و شالم رو درآوردم ...دمی به موهام کشی        دست

 !داره؟ی        چرا بر نم

  ری گذاشتم و گذاشتم سر شماره گزی مي رو روی        گوش
 

  به رنگ کردن هر ينجوری همخواستمیم...نهیی آيبرگشتم جلو...خودکار
 

 !ي موند به زودی نمی ازشون باقيزی موهام ادامه بدم ، چي ماهه

  کاریچ...کنندینگ مکم هستن موهاشون رو برات رنگ وار!...        آشغال 
 
 ؟!ي من داربه

 ! الهه؟-         

 ... رفتمزی رد شدم و سمت منهیی آي از جلوعی        سر

 ؟! توییکجا!.. فربد-         

 ! بگو-         

 ؟!هنوز نرفته بود سر کار...رونهی بدادی نشون منهای بوق ماشي        صدا

 !؟یرونی ب-         

 !ه دار بودخند... نگفتيزی        چ

 !؟یپرسی سوال چرت می شناسی نمنوی        بگو آخه ا

 !؟ي با مامانت حرف زد-         

 ! االن رمتیگیم.. حرف بزنمتونمی زنگ نزن ، نمنقدری ا-         

  نگاه هی باز به سامهی در ني قطع کردم و از الي        با نفس حرص آلود
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 ..کردم

  ي وقت آزاد نداشته باشه و به مرور درسهاهی ثانمی ممکن بود نری        غ
 

 ! زبان فرانسه اش مشغول نشهکالس

 . باعث آرامشم بودلی دلی        چقدر کارهاش و رفتارهاش ب

  االن ِ فربد ، دونستیخدا م.  کردم ی        بلند شدم و عرض اتاق رو ط
 

 ! استگهی ساعت دچند

  گذاشت و لبخند زد و زی ميو شدنم جزوه اش رو رکی با نزدهی        سا
 

 :دیکشی به رخ مشتری رو بشییبای که زيلبخند

 !ی خسته نباش-         

 !نطوری شما هم هم-         

  حد نی تا اي دختر چادرهی از کردمی وقت فکرش رو هم نمچی        ه
 

 !ادی خوشم بنقدری ، امحجبه

 ! خاصش بودي افهی هم بخاطر قدی        البته شا

  گرفتی ممی خارق العاده ، اگه تصمییبای زنی با ادونستی     فقط خدا م   
 

 !شکستی اطرافش میی لباس بپوشه چه سر و دستهابازتر

  مدت کوتاه استخدامش ، نی همي        هر چند ، خبرش رو داشتم تو
 

  و پنج ستی خوشگل بی شرکت ، از منشي رده باالي نفر از کارمندهاچند
 

 ! کرده بودندياستگار من خوي ساله

  اش بود که برام خاصش کرده بود ، ژهی طرز فکر و اخالق ودونمی        نم
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  خواستی که دلم میی به شدت مهربون و آرامش بخشش، وقتهاي حرفهاای
 
 ! بگذارمابونیسر به ب! زمی از دست نامزد عزتی شدت عصباناز

  که می شده بودیمیم اونقدر هر دو با هم صی ظرف مدت کوتاهی        ول
 

  کرده بود که عکسهاش رو دی رو بهم داده بود و تاکنستاگرامشی ایحت
 
 ! کنمکیال

 ! وارد صفحه اش شدمی وقتشدی        باورم نم

 !شد؟ی هم مگه می رنگنقدری نفر اهی يای        دن

 ! حد باحال باشهنی تا اي دختر چادرهی کردمی        اصال فکرشو نم

 !ير حال موتورسوار        د

  !شی کي توي سوارتی        کا

 ! شماليای دري توي سوارقی        قا

 ! هاش که بماندي و تاب سواري        سورسوره سوار

 ! خب ی        ول

  نشون باتری زیلی رو خزی ، همه چی ناز و دوست داشتني افهی        اون ق
 
 !دادیم

  بال ، نتی پي بازي عکسش تونقدریا بود ، ي اگهی        مطمئنا کس د
 

 !اومدی به چشم نمبای زنقدری شده بود ، ای تمام صورتش رنگکه

 ! و تو دل برو بودبای زیبی به طرز عجهی        سا

 ! بودی        مهربون و خواستن

  برسم نماز خوندن ، واقعا کار جهی نتنی کرده بود که من به اي        کار
 
 !ستی ني اهودهیب
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 ؟ !دادی شور و حال ، چرا انجامش منی با اي        اگه بود ، دختر

 !        هر روز

 ! چمهدیفهمیانگار م.. هم باهوش بودیلی        خ

 ! ناراحتم کردهی چقای        دق

 اشکان .  بودم ي کفری فرانک اومده بود حسابي بجانکهی از الی        اوا
 

  با يخودیض کرده بود ، سر لج ب بخشها رو عوي های تمام منشخودش
 

  !ي ادارامور

  تی بود احساس رضانجای اهی سانکهی االن ، ظرف سه ماه ، از ای        ول
 

 !کردمی مکامل

 ؟ !نیخوری قهوه م-         

 :        کنارش نشستم 

 ؟!فرانسه اس !...ادی بدم نم-         

 :        سرش رو با لبخند تکون داد و بلند شد 

 ! که نرفته ادتونی..دی کمکم کننی قول داد-         

 !دیپوشیچقدر خوشگل چادر م.         نگاهش کردم 

 ! امتحانش کنهکردی        آدم هوس م

 حاال به زور !.. جان که به دردت بخوره هی ساستمی بلد ني اونقدر-         
 

 ! منظورم رو برسونمبتونم

 !من آرزومه بتونم منظورم رو برسونم!.. هی من کلي همون هم برا-         

 !فربد ..  بلند شد لمی موباي و همون لحظه صدامیدی        با هم خند

 !        چه عجب

 ! فربد -         
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 :        بلند شدم و سمت اتاقم رفتم 

 ؟ !یرونی ب-         

 . رو رسوندم نای آدر-         

  تو تموم کنه خدا يردنهاش رو برا ناز کخوادی می کنای آدرنی ا-         
 
 !دونهیم

 !ی اعصاب ندارم ال-         

 !زمی عزدونمی م-         

 ؟! راننده اته امروزی که کیدونیم..ستی کوروش ن-         

  :ستادمی        کنار پنجره ا

 !ينگو باهاش حرف نزد!  فربد -         

 ! اطوار ندارهنهمهی ای مهمونهی بخدا -         

 :        چشمهام رو بستم 

  تو به فکرش گفتی بود می کشبید!.ی قرار بود با پوران حرف بزن-         
 

 ؟! عشقمنباش

 ! دنبالتامی آماده شو خودم میغروب!... بزنم؟ی حرف چ-         

 ... خداي        ا

 ! دنبالم؟ادی بخوامی مویکی من گفتم -         

 از سر کار که برگشتم ...اعصاب ندارم االن...مزیقطع کن عز!.. الهه-         
 
 ! اونجاامیم

 من بهش گفته بودم با مادرش حرف بزنه ..ی صندلي        وا رفتم رو
 

 ! نکرده بود؟ی غلطچیه... امشب رو نرمی کوفتی کنه مهمونشیراض

  کنه ی اش رو راضوانهی پسر دتونستی می        فقط خود اون پوران عوض
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 !حال خودم باشم  ي توبذاره

 ؟!شی من رو داشت که پاشم برم عروسدنی چشم دی        آخه کت

  ی چکنمی که غصه نخور خودم درستش مشبشی ديهای        اون وراج
 

 ؟! پسبود

 !        من احمق رو باش

 .. قرار بود باهاش-         

 !نیهم..من گفتم اعصابتو خرد نکن...می نداشتي قرارنی همچ-         

 ! ممنونیلیخ.. آها-         

  مقصر نی ببیگیاون وقت م.. ادا ندارهنهمهی ای مهمونهیبخدا ...ی ال-         
 
 !دو ساعته همش...؟! چرایکنی مخودیلج ب!...هیک

 !خدانگهدار..یمرس.. باشه-         

 ! بازاریبرنامه در ن!... لج نکن باشه؟-         

 !ماری منم که برنامه در م-         

  فرداد فی حریکیاگه !... فکرتو بخونم تونمی قشنگ االن میعنی -         
 
 ! میشی نمنی افیمن و تو حر... تختالتیخ!...شدمی ، من جلوتر مشدیم
 

  جنگ هی شی مثل دو ماه پی هم خودت رو گم و گور نکنی مهمونبعد
 

 !ي راه بندازگهی دیجهان

 !؟یشناسیادرت رو نمتو بر!.. من جنگ راه انداختم؟-         

 : اومدي اهی چند ثانری        صداش با تاخ

  یول!...کنهی نمحی دوست داشتنش ، رفتارهاش رو توجدونمی م-         
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  دونمیفقط م...دونمی ، نمی بدشانسای تهیحاال از خوش شانس... دارهدوسِت
 

  من یدونیتو م!  نفرهیبدبخته اون ... نفر رو دوست داشته باشه هی فرداد
 

 اگه تونستم تو !.. کوتاه کنم ؟گهی مدل دهی موهامو خوادی ساله دلم مچند
 

 !ي رو نری کتی عروسیتونی مهم

  نفر هی نیهم...کردی نفر منو درك مهیاگه ...دمی کشیی صدای        نفس ب
 

 !بود

  از من دوستش شتری فرداد ببستمی که شرط مي نفرهی نی        هم
 

 !کردیلق من رو درك م مطی ، بدبختداشت

 .فعال .. برمدی من با-         

 !خدانگهدار  ! ری باهاش تماس بگ-         

 ...        قطع کردم 

 ! هشدار بودهی ، ری        باهاش تماس بگ

  بخاطر جلسه اش حرفمون ناتمام ی ظهر که با اوقات تلخروزی        از د
 

 !می بود، با هم حرف نزده بودمونده

  تلفن ي آقا دلخوره هنوز که روان من رو قشنگ تونکهی ایعنی نی    ا    
 

 !نمالونده

 ! زنگ نزنمخواستمی        حاال مثال من م

 !کردم؟ی        با ترسم چکار م

 !دونستی تموم بشه خدا مخواستی می من کي        خاك بر سر

  حس قابل هی کوتاه اومدن در مقابل..        کوتاه اومدن در مقابل فرداد
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 ! نبودتحمل

 ! قابل تحملری حس غهی ی        حت

 !یکنی حس مي داری چی داد حس کنی        اصال فرداد اجازه نم

  حالت از کردی ميعمدا کار..ی که ازش متنفر باشکردی مي        عمدا کار
 

 بعد ...کردی چشمات زنده مي دور قشنگ جهنم رو جلوهی... بدتر بشهسگ
 
 !عاشقت هم هست!.. دوست هم دارهيکردیك هم م دردیبا

 فردا صبح  ....پایبا ت!.. کرد نصفه شب ساعت چهاررونتی        از خونه ب
 

 !ی کندارشی و بی خونه باشدی شش باساعت

  فرداد گنیچرا بهش م...ی تا باور کنزدی ميدست به هر کار..        وگرنه
 
 !ستی در وجودش نتی به نام انسانيزیچ

 .. هم فشردمي     دندونهام رو رو   

 ! تو خونه اشذاشتمیامشب پا نم... بخدا قسمیول..ی مهمونرفتمی        م

 !رفتی جنازه ام میعنی        

 که چه .. مردمی هم مگهی و من تا دو ماه دزدی اگه خدا مشاهللای        ا
 

 !بهتر

 !م بشه عزا بشه فرداد ، حاال عروس جزغاله بشه هتی        عروس

 !رهی        فقط سر نگ

 ...دمی کوبمیشونی پي        دستم رو تو

  ینم ..زدمی ميادیزر ز!         مثل روز برام روشن بود، که امشب کجام 
 

 ؟!ی چي برادونم
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  ، نه ستادمی ای منای قبل از ادی ، باسمی واتونستمی        من اگه جلوش م
 

 ! رو هم بشمرهدنهامی نفس کشددایحاال که به خودش اجازه م...حاال

 ؟! کجا برمخواستمی        مثال م

 ؟! خودمي        خونه 

  امشب نمی نحسش رو نبي افهیق...امشب نه.. خدا نمشی        فقط نب
 

 !شدی کم ممی از عصبانتی کمدیشا

 ...دمی دسته از موهام رو کشهی گذاشتم و زی مي        آرنجم رو رو

  و نفرتم گذشتی که مي هر روزقایدق... بکشمغی جستخوای        دلم م
 

  شتری و تسلط فرداد هم بییبه همون نسبت ، زورگو..شدی مشتری بازش
 
 !شدیم

  که دمی رسیی شد به جايچطور...        بابام نتونسته بود به من زور بگه
 
 !رم؟ی فرداد اسي دستاي ، تویچی هنی عدمی چشم باز کردم دتا

 ! بدبختشیپر        روان 

 ! هفته بود که نبودهی...        با کف هر دو دست چشمهام رو فشار دادم

 همش با هم دود ... هفتههی نی بهم خوش گذشته بود تو ای        هر چ
 
 ! هوا امشبرفتی مشدیم

 !گشتی امشب برمشی        روان پر

  رونی رفت ، از فکر بی مبرهی وزی مي تلفن که روي        از صدا
 

  نی اسکري که روي " چندش " ي کلمه ينگاهم چند لحظه رو...اومدم
 

 ! موندرهی نقش بسته بود خلیموبا
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  هفته اسمش شده بود هی نیا... شددهی لبم کشي گوشه اری اختی        ب
 

 !چندش

  گهید..کنهی رو کم متمی از عصبانی کمکردمی حس می ولرتی        با ح
 

  نحس و دستورات ي صدادی که حاال باگرفتمی عزا نمزدی وقت زنگ مهر
 

  رو تمی از عصبانيادی مقدار ز"چندش"همون .. اش رو گوش کنممسخره
 
 !گرفتیم

 ! باشه حتما تا قبل از غروب عوضش کنمادمی        فقط 

 ...        اتصال رو زدم

 ! چرا؟يداری ور نم-         

  تا حاال که خبر مرگم دو مونیییاز همون اول آشنا..نمی        اصال بذار بب
 

 ؟!سالم کرده بود به من ..  بودمونی عروسگهی دماه

 ! سالم-         

 !        فکر نکنم

 !نگفتم امروز بمون خونه؟.. ؟! آرهي سر کار-         

 دارم ...امی سر بهی اومد مجبور شدم شی پيکار... خونه بودم-         
 

 !گردمیبرم

  همون شرکت رو سرت خراب امی روز نهی اگه ستمیودم نخ!..ي کار-         
 

 !ادی مشی برات پگهی ديچطور! ي کارنی انمیبعد بب!..نکنم

  که گفتمیم.. کل کل کردن داشتمياگه حوصله ..        اگه حال داشتم
 



 1075 

  ...ی ها هم بلند شیمی روز رو دست کرهی که ستی ندی هم از تو بعاصال
 

 !تونستی که مواهللا

  نکرده دای راه پیی سازمان داراي رهی مداتی به هي    مگه به هر ترفند    
 

 دوازده ...که با عنوان جوجه کارمند استخدام شده بود!  الف جقله هی!...بود
 

  دهی رسی به اون مهمی سازماني رهی مداتی نشده بود که پاش به هسال
 

 !بود

  بگم که بهونه يزی چهیمنتظر بود من ... گفتشدی نمفی        فقط ح
 

 ! نرو سر کارگهی کنه ، ددرست

 ..فرداد دلم برات..؟!ی تو خوب-         

  می؟ ن!ي؟ کم خورد !یترسی چرا از من نمکنمی واقعا درك نم-         
 

 !ي زنگ زدم خونه اگهی دساعت

 ! رو کنترل کنهتمی گرفتم که عصبانیقی        دم عم

  خوامینم...خودم هم خسته ام..رمیبشه مکارم تموم ..رمیم.. باشه-         
 
 ...ادیز

  تا شب که یول... ورترمنی الومتری حاال درسته من چند هزار ک-         
 
 ؟!ی کنی بلبل زبونیتونی مينجوری همنمیاومدم بب !...رسمیم

 ! دعوا راه بندازهخوادی دلش مهیفرداد االن ک... گفتمیمن چ.. االن -         

 ربد بهش گفته بود من دوست ندارم برم مراسم امشب رو، که         نکنه ف
 
 ؟! باز هار شده بودينجوریا
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 !رسهیدستم بهت نم...گهی خوش بحالت د-         

 ! همون فربدهادی بری اون خانواده گي انسان توهی...        فکر نکنم

 ؟! هفتههی نی تو ای گرفتادی ای چگهید...نمی بگو ب-         

 ... صداش بودي از خنده ، توي اهیه ما        ت

  هی بوده احتماال فکر کرده بذار کاریب!.. بودفی سر کبندمی        شرط م
 

 !زنگ زده بود حال کنه!.... بخندمرمی دختره حالش رو بگنی بزنم به ازنگ

  خوردی بود که زنگ زده بود و دو ساعت داشت مخ من رو مفی        سر ک
 

 !یچی هبابت

 !گهی دری دو کلمه قشنگ حالمون رو بگهیبگو ...يساکت شد. ها؟-         

 ! بودنددهی بهش رسی ، احتماال حسابي فرانسویی مو طالي        دخترها

 ... من دعوا ندارم-         

 :        چشمهام رو بستم و ادامه دادم

 ! دلم هم برات تنگ شدهی        ول

  خونه باش گهی ساعت دمیرفش که تا ن اون حي ، روگفتمی نمنوی        ا
 

  بود که نصفه شب روانم رو صاف ی بهونه دستش مهی دینبا!... بودمونده
 

 !کنه

  من بودم که گفتم شب خودم رو هر نیا..        به حال خودم پوزخند زدم
 

 !کنم؟ی شده گم و گور ميجور

 ! خودمي برابافتمی خودم هم شک نداشتم چرت میعنی        

  !ي گولش زد-         

  آدم جمع هی تو وجود هی بدی گرفته بود هر چمی خدا تصمیعنی        
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 ؟!کنه

 ! دلم هم برات تنگ شده-         

 !        ادامو در آورده بود

 ! مگه تنگ نشهتونهی م-         

 !        نجاست

 ؟! لباست رو فرستادری من-         

 ..        خوب شد که گفت

  دی سفیکی ساده بود با اون ی مشکهی...یدو تا بودن ول... آره-         
 

 ...کدوم رو گف...دکلته

 ؟!هی نظر خودت چزمی عز-         

  نظر ی واقعدنی که قصدش پرسگفتی        لحنش عوض شده اش م
 

 !ستی نخودم

 ...دیگفتم شا..فقط چون دو تا بودن!...دهیسف... خب-         

 !باشه؟....ونه برو خ-         

 ! با تو برمخوادیدلم م! ؟يای ميدیرس...رمیدارم م.. باشه-         

 ! بگم دوست ندارم برم تونستمی مينجوری        فقط ا

 :        مکث کرد

 ! اونجا رمی مدمیرس... برو خونهنای همراه بابا ایول... فکر نکنم برسم-         
        

  کلنگ گرفته بود دست و با یکیانگار ...و گرفت پالتو و شالم ررای        سم
 

 ! رو سر مندیکوبی مزشی سر تاون

  ی و سوفنای آدري ، رفتارهادای قابل تحملتر از حرکات سودابه و آری        غ
 

 !بود
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  بجز خودش ی با کسنای اجازه نده سخواستی هم منای        آدر
 

  بفهمه ی کنه که سوفي کارخواستی مادرش و ساناز ، و هم میحت..برقصه
 

  درصورت ازدواج با فربد ، باز هم متوجه باشه فربد خواهرش رو به هر یحت
 

 !دهی محی ترجیکس

 ! از اون بچه تری        سوف

  حرص دادن به من ي برايادی ، وقت زنای با آدرشیری        خوب بود درگ
 
 !گذاشتینم

  افتاد خدا رو شکر کردم ی خودش و مامانش که به لباسم مي        نگاهها
 

  یبه خودم بود اون مشک.. فرداد لباس من رو انتخاب کردهشهی هممثل
 

  !دمیپوشی رو مساده

 ! و مادرشی سوفي مضحکه شدمی        م

  ي به حال قهر اومده بود خونه شبی که دیینای        همون آدر
 

 !دی کشت از بس رقصنای بغل سيخودش رو تو...باباش

  و نای سشی از دهنم در اومده بود به ری هر چروزی  انگار من بودم د      
 

 ... اش بسته بودمخانواده

 ! خانم چشمتون روشن-         

 ...        برگشتم عقب 

 : رو به پوران جون ادامه دادرای        سم

 ! آقا فرداد برگشتن-         
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  که ي جمله اای... حرص رفتار زشت سودابه رو بخورمدونستمی        نم
 

 !گفت

  منو ياول هم لباسها... زودتر از پوران اومده بودم داخلقهی        من دو دق
 

 ! نگفتيزی چیول...گرفت

 ! رفتارهانی نبود ادی بعنای        اصال از خدمتکار آدر

 ! بوددهی        آموزش د

 !باالس؟... قربونش برم-         

 ! بله خانوم-         

 ... باال رفتي طبقه ي  پوران از من و بابا دور شد و سمت پله ها      

 ! خورده؟يزیچ... فداش بشم-         

 ! کنمکاری دنبالش رفت و من اون وسط موندم چرای        سم

 : که به پوران کرد ساعتش رو درآوردي        بابا با اشاره ا

 ! لوس شدن همه شون ينجوری کار خودش بوده ا-         

 :و گفت...دمی        خند

 ! بابا؟نجای ادیمونی م-         

 !با اجازه تون... بله-         

 !يتو هم برو باال خسته شد..روقتهید... دخترمدیکنی خوب م-         
        

  پسرش گذاشت و موهاش رو مرتب یشونی پي روي        پوران بوسه ا
 

 :کرد

 ؟! جون دلميخوری نميزی چ-         

 !الهه ؟... نه-         

 ! کرد حرص آشکارش رو نشون ندهی        پوران سع
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  زده رونی که به زور از دهنش بي امهی نصف و ني دو جمله ي        تو
 

 ! ، اسم الهه بودبود

 ... االنادی م-         

 خواب داشت ... دادهی شد و بالش رو به تاج تخت تکزی خمی        فرداد ن
 

 ! نشهمی تسلکردی رو مشی سعي همه ی ولخوردیدنش رو م بي همه

 ! دو ماه دلش تنگ بودي        اندازه 

 ! بخوابهتونستی ، نمدشیدی نمدی اون لباس سفي        تا تو

  فرستاده بود کم طاقت ترش شگاهی براش از آرانای که آدریی        عکسها
 

  شده بود از مونیال پش که نشست کامهی ترکيمای هواپياصال تو.. بودکرده
 
 ! رو بپوشهدی اجازه داده لباس سفنکهیا

 ؟!زمی عزيدی رسی ک-         

 ؟!گهیبا شما اومد د... که زنگ زدمی به ال-         

 !نهی مادرش رو ببتی که عصباندیدی        چشمهاش هنوز خوب نم

 ؟!يلباسش رو تو انتخاب کرده بود... آره مامان-         

 : شداری هوشیشمهاش کم        چ

 !؟ی چ-         

  یول..شگاهیمن بهش گفتم تو آرا!... باز نبود؟ادی کم زهی زمی عز-         
 

 ؟!راست گفت؟! ... بپوشنوی فرداد بهم گفته اگفت

 ! شده بودمونی پشی به تمام معنگهی        حاال د

  تو نخ ادی زمادرش که...دهی        اونقدر باز بوده که بنظر مادرش هم رس
 
 ؟! مسائل نبودنیا
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 :        حاال اخم نگاهش مشخص بود 

 ! چطور؟-         

 چون !.. ها يزینه بخاطر چ... بودومدهی کم خوشم نهیمن ... خب-         
 

 البته من اجازه ندادم از کنار خودم جم !...نیواسه هم.. ماماني نبودخودت
 

  يچقدر چشمها...یدونی رو که منای ایی پاشایجو مهمون.. خبیول!...بخوره
 

  تو ی بلوندش ، حسابيالهه هم که ماشاهللا با اون موها... گشنه مرداشون
 

 ! ، بلند نشهنهیآخرش بهش گفتم بش.. بودچشم

 : اش رو نامحسوس از کوسن ها گرفتهی        تک

 ؟!دی رقصیبا ک ...ی مگه با کس-         

 ! مادرش بودي رهیود و خ        لبهاش از هم فاصله گرفته ب

 ! بودستادهیهمش کنار من و بابات ا... کهگمیم!.. معلومه که نه-         

  تماس ریفکرش در گ.. دادهیو به تخت تک... راحت شد ی کمالشی        خ
 

 ... شدصبح

  تماس صبحش ، ي توکردی االن داشت فکر ميزی از هر چشتری        ب
 

  به الهه گفته دی سفپوری لباس گدنی پوشيا بردشی بر تاکی مبني اجمله
 

 ! نه ای بود

 !نه....احتماال.. اومدی نمادشی        

 خواب کامال از سرش .. رفتخچالی فکر بلند شد و سمت نی        با ا
 

 :پوران دنبالش رفت ... بوددهیپر

 ... وقت فکر کنههی... بهشيزی چی فرداد مامان نگ-         
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 ...دی رو سر کش آبي        بطر

 !ادی بهش بگو ب-         

  از الهه به شیالبته که ناراحت...        پوران از اتاق خارج شد و در رو بست
 

  هی خوش رنگ ، دی سفپوریهر چند گ...گشتی امشبش بر نملباس
 

  ي نازك بود و چون فرداد هم نبود ، پوران از نگاههايادی زشییقسمتها
 

  به دادی به خودش اجازه نمي مردچیهر چند ه... نبودی راضادی زپسرها
 

  خب الهه و ی رقص بده ، ولشنهادی الوقوع فرداد، پبی و همسر قرنامزد
 
 ! شده بوديادی زي باعث جلب نگاه هازش،ی برانگنی تحسیکیش

  دهی رو هم دی مادر سوفترا،ی می چشمری زي چند بار نگاه های        حت
 

 ! بود الهه زوم شدهي که روبود

  کردن الهه با اسی دنباله دار، در حال قي        مطمئنا اون نگاه ها
 

 ! بوددخترش

  بابت يادی زتی ، رضای زاده پدر سوفی زکي آقادونستی        م
 

  ، نای سنطوریو حاال وجود الهه و هم... فربد از دخترش ندارهيخواستگار
 
 ! خوب بودنی او..دندی بخشی اعتبار میوانی کي به خانواده یکل

 ! پوران، لباس نبودقی عمي دلخوری علت اصلی        ول

  دوست داشت و شتری بنای ، از فربد و آدري ارادری غیلی        فرداد رو خ
 

  ونی که اسم الهه مییهر چند که همون ابتدا... دونستی رو نمعلتش
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  از اون شتریو ب... به هر حال پوران مادر بودیول... نبودی راضادی بود زاومده
 
 ! زنهی

  ، عاشق دی که باي الهه ، اونجوري چشمهاکردی راحت حس میلی        خ
 
 !ستین

  ي بود که چطوردهیقبال ساناز رو د...کنهی        شک نداشت که اشتباه نم
 

  و نای که به سدیدی رو می و سوفنای االن آدرنی همای.. فربدي برارفتی مهوا
 

 !دیدرخشی چشمهاشون مي چطوردندیرسی مفربد

 !دیدی الهه نمي چشمهاي درخشش رو تونی        ا

  نهی ببي رابطه پسرش لطمه انی اي بود که نکنه تونی        ناراحت ا
 

 ! نکردهيخدا

  و نازهیبه پول پدرش م . کنهی        نکنه الهه اونجور که حقشه ، رفتار نم
 

 !اندازهی فردادش طاقچه باال ميبرا

 ..  هر چند      

 ! لبش نقش بستي روي        لبخند

  رو دست ي به زودگهی شده که ديماشاهللا بچه ام وضعش جور"        
 

 "!  هم بلند بشهی نجفخود

  رونی اومد که متوجه شد الهه از تراس سالن بنیی        از پله ها پا
 

 ! کرد چشمهاش رو گرد کنهیسع...اومد

 ؟!ی الیی کجا-         

 . مهرو زنگ زد-         
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  یتونیبا مهرو نم!.. باال؟ی هنوز نرفتي ساعته اومدمی نزمیعز... وا-         
 

 !زود باش..منتظرته بچم!..؟ی حرف بزنفردا
         
 . االن-         

 ! خرخره اش رو بجومخواستی دلم مکهی        از کنارش گذشتم در حال

 !؟یشت نبود بهش بگه مگه تو گذایکی        

 ! باال که انگار نامزد تو اومده بعد از شش ماهی رفتيدی دوي        جور

  ها ی رفته بود چتهی عفردونهیخدا م... باال رفتمعی        پله ها رو سر
 

 !قهی دو دقنی پسر احمقش داده بود تو الیتحو

 ! ساعتمی نگفتی هم مي جورهی        

 ! خونهمیدی نبود رسقهی        ما همش پنج دق

 ! قدم عقب رفتمهیناخوداگاه ....        در اتاق رو باز کردم و 

 ...        بعد به خودم مسلط شدم 

  و منتظر ستادهی انهیدست به س... دری چند قدمي        درست به فاصله 
 

 !بود

  قابل تحمل شینجوریفرداد هم!.. کار خودش رو کردهتهی        نگفتم عفر
 

 !نبود

 ! کردم به زور هم که شده بخندمی سع       

 !يخوش اومد...سالم!.. فرداد-         

  و دست به ی عصباني افهی دونستم اون قی نمی        به سمتش رفتم ول
 
 ! آرام کنم؟ي رو چطورنهیس

 !دادی        اصال راه نم
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  قصد نداره دستاش دمی دی لبم بود و وقتي        لبخند مسخره هنوز رو
 

  پا ي پنجه ي دستهاش گذاشتم و رويباز کنه ، ناچارا دستهام رو رو رو
 
 !ستادمیا

 !خدا رو شکر..خب... نکردی        مقاومت

  هولم بده عقب و بگه برو ی از دفعات قبلیکی مثال مثل تونستی        م
 

 ! شوگم

 !؟یخوب.. فرداد-         

 ؟!ی بپوشنوی من گفتم ا-         

 ... قدم عقب رفتمهی اری اختیو ب        داد زد 

 ؟! آره-         

 ! بود؟ی        منظورش چ

 دستش که جلو اومد ... جلو اومددمی به خودم انداختم و دی        نگاه
 
 ...گردنم رو گرفت...شدی می عصبانشتریب... عقب تر نرفتمگهید

 ..ی خودت گفت؟یگی میچ... فرداد-         

 ؟!شرفیآره ب..؟!به زنم بگم...؟! برو وسط ينجوری امن بگم!.. من؟-         

 ...ای        خدا

  بهش ی چتهیعفر... موهام از سرم جدا شدني        حس کردم همه 
 

 ! بود؟گفته
        

  دو ساعت طول نی بود که ادهی طول نکشنقدری هفته اکی نی        ا
 

 !دیکش
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  بود باالخره دهی طوفان خوابهنکیو مثل ا...        ساعت هنوز سه نشده بود
 
! 

  یول.. رو بپوشمدی بار نرفت که خودش گفته لباس سفری        هر چند ز
 

 که ...بافهی داره چرت مدونهی تابلو ، مشخص بود که خودش هم ماونقدر
 
 ! شدالیخیب

  از دنده هام هم فکر یکی... شد و کهی تکهی گردنم تنکهی        بعد از ا
 
 !شکستی تا صبح مایسته بود  شکای کنمیم

 ! افتادن که شاخ و دم نداشتی روانری        گ

 ! به روانپزشک داشتازیبخدا فرداد ن... افتاده بودموونهی آدم دهی ری        گ

 !فرداد عاشقم شده بود؟.... کرده بودمی        من چه گناه

  دونستی ساعت قبل قطع نشده بود و خدا مکی از صدامی بي        اشکها
 
 !کردی آروم چقدر حالش رو خوب مي هق هق هانیا

 !رمی ام رو بگهی گري جلوتونستمی        نم

 !ادیاالن خوابم م...رمیگیفردا صبح حالت رو م... بخواب-         

 چند لحظه نفسم رو ....دی        بلند شد و پتو رو کامل سمت خودش کش
 

  تحمل رقابلید کمرم غ دریول... کرده بودم که بغضم نترکهحبس
 

  ریبا صدا که ز.... کردم نشديهر کار...رمی خودم رو بگينتونستم جلو...بود
 

 : پتو رو کنار زدیعیبا حرکت سر... زدمهیگر

 ! چته؟-         

 !یلعنت... تکون بخورمتونمی نم-         
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  ي بود که بجادهی تو صورتم ديزی چهی... گفته بودمغی رو با جی        لعنت
 
  شونه يبرعکس ،آروم دستهاش رو رو... بشهی گفتنم عصبانی از لعنتنکهیا

 
 ... گذاشتهام

 ...یال!..ستی نيزی چ-         

  اومدند ی مينجوریاشکها هم... باز شده بودمی        خوب بود که راه تنفس
 
 ! نکردهشی گفتنم عصبانی که چطور اون لعنتکردمی من تعجب مو

 خودم هم .. نشدیمحکم کنار زدم و باز هم عصبان        دستش رو 
 
  ادی درد زکردیفکر م.... دونستی فرداد که نمیول..رمی دارم تند مدونستمیم
 

 ! رفتارهنی باعث اکمرم

  نوازش دستهاش رو قطع کردی می آروم بود و هنوز سعنی همي        برا
 

 !نکنه

 !انمارستی بمی برادهیاگه دردت ز.. فقط بگو-         

  يبگم و بذاره پا... دلم هست رو بگمي که تويزی چتونستمی        االن م
 

 : کمرمدرد

 ! ازت متنفرم-         

 ... قربونت برم-         

 : بود و شونه هام رو گرفتستادهی سرم ايباال... رفتنیی        از تخت پا

 !نمیپاشو بب..؟!ي بودی نازك نارنجنقدری تو ا-         

 .. مهربون حرف نزده بودنقدریتا بحال ا..  حاضر بودم قسم بخورم      

 !گهی دچوقتی های...گفتمی مدی االن باای..        چشمهام رو بستم
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 ! باهات ازدواج کنمخوامینم!.. من دوست ندارم-         

  لحظه احساس سرما هی... شونه هام خشک شدي        دستهاش که رو
 

 ...کردم

 ... رو به دندون گرفتم        مالفه

 ...کردمی مدای از دستش نجات پای...مردمی مای        

 ! بشممونی تا پشدی طول کشهی فقط سه ثانی        ول

 !دمی رو هم نشندنشی نفس کشي صدای حتی        وقت

  ی پاتختي رو هم روشی تاك ساعت مچکی تي        االن داشتم صدا
 
 .... قلب خودم رو ضربان محکميو صدا..دمیشنیم

  شونه هام کنار رفت حس کردم گلوم ي        دستهاش که آروم از رو
 

 خودش کم .... بفرستمنیی به زور آب دهنم رو پاشدی نمیحت... شدهخشک
 

 ! بود؟یروان

 !        چه مرگم بود؟

 !شدمی پاره مکهی        االن بود که ت

 ؟! کردمی؟ چه غلط! گفتمی        چ

 ؟! پنا ببرمی به کوالی هنی از دست اخواستمیمن م        

 !        کجا برم؟

 !کرد؟ی نمدامی ساعت بعد پمی        کجا که فقط ن

 !؟ی گفتی چ-         

 !دیدی رو هم مدنمی        احتماال االن داشت لرز

  نیا..زدی از من سر میتیهر خر... انداختی که کنتور نمتی        خر
 

 !ن زدم ؟ بود که میحرف
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 که با حرکت .... بگمی چخوامی مدونستمی نمی        لب باز کردم ول
 

 درد کمرم وسط اون همه ... سمتشدمی که به شونه ام داد چرخیعیسر
 

 ! نبوددای پاسترس

  فرو بردم و شتری بالش بيسرم رو تو... اش نگاه کردافهی به قشدی        نم
 

  کنم دلش برام ي که کار بودنی ادی که به ذهنم رسي فکرتنها
 

 ! بدبخت بودمنقدریا..بسوزه

 ! شدهضی بابا مرگهیمهرو م....ستیمن حالم خوب ن... فرداد-         

  یول.. اومدندرونی ذهنم بودند که بي کلمات کجانی ادمی        اصال نفهم
 
 ! که دچارش بودم داشتند ي اوضاع بدي برای خوبیمتاسفانه هماهنگ..

 ! بودری چند ساله اخنی اي بغض مزمنم تودمی        شا

 ! کرده بودمدای کردن خودم پی خالي برای بود ، وقت خوبی        هر چ
        

  داده بود و هر دو هی تکواری پاش رو به دکی کمر و کهی        فرداد در حال
 

 ! به ژست فربد نخندهکردی میسع... فرو کرده بودبی جي رو تودستش

 ! خوب بود؟دمشیچطور من سرشب د -         

  ی مرونی ببشی دستهاش رو از جکهی و در حالدیخند... نتونستی        ول
 

 ... شدکی به برادر دست به کمرش نزدآورد

 !؟ی بغلش کني خواینم!...؟ینی داداشتو ببي اومده بود-         

   هنوز هر دو دست به کمر ،یول... کم شدی فربد کمي        از اخمها
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  دستش رو هی. دشیجلوتر رفت و سمت خودش کش... زل زده بود بهش
 

 کوتاهشون ... موهاش بردي اش رو توگهی کمرش گذاشت و دست دپشت
 

 ! بود؟کرده

  و ورزش هی اصول تغذي خودش رو برايتهای حساسچوقتی        فربد ه
 

  که به زور کشون ییجمعه ها..اصال حال ورزش کردن نداشت...نداشت
 

  رفتن به ي و با گروه خودشون براکردی از تو رختخواب بلندش مکشون
 

  ده،ی ، به ساعت نکشکردی همراهش می کوهستاني دوچرخ سوارای کوه
 

 !رفتی و ناله اش به هوا مشدی ولو منی زميرو

  که دهی رو ندی وجود ، شک نداشت که الاقل تا بحال ، کسنی        با ا
 
 !داشته باشه رو تی درجه از جذابنیا

  فربد ي خودش ، به گرد پانطوریو هم... و ماکانرحسامی        رضا و ام
 
 !دیرسی دختر مهی قرار به خر کردن ی وقتدندی رسینم

 !ی سوفنی        مگه نبود هم

 ! از دست بود؟ی االن هوش و حواسش رو بخاطر چقای        دق

 ؟! فربدي برازنده تی        مثال پول و موقع

  فشم که پدرش به زور به اسمش زده بود ، هنوز يالی       نبود و 
 

 ! رو ببره داخلش ی بخره سوفي واحد پنجاه مترهی بود نتونسته

 !گهیبگو باز زدمش د!.. فرداد؟ي کردکارشی چ-         

 ؟! کردهتی بغلنهمهی تو رو ای ک-         
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 ... شددهی اومد کشرونی که از اتاق بی        و نگاهش دنبال دکتر تپل

 !؟ي در آوردی ، امشب از سوفي چه پدر-         

 فربد با انگشت ....        از هم جدا شدند و فرداد با لبخند بهش نگاه کرد
 

 !ختیریخواب از نگاهش م... چشمش رو فشار دادي گوشه

 ! که تو ی از نه بخوابدیمثل پشمک با!... ؟يای مجبورت کردن ب-         

 ! اونورامی بچه ها رو جمع کن می تو که گفت-         

 ... افتادشی حلقه انی آستشرتی        نگاهش به ت

 ؟!ي موهاتو کوتاه کرد-         

 !ش؟ی زد-         

 خودش ...خر مغزمو گاز گرفته مگه؟!...الهه رو؟!.. من بزنشم؟-         
 

 ! هارهينجوریهم

 : شد دهی کشاری اختی بششی        ن

  رهیآخ سرطان بگ!...مثل سرطان!... گرفتهی مرضهی باباش فک کنم -         
 

 !فربد

 : صورت فربد نشستي تويزی        تعجب ر

 ؟! الههي بابا-         

 ...        سرش رو تکون داد

 ! ناراحت همون بود-         

 ! بعدش کمردرد گرفت-         

 !هیدکتره گفت عصب!.. که يدی د-         

 : شددهی فربد هم کششی      ن  

 ؟!یکنیمنو خر م! نی برو بشایب! ...ی عصب-         
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  از در اتاق دورش کنه به کردی می سعکهی        فرداد چرخوندش و در حال
 

 : هلش دادعقب

 ! بچه یکنی مخی!...نی تو ماشنی برو بش-         

  پاش يصدا...        رهاش کرد و فربد برگشت و پشت سرش وارد اتاق شد
 

 ... برنگشتدی که شنرو

 ! برو فربد -         

 ! برو بابا -         

  یول...فربد زودتر از خودش وارد اتاق شد...        برگشت که بهش نگاه کنه
 

 !یعصبان... و چاق روبروشون قرار گرفتیکلی هپرستار

 :        به فربد نگاه کرد و بعد به فرداد

 ! دو نفر؟نیحاال شد... تو اتاقدیاری نفیگفتم تشر جناب من -         

  فربد رو از پشت گرفت و به عقب تر از خودش ي قهی        فرداد 
 

 :بعد هم سرش رو برگردوند و به برادرش نگاه کرد...روند

 !اه...گهی تو دای نگهیم...؟!یکنی خانومو چرا ناراحت م-         

  ، ی مصنوعيبا همون اخمها.. نگاه کنه به پرستارنکهی        و بعد بدون ا
 

 ... بود رفتدهی که الهه روش دراز کشی تختسمت

  بالش ي ، روی مهربونتی نهای        هر دو دستش رو گرفت و با لبخند ب
 

 ...چسبوند

 : چشم به سرم اشاره کردي        با گوشه 

 !کنهی حالتو خوب منی از اشتریب!  من -         
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  حرفش رو به طرز ي هیرو در امتداد پهلوش ثابت کرد و بق        دستش 
 

 :دی کشیجذاب

 !تپل خانوم!...        عروس خانــوم

  رو شی خورد و فرداد بالفاصله اخم مصنوعی الهه تکوني        لبها
 

 :برگردوند

  دو ماه یکی نیا...  نباشهی خاصزی چدوارمیام... باباتيبرا... البته-         
 

  و هنوز ي که داري همه کارنی اي رويذاریفکرت رو م...يریکار نم سر رو
 
  ي براکنمی هماهنگ مدمیبعدش من قول م...ي کدومش رو انجام ندادچیه
 

 !می خانواده ات باششی دو روزش رو پیکی ، مسافرتمون

 :        لبخند زد و ادامه داد

 ؟! خوبه-         

  که راه ي و بساط آه و ناله اهی گرنی ابا!         فقط مراسم من بهم نخوره 
 

  !ی ، نکشه تا عروستی عوضي نباشه که باباي اونقدر جدهی ، قضیانداخت

 : بود ، سرش رو تکون داددای که از چشمهاش پیچارگی        الهه با ب

 ! خوبه -         

 : گرفت و صورتش رو جلوتر برد یقی عمي        کجخند فرداد انحنا

 !رمی برات بگی عروسهی -         

 ..ادی نرونی        الهه چشمهاش رو بست و زور زد اشکش ب

 دهی        ش

 ! خدا ي        وا
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  شی روانگفتیمادربزرگ حق داشت که م...نی شده بود اموونهی        د
 

 !نیکرد

  فی کي ام دسته گهی گوشم گرفتم و با دست دي دستم رو جلوهی        
 

 ...ردم محکمتر فشرو

  بودند و جلوش نجای ای و ساعخی مشاي آقانکهی از ادی بادونستمی        نم
 

  همه جا خبر گهی ساعت دمی تا ننکهی از اای خوشحال باشم ، گرفتندی مرو
 

 ! ناراحتشدی پخش مطالقم

  سمتم دراز شد ی ساعي جلوتر رفتم و همون لحظه دست آقای        کم
 

  !ای نکه

 .. محل کارمهنجایا..ورشعی ب-         

 ناخودآگاه عقب ... استفاده کرد و جلو اومدی لحظه غفلت ساعهی        از 
 

 ...میرفت

 :        مهتاب بازوم رو گرفت

 !شعوریب... استوونهید...دهی ور شنی اای ب-         

 !.. ام؟وونهی من د-         

 :        داد زد

 ..؟! اموونهی من د-         

 !ستادیو پشت سرم ا...  قدم عقب رفتهی مهتاب دمی د       

 :دمی آهسته اش رو شني        صدا

 ! بخدا زده به سرش-         
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  نی و با اکردی مخی و مشای که کمک ساعدمی رو هم دي        خواجه ا
 

 ... رو مهار کنهنی امتونستی نمی هم کسوجود

 !شیهم مثل، آتچشمهاش ... شده بوددهی        انگشتش سمتم کش

 ...يگردی خودته ، برميتا پا!...کشمتیم..بخدا ..بخدا...دهی ش-         

 ! بوددهی و مهتاب بهم چسبدادی        انگشتش رو همچنان تکون تکون م

  هیدلم .. دونم چرای و نمشدندی        کلمات منقطع از دهنش خارج م
 

 چطور ... روشیی وفای اومد اون همه بادمی باز یول... براش سوختلحظه
 
 ؟! احمق باشم که دلم براش بسوزهنهمهی اتونستمیم

 ..ارمی سرت مییبال...و گرنه..يگردیبر م        .

  ی شرف بیب.. نبودی من عصباني االن به اندازه ای دني تویچکسی        ه
 

 ...وجود

 ... برو آقاای ب-         

 ! رو به شدت کنار زدخی        دست مشا

  امی مدی سطل اسهیبا ..ي بعديدفعه ..وگرنه... خونهيگردی برم-         
 
 !نجایا

 .. و دستم رو محکم گرفتدی کشینی        مهتاب ه

 لبش رو ... قدم عقب رفت و بعد دوباره با اون حال جلو اومد هی نی        ام
 

  ي لحظه هی... لحظههیباز ...ومدی نرونی از دهنش بيزی چیول..کردی مباز
 
 قابل بخشش ... که کرده بوديکار..یول...دلم براش سوخت.. کوتاه یلیخ
 

 ...خب چرا.. دوستم داشتنهمهیاگه ا..نبود
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 ؟! از عالقه ات نمونده یچی که باور کنم هي کردي        چرا کار

 !کشمتیم... بقرآن ...دهی ش-         

 : گفتي آهسته اي        مهتاب با صدا

 !سی به پلمیبرو تا زنگ نزد... واقعا که-         

 :        نعره زد

 ! تو خفه شو-         

  و دادهای داد و بدنی که دورش بودند با شني        چون دو سه نفر مرد
 
  که از پشت سر ي بودند ، توجهم به مرددهی ترسناکش کنار کشي افهیق
 

 ! جلب شدشدی مکی نزدبهش

 ... تونستم بشناسمشدیچسب اش رو قهی از پشت ی        فقط وقت

 ! شده بودری شي نبود مهتاب اونجورخودی        ب

 ! بود دهی رو دنشی        حس

 !يبری همسر من باال مي صدات رو روي کردجای شما ب-         

 ! خدا يوا.. گوشش خوابوندي محکم تونی و حسدی چرخهوای بنی        ام

 !از هم جدا کنه؟ رو نای اخواستی می کگهی        حاال د

  يهر دو دستش رو جلو..        مهتاب دستم رو رها کرد و جلو رفت
 

 : گرفته بود دهنش

 ! اسوونهید..ولش کن...نی حسي وا-         

 : به من نگاه کردی کامال مشخصي        برگشت و با دلهره 

 !ارهی سرش میی بالهی االن -         

  دهن هم ي که حواله ییمشتها دنی کوبي        احساس کردم صدا
 
  ي لبه يرو.  ذره توانم رو هم از دست بدم هی ، باعث شد اون کردندیم
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 ... نشستمنگی کنار در پارکيسکو

  از شتری متاسفانه اونقدر شلوغ شده بود که نتونند بای        خوشبختانه 
 
 خانمها هم جمع شده ... سر و صورت هم بکوبندي دو مشت تویکی
 

 !بردی آبرومو مينجوری در سازمان هم اي جلودیعدل با...دبودن

  توانم هر دو ي با همه کردمی می گذشته بود و من سعقهی        چند دق
 

  حالم رو بدتر بهم ي منصوري عمل کرده ايلبها..رمی رو بگگوشم
 
 !گفت؟ی می صورتم چياومده بود تو..زدیم

 هتاب بود که دستم رو م...دی شد نگاهم چرخدهی        دستم که کش
 

 .. بودگرفته

 ! خونهمتی پاشو ما برسون-         

 : کردمسی        لبم رو خ

 .من خوبم..نیمهتاب بر.. برو-         

 ؟ی کجا خوب-         

 ... خودمرمی م-         

 :        سرم رو جلوتر بردم

 ! دور کننجای کنه ها رو فقط از انی ا-         

 : ادامه دادمنی اميدآورای        با 

 ! رفت؟-         

 !رنی هم نمنای ايسادی وانجایتا ا...گهی پاشو ددهیش.. اوهوم-         

 ... سرم رو بلندتر کردمنی حسي صدادنی        با شن

 ؟! که مهتاب يدی نترس-         
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  بهش نگاه ی حتنکهی مهتاب رو گرفته بود و بدون اي        محکم بازو
 

 رد نگاهش رو ...کردی رو نگاه مابونی داشت سمت خیظیا اخم غل بکنه،
 

  که از یرهنیبا پ...بستی رو منشی تازه داشت در ماشنیام... کردمدنبال
 
 ! زده بودرونی کتش بریز

  ي اومد آبروکراستیبرگشته بود و ..        مطمئنا از سر کار برگشته بود
 

 ! رو بردمن

 از ... سمت من و مهتابدی چرخنید تازه حس که دور شنی امنی        ماش
 

  جور هیبنظرم ... شده بودمادشی زتی مهتاب متوجه حساسيحرفها
 

 ...شدی که به مهتاب مربوط ميزی هر چيرو.. هم داشتوسواس

 ! جان؟دهی شدی خوب-         

 :        سرم رو تکون دادم

 !ی مرس-         

  بهش ادی زکردیود که آدم جرات نم تو نگاهش بيزی چهی.. اشافهی        ق
 

 ! بزنهزل

 !کیش... از حدشیب..یلی        خ

 :        مهتاب

 !يچه خوب شد که تو اومد ..گمی من،ی حس-         

         دستش رو پشت کمرش گذاشت و مهتاب رو کامل سمت خودش 
 

 :دیکش

 ! ؟نجای ایسی بهت گفت وای تو ک-         
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 : بشنومتونستمی صداش رو مید ول        مهتاب دور ش

 ... ما هممیرفتی ممیداشت..نیی پاای بی گفتي خودت زنگ زد-         

 الاقل من فکر .. خوبنقدریهم.. مهربون بودنقدری هم همنی        ام
 
 نگاهم به ... بکشهنجایکارم به ا ..کردمی روز فکر مهیکجا ... هستکردمیم
 

 بلند ... به سمتم اومددادیسرش رو تکون م کهی افتاد که در حالی غالمخانم
 

 ...شدم
 

  شونه ي رو روفشیک... اومدی بر نمگهی        تحمل سوده از امروزم الاقل د
 

  رو روش گذاشته نی که آری سمت مبلدی هوا چرخی مرتب کرد و باش
 

 ... و بغلش کردبودم

 !غذام رو اجاقه!.. ممنون-         

 :ه دنبالش اومد        مامان از آشپزخون

 !ادی اونم بدی به سعی زنگ بزنگمیم!...سوده؟... وا-         

 احساس ..دی من چرخي اش رونهی        سمت در رفت و نگاه پر از ک
 

 ...ارمی باال بخوامی مکردم

  با ی نگاهت کنه که حس کني گرفته بود چطورادی        مدتها بود که 
 

  !ي نداری فرقچی هخاشاك

 ! دست شما درد نکنه-         

 ! به صورتت؟دیچسبی جذام منی که طالق عگفتندی        راست م

 : رو گرفتفشی و کدی رسکشی        مامان نزد

 ؟!چت شده تو...؟!ی چیعنی -         
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 :دی رو گرفت و کفشهاش رو پوشفشی        ک

 ! مامان ولم کن-         

  نکهیبدون ا...فشردید ، قلبم رو م لحن و نگاه سوده بوي که توي        زهر
 

  رو لمی موباي باشم وارد راهرو شدم و از همونجا صداشی خداحافظمنتظر
 

 ...دمیشن

 درست از همون روز ...می جواب مثبت دادنی که به امي        درست از روز
 

 ...و روز به روز بدتر.. با من چپ شدسوده

 ... مامان رو نشنوميته  باال رفي        در اتاق رو بستم که صدا

 ... افتاده بودنی اسکري مهتاب روری        تصو

 ... و تازه متوجه اشکهام شدمدمی صورتم کشي        دستم رو رو

 ؟!یخوب... سالم-         

 :دمی شادش رو شني        صدا

 ؟!يخواب بود... سالم-         

 :        حتما صدام گرفته بود

 .دارمیب...بگو... نه-         

 ! باز پاشده اومده محل کارت؟شعوری بنای به مامانت ای گفت-         

  و شی با ورودم به خونه و شروع ندونستینم.. تخت نشستمي        لبه 
 

 ! نمونده بودي اگهی حرف ديجا... سودهي هاهیکنا

 ... نه-         

  يدید ! شعوریب!  پر رو شده یلیخ!...دی بکننی اي براي فکرهی ی ول-         
 
 ! گفت؟یچ

 ... صداش مشخص بودي توجانی        ه
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 .دونمی نم-         

 !يای که امشب نمي بدیلیخ!..دهی ش-         

 ... همراه بودي        صداش با لبخند و شوق خاص و محو

  که درکم دونمیم...تونمیواقعا نم... دادم کهحی مهتاب برات توض-         
 
 .یکنیم

  حال و هوا نی کم از اهی ي اومدیم...؟!شدی میحاال مگه چ.. خب-         
 
 !ي اومدی مرونیب

 !گهی سال دشاهللای ا-         

 ؟!دهیش....شاهللای ا-         

 !        با ذوق گفته بود

 !ه؟ی چ-         

 .میآج...االن سارا زنگ زد!.. شدهی بهت بگم چي وا-         

 ! خب؟-         

 !د؟یخندیداشت م        

 ! حدس بزن-         

 ! مهتابگهی بگو د-         

 !دیخندیداشت م!....        خودم اعصاب نداشتم

  رنیدارن م!. رضا يواسه .... دختره قبول کردني خانواده -         
 

 ! کردمی چه ذوقدمی شنیدونینم..يوا...گهی تا چند روز ديخواستگار

 ... کهی همون-         

  قبول کردمیاصال فکر نم... آره همون دختره که گفتم آشنامونه-         
 

  با آقام دوستن ی کلنایباباش ا... ذوق کردنیمامان و سارا هم کل!...کنن
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  معروف یلی خي خانواده هی!... ها شهی مدونستمی ته دلم میی جوراهی...یول
 
 !خدا رو شکر!... خوش نامو

 . خوشبخت بشنشاهللایا..آره... خدا رو شکر-         

 ! تموم بشه ی همه چعتریهر چه سر...دهی تو رو خدا دعا کن ش-         

 تمومه ..؟! شدنی دختره راضي خانواده یگیمگه نم...گهی دشاهللای ا-         
 
 !گهید

 ...دی        خند

 !خدا رو شکر ..گهی آره د-         

         مهتاب
        

  بستی که داشت کراواتش رو می ، وقتنهیی آيتو        متوجه نگاهش از 
 

  ی با آدمی چهار سال زندگگهید... خودم رو کامل به اون راه زدمیول...بودم
 
 ! شناخت بهم داده بودی ، الاقل کمنی حساتی خصوصبا

  شونه هام پخش شون ي کامل رودادی موهام بهم اجازه می        شلوغ
 

 ...ي تا حدود بوددای مطمئنا کمرم پیول..کنم

 ... خبی        ول

  فی ظرينهای نگفیاز نگاه کردن به رد.. جذاب بودتی نهای        لباسم ب
 

 ...شدمی نمری اش سقهی ي روي شده دوخته

  ست ي نقره ای دستفی ساعدم گذاشتم و کي        مانتوم رو از عمد رو
 

 اه  با لباسم رو دست گرفتم و از پشت سر بهش با لبخند نگشده
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 ... نگاهم نکنهکردی میسع...کردم

 !نی شد حسرید!...گهی دمی بر-         

  شدم کشی سمتم ، نزددی که چرخیوقت...        متوجه نگاه کوتاهش شدم
 
 ! سر شبش نبوديهای از مهربونی عالمتچیه...

 !م؟ی بر-         

 .م کرد به مانتویعی افتاد و نگاه سری کوتاهي لبهاش فاصله نی        ب

 !من آماده ام...می بر-         

 !        نگاهش با شک بود 

  ي ، اونقدرارهی صورتش رو جلو بنکهی        لبخند زدم و درست قبل از ا
 

  رو به اون راه زده بودم که به سرعت از کنارش دور بشم و سمت خودم
 

 ! برمکفشهام

 ! آور بود دلهرهی ، کمدمی پاش رو نشني صدانکهی ای        ول

  ی شال مشکنهیی آي پاشنه بلندم رو بستم جلوي بند کفشهای        وقت
 

 تازه اون ...زهی گذاشتم که مدلشون بهم نري موهام آروم جوري رو روریحر
 

 !دمی راهرو دي گهی رو سر دنی بود که حسوقت

 ! بودستادهی سالن اي خودش توي سر جاقهی از دو دقشتری بیعنی        

  اش رهی متوجه نگاه خیرچشمی و فقط زکردی نمی حرکتچی  ه      
 

 ! لبخندم رو نه یول..رمی خنده ام رو بگي جلوکردمی میسع...بودم

 : بهش نگاه کردمی رو گرفتم و با تعجب ساختگرهی        دستگ

  !گهی دای ب-         
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 ال کام.. لبهاش افتاده بود واضح بودنی که بي فاصله اگهی        حاال د
 

 !واضح

 ؟! مانتوت رویپوشی نم-         

 ! به مانتوم کردمیجی        نگاه گ

 !ستی نیشکی هچوقتی هم که هی البيتو... شالم که هست-         

  و بدون ينجوری اون همه آدم ، اي        به هر حال من که قرار بود جلو
 

  به سنگ دیشا..کردمی ترفندم استفاده منیالاقل از آخر... بچرخمشال
 
 !خوردینم

  سرش رو زی داشت ریول..کنمی دارم اشتباه مدی        اول حس کردم شا
 

 ! کنان دیی تایی جوراهی!...نییباال و پا...دادی متکون

 ! نگاهش تمسخر واضح بودي بعد از چند لحظه، توی        ول

 ! لباس غزل همرنگ لباس توئه؟ی گفت-         

 و ... شده بوددهیحاال نگاهش به شونه هام کش... دادم        شونه ام رو باال
 
 !دی دشدی رو کامل متشی عصبانگهید

  يو هم شال بلندش که تا رو.. بوددهی غزل رو دي        هم لباس دود
 

 !پوشندی و شونه هاش رو کامل مکمر

  بود تا به ما دهی غزل لباسش رو پوشی قبل ، وقتي        همون دو هفته 
 

  لباس ي برانهمهی نداشت ایده، با تمسخر بهش گفته بود لزوم بنشون
 

 !شدی می شال مخفنی با ادی پوشی هم مي اگهی دزیهر چ...کردی مخرج

 ؟!دونمی من چه م-         
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 :        دستش رو دراز کرد

 ! آره؟یدونیتو چه م !..نجای اای ب-         

 ! شد؟رید..؟!هیچ...نی حس-         

 !دمی ترسمیی پروای همه بنیدم جلو اومد و من از ا        دو ق

 !نجای اانی بنایبرو زنگ بزن مامان ا!... بشهری د-         

 ؟! خبی چيبرا!... االن تو راهن-         

  شدیبا اون کفشها نم... و دنبالش وارد سالن شدمدی        دستم رو کش
 

 ... افتادمیداشتم م... تند قدم برداشتتند

 .. رو در آوردشی برگرده گوشنکهی دستم رو رها کرد و بدون ا       

 : قسمت نقشه ام رو هم اجرا کردمنی        آخر

 ! شده ها ری د-         

 ! شده که شده-         

 : داد زدبای        تقر

 ! دلم نخواد برمدی اصال شا-         

   به سرعت خودش رو کنترلی        نگاهش رفت سمت موهام ول
 

  کس چیه... کنهی نگاهش و منظورش رو مخفتونستی نمنیاگه حس...کرد
 
 ! تونستی نمای دني هم توي اگهید

 ! لبم بودي روي اانهی لبخند موذ،ي غذاخورزی برگشت سمت می        وقت

 ؟! نقشه ام گرفته بودیعنی        

 که و مشخص بود ...زنهی        از لحنش مشخص بود داره با پدرش حرف م
 

 ! تاالر بودندری مسي تواونها

 و قطع کرد ..و بعدش گفت منتظره...نجای اانی بار گفته بود بهی        فقط 
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 ! با اخم به من نگاه کردو

 ...        جلو اومد

 ... وقتهی بهت برنخوره -         

 ! بردبی جي        دستاش رو تو

 !ورشون با توئه منظگنی که مدهی تازه به دوران رسیول        .

 !دادمی بهش حق میول...        چشمهام رو گرد کردم

 ...کاریمن مگه چ... من؟-         

 ...ینفهم هم هست..گهی دنی هم-         

 :        سرش رو جلوتر آورد و داد زد

  !رونیبذار لخت برم ب!...ستی نی هم کسی البيتو        .

 ..دی        عقب رفتم و دستم رو کش

 جون به ...ی املیول... هاادی املت مختی خوشم از ری فکر نکن-         
 

 !یستی که بکنن هم عوض بشو نجونت

  ي شده بود که اصال دوست نداشتم اونجوریی        صداش مثل وقتها
 

  ي اگهی دي االن چاره یول... نشهکردمی رو ممی سعيکه همه ..بشه
 

  ...ی مهموني لباس باز برم تونی خواست با ایواقعا دلم نم...نداشتم

 !ن؟ی چته حس-         

 ! چشمهام هم ترسون باشهکردمی میسع... مطلقیجی        با گ

  یگیاونوقت م!... نه شعورينه عقل دار! یکودن...شناختمت!...نی بب-         
 

 ! برم سر کاربذار

  ی ربطچه! که نرم سر کار !.. برسهخواستی دلم نمنجای        اصال به ا
 

 !داشت؟
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 شانس !... من بهترهي پهلویسی وايای تو همون جور مثل املها ب-         
 

 !قبول!.. منگهی دندارم

 حرفهاش اونقدر ...دمی نفس پر از حرصش رو شني        برگشت و صدا
 

 بعد از ...فقط خدا رو شکر...رهی قرار بگری تحت تاثمی بود که خوشحالتلخ
 

  خودم رو گرفتن و باهاش حرف ي دو هفته جلو پارسال و اونيماجرا
 

 وگرنه ... ، چشمش رو اونقدر ترسونده بود که باز دستش رو باال نبرهنزدن
 

  شده بود که ی قبل اونقدر عصباني هی بودم قسم بخورم چند ثانحاضر
 

 !بزنه
        

 متوجه ...کردی داشت تجربه منی بود که حسی شبنی بدتربای        تقر
 

 ! فاجعه شده بودعمق

 !شدی مکردیفکر م... به روز کردشدی نمچوقتی        امل رو ه

 !شدی نمی        ول

  ی غلطتی هم تربدیشا.  بود که انتظار داشت ی        مهتاب احمقتر از اون
 

  اونقدر عوضش کنه ، خواستی دفعه مهی.  که باهاش بزرگ شده بود بود
 

  و با اون موهاش رهی دست بگيرو هم نبود که مانتوش رو بی عجخب
 

 ! از خونه خارج بشهکردی کنترلشون نمری حري که شال مسخره یافشان

  که مثل رگبار مهتاب رو ي        تمام طول مدت مراسم ،و با نگاهها
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  که کردی فکر منی که نخنده ، و به ادادی گرفته بود بهش هشدار منشون
 

 !مثال سر کارش؟!.کنه؟یفتار م ري چطورستی که همراهش نگهی ديجاها

 !بردی حرصش رو به شدت باال منی        ا

  ی همه کودننیا...کردی فکر متری در مورد رفتارش جددی بادی        اصال شا
 
 ! بودبی حماقت عجو

  يدو هفته .  ماه چک کردنی دور برنامه هاش رو تا آخر فروردهی        
 

  رو اشونیتالی مسافرت ايرنامه  باشه و بلی قرار بود مطب تعطاول
 

  پدرش یحت.. همهکردیحس م..مغزش قفل شده بود...بعدش هم...داشتند
 
 ! شدندرهی مهتاب خبه

         دوباره به همسرش نگاه کرد که کنارش مشغول صبحت با خواهر 
 

  کردی نمشی که از غزل گرفته بود هم راضي شال بلندیحت... بوديجواد
 

  !حاال

  زد دست مهتاب رو یی که به دختر روبروي امهیبا لبخند نصف و ن        
 

 :ستادندی اهی فاصله از بقیبا کم..دیکش

  همه ي جلوزنمیم!.. اون دهن گشادت رو اونقدر باز نکنگمی دارم م-         
 

 !کنمی خرد مدندونهاتو

 !نی حس-         

 ... و نی حس-         
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  دیمسعود و نو...دیو به عقب چرخ شونه اش نشست ي روی        دست
 

 !زدندی که به هر دوشون لبخند مبودند

 ! مهتاب خم شدي که برادی رو ددی        و سر نو

 مهتاب همون درِ ...        االن کامل متوجه حماقت خودش شده بود
 

  نیبا ا!...ينجوریتا ا.. خودش ، بهتر بودي موند برای خونه مي توهیدهات
 

  ...!ي همکارهاي پدرسوخته ي چشمهايجلو... لختي هاشونه

 :دی        نو

  نیای بگهیداره م...منتظره ماست..؟! کردهی چه گناهکی کزمی عز-         
 

 !نی بخورمنو

  بود که گلوش رو صاف کنه و نی ادیرسی که به ذهنش مي        تنها فکر
 
 ... شدرهی از سالن خي به گوشه ااری اختیب

 ! ازش چشم گرفتعی سریلی فرستاد و خیاش ماچ        عسل بر

  شال مهتاب ثابت کرد تا القل از کنترلش ي انتهاي        دستش رو رو
 

  !ادی نشه و کمر لخت لباس به چشم نخارج

 ... و بعدکردی اول لباس رو پاره مدیرسی        به خونه که م

 !؟ی        بعد چ

 ! بود خوشش اومدههی        خودش از لباس آب

 ؟!        گذاشتم من 

  افتاد که داینگاهش ناخودآگاه به و... خوردبرهی        تلفنش باز شروع به و
 

  بود و با ستادهی راست سالن اي انتهاي به دست کنار پنجره یگوش
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 !کردی نگاهش ميدلخور

 .. دادرونی        بازدمش رو با حرص ب

  ي کهی به زنيزی مسالمت آم با چه روشدونستی نمگهی        واقعا د
 

 ! کنه تموم شدهی الحال، حالمعلوم

 ! بشهالشی خی        ب

 ! نگاهش کنه قطعش کردنکهی برد و بدون ابی        دست به ج

 :لب زد.. نگاه کرد دای به وي آشکارتی        با عصبان

 !        تمومش کن

 ه همسرش بندازه  بی نگاهنکهی و بدون ایلی می        حاج محمود با ب
 

 : رو که به سمتش گرفته بود ، گرفت ي القمه

 !؟يزد...ی گفتم با خواهرت حرف بزن-         

 : رو ترش کردیکوثر بطور نامحسوس.  گفته بودیشگی        با تحکم هم

 مهتاب ...فهممی اصرار شما رو هم من نملی دلیول.... هنوزدمشی ند-         
 

 ... واهللا خوب که

 :    با تشر حرفش رو قطع کرد    

 ؟!يزد...ی حرف بزننیگفتم با نسر..من !.. کوثرخانم-         

 : نگاهش کردزی        ت

 االن  ..يبعد خواستگار... شمانیاجازه بد!..زنمیم... رو چِشّمیول... نه-         
 

 .رهی درگفکرم

 ... بلند شدزی از پشت می        حاج

 بگو ..یکنی اش مدهیچی چقدر پنیبب...اده ست حرف زدن سهی -         
 
 ... خودم برم با آقا محسن حرف بزنمتونمینم
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 : برگشتی سمت در آشپزخونه و بعد با مکث کوتاهدی        چرخ

 وگرنه ... رو کش بدم و مردونه اش کنمهی قضيخودی بخوامی نم-         
 

 ! باشهي مهتابم مراسم خواستگارخوامیم! گفتمی نمبهت

  نی قال امیپنجشنبه بر.. روزانیهم...چشم..من که گفتم.. چشم-         
 

 !جوشهی و سرکه مریبخدا همش دلم داره مثل س...می رو بکنهیقض

  که برادرت دی خوابی تو وقتشی دلش اضافه کرد شانس من پي        و تو
 
 ! تصادف فوت کردندي همسرش هر دو با هم توو

  حاج یزندگ...شید مهتاب شده بود نفر اول زندگ        از همون روز به بع
 

 !محمود

 !یبهتر کم..خوب که نه.  خوب شده بود نی        رابطه اش با نسر

  رو هاشی از دلخوری کمدادی با اون اخالق گندش اجازه نمنی        حس
 

 ! کنهفراموش

 !        طلبکار هم بود

  نداره ، ي ادهیهرش هم فا حرف زدن با خوادونستی وجود منی        با ا
 

  که ي شتري نهیک.  به دل گرفته بود نهی تا اون حد کنی حسیوقت
 

 ! ها بودی صادقمخصوص

  خانواده دنی ناراحت نبود و از ندشیمهتاب از زندگ...        از اون گذشته
 

  ی چهیونیپادرم...التماس کنه.. کنهیونی دلخور نبود که بخواد بره پادرماش
 

 ؟! اصالرو
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  نی چهارمي شوهر الدنگش برایوقت!.. ناراحت باشه؟ی چي        برا
 

  خواهرش، دی ناهي گرفته بود که به گفته ی ازدوجشون جشنسالگرد
 
  جواهر مهتاب سی تاالر و سروي خرج دو ساعت توونیلی از چهل مشتریب

 
 ! بودکرده

  یزبون هم و نوك ی به خودش زحمت نداده بود تلفنی        مهتاب حت
 

 ! ، خانواده اش رو دعوت کنهیحت

  فی دختر خواهرش براش تعرنیثم!...شدی هم کسر شانش مدی        شا
 

  جور شده با همسران دوستان و همکاران شوهر گور به ي بود چطورکرده
 

 ! شده اشگور

 ... به صورتش دادي        حالت منزجرگونه ا

  خونه ات و ي توياری رو مبهی غرهی یوقت.. بودای        به هر حال رسم دن
 
  هی دی دهنش، آخر سر باي تويذاری و مياری جونت رو براش درمي رهیش
 

 ! نه ؟ای بودن خودش رو ثابت کنه ی غربتيجور

 ! کرده بودشی دورنی        که مهتاب با ا

  کرده يبه هر حال کوثر براش مادر... ناراحت بودلی مهتاب اوادی        شا
 

 !...نه .. االن یول... که از نگاهش بخونه که هستشناختشیاونقدر م...بود
 
 ! ناراحت نبودگهید

  هم ایتا آخر دن.. مچ شده بود شی راحت با زندگیلی        االن مهتاب خ
 



 1113 

  با خانواده اش ارتباط داشته باشه ، مهتاب دادی بهش اجازه نمنی حسکه
 
 ! باشهری دلگخواستینم

  مسافرت خارج از کشورش و یکی هنوز از اون یوقت ی چری        دلگ
 

  !شهی شروع میکی رنگارنگش برنگشته ، اون يعکسها

  !ایتالی هفته برند انی بود قراره آخر همدهی        شن

  از بس براش از کنمی مشی ام رو عقده اچارهی هم خواهر بگفتی        نم
 

 !کنهی مفی و کادوهاش تعرمسافرتها

 ؟!دیکشی مشی پنی رو با نسری و حرف چرفتی م        حاال

 !م؟ینی مهتاب رو ببشتری        که با پسرت حرف بزن بلکه اجازه بده ما ب

 !تپهی دلم براش نمگهی ، دنمی        بخدا اگه تا ابد مهتاب رو نب

  يهر چند برا... کوثر تموم شده بودي وقت بود برایلی        مهتاب خ
 

 چهار سال ... از چهار سال بودشتریب... داشتتی واقعی بود ولبی عجخودش
 

 با اون همه شور و ...  پسرشي چطوردیدی هر روز میکه وقت...مداوم
 

  شده لی ، تبدشی اومد از سرزندگی به وجد مدشیدیکه هر وقت م...حال
 

 ...هی به بود

 !یچی ههی        به 

  چشمش رو يه دست برد و گوش..  اشکش روان شدعی سریلی        خ
 

 ... کردپاك

 هر چقدر که حماقت کرده بود و دختر ... که بود یکوثر هر چ...        نه
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  رو به خونه راه داده بود و مثل دختر خودش باهاش رفتار کرده شیجار
 

  از مهتاب ي مهرنی اونقدر نادون نبود که اجازه بده کوچکترگهی دیول..بود
 
 ! شده بودلی آدم تبدنی رضا به ایوقت.. دلش بمونهبه

  نی ایول.. بودبیهر چند عج.. بار هم که شده هیخدا ...        به هر حال
 

  کوثر گوش بده و يازهای گرفته بود به دعاها و نذر و نمی رو خدا تصمبار
 

 ! رو راه بندازهکارش

 ! راه بندازهخوادی که دلش مي        اونجور

 ...ت لبش نشسي گوشه ي        لبخند محو

 که !... به دو ماه جواب داده بودکی ، باالخره بعد از نزدیسیی ري        آقا
 

 !دیاری بفیتشر

  نبسته لی نمونده بود که دخيزی چگهی        بعد از دو ماه که کوثر د
 

 ...ی و امامی و حرمي به هر امامزاده اباشه

 !لبخندش پر رنگ تر شد...و...        دعاش گرفته بود

  یسیی رياگه از دختر آقا...چهار سال قبل هم... همون موقع های   حت     
 

  کی کشتندی گاو مدی بادندیشنی و جواب مثبت مکردندی ميخواستگار
 

 ! خونهي شبانه روز توهفته

 !        چه برسه به حاال 

  نیکه مهتاب و نسر... کوك بود ی حسابلی فامفی        حاال که ک
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 که  ...کردندی دکتر مي دکتر، آقاي آقاي و اونجوردادندی رو باال مدماغشون
 
 که هنوز هم که هنوزه خوراك ... دور شده بود،ی رضا از زندگنجوریا

 
  ي برای تموم نشده بود و از هر فرصتلی فامي و فتنه گرانهایخبرچ

 
 الغر شده ...؟!رضا چشه بچه ام...ي وايکه ا...کردندی استفاده مچزوندنش

 
  ، وگرنه نیریگی سخت منیواهللا دار..ت زن گرفتنش هم گذشتهوق!..چرا؟

 
  از خداشون یبهشون بگ!..نیری هم خوبه براش بگنای دختر آقا جواد انیهم
 

 ! هستهم

  حرف رو از دهن همسر نی ای        و کم مونده بود کوثر سکته کنه وقت
 

 !دی شنبرادرش

  رضا ي برایعنیکه !  گفته بود از خداشون هم هست نای مي        جور
 
 !ارزهی که سرشون به تنشون بیی رفت سراغ خانواده هاشهی نمگهید

  يهر چند که دو هفته ...        خدا رحم کرده بود و کوثر سکته نکرده بود
 

 ! تموم شده بودیول... سر دردش خوب نشده بودتموم

 !چهی بپلی فامي خبر تونی که اي لحظه اي براکردی مي شمارقهی        دق

  االن نی دکترش رو ،که همي کدونهی یکیدختر ! یسیی ري        که آقا
 

 ! بود ، با افتخار به رضا داده بودکتری چهار سال از مهتاب کوچهم

  !نای منی از همشدی گرفته می        چه حال

  ، پسر ی مرتضي بود که برادهی از دهن مادرش پري        چند بار
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  یسیی ري گور به گور شده، قصد دارند با خانواده ينایم نیو هم...برادرش
 

 ! کنندصحبت

 حس ششم کوثر .. بوددهی نشنيزی چگهی وقت بود که دیلی خی        ول
 

  يآقا...دندی کردند و جواب رد شني احتماال ازش خواستگارگفتی مبهش
 
  نگفته بودند و بخاطر يزیچ....ای و خانمش هم که آخر حجب و حیسییر
 

 ! پخش نشده بودنیهم

  همون دو ماه ی        شک هم که داشت با رو ترش کردن مادرش ، وقت
 

  بود که خب دهی خودشون از مهرسا ، ازش پرسي و قبل از خواستگارقبل
 
  بود، شکش به دهی نشنیچیو ه!..ن؟ی حرف زدی مرتضيبرا!... شد؟یچ
 
 !دندی شده بود که جواب رد شنلی تبدنیقی

 !دونستیخدا م.... گرفته بشهنای فقط از میقرار بود چه حال..ال        حا

  کوثر ی شبانه و پنهاني هاهی        مهرسا قطعا جواب دعاها و گر
 

  ییبای خوشنام و معتبر و پولدار بنک دار ، با اون زیسییدختر حاج ر...بود
 

 اما  کوثر تمي که آبروکردی مي نه تنها کارش،ی و نجابت مثال زدنيخداداد
 
  ی پوچي حال و هوانی از اگردوندیکه رضا رو هم برم ...گشتی کماال بر مو
 
 !یچیه ..و

  رو از سر نیو مسلما ا.  بود بای که الاقل دو برابر مهتاب زیی        مهرسا
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  ی نگاه کردن به مهرسا کافهی ثانکی... گفتی و حرصش به مهتاب نملج
 

 !ی کندای پی نتونشییبای زي برایبی تا رقبود

  ها و ی دشمننطوریهم...شدی شب و روزش داشت تموم مي        کابوسها
 

  نی ادنیچیپ... و دوست و آشنالی فامخبری از خدا بی بعضي هايزی انگفتنه
 

 ! ، که تا ابد باز نشهگرفتی شون رو گل مهی و بقنای چنان دهن مخبر

 ...دیر کش رو سي چاوانی فرو داد و للی        لقمه اش رو با م

  نی همه جا اعتری سرنکهی و بخاطر ازدی گدار به آب می بدی        فقط نبا
 

 !کردی پخش بشه عجله مخبر

 ! واجب تر بودزی از همه چاطی        احت

  روز قبل از هی به دیرسیتا نم...شدی عقد مشخص نمخی        تا تار
 

 ! خبر از خونه خارج بشهنی ادادیاجازه نم...عقد

  قهی دقکی ي و با فاصله دی رو شننی محمد گفتن نازني     صدا   
 

 ... وارد آشپزخونه شدعروسش

 ...        سرش رو تکون داد

  :دی عقب کشی رو کمی و صندلدی لب چنی        نازن

 ! که اصال دهیگوش نم!.. صبحونه نخورده رفت-         

  هم صحبت کنه نیتاب و نازن الزم بود با مهیول...        از سارا مطمئن بود
 

 !رندی دهنشون رو بگيجلو

 ... رو به هر دوشون لو دادههی سارا قضدونستی        م
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  بایتقر... قدم عقب رفتهی کتش برد و يبهای        محمد دست به ج
 

  همون موقع هم ی حتیول.. شده بود از گفتن اون حرفها مونیپش
 
 !ستی ني چاره اچی هدونستیم

  خودش ي براخواستیحاال که رضا خودش هم نم ..گفتی مدی       با 
 

 ... بکنهيکار

 ... ساکت نگاه کردي        نامحسوس به مهرسا

 ؟! محجوب و خوشگلهنقدری        چرا ا

  مونی کامال بارز بودند که محمد رو پشيهایژگی ونی        هم
 
  نقدریا!..ی ، از همه چیندگ حد از شوق و ذوق و زنیاگه رضا تا ا...کردندیم
 
  شتری بدی وسط بانیمحمد خودش از همه ا... ، دور نشده بودی همه چاز
 

 ! بودی مخوشحالتر

  دختر و خانواده اش، به نی ، جواب انیقی به بی        که به احتمال قر
 

 ! مثبتهرضا

 ...بهی        هر چند عج

 ...ي نامداريآقا...دینی بب-         

 ! مثبته ی ول       

  اون دنی از شنگفتی مهرسا مي ابروهانی        حالت اخم واضح ب
 

 ! جور دلخورههی.. ناراحت باشهنکهی از اشتریب..حرفها

 ! بشنومخوامی نمگفتی انگار میعنی جور دلخور که هی        

 !فهممیمن نم..        منظورتون رو 
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 اونقدر شما و پدرتون ..نکردم نیتوه!... من واضح با شما حرف زدم-         
 
  امیکه به خودم اجازه بدم ب... مهرسا خانمشناسمتونی اونقدر میعنی...
 
 ... رو بگمنایو ا...نجایا

 ...نی داشتنی قصد توهگمینم.. متوجه هستم-         

  من ي االنش هم برانی همدیقبول کن...دی پس حرفهام رو قبول کن-         
 

 من از خدامه جواب شما ... وصلت بهم بخورهنیبشم اکه من باعث ...سخته
 

  ...نیهم...دهیرضا فقط داره گوش م...گفتم که... رضایول... باشهمثبت
 

 ..آقام بهش گفت!...تمام

 ...ینی بب-         

 همون دو ماه ...جمعه ظهر... آشپزخونهيتو...ی بپرسه کنکهی        بدون ا
 

 نگفت ... سرش رو بلند نکردیحت...میخوردی ناهار ممی ، داشتقبل
 
  هم طول هی دو ثانیحت...یسیی ريآقام بهش گفت دختر آقا...چرا..یک
 

  رو یسیی سرش رو بلند نکرد بپرسه کدوم ریحت!... تا قبول کرددینکش
 
  خوشبخت شدن يکه بخوام جلو...ستمی نیمن روان...بخدا قسم...نیگیم
 

  شما وصلت کنه ، ي با خانواده یکه منکر بشم هر کس...رمی رو بگداداشم
 

  دختر عموم یرضا از وقت...شناسمشیم... برادرمهیول...شهی نمخوشبخت
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  سر رهیاالن م.... ، گذاشت کناردی رو بوسشیزندگ.... کردازدواج
 

 نه .. بهش ي ندریگ...یتا به زور باهاش حرف نزن...نیهم...گردهیبرم..کار
 

 .....زنهیف منه حر..کنهینه نگاه م..دهی مجواب

  رو نیی که حاال واضحتر شده بودند ، مهرسا پایی        با همون اخمها
 

 ...کردی منگاه

 ...دیستی نی راضدیبه پدرتون بگ... خونهدیبر        .

 !رمیگی ممی خودم تصمي من خودم برا-         

 ! دل محمد نشستي تون،یری شدی شای        حس

  !خواستیدختره رضا رو م...        اشتباه نکرده بود

  نیمن نگفتم دار...یحاال هر چ....نیشما دار. نکرده ي        نگفتم خدا
 

  خودم ي براتونمیخودم م... و سه سالمهستی من بیول..دیکنی منیتوه
 

 !رمی بگمیتصم

  ي خاله ي از آشناهاشون که با خانواده یکی از نی نازنيهاینی        خبرچ
 

  و هر سه پسرش یسیی ري بود که آقانی از ایند ، حاک رابطه داشتمهرسا
 

 ! بودهي اگهی دزی نظر همسرش چای گویول...مخالفن

 ! که معتقد بود دختره عاشق شدهنی        نازن

 ...گذشته....در مورد... دارمیاطالعات...شیکماب.. من-         

 لف نظر  دختره بوده که باعث شده نظر مادرش مخادیفهمی        حاال م
 

 ! اشتباه نکرده بودنینازن!... و پسرهاش باشهشوهر
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  آقا رضا و دنینظرم رو بعد از د...اجازه بدن... هم گفتمنای به بابا ا-         
 

 ! حرفاشون بگمدنیشن

  !نجای اامی نبودم بضیمن مر... نبود وضع و حالش کهنی        اگه رضا ا

  آدم هیمثل ... روبروتوننهیشیم... دونمی من حرفاش رو م-         
 

 ...یهر چ...یآهن

 !رمی بگمی من خودم تصمنیشما هم اجازه بد... با کمال احترام-         

  یول... بود لبخند بزنهلی و محمد ماکردی رو نگاه منیی        مهرسا هنوز پا
 
 ! برادرش ، فقط پوزخند زدي روح چشمهای حالت بيادآوری با

 ... عقب رفتگهی قدم دهی        

  دخالت گهید... رو گفتمدی الزم بود بدونی من هر چ-         
 
 از ..فقط مهرسا خانم..دیری بگمی که خود شما تصمکنمیدخالت نم...کنمینم
 

  بود نی امتونیاگه تصم... که شدیهر چ.... که بشهیهر چ... تا هر وقتحاال
 

  که دیرسی میی جاهیبه ...یشی ممونیشک نکن پش...دیقبول کن....که
 

  حال نی رضا رو از اتونهیفقط معجزه م...دیشی حرف من ممتوجه
 

  تونهی نمیرو کس...دمی چهار ساله دنی اي که من تويزی چنیا...برگردونه
 

 ! کنهحل

 ! از لطفتونی مرس-         

 ؟!مثبته... جوابتون-         

 ...بعد از... گفتم که-         
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 ! من برادرتون هستمدیصور کن تهی ثانکی فقط -         

 !دی ادهی اتفاقا با برادرهام هم کامال هم عق-         

 ! اشتباه نبودنی نازني        برداشتها

  لطفا ، جواب د،ی ، لطف کنیول . رمیمن م.  مونه ی نمی پس حرف-         
 

 !گمیخدا شاهده بخاطر خودتون دارم م! به خاطر خودتون..دی بدرد

 !دانگهدار خ-         
        

  نشسته بود و هنوز نی ماشي بود توقهی از پنج دقشتری        محمد ب
 

  دانشگاه به يجلو... بلند کنهنی فرمون ماشي بود سرش رو از رونتونسته
 

 سر بلند کرد ...کردی مشتری مداوم سردردش رو بي شلوغ بود و بوقهاشدت
 

  کردیاش بهش اشاره م که راننده دی رو دی رنگدی بلند سفی شاسکه
 
 ؟!ی بلند شيخوایم

 !دی به ذهنش رسي        فکر

  شماره ها ي رو درآورد و شروع به جست و جولشی موباعی        سر
 

  دی که نبایی هم اومده بود و حرفهای پزشکيحاال که به دانشکده ...کرد
 
  شرفش رو به باد دیرسیکه اگه به گوش آقاش م... رو زده بودزدیم
 
 ...هر چند ... بکنهي فکرتونستی مدیشا..زدی میی روهیبه فربد هم ...دادیم

 !آقا ممد خودمون.. به-         

 !داسی از صدات پتی گری        الش

 ...        روشن کرد و از پارك خارج شد
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 !ستم؟یمزاحم که ن... حالت چطوره-         

 مگه داش رضا ...یستیمزاحم ن..نه !..ی چقدرم که تو خوب-         
 
 !یستیمزاحم ن..؟!یستین

 ! کردمونشیکامال پش..ي دخترانه اي لوند خنده ي        صدا

 ؟!ی مطمئن-         

 ! شک نکن-         

 ! دختر بلند شد و محمد ساعت جلو رو چک کردي خنده ي        صدا

 ! مثال شهیاالن ساعت کار....هی        نگفتم الش

 .. داد        سرش رو تکون

 ؟! روزانی اي با رضا حرف زد-         

  :یالیخی با همون بیول..        صداش با مکث اومد

 ؟! شدهی چ-         

 !؟ي خواستگاررهی گفته امشب م-         

 !؟ی کنی میشوخ...؟! امشب-         

 ...دی گفت که فربد خنديزی        دختره انگار چ

 !؟يدی گوش مقهیدو دقفربد !...کنمی نمی شوخ-         

 ؟!خب...ي خواستگاررهیرضا داره م...دمی بگو دارم گوش م-         

  کنه که من بهش رو کاری چتونستی متیثی حی دخترباز بنی        مثال ا
 

 ؟!بزنم

 !کنهیبه من نگاهم نم...؟! چه مرگتهیگفت..؟!يحرف زد!... باهاش-         

  ی گوهچی هادی بادتی بگذره که دی چهار سال باادی خوشم م-         
 
 !یستین

 ! هم فشردي        دندونهاش رو رو
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 ! به تو زنگ زدمی چي برادونمی اصال نم-         

  ی تلفني بوده حرفهاششی پالدی می اتفاقیلیخ... به من نگفته-         
 

 !کنهیبه منم نگاه نم...دهی رو شنآقات

 ... رو محکم فشار دادشیشونیو پ        دست چپش رو از فرمان جدا کرد 

  ي جديخوای تو زن مزنمی زار میهر چ..دهی حرفامو گوش نم-         
 

 !زنمی حرف مواری، انگار دارم با د!  ؟يجد

 !ست؟ی نی شدن کافیچهار سال تارك همه چ!... بخواددی شا-         

  یگی مویک...چند سالشه...ی کدینپرس... آقا که بهش گفت -         
 

 اون هم ..ری نشدم بخوام جلوش واستم که زن نگوونهیمن که د...اصال
 
  کالهشو به هوا بفرسته قبول کردن بره دی که رضا بایکی!...نویا

 
  هیکار نداره ک..دهی آقام گوش مي رضا فقط داره به حرفهایول...يخواستگار

 
 خونه  تو ارهیدخترِ بدبخت رو م... وضعنی با اکنهیازدواج هم م...هی چو
 

 ! عوض بشهستی قرار ندونمیمن م...اش

 ه "ی آس" دمیشن!...دهی دختره رو ددیشا...؟!یدونی تو از کجا م-         
 

 ! خودش واسه

 ! هم رفته بود؟نجاشیتا ا...ی        عوض

  ي هی تهش همون الشی هم به فنا رفته باشه ولیرضا هر چ        .
 

 !اومدهخوشش  ..دهیدختره رو د !...خودمونه

 ... تويدیگوش م...نی بب-         
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 !یگی می چفهممینم!... نه-         

 ! شده بودنی        صداش خشمگ

 تو به فکر ...ی عقل کلیلی هم حرف نزن که خي جورهی        .
 

  نیا!.. االن ممد آقا رهی دیلیخ!..؟یشی نگران زندگیگیراست م...؟!یداداشت
 

 !... مهتاب رو رونی بارید که بهت گفتم ب بوی ها مال همون وقتینگران
 

 ... منگنهي با معرفتتو توي اون آقامی بذارگفتم

 :        محمد نعره زد

 ! کرده بودغهیهمون شب ص!... مهتاب-         

 :        فربد هم مثل خودش

  طرفه باطلش هی رو غهیص !..اتیجناب معنو!... بخوره تو سر آقات-         
 
 !میکردیم

 ... زار بزنهخواستی      دلش م  

 ؟!کردمی رو باطل میچ...خواستی رو منیمهتاب ، حس...؟! روی چ-         

  يفکر کرد...به خودم زنگ زده بودند !...خواستی مهتاب رضا رو م-         
 

 ! اون آقا ؟ي به پافتمی بامی پاشم بي مغزم رو گاز گرفته بود اونجورخر

  رو شیرا...یپشت سر خودت که رفت...ا همون شبآق!...خواستی م-         
 

 مهتاب کامل نظرش برگشته ...انی بنای خاله انکهیقبل ا..همون شب!..زد
 

  کردیمهتاب فکر م.. اثر شد ی که بنی نگتیشکا...من خودم که بودم...بود
 

 آقام ...خواستی بود که هنوز رضا رو منیبخاطر هم... حرفاش دروغ بودهکل
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 گفت حکم از تجاوز ... باهاش رابطه داشته... دروغ نبود گفت کهبهش
 

  همه مون بهش گفت يجلو!...گفت رابطه داشتن!.. شده به رابطهلیتبد
 

 گفت چند ساله !... نبودهیکی نیگفت فقط ا.. من از سگ هم نجس ترهپسر
 
 من همونجا ....دمیگفت جنازه ات رو هم بهش نم....هی چه آشغالدونهیم
 
  دمید...دهنش باز موند از تعجب... مهتاب نظرش عوض شدي چطوردمید
 

  حالش بهم ي آوردی بود اسم رضا رو مدهی به دو روز نکشيچطور
 
 ؟!کردمی باطل مویچ...خوردیم

  ی سدیشا... و خوشحال بود از سکوت فربددیترکی        سرش داشت م
 

 ..دی فربد رو شني گذشته بود که صداهیثان

  دونهی ميبابات جد!.. منقرض شدههی امی نسل بنگنیم اونوقت -         
 

 ؟!ادی فقط واسه ماها فاز مای هم هست ی حساب کتابای دناون

 !به کارت برس.. من اشتباه کردم بهت زنگ زدم داداش-         

 ... کنم رضا آدم بشه ي کارتونستمیمن م!.... بخوابری تو هم بگ-         
 

  تی از الدنگیچیه.... باشهادتیفقط ...مشدی نکن منتظر تلفن تو نمشک
 

 ! هم که باشهدیزیحاال آقات خود ! .. نشدکم

 ...        چشمهاش رو فشرد و قطع کرد

 ؟! توله سگکردمی مکاری چدی        من با

 ....رهی با صداش رو بگي هی گري        و نتونست جلو
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  نهییاز آ...دیرو چسب رو که گرفت محمد آرنجش رهی        رضا دستگ
 

 ! کرد که مکث کرده بودنی به نازنینگاه

 !نییشما برو پا...زمی عزمییای م-         

  رهیخ... برنگشتیول... رو رهارهی در رو باز کرد و رضا دستگنی        نازن
 

 ! ِ روبروشیاهی به سبود

  گوش یول...وونهی دگنیالبد بهم م... بگميزی چنی از اشتری بگهی د-         
 

 ؟!مگه نه !....مهتاب برگرده ... کهي خواستگاريری ميدار... کن

  یی اتکاي نقطه دیشا..دی رو چسبرهی دستگاری اختی        ب
 
 !فتهینشسته هم ممکن بود ب...خواستیم

 !شدی بود که بند گلوش می اسم مثل دستنی ادنی        شن

 !کردی        چهار سال بود داشت خفه اش م

 که ناراحت نباشه که ... نگه با خانواده اش ارتباط ندارهی که کس-         
 

  از يتو خبر دار..نهیبی که ما رو نمستیمهتاب اصال دلخور ن... ندارهخانواده
 

  ما چه ادی نمادشی!...کنه؟ی به شوهرش نگاه مي چطورشیدید!...ش؟یزندگ
 

 !می اش بودکاره

  هوا نجایا...نیی پاادی بشهی شای...ز بشه در باای خواستی        االن فقط م
 

 !نبود

 .... رو نداشتدنشی کشرونی توان بی حتیول..سوختی        آرنجش م

 مهتاب بتونه ... بدبخت کهي دختره نی اي خواستگاريری مي دار-         
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 ؟!ادیب

 : خشمش رو فرو دادضی        با غ

  به من گهینه د... االنت بدترهاشتباه... بگم بقرآن رضاخوامی نه م-         
 

  رو بخاطرش تی نداره که زندگیمهتاب ارزش.. بگم خوامینه م...مربوطه
 
 ...ی داغون کننی از اشتریب

 ...دادی اجازه نمیول.. کرد آرنجش رو از دست محمد جدا کنهی        سع

 !حاال برو.. که مهتاب برگردهیکنی ازدواج ميدار!... فقط تو بدون-         

 ...        آرنجش رو با خشونت رها کرد
        

 ! به خودش مطمئن بودی        مهرسا ول

  از دو جمله سه شتری گذشته بي قهی دقستی بی        مرد روبروش که ط
 

  نقصش ی از دهنش خارج نشده بود ، بخاطر ظاهر بی ، حرفي کلمه اچهار
 

 ! اتاقش نبوديتو

  کت و شلوار يداشت تو!  نقص بودی بيدار        بله، ظاهر رضا نام
 

 !حق داشتند دختر عمه ها  ..دیدرخشی میمشک

  بعد از به صدا در اومدن زنگ ی و محسن هر دو برادرش ، حتثمی        م
 
 !دندیکشی خواهر کوچکترشون خط و نشون مي هم هنوز داشتند برافونیآ

 ل پدرشون، امشب به  الدنگ رو فقط بخاطر حفظ آبرو و قونی        که ا
 

 !تمام..دنی راه مخونه

 ... حاج محمودشی        فقط بخاطر قول و اعتبار پدر پ

 ! جلو بره نی از اشتری موضوع بنی امیدی        وگرنه مشخصه که اجازه نم
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  ي ، پدربزرگ و دو خانواده کشونی نزدلی االنش هم که فامنی        تا هم
 

  رو نشون داده شونی شده بودند، مخالفت علن مطلعانی مهرسا از جريعمو
 

  کم داشتند مگه، که بخاطر رفاقتت با حاج ی ما چيکه پسر ها..بودند
 

 !؟يدی ، پسر نااهلش رو به خونه ات راه ممحمود

 !دشیی باز پایرچشمی        ز

 !        الدنگ؟

  مرد نی اشیمتانت پ... اومد ی صدم درصد هم بهش نمکی ی        حت
 

 ... آوردی مکم

 ! سرش رو بلند کنه و بهش نگاه کنه؟خواستی        اشتباها هم نم

  که برادرش اسمش رو ستی ني اي همون رضا نامدارنی        مگه ا
 

 ! بود الدنگ؟گذاشته

 بلند ... که موقع حرف زدن سرش بلند نشهکردی می        تمام مدت سع
 

 !ادی درست از آب در بدیاش..دیشا ...ثمی نامزد مي که حرفهانشه

 بترس از باطن !... مهرسا جانيخوری گول ظاهرش رو مي        که دار
 

 ! در موردشگهی می چثمی مي بشنودیبا..خرابش

 !خوردیگول نم!..        مهرسا که به خودش مطمئن بود

  کرده دواریهمون که مهرسا رو ام.. پدرش بودي جمله میاون ن...        تازه
 

 !بود

 " ! دونهیخدا م! .. بگم؟یچ... که سر براه شدهگنی م"        
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 پنج سال قبل و شب ... بوددهی فقط دو بار دنی        رضا رو قبل از ا
 

 رضا !... دختر عموش بهش تنه زده بود که نگاه کنیوقت... محسنیعروس
 

 ! ها نهی اگنی که مينامدار

 همون ... بهش نگاه کرده بود  سرش رو باال گرفته بود واری اختی        ب
 

  تر پی حق داشتند بگن خوشتی و فاطدهی دلش اعتراف کرد سپي توموقع
 
  نگاهش رو ازش نکهیو قبل از ا!..دنی حاج محمود ندي پسرهااز
 

  شدن و لبخند جذابش رهیخ!.. بوددهی برق چشمهاش رو هم دیحت..رهیبگ
 

 ! هم رو

  افتاد دوست ی شده میاون نگاه تالق ادی ی        تا چند ماه بعد ، وقت
 

 ! رو از بدنش جدا کنهدهی سر سپداشت

  مهی شام ولي که همراه با پدر و مادرش برای        بار دوم ، پارسال و وقت
 
  دم تاالر یموقع خداحافظ.. مراسم شرکت کرده بودي مکه کوثر خانم توي
 
! 

  ي که با فاصله يه مرد رو کرده بود که بشی        اون موقع هم تمام سع
 

 ! متوجهش نبود نگاه نکنهی بود و کسستادهی از جمع دور ایواضح

 !شدی نمی        ول

  همه رو دم تاالر مجبور کرده دیباری که مي وقفه ای و بزی        بارون ر
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 رضا ... چترشون رو باز کنندای سر بذارند و ي کاله لباسشون رو روای بود
 

  اش به رهیو نه از نگاه خ.. از برق چشمهاش بوديبر نه خی ولينامدار
 

 !ي رددخترها،

  داده هی که بهش تکینی بغل ماشنهیی به آیول... بودرهی        نگاهش خ
 

  ، دشی سفشرتی تي کنه روی سعی حتنکهیبدون ا !..نی کاپوت ماشای..بود
 

 ... رو که با هر دو دست گرفته بود بپوشهکاپشنش

 ؟! ساکت باشهخواستی می        تا ک

 !حرفام..در مورد ...هیبدونم چ...نظرتون رو...خوامی م-         

 رضا هم ... کوتاهیلی خي لحظه کیفقط ... نگاهش کردیرچشمی        ز
 

  که نگاهشون به هم گره اوردیاونقدر باال ن...ی گرفت ولزی رو از مچشمش
 

  !بخوره

  اون نگاه فیتکل!..؟ینیسنگ چقدر محجوب و ي نشون بديخوای        م
 
 ؟!شهی می پنج سال قبلت چزیه

 خودم ..يخودت بود...در تاالر..گهی ديکردی به من نگاه می        داشت
 
 !دمید

 من !...کنه؟ی میچه فرق...پدر و مادرم ..ای انتخاب من باشه نکهی ا-         
 

 ! بسته هم نظر آقام رو قبول دارمچشم

  ي محمد تويحرفها...انتخاب خانواده اش بوده...        پس درست بود
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 .. زنگ خوردگوشش

 ...شما...کردنی می رو هم بهتون معرفي اگهی اگه هر کس د-         

 !کردنی میشما رو معرف...  نکردنی رو به من معرفی هر کس-         

 !        لبش رو از داخل گاز گرفت

  نقدریآروم و ا!... داشته باشه؟ی خوبي صدانقدری ادی آدم نااهل ، باهی        
 

 ؟!مهربون

 ! کم شدی گلوش، کمي توی        احساس تلخ

  که ظهر با محمد داشت يداری وجه قصد نداشت االن از دچی        به ه
 
  برادرش ي حرفهادیی تاي نشونه براهی دنبال یول.... عنوان کنهيزیچ
 
 ....گشتیم

  ی چی از زندگدونمی مکنمی فکر میول...ه و چهار سالمستیب.. من-         
 
 ...خوامیم

 ...کردندی نگاه مزی مي روکی        هر دو به گلدان کوچ

  ،ی ، پر از آرامش ، مهربونی ، معمولیلی خی زندگهی... سادهیلی خ-         
 

  که من تو ي ای زندگيبرا... باشهی کافکنمی ، اعتماد ، فکر مصداقت
 

 .نظرمه

 ... نگاهش کرد و منتظر بودي بار جدنی        ا

 !ه؟ی        نظر شما چ

  نگاه کردی مي که داشت ازش خواستگاری خواست به کسی نمی        حت
 

 !کنه؟
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 .دیگی شما درست م-         

  ی اومد خجالتیبهش نم... فرش نگاه کردي        کالفه ، مهرسا به گلها
 

 ...باشه

 !؟يدی رو بهم منایکه ا...؟!ي بهم قول بديخوای        نم

 در مورد !...نیدی محی توضشتری بیکم..کردمی فکر م-         
 

 ...دی که دارينظر..ای...خودتون

 ... مهرسا خانمنجامیاعتبار آقام ا..من بخاطر .. حتما-         

 !دونهیاسمم رو م!..        چه عجب

 خب االن نوبت ...دی دادي خواستگاري و اجازه نی لطف کردنکهیا        .
 

  راحت المیمن چند ماه وقت داشتم که خ..يری گمی تصمي براشماست
 

 .امی دارم کجا مباشه

  گفتی ميزیدرست چ..رفتی بار حرف زدن در مری از زی عالیلی        خ
 

 ! الاقل دو سه جمله گفتیول... کشش دادشتری بشدی نمکه

  کنه و من دییه بابام شما رو تاک...کنمی مثل شما فکر نمقایدق.. من-         
 

 ! خوبهبگم

 "!  کار رو هم نکردهنی که ا"        

 از زبون خودتون هم ...تونی دارم در مورد زندگاجی احت-         
 

 ...ندهی آي برامتونیتصم...فکرهاتون...بشنوم

 . مهمهدی که شما گفتییزهای چنی منم هميبرا        .

  کرد یسع... هم فشردي رو نامحسوس روشییتها اني        مهرسا دندونها
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 ! بکشهیقی عمنفس

 االن ... خجالت بکشمتونمیبعدا م... مهرساستی ني        االن وقت کمروباز
 
 !نه

  الزم بوده ییمسلما هر پرس و جو... منم کم وقت نداشتم-         
 

 د  در مورازهی که نهیی حرفهانی آخردنی شني برانجایا..االن ...کردم
 

  ..دیکنیاگه فکر م....می بدونگهیهمد

  ي به ماجرای ببنده که ربطي جمله اش رو چطوردونستی        نم
 

 !کردی کار رو نمنی وجه اچیبه ه... بود ندهدهی که شنییدخترعمو

  زده بود و ی حرفنشونی که بیی پر بود از دخترعمو و پسرعموهاای        دن
 

 ...یچی هبعد

 ! عاطفه شد و بعد بهم خورد؟ين مگه نبود صحبتش برا        خود محس

  خودش نبودند که ازش ي ، دو تا از پسرعموهای        مگه مسلم و عل
 

 ! کردند و بهشون جواب رد داد؟يخواستگار

  ي هم خواستگاري اگهی و مسلم از هر کس دی علیعنی        حاال 
 
 !دند؟یشنی جواب رد مدی باکردندیم

 !من بهشون جواب رد دادم؟        چون 

  پسرعموهاش ازش سر ي االنش مهرسا مطمئن نبود همسرهانی        هم
 
 !ستندین

  نیبه هم.. روي اگهیاون کس د...خواستهی        دخترعموئه رو رضا م
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 !تموم شد..یراحت

 ... بشنومدی مونده که من باي اگهیحرف د        .

  بود که رضا رو نیاونقدر نگاهش سنگ...        مکث کرد و بهش نگاه کرد
 

 !ارهی کنه سرش رو باال بوادار

 !منتظر جواب شما هستم..فقط ... کنمی فکر نم-         

 ...        و نگاهشون بهم گره خورد

 ...خوردی        مهرسا که گول نم

  گوشش زنگ ي توهاشی سودابه و آتنا همکالسي        حرفها
 
 !سا؟ مهري شدوونهید..زدیم

 ؟!یکنی رو قبول مسانسهی لهی...یشی دکتر مگهی        تو دو سال د

 .  برادرش ، مادرش ، پدرش ، مادربزرگش ، دوستاش ي        حرفها
 

 ! صبح محمد ، برادر رضا يحرفها

 !دهی سپي        خوش بحالتها

 رضا ...؟!رضا ...که راست بگو!.. و معصومی فاطي هاغی ها و جنی        ه
 

 ! تو؟ي خواستگارادیداره م..؟!برادر سارا ...؟!پسر حاج محمود!...؟ينامدار

 .... پدرش بودي        و آخر همه شون جمله 

 ! با خودتهمی تصمیول... گفتمگفتمی بهت مدی بایمن هر چ"        

  بابا گمی مکی ام بهت تبری کسنیمن اول...ي جواب مثبت بدي        بخوا
 
 "! رادرهات نداشته باش هم با بيکار...

 ... شدرهی خوانی رنگ دور لي نقره اي هی        مهرسا به حاش

 !یستیتنها ن...ادی بار که بارون بنی        ا
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  که کردندی مي ازم خواستگاردی باي چند نفر با مدرك دکترگهی        د
 

 !خوامیمن دکتر نم...شدمی ممطمئن

 ! قلبشهيپر زدن تو در حال ي        و حس کرد پروانه ا

 !بپوش رضا ..گمیو م..رمیگیکه سوشرتت رو ازت م..        من هستم 

  پنج ي شده ی که از برق و نگاه تالقینیری اون حس شگهی        حاال د
 

  پنج دیکه چرا با...شدی قبل، منشا گرفته بود باعث عذاب وجدانش نمسال
 

 و هر بار لبخند به کنج ...؟! مرد نامحرم رو فراموش نکنمهی زی نگاه هسال
 

 !ارهی بلبم

  بود نی بخاطر همقایدق...        از همون موقع قرار بوده تو رو داشته باشم
 

 !؟یدونستی منویا.. دختر عموت رو از سر راه من برداشتخدا

  که محمد ي لحظه انی آخريرضا دعا کرد که حرفها...ی        روبروش ول
 

 که ازدواج نکردن من باعث شده ، ...رست باشه بهش زده بود دنی ماشيتو
 
 با همون خنده ...گردهیکه برم... شده باشهدهی از خونمون بر" پاش"
 

 ...کشدارِ...يِها

  يری نامربوط جلوگي        چشمهاش رو بست تا از هجوم فکرها
 

 ..شدی نمیول...کنه

  یم ادشی ی و صورتدی        دوباره نقش و نگار تاپ و شلوارك سف
 

  تموم دنشونی پوشیو وقت... کشو برداشتي که خودش از تویهمون...اومد
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  ناز دختره رو نی از اشتری نداره بی لزومگهیمطمئن بود د.... بودشده
 

 !جوابش مثبت بود...بکشه

 !گفتی منشیی لب پانیری        تو بردن ش

 نه ..شدی نم پوستش خارجریتا ابد از ز..هاینیری اون شي همه ي        گرما
 

  يبای دختر زينه روبرو..شدیتبش قطع نم.. صفر درجهری زي هواي تویحت
 

 ...یسیی رحاج

  که از یعذاب وجدان... زدنهخی        حس کرد نوك انگشتهاش در حال 
 

  یوگرنه همه چ.. دوشش بودياالن فقط رو...کردی محمد حس ميحرفها
 

 ! بودحل

  آروم یهمه چ...دندیکشی میرش نفس راحتپدر و ماد..کردی        ازدواج م
 
 !مهتاب...گشتیبرم..شدیم

 !زنمیحرف م...نایمامان ا... با-         

  کدوم از عضالت چهره اش بهش کمک چیه...        سرش رو باال گرفت
 

 ! صورتش کم کنهیتفاوتی تا از بنکردند

 !منتظرم..من.. چشم-         

         الهه
        

  کی مانده رو جلو اومد و نزدی باقي چند پله نهیلهه دست به س        ا
 

  ی سعیحالتی دستاش رو باز کرد و بغلش کرد و با اوج بدی که رسپوران
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 : لبهاش رو کش بده و لبخند بزنه ی کمکرد

 !زمی خوش بگذره عز-         

 : زد و ازش جدا شدي لبخندمچهی        پوران ن

  داره برام ناز ومدهیعروس ن!...شهی بچه ام تنگ مي بخدا دلم برا-         
 
 ! ها ناصرکنهیم

 ! کرد نفسش رو کنترل کنهی        الهه سع

 خودت کم روان مادر بدبخت منو !.. عشقمی از حاال بکشدی باگهی د-         
 

 !یمالونی ميهنوزم دار!..؟يمالوند

 :        الهه سرش رو سمت آقا ناصر چرخوند

 !مییای بابا من گفتم به فرداد ما هم ب-         

 :دی طعنه دار پوران رو از پشت سر شني        صدا

  یکنی مکاری باال چدونهیخدا م!...یگی منوی انیی پايایم.. آره خب-         
 

 ! نگرانهنقدری ام ابچه

 ...        بترکه بچه ات

 ! تا برگردمی مواظب پسرم باش-         

  رنگش رو دی اومدن سوشرت نازك سفنییحال پا        فرداد در 
 
 :دیپوشیم

 ! هوا چقدر سرد شده-         

 ... بلند کرد و دنبال مادرش راه افتادزی مي        چمدان مادرش رو از رو

         پدرش با لبخند دست الهه رو گرفت و سمت در سالن حرکت 
 

 : که فقط الهه بشنوه گفتيآهسته و جور..کردند

 ! گفتم ؟ی چ-         
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 ! ناراحت نشدم-         

 ! قربونت برم من-         

 : به الهه نگاه کرديشخندی        فرداد برگشت و با ن

 دارم .. شدمضیمر.. من سردمهگهی مرونی بادیحاال م... ولش کن بابا-         
 
 !مردم اصال !..رمیمیم

 :        پوران

 .مواظب خودت باش... جون دلمهگیسفارش نکنم د!.. واقعا-         

 ... هستم مامان-         

 :        چونه اش رو سمت فربد حواله کرد

  ایهوش و حواسش نره تو دختره ، بره تو باقال.. باشنی تو مواظب ا-         
 
! 

  رنگ رو برداشت و موقع گذشتن از ي سرمه ای        فربد کوله پشت
 

 یسوف

 :        گفت

  بغلت کنم بذارمت تو امی بيخوایاگه م!..ی وقت خسته نشهی -         
 

 !نیماش

 :ادی در بنای که حرص آدردی خندي جوری        سوف

  خودت لی اش وساهیبق!.. ها ی منو گذاشتی کوله پشتهی عشقم -         
 

 !بود

  تلفن ی که با گوشنای کرد و برگشت سمت سزونی لبش رو آونای        آدر
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 با ...بود! ی کي معلوم نبود برادنیبت و خط و نشون کش صحمشغول
 

  زد و رو به ي شدن الهه و پدر زنش تلفن رو قطع کرد و پوزخندکینزد
 

 : کردهمسرش

 ؟!میگرفتی خودمونو منقدری امی ازدواج کنمیخواستی ما هم م-         

 :        پوران

 ! فک نکنم-         

 :نای        س

 !؟ی کيواسه ..؟!ی چي برارنیگیدشون رو م اصال خو-         

  يشخندی نمچهی به ننای و آدردندی و پوران غش غش خندی        سوف
 

  نای نکردن ستی ساناز و حماشبی دي ادبانه یهنوز از رفتار ب.. کرداکتفا
 

 ! بوددلخور

  بودند کشی که فقط فرداد و الهه که نزدي آهسته و جوری        فربد ول
 

  ی و از حرکات کششکردی چپش رو که از درد زق زق مي شونه  ،بشنوه
 

 : فرداد ، نشات گرفته بود ماساژ داد یابداع

 ! تو ین من فقط خودت رو نگرفت ...ي برا-         

  اون زی تمسخر آميو به جبران خنده ها..        الهه به زور هم که شده
 

 خودش هم  ... و فرداد متعجب بهش نگاه کرددی ها بلند خنديور
 
  از يری حالگی ولادی خنده در منی چه ها از اگهی ساعت دمی تا ندونستیم
 
 ! از دست دادشدی رو نمنایس



 1141 

 : زدي        فرداد با همون سر خم شده پوزخند

 !ی نشضیمر..؟!يخندی م-         

  رو به فربد سوار ی با اخم محسوسنای        الهه ازش رو گرفت و س
 

  برادرش رو از پشت سر کردی میو همون موقع فرداد که سع شد نشیماش
 

 ! روبرو شدیکی کنه با فحش رکبغل

 ! بلند فرداد بودي        جوابش فقط خنده 

 ! زهرمار-         

  شد دهی با دست سالمترش در رو باز کنه عقب کشنکهی قبل از ای        ول
 
 ونش بده رو فرداد  تکشدی چپش که هنوز نمي باز همون دست و شونه و
 
 ! دادي بار جر محکمترنیا

 : هم رفتي هم با داد فربد توی الهه و سوفي        اونقدر که اخمها

 !ولش کن.. فرداد-         

  ، صبح ي جر بخوره اون وردیشب با.... داداشکنمی دارم خوبت م-         
 
 ! تا پسفردا یشیخوب م!..ي ورنیا

  بایتقر...دی گردن فرداد کوبي آزاد کرد و تو        فربد دست راستش رو
 

 ... بلند فرداد نبودي شده بود اگه خنده هاي اي جديدعوا

 ...دی شد و آرنج فربد رو کشکی نزدی        سوف

 ! دستش رو که يشکوند!  فرداد؟یکنی مکاری چ-         

 ، رو  برادرش رو بغل کنه نکهی قدم جلوتر رفت و قبل از اکی        فرداد 
 
 : کرد ی سوفبه
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 ! داش خودمه-         

  آغوش فرداد بود باز شونه اش رو ي که تویشنی        فربد با همون پوز
 

 .. الهه افتادي و نگاهش به انگشت چسب خورده دیمال

 :        فرداد 

 ! چته ؟-         

 .... بمونهی فرداد مخفدی نبود که از ديزی فربد چی        اوقات تلخ

 ! ماکان ؟شبی گفته ديزی چ-         

  رو هم ی که به ماکان داد بره به جهنمي ای        همراه فحش ناموس
 

 ... کردی قاطباهاش

 !گم؟ی گفته می چ-         

 ! بگهيزی گوه خورد چ-         

 ! تو چه مرگته االن؟-         

 !؟يای چرا نم-         

 ...ه الهه نگاه کرد و فربد ب...دی خندزی        فرداد ر

 !؟ي بدبخت بودنهمهی تو ا-         

  با دو تا نوافن ی ساعتدی رو بایی تنهانایخود س!... آره بدبختم من-         
 

 ! سه روزهرمی زاده ها که به فنا می ها و زکیمیبرم وسط کر... کنمتحمل

 !ي همه شو با هم بخوادی بایخواستی زاده میزک...گهی د-         

 ! مني تو پاچه يتو کرد..دمی من به گور بابام خند-         

 ! من کردم-         

 ! بود؟ی ک-         

 ! انسان باش پسر -         
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  ي و صاحب ملکها و باغهاکردی می زندگنی ، قزوی        پدربزرگ سوف
 

  ي براشتری مسافرت سه روزه، بنیا.. بودنی اطراف قزوي در روستاهایفراوان
 

  پدربزرگ يو مخصوصا اجازه .. زاده های فربد با زکي خانواده ییآشنا
 

  ماکان ، تنها برادر شبی که علنا ديزیچ... ازدواج بودنی اي برایسوف
 

 ! شدنش نداشته باشهی به اکيادی زدی به فربد گفته بود امیسوف

  يری و بعد بگي اول بدشهی بود که نمدهی جواب فربد رو شنی        و وقت
 
 ! به وجود آورده بودنشونی بيدی شدی لفظي موضوع دعوانیا ،

  همه ادعا و فخر نی و از ادونستی        فربد کار رو تموم شده م
 

  هیکه موضوع از نظر ما صرفا ... زاده ها دل خون بودی زکيهایفروش
 

 !می ندادی قولچی ساده است و هیدوست

  مثل ياکان ، با خانواده ا فرداد و می صرفا بخاطر دوستشهی        که نم
 

 !شه؟ی می چلیحرف فام!..می وصلت کنشما

  پوران هم بود و البته رفاقت ی ها و چاپلوسی زباننیری        منتها ش
 

 ! ماکان و فرداد دیشد

  ی که بگه بابابزرگِ کره خرم راضدهی مراسم رو ماکان چنی ا-         
 
 !شهینم

 ! ماکان رو بسپر به من-         

  هم که امکان داشت باعث يزیتنها چ... آغوش هم بودندي        هنوز تو
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  بهم ي برایلی که ماکان تمانیا... بودنی وصلت بشه همنی گرفتن اسر
 

  پوران و نی بادی زینه دوست... دوستانه اش با فرداد نداشتي رابطه خوردن
 

  کرده بود که دای نفر رو پهیبه هر حال ماکان ، بعد از سالها !..ی سوفمادر
 

  درجه از نی رو با ای کسخواستی دلش میو ک..  خودش بود هی شبکامل
 

  و کردی کار رو نمنیماکان که ا!.. به خودش از دست بده؟ی اخالقشباهت
 

 ... ، هم جواب رد دادن به فربد رو مشکل کرده بودنیهم

 ؟!ي اومدی مي مردی م-         

 ! و چهارسالتهیس...خجالت بکش.. تو رو باشه جمعت کنهیکی ی ه-         

 ؟يای چرا نمي نه جد-         

 ! واقعا ؟یدونی تو درد منو نم-         

 ! شده؟ی انگشتش چ-         

  رو ی که عروسکنهی پاره مکهی بشه خودش رو با کاتر تیعنی -         
 

 ! عقب میبنداز

 : و ازش جدا شددی        فربد خند

 ! منم خر-         

  هی تا شب ذات الرترسمی مرونی بسادهی االنش هم وانیهم.. بقرآن-         
 

 ! کنمشی باس ببرم بستررهیبگ

 : حرکت کردنی الهه باال آورد و سمت ماشي        فربد دستش رو برا

 !هیکی اون ری تقصکنهیفقط خر باور م... تو وسط باشه هاي پایعنی -         

 :د        پشت سرش راه افتا
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  من ي آبرو برانمیبب...دلم تنگ شده بود... هفته نبودماهی من -         
 
 ! تو ؟يذاریم

 ..دی        فربد با صدا خند

 !زنمه... واهللا-         

 : رو باز کردنی        در ماش

  باشه ينجوریا!..بدبخت!... زنم زنم بکندی وکالتنامه که دستت رس-         
 

 ! هم زن منهیسوف

 ! زدی چشمکی سوفي برانی ماشرونی     و از ب   

 ! من وکالتنامه نفرستهياز مادر زاده نشده برا!... بدبخت باباته-         

 !؟ی کنی عروسیشی تو عقد نکرده مجبور ميبندی شرط می سر چ-         

 !مهم سره که تو آخوره خودمه... فهمزی قربون آدم چ-         

  سمت ي رل نشست و فرداد سرش رو از پنجره         فربد با خنده پشت
 

 : داخل برد و ادامه دادیسوف

 ؟!رونی بيبری ميداری که دختر مردم رو ورمی تو چ-         

 : و فرداد ادامه داد دی خندی        سوف

  نیی پاایب!.. داش ما گرفته؟ي تو رو واسه یک!.. دختر نشونت کو؟-         
 
 !نمیب

  دهنش گرفت و فربد بجاش يدت خنده دستاش رو جلو از شی        سوف
 

 :گفت

 !ی کنی ازش بذار باهاش عروسيزی چهی -         

 ! تو فقط بوق بزن-         
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  تار مو از سرش کم شده زنده هی نمیبه جون مامان بب.. برگردم-         
 
 !ذارمتینم

 !يذاری زنده نم-         

  !ی عروسامی نم-         

 !بد شد که ...  آها-         

 : زدی چشمکی        فرداد به سوف

 ! داداششهگریج!.... منم ببوسشي بجا-         

 . و فرداد دستهاش رو از پنجره برداشت دندی        هر سه خند

  مکث هی شد و بعد از چند ثانبیفرداد دست به ج...        فربد که راه افتاد
 

  ي ورودي پله هاکی نزدبایلهه تقرا... و پشت سرش رو نگاه کردبرگشت
 

 ! بوددهی رسساختمان

 !پوزخند زد... بوددای راه رفتنش هم پنی        ترس دخترك از هم

 ؟! آخه احمق ی طرفوالی        با ه

  آماده شدنش رو روال ری که پدر الهه دي وکالتنامه ايادآوری        با 
 

 ! بهانه کرده بود اوقاتش تلختر شدیقانون

  ، عقد ی خود نجفدنی و رسی       قرار بود دو هفته قبل از مراسم عروس 
 

 .رندی بگيمحضر

  ي فرداد کاري برای تقلبي        به هر حال جور کردن وکالتنامه 
 

  اتاق خوابش ي گاوصندوق سه رمزه ي توشی تقلبهی االنش نیهم..نداشت
 

 !بود
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 ! کردهیالیچه خ خودش شی پی بفهمه نجفخواستی می        منته

 ؟!یفرستی من وکالتنامه نمي        که برا

 !؟ی نفرستیتونی        م

 !ی نفرستیتونی می چه شکلنمی        نفرست بب
        

  حس نکهیبا ا...ننیریش... هستن کهای دني هاقهی دقستی از بی        بعض
 

 ! ته خودشون دارني گونه ااضطراب

  لیی از عزراي که گذشته و خبري اقهیدق ستی بنی        درست مثل ا
 

 !ادی پشت دره و هر لحظه ممکنه بیدونی منکهیبا ا!.. هنوزنشده

  به یکی کارش با یمعوال اگه تلفن... اومدی منیی        هر چند صداش از پا
 

  دی باگاری اگه، دو نخ سآوردمی و بعدش شانس مدیکشی و جنجال مجار
 
 !کردمی اضافه مقهی دقستی بنی به ادیا و اون زمان رو هم بدیکشیم

 !ستهی من ناکی نزددنی کشگاری فهم داشت که موقع سنقدری        ا

 ! که زد ناخوداگاه لبخند به لبم آوردي        نعره ا

 داشت ...و صداش!.. کرده بودشی عصبانی حسابی پشت خطياروی        
 

 ...!شدی مکترینزد

  و لب دمی باال کشی صندلي پاهام رو رواری اختی        در که باز شد ب
 

  رفت و بعد سرش ی سمت پاتختمیمستق... کردمکتری رو به خودم نزدتاپ
 

 !دیتازه منو د... به عقب چرخوندرو

  توری حواسم رو به ماني نگاهم کنه همه نکهی و قبل از اعی سریلی        خ
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  ری کرده بود تقصی که پشت خطی نبود گناه و اشتباهدیاصال بع ...دوختم
 

 ! نباشهمن

  ی فرداد مي که برايتمام اتفاقات بد..افتادی که می        معموال هر اتفاق
 

  ی آ چهار و آ پنج به سازمان و حتي به موقع برگه هادنی ، ولو نرسافتادند
 

  ری که تقصشدی نشدن بخشنامه ها هم ، آخر سر مشخص مپی تادرست
 

 ! بودهمن

  فوق العاده اش که به تی عصبانلیبار متوجه شدم دل هی ی        حت
 
  سرد شدن قهوه لشی دستم منجر شده بود دلکی انگشت کوچچوندنیپ
 
  که فرداد دمی زود نخوابشبی صبحش بوده که بازم من مقصر بودم که دي
 

  ي برایلی بشه و مداری بمونه و صبح کالفه از خواب بداری شد بمجبور
 

  مورد نظر سرد شده و يبعدش هم قهوه ..ته باشه قهوه اش نداشخوردن
 

 ! ازش خورده بودی کمفرداد

  روزی کنم پرفی بمونه تا براش تعرداری        من بودم که مجبورش کردم ب
 

  يبرا... خودش ي هیو به توص.. بار هزارم ي که ازش اجازه گرفتم وبراصبح
 

 ؟! رفتمییچرا تنها... پرو لباس عروس برميبرا!... هزارمبار

 و خودش گفته بود ..؟! شب بهش گفته بودم برمنکهی        چرا با ا
 

 !بازم صبح ازش اجازه نگرفتم!..برو
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 ! صبحنی        اون شب بوده و ا

  و هی به حالی حالم،ی نامزد لعنتدمی بودم که نفهمی        و من چه احمق
 

 !ساب باز کرد حگهی ساعته دمی حرف که االن زده تا ني روشهی نماصال

  با ي اونقدر رمزدیرسیبه من که م... حواسم بهش بودیرچشمی        ز
 

  نیا...زنهی داره حرف می اصال در مورد چشدی که معلوم نمزدی حرف متلفن
 

 ! رمزای واقعا عدد بودند و مربوط به کارش بردی که بکار مییعددها

 ! آشنا بودندیلیچنتاشون خ...        هر چند

 !دادی می  وسطشون هم چنتا فحش کافدار معلوم نبود به ک      

 .. آورده بود نییصداش رو پا... مشخص بود که آرومتر شدهی        ول

 !برو منتظرم...یکنی چکار منمی بب-         

 ...دستاش رو کامل باز کرده بود و ... تخت دمر شدي        قطع کرد و رو

 ! نجای اایب!..ی عوضي هو-         

 !        هوف

  گهیدو ماه د!..گهی موجود ازدواج کنم دنی با اخواستمی        من م
 

 ! جشنمون بودیناسالمت

  تو خواستمی بود که منی اآوردی که شش هاش رو حال ميزی        االن چ
 
  به یکی که فربد هم نبود و بابا ، سر به سرش بذارم و باهاش ی کسی بنیا

 
 ! کنمدو

 !مردمی هم مری گفت برو بمی االن منیهم...سال        صد 

  توری مانينگاهم به مارمولک رو...        آروم بلند شدم و لب تاپ رو بستم
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 !شدی برام مرور ممی زندگی افتاد قشنگ گوهی مکه

 اگه فردا نبود ...ایخدا.. به بک گراند لبتاپم هم کار داشتیعنی        
 
 !؟يری حال منو بگي چطوریخواستیم

 ؟!ی چي برايریگی حال منو مي        اصال دار

 ! کردم من؟کارتی        چ

  سرش انداخت و با دست ری دستش رو زهی دمی که رسکشی        نزد
 
  نبود دیاصال بع... ملحفه هاي بود روی خطوط فرضدنی مشغول کشگهید
 
 !شکنمی نوشتم و گرنه گردنت رو می بگو من چاالی بپرسه خواستیم

 !پلک هم نزده بود!... گذشته بودقهی دو دقدی       شا 

 ! شده؟ی انگشتت چ-         

 ... ام انگشت شستم رو گرفتمگهی        با دست د

 .گشتمیداشتم تو کشو دنبال مداد ابروم م... شدی چدونمی نم-         

 ... داد کهیی        سرش رو از اون تکونها

 ! ؟یکنی متعارف!..؟يای چرا نم-         

 .. سمتشدمی تخت نشستم و چرخي        لبه 

 !م؟یمن نخواستم باهاشون بر.. ی به مامانت گفت-         

  نی بود که سکوت مزخرف شکسته بشه تا رنگ انی اشتری        قصدم ب
 

 !دی بشه شاگهی جور دهی ، شی لعنتينگاهها

  و فقط  سرش گذاشتری اش رو هم زگهی در عوض دست دی        ول
 
 ! پررنگتر شدشخندشین

 !ي په بخنديبلد!...عه؟!..يخندی م-         

 !دونستمی        م
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 !دلمون وا شه ..ی قبلقهی دو دقیی بکن باز از همون خنده ها-         

  قایدق... فرستادمرونی بینی        سرم رو برگردوندم و نفسم رو آهسته از ب
 
 ! ازش بدم اومد؟نهمهی بود ای کاز

  که اگه تا دو سه سال قبل بود دی کشي ام رو از پشت سر جورقهی        
 

 ...کردمی می قالب تههم

 با همون ..؟! بابا گذاشتهي پاي پاش رو درست جادمی فهمی        از وقت
 

 ... و فی کثي و رابطه ها و زد و بندهاباندها

 !؟يخندی نم-         

 !خفه شدم.. نکن فرداد-         

 !؟يدی نکشغیچطور ج!...دی انگشتم بر-         

 ! فرداد-         

 ...گرفتی ام مهی        داشت گر

 ؟!دی بریبا چ!.. بدونمخوامیم.. نه-         

 .. بوددهی        اشک تا پشت پلکم رس

  دیدستم کش..حواسم نبود...  برگه بودهی... دونمینم... نبوديزی چ-         
 

 ... اشلبه

 ... آها-         

 ... از فشار دستش کم شدهی کرد و حس کردم کمی        نچ نچ

 !نمیبده بب!...دهی دستت با کاغذ بر-         

 ... دستش برداشتم و جلوش گرفتمي        دستم رو از رو

 ! خوردم مگه؟یچه گوه!.. چتهیگی مشمی می اونوقت من عصبان-         

 .. ن-         
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 ؟!یسالم تو بدنت گذاشت ي جاگهی د-         

  کمرم جابجا ي از مهره هایکی        اونم من بودم باعث شدم 
 

 !مرض داشتم!..نی زميخودم رو کوبونده بودم رو!...بشه

  نی من ایدونیم...ی کنی اعصاب منو متالشيخوایفقط م!.. فقط-         
 

 ! اعصاب مصاب ندارمروزا

  خواستیفقط م...ره نگران من بود ذهی        حاضر بودم قسم بخورم اگه 
 

 ... خراب نشهی عروسيعکسها

 ! چسب زخم زدمیالک.. نبود کهيزیچ.. اصال-         

  بکشم هر دو ی تازه تونستم نفس راحتی        گردنم رو رها کرد و وقت
 

 با همون .. شدرهی ام گذاشت و خنهی سي قفسه ي رو روآرنجش
 

 !ضیمر...لبخند

 ! گرفته بود؟ادی زجرکش کردن رو از کجا ي راهها همهنی        ا

  کهی تکهیحاال خودت رو بزن ت ! کنمی میمن باهات عروس ! نی بب-         
 

 !کن

 ! دستت رو بردار-         

 ! بکشمغی دلم بخواد از سر دل جشدی        خنده اش باعث م

  به  روی زن گرفتننی همچهیروزگار .. بکنمی عروسي جورهی -         
 

 ! باشهدهی ندخودش

  و متلک و آسفالت يدعوا و اعصاب خرد...کردی        کارهاش زجرکشت م
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 مگه ..اومدیاز پسش هم بر م.. روح و روانم رو با هم نشونه گرفته بودکردن
 

 ! اومدیبر م!.. نبود؟فرداد

  ، ي ، دم ظهری هستی خوبیال..چقدر.. کهکردمی داشتم فکر م-         
 

 ! بابا ي خونه

  ي افهیتحمل نگاه کردن به ق...        سرم رو سمت پنجره چرخوندم
 

 ! کار من نبودکی نزدي فاصله نی از انحسش

  خوشگلِ يِریپ!..یخوب...  هنوزیول!  ها ي شديری پگهی دنکهی با ا-         
 
 !تپل..عروسِ ...شرفِیب

 ! مجبورت نکردن-         

 ! االن؟گهی ديحرف زد!.. بوق-         

 همزمان هم .. بودفی لشکر رو حرهی تنه کی        حاضر بودم قسم بخورم 
 
  که ارهی رو به زبون بي اکهیهم اون ت... کنهی روانت رو متالشتونستیم
 
 و هم ..ي و ري به فحش و دررتتیهم بگ...ارهی از همه کفرت رو باال مشتریب

 
.. 

  زننی مگهی دي حرفهاهی وقتها  جورنیمردم ا...فکر کنم .. فرداد-         
 

 !زمیعز

 !ی منشعوری بیِتو انگل چرك نجف..؟!ی تو مگه مردم-         

 ! خوبه-         

 ؟!شاهللایخوب شد ا..؟! بابات چطوره-         
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  دنیاالن وقت پرس...کردمی متعجب نگاهش مدی باشناختمشی        اگه نم
 
 ؟! بودنیا

 ! بوداوردهیا رو ن اسم بابی منظور ولی        ب

 ..دیشا...بهتر بود.. باهاش حرف زدمروزی د-         

  ، " دی شا" حرکت موندنش ، بعد از گفتن ی        جمع شدن پوزخند و ب
 

 ! شد حرفم رو قطع کنمباعث

 !د؟ی شا-         

 !با مهرو...انی خودشونم زودتر ب-         

  یدنی دشدی می که داشت عصباني اافهیق.. ابروش رو باال فرستادهی        
 

 !بود

 ! من بسهي که کوفت بشه برافتمیک..        آها

  ي من براي بگم تا مطمئن بشم دوست نداره خانواده نوی        الزم نبود ا
 

  ی بودم چشمهاش چه برقدهید... چقدر از بابا متنفرهدونستمیم..انی بعقد
 

 ! بدهیلی گفتم حالش خی وقتزد

  که بهش زده ی رو سر حرفتشینقدر خوشحال شده بود که عصبان        او
 

  برمتی هم کرده بود و گفت مي برام دلسوزیحت.. فراموش کرده بودبودم
 
 !شینی سر ببهی

  ي نبوده و من خواسته بودم برای مهمزی بود بفهمه ماجرا چی        کاف
 

 ! ، حس ترحمش رو بلند کنمتشی عصبانمهار
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  مراسم عقد خودش باشه رو ي بابا براخواستی نمی        چرا ول
 
 !دمیفهمینم

 ! تو دستاش بودمي شب بازمهی عروسک خنی        من که ع

 !دونستی خدا مارهی عقد نامه بي توخواستی رو مي        چه بند

 !ادی به بابا بگم حتما بدی بادونستمی        فقط م

 !اد؟یبابات م..؟! خودشون-         

  مهرو یول..ادیباهاش حرف زدم گفت حتما م.. خودش که-         
 

 خفه ...؟!گهی کنار ديریم!.. تحت نظر باشهدیدکترش گفته فعال با..گفت
 

 !شدم

.         

  ادی احتمال زیول..فرستهی هفته منی گفت وکالتنامه رو هم هم-         
 

 !ادی بخودش

  واسه ادی مگهیخودش د!...دستش درد نکنه!...فرستهی م-         
 
 ! بهش؟یگفت!....؟یچ

 ! بوددهی کشزی آمدی کامال تهدی بهش رو با لحنی        گفت

 !ادیدوست داره ب... خودش گفت-         

  داد و ی شونه ام رو هل محکمنکهی دستاش رو برداشت و بعد از اهوی        
 

  نیم هشهیهم...دی سرم برداشت ، درست کنارم دراز کشری رو از زبالش
 

 !فقط!..فقط خودش... طرفهیاصال براش مهم نبود با ک! بود

 !ینیشبی پرقابلی        و غ
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 ! شدهی چيدیفهمیاصال نم...رفتی اومد و می طوفان منی        فرداد ع

  لبهاش يانگشت چسب خورده رو رو....        دست چپم رو گرفت و
 

  از بابا نهمهیچرا ا... بودرهینفسهاش آروم شده بود و به سقف خ...گذاشت
 

 !واهمه داشت؟..دی شاای...؟!اومدی مبدش

 ؟!ی ال-         

 ! بله-         

 ؟!ی کم خوشحال باشهی کنم تو کاری من چ-         

  کم هم یلی خي وقتهایبعض...دمی کشی چرا نفس راحتدونمی        نم
 

 !عالقه نه...کردمی متی داشت که کنارش احساس امنوجود

  نی هاش از بی رحمی بیکی یکی دنی دوست داشتنم با دي   همه      
 

  به دونی از میکی یکی.. دوستا و همکاراشي آب رفتنهاش براریز... بودرفته
 

  که با دوز و کلک یاون همه پست... زرنگهکردی که فکر منیا... کردنشوندر
 
  يرها بودم کادهی اگه نددیشا...گرفتی و اون منی اي براینی چسهی دسو
 

  فرداد هم یول...شدمی فرداد و کارهاش حساس نمي رونقدریحاال ا.. روبابا
 

  نکهی بخاطر ادمیمگه من از بابام نبر.. بابا گذاشته بودي پاي رو جاپاش
 

 ؟!رفتی مال مردم مي راحت تویلی خدستش

 ! من خوشحال هستم-         

 ..دمی پوزخندش رو شني        صدا

 ! نه صداتدهی ات نشون مهافی نه ق-         
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  رو نای که اارهی داره به خودش فشار میلی االن خدونستمی        م
 

  وقت بود رودر روش قرار نگرفته بودم و اجازه دادم هر جور یلیخ...بگه
 

 ! نگفتنم، کالفه اش کرده بودیچیه.. برهشی پخوادی مدلش

 و  گرفتمی اره رو مي گهی منم سر دخواستی        دلش م
 
 !شدی ارضا مشتری هر دعوا بي توشیروزی حس پينجوریا...دمیکشیم

 ... به سرش چسبوندمشتری        سرم رو ب

 که خوب برگزار .. کم استرس مراسمههی..فقط..یدونی م-         
 
 ..خب ... ازدواج کردن و جدا شدنشي مهرو از اونجوریناراحت!...شه؟یم
 

 ... بابا هم هستي برامینگران

 :دمی کشي     نفس بلند   

 ! هستزای چنی اي همه -         

 خودش انتخاب .. مهرو هم...؟!هی چتینگران.. مراسم که با منه-         
 

 ؟! وسطنی ايخوری می ، تو چه گوهستیاالن خودش ناراحت ن...کرده

 ! چرا هست-         

 ندازم  بامیاون پتو رو هم من ب!..به من چه؟!... هست که هست-         
 

  ی رو عقب می من عروسيری اگه سرطان بگيواقعا فکر کرد!..روت؟
 

 !اندازم؟

 ! بزنم تو سرم؟ای..االن بخندم!..ای        خدا

 ؟! ندارهایاالن منو دوست داره .. روشن کنهیکی منو فی        تکل
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  مثال مهربون خواستیتازه م.. بستم و باز کردمهی        چشمهام رو دو ثان
 

 !هی دادن چي دلداردیفهمیاصال نم!..هبش

 ... باالدمی شدم و پتو رو کشزی خمی        ن

 ! به سرطان داره؟ی چه ربطی سرماخوردگ-         

 ! بدبختي فهیضع!..ی مردنتی خاصیب... حرف نباشه-         

 ...        سرم رو تکون دادم

 :        باز صداش آروم شد

 ... بابات هم که-         

 االن پوزخندش رو کامل ... خودش ي موهاي دستش رفت توهی        
 
 !کردمی اگه سرم رو بلند مدی دشدیم

 !نگران نباش..شهی خوب م-         

 ! هام رفع شدی نگرانيهمه !..        خوبه

  اخراج یچی بخاطر هی قبلي رو که هفته ي        اون سه نفر کارمند
 

  که پورشه ي و از کجا آوردي چطوردونمیه نم کنیا... من بودی نگرانيکرد
 
  ناراحتم يری بگلی از گمرك تحوگهی رو قراره تا ده روز دتیاردیلی سه مي
 

  ي اونجورستیی مانتال ری سانتي همسر پنجاه ساله دی چرا بانکهیا...کرده
 

  دنید...دهی زجرم مدهی انگار هووش رو دنهی و منو که ببرهی بگلتیتحو
 
  بشه کفرم رو باال زونتی همه آوي جلوخوادی می رو ول کندایآ اگه نکهیا

 
  ...کنهی ام موونهی بازوهات رو لمس کنه دي اونجورهی هاندیچرا با...ارهیم
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 !نه مهرو.. بابامي نه چندان جديمارینه ناراحت ب...وگرنه

 !؟ی رو بهش بگنای اشدی        م

  بار غمم کم نی از ای کم بگم تا فقطکردمی        به فربد هم جرات نم
 

  به ي جورهی هم که شده ي و از سر دلسوزرفتی نبود مدیاصال بع..بشه
 

  ریاز باند جعل اسنادت بگ.. که الهه از کارهات خبر دارهرسوندی مگوشش
 
 ! هاتیی تا پولشوایب

 ! بودم ی        من دختر نجف

 !ي و سريات رمز مکالمنی آوردم از ای        نبودم ، حتما هم سر در نم

 .دوارمیام.. آره-         

 !يخندی نمي من اونجوري من ناراحتم برا-         

         صداش اونقدر آروم و مهربون شده بود که دوست داشتم با هر 
 

 .. نرهنی آرامش از بنیا.. هم که شدهیدروغ

 ! بگو بخندميزی چهی خب -         

 ! صد سال يند نخخوامیم!.. مگه؟جکتمی مل-         

 !جکیمل...دمی خنداری اختی        ب

 ! خنده دار بودارهی در مي فرداد داره دلقک بازنکهی        تصور ا

 !دیباری ازشون مطنتی که شیی        با اون چشمها
        

  خنده کی کاناپه بلند شد و همزمان با شلي از روي        فربد با زهرخند
 
 :سمتش دی ، ماکان چرخنای سي

 ؟!برخورد بهتون!.. ها جناب-         
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  سبز رنگش از سالن خارج شد و نگاهش ی کتونيبهای        دست به ج
 

 .. باغ ثابت موندي ، گوشه ی و سوفنای آدريرو

  ی و خوش فرم سوفدهی تراشي ساقهايرو...دی لغزنیی        نگاهش پا
 

 ! سالههجده

  نبود بی هم عجیلی خدیشا...اشت        خواهر ماکان فقط هجده سال د
 
 ! مخالفت ماکان و پدر و مادرشنیا

  و نای سی        مگه نبود پوران که هنوزم که هنوزه تفاوت دوازده سال سن
 

  که از تفاوت دو یی کمبودهاي همه ي برادادی قرار مي رو بهونه انایآدر
 

 !گرفتی سرچشمه مخانواده

 ! بودی از پونزده سال تفاوت سنشتریب...ی خودش و سوفنی        حاال ب

 !اصال کم نبود..        پونزده سال 

  شدن فربد رهیخ... و دستش رو براش باال آورددشی از دور دی        سوف
 

 حالش ..ادی و به سمتش برهی فاصله بگنای از آدری ، باعث شد سوفبهش
 

   االن انتخاب کردهي لباس رو برانی بدتری سوفای.. نبودخوب
 

 ..رهی نگاهش رو ازش بگتونستینم!...بود؟

 !؟یخوب.. فربد -         

  آقا ي همه از باغ بزرگ چند هکتاربای و تقرشدی مکی        هوا داشت تار
 
 ! رسونده بودندالی خودشون رو به وروسیس

 ! باغ نبودي تویچکسی        ه
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 !ینی زمبیس...        من هم که

 !شش زنگ خورد گوي        حرف ماکان تو

 ! چشماتي جلوارمی        دستت به خواهرم بخوره جهنم رو م

 ! عشقم؟ی خوب-         

 ! لباس ثابت موندي        نگاهش رو باز

 ! دستم بخورهي جورهی        

 !؟یخوب.. فربد با تو ام ها -         

 ! لبش نشستي کج روي        لبخند

 !اون ته مه ها...می بخوری چرخهی می بر-         

 ! پا بلند شد ي پاشنه ي روی        سوف

 ! بار ببوسمتهی ساعت میگفته بود هر ن!.. فرداده االني بجا-         

 !دستات چقدر سرده..؟!می بر-         

 ...        و دستهاش رو گرفت

 !امی می من با تو به هر ته مه-         

 !دی        بلند خند

 !ستمی مرد نای...رمیگیر رو م دختنی اای        

 ! نباشه يادی ها پول زیلی خي برادی شاونیلی        نه م

 ! هست يادی پول زگهی دي هایلی خي برای        ول

  !ستی عده ، فقط بحث پولش نهی ي        اما برا

  رو خورده باشه ونشونیلی که نه می        اونها حقشون رو از حلقوم کس
 
 ! بزرگ شدند ينجوریا..کشندی مرونیب

  رو گرفته بود و شی دو سال قبل مدرك دندانپزشکي منجزدهی        سع
 

  نی از باهوشتریکی ، ثابت کرده بود لشی تحصي تمام مدت دوره در
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  دی نود به دانشگاه شهي نبود که با رتبه خودیب.. رشته استنی اانیدانشجو
 

 ... کرده بوددای راه پیبهشت

  ی قاطگهی دزی چچی رو با هزی چچی هچوقتی دکتر هم هيا        و آق
 
  نیحاال اگه ا...کردی و استخدامشون مکردی مدای ها رو پنیبهتر!..کردینم
 

  ي باشه و توای و فادی رشته اسمشون کتنی اي دو تا از نخبه هایکی وسط
 
 ! هم تک ، که چه بهترییبایز

  ي رشته لی فارغ التحص ، چهار دختر و دو پسرنی مطب حسي        تو
 

 ! بوددهی سعشونیکی..ی مشغول کار بودند با حقوق عالیدندانپزشک

  روشنک دوست ی عالغاتی تبلنطوری مطب و محلش، همتی        موقع
 

  منحصربفردش و زبان چرب و نرمش ، به کمکش پی ، تنی حسیمیقد
 

 ر کدوم از شش نفر  ،به های و مزامهی بتونه عالوه بر بکهیی بودند تا جااومده
 

 ! بدهونیلی سه مکی نزدی ماهانه حقوقکارمندش

 کارش رو از دست رفته .. در حال منفجر شدن بوددهی        سع
 
 !شدیداشت خورده م...حقوقش هم .. بوددهی فایالتماس کردن ب..دیدیم

 ...متوجهم..من .. دکتري آقا-         

 ... آروم نشون بدهکردی می        خودش رو سع

 ... من بودهریتقص..قبول        .

 !دیری خانم وقت من رو نگ-         

 !نی اجازه بد-         
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  در حال مرتب کردن ای و به فاددیچرخ!...گرفتی اش مهی        داشت گر
 

  پوزخند تونستیاز پشت سر هم م.. کرم رنگ نگاه کردلی فایی بااليکشو
 

 !نهی رو ببهشیکر

 ..نیاوردی نشی بندچی هيتو...اد رو دارممن قرارد        .

 از بندهاش هم اطالع ... کردم خانممی قرارداد رو من خودم تنظ-         
 

 !دارم

  بودن از ی در صورت ناراضنیوردی جاش نچی که هنی اطالع دار-         
 

 !د؟ی حقوق سه ماهم رو ندکارم

 !يریگی وقت من رو مي دار-         

 :دی چرخای        فاد

 مراجعه کننده از شما !... روشنهی همه چي خانم منجز-         
 

 .. حاال ه نی دکتر رو به خطر انداختتیموقع..هیشاک

  تی با نهانیرو به حس.. نگاه کنهای به فادتونستی نمی حتدهی        سع
 

 : و در مرز انفجار حرفش رو قطع کرد یکالفگ

 اون خانم ..من کارم اشتباه نبودهبخدا ...نیدیخودتون د.. دکتر-         
 

 ! اتفاقات افتاده؟نیمگه کم از ا..آوردی در مي بازی کولداشت

  :کردی نگاه مزی مي روبروش روي به پرونده نی        حس

 حقوق سه ماه قبلتون رو هم به ..دیشما اخراج.. نموندهی حرف-         
 

 قرارداد !..شنه؟رو..دیریگی نمنی که به اعتبار مطب زدي لطمه اخاطر
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 ... ندارهیمشکل

  از پشت سر نهیدست به س.. خوشگلتر شده بودشهی از همای        فاد
 

 ! فرستاد ی دکتر ماچي برادهیسع

  از کارتون ، میتی در صورت نارضادهی از بندهاش به من حق میکی        .
 
 دادگاه  کار به نیخوایم...گهی بار دهی شی بخونددیبر... کنمتی شما شکااز
 

  دی مطمئن باشنصورتی اریمن وقت آزاد ندارم، در غ...ستی نیحرف!..بکشه؟
 

 ..شدی تومن بهتون وارد مونیلی از نه مشتری به مراتب بي الطمه

 : کردیمکث ....ای از فادگهی ماچ دهی        

 ! خدانگهدار-         

 تر رو  از پشت سرش به دکای و چشمک فاددی هوا چرخی بدهی        سع
 

 ... و بعد دو قدم عقب رفتدیمثل مسخ شده ها چرخ... کردریغافلگ

  ، اونقدر بهش ی صادقيدو سال کار کردن برا...گفتی        راست م
 

  انتظارش رو ی چه عواقبتی داده بود که بفهمه در صورت شکاشناخت
 
 !کشهیم

 ال تاب اتاق دور سرش ح...ادی تا به خودش بدی طول کشقهی دقکی        
 
  ی تومنش کلونیلی نه ميرو..ستهی کرد محکم بای حال سعنیبا ا...خوردیم
 

  خواهر ي هیزی جهي هاکهی تنی آخردی خريبرا... باز کرده بودحساب
 

  زی موجود نفرت انگنیالتماس به ا... از دستش بدهتونستینم...بزرگترش
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 ! نداشتي ادهی فاهم

  رشی تحقشتری موندنش بدونستیم...بود زی آمری تحقای فادي        نگاهها
 
 ! کردی آورد و نگاهش نمیدکتر اصال سرش رو باال نم..کنهیم

 عکس رو ... ثابت موندزی مي رنگ رودی قاب عکس سفي        نگاهش رو
 
 ! بودشدهی دیول.. خود دکتر بودبه

  ی ماهکی...کردی        هر سال و بعد از مراسم سالگرد ازدواجش عوضش م
 
  قرار فشی کثي بازوهانی مثل فرشته ها بیزن.. عکس عوض شده بودشدیم
 

  خوش رنگ قهوه ي چشمهاي تویو برق پر رنگ..یبا لبخند واقع . داشت
 
  !اهی افشان و بلند سيموها.. رنگي لباس نقره اهیبا !..شیا

  دی دي چند باریول. اومدی مطب نمادیز.. بوددهی        همسرش رو د
 

  و رنگ کنهی رو فراموش مهاشی خستگيرودش دکتر همه  با ويچطور
 

  عکس ي بود هم چشمهاش از تودهیزنش رو ند. ..رهیگی جون مچشمهاش
 

 !ستی نیکی زی موجود وهم انگنی جنسش با ازدی مداد

  بهش یول..رمی ازتون بگتونمینم!  دارم اجی من ، به پولم ، احت-         
 

 ... بار آخريبرا... دارماجیاحت

  !رونی ب-         

 !نی منو بدي حقوق عقب افتاده کنمی        ازتون خواهش م

  اومدن رونی اشکهاش در حال بیول.. التماس کنهخواستی        دلش نم
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  و خچالی دی خري بهش بده براخواستی که میونیلی نه مي رونهیام..بودند
 

  اخراج گفتیم خونه و رفتی ميچطور.. و کولر ، حساب باز کرده بودگاز
 

 !حقوقم رو هم ندادن..شدم

  که یی که اشکهايجور.. چند لحظه با حقارت بهش نگاه کردنی        حس
 

 ! کردنددنی رو گرفته بود شروع به بارجلوشون

  صد و ده رو خبر ي موندنجای اگهی دي هیسه ثان...دی شما اخراج-         
 
 !کنمیم

 :اومد از پشت سرش ای ناز فادي        صدا

 ! دکتر من از اول بهتون گفتم-         

 : سرش رو تکون داددهی ، سعصالی        در اوج است

 ...به روح برادرم قسم . یشی ممونی پشیباشه دکتر ، ول... باشه-         

 ! خانمرونی ب-         

 :        اشکهاش رو با پشت دست پاك کرد

 !یشی ممونی        پش

 ! گذشتای از کنار فاديبلند        و با هق 

  هر دو دستش رو به کمرش زد و به زور هم ای        در که بسته شد فاد
 

 ! سر دادي بلندي شده خنده که

  قبل ي چند لحظه ي و در حال در آوردن اداستادی        بعد راست ا
 

 !دی دستش رو کشدهیسع

 :        صداش رو کلفت کرد 

 ! دکتریشی ممونیپش.. به جون بابام-         
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 : لبخند زدنی        حس

 ! برادر-         

 ..!و جلو اومد.. خنده زدری زای        فاد

  یخل وضع پاك از زندگ.. اومده بودمانجای اي من واسه کار-         
 

 !انداختمون

 .. حلقه کردنی شد و دستاش رو دور گردن حسکتری        نزد

 ؟!رت پر شده از خل و چل دور و بي قبول دار-         

  ، قاب ای تر شدن صورت فادکی دست دراز کرد و قبل از نزدنی        حس
 

 ! رو خوابوندعکس

 !ي کردوونهی عسل رو که تو د-         

  ي رنگ ، دکمه اش رو روی مشکی دست برد و از پشت صندلای        فاد
 

 .... استراحت قرار دادحالت

  نهیصداش تا اتاق معا..ی قبلي هفته گفتی میچ...گمی رو مدای و-         
 
 ... اومدیم

 !دیکمرم بر...نوی ولش کن ا-         

  ینیی لب پاامی بخواستی از بنداش ، دلم میکی یگفتی می داشت-         
 

  !ي چقدر خوشگل شده بودیبدون... لقمه کنمهی رو ات

 !در بازه!. کنار؟يریم.. آها-         

 !به مها سپردم... توير ناز دار چقد-         

  ي که گفت با دست روی با چندشنی        سرش رو جدا کرد و حس
 
 ...دی کششینیب
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 : زدی چشمکنی کمرنگ حسی خوشرنگ نارنجشرتی به تای        فاد

 !بعدش من چندشم؟..؟!ی کنوونهی که منو ديدی پوشنوی ا-         

 .. حال ندارماالن اصال...کنمی دارم فکر م-         

  ی بنی وقت با اهی يرینم!..ي بخدا اگه بذارم امروزم از دستم در بر-         
 

 ؟!تیحال

 !ي جد-         

 ؟ !یستی کال نگهی ديواقعا هفته ...ی تلفندمی صدات رو شنی صبح-         
 

 !ی از مسافرت برگشتستی روز ندو

 !انع شد منی بار حسنی        باز صورتش رو جلو آورد که ا

 !ای حوصله ندارم فاد-         

 ! چته؟-         

 !ستی گفتم االن وقتش ن-         

 ؟!یکنی مشی لجن اعصابت رو خرد کرد سر من خالي دختره -         

 !ستی بخاطر اون ن-         

  نطوریهم!..خوشگل هم بود!.. راه هاش رو خوب بلد بودای فادی        ول
 

 ! کنندکاری چدونستندی هم مدستاش

 !ه؟ی بخاطر چ-         

 ... برو کنار-         

 ..        دستش رو پس زد

  هم شرش کنده یقی طرچیبا ه... اومدی مخش مي رويادی زدای        و
 
  ی نمنی داشت و حسی وزارت خونه پست مهميپدرش تو..شدینم
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  یوانگید هم خودش رو به دایو... رابطه تموم بشهنی اي با وضع بدخواست
 

 ! رو به باد داده بودنی بود و اعصاب حسزده

 ! عوضش کنميزی چهیفقط حاضر با  !..رمی به جون مامانم نم-         

 ! سر تکون دادی        کالفه و با لبخند ناواضح

  ی صندلي رو روتشیموقع.. متعجبش کردای فادی        بلند شدن ناگهان
 

  رو ی رنگی مشکيجعبه ...رفتی ها ملی داشت سمت فاایفاد... کردبهتر
 

 ! کرد و برگشتخارج

 !ه؟ی سرش رو تکون داد که چی        پرسش

  بود ایفاد... ناز کردن باز کنهتی با نهاتونستی        در جعبه رو هم م
 
 !گهید

  نی حسي چشمهاي رنگ رو جلوي سولومون سورمه اشرتی        ت
 

 !گرفت

  واسه خودت ها گردهی داره برميدی می هر چیعنی!... آقامونهي برا-         
 
 ؟!از خودت حروم خور تر هم هست!..

 !دی        بلند خند

  تو سرم زنمیحاال من م!.. چقدر پولش شده؟یدونیم.. باور کن-         
 
 ! چرت نگویگی کن، مادی حقوقمون رو زگمیم

 ... شونه هاش اندازه زدي روشرتی        ت

 !ی مرس-         

  ينجوریهم!.. ور رو کاناپه بهم بگونی اایب! نه بابا ؟!...؟یمرس! عه؟-         
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 !کشکه دکتر؟..؟!یمرس

  يهر چند خاطره ...با لبخند بلند شد...دی و دستش رو کشدی        خند
 

  کمک کرده بود لباسش رو عوض کنه ای که فادي بارنی از آخریخوب
 

  بلند نی خونه لباس آستي بعد تويه  هفتکی و مجبور شده بود تا نداشت
 
 !ارزش داشت.. خوشگل بودیلی خایفاد!.. لبخند زدی گرفته بپوشه ، ولقهی و

        
  ای از فادي هنوز خبری بود از اتاق دکتر خارج شده بود ولی ساعتمی        ن

 
  دی دی وقتیول.. آخر رو بهش بگه و بعد برهي جمله خواستیم..نبود

 
  ، کوله اش رو هی مها و بقنی سنگي بار نگاههاری زدهیت ، سع اسدهیفایب

 
  ی صورتش باقيرد اشک هنوز تو... دوش انداخت و از مطب خارج شديرو
 

 ! در آورد بی رو از جشی گوشی بود وقتمونده

 :با بوق دوم برداشت.. کرددای نازگل رو پي        شماره 

 ؟!یی جونم تودهی سع-         

 !؟ي نازیب خو-         

 !یخسته نباش!..یزمی عز-         

 ؟يناز..نطوری تو هم هم-         

 ! جونم؟-         

 ...خوامی رو می کازراندای ويشماره ...؟!خب..ی چينپرس برا..نی بب-         

 !ه؟یک..؟ !دای و-         

 دختر مو !..کنهی شما کار ممارستانی بيشوهرش تو...شیدی د-         
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  تو ي سرهینشونت داده بودم قبال ...قدش بلنده...یلیخوشگله خ..هییطال
 

 !ست؟ی نادتی!...مطب

 ؟!ی مطب دکتر صادق-         

 !گهی آره د-         

 !آره؟...؟!یلی جلیمان. چرا .  چرا -         

 !شوهرش . نیآفر.خودشه !..آره... آره-         

 !؟ی چي برا-         

 !منتظرتم!نیهم... کنداشی فقط پ-         

 ... نگاه کردابانی خي        قطع کرد و به انتها

  نود يرتبه !  هوش سرشار ي نهی زمشی بدون پتونهی نمی کسچی        ه
 

 !ارهی رو به دست بکنکور

  کردن نقشه نیی راه و باال و پانی به امتحان کردن چنديازی        ن
 

 !نداشت

  اخراج شده يبا حالت بد..رده شده بودحقش خو... روشن بودفی        تکل
 

 ...شدی خانواده اش و مخصوصا خواهرش سرافکنده مشیپ...بود

 نه آشنا و زد .. بند بودیینه دستش به جا... کنهتی شکاتونستی        نه م
 
  ندهی آتونستی مفی کثيوالی اون هتی درصورت شکایحت.. داشتي بندو
 
 ! رو هم به خطر بندازهشی کاري

  ی عنوان هم برنمچیو به ه. زبون ، از دست رفتهی پول بونیلی     نه م   
 

 !گشت
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 ! دلم بسوزهذارمینم.. الاقلی        ول

 ! فشردبی جي رو توی        گوش

  مها و کشوندن ای ای انداختن دکتر با فادریگ... باهوش بوددهی        سع
 

 ! نبودي به مطب ، کار عاقالنه ای صادقهمسر

 ! بودهی کار کدندیفهمی   همه م     

  شدیاون دو تا رو نم... بودای قرق مها و فاديمطب تو..        از اون گذشته
 
  ي جورهی بود که نتونه یدکتر هم مارموزتر از اون!  دور زدی راحتنی همبه
 

 هر ... کارمندمه... تو اتاقمی کار داشتگفتیم.. و رجوعش کنهرفع
 
  بوده ي پخمه اهیهمسرش هم البد !.. کردم اشغهی صگفتیفوقش م..یچ
 

 !خورهی راحت گول میلیپس خ..دهی تا حاال نفهمکه

  انداختنش با دکتر شرفش رو ریاونه که گ... شوهر دارهی کازراندای        و
 
 !برهیم

 !خوامی که من مهی کسی کازراندای        و

 !گهی دزی چچینه ه...کنهی مهشی توجغهی        نه ص

 ؟! آرهي    زنت رو دوست دار    

  بکشه تا تابستون ، قبل تابستون ذارمی        به روح برادرم قسم ، نم
 

 !رمیگی رو ازت مطالقش

 ! سرد بشهنهمهی سابقه نداشت انی اواخر فروردي        هوا تو

         مهتاب
        



 1173 

  دمیرژ جد..  شونه و گوشم گرفتمنی رو بلیموبا.. شدم نهیی آکی        نزد
 

 !بد نبود.. بوددهی شي قهیسل... امتحان کردمرو

 ! خب؟-         

 ! گفتننویا!.. افتادهلی از دماغ فاروی گنیم.. مهتابدشیدی مدی با-         

 رضا سر و .. خدا کنه قبول کننیول..نی نازنیگی مينجوری حاال تو ا-         
 

 !به درك.. خودشو رهی هم بگاروی نیحاال ا..رهی بگسامون

  يدیدی مامانه رو مدیبا!...بابا از خداشونه!..زم؟ی عزي کاري کجا-         
 

  نایبخدا ا..کردی و آقا رضا آقا رضا مگرفتی ملی خاله رو تحويچطور
 
 !جوابشون همون سه ماه قبل مثبت بوده.لمشونهیف

 ! خدا کنه-         

  گهی دزی چهیدم من در..شناسهی ها رو فقط خدا میسیی رنی ا-         
 

  يبا اون عشوه ها... تحملشون کنهخوادی می کگهیحاال دو روز د..است
 

 ! دخترهیخرک

 ! های عکس بفرستیخواستی م-         

 ! اونو که فرستادم-         

 !نینگرفت !..شبی پر-         

  هی يبرا!. حاال دنیخانم دکتر که نوبت عکس نم!  اوهو اوهو-         
 

  واسه بله انی بخوانی می کنایتو حساب کن ا.. کشتن خودشونويخاستگار
 

 ! بساطهانی و اینیری و شبرون

 !جوجه دانشجوئه که ..؟! دکتر کجا بود-         
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 انگار صد ...زمی مهرسا عزگهی ميجور.. مهتابینی ببدی خاله رو با-         
 

 ! اومدن و رفتنساله

  دکترش رو هی خودش رو کشته بود اصال مامان رفته بود...        آره خب
 
 ! با منی رو کم کني برانیفقط به قول نازن.  رضا ي کنه برادایپ

  هم نینازن...نی دختره و خانواده اش آدم حسابمی        حاال شانس آورد
 
  و ی بدونم چه دشمنخوامی من میول..زدی حسادت مي حرفها رو از رونیا

 
 خدا فقط ..رهیز خدامه رضا سر و سامون بگمن ا!.. مامان با من دارهيلجباز

 
  هم از نیحس... ازدواج کنهفتهی به دلش بیکیمهر . چقدر دعا کردم دونهیم
 

  و با خانواده ام امیبلکه بذاره من مثل آدم برم و ب..نیی پاادی بطونی شخر
 

 ! و شد کنم رفت

  نیخت امن بدب..  بود جلومسادهی سد واهی چند ساله مثل نی        رضا ا
 

 نه به آقام .. حق ندم نی به حستونستمینه م.. افتاده بودمری گوسط
 
  پسر لندهور امی که بگفتینم..دیدیمامان هم که فقط از چشم من م...نایا

 
 !میری کنم براش زن بگی رو راضمیعوض

 !؟ی واسه کیکنیتو اعصاب خودت رو خرد م..مبارکش باشه... بگه-         

  ي کفرکنهی مي کارهیخاله ..یگی مينجوری ایستی ننجایو ا حاال ت-         
 

 ؟! کردی رو از ما مخفی همه چي چطوريدید...یبش
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 تازه به !..میدیآخرش که فهم...ریتو به دل نگ.. کم محتاطههی مامان -         
 

 از رو .. که گمیم.. کرده بودمیاونهمه باهاشون زندگ.. کهيدید.. نگفتنمنم
 

 !ستی نشیبدجنس

  می برمی پاشگهیبخدا محمد م.. من دوستش دارمنهمهیا... بگمی چ-         
 

 .می تنهاشون بذارادی خودمون دلم نمي خونه

 !زمی عزدونمی م-         

 ؟!شناسمتینم..ياری و بيببر..ی که تو خبرها باشي        شما موند

 .. انداختم و سمت کمد لباسها رفتمنهی آي توی        نگاه

  دماغو رو تحمل نی امیخوای مي که چطورنمی فقط االن ناراحت ا-         
 

  .میکن

 !        صداش رو عوض کرد

 ! درسهام هستمریدرگ        .

 !دمی        خند

  که صحبت رو بکشه به رشته زدی حرف مي جورهی فقط یعنی -         
 

 ! هستيحاال انگار چه تحفه ا..اش

 !؟نه ..ی خوشگله ول-         

 بنظر من که بهم ...رضا که ماشاهللا ازش سره...ستی بد ن-         
 
  دی فهمشدی رنگ و روغن کرده بود بقول مادربزرگ اصال نمنقدریا...انینم
 

 ! هستی شکلچه

 !اسی با حجب و حیلی که خگنیم!.. عه؟-         
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 من !..يدیدی رو مدنشی لباس پوشدیبا!..جون ننه اش!.. آرره-         
 
 ! بپوشهخوادی می مراسم بله برون چي برادونمیمن

 ! بود؟دهی پوشیچ..؟!ي جد-         

 ..ساپورتش از اون فاجعه ها... زانوي تا باالپوری گکی تونهی -         

 ! عه-         

  يموها ها... انداخته بود که بگن انداختهينجوری شالش هم هم-         
 
 ! شدهتیال

 ! پسهینجوری ا-         

  !نی نازني        خنده ام گرفته بود از حرص خوردنها

 ! دخترك از رو بستهنی اي رو از حاال براری        شمش

 من که !...يدیدی عشوه هاش رو مدیبا..يشنوی ميزی چهی بابا -         
 

 !ترسمی ام مگهیاز دو روز د... محمد معذب بودميجلو

 :دمی        خند

 !هم نه بابا تو -         

 !از اوناس.. باور کن مهتاب-         

  بودم چه خانواده دهیمن شن..کردی داشت غلو منی        شک نداشتم نازن
 
  شنهادشی بود اصال آقا پينجوریا.. بودمشون اصالدهید.. هستنيا

 
  قطعا یول.. دخترشون به محجبه بودن مادرش نباشهدیحاال شا..دادینم
 
  خوشگل بوده که یلیمطمئنا خ...م نبود هگفتی منی که نازنينجوریا

 
  ی خاصزی که فرستاده بود چیتو عکس!.. کردهی حرصينجوری رو انینازن
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 .. نبوددایپ

 !        دکتر هم که هست خانم

 من ..نیبخدا نازن.. رضا شانس آوردهگمی وجود ، بازم منی با ای ول-         
 

  که اسمشون رو آورد گفتم سارا!.. قبول کنننای اصال انتظار نداشتم اکه
 

  اومد با ی میآخه ک!.دنی به رضا دختر نمنایمعلومه ا!.. شده؟وونهی دمامان
 

 !اشونیبا اون برو و ب..یسییاونم حاج ر!.. بگمیچ ..ي سابقه اون

 ...        خط چشمم رو هم چک کردم

  یوگرنه مشخص بود باباهه راض!  شده ییدختره هوا ! گهی حاال د-         
 
  ستی دختره قابل تحمل ننی ای حاال به هر حال ، ولگهید ! ستین

 
 !بگم از حاال ..مهتاب

 واال بنظر .. و ناجور هم که باشهي گنده دماغ و افاده ای        دختره هر چ
 

  خونه هی تو یناسالمت.. بگمنی رو به نازننای که اشدینم.. بازم از رضا سرهمن
 

 ؟!يرضا هم آدم بود که قبولش کرد آخه یول!.. مثالمی شدبزرگ

  ، روت یشی خانم دکتر مگهی ، دو روز دیخونی می پزشکي        تو دار
 
 ! رضا شوهرمهی بگشهیم

 کار منو که راه .  وصلت نی اي        من که خودم از ته دل خوشحالم برا
 
 !سوزهی مچارهی اون دختر بي دلم برایول!  اندازه یم

 !  شده ی چدونمیچه م! عوض شده !  شده گهی جور دهی گهی        سارا م
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  یی هايکثافت کار..ستیرضا آدم بشو ن!.. به نظر من توبه گرگ مرگهیول
 

 . نبودند ی کرده بود قابل چشم پوشکه

 ! عوض شده تموم؟میحاال بگ... دلش خواست کردهی        هر غلط

  هی ، بقمیکر لباس باش به فدیما فقط با.  مبارکشون باشه شاهللای ا-         
 

 ! به ما چهاش

 :دی خندنی        نازن

  دختره می لباس بپوشي بله برون جوري برادیمهتاب با!.. همون-         
 

 ! کنههنگ

 ! موافقم صد در صد-         

 سرم رو سمت در اتاق ... قفل اومدي تودی شدن کلدهی چرخي        صدا
 

 ...برگردوندم

 !زنمی بعدا بهت زنگ مامیم..نهیحس...من برم..زمیعز نی نازن-         

 !يای ورا هم بنیا!..برو به کارت برس..زمی باشه عز-         

 ! بترکونمخوامی میعروس..شاهللای ا-         
        

         الهه
        
 من با !... از کنترل من خارجهشینجوری همنایس!... تو رو خدا گاهی ن-         

 
 ! کنم؟ارکی چنیا

  ي حانهی وقي تحمل رفتارهایول.. نداشتمی هم دل خوشنای        از آدر
 

 ..اومدی از اعصاب من هم بر نمیسوف
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  هنوز ی ولدونستندی رو تموم شده مزی خودشون همه چای گونکهی        با ا
 
  و ی و عرفی رسملی دلچی هیعنی!... رو خانواده اش نداده بودندیی نهایاک
 

 ! تو بغل فربد افتاده بودي نبود که اونجورنشونی بیقانون

  باال چهار ساعت رفتی مدونمیمن نم . دیپوشی متر تاپ ممی ننجای        ا
 

 !کردی مکاری اومدند چی نمنیی ساعت هم پاچهار

  فربد از سر کار برگرده نکهیقبل از ا.. که کامل حواسم بودروزی        د
 
 ! رفت باالدمشید.  بود نجایا

 !ومدندی ننیی شام پاي و براازدهی تا خود دی        فربد که ساعت پنج رس

  ي وقاحت حدیول.. هم بزرگ نشده بودمينجوری        من که امل نبودم ا
 

 ! آوردی رو مگهی دیکی نبود نیا.. به فربد وارد نبوديرادیا..داشت

 !اوردهی ن نبرده ورفتم،ی و ماومدمی دو ساله که من منی        کم تو ا

  ی نمادی ورا زنی پارسال هم انیقبال تا هم...ستی هم نالشی خنی        ع
 

  که فرداد بهش داده ي خونه اای برنامه هاش فشم بود شتریب!..آوردشون
 

 ! کنهی تا فشم رانندگدی ور صالح ندنی از پارسال به ایول..بود

  ی هستیعطل چ بگه که آخه مثال می به مادر سوفستی نیکی        فقط 
 

 ن؟یدی جواب نمکه

 !ن؟ی بدی که اکادی بدی شون هم بای نی        ن

  یب!... تو اتاقمون بچرخمينجوری ادمیکشی        من خودم خجالت م
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  خودش بود به قی که الي اکهی فرداد هر تدمیپوشی دامن کوتاه ممنظور
 

 ت رو ندارم االن من حال!...یکنی چه خبره خودتو ولو منهمهیکه ا..دادی ممن
 
! 

  گهی و ماه دگذشتی مون می رسمي        ما که دو سال از جشن نامزد
 

 ! بودمونیعروس

 ... وضعنیبا ا..نی        حاال ا

 ! تموم کردنوی به جون خودم همه چ-         

 : بردمکتری        سرم رو نزد

 و با چشماش داداش ت..؟! تموم نکرده باشني واقعا فکر کردیعنی -         
 

 ! جلوش بچرخه بگه خب باشه؟ينجوری انیبعد ا..خورهی مدختر

 هار ، .  ، هار نی ایول! داداشم ماهه! یشناسی بخدا فربد رو نمی ال-         
 

  !یکنی کپ ميحرفهاشو بشنو ! ها

  شک نای آدريهر چند به حرفها!..همش هجده سالش بود ها ...ای        خدا
 

 ! راست بگهنای نبود آدردی که بعکردی رفتار مي جوریف خب سویول..داشتم

 ! دخترنی احهی چقدر وق-         

 !خودش نه ..دیکشیفربد خجالت م..هی چدیمفهمی        اصال هم خجالت ن

 !دونهی خدا مکردی مکاری        باال چ

 ؟!گهی بهم می چروزی دیدونی م-         

 ...        سرم رو تکون دادم

  ای خودشون ي برن خونه ذارهی نمهی راستش رو بگو الگهی م-         
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 !فرداد؟

 ؟! به ما دارهکاری چ-         

 !        شونه اش رو باال انداخت

 !می ما راحت باشذارنینم...؟!نجانی چرا همش اگهی م-         

 ؟!االن تازه ناراحته خانم...؟! عه-         

  و صورت هم رفته بودند که حالم  سري تويجور...        نگاهش کردم
 

 !خوردی مبهم

 ...کردیفرداد قبول نم...می نباشنجای        من که از خدام بود ا

  من و نیب...می ور باشنی اشتری هم بی        تازه گفته بود بعد از عروس
 

  من هیری گمی به تصميازی که نیی نبود که برسه به جاي رابطه جورفرداد
 

 !باشه

  درصد امکان داشت در کی دیشا...کردمی و قبول مدادی مي اگه نظر       
 
  تا ابد گهی بود من بگم مخالفم ، دی کافیول... نظرش عوض بشهندهیآ
 

 .سابقه اش رو داشتم ..شدی عوض نمنظرش

 !تمام..می بودی منجای ادی بامی باشنجای اگفتی        حاال که م

  از وقتش رو یهم بودند که بخش گهی عده دهی نجایا..        هر چند
 
 !گرفتندیم

  ي خونه میرفتیم...رفتی        مخصوصا فربد که جونش براش در م
 

 ! خودم بودم و خودمخودمون،

  !کردندی چالم مدی بادهی        به هفته نکش
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  ي رو از رولشیموبا... فربد ، توجهم رو جلب کردی        بلند شدن ناگهان
 
 ...ود و از سالن خارج شد بلند کرده بزیم

 ! سردهرونی بزمی عز-         

 ! بغل گوشم گفت باعث خنده ام شدنای که آدري        کوفت آهسته ا

  قرار نانوشته هی خودشون طبق نی بنای        فربد و فرداد رو پوران و آدر
 

 و به همون صورت هم فربد .. بودنای آدریفربد زندگ... کرده بودندمیتقس
 

  از بچه هاش رو به چکدومی ور پوران هنیاز ا.. رو دوست داشتهرشخوا
 

  لی اوادیشا... کنار اومده بودمهی قضنیمن با ا.. فرداد دوست نداشتي اندازه
 

 اصال االن فرداد دربست هم مال .. بودي عادگهی حاال دیول.. سخت بودبرام
 

 ! از خدام بودشدی مخودش

  ی اصللی نسبت به برادر بزرگترش ، دلنای آدردی        احساس تملک شد
 

  متنفر بود و به نای هم به همون نسبت از آدریسوف... بودی از سوفانزجارش
 

  تو دل فربد یی جاچی نشون بده هنای که به ادرکردی مي کارقصد
 

 ! مدت بودنی من تو اي های از سرگرمیکی بچگانه شون يدعواها...نداره

  کنه اگه کاری دو نفر چنی انی بخواستیم فربد م        من واقعا مونده بود
 
 !گرفتی وصلت سر منی و ازدیم

  جاش رو ی بعد ، سوفي قهی که بلند شد و رفت چند دقنای        آدر
 

 !گرفت
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 ؟! جونی الی خوب-         

 !ی مرس-         

 ! خوشگل بودیلی خی ولشعوری        ب

 اصال رفتارها و نگاههاش به ...د دسته از موهاش رو پشت گوش زهی        
 
 ...خوردندی دختر هجده ساله نمهی

 ! شدهي جورهیپوستت ..؟!یکنی نظر دکتر کم مری زي دار-         

  !ای        خدا

 ! جونی سوفرمیگی نممی من اصال رژ-         

  ي اجازه بددینبا... دکترشی پيپس الزمه بر...خب...؟! واقعا-         
 

 !؟یچند سالته گفت..فتهیاال ب از حپوستت

 ! بوددهی        شش بار ازم پرس

  !ی س-         

 .. دکترهی من يخوایم...ی آها گفت-         

 ! الهه-         

 ! سمتشمی فربد از دم در سالن باعث شد هر دو بچرخي        صدا

  !نجای اای ب-         

 ! زود باش تکون داد و به عالمتدی        تعلل که کردم دستش رو کش

 ! و بلند شدممی با تعجب به هم نگاه کردی        من و سوف

  به ی خودش هم چند قدم جلو اومد و با نگاهدمی که رسکشی        نزد
 

 .. کمرم گذاشتي سرم ، دستش رو روپشت

 ! هست؟تیی دا-         

 !؟ی چ-         

 !گهیخونه اس د!.. ؟تیی دا-         
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 !د؟یپرسی من میی از دای چي        برا

 ؟! فربدهی چ-         

  اری اختیدستم ب...نای بابا اينکنه برا.. بلندشدییهوی دمید..ای        خدا
 

 قرار بود ... نشسته بودهی ترکشی دو ساعت پنایپرواز بابا ا... قلبم رفتسمت
 

 ؟! شده بودی چیعنی.. باشندرانی افردا

 ! فربد؟هی چ-         

 !چته؟..؟! گفتم مگهیچ..دمی سوال ازت پرسهی زمی من عز-         

 ؟!یگی میواسه چ... هستن آره-         

 ! اونجا ي بردی با-         

 !        دهنم باز و بسته شد

 !؟ی چي واسه -         

 : خم شدی        کم

 !..فوت شد...یعنی..حالش... بابابزرگم-         

  رد نگاهش رو اری اختیوخته شد و من ب        نگاهش به پشت سرم د
 

 ..شدی مکی نزدیسوف... کردمدنبال

 ؟!فوت شده بود...پدربزرگ فرداد...؟!        بابابزرگ

  ...ی        عروس

 : گفتی        فربد رو به سوف

 !زمی عزامی م-         

 ...می دور شدگهی        چند قدم د

  ي خونه يریتو هم م... اونجامی بردیما با... هنوزدهی فرداد نشن-         
 
  !نیهم...تییدا
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 ...ی کدوم بابابزرگت رو م-         

 ... باباي بابا-         

 ! نبود که؟شیزی چ-         

 !کشهی فرداد همه مون رو م-         

 ! نخندهکردی میسع.. لبش رو تو بردي        گوشه 

  ي که به فکر فراردیترسی منقدریا فربد بود که نیاگه ا!..        نفسم گرفت
 

 ؟!کردمی مکاری چدیمن با.. من افتاده بوددادن

 !ومدهیتا ن... برو آماده شو ببرمت اونجا-         

  چند روز نیا... فربدگفتیراست م... مونده بودیتا عروس.. هفته هی        
 

  ی بکني کارهی يخوای مگفتیم.. هم برماطی حي بود من تا تونذاشته
 

 !ي رو عقب بندازیعروس

 !من برم که بدتره.. فربد-         

  آروم بشه و بفهمه تو ادیتا ب!...؟یشناسی منو نمی تو برادر روان-         
 

 ! سرت آوردهیی بالهی ، ی رو نکشتبابابزرگ

 ... چشمم اومدندي فرداد جلوي به خون نشسته ي        چشمها

 تا شبم آروم ...نایه بابابزرگ اببرمش خون.. جلوشرمی من م-         
 

 ! زد به سرش يدی دهوی.. نباشنجایتو فقط فعال ا!..شده

  چند صد يبخاطر خرجها.. به سرشزدی هم که نمیچی        بخاطر ه
 
  شهیمن که هم!... بهتر از من؟یک..کشتی نفر رو مهی شی تومنونیلیم
 

 ! از همه کوتاهتر وارمی بودم و دمقصر
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  کردمی ترس داشت و عطسه منقدری من ایز سرماخوردگ        اگه ا
 
  کاری چخواستیحاال م..ي رو عقب بندازی عروسيدی نقشه کشگفتیم
 

 !کنه؟

  که جون سالم به در یکیمن .. فربدگفتی        راست م
 
  ی مخفیی بهم کمک کنه جاتونستی هم االن نملییعزرا!..؟ییدا...بردمینم
 

 !بشم

 ! شده؟یچ..؟! فربد-         

  حدس بزنم دست فربد که تونستمیم...برنگشتم عقب.. بودی        سوف
 

 ! رو ناراحت کردهی کمرم بود چقدر سوفي روهنوز

 ..        متوجه شدم فربد دستش رو انداخت و سمتش رفت

 !زود... برو بپوشیال...زمی عزیچی ه-         

 ..در رو که باز کردم ...م برداشتم و از سالن خارج شدگهی        چند قدم د
 

  هی تازه که ياونقدر... تازهری نظی بي هام پر شدند از هواهی کردم راحساس
 

 ! وجودم رو گرفتي و شوق همه ی حس تازگلحظه

 ...ای..رمی لحظه از ترسهام فاصله بگهی باعث شده بود ی عالي        هوا

 آسمون پرواز  ي پرنده رو داشتم که داشت توهیحس ..دونمی        نم
 
 !کردیم

  هی چند ثاني از دلشوره هاي خبرچیه.. حس پرواز داشتمنی زمي        رو
 
 !تازه متوجه اوضاع شده بودم..از شوك خارج شده بودم و.. قبلم نبودي
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 !عقب افتاده بود...ی        عروس

 !شتریحتما ب..آره...شتری بای... دو ماهیکی        الاقل 

 !رمی کش اومدن لبهام رو بگيجلو        نتونستم 

  بلند پوران رو ي واي ايصدا... صورتم گرفتمي        دستام رو جلو
 

 !شدینم... کردم لبخندم رو قورت بدمیسع...دمیشن

 !چارهی برمردیپ... منو ببخشای        خدا

 !کردی خونم رو حالل مدیدی مينجوری        فرداد من رو ا

 ...ز گرفتم و برگشتم داخل رو گانمیی        لب پا

 !ی عروسی بیعروس..        تموم شد

         مهتاب
        

 
  روزی آقا ددونستمیم.. کردم تا تلفنش تموم بشهی پا و اون پا منی        ا

 
 !دونمینم..می بشه بری راضنکهی ایول... بهش زنگ زده و خبرش کردهصبح

 ...ش رو بهش دادم رفتم و کتکی که کرد نزدی        خداحافظ

  هی..سارا رو..نمی رو ببنایهم مامان ا..می ما هم برخواستی        واقعا دلم م
 

 سارا ..نمی نامزد رضا رو ببخواستیچقدر دلم م.. براش حرف داشتمری سدل
 
  ی راضدی بانیحس... نداشتي ادهیعکس فا.. کرده بودفی ازش تعریکل
 
 !میرفتی ما هم مشدیم

 ! امروز رو نرو مطبهیحاال ...نی حس-         

 ! کنم پس؟کاریچ!...زم؟ی نرم عز-         

 ! بمون خونه-         
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 ..        ساعتش رو بست و برگشت سمتم

  کار یدونیفدات شم م...می بررسمیمهتاب نم!.. قربونت برم؟هی چ-         
 

 !دارم

 ت رفت و شدش  سرعنیبه ا..ادی هم بود که بيادیتوقع ز!..دونستمی        م
 

 !شناختمشیم... نرفتهی چي که تابلو باشه تا حاال براگرفتی از سر نمرو

  جشن و یکل.. که هنوز اول بساطشونهنایا.. هم خسته امی برگشتن-         
 

 .. هم هستگهی دمراسم

 ..دی رو بوسمیشونی        پ

 م رو  گور خودگهی بگم بذار پس من برم که دخواستمی        حاال اگه م
 

 ! بودمکنده

 !یچیه... خب پس-         

 ! قربونت برم-         

 اصال ..شهی دلم برات تنگ میلیخ !..ای شب زود بیول.. خدا نکنه-         
 
 ! چند روزهیستین

  ی و زودتر مسوختی و دلش مگرفتی مدیشا.. زدمی        لبخند زورک
 

 !رون  مراسم بله بمیرفتی مکردمی مشیبعدش راض...اومد

 . هم دارمیامشب سه تا جراح... خوشگلمشهی زود نم-         

 ! نعمت زادهيدادی مگهی اونا رو که د-         

  نکردم فیبرات تعر... سرش نباشم نفسي که خودم باالشهی نم-         
 

  داشت کار دستم ي دست و پا چطوری بي دختره شی پي هفته سه
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 !گهیود د ساده بی جراحهیاونم !...داد؟یم

 !ستنی نينجوری شون که اهیبق..ي اونو که اخراج کرد-         

 ! جلو ای ب-         

 !        خودم رو به اون راه زدم

 !ی سه تا جراحیبه من چ... تنها بمونمنهمهیمن ا!.نی حس-         

 ..        سرش رو جلو آورد و ناخوداگاه عقب رفتم

 !يای بدیاخودت ب!..خوامی ماچ نم-         

 !نمی جلو بایب !..ومدای خوشم ن-         

  گنده يخودیمامان ب..بله برون که مراسم نبود.. خب به دركلهی        خ
 

 !نشد..گهینشد د.  هم بود گهی مراسم دی کلنیبه قول حس.  کرده بود اش

  نیهم.. گرفتهتی ته چشمهاش رو رضانمیبی که منی همی        ول
 

  هیخودش ..شهی تموم منای از آقا اي دورنی اگهی راحته دالمی خنکهیا..هیکاف
 
 ..گهی دفرستنی و سارا برام عکس منیفوقش نازن.. ارزهی مایدن

 ! ادبیب!... آااخ-         

  رو که برداشت ، دنبالش فشیک... چونه ام فشار دادمي        دستم رو رو
 

 .. قدم رفتمچند

 !نی حس-         

 !هیاسی لباس -         

 !ی ادبی بیلی خ-         

 !کنمی خوبش مامی م-         

 !        نتونستم نخندم

 من ...می بده نریلی خیول... سالني        در که بسته شد برگشتم تو
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  !نمی دارم مهرسا رو ببدوست

  زریدر فر... آشپزخونهي که به چونه ام گرفته بودم رفتم توی        با دست
 

  کبود شدنش رو ي هم که شده جلوخی با زور دیبا.. باز کردمرو
 
 !بردنی آبروم رو مدی و ناهدهیوگرنه تا فردا ش...گرفتمیم

  شده رشی دنیحس..از چهار هم گذشته بود...        نگاهم به ساعت افتاد
 

  دمی کشی طوالني ازهیخم..شدی زودتر از چهار از خونه خارج مشهیهم..بود
 
  ونیزیکنار تلو.. رفتمونیزیه ام گرفته بودم سمت تلو چوني که رویخی با و
 

 ...دادی مي اگهی حال دهی دنیخواب

 خدا ... کوسن ثابت کرده بودم که تلفن زنگ خوردي        تازه سرم رو رو
 

 .... جلو مبل بودزی مي شکر رورو

 ..شناختمینم..ی        شماره رو ول

 ؟! بله-         

 !؟ی خانم صادق-         

 !گه؟ی بود دی صدا زنگداره کنی        ا

 !دییبفرما.. بله-         

 !درسته؟.. مهتاب خانم -         

 ! شما؟-         

 !ي گوش بدخوامیفقط م..شهی نمازتونی اصال ن-         

  شکمم ي تویچشیاحساس پ.. از گوشم فاصله دادمی رو کمی        گوش
 
 ؟!گفتی میچ..؟! بود یک...کردمیم
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 ..ی وقتت رو نمادی ز-         

  !کنمیقطع م... شمانی هستی ک-         

  مطب هی سرو دوم ، ابانیخ..ولنجک..یدکتر صادق... شوهرت-         
 

 ! دارهیدندانپزشک

 .. زانو نشستمي        رو

 ...گمی که بهت می به آدرسيایم..ساعت هفت عصر.. امروز-         

 ... زدمغی جبای        تقر

 ! شما ؟-         

  دستام داشتند ای... شدهسی        همزمان حس کردم چشمهام خ
 
 !دنیلرزیم

  !دونمی        نم

  صداش باعث شده شکم کردمیحس م... بودرخطری آژنی        صداش ع
 

 . شروع بشهمی ناگهاندرد

 ! رو آورد؟نیچرا اسم حس.. بودی        ک

  تا حاال مثل پخمه ها سرت رو تو برف  کهينجوریهم..يای نمای -         
 

 ...يکردی می زندگی با کی داشتيدی خر نفهمنی و عيکرد

  دمیشنی خوب نمیصداش رو ول.  بودم دهی رو به گوشم چسبی        گوش
 
 ..زدی گوشم داشت به شدت زنگ مي تويزی چهی. 

 ؟!یگی می چ-         

 ...دیشنی منو نمي        انگار صدا

  و شوهرت رذلت رو يایم ! يای مای..ی مونی متیبازم تو نفهم.        
 



 1192 

 !یشناسیم

  لمیانگار وسط ف!...دیلرزیبا هر کلمه اش م.. بدنم داشت ي        همه 
 

  داشت با من حرف یکی!... دست من؟يتلفن بود تو.  خواب باشم ای . باشم
 
 ؟!زدیم

 !.. قلم و کاغذ-         

 !گفت؟ی میچ... بگم که خفه بشهيزیدم چ زورم رو زي        همه 

 !؟ی چ-         

 ... خودم بشنومی بود که حتی جمله ام شلتر از اونی        ول
 

  بذار غهاتویج..دمی بهت وقت مقهی دقکیفقط ... دختر جوننی بب-         
 

  تو سرت بابت انتخاب ی بزنینی بشي وقت داریبعدا کل.. بعدايبرا
 

 ! کنادداشتی اریلم و کاغذ باالن فقط ق!..چرتت

 ..شما... خانم-         

  از هر حس پشت ی خاليصدا... حرف بزنمدادی        اشک اجازه نم
 

  بدنم از کار يتمام حسها... اومدی مرونی بی گوشيمثل کارد از تو..یخط
 

 .. تلفن رو نگه دارمتونستمینم...شدیدستم داشت لمس م... بودندافتاده

 !؟یسینوی ميدار...هیران زعف-         

 ... من-         

  ي با چشمهاي برخوامیم.. آدرس قرار دارهنی نفر تو اهی شوهرت با -         
 

 ..ینی ببخودت

 ! خفه شو-         
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 ! قطع کن گفتی داشت میکی        

 !        قطع کن مهتاب

 ! ، قطع کن و بخوابی بخوابیخواستی        م

  امروز ، ساعت هفت عصر ، یول.. به خودت مربوطهيای نيخوای م-         
 

  يایفوقش م..نی و ببایب... خانم متاهل قرار دارههی نجست ، با شوهرت
 
 که !.. ولنجکه ، نبودهي که مطبش توی صادقنیحس.  اشتباه شده ینیبیم
 

 اشتباه !.. بودهگهی دیکی!..ستی بوده ، نی نامي مهتاب نامدارهمسرش
 

 ! کن ادداشتی ! ای بیول!..شده
        

  ، و هر انی گري مهتاب با چشمهام،ی از ساعت چهار تا پنج و نی        وقت
 

  که ی که به شکم و کمرش گرفته بود دور سالن رو مثل کسانی دستدو
 

  بار ستی از بشتریو ب..زدی ، دور مبرندشونی دار مي چوبه ي پادارند
 

  ي منجزدهی ، سعرهی رو بگنی حسي سمت تلفنش رفت که شماره دستش
 

  ي تونی مادر و خواهرش مشغول خوردن عصرانه اش بود و حسکنار
 

 ! از مراجعه کننده ها یکی ي ي لثه ی مشغول جراحمطبش

  ها هی و گردهای روحش خبر داشته باشه التماسها و تهدنکهی        بدون ا
 
  یشگی هميمون جاه...مینی رو ببگهی بار همدنی آخري براای ، که بدای وي
 

 !هیبخاطر چ!...
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  از يفقط کار.. باشهارتی وقتها هست که شانس قصد داره ی        گاه
 

 !ي دارازیبه شانس ن..ادی بر نمتیزرنگ

  امتحانش دی شانسه که باهی فقط نی ادونستی خودش مدهی        سع
 

 ! نقشه اشي کردنش برای و راضدایزنگ زدن به و...کنه

  کار کرده بود و اونقدر باهوش بود که نی مطب حسيال تو        دو س
 

  ياز صحبتها و پچ پچ ها. اتفاقات دور و برش رو بهم ربط بدهبتونه
 

  ونی رو و گربای زنک زي ، و رفت و شدهادای و مها در مورد وای فادیدرگوش
 

  با وجود شوهر ، دایو.. از اتاق دکتر ، متوجه اوضاع شده بودبرگشتنش
 

  وجه اوضاع چی دوست و همکار همسرش شده بود و االن ، به هعاشق
 

  دکتر روانپزشک قرار يتحت مداوا.. نداشتي مناسب و مساعدیروح
 

 ... بوددهی و مها فهمای فادي رو از صحبتهانی و اداشت

  وضع ، نیو حاال با ا.. اومدی و مرفتی می با خوشحالدای ولی اوانکهی        ا
 

 ! بهش کات دادهی عوضپیر خوش ت بود که دکتمشخص

 ... اومدی هم مای سر فادگهی دی که مدتیی        بال

  کی نی قبل برداشته بود و فکر کرد همي تلفن رو سه هفته دهی        سع
 

  ، که برگشتم سر رهیگی نمای که من انتقامم رو گرفتم ، ره،یگی مای..بار
 

 !شمی من نمفشی حرکنمی و قبول ممی فعلتیموقع
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  بگه که با دای مثل وي زن در حال نابودهی الزم بود به ی        خب چ
 

 ؟! همراهش کنهخودش

  کی اش رو تحرنهی حس حسادت و کي مجبور بود اول قوه دهی        سع
 

 !کنه

  ی سرگرمهی دکتر، فقط يو برا.. االن جات رو گرفتهی کنکهی        ا
 

  از اول تونستینم!... تلفن رو قطع نکنهنکهی اي رو اول گفت ، برانایا!..يبود
 

 ! به همسر و گناه و جهنم ي و وفاداری سراغ حس انسان دوستبره

  شده و جادی که برات ایتی از وضعي تو حق دارنکهی        و پشت سرش ا
 

  دکتر رذل بوده ، انتقام ي سماجتهادونمی و من مينبود!  خودت باعثش
 

 !يریبگ

  دست ي رو محکمتر توی گوشدای بود تا وی جمله کافنی        ا
 

  گناهکاران عالم دوست دارند از زبان يهمه ..نطورهی همشهیهم...رهیبگ
 

  از ایگو.. که پشت خط بودیو کس!..ي بشنوند تو مقصر نبودگهی دیکس
 
 ! به حرفهاش اعتماد کردشدیپس م.. اطالع داشتزهای چیلیخ

 !ستمی        من مقصر ن

  دای سال بود از وکی آب خنک بود که وانی لکیجمله مثل  نی        ا
 

 ! شده بودگرفته

  و ي شد و حس وفاداري بعدي        تلفن که قطع نشد ، وارد مرحله 
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 ... کردکی به همسرش رو تحرعشقش

  خودش ي که به گفته ،ی ، دورقرشی سختگاری از استاد بسده،ی        سع
 

  بود ، می دانشجو داده بود ، چهارده و نکی به  که تا حاالي نمره انیباالتر
 

 ! نوزده پاس کرده بودي اصول و فنون مذاکره رو با نمره درس

 !شونیری انتخاب کلمات و زمان به کارگي نبود مهارتش توبی        عج

 و ..منتظر نگه داشت.. کردی انفجار عصباني درجه نی رو تا آخردای        و
 
  بهش واقف مارستانی بي همسرش که همه توي گانهی و دی عشق شداز
 

  رو زی همه چیتونی هنوز منکهی جمله اش ، انیو آخر.. خبر دادبودند
 

 !ی کندرست

 ! رو با هر دو دست گرفته بودیحاال گوش.. پشت خط دای        و

  تنها ی پشت خطای ، دمی ادامه ممی انگلی و به زندگکنمی قطع مای        
 

 ... منهیگ نجات زندراه

 ؟ !هی نقشه ات چ-         

 !رمیگیبهش گفت تماس م...ی بعد از مکث کوتاهدهی        سع
        

 ! حوادث ي صفحه ي داستان توکی بود و نه لمی        نه ف

  که طوفان، در دیدی میاهی پرتگاه سي        مهتاب هم که خودش رو لبه 
 

  از فتریوب کرده بود، ضع وجود و جسمش رو آشي همه قهی دقکی عرض
 

 ! بود که لباس بپوشه و بره سر قراریاون
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  زنگ نزد و از تماس نی خودش رو گرفت و به حسي جلونکهی        ا
 

  بود که تا ساعت شش ازش ي کارتی و نهايتنها کار.. چهار نگفتساعت
 

 ! اومدبر

 عت از  سمت تلفن رفت که سانی هزارمي برای لرزان وقتي        با پاها
 

 ! گذشته بودشش

  !firstبعد از .. شده اش بودرهی تماس ذخنیدوم..        آقا

 ! آقا ؟یخوب.. مهتاب-         

 ... اش کنترل بشههی دهنش گرفته بود تا گري        دستش رو جلو

 .. مهتاب بابا-         

 ... نتونستی        ول

 ..نی اایب..ستمیخوب ن.. آقا-         

 !؟یی کجا-         

 ...        زانوهاش سست شد و نشست

 ! برم اونجا؟خوامی مي        من چطور

 ..        هق زد

 ؟! مهتاب -         

 ...خودت..تنها...نجای اایب...خونه ام.. آقا-         

 .. بابایگی می چ-         

 ..تنها        .

 ! شده؟ی چ-         

 ... آقاایب..زود..ایب...کنمیع متلفن رو قط..من...ای ب-         
        

  ي تلفن رو هم برداره و شماره نکهی قبل از اهی        مهتاب تا چند ثان
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  ی زندگی واقعاری تنها عشق و همراه و کردی ، هنوزم فکر مرهی رو بگعموش
 

 ! ، همسرشهی کسهر

 لش  بغخوادی االن منی همکردی آقاش ، حس مي صدادنی با شنی        ول
 

 !ادی نرونی وقت از اونجا بچی و هکنه

  بود و ستادهی همسرش اکی نزداطی حي بود که توی        کوثر تنها کس
 

 !دی رنگ حاج محمود رو دی شدن ناگهاندهیپر

  سمت کوثر اری اختی دستش ، بي که توی برگشت ، با تلفنی        وقت
 

 .. شده بود رنگش کامل کبودشدی کرده بود و دهنش باز نمدراز

 .. شدکی        کوثر با اضطراب نزد

 ! شده ؟یچ..هی چ-         

 ! مهتاب-         

 .. حاج محمود، کوثر رو هم ترسوندي داخل چشمهارنگی بي        حفره 

 ..یخاك تو سرم مهتاب چ..؟! بودی ک-         

.         

 ؟!ی حاجی چ-         

 ؟!چشه کوثر...ایتنها ب...گفت.. تنهاست-         

  که بهش زد ياری اختی بي منتظر جواب باشه با تنه نکهی        و بدون ا
 
 .. کنارش گذشتاز

  طرف يلهایفام... داشتی بزرگی بود و کوثر مهمانمی        ساعت شش و ن
 

  ی اومده بودند و مراسم بله برون قرار بود کمی همگبای تقرخودشون
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 !شه تر و مجللتر برگزار بمتفاوت

 ! کوثریزندگ..گهی        مراسم مربوط به رضا بود د

 تک به ... مثالیب.. به نحو احسن برگزار بشهزی همه چخواستی        م
 

 ! سارا قول

  ي دو جلسه یکی ي حرفها توي همه بایتقر..        فقط هم بله برون نبود
 

  یته جشن و صد البیی جور آشناهی مراسم نی اشتری زده شده بود و بیقبل
 

 !شدی رضا و مهرسا خونده متی که به مناسبت محرمبود

  لی خونده بشه تا اواي سه ماهه اتی محرمي غهی بود صنی        قرار بر ا
 
 !رهی و به محض بهتر شدن هوا ، مراسم عقد و ازدواج صورت بگزییپا

 حاج .. شدهدهی کشنیی لحظه حس کرد از ابرها پاهی ي        کوثر تو
 

  بود و دهی شده بود که رنگش آشکارا پری اونقدر نگران موضعودمحم
 
 !ی بگه چتونستینم

  اسم مهتاب رو آورده بود و قرار از کوثر گرفته شده ی        از طرف
 

  شتری بدی هاش رو شندونمینم..دونمی نمیدنبالش رفت و وقت...بود
 

  اضطرابش هنکی بود که بدون انی هنرش اتینها.. رو از دست دادآرامشش
 

  سالن بودند منتقل کنه ، ي به مادرشوهر و عروس و دخترش که تورو
 

 ! برهی با حاجدی اومده و باشی پي ضروردی دو تا خریکی گفت

  جواب گذاشت و فقط رو به مادرش گفت ی سارا رو بي        مامان گفتنها
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 ! باشه تا برگردهزی همه چمواظب

  اصال یحاج.. شدنی گفت و سوار ماشییرا زهي فاطمه ای دلش ي        تو
 
  اومد هم اونقدر آشفته ی مادشی.. اومد مهتاب بهش گفته تنهای نمادشی
 

 !ادی بگفتی همراهش بشه، بهش مخواستی که کوثر خودش هم نمبود

  مهتاب به همراه آقاش و مادرش، از ی بود وقتمی        ساعت هفت و ن
 

 ! شدندادهی ، پهیزعفران ي مجتمع لوکس توکی ي جلونیماش

  بار هی هی مهتاب رو که کوثر گرفته بود و هر چند ثاني        اگه نبود بازو
 

 ! بردارهتونستی اش رو ،قدم نمگهی دي ، بازوآقاش

 !میهمه با هم..میما همراهت!.. شده؟یچ..؟! مامانهی چ-         
         
 ! تو ؟ي بودفی ضعنقدریا!.. چه خبره؟مینی ببمی بردی نبا-         

  که هی تر از اونفی دختر ضعنیمعلوم بود که ا..؟! بودی        چه سوال
 

  ناز و نعمت يتو... پر قو بزرگ کرده بوديمهتاب و سارا رو ال...ارهی بطاقت
 
 !محمد و رضا .. مثال شوهرشی بتی حماو

 وجه  بود که متي نفرنی دوستش ، اولی کاربنی آبدی پراي تودهی        سع
 

 ! شداومدنشون

 ...دختره است.. مائده-         

 ..        اشاره کرد سمت مهتاب و پدر و مادرش

 "!  اون دختره" -         

  ، همراه برادر چهارده ساله اش اومده شیمی        مائده دوست صم
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  رو بزنه و اونقدر نی که امکان داشت بره و زنگ واحد حسیتنها کس..بود
 

 !ه که در رو باز نکنه نشمشکوك

  نبود که تا مهتاب نیقصدش ا... حساب همه جا رو کرده بوددهی        سع
 

  نکهی ساعت قبل و از ترس امی نیول.. بگذاره انی رو در جرسی پلدهی ندرو
 

 ! رو خبر کرده بودسیپل!.. بزنهرونی و دکتر ، بادی مهتاب ننکنه

  خودش ي بجادهی سعنی هميبرا...شناختی        مائده رو مهتاب نم
 

  نگرفت و نقشه ، نقش بر آب شد ، یلیتا اگه به هر دل.. رو فرستاددوستش
 
 ... نباشهری گدهی سعيپا

  خارج نی به سرعت همراه برادرش از ماشدهی سعي        مائده با اشاره 
 

 !دی بهشون رسی البي و توشد

 !؟ي خانم نامدار-         

  نگاه کرد و بعد یبه حاج...مائده جلو رفت...تند        هر سه نفر برگش
 

 ! و مهتابکوثر

 !بودم بهت زنگ زدم... من-         

 ... جلو اومدی به همسرش قدمی        کوثر با نگاه

 ؟! مني به بچه ی گفتیچ..؟!نی هستی شما ک-         

 ..نی کردرمید..ستیوقت ن.. خانم-         

 !        به مهتاب اشاره کرد

 ! و دوستیواحد ب.. رو گفتمزی من به دخترتون همه چ-         

 ! نگاه کرد و شروع به عقب عقب رفتن کردی        به حاج
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  شما باز يدر رو برا..زنهیداداشم زنگ م!.. و دوستی حاج آقا واحد ب-         
 
 ...کنهینم

 !رفتی        به برادرش نگاه کرد و همچنان عقبتر م

 ! و دوستیب..برو !..یطف مص-         

  !دیدو...         و برگشت 
        

  بود تا دهی طول کشقهی دو دقیول..دی فهمی        مهتاب زمان رو نم
 

  يزی چچیه..يزی چچیمهتاب حس کرد ه... و ادی باز شدن قفل در بيصدا
 
 ... سرپا نگهش دارهتونهینم

 که پسرك کنار رفته  چهارچوب در قرار گرفت ي توی وقتنی        حس
 

 ! نداشتلیی با عزرای شباهتچیه ...ی و حاجبود

  خاله اش ي صدانی که همون حشدی داشت گرد می        چشمهاش وقت
 

 ...درست از کنار در..دی هم شنرو

 ! شد مهتاب یچ.. ماماني واي ا-         

 ...بسته..دهنش باز شد و.. بخواد نکهی        بدون ا

 !ه؟ی ک        مهتاب

 !خود من؟..مهتابِ..؟!        مهتاب

  اش در رو نگه داشته گهی به قاب در ، و با دست دی دست حاجهی        
 

 ...بود

 ! ؟نجای چه خبره ا-         

 که از در کنده ..روشی نيهمه .. توانش رو بکار بردي همه نی        حس
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 ..بشه

 !        مهتاب؟

  بهش يشوك بعد...رش رو از در جدا کرد  که کمی        و درست وقت
 

 ...روبروش بود ..دیباری مشی که ازش آتییخاله کوثرش با چشمها.. شدوارد

 ؟! شدهیچ..؟!نیحس..چه خبره!... کجاست؟نجای ا-         

  رنگ یی آلبالويپالتو... جلو تر رفتی        مثل مسخ شده ها قدم
 
  ي رويو کبود ..دای وغی جيصدا...ي قدم بعدمین...براش آشنا بود..رهیت
 

 !دیبا هم د... مهتاب روي چونه
        

  اومده بود که نقشه اش دهی شانس ، حتما به کمک سعی        چاشن
 

  حضور کامال سیپل.. بهتر از اونیحت!.. ، اجرا شد ی خللنی کوچکتربدون
 
 ! داشتی موقعبه

 که به زور و اجبار به اونجا  رو باور نکنه دای وي حرفهاخواستی می        ک
 

 ! شده؟دهیکش

  دکتر روانپزشک هستم و دوست همسرم ي        که مدتهاست تحت مداوا
 
 ! وجود قصد سواستفاده داشتهنی و با ادونستهیم

  بوده که مدتهاست نی روحم، ای و آشفتگی ناراحتی اصللی        که دل
 

  همسرم رفتم ، يون اجازه  که اشتباها و بدي ای پارتي گفته ازم توبهم
 

 ! کرده با پول برم اونجا دمی داره و تهدعکس
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  تنها خبر،ی بي چارهی        من رو با هزار ترفند به اونجا کشونده و من ب
 

  از ده شتری بگذارم که اگه کارم بانی بود که دوستم رو درجرنی اشانسم
 

 ! رو خبر کنهسی پلدی طول کشقهیدق

 و داشت با ...شدیزبانش باز نم... اومدی باال نم نفسشنی        حس
 

  هی زعفرانی آگاهيتو..ی بغل ماني رو تودای وحاتی گرد شده توضيچشمها
 

 !دادی مگوش

  بغل همسرش يتو!..ییبایو در اوج ز ! تی مظلومتی که با نهاییدای        و
 
  خواستمینم.. عکس واهمه داشتمي من فقط از پوشش لباسم توگفتیم..
 

 !ینی ببي اونجورمنو

  ی مانی شدن ناگهانکی سر بچرخونه و نزدتونستی نمی حتنی        حس
 

 !نهی از خشم رو ببپر

 کوثر ..کردی پرستار سرم مهتاب رو وصل می ساعت بعد ، وقتمی        ن
 

  ی زبون مي که بلد بود رویی و دعاهی اش رو گرفته بود و هر آگهی ددست
 

 !سی خيبا چشمها!..آورد

         با دور شدن حاج محمود از تخت سر چرخوند و نگاهش 
 

 .. گوش آورده بودکیتلفنش رو نزد..کرد

 ؟!آقا محسن..بله..هم. مامیخوب..بله...حال شما.. بله-         
         
 .. اسهی و شش زعفرانستی بي کالنتري آقازاده تو-         
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 ! خانتون نیحس.. بله-         

         
 !خداحافظ شما .. فقطنییبرو ب... نپرس-         

 ... گذاشت و برگشتبی جي        تلفن رو تو

 ! کنم؟کاریتو بگو من چ..؟! کنمکاریچ..دستم به دامنت ! ی حاج-         

 ... چته تو-         

 .. اشاره کردهوشی        به مهتاب ب

 جمع ... االن با حاج خانمادیم..يزنگ زدم حاج آقا اعتماد.. آرومتر-         
 

 ! شما هم کن

 ؟!می برمی بذار-         

 جمع کن برو به مهمونات .  االن پدربزرگ و مادربزرگش انی م-         
 

 !محمد زنگ زده اومدن . برس

 :دی طاق صورت کوبي        دستش رو رو

 ! خدا مرگم بده-         

 ! آروم-         

 !؟ی نباششهیمگه م!  ؟یکنی مرکای خودت چ-         

  یبرو تا حاج..االیبرو  ! رمیبذار من به درد خودم بم!  کوثر خانم -         
 
 !فتیراه ب..االی... و مهتاب رو بهش بسپرم شما برو برس به مهموناادیب

 .. بلندش کردی صندلي        بازوش رو گرفت و از رو

 ؟! بگمیچ..من برم.. آخه -         

 :  تشر زد      

  ..يزی چی ، تصادفدونمی چه میگیفوقش م...ی بگيخوای می چ-         
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 ! مرد اصال ی حاجبگو

 !چته مرد؟.. خداای -         

 !کوثر خانم برو.. برو-         

  که حاج محمود تونست به گذشتی از رفتن کوثر مي اقهی دقستی        ب
 

 ! شدهی کنه چیاب حال مهتي و مادربزرگ و خاله معصومه پدربزرگ

  ستادهی تخت نوه شون اي باالي ، با حال نزاررزنی و پرمردی پی        وقت
 

 ...دی رو کنار کشانی گري ، معصومه ی ، حاجبودند

 ..يریم.  خونشه دی کلنی بعد ، اي رو بذار براهی دخترم گر-         

 !تو رو خدا !...؟يدیشما خودت د..ی حاج-         

  یکنی که فکر مي الهی هر وسيریم.. االن نیهم.. گوش کن بابا-         
 

  لیفقط وسا . یکنی رو ، جمع مشی شخصلی داره ، تمام وساازی نمهتاب
 

  بجز ياری بخوامی شرف نمی اون بي از خونه ي اگهی دزی چچیه! شیشخص
 

 ...شناسنامه ، سند ازدواج!...شی ضرورلیوسا

 ؟! تمومیعنی..ی حاج-         

 .. کردهی       و بلند تر گر 

 !ن؟یدیاشتباه ند.. اشتباه نی داردیشا... دوستش داشتیلی بخدا خ-         

  ، سند یشناسنامه ، کارت مل! زود باش معصومه جان -         
 

  بابا االی.  ها رمیگی رو ازت منای اامی من مروقتیشب د!.. االننیهم...ازدواج
 
  !االی ،
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  به صورتش برد و ی دستي که خونده شد ، کوثرتی محرمي غهی        ص
 

  که براش ي روزنی همچي توخواستیاصال دلش نم...دی کشی راحتنفس
 

 ! بشهشونی زار و پري جورنی ها داشت انقشه

  از ی گرفته بود و قصد داشت امشب حسابادی        چنتا رقص از سارا رو 
 

 !ادی در بشی جارخجالت

 ! برادرشوهرها و خانمهاشون رو دعوت کرده بوديقصد همه         از 

 !نندی و ببانی        که ب

 !نندی رو ببیسیی ری سرشناس حاجي        مهرسا و خانواده 

 !        عروس خوشگل دکترش رو

 ! تک روي        مهرسا

 !ارنی و نه ماوردنی ها ني رو تا حاال نامداری عروسنی        که همچ

 !بوسهی باشه پسرش رو می کسنی بلند شد تا بعد از محمد اول       

 : زدي        به زور هم که شده لبخند

 االن هم !  من ي براي کردکاری چیدونیقربونت برم ، نم!  مامان -         
 

 !گهی ام دی راضرمی بماگه

 ! انداخت و رو به مادرش لبخند زدی نگاهمی        رضا به مهرسا ن

 ؟!گهی دی گفتکیاالن تبر!.. دستت درد نکنه-         

  ، از ته دی که پشت کمرش کشی        مهرسا به رضا نگاه کرد و با دست
 

 !دی خنددل

 !تیبا رضا.. دورتر به نامزد برادرش نگاه کردي        سارا از فاصله ا

  بود که دامنش کار دهی پوشی رنگ مدل ماهدی        مهرسا لباس سف
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  از باالتنه یی قسمتهانطوریهم.. بودي براق نقره اي هانیگ و نگ با سنشده
 

  !اش

 و شور و حال .. رو نشون بدهشی عالي قهی سلتونستی لباس منی        هم
 
 ! روادشیز

 !دادی پرش رو نشون مبای نقص و تقری بکلی که هی        لباس

  کی تونهی  اومد که باادشی خورون پارسال خودش رو ینیری        سارا ش
 

 ! رنگ ، مراسم رو به اتمام رسونده بوددی و شال سفیمعمول

  تر و با حالتر قهی با سلیسیی مشخص بود دختر خوشگل حاج ری        ول
 
  مجلس ي نامحرمهاي هی محمد و بقي که جلویکت.. حرفهاستنی ااز
 

 هر چند مشخص بود مال ... داشتی بود کامال با لباسش هم خوندهیپوش
 
 !ستی لباس نودخ

  ي رو سر جازی        با خودش فکر کرد مگه چقدر وقت داشته که همه چ
 

 ! هر چه تمام تر انجام بده؟ي قهی و با سلخودش

 ! نبود و حجاب کامل داشتدای پهی بقي تار موش جلوکی ی        حت

  ي باال بسته ي تر ها ، کتش رو در آورد و سارا موهابهی        با رفتن غر
 

 !دی رنگش رو دیی فرم خرماخوش

 ! پر از نازش روي        ژستها

  شونه اش ي        حلقه کردن دستهاش دور کمر رضا و سر گذاشتنش رو
 
! 
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 ! بودشی        عکاس هم دوست و همکالس

  به نهمهی انکهی دلش از اي و تودی رضا و نامزدش چرخنی        نگاه سارا ب
 

 !گفت ی اومدند ماشاللهی مهم

 : اومد و با اشاره به مهرسا و رضا گفتشی        زن عموش نزدک

 ! دو تا ؟نی اشهی میبچه شون چ.. بزنم به تخته-         

  ی اومد حرف مادربزرگش رو که وقتادشی و دی        سارا سر خوش خند
 

 !ی دلت بفرستي چهار تا اهللا اکبر تودی باي ممکنه چشم بخوري کردحس

 !ها رو که گفت رو به برادر و نامزد خوشگلش فوت کرد        ذکر
        

         الهه
         

  مرتب يبه هوا..زونی پا بلند شده بود و از بابا آوي پنجه ي        نازگل رو
 

 ! رو مخشيبا خنده ها!  گره کراوات کردن

  یلو!  دارنی پر تشنجي کرده بود که چقدر رابطه فی        حاال مهرو تعر
 

 ! چقدر با هم خوبن؟دادی من نشون مي جلودینبا

 : گذاشت زی مي قهوه رو روینی سیی        زن دا

 !نازگل.. مسعود جان-         

 ...        و به قهوه ها اشاره زد

 .. قهوه ها حرکت کردزی به من سمت می        بابا با نگاه

 ! ؟ی الي آماده ا-         

  یعی و مدل طبانهیتگرایمطمئنم حس حما. ادم         سرم رو تکون د
 

 !کردی آرومم منقدری پدر نبود که احضور
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 !شدی به شدت باالتر از خودش طرف مي        فرداد با موجود

 ! بعد از دو روز بوددنشی از دمی بود که باعث خونسردنی        ا

 ... شد و کنار بابا نشستییرای کت به دست وارد پذیی        دا

  نی نبود که با طالقش از مامان از بيزی ، چیی        رفاقت بابا و دا
 

 ..صد البته که شراکتشون هم بود...بره

  قهوه اش وانیل.. اش انداختگهی دي پاي        نازگل هم نشست و پا رو
 

 : برداشت رو

 !ی عروسمی اومده بودی ناسالمت-         

  من مشی پوزخند ، که منظور مستق کرد و با همونیی        رو به زن دا
 

 : ادامه دادبودم

 !گرفتمی می چند دست لباس مشکهی الاقل تو ترکنیگفتی م-         

 !دندی        هار هار خند

 سرم رو چرخوندم و به ...کردی مهرو چطور تحملش مدونمی        واقعا نم
 

 اف  بودند مشغول کندن پوست اطردهی که رسيروزی که از پرییمهرو
 

 ... شدمرهی بود خناخنش

 :دمی رو شنیی زن داي        صدا

 ! ان؟یی جاي تاالرای خونه شون میری م-         

 !اد؟ی بخواستی هم مییزن دا..ي        وا

 !        آماده نشده بود که

 ..مینی        سه ساعت هم االف ا

 :        رو به مهرو کردم

 ! ؟ی خوب-         
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 !دمی رو پرسای سوال دننی نگاه کرد که انگار نامربوط تري        جور

 !؟يای نم-         

 !زنگ زدم به فرداد... حوصله ندارم-         

 !یهر جور راحت.. باشه-         

 ...کردی مي        آشکارا از همه دور

 !؟ی ال-         

 ..بابا بود...        برگشتم

 ! تمومه کارت؟-         

  نشستم نهی ، دست به سدهی پوشینیبی میوقت ! فهممی نم        من
 

 !امی بشه که بنظر آماده بدی باي چطورگهید..جلوت

 ! من آماده ام بابا -         

 ! پاشو-         

  قهیوگرنه هر دو دق.. بودیی اشاره اش احتماال به زن داشترشی        ب
 
 ! نه؟ای آماده هستم دیپرسی از من نمکباری

  و يفهای با تعرمی رو که به سالن مراسم برسي اقهی دقستی   تمام ب     
 

  به بازار ی که کاوالیی برندهانی ، آخردهاشیاز خر.. نازگل گذشتيپزها
 

 ! ، حوصله سر بر بود ، حوصله سر بری خصوصي ، فشن شوهاداده

  بشه ، مخم رو خط دهی سنگ کشي که روی ناخننی        صداش ع
 

 ! خوب باشهتونستی نظر مهی جا فقط از نی حضورش ا ،کردی میخط

  گوشه هی رفتی و مکردی افتاد جمع می چشمش بهش می        مادر سوف
 
 !نشستیم
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  کی شي که بتونه با نازگل توی        هنوز از مادر زاده نشده بود کس
 

 ! و پز دادن رقابت کنهیپوش

  ي تا خونه يادی زيصله  که آدرسش رو فربد فرستاده بود فای        سالن
 

  که ی اضطرابکردمی چرا حس مدونمی نمیول... مرحومش نداشتپدربزرگ
 

  فی ردکی شينهای ماشدنی با داد،ی با حضور بابا به سراغم نمکردمی مفکر
 

 ! ، به سراغم اومد بودي ورودي جلوشده

  شد ، توسط پدر یی ، بابا شناسای به در سالن اصلدنی        قبل از رس
 
  !نایس

 ... نبوداطی حي        کم آدم معروف تو

  که دور و یی آدمهانی ای به سرشناسچوقتی ها هیوانی        خب ک
 

 ! بودند نبودندختهی ربرشون

 .... هايموری ها ،تگانی زاده ها ، شای ها ،زکیمی        کر

 !اون دو پسرش !... خود بابا ناصر و هر دو پسرشی        ول

  گهی کس دچیه..ارندی رابطه ها رو بوجود بنی تونستند ای نمنایاگه ا        
 
 !تونستی هم نميا

 ! رو ندارمنهای بادمجون دورقابچنی اي حوصله -         

 ... بود که نازگل رو طرف صحبت داده بودیی        زن دا

 !؟ی ال-         

 ...        برگشتم سمت گلنار

 !اشکنار من ب..زمی عز-         
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 ! به من نگاه کنهنکهیبدون ا.. شالش رو مرتب کردي        و پره 

 االن ... مردهای بفهمه زنده ام زدی        سال تا سال که به من زنگ نم
 
 ! داره با من؟ی خوبي که رابطه هی بقي ثابت کنه جلوخواستیم

  بابا و ی عصباني اخمهایول...        محل نگذاشتم و سرم رو چرخوندم
 

 ! ، جلوم بودشدی اش که سمت نازگل حواله مچونه

 اگه بابا و زنش گذاشتند .. بهم برسندیی تا نازگل و زن داستادمی        ا
 

 ! بدون فرداد رو حس کنمي دو روزه نی ایخوش

  دهی بود صداش رو هم نشنيدو روز... باز شدشمی ناری اختی        ب
 

  ی جوابدونستمیجواب نداد ، مهمون شب اول که بهش زنگ زدم و ...بودم
 

 !شی کال نندازم رو گوشسی مشدی نمیول..ستی کار ندر

 ؟! کرده بودکاری دو روزه چنی        ا

  کاریبپرسم چ . نمشی ببخوادی لحظه حس کردم دلم مهی        
 

 جفت پا رو شکم !...؟ي شکوندویگردن ک!..؟ي کردی متالشویمخ ک!..يکرد
 
 !؟ی رفتیک

 ! که ي من برديآبرو!  اون شالتو نمیباز کن بب ! ی ال-         

  دراز شده بود و شالم رو یی برگردم عقب دست زن دانکهی        قبل از ا
 

  هی به نازگل کردم و موهام رو یاخم...فشیگذاشت داخل ک ! دی کشآروم
 

  انتخاب لباس حرف ي گلنار براي قهی سليرو.  صورت مرتب کردم طرف
 



 1214 

  که برام آورده یدامن مخمل کوتاه.  بود ومدهیاز لباس بدم ن .  بودمنزده
 

  و دی سفرهنیپ.  روشن داشت ي قهوه اي بود و توش، رگه های مشکبود
 

 ... ، کار شده بودفی ظرپوری هاش با گنی سر آستي بلند هم رونیآست

 ...        جلو اومد و موهام رو مرتب کرد

  رو انتخاب بی ترکنی همقایدش هم دق بود که خونی امی        ناراحت
 

 ! بوددهی پوشي دامن قهوه اي رو رورهنی پنیهم...بود

  ي با بابا رونق تازه ای و احوالپرسی        با ورودمون به سالن ، بازار روبوس
 

 !کجا بود؟...چشم چرخوندم .  بود گرفته

 جلو .. شدمدنمونی شدن پوران و لبخند محوش با دکی        متوجه نزد
 

  که دمی رو دهیهان... بازم حواسم به اطراف بودیول..می کردی و روبوسرفتم
 

 !دیقهوه شا..دونمی ؟ نمی ، چوانی لهیبا ..رفتی پله ها رو باال مداشت

 :        بالفاصله از آغوش پوران جدا شدم

 ! فرداد؟-         

 : کرديزی        اخم ر

 ! دو روزه اصال حالش رو؟نی ايدیسپر!  ؟يای بدی تو حاال با-         

  کنم ؟فربد هم گفت خوب کاریچ. ماماندهی تلفنم رو جواب نم-         
 
 ! فعال این.. حالشستین

 : به شونه ام زدی        نگاهش به پشت سرم افتاد که دست

 ! بدون که از دستت ناراحتمیول...میزنی بعدا حرف م-         

 !        به درك



 1215 

 به سمتش رفتم و بعد از .  شدم نای کنارم که گذشت متوجه آدر        از
 

 .. رو به راه نبودادیانگار ز.  گفتم تی تسلیاحوالپرس

 !؟ي آدری خوب-         

  هی گرخواستی کرد که انگار مي اش رو جورافهیق..        سرش رو باال داد
 

  :کنه

 !رمیمیدارم م..؟! خوب-         

 ؟!هی چ-         

 ! پدرسگ بپرسهی از اون الش-         

 ! هم نبودگهی دچکسیه..  نبود نای        اگه منظورش س

 ! شده؟ی چ-         

  بچه دار تونمی بگم من نمیبابا به ک...؟! وضعه من دارمنی ا-         
 

 ! خوام ینم..بشم

 !        اشکش روان شد

 ؟!االن.. آروم-         

 !کنمی بند دارم استفراغ مهی  از صبح که اومدم-         

 . نشون ندادمیول..        خنده ام گرفت

 !پی چی پشت کوهيشعورهایب..خورهی حالم ازش بهم م-         

 !ی تحمل کندیبا..هیعی طبنای ا-         

  زورت کرده بچه ی سالته کیتو س..؟! من چرا تحمل کنم-         
 
 !هم طرفم نفي مشت عقب افتاده هیمن با ..؟!ياریب

 ..دی صورتش چرخي        چشمهام تو

 ! فردادي        بچه 
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 خنده .. خنده داریلی خزی چهی . شدی مای دنزی چنی        قطعا خنده دارتر
 

 !زی چنیدارتر

 !ی وجبمی فرداد نهی..ی وجبمی ني کوچولوهی        

 ! حالم بهم نخوردی چرا باز ، ولدونمی        نم

 کنار .. روبرومون بودیدم و سرم رو که بلند کردم ، سوف        لبخند ز
 

 نشسته ، از همون فاصله با مادرش که چشم تو چشم شدم سر  ! مادرش
 

  شی با گوشيزی کردن چپی مشغول تایسوف. جواب داد.. دادمتکون
 

  ي در وروديسر چرخوندم و فربد رو جلو... نبودیچیحواسش به ه..بود
 

 ..دمیر د صحبت با چند نفمشغول

 ؟!ی ال-         

 ... نگاه کردمنای        برگشتم و به آدر

 ! االن رفت باال زهی اون چ-         

 !؟ی ک-         

  !هی هان-         

 !دمشی        د

  !مارستانی مجبور شد بره بادی از سر درد زشبید.. فرداد باالست-         

 ! باال رمی م-         

 :ه شدم بازوم رو گرفت کزی خمی        ن

  !خوامای ازت مي بازتهی شلهی یعنی -         

  فاصله نیی شده از پای منحني با ده تا پله بای تقري باالي        طبقه 
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  هر ي ست تومی هشت دست نای هفت بایتقر. سر چرخوندم ..داشت
 

 ند  چشتریب.  خلوت تر بود یلی خنجایا. راه افتادم .  قرار داشت شنیپارت
 

  جدا ي خودشون رو تافته شهی که هملیساناز و سه.  زن و مرد مسن نفر
 

 ...کردندی از جمع حس مبافته

 ..        جلوتر رفتم

  حدس تونمیم.. آشنا بودیلی برام خافشونی که قي        و دختر و پسر
 

 .  باشمش دهی دي جشن نامزدي تودیشا . نانی دورتر فرداد الی فامبزنم
 

 !بله...و...رفتم جلوتر

 !ي بازتهی        شل

 اونم تو ..ارمی در بي بازتهی فرداد شلي درصد تصور کن براکی        فقط 
 
 !تی وضعنیا

  بود و با آرنجهاش ، دهی کشزی مي داده به مبل ، پاهاش رو روهی        تک
 
  و یعی طبیلی کرد خی هم ، سعهیهان.  و چشمهاش رو گرفته بود یشونیپ
 

 ! خودش رو از شونه اش جدا کنهيعاد

 !        که من نبودم بهش وصل بودم

 ؟! بوددهیهنوز منو ند..        جلوتر رفتم

 !کنهی انگشتاش ، داره نگاه مي        حس کردم از ال

  مبل گذاشت،ي        دستاش رو کنار برد و پشت سرش رو

  مین.. خدايض رضا محیول.. رفتمکتری        ناخوداگاه لبخند زدم و نزد
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 !کردی هم سمت من نمینگاه

 : بودم که سالم کنمکشی        اونقدر نزد

 .. فرداد جان-         

  من در ي که برای توجهی بتی همون وضعقایدق..        کنارش نشستم
 
 ! داشتمهی گرفته بود ، من نسبت به هانشیپ

 : شدزی خمی نهی        هان

 !وه ات رو قهزمی بخور عز-         

 ؟! بگه زمی عزينجوری من ، اي جلودادی بهش اجازه می        چه قانون

 ...        به دور شدنش نگاه کردم

  دونستمیم! بخدا !  بابا بزرگ يبرا . زمیواقعا ، متاسفم عز!  فرداد -         
 

 ! بودمنیخودم هم هم ! ی هستی عصبانچقدر

 !اشم درصد فکر کن من ناراحت بهی        

  !يدادیجوابمو نم.  باهات حرف بزنمی فکر کردم اول تلفن-         

 ... بودرهی حرف ، ساکت ، به روبرو خی        ب

 ..ننیی پانای بابا ا-         

.         

 !ششون؟یپ ...می بر-         

.         

 ؟!زمی عزیگینم..یچی ه-         

  ، باعث شد سرم رو عقب  سرش و پوزخند تلخشی        چرخش ناگهان
 

 ...بکشم

 ! الهه؟-         
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  دونستم االن چه کلمه ی اش ترسناك شده بود ، که نمافهی        اونقدر ق
 
 !گفتمی مدی بايا

 ... بله-         
         
 !زم؟ی بگو عز-         

 !؟ي تو منو دوست دار-         

 ! سرم ي محکم زده تویکی        حس کردم 

 .  نموند رهی بهش خشدی چشمهاش بود ، که اصال نمي تويزی چهی        
 

 .مثل آهنربا بود .. مثليزی چهی که تو چشمش بود ، يزی چاون

  که دمیرسی مجهی نتنی به اکهی ؟درست وقتکردی رو منکاری        چرا ا
 
  شدمی که مطمئن میدرست وقت!  قلبم ي از عشقش نمونده تویچیه
 
 بهم ... معادله جور کردم و حلی ، که هر چکردی ميکار ! خوامشینم
 

 !زهیبر

 ! لنگه پا وسط برزخ نگه داشته بودهیمن رو ..         چهار سال بود

 ! معلومه-         

 ..شدی که راحت خر میهمون.. بودگهی دي الهه هی!         من نبودم 

 !ستی معلوم ن-         

 ! به منرهی خمیو مستق..بود چشمش افتاده ي پایفی ظرنی        چ

 !معلومه که عاشقتم!... فرداد؟یگی مينجوری چرا ا-         

  سرش رو خواستی ، االن فقط دلش مشعوری احمق بي        اون الهه 
 

  جون داره بگه کهییو تا جا.  اش ، و محکم بغلش کنه نهی سي روبذاره
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 !خوامتیم

 ! خر برگشته بودي        همون الهه 

 ... و خودم رو بهش چسبوندم.      دستام رو دور کمرش حلقه کردم    
 
 !خوردی نمی تکونچیه

 ! من دوست دارم فرداد-         

 ...ی بهم گفتمارستانی بي اون روز تو-         

 اصال مهم نبود ساناز و !         سرم رو بلند کردم و نذاشتم ادامه بده 
 

 ...خواستمیمن فقط لبهاش رو م!نجانی اشوهرش

 !        چطور تونستم اون حرف رو بهش بزنم؟

 اونقدر درد ..نی زمي رويمنو کوبونده بود.. کهيدید!.. غلط کردم-         
 

 مهرو گفته بود حال بابا خوب ..گمی می چدمیفهمی که نمداشتم
 
 !من دلم برات تنگ شده بود..ي هفته نبودهیخودت ..ستین

 !شده بود        بخدا دلم برات تنگ 

 .. من دلت برات تنگ شده بودیول..ي اوونهی        تو د

 !یکنی فرار نمچوقتیه... قول بده-         

 ! شدمرهی خزی مي هی گرد به پاي اش ، با چشمهانهی سي        رو

  بهم بخوره ی عروسي جورهی خواستیدلت م...؟! آرهي بريخوای م-         
 

 ؟!ي برکه

 : کردم        سرم رو بلند

 ؟!یگی می چ-         

 !؟يری م-         

 ! فرداد؟-         
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  هی زندگي لحظه نیتری و واقعنی تریاالن لعنت!.. من دوست دارم-         
 

 !باور کن دوست دارم ...ی المنه

 ؟! کمر مني رويذاری        چرا دستات رو نم

 ! منم بودی لعنتي        لحظه 

 ؟!يدی بهم می قولهی..تینت لعي لحظه ي تو-         

 ! باشهی هر چ-         

 ! منيبابا!.. بابا ي پايپات رو نذار جا!.. نکنانتی به من خ-         

 ! دو تا قولهنی ا-         

 !ي هست که دو تا قول بهم بدی تو هم اونقدر لعنتي لحظه -         

 !خندهی داره مگفتی مزشی ري        تکون خوردنها

 : کردپی تایوف        س

 !        حواست با منه؟

 !دی گذشت تا جواب فربد رسهی        چند ثان

 ! مردم رو بدمتیبذار جواب تسل!.. بابابزرگمم مردهیول!...        با توئه

 !خوامتی        من م

 ! هم بودنديدرست روبرو..دی        چشمک فربد قبل از جوابش رس

 !زه؟یری هم ازم مگری        ج

 ! من یاک!..یکامال اک!.. فربدیی        تو اک

 : کردپی دست داد و بعد دوباره تاگهی        فربد با دو نفر د

 !ی بگنوی ادی به بابا و داداش انگلت بایول...        متوجهم جونم

  پدر الهه در حال خوش و بش کی        و با سر بهشون اشاره کرد که نزد
 

 !بودند

  ی رو راضنای بابا اتونمیم.  خبر فوق فوق العاده برات دارم هی        فربد 
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 !مثل آب خوردن...کنم

 ! فربد فرستادي پر از لبخند برای        سرش رو بلند کرد و چشمک

 !        خوبه

 !کنهی ات مجانزدهیه..ي بشنودیبا..گمی مي        دارم جد

  ازش بعنوان یکه سوف بوده يزی چنی پانصدمقای        فربد فکر کرد دق
 
  ، " تموم شد " ، " ان ی راض" ، " تمومه گهی د".."! کردم شونیراض" گهید
 
 ! کردهادی

 : کردپیتا!.. ها بودی مسخره مثل قبلزی چهی        البد 

  بابابزرگ االن فقط منو داره که جواب مهموناش رو یول.         خوشحالم 
 

 ! کجاستستیبابا هم معلوم ن . ییجا هیفرداد گور به گور شده !...بدم

 !خوامتیم..        فربد

  گذاشت و مشغول دست بی جي رو توشی که گوشدی        فربد رو د
 

  دی هم سابيدندونهاش رو رو... با زن و مرد روبروش شدی و احوالپرسدادن
 
 ... بلند شدو

 !لو اومد جي اگهی مرد دی زن و مرد رفته بودند ولدی که رسکی        نزد

  مرد روبرو ي فربد حلقه کرد و سرش رو براي        دستش رو دور بازو
 

 ! تکون داد تا زودتر برهنامحسوس

 !يدی نمامی جواب پ-         

  رنگ ، یی و طالدی سفی منحني پله هاکینزد..        چند قدم دور شدند
 
 ..ستادندیا
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  حرف یوقت..؟!يبودمتوجهشون ...ستندی لبات اصال متقارن ن-         
 
 !شهی مشخص میزنیم

  به صورتش، فربد ، سرش رو عقب دهی نرسی        دستش رو دراز کرد ول
 

 !دیکش

 !چکشون کردم!.. ندارنی مشکل-         

 ! بذار منم چک کنم-         

 !آره بابابزرگم بود!... ممنونیلی خ-         

  ماکان ي رهیربد نگاه خ بهش وصل کرد و فشتری خودش رو بی        سوف
 

 !دی درو

 ! خوامی ، منم مي قهوه خورددمتی د-         

 !دمیداغ د... فدات شمارمی در بتونمی نمي مسخره بازنجای من ا-         

 .. کامل اخم کرده بودی        سوف

 !؟ي مسخره بازیگی به بودنت با من م-         

 !نی برگرد فقط داداشتتو بب-         

 !ای هم دنبالم نچوقتی هگهی خونه ، درمی ، مي اگه االن نذار-         

  که یدونیم.. االن قهر کنشهی اگه میول.خوامتی میلی ، خی سوف-         
 
  خوادی دلت مم،یتو اتاقت تنها که بش! لبامم نامتقارنه .  دنبالت امیم
 

 !ی کنچکشون

 ! رفتمگهیمن اگه برم د!  صد سال -         

 !کنمی می باهات آشتگردمیمن برم!.. برو اشکال نداره-         

 ...دی رو با هم دی اومد و فربد و سوفنیی        ساناز از پله ها پا
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 فربد چشمش به شکم جلو آمده اش افتاد ... رفتکی نزدي        با پوزخند
 
 ! زدی لبخند واقعو

 !یسوف!.. فربد جان؟ی خوب-         

 ؟! کوچولولیسه..يتو چطور...ز ممنون سانا-         

 !        و به شکمش اشاره کرد

 : گفتی لب باز کنه سوفنکهی و قبل از ادی        ساناز خند

 با ..می نبودیما راض ..یالزم نبود ول!  ساناز جان يدی زحمت کش-         
 
 ! حالتنیا

  یچ کردیداشت فکر م.. از سر شرم زدي کرد ولبخنديزی        فربد اخم ر
 

 !ساناز قرمز شده بود..بگه

 !دمی رو ندلی سه-         

 ! نگاه نکنهی سوفی به لبخند دندونکردی می        ساناز پر اخم ، سع

 !با اجازه فعال .. فرداد و الههشیپ.  باالست -         

 ! راحت باش-         

 !و رفت ..ی سوفيبا تاسف برا.. تکون داد ي        سر

  به فربد ي اکهی راهش رو کج کرده بود که تنی بخاطر اشتری ب        ساناز
 
  فی متوجه شد حرعی سریلی خی شده از کولش بندازه ، ولزونی دختر آوو
 

 !شهی زاده ها نمی زکزبون

 .. رو از دور بازوش انداخت ی        چند قدم که دور شد فربد دست سوف

 !؟ی چیعنیبابزرگ  بایدونیم!.. من عزادارم؟ی تو متوجه-         

 ! کات کنم آره؟يخوای م-         

 !دی ماکان رو دی عصباني افهی کرد و دوباره قی        نچ
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 !کردمی باهات کات مدیهمونجا با... باغي من همون روز تو-         

  کی رو کوتاه ، با انگشت کوچشیشونی        فربد دست برد و پ
 

 !دیرس ی به ذهنش نمي اگهیفکر د!..خاروند

 ؟!فکرات تموم نشد..رمی دارم م-         

 ! نداشتنی لبام قبال مشکلنمیبی مکنمی فکر می هر چ-         

 :دی خندی        سوف

 !نییبکش پا!..القی درسمی من بهت نم-         

 ! ماکان روبرومونه-         

  ما لباشونو امتحان ي که جلوییمگه اون دخترها!  بره گم شه -         
 
 ؟! داداش ندارنکنهیم

 ! بابابزرگمم مرده-         

 ! قدم عقب رفتکی کرد و غضب آلود ی هوفی        سوف

 ! مننی تو ماشمی بر-         

 ! ما با هممی چقدر خوب بودیدونی نم-         

 ! فربد-         

  تو ی با سوفي منو بچرخون ، نريعزادار!  فربد گفتی مشهی هم-         
 

 !نشیماش

 ! بزنم؟غی ج-         

 !ستی نشونیچی گول نخور ، لبات هگفتی م-         

  عقبش رو دیبا!.. بلند مامان رو آوردمیمن شاس.. گفتمي جد-         
 
 !ینیبب

  نیماش.. شدهسیدهنم سرو..هی بابابزرگ االن فکر کنم ازم راض-         
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 !کجاست؟

 . بودند ی مادر سوفنیو سوار ماشهر د... بعدي قهی        کمتر از پنج دق

 و ، کلمات ...        هر دو دستانشون صورت طرف مقابل رو قاب گرفته بود
 

 !شدی مقطع

 ! اسپرسو دوست دارمي منم مزه -         

 ! من اسپرسو نزدم-         

 !خورمشیدارم م ! فهممیم ! ي زد-         

 !خورهیحالم ازش بهم م!..یکنی می شوخ-         

 ؟! سوال بپرسمهی.. شهی فربد ، م-         

 ! بپرس -         

 ؟!ينجوریا.؟!ي بودی تو قبل از منم ، با کس-         

 !کنهی فرق مای دني جورش با همه نی معلومه نه ، ا-         

 ؟! کنمی فرق مای دني من برات با همه یعنی -         

 !یکنی م-         

 ! من عاشقتم-         

 !نمی منم هم-         

 !ادی حد خوشم بنی تا ای ، از کسکردمی فکر نمچوقتی ه-         

 ! حس رو دارمنی منم همقای دق-         

 ! با تو باشمای تا آخر دنخوامی م-         

 !ی سوفیزنی حرف میلی خ-         

 ؟! گفتمی اون روز ته باغ بهت چادتهی فربد ، -         

 !هادمی همشو -         

 !ستمی که کنارت نیی وقتانکهی در مورد ا-         

 !ادمهی -         
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 ! گفتم؟ی خب چ-         

  !ستی حرفها ننی االن وقت ا-         

 !ادتهی پس چرت نگو -         

 ! درست حرف بزن با من -         

 !ادته؟ی!..می بهم متصل باششهی خواد همی دلم منکهی در مورد ا-         

 !کلمه به کلمه اش رو ..قای دق-         

 ! بود؟ی خب چ-         

 !منم خوشم اومد!..می بهم متصل بشدی ما بای گفت-         

 ! کردمدای من راهش رو پ-         

 . ندارمی مشکلچی هنیمن تو ماش..یاک!.. خوشحالم-         

 ! منم ندارم-         

 ! نبودمی سوفهی با نی من تا حاال تو ماش-         

 ! که بابابزرگش دو روزه فوت کردهی منم با کس-         

 ! شدرهی حرف بهش خی بهی        فربد چند ثان

 ؟!ی که بابابزرگش دو روزه فوت نکرده چی با کس-         

 ! خاك تو سرت-         

 !        لبخند زد

 تو کوچه  رو ببرم نی پاشم ماشيخوایم!... راحت شد المیخ..ی اک-         
 

 ؟!ییباال

 ! بلند شو گند بزن توشی قبلي دوباره مثل دفعه -         

 ! روح بابابزرگ رو کاپوتهنجای اکنمی حس م-         

 !اری رو بيری اسم اون پگهی دفعه دهی.. فربد-         

 !؟ی تو مطمئن-         

 ! شددهی کشششی        ن
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 ! شک نکن-         

 !م " نکن" و " شک "مات  من عاشق کل-         

 ! گفتم؟ی با خودم چیدونیم..دمتی که دي بارنی اول-         

  به مراسم سوم زنمی گند مگفتمی من داشتم میول..دونمی نم-         
 

 !بابابزرگم

 ! مني بچه هايبابا.. گفتم ، خودشهی من داشتم م-         

 ؟! ماکانم کنارت بود-         

 !گشتمی مي که زده بودي هفته داشتم دنبال عطرهی فربد تا -         

 !می حرف بزندی نباگهی بنظرم د-         

 ؟!گوشت با منه!... فربد-         

 ! با توئه -         

 ! نقشه اش رو لو ندهنی از اشتریو ب.. فکر کرد ساکت باشهی        سوف

 ! نتونستی        ول

 !م؟ی ، بچه دار بشخوادی تو دلت م-         

 ! احمق بودنقدری        ا

 !زی چنیجالب تر...ی مني جالب برازی چهیتو  ! ی سوف-         

 ؟! ، آرهزی چ-         

 !ی جالب ولیلی خ-         

 !ه؟یدر مورد بچه نظرت چ!.. بچه؟-         

 ! بچه هم خوبه -         

 ! منو؟يبچه !..؟ي تو بچه دوست دار-         

 .ه معلوم-         

 ! نظرت راجع به بچه-         

 ! اومدمی نمی فک بزننهمهی قراره ادونستمی اگه م-         
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 !نظرت رو راجع به بچه بگو..گهی بگو د-         

 !ياری مای منو به دني بچه هاي تو همه -         

  کنمیمن واقعا فکر م!.. االن بشنومتونستمی بود که می حرفنی بهتر-         
 
 ! مادر خوب بشمهی تونمیم

  ای به دني مطمئن شد برایو سوف.. گفت ی دلش زر نزني        فربد تو
 

 ! کردهدای رو پشیکامال آمادگ.. دختر باشههی اگه شتری بچه ، بهی آوردن

 !خوامی منوی ماشنیا.. من-         

  که داخل ییبا انگشتها..        سرشون رو کنار هم گذاشتند رو به سقف
 

 ! شده بود چفتهم

 !خوامی من تو رو م-         

 : رو نوازش کردی سوفي و موهادی        فربد چرخ

 ! عمرم بودي قهی پانزده دقنی بهتر-         

 ! کرده باشمدای ،همسرم رو پی هجده سالگي توشهی باورم نم-         

 ؟!يدی به من می قولهی -         

 !دمی م-         

 ! نکنانتیبهم خ.. سالم بشه من شصتی وقت-         

 ؟! کارو بکنمنی ای چي برا-         

  جهی نتنی به ادیشا!..ي زن چهل و چهار ساله اهی تو اون موقع -         
 

 !ی کنانتی بدبخت خهیری پهی که الزمه به یبرس

 ؟!ی االن انتخاب کني رو براي بهتري جمله ی واقعا نتونست-         

 !بخدا ..یر کردم ول فکیلیخ.. نه-         

 ! قربون فکر کردنت برم من-         
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 ؟!هیحست االن چ... فربد-         

 کثافت صبر کرد همه .. بابابزرگ ما رو تنها گذاشتهکنمی حس م-         
 
 ! تموم بشه بعدیچ

 منم حس ... رو دوست دارم" س " زبون گرفتنت موقع گفتن نی ا-         
 
 ! ازت جدا بشمتونمی نمگهیا د ، واقعکنمیم

 !یسوف...؟!می جدا بشمیخوای مگه م-         

  بود که تو صدام ی که عاشق اسمم شدم وقتي بارنیاول!.. جانم ؟-         
 

 !با اون س گفتنت..یسوف..يزد

 ! س در آوردي فربد رو موقع گفتن کلمه ي        و ادا

  خودم ي برایلیخ...ه واقعا حس شوهر بودن بهم دست داد-         
 

 !متاسفم

 ! چرا متاسف؟-         

 !ادی شوهر خوشم نمي اصال از کلمه -         

 ! گاز گازت کنم؟خوادی چقدر دلم میدونستی م-         

 !می بلند شدی ما با-         

 !می بلند شدی که بامی زن و شوهرهی ما االن -         

 ؟!میشی بلند نمیچرا ول..قای دق-         

  تونستی که میی دهن فربد گذاشت و تا جاي دستش رو روی        سوف
 

 !دی نره ، با صدا خندرونی بنی بخنده و صداش از ماشبلند
        

 دهی        ش
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  شیی جلوينهای ماشلی اردر قرمز رنگ ، و سسی به پلی        رضا با نگاه
 
 : خاموش کرد ،

 !می االفهقی اقال پنج دق-         

 : بلند نکردپدی        فربد سرش رو از آ

 ! دو رکعت نماز بخونهیوضو بزن ..االی بلند شو -         

 باز .  نگاه کردی بغلنی به ماشاری اختی        رضا سرش رو تکون داد و ب
 

 ! چشمک زددی دختر شال سفهم

 :بعد به فربد..        دوباره به روبرو نگاه کرد

 ! اون تو؟ي داریچ -         

  پدی دوباره به آعی باز ، و سرشیبا ن.  انداخت ی نگاهمی بار فربد ننی        ا
 
 ! توشيو عکسها.. شدرهیخ

 ! رو هک کردنی دختر توکلی بچه ها گوش-         

 به .. راهش رو از خانواده اش جدا کرده بودی        رضا از شونزده سالگ
 

 ! لجنت يقای آقاش رفقول

  ی زندگي ، همه ی و چهارسالگی سي توخواستی مي      حاال چطور  
 

 ! رو فراموش کنه و راهش رو جدا؟شیقبل

  می بود که براش مهم نباشه، تصمزهی انگیاونقدر ب . تونستی        خب م
 

  بوده که باعث شده می شاه عبدالعظي مهتاب ، تويشب نامزد!  شبش اون
 

  گهی خودش ، حاال دای شرکت کنه ، شقای رفي های دورهمي تونخواد
 

 ! رو ندارهیچی هحال
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 .. فربد ی        ول

  ی بدی بود که باي همون گروه دوستان خالفکاري        فربد هم تو
 
 ! خالفکارها بود اصال يسر دسته ... ، که نه شدی مالشونیخ

 !گرفتی رو ، فربد ممی کنکاری ، حاال چماتی        نود درصد تصم

 ! نداده بودی تجاوز دسته جمعشنهادی     تا حاال فقط پ   

  ینه تا وقت.  اومد ی وجود ، دل کندن از فربد ، از رضا بر نمنی        با ا
 

  هی و مثل بقخوردی رضا بهم نمیحالی همه بنی خود فربد حالش از اکه
 

 !کردی نمولش

 !هی واتوب النی اگهی می چنمی ببنیی رو بده پاشهی ش-         

 حاال خوب بود فربد خبر نداشت از ... خنده اش رو گرفتي        رضا جلو
 

  که ي به روزيوا..گفتی مينجوری رضا و اي اهی ثانستی بي خوندنهانماز
 
  !دیفهمیم

 ! تو که سرت اون توئه-         

 :        فربد سر بلند کرد و به دخترك چشمک زد

 وضو گرفته !  کارا آخر عاقبت نداره نیبگو ا!  تو باهاش حرف بزن-         
 

 ! بدونمخوامینه من م!.. شرف ندارن؟نایا!..نچ نچ نچ..؟!رونی اومده باصال

 .. با دست دادي فرستاد و فربد جوابش رو همون جورکی        دختر ال

  اش افهیق!..بچه ها گشنه ان!  نباشی اجنبنقدریرضا ا!.. قربان تو -         
 

 ! بشهتی هداادخوی متابلوئه

 :        راه باز شد و رضا روشن کرد
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 ! شد؟ی چی عروس-         

 !دی خنداری اختی        و ب

 : شدپدی آری داد و دوباره مشغول نگاه کردن به تصاوهی        فربد تک

 بذار ..؟!يخندی ممیتی مشت بچه هیجلو  ! میما عزادار ! شرفی ب-         
 

 !رهی بمبابابزرگت

 : رضا قطع نشده بودي    خنده     

 ! عقب افتاد؟یلیخ..ي نه جد-         

 !يدی خندينجوری انتتی فقط بب-         

 ؟! آره-         

 !رضا سر چهار راه!  البد -         

  بود که وسط ی سنتی فروشی        چند متر جلوتر ، سر چهارراه ، بستن
 

 !خواستیرو م شی بستنی و بوران هم ، فربد آب طالببرف

 !یشی مادهی خودت پ-         

 من .. که من خسته امیدونیم!...شمی نمادهی که من پیدونی م-         
 

 !فربدم..قتمیرف

 ! گفتيادی ، جونت باال بشدی مادهی که پینی        رضا ترمز کرد و ح

  ي رو روپدی که فربد آگذشتی منی از بسته شدن در ماشهی        ده ثان
 

  ری زي داده بود و دستهاهی که به داشبورد تکیی گذاشت و با پاهاکنسول
 

  ي از کجا شروع کنم براي فکراش براي ،شروع به دسته بندسرش
 

 ! کردیعقوبی پسر يریحالگ
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  بود که تلفن رضا شروع به زنگ دهی رسی خوبجی به نتابای        تقر
 

  رضا انای اح برش داشت تا اگه مهرسا بوده وی معطلیب.  کردخوردن
 

 !نهی کرده ببمی مخاطب تنظي رو روعکسش

  کامل از دهنش خارج " ی به خشک" کلمه ناشناس ، هنوز دنی        با د
 

 ! آخر ثابت موند ي دو شماره يکه نگاهش رو. بودنشده

 ! عقب تری        کم

 !ی قبلي        دو شماره 

  !دی نفس بکشه ، سرش رو عقب کشنکهی        بدون ا

  که ي و به فربدشدی خارج ملی        تمام شماره ، داشت از قاب موبا
 

 !کردی می زده بود ، دهن کجخشکش

 !؟ی چي        برا

  ي که ممکنه توي مزه انیو فربد حس کرد تلختر..        تماس قطع شد
 
 !رهی منیی وجود داشته باشه، داره از گلوش پاایدن

 !؟زنهیزنگ م...         به رضا

  ، لی موبايصدا.  نگاه کردی فروشی به بستني        سر چرخوند و با ناباور
 

 ...نی گردوند داخل ماشبرش

  شماره رو فراموش نی اذارنشی قبر مي توی        فقط ممکن بود وقت
 

 ...کنه

 !زد؟ی        چرا به رضا زنگ م

 !معطل نکرد..گشتی ، و رضا برمشدیتماس باز قطع م.         معطل نکرد 
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 ؟! بله-         

 ؟!ي نامداري آقا-         

 ؟!یخودت..؟!        آره

 !دیی بفرما-         

 ! خش تو گلوش رفته بودنی        خوب بود که ا

  ای هست ادتونی دونمینم ! ي نامداري ام آقايمن عباد... سالم-         
 
 ..همکارتون بودم قبال..نه

 ! کنه هیحاال دوست داشت گر.. نگاه کردیفروش ی        دوباره به بستن

 !        واقعا خودش بود

 .. اومدرونی ، دوباره از گلوش بدیی مثل بفرمايزی چهی        

 !ی هستي        عباد

 .. موقع مزاحم شدمیب..خوامی معذرت م-         

.         

 !دارهیبر نم...رمیگی مهتاب رو مي        من چند روزه دارم شماره 

 ؟!دهی        ش

 شماره تون رو از خانم  . نینبود.  به دفترتون زنگ زدم روزی د-         
 

 !دیببخش.. گرفتميریکب

 !        ببخشم؟

 خونه رو  .دهی رو جواب نملشیموبا.  از مهتاب ، اصال خبر ندارم -         
 

 .نطوری همهم

 ؟!یزنی با من حرف مي        دار

 ؟!دهیش..؟!تو ... خودِ..؟!ی        خودت

 ؟!نی شما ازش خبر دار-         
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 !دهی        ش

 ..تو ... مردمیداشت م... خونتوني        من جلو

 !؟ي نامداري آقا-         

 ؟!چون من اخراج شده بودم..؟!ي        ازدواج کرده بود

  ی سرش رو به پشتاری اختی از عقب ، بینی ماشدی شدیی الي        صدا
 

 ! کوبوندیصندل

  ي تووانی ، با دو لشدی مکیرضا نزد.         تازه به اوضاع مسلطش شد 
 

 ...دستش

 ...ي آقا-         

 .. آره-         

 ؟! گفته بود بهشی        چ

 ! ؟ستی        مهتاب ن

  ومدهیکجاست االن ؟ دو هفته ست ن!.. آها ، خب ، خوبه مهتاب؟-         
 

 ! کارسر

 .. خوبه آره-         

 ؟!یشناسی        صدام رو هم نم

 ..گمی بهش م-         

 :        گلوش رو صاف کرد و ادامه داد

 !رهی تماس بگ-         

 !اد؟یچرا نم!..خوبه؟ . ی مرس-         

  گند داشت از پشت خط يبو... گنديبو . کردی حس منی بنزي        بو
 
 ! اومدیم
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 !دارخدانگه.. باشه-         

  یکی.  دستش موند ي تولی به موبارهی        و بالفاصله قطع کرد و خ
 

  توش بود رو بهم ی معده اش و داشت هر چي گذاشته بود تودست
 
 ..شدی خارج منی از ماشدی حاال بانیهم..زدیم

 ! بودشی چند قدميرضا تو...        در رو که باز کرد

  یباد خنک .گرفتی رو سمتش م سبزرنگوانی لی        با لبخند ، وقت
 

 !به رضا .. شده بودرهیخ.. رو بهم زدموهاش

 !و دستش رو برگردوند..        اونقدر که لبخند رضا جمع شد

 ؟!هی چ-         

 !شناسه؟ی ، مهتاب رو از کجا مدهی ش-         

  ، براش شونی دو اسم ، اونقدر از دهن فربد با اون نگاه پرنی ادنی        شن
 

 ! بکنهي اگهی آور بود که نتونه بجز جلو آوردن سرش، کار دتعجب

 !بهت زنگ زد..دهی ش-         

 !ده؟ی ش-         

 !دهی ش-         

 ؟!دهیش... خب-         

.         

 ! گفت؟ی چ-         

 ؟!شناسهی مهتاب رو از کجا مدهی ش-         

 ؟! گفتی چ-         

 .. رو گرفت  رضایبی        دلشوره عج

 ! گفته بود؟ی چدهی        فربد فکر کرد ، ش
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 !تلفنش خاموشه ؟..؟! سر کارومدهی        مهتاب ن

 !دیحالش رو پرس.  ، ازش خبر نداشت نکهی گفتش ، مثل ا-         

 ! گفت؟یچ!... همکارن-         

 ! همکار؟-         

 ! گفت فربد؟ی چ-         

 ؟! کار ، کجاست سرادی گفت ، نم-         

 ... اشقهی يتا رو.  اومد نیی منتظر فربد پاي        نگاه رضا از چشمها

  اونقدر نگرانش شده ، که به من زنگ دهیچش بوده که ش!         مهتاب 
 

 !زده؟

 ؟! بهش دادهی منو ، کي        شماره 

 :        پرسشگر به فربد نگاه کرد

 ؟! سر کارادینم..  گفت-         

 ! و مهتاب دوستن؟دهی شی چرا به من نگفت-         

 !مثل آدم حرف بزن..؟! گفت فربدی چ-         

  ومدهیگفت دو هفته ست ن ! زنمی دارم مثل آدم حرف م-         
 

 !. همکارن؟یدونستیتو م . خواستیازش خبر م...سرکار

 ؟!چش بوده مهتاب دو هفته!..        دو هفته ؟

 ؟!یه من نگفت چطور ب-         

  دستش رو با شدت پرت کنه ي تووانی دو لخواستی        االن فقط م
 

 ! صورت طلبکار فربديتو

 ! بگم به تو ؟وی چ-         

  از فربد گذشت ، ی و وقتختی رو داخل جوب روانی حوصله دو لی        ب
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 ! برگشتضیبا غ... شددهی اش کشقهی

 ؟!مهتاب چش بود... اومدادشیمدت  نی مادر و آقاش اي افهی        ق

 ! چته؟-         

 .. به من نگفی چي برا-         

  و وادارش کرد بره دی فربد کوبي نهی سي        محکم دستش رو رو
 

 ..عقب

 :        داد زد

 ! بگم؟وی چــ-         

 !        آقام چش بود؟

 ! خلقش تنگ بوده؟نقدری چند روزه انی        چرا ا

 !دونم؟ی نموی     من چ   

  که دی باز کرد ، فربد رو دتی رو با عصباننی در ماشی        دور زد و وقت
 
 !کردی حرکت و با اخم نگاهش میب

 !کنه؟ی می تو چه فرقي ، اصال برادونستمی فربدجان ، من نم-         
         
 !دونستمی بخدا نم-         

 !؟یدونستی نم-         

  بعد ازدواج مهتاب با هم نایا! بعد طالقش . دمیازه چند ماهه فهم ت-         
 

 ...مهتاب هم که!  شدن دوست

 !دی حدقه چرخي فربد توي        چشمها

 ؟!        طالقش

 !؟ی        طالق ک

 !        رضا االن گفت طالق؟
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 ! نداشتهي مدت اصال با ما رفت و شدنی        ا

 ! طالق؟-         

 منتظر  ! ی و عصبانمونیرضا پش.  موندند رهی حرف بهم خی هر دو ب       
 
 ! نگران و

  دهی طالق شانیقصدش رو نداشت از جر... حرف نبودنی        وقت گفتن ا
 

 ! بگه يزی به فربد چچوقتی ، هدهی تازه از زبان سارا شنکه

 ! پانزده ساله اش رو قی رفي نهی کشناختی        م

  وسط دهی هم که اسمش شی چهار سال ، اشتباهنی اي        تو
 
 ! به چشمهاشگشتی و اون نگاه تب دار ، برميقرمز..اومدیم

 ! رضا ي به لبهارهی        فربد ، فقط متعجب و خ

 ؟!        طالق

 ! طالق گرفته؟ی ک-         

 ..دی صورت فربد چرخي رضا توی عصباني        چشمها

 !        مهتاب چش بود؟

 !ده؟ی ش-         

 ؟!یشیسوار م... برم خونهدی من با-         

 !؟یک!... طالق گرفته؟دهی ش-         

 .. بار منتظر سوار شدن فربد نموندنیو ا...        در رو باز کرد

 !رمیمن دارم م!.. چهار ، پنج ماهه-         

 ! رو باز کنهنی در ماشکردی کمکش نمییروی نچی        ه
        

 .  ساعت از پنج گذشته بود دی رسی فرش فروشي به حجره ی        وقت
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  ساعت قبل بهش می نیول.  موقع ها پدرش در راه برگشت بود نی اشهیهم
 

 !اونجا بمونه.  اونجا رهی زده بود که داره مزنگ

  آدمها یبا عجله از شلوغ.  باالتر پارك کنه یلی        مجبور شده بود خ
 

 ..دیچرخی مزی چهی فقط حول فکرش . گذشت

 !        مهتاب 

  بوده که دوستش رو اونقدر نگران کرده که با من شیزی چهی        مهتاب 
 

  مهم نبود نیخب ا . دهی به جز من ندی راه ارتباطچی هیعنی . رهی بگتماس
 
  از دوستان تونستهی راحت میلیخ.  همکارش بوده قبال ي عباددهیش. 
 

  چرا از مهتاب خبر یول . رهیت شماره اش رو بگ شرکي توسابقش
 

 ... بود چقدر با هم ندار شده بودنددهیاز سارا شن!.نداشت؟

  نیاحتماال از حس..نطوریخونه رو هم هم..دادهی        تلفنش رو جواب نم
 

  از تونستمی بودم که میپس من تنها کس . رهی بگي نتونسته خبرهم
 

 .. بهش خبر بدممهتاب

 .. همه به کنارنای  ا      

 ؟! ده دوازده روزنیچش بوده ا!..        آقام

 !        در رو باز کرد

  ي انداختن روحی به پدرش ، که در حال تسبرهیخ.         و جلو رفت 
 

 .. نشسته بودزشی ، پشت میصندل
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  هم از ي اهی رضا صدم ثانیول.. کردند و دست دادندی        احوالپرس
 

 !دیکشی روح مقابلش دست نمی بي شدن به اون چشمهاهری و خکشف

 ؟! آقا یینجای ا-         

 .شدمی داشتم ، رد م-         

 ..ستادی حرکت مقابلش ای        ب

 !؟يخوری ميزی ، چیی بابا ؟ چاینیشی چرا نم-         

 ! مهتاب چشه؟-         

 و از دهن رضا  کلمه رنی        چهار سال گذشته بود ، تا حاج محمود ا
 

 ! از چهار سال شتریب!..بشنوه

 ! کجاست؟-         
         
 ! ، کجاست آقا ؟ستی خودش ني خونه -         

 !        فقط بگو خوبه

 ...        بگو

 ؟! خوبه -         

  !اندازمی هم مای دري        من بخاطر خوب بودن مهتاب ، خودم رو تو

 ! که يدید!...        فقط بگو خوبه

 !        بگو حالش خوبه

 :دی پرسیوقت..        سرش کامل کج شده بود

 ! آقا بگو -         

 !خوبه آقا ... پدربزرگشهيخونه !... خوبه-         

 ؟! شدهی چ-         

.         

  ؟ستی خودش نيچرا خونه .. دو هفته ست نرفته سر کار-         
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 ! آقا چته؟-         

 ..روزی د-         

 !بگو! خب !...روزی        د

 ! خب؟-         

 !        از شوهرش جدا شده

  آقاش بود نیا..        چشمهاش رو باز ، و بسته کرد و سرش رو عقب برد
 
 ؟!روزید..؟!گهید

 .. بودومدهیاشتباه ن.  پدرش بود ي هم حجره نجای        ا

 ! ؟ی ازش خارج شد مثل ، چيزی چهی...تند        لبهاش از هم فاصله گرف

  سرخ ي ساعت از سه نصف شب گذشته بود ، فربد با چشمهای        وقت
 

 !و بلند شد.. تخت گذاشت ي ، هر دو دستش رو رویخوابی از بشده

 ! آره؟ی هستي عباددهی        ش

 ! امي        عباد

 ! ام دهی        من ش

 :        بلند و پر حرص گفت 

 ! امدهی من ش-         

 ! زد ي        و پوزخند صدا دار

 !ي ادهیش ! دمیفهم! آره ..        شناختمت

 !        منم فربدم

 !نی بابات رسوندم تا ماشي        جنازه ام رو از در خونه 

 !يدی        تو که ند

 ...        دور تخت رو زد

 ! شوهرت ي خونه ي        رفته بود
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  ! خوامی رو مدهی ساناز ، گفتم من شي رستوران ، جلوي نشستم تو       
 

 !يدی که ندتو

 ! ؟ی هستی        بهش گفتم تو ک

 !عشق منه !  و چهار سالشه ستیب!  ام دهی        من عاشق ش

 ! عشق منهیول.. بهش دست بزنمذارهی        نم

  !شدمیخودم هم نم..شدی نمحی        ساناز که توج

  یلیالبد خ... نبودي دخترچی من ، عکس هی   گفتم بک گراند گوش     
 
 !ساناز..شیمجبورم برم خواستگار!  ، که عکسش رو بک گرانده خوامشیم

 ! شرکتنگی پارکيتو!  کردم داشیخودم پ ! ي عباددهی        ش

  رو با هر دو دست گرفته بود و منتظر بود دوستش از پارك فشی        ک
 

 ! پر رنگ ي قهوه ايبا چشمها! لبخند به لب !  بشه خارج

 !دهی        ش

 !می        فقط بهت گفته بودم االن عصبان

 !        زنگ نزن

 !        بذار بعد

 !زنمی        خودم زنگ م

 : و دستاش رو دور گردنش رو فشرد دی کوبنی زمي        زانوهاش رو رو

 !؟یکنــی شوهـر ميری تو م-         

 ... چهار سال قبل برگشته بودي       تمام کابوسها 

  ، نگی پارکيتو! که همون جا .  فکر کردم ی        به ساناز نگفتم چ
 

 !دختره عاشق من...شمی دختر منی شدم من عاشق امطمئن

 ! گوشش زنگ زدي صدف توي        صدا
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 ؟! بگمنای به بابام اي گفته چطوردهی        ش

 !کننی        قبول نم

 !        فربد کار نداره

 ! ندارهیچی        ه

 صدا ..محکمتر.  گوشهاش محکم فشار داد ي و دستاش رو روستادی        ا
 

  يتو.  اتاقش يتو . نی ماشيتو . اومدی منمای سي تودهی شي هاخنده
 

 ..تلفن

  خودش رو بهش ي چطوردینفهم..        برگشت و به تلفنش نگاه کرد
 

 !گرفتی صدف رو ميبود و داشت شماره  رسونده

  تماس رو بعد از بوق نی دومیول...        تماس اول قطع شد
 

 :خوابآلود ، صدف جواب داد..چهارم

 !؟ییتو.. فربد-         

 !دهی شي حساب پس بددی تو بایول..ستمی ني        من که عقده ا

 ... دست محکم فشردي        تلفن رو تو

  !کشمتیم        بقرآن 

 !کنمی پاهام لهت مری        قشنگ ز

 ..دمی که من ديهمونجور..ینیبی        جون دادن رو م

 ؟! فربد-         

 ؟!يکور!.. منهيشماره .. البد منم-         

 !ساعت چهاره!  خدا ای -         

  از همسرش جدا دهی شیدونستیتو م ! نیهم!  نه ای فقط آره -         
 

 !شده؟
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 !ومدی نیی صداچی     ه   

  آشفته از خوابش رو گرفته بود ي چپه از موهاهی        صدف اون ور خط ، 
 
 !دیکشی مو

 ! آره؟-         

  ری از خدا خواسته بود بخي با هزار التماس و زارشی        چهارسال پ
 

 !بگذره

 !        گذشته بود

 !دمی تازه شن-         

 !دنیزه شنهمه تا!  خوبه -         

 ! تازه طالق گرفته-         

 ! خوبه-         

 ؟!یپرسی می چي برا-         

 ! ندارهی به تو ربط-         

 ! فربد-         

  طالق یکِ ! ي جواب بددی بادمی ازت پرسیهر چ!  فردا منتظرتم -         
 

  ؟ آدرسش؟ خونه کنهی می طالق گرفته ؟ حاال کجا زندگی چي براگرفته؟
 

 .. ، محل کارشاش

 ..يخوای م-         

 ! خفه-         

 ! ؟کاری        چ

 !زنمی فردا بهت زنگ م-         

 همون موقع !...؟يخوای میچ!..چته تو؟!  طالق گرفته دهی فربد ، ش-         
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 ؟! دوباره یگی میاالن چ... تو بنجل بودي براهم

 !؟يدی شن-         

 ! اومد؟ادتیحاال ..ذشته همه مدت گنی ا-         

  !ای زن مردم بشکن بزنم که بي برای انتظار که نداشت-         

 !رهی گفت که صدف لبش رو از داخل گاز بگی        و با لحن

  به فربد ی هاش رو کنار نگذاشته بود ، وقتي        هنوز هم الس باز
 
 !دیرسیم

 !به منم جواب بده... حاال که جدا شده-         

 :دی        صدف نال

 ! آخه تو ؟ي دارکاری چ-         

 !کار؟ی        چ

 !        معلومه

 !        سه ماه براش شب اول قبر بشه

  ، عاشق دنی عالم و آدم فهمنکهی بره تا کجام سوخته از اادمی        منم 
 
 ! گشنه شده بودمی پاپتهی

 !ولم کرد گشنه هم یکه همون پاپت...        که ولم کرد

  ی و نشون ندم هر چسمی اگه بخوام سر پا وادونستمی        که سه ماه نم
 
 ! سر پا؟سمی وايکه خب پس چطور... راستهگنیم

 !سه ماه ..نی        هم

 ! ، تمومهمی حساب بشی        ب

 ! همه ، بسهي جلوی بشتی        خ

 ... ولت کنمدی        من با

 !        من 
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 !فربدم        من 

 !کنمی        من دخترا رو ول م

 ...دی طاق صورتش کوبي بار صدف رونی        قطع کرد و ا

  که از پشت سرش اومد مجبورش کرد ي " شده صدف یچ" ي        صدا
 
 .. خودش مسلط بشهبه

 سهراب ، خوابآلود و مشکوك بهش نگاه ...دی        برگشت و شوهرش رو د
 
 !کردیم

 ! تخت پرت کردي خودش رو که رو        فربد

  داده بود و هی تکنشیبه ماش..نی زمي        دو ساعت بود رضا نشسته رو
 

 ... رو با دستاش گرفته بودسرش

 ..درست کنار لب جو... جلوشدی سفي زهی به سنگررهی        خ

 ! روزههی -         

 ه مراسم  بری دیوقت... چشماش اومدي گرفته آقاش جلوي افهی        ق
 

 ! بوددهیرس

 ! طالق گرفته-         

  تموم غهی خوندن صیوقت...دی ها رو شني مبارك باد دور و وري        صدا
 

 ! بودشده

 !زن دارم.. روزهستی من ب-         

  صورتش برق يهمه ... روبروش رو پر کرده بودي        مهرسا حاال همه 
 
 ! خوش فرمشی صورتيلبها! زدیم
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  يموها!..زدیبرق م.. اشدهی کشي قهوه ايچشمها..زدی برق م       
 

 !دیخندیو م..زدی لباسش ، مهرسا برق مي روي هازهی ، سنگرشییخرما

  انگشت اشاره اش ، دنی کشلی بود که حس کرد مروزی دنی        تازه هم
 

 ! مهرسا دارهي حلقه انی آستشرتی مخمل تي خطهايرو

  مدت نی منتظر مهرسا تو ايبخاطر نگاههافقط ..لشی        فکر کرد م
 

  ی لمس کوچک ، بعد از اون عکسها ، رضا حتهی فقط يمنتظر برا..نبوده
 

 ... دست نداده بودباهاش

  شرتی تي انگشتهاش رو روخوادی دلش مکردی حس مروزی        تازه د
 

 و .. سبز ، با خطوط مخمل برجسته تری مخملشرتیت.  سبز بکشه یمخمل
 
 !نییباال و پا.. برهنییخطوط به باال و پا با

 !قرار نبود...قرار نبود شب صبح بشه.         بلند شد 

 دهی        ش
        

  ی هم دستم بودن وقتنهیی و آنی داده بودم به تخت و موچهی        تک
 

  صورتش يالزم نبود نگاهش کنم تا تاسف رو تو.  در رو باز کرد مامان
 
 !نمیبب

 ! صدامو؟يدی نشن-         

 : آوردمنیی رو پانهیی        آ

 .. برنیذاری چرا نم،ياز دست من خسته ا!  مامان -         

  !دیچشم سف...ي کردجای تو ب-         
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 !        خداوندا 

  نمیهم! خودت ؟! ؟يبذارم بر..؟!یکنی ور ور مي داری چیفهمی م-         
 

 !... انتر دو دوزه باز نجاست ي  پسرهگهیالبد دو روز د!..مونده

 ! نگاهش کردماری اختی بود که بدهی نجاست رو با حرص کشي        طور

  که ینی که تو هم از اخونهیس شر برات م.. دم گوشت دو تا ادی م-         
 

 !ی خرتر بشیهست

 ! مامان-         

 ! من خرم؟دهی شيفکر کرد... مامان و -         

 ! گفتم حاال ؟ی من چ-         

 ؟!ي شدنشی سوار ماشی رفتدمی نفهم-         

 ! بگمامی نبود که بيزی اصال چ-         

 تو غلط ! ي سوار شدي کردجایتو ب ! یگفتی مدی بود بای هر چ-         
 

 !يکرد

 ! مامان-         

 ! زده بودمغی جبای        تقر

 اومده دست . جا بودن  چند تا از همکارام اونکردم؟ی مکاری چ-         
 

 ؟! رفتمی نميچطور..به زور.  ام رو گرفته قهی پشت گذاشته

  دوباره با اون حروم زاده يری به امون خدا ، می رو گذاشتنتی ماش-         
 

 ؟!یزنی محرف

 :گرفتی ام مهی داشت گرگهی        د

  بگم ی بهتون چامیبعدش ، گفتم ب.  بودم نی من خودم نگران ماش-         
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 !کنمی متونی عصبانخودی؟ب

 ! ناجنست ي پسرِ اون زن عموگفتی میچ..؟!گفتی می چ-         

 ! آوردی سر خودش میی بالهیاالن !..ي واي        ا

 ..من اصال..یچی ه-         

 ! گفت؟ی چدهی شگمی م-         

 !        شونه ام رو باال انداختم

 ... گفت-         

  !دونمیم!..خورمی باز دارم گول مگفتیمامان م..گفتمی منوی ا        حاال من

 !گم؟ی گفت میچ!...؟ی چ-         

 ! طالقش بدهخوادیم.. گفت-         

 : صورتش رو گرفتي همه يزی        لبخند تمسخر آم

  مثل مادرمرده ها ، یتو هم نشست! خوبه ! خوبه !... طالقش بده-         
 

 !ش؟اتی به چرندي دادگوش

  کلمه هم باهاش حرف نزدم هیمن ..؟!یگی میچ!  مامان ، توروخدا -         
 
 چرا مدام اعصاب من و خودت رو خراب !.. من تموم شدهي برانیام. 
 
 !یکنیم

 : داد به در هی دوشش برداشته باشند، تکي رو از روي        انگار وزنه ا

 ؟!سال چهار پنج نی تو ادمی کشی من چیدونی م-         

 !دونمی م-         

 ! نباشی ببو گالبنقدریا.. شل و ول نباشنقدری مادرجون ا-         

 .. هم فشردمي        دندونهام رو رو

 من اصال  . نشی تو ماشیرفتینم. دادیداد و ب . يکردی سر و صدا م-         
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 !نهی تو رو ببخوامینم

  تا من از سهی واابونی سر خ اونادی بنکهی شده انی کار امدیفهمی        م
 

 ؟!گفتی می کنه تا سر کوچه مون چبمی و تمام راه رو تعقامی در بنگیپارک

  ی نه ، چای اومده نمی چک کنم ببدی خودم هر روز بادی فهمی        م
 
 ؟!گفتیم

 ! هر روزه اشدنی        که عادتم شده د

 :        چشمهام رو بستم و باز کردم

  به بعد نیاز ا!  منو گول بزنه تونهی نمنیام!  راحت التیخ! ن  ماما-         
 

  ، تو رو به ایفقط مامان ، تو رو جون آر . گمی بهت مامی شد میهر چ..هم
 

 ! من خواستگار جور نکني ، برایی باباجون

 :        چپ چپ نگاه کرد و طلبکار

 .. من دارم خو-         

 ! ازدواج کنمخوامیگو من نمب!.. بگو نای به خاله ا-         

  ی بيپسره ..ي از دست بدیکی یکیبذارم شانسهاتو ..؟!ی چگهی د-         
 

  حض کنه نهی نجست هم بشي ؟ اون زن عموفشی هم بره دنبال کوجود
 

 !آره؟!.. خرمنقدری من اکه

 ! هنوز نشده شش ماه که من جدا شدم-         

 :نب نگاهم کرد        دستاش رو باز کرد و حق به جا

  رد کنم چون هنوز تونمی رو که نمیآدم حساب.. نشده که نشده-         
 

 ! شش ماهنشده
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 :دمی کشیقی        نفس عم

  ي در آوردي بازی چرا کولی بگيایفقط بعدش ن!..انیبگو ب... باشه-         
 

  !ها

 !... خبه خبه-         

 ...ت و دو قدم از اتاق فاصله گرفدی        چرخ

 !ادی تا بابات بيری نم-         

 .. خارج شددرسمی        از د

 ؟!ی بابا واسه چ-         

 ! باباتای با من ي بری به بعد هر جا خواستنیاز ا!... واسه همچون-         

 .. تحمل کردشدی نمگهی        د

 سر راهرو بهش .  رو پرت کردم و دنبالش رفتم نهیی و آنی        موچ
 
  :رفتیسمت آشپزخونه م . دمیسر

 ..امی خودمه مریتقص..؟!بچه ام آره..؟! من بچه ام-         

 چند !  هم نبوده هی قضنیاصال سر ا!  که گفتم نهی همدهیش..نی بب-         
 

  بازنشسته ام گهیم ! ارمشی و مبرمشی خودم مگهی است بابات داره مهفته
 

  رو می رشتیختره ورداره بره هر چکه د..کاریبمونم خونه چ.. ندارميکار
 

 ! کنه؟پنبه

 !چند هفته اس که گفته..؟! گفتنوی بابا ا-         

 ! نکني واسه من چشماتو اونجور-         

 ! قدم عقب رفتمهی شدم و نهی        دست به س

 تا بال مال ... مدت خونه بمونههی بذار نتمیماش!... بابات ای با من -         
 



 1254 

 !يرداوی نسرش

 داشت با خودش حرف .  و درش رو باز کرد خچالی        برگشت سمت 
 
 ..زدیم

  تو ذارهی دسته گل رو منی ماشدارهیورم!.. عه عه عه -         
 
 ! کنم اونوقت کاری چکنهی بلندش مادی میکی االن گهینم!...ابونیخ

  ..ی قفل رو کسنیماش... مامان خانم-         

 !ادیبرو آماده شو االن بابات م...گمی برو م-         

  اونقدر گهید.. سمت راهرودمی چرخنهی        با همون ژست دست به س
 
  ی االن بر نماومد،ی هم از دستم بر مي که بدونم کارشناختمشیم
 

 !شدی سرد مششی آتدیبا.اومد

 !دهی ش-         

 ! دستم بودي اتاق توي رهی        دستگ

  ! گمی می دارم از کنیبب!  ها یبه صورتت دست نزن خودت گهی د-         
 
  ي تو اون چشم زن عموي بري جورهی فتانه ، ی عروسي براخوامیم
 

 ! سر جاش ادی ، که حالم بنجستت

 !        سرم رو تکون دادم و وارد اتاق شدم

 ؟! بودی نگرانيچه جا..جلوم واستاده بود ! ری        اصال تا مامانم مثل ش

  تو خوامی می هفته مرخصهی بگم یی برم به آقاتونستمی  فردا هم م      
 
 ! بل بشونیا

  تو انی بنی از اشتری بخواستنی و خواهراش هم مدی        از اون ور ناه
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 !با مامان طرف بودند..اعصابم

 ... به افکار درهمم زدم و در کمد رو باز کردمي        پوزخند

 ..زدی زنگ م گوشمي تونی امي        صدا

 !فقط سبز!..        سبز

  ي فکرهایبا سماجت ول.  مونده بود رهی شال سبز خي        نگاهم رو
 

  بود رو دهی که مهتاب برام خری رنگی رو پس زدم و شال ارغوانمسخره
 
 ... آوردمرونیب

        
 .و بعد به مهتاب... انداختم وارهاشی به اطراف اتاق و دی        نگاه

 : داده بودهی     خودش رو بغل کرده بود و کز کرده به تخت تک   

 ! بابات بود؟-         

 !        سرم رو تکون دادم

 : زدي        لبخند محو

 ! نه یشی خاله نمفیحر..دمی رو دنشی از پنجره ماش-         

 .. بلند شدم و روبروش نشستمی صندلي        از رو

 ...        به تخت اشاره کرد

 ! ورنی اای ب-         

 !مهتاب!.. راحتم-         

 ! بگو-         

 !؟يای می ک-         

 !به فرش.. بود رهیخ.. ساق دستاش گذاشت ي        چونه اش رو رو

  !گهیچند روز د...چند روز ! امی م-         

  !ای فردا بنیهم...؟! بشهی همش تو خونه چیمونی م-         
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  چه خوب شد گمیهمش م..خودمم خسته شدم!.. حتما امی ، م نه-         
 

  امی نگهی که دشدی سفت مممی تصمگهیچند بار بود د.  ندادم قبال استعفا
 

 !قبلنا !... کارسر

  ی بي از نگاه کردن به چشمهاشدی گفت قبلنا ، که ، نمي        جور
 

 ... دست بر دارمحالتش

  بار مصرانه ازش خواسته بود نره سر  شوهر نامردش چنددونستمی        م
 

 !کار

 ..        دستش رو گرفتم

 ! تموم شد-         

 !جونی        همون لبخند محو و ب

 .  شده بود ي جورهی.  مادربزرگش گفتیراست م . دی        دستش رو کش
 

 ... بود و نگاهش ، اصال اون مهتاب نبودخی دستش

 ..دونمی ، من منی مهتاب ، بب-         

 !یدونی تو نم-         

 ! مکث کردم و ساکت موندماری اختی        اونقدر محکم گفت که ب

 ... ساق دستهاش بودي        هنوز چونه اش رو

 !تموم شد! رفت به جهنم !  ماه هیشد  ! گهی بسه د-         

 ؟!باشه.. ، بس کندهی ش-         

  ی انصافیب... به اتاقش نگاه کردم و دوبارهدمی به موهام کشی        دست
 

  . ی بشه اون دختر قبلی راحتنی به هممی بود ازش انتظار داشته باشهم
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 ! داشتییجای انتظار بدیمگه خودم نبودم ؟مادربزرگش شا . شدینم

 ...یول.  باشه-         

 ؟! خبری چنای ادی از ناه-         

 !رنگ لبخند کمهیبا .. انداخت ی نگاهمی        ن

 مشخص بود چقدر براش ... در مورد خودش حرف بزنهخواستی        نم
 

 .سخته

 !ي برگردمیمنتظر.. خوبن همه-         

 ! داداششو گفتم-         

  لبخند مهتاب که پررنگ ی کنم ، ولی کردم لبخندم رو مخفی        سع
 

 ! موفق نبودمدمی شد ، فهمتر

 ؟! بدونمی من چ-         

 ! وسط؟نی اگنی می چال ها چنی اون وقت ا-         

 ! نخندمشدی نمگهی        د

 !فقط به تو گفتم ! نای به مامان ای وقت نگهی -         

 ...دیخندی واضح منباری        ا

 ! بگو -         

 ! بخدا یچی ه-         

 !گهی دیچی ه-         

 !ی بدونم چیمن چ!  باور کن مهتاب -         

 ! عه-         

 ! ادبانه شدهی برخورداش چقدر بيدی رو نددی ناه-         

 ؟! رو انی جريدی تو شندونهی مگه م-         

  باورت یول.  بهش نگفته يزی مطمئنم هاله چیعنی فکر نکنم ، -         
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 ! برا داداششدمی من نشستم نقشه کشکنهیفکر م!..شینی ببدیبا..شهینم

 !دی        خند

  !نجای اومده بود ای قبلي هفته -         

 !د؟ی ناه-         

 ! آره-         

 ! نگفته بوديزیبه من چ! پس به مهتاب سر زده ..        عه

 ؟ !ی گفتياسکندر... دخترهنی گرفته شده از ای چه حال-         

 !دمی        همراهش خند

  !دهی انگار هووش رو دنهیبیمنو م.. آره-         

  !هی اسکندرنیهم.. چطوره-         

 !گهی دپسندهی مدیاز اونا که ناه..خوشگله.. خوبه-         

  :می        با هم گفت

 .. خوشگل و ناز و -         

 !میدی        خند

  ي رنگ قهوه اهیچشماش .  خوشگله يجد . ی شوخی نه حاال ب-         
 

 !یلیم که ، ناز خخودش ه.  کمرنگ یموهاش هم عسل.  داره خوشحالت

  يهنوز هم اثر خنده تو.. داد و سرش رو بلند کردهی        به تخت تک
 

 ! بودصورتش

 ...عماد مهمه که از تو !  به دردش نخورد که -         

  فقط برام جک دمیمن اصال شن ! گهی بار دهی یمهتاب نگ... هوو-         
 

 !بود

 ؟ ! کهیدونستیم!..ی کمم خلهی تو -         

 :دمی        سرم رو کج کردم و مسخره پرس
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 ؟! چطور-         

  تو هم ي به گرد پایگی که مي اسکندرنی من شک ندارم ا-         
 
 !رسهینم

 از من .. خوشگله مهتابیلیباور کن خ!... من فقط ازش بلندترم-         
 
  ی راض و خواهراش رودی که ناهگهی بوده دنیا . شینی ببدیبا.  سره یلیخ
 

 ! بکشن شی صحبتش رو پکرده

 ! جو زده ان نهمهی انای که اهی اکهی داداشش چه تدونهی خدا م-         

 : زدمي        پوزخند

 ..ستی ني موردنمی همچ-         

 :دی        متعجب پرس

 ؟! مگهشیدی د-         

 هاله بهم ...شیدو سه ماه پ . دی اومده بود دنبال ناهي سرهی!.. آره-         
 

  چهار پنج ی درآمدش ماههیحاال انگار طراح داخل...یمعمول.  داد نشونش
 
 ! هستي خرهی ونهیلیم

 !شترهی درآمدهاشون ب-         

  نای ادی ناهدونمیمن نم!  نداشت که ي اافهیاصال ق... باشهشتری ب-         
 

  کمم هی تازه!  ؟بخدا ی براش واسه چدنی جر مينجوری خودشون رو ادارن
 

  نیصد برابر ا... که نگوهی دختر نازهی!..ي اسکندرنی همي سوخت برادلم
 

  !شی هم جا داره بره خواستگارپترشیخوشت

 ! واقعا ؟-         
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 . خودش بوددیهمقد ناه!..اوال که کوتوله .. باور کن-         

 ؟! عه-         

 .. اش همافهیق... باور کن-         

 : کردمزونیو آو        لبهام ر

  یدر حد معمول.. اصال جالب نبودیعنی.. بنظر من که جالب نبود-         
 
 !نیهم!..

 ! بابا ي ا-         

 !می خنده زدریدوباره ز... ومی به هم انداختی        نگاه

  رشی اخي و واکنشهادی ساعت بعدش هم صحبت در مورد ناهمی        تا ن
 

  ناراحت کننده تا ی حتشتری و ببیعج.  بود بی خودم هم عجيبرا . بود
 

 !بیعج

  دوستانم نی تریمی و صمنی و هاله بهتردی        بعد از مهتاب ، ناه
 

 اصال انتظار نداشتم که  . می با هم اخت شده بودییواقعا چهار تا..بودند
 

  ينجوری هم نداشتم ای نقشچی سوتفاهم که من توش ههی به خاطر دیناه
 

 ! نبودیچیاصال ه.. اسمش رو سوتفاهم گذاشت شدی نمیحت..ه کنبرخورد

 البته بنظر !  جدا بافته شون ، فکرها داشتندي برادر تافته ي        برا
 

 ! تر بودی هم معمولیبنظر من که از معمول!... جدا بافته ي تافته خودشون

  داده بی دخترش ترتي برادی که ناهی مفصلیلی جشن تولد خي        تو
 

 ! سنگ دو نشون بزنههی رو هم دعوتش کرده بود که با ي ، اسکندربود

 ! تازه وارد بخش ما شده بود ي        اسکندر
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  ي کنند و به قول هاله نشستند فکر کردن برای هم معطل نمنای        ا
 

 !م؟یخواهی می چگهید ! پمونی خوشگل خوش تداداش

  ادی زياصرارها...کردمی نم مراسم شرکتنی اي        منم که معموال تو
 

 ! بوددیناه

 !        حاال خودش انگار دلخوره از دعوت کردن من

 ! خوب به هدف بخورهرشونی من نذاشته تي        که البد عکسها

  از نکهی اي        داداش خوش قد و باالشون ، از من خوشش اومده بجا
 

 !ادی خوشش بياسکندر

  یمن که نه خوش! ر خاله سوسکه البته         خوش قد و باال از نظ
 
 !یی ، نه باالينه قد..دمید

 : دادهی        مهتاب آرنجش رو به تشک تک

  بوده و نی اانی رفته به دختره گفته که جری کدونمی حاال من نم-         
 

 ! از تو خوشش اومدهدی ناهداداش

  مثال انتظار داشته  .گهی بوده دیانی جرهیالبد !.. شدهی چدونمی نم-         
 

  دی ناهدمیشا.. بگمی چدونمینم . دونمی نمای.  باهاش حرف بزنه ادی بپسره
 
  دیبا.. با هم جور شده بودندیلیآخه خ!.. خودشون بهش گفتننایا

 
 !شونیدیدیم

  دهی رفته بهش گفته داداشم از شدی ناهیگی میعنی!.. فکر نکنم-         
 

 !فکر نکنم..؟! اومدهخوشش
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 ! راجع به من به داداشه گفتنای حاال تصور کن چ-         

 ! آره-         

 ... وشدی مطلقه اس و بچه اش نم-         

 ! ولشون کن-         

 دختره . خوب شد شناختمش .. متاسفمدی ناهي براي نه من جد-         
 
  من برم جشن کردی اصرار مي مهتاب بخدا چطوريدیند!.. ارزش ی بي
 

 !دخترش

 ! بهمیختی کاسه کوزه شون رو ری رفت-         

  نای ايبره با همون منصور..دی نداشت ناهاقتیل... برن به درك-         
 

 ! بشهدوست

  لب مهتاب تو ي که رويلبخند . می        چند لحظه هر دو ساکت بود
 
 .. نشسته بود جمع شد بودقهی چند دقنیا

 ! دنبالت؟امیب.. فردا-         

 .دهی حاال نه ش-         

 ؟! پسی ک-         

 . کم ، روبراه بشمهی...گهی دي دو هفته یکی -         

  تا دو هفته خواستی چشمها ، مي پاي گودنی و اافهی قنی        فکر نکنم ا
 
 ! خوب بشهگهی دي

 ...گهی ها دیلیخ. منم جدا شدم..شی گرفتي جدیلیخ.. باور کن -         

 .تو رو خدا . بس کن !..؟یکنیبس م..دهی ش-         

  بوده که از آسمون نازل شده و یی که انگار بالیکنی مي طورهی -         
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 .. دوستتمنی که من بهتریگفتیاگه راست م!.. تو رو گرفتهي قهی هم فقط

 ! بس کن-         

 ! دوستتنیسر بهتر!.. پس بدون قبل خودت سر منم اومده-         

 ... گرفته بودي قرمزشتری چشمهاش رو بیاهی        س

  ی که سر من اومده رو با ، با چییبال!..آره؟..؟! سر تو هم اومده-         
 

 ؟! تویکنی معوض

  !یگی می تو چدونمیمن م.. مهتاب-         

  ، بابا مامانتم افتادن دی کشلتیم ! یدونیبخدا نم ! یدونی نم-         
 

 !ی ، عشقينجوریهم ! یچیسر ه..!رمی طالق بگیگفت..جلو

 ؟!گفتی میچ.         چشمهام رو تو صورتش چرخوندم 

 ! ؟کردی شکمم درد مينجوریهم..؟!یچی سر ه-         

 .. تو-         

  يری ؟حاال همه از سر سیگی می چیفهمیمهتاب م... نه تو بذار-         
 

 ؟!اال تو .. طالق گرفتنرفتن

  ی ، وقتادی که خدا ازش رو گرفته وسط بیبدبخت هی ي پای وقت-         
 
 ..من! یاز سر خوش ! یچی از سر هشهی ، آره ، همتون مادی من وسط بيپا

  به دو یکی باهاش شدینم..گهی داره می نبود که بفهمه چی حالي        تو
 

 ..کرد

 .. غصه ها رو که تو نی ايمهتاب بخدا منم همه .. آروم-         

 !خدا منو ولم کرده...دهی شستی غصه ننای ا-         

 .. کفر نگو-         

 ...ستی کفر ن-         
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  خدا رو ي قهی بره ادی سرش بیی بالهی یقراره هر کس.. مهتاب-         
 

 !شهی که نمي که تو بودرهیبگ

 هنوزم که  . يتو تو بغل مامانت بزرگ شد...؟! بال بودههی مگه -         
 

  ینرفت.  سرت بوده يبابا باال . ي بذارنی زمي پات رو روادی دلش نمهنوزه
 

  بشقاب دخترش خودش دی زن عموت ، اول باینی از مدرسه ، که ببخونه
 

 ...که...ته مونده قابلمه مال تو ، که بشه عقده.  کامل کنه رو

  شناختم آقا و مامانت رو ، یمن نم...هی انصافی بنای که ایدونی م-         
 
  !یگی راست ممگفتیم

  دی که اون باالست خدا بود ، بایاگه اون.  بود لی من تکمتی ظرف-         
 
 اونوقت منو کجا  ! کشمی نمگهید . لهی تکمتمی ظرفگهی من ددونستیم
 

 !کشوند

 !آروم.. مهتاب-         

 اگه آقام دستم رو !  کجا بود دونمیهنوز نم..که ..یی جاهی -         
 
 تو هم ... بال سرت رفتهیگیتو که م..تو !  تونستم راه برم ی ، نمگرفتینم
 

  خانواده دی که بخاطرش قی اونيدید!..؟يدید!.. ؟ی من ، خودت رفتمثل
 

 برده ..دهیدزد!..دهی زن معلوم الحال رو ، ورداشته ، دزدهی ، ي رو زدات
 

  ..نیتو هم ا..؟! اشخونه
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  که بهش بگم بس ردکی نمهی گریحت..        شونه هاش رو گرفتم
 

 ! نکنهیگر...کن

 ... بودهی        وضعش بدتر از گر

 نه بخدا ..شرفِی بهی...هی عوضهی.  بودم دهی من ، قبال اون زنه رو د-         
 

  من دارم یول.. ستکارهی چیفهمی مینی زنه رو ببي افهیق . انی جرنی اتو
 
  یاش زندگ پست بوده و من داشتم باهنقدری انیحس..گمی منویا

 
  رو ی زننی همچهی ؟که دمی بوده و من نفهموونی حنقدریا!..کردم؟یم
 

 ! به زور ببره خونه اش؟ورداره

 .. خبلهی خ-         

  مثل یگیمگه نم!..مگه به سر تو هم نرفته؟..گهی نه گوش بده د-         
 
  ات بهت التماس چارهی ، شوهر بيشدی بچه دار نمنکهیتو بخاطر ا..؟!یمن
 

 که ! بچه دار که شدم طالقش بدم ..رمی قبول کن من برم زن بگای که بکرد
 
  از حق ی باشه و بعدش رفتیتو بهش گفت ! ي وسط تو گولش زدنیا

 
  که یکنی مسهی خودت رو با من مقايایتو م ! ي استفاده کردطالقت

 
 !..شوهرم

 ! مهتاب-         

  اون دونستمیمن نم!..افت خونهخونه که کث..؟! خونه اشارهی زن م-         
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  دادگاه انیتازه تو جر . هاشیمال کثافت کار.  هم مال خودشه خونه
 

 ! شدمشخص

  بودمش ، فقط کارش دهی که دیچند بار قبل . کردی هم نمهی        گر
 

 ..ختیری قطره اشک هم نمهی.  بود بی عجیاالن ول.  بود هیگر

  !من اشتباه کردم.. خبلهی خ-         

  که زن شوهر دار یکس..؟! بار چندمش بودهنی استی که معلوم ن-         
 

  يهای چه کثافت کاردونهیخدا م.. تو خونهکشونهی با حقه مدارهی ورمرو
 
 ! کرده ي اگهید

  با ی کنينجوری کثافت ارزش داره بخاطرش انی اگمی من دارم م-         
 

 !خودت؟

  گهیحاال د.. کردمدای رو پیه مقصر اصلحاال ک..نه..گهی حاال د-         
 
 !  شانس منهریتقص ! دمیتازه فهم!  هم نبوده نی حسری تقصدهیش..نه
 

 !خدا هست.. ندارمویشکی اگه هگفتمی می خودمه که هریتقص

 ؟! رو ندارمیشکی هیگیچطور م.  کفره گمی رو منای ، من ازمی عز-         

  ي واي که انجای انی بشایتو هم ب!..گمی من دارم کفر مگم؟ی کفر م-         
 

 پاشو برو نماز ..؟!يخدا رو ول کرد!..خدا !..یگی میچ !..مهتاب
 

 دو تا صلوات بفرست آروم !..  ببندلیبرو دخ!..متوسل شو!..بخون
 
 .. بهت گفتهی دونم که مامان جون چیم!...یشیم



 1267 

 د ،  محکم و خشک و سري صدانیا.. خودش هم نبودي صدای        حت
 

 ! مهتاب نبودمال

 ! مهتاب یکنی اشتباه مي دار-         

  گهیمهتاب د ! گفتی می چدمیشن ! دمی خودم صداش رو شن-         
 

  باهاش ای بگفتیم!..گهی دزدیبا تو داشت حرف م!..ذارهی رو مهر نمسرش
 

 !رهیگیقهرش م! خدا .. کارا رونیبگو نکن ا.. بزنحرف

 مادربزرگت چه  ! يدی کشی تو چدونمیمن م! ش  انصاف نبای ب-         
 

 ..گهیم.. به من گفتهنویا..؟!یزنی کرده مهتاب باهاش حرف نمیگناه

  کنه نمازت قضا دارمی بادی برو بهش بگو هر روز صبح پانشه ب-         
 

 بگو ..بگو !..که چقدر مهربونه.. تو اتاق از خداش برام بگهنهی بشادین!..شد
 

 ! تو قبر تو ذارنشینم..کن رو ولش مهتاب

 ! مهتاب بود خدا؟نی        ا

 فکر کنم فقط .. کنکهی تکهی رو تشرفی بزن اون اون نجاست بای        خدا
 
 ...دیخوابی مهتاب مشی آتينجوریا

 .  مهتاب یگی می چدونمیمن م.  رو به من نگفته نای مادربزرگ ا-         
 
 از همه بدتر ..شترهیتو از همه بدرد . باشه  . یکشی می چي داردونمیم
 
  یگیحاال م..؟!مامان و آقات کم برات گذاشتن.. منصف باشیول..يدید
 

  اگه بابا و یگفتیخودت م..يکردی مفیخودت برام تعر..؟!ي رو نداریکس
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 حاال همه شدن ...نصف آقام دوستشون ندارم.. زنده هم بشنمامانت
 

 ... تودی و جدمی قديدشمنها

 . بوده ی گفتم ، اشتباهيزیاگه چ . اوردمیمن ، اسم آقام رو ن -         

  چشمهاش ی نگاهم کرد که تا ته سرخيجور..دی کشیقی        نفس عم
 

 ..دمیدی مرو

 بفهمه من آقام رو ..ترسمی مادرجون مياز خدا..ترسمی می ول-         
 

 !کنهی اش مکهی تکهی هجده چرخ تونی کامری زبرشیم.. دارمدوست

 ! مهتاب -         

 حرف نزدن هم بدترش  . زدی حرف مدینبا.        حالش خوب نبود
 
 ..کردیسبکترش م..گفتی رو منای بهتر بود که ادیشا..کردیم

  بهش دادی اجازه نمیحت.. و سردشی عصبي نهی        حالت دست به س
 

 ..زدی با خشونت پسش مزدمیدست که به شونه اش م.. بشمکینزد

 ..گردوندی خدا بر مدیهتاب رو فقط با        م

 ! در اون خونهي جلورفتی مدیاون روز نبا..رفتی مدی        نبا

  گهی دیکی با نی امنمی نبنکهیمن بخاطر ا.. خودم بودنی        مهتاب ع
 

  طالق ی کنم وللی ام رو خرج وکهی ، حاضر شدم نصف مهراست
 

 ! خود فاجعه يمهتاب پاشده رفته جلو..رمیبگ

 ! اومد ی بال سرش منی        معلومه ا

 فقط ..شدی سر پا نمی کسچیبا حرف ه.. بهش نگاه کردمصالی        با است
 

 !زمان...گذشتی مدی بازمان



 1269 

 !        مرهم دردها

  هم معطل گهی دي قهی زانوش گذاشت چند دقي        سرش رو که رو
 

  نجای بحث رو به ادینبا.. رو ندادمی جواب خداحافظی حتیول..کردم
 
 !کشوندمیم

 ...دیخندی        داشت م

 ... بخشمی        خودم رو نم

  خوردم و ی چرخهیگفت رفتم .. هنوز منتظرم بودچارهی        بابا ب
 

  يتو.  بود چقدر خسته شده دای اش پازهیاز خم.  فکر نکنم یول..برگشتم
 

  پدربزرگ مهتاب ي خونه ي جلوی رنگدی سفيوندای که نشستم هنیماش
 

 آقاش و .. بودنی ماشينهای جلو به سر نشي نهییحواسم از آ.. شدمتوقف
 

 !رضا بود.. راننده ، آقاش نبودیول..شناختمی رو ممادرش

 !ي        رضا نامدار

  عقب ي شهی بود که برگشتم و از شدهی بابا سر کوچه رسنی        ماش
 

  دنبالش ی شد ولادهی پنیاز ماش. با مادرش وارد خونه نشد .  کردم نگاهش
 

 مشخص بود که قصد نداره .  زد ی چرخمی هدف نی بنیدور ماش . نرفت
 

 .. توبره

 ! حرفاشيهمه ... اومدادمی مهتاب ي حرفهامی        از کوچه که رد شد

  تر از اونا فی کثای ! نی امای ، نی بود مثل حسیکی که رضا ، دی        شا
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  !یحت

  سرحال، گرفتی قرار میی دخترهاشهی مقابلشون ، متاسفانه همیل        و
 
 !دی به قول ناهلومتری نقص و صفر کیب

 !ي        شارژ و پر انرژ

  رو نرفته بود می همه هزار راه نرفته رو که من و مهتاب رفته بودنی        ا
 

 !ي نامزد رضا نامدارمسلما

  کرده فی که مهتاب تعرينجوریا!.. تمومی و همه چستی دختر بهی        
 

 ! قبال بود

  ، چهار سال ی نقص تو خالی بيکهای هنی از ایکی نبود که با ی        من
 

  بود که دهی ها رو شني دور و بر" ی ول چه شانسي ا" کرده بود و یزندگ
 
 ! شونگهی دیکی لی تو چاه وفتهین

  مخ زدن هر جور ونیاسکیاند!..تی درجه از جذابنی با اي        رضا نامدار
 

 ! رو هم داشت ي اگهی تک ِ ددختر
 

  بر گهیفقط اگه چند قدم د.. باز جلوش بودمهی        نگاه رضا به در ن
 
  ...تونستیم.. تورفتی و مکردی و در رو باز مداشتیم

 !نیبرگشت سمت ماش.  فشرد بی رو تو جشی        گوش

  دستاش رو دور فرمان کهیحال        در رو باز کرد و داخل نشست در 
 

 .. سفت کرده بودنیماش

 !        ذهنش رو اونقدر روند که به دو سال قبل بره
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 ! بود دهی که مهتاب رو دي بارنی        آخر

  دور ي اروزهی في هی بود حاشادشی یحت..دی        با اون مانتو و شال سف
 

 ! روشال

 ! سارا ي        شب نامزد

  نیآخر!  بودندنی دست حسي که تویید پر رنگش، و دستها        لبخن
 

 ! داشتادی بود که ازش به يریتصو

 !        دو سال 

 !دمشی        دو ساله ند

  !نیهم.. بود در رو باز کنه و بره توی        فقط کاف

 مهرسا ..نگاه نکرده هم متوجه مخاطب شده بود..        تلفنش زنگ خورد
 

 ! کرده بودمی رضا تنظی گوشي مخصوص خودش ، رو رویتی الآهنگ

  ی رو گازگرفت و با مکث کوتاهنشیی        بعد از بوق چهارم ، لب پا
 

 : دادجواب

 ! مهرسا -         

 !گهی ديری بگي خبرهی ي خوای آقا تا من زنگ نزنم تو نم-         

 !تلخ...دی        خند

 .. اتفاقا-         

 :ع کرد        حرفش رو قط

 !سالم!..شهی که باورم نمزدمی فقط نگو اتفاقا داشتم زنگ م-         

 . صدا ی        همون لبخند ب

 !سالم!.. گفتمي جد-         

 : اداش رو در آوردبای        مهرسا صداش رو کلفت کرد و تقر
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 ! گفتمي جد-         

 ؟! ، خوشگلنقدریا..؟!هینجوری صدام ا-         

  باز نگاه مهی بلند مهرسا اومد و رضا به در ني خنده يدا        ص
 

 ..همون لبخند کم جون هم رنگ باخت..کرد

 !ی بهم سر بزنيای که نمیی وقتهايبرا!  قانون دارم هی رضا ، من -         

 ؟!هی چ-         

 !ی سر بزنيای بدی با-         

 !یو واقع... دی بار با صدا خندنی        رضا ا

 !مامان قورمه گذاشته!.. شام منتظرتمي برا-         

 . بعدشامیم.. شام چرا؟-         

  !نیهم!..میمنتظرت!.. رضا -         
        

  هی مبل تکی بلند گو گذاشت و کامل به پشتي رو روی        فربد گوش
 

 ! صورتش رو گرفته بودي شده ، همه دهی کششین..داد

 ؟! خب-         

 فقط فکر ...ناسی مامانش اشیخونه اش هم که همونجا پ !..نایهم -         
 

 ! مستقل بشهخواستی مادرش مکی تابلو فناتي با اون درجه کن

 ؟!شناسهی رضا رو از کجا مي دخترعمو-         

 ؟! دختر عمو-         

 ! خواهرش-         

  بالفاصله دهیش.  رو با هم بودن شونی دکتري انگار دوره نایا!  آها -         
 

  ي شوهرش استخدام شده انرژي از واسطه هایکی قی ازدواجش ، از طربعد
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 . انگار خودش هم بوده تونسته خواهر رضا رو اونجا استخدامش کنه  . یاتم
 

  همکار نکهیبه هر حال قبل از ا..ی هر چای واسطه بوده ایحاال !  ان یرسم
 

 ! با هم دوست بودندباشن

 ! صدف-         

 !شدی بلند نمی خوبي لحن صدف گفتن و طرزش ، اصال بونی        از ا

 ! ؟هی چ-         

  که من مقابل تو کف یدونیم!..زی خودت هم برام نقشه اش رو بر-         
 

 !ذارمی منی زمي رو رودستم

 ! آدم حرف نزدمنیمن چهار ساله با ا!  فربد -         

  ی چگهید!..دمیهت وقت م هم بي تا آخر هفته بعد-         
 
 ! من زیبفرستش سر م!..؟يخوایم

 !اعصاب صدف رو نابود کرد.. بوق آزادي        صدا

 ! مبل پرت کردي        تلفن رو محکم رو

 دست به کمر شد و .. و از مبل دور شددی        ناخنش رو دور لبش کش
 

 !برگشت

  ادیش با فربد ، کار ز و روبه رو کردندهی شي نقشه براهی دنی        کش
 

  قای دقنکهی االن ایول.. بکنهتونستی کارها میلیخ... صدف نبودي برایشاق
 
 !دادی باشه آزارش می نگران چدونستینم

 !هی چشی فربد قصد واقعنکهی        ا

 ! نه ای شهی        دست خودش رو م
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  کثافت  نبود و فربد ، پر از حقه و هر جوري دختر مورد داردهی        ش
 

 !ارهی سرش بیی چه بالخواستیم . يکار

  هم ی چند سال حاال مصلحتیول..        صدف هر چقدر پست فطرت بود
 

  ، که دهی بود شیساده تر و پاکتر از اون.  دوست بود دهی شده با شکه
 
 ! خطرناك بکشهي مثل فربد براش نقشه هایکی ادی نفشیح

  بودن دهی کشگهی چند نفر ديال برا خطرناك رو قبي نقشه هانی        ا
 

 ! روگروهشون

 !گذاشتنی نمی باقاروی از یچی        ه

  ، خود دهی فربد و شي رابطه ي نابودی ، علت اصلنکهی        مضافا به ا
 

 ! بودصدف

 ..دونستی نمی        هر چند که کس

  ي پته تونستی و فربد بود که منای رو در رو کردن مدی        فقط شا
 

 ! آب بندازهي رو روصدف

 ! و فربددهی شی        نه حت

  ی تو قصد ازدواج با کسدمی بگه که شنخواستی مدهی        فوق فوقش ش
 
  زی چنیخب ا..دمی از صدف شنگفتیفوقش هم که م..ي رو دارگهید
 

 ! نبودیبیعج

  صدف دونستی نمیفقط کس... اون روزها قوت گرفته بودعهی شانی        ا
 
 ! دارهتی گفته واقعدهی بوده و به شعهی شادونستهیم
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  !نایم!.. خطرناك بودنای        م

  دی شادیشنی فربد رو مي رو و اگه حرفهاییزهای چهی دونستی منای        م
 
 ! رو بهم ربط بده و به فربد بگهییزهای چهی تونستیم

 !شدی رو در رو منای با مدی وجه نباچی        فربد به ه

 ..دی      ناخنش رو دور لبش کش  

  !ی لعنتي دهی        ش

 !نیهم..دیفهمی و فربد نمگذشتی مری        فقط بخ

  !رفتی بره به درك ، هم مخواستی بعدش مدهی        ش

 !        فقط فربد نفهمه
        

         مهتاب
     

 ند قدم جلو  آپارتمان گرفت و چاطی حواری اش رو از دهی تکنی        حس
 

  با خشونت پدرش رو نگاه يو طور . دیمحکم آرنج مادرش رو کش... رفت
 

  يبا تاسف سر.  که محسن آقا مجبور بشه دست همسرش رو ول کنه کرد
 

 : پسرش تکان داديبرا

 ! خودم متاسفمي برا-         

 : نگاه کردنی با بغض به حسنینسر.. پا تند کردی        و سمت الب

  اونجا چقدر حرف می االن رفتیدونیم.. مامان بهش حق بده-         
 

 ؟!خورده

 سرش رو ..ستادی ستون اکی مادرش گذاشت و نزدي بازوي        دست رو
 

 ! چشماشي سرخ رو توي هاکهی تدی دنی برد و نسرکینزد
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 ! رو هواستمیمن زندگ..؟!حرف خورده..؟! حرف-         

  می با من پا شده اومده رفتنکهیهم..؟!ير داي مامان چه انتظار-         
 

  که حرفتو باور یعنی..می قلدرش نشستي و اون پسرای حاجيجلو
 

 ! درست بشهزی ما همه چي با دو تا کلمه ی انتظار داشته باشدینبا..کرده

  ي تو،یی از هر جاشتری درست شد و بیخی پسراش ، سي        از کلمه 
 

 ! فرو رفتچشماش

  رو "رضا هم اونجا بود؟" خودِی اونقدر درد داشت که سوالِ ب        االن
 

 !نپرسه

 !        معلومه که بود

 !شدی از رضا جدا نمي        قلدر

 .. کرده بودي        خودش بود که قلدر

 ... باز ، نثار خودش کردی        لعنت

 ؟! مهتاب-         

  ظی که پسرش با غيلمه ا درد رو از کتونستیم.  مادر بود نی        نسر
 

 .. بدهصی بود تشخدهیپرس

  تابلو نقدریا..ستیکوثر گفت خونه ن..؟!مشینی االن ببذارنی مگه م-         
 

 ! پس کجاستدمی که اصال نپرسگهی داره دروغ مبود

 !شینی ببي من گفتم بر-         

 !دو هفته نشده هنوز !...ذارن؟ی میکنی تو فکر مزمی عز-         

 !ارهی زبون بي طالق رو روي کلمه دی نبادونستی      م  

 ! مامانذارنی نم-         
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 ! ، ترس داشتنی تند و تند حسي        نفسها

  مامان ، ما حرفاتو باور نیبب! قربونت برم ! جون مامان  ! نی حس-         
 

 ... مهلتدی کم باهی ی تو بشم من، وليفدا..میکرد

  منو باور ي که شما حرفانمی اری من االن درگيکرد واقعا فکر -         
 

  سرم یی که باورت نشه چه بالی منو نشناختنقدریاگه ا..؟! نه ای يکرد
 

 !یستی که مادر نرفته

 ..زمی عزنی بب-         

  یتونی االن میفقط هم خودت!..دیبا ! نمشی ببدیبا ! نی شما بب-         
 

 !شینی بباونجا

 ..نی حس-         

 .. قدم عقب رفتهی        

 !نمشی ببدیبا...رونی بارشی مامان مهتاب رو ب-         

 .. بره سر نکهی مگه ا-         

 من منتظر نشدم تا تو برام !.. ماهه نرفتههی!..نرفته!.. سر کاررهی نم-         
 

 !ي بدتز

 .. عز-         

  ارشیب ! نیفقط هم !  از اون خونهرونی باریمهتاب رو ب!  مامان -         
 
 !کنمی رو درست مزیخودم همه چ!.. از اون خونهرونیب

 : چند قدم دنبالش رفتنینسر.. رفتی و سمت در خروجدی        چرخ

 ...ی کيدادگاه بعد !..نی حس-         
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  حرفش رو گفتی که از پشت سر دراز شده بود، بهش منی        دست حس
 

 ! ندهادامه

 !بغضش شکسته شد.. خارج شددرسشی از دنی حسنکهیا        به محض 

 .. شد و در رو بستنی        وارد ماش

 !        دادگاه؟

 !        استارت زد

 !دادگاه..        آره خب

 !نیری حکم بگنی برنی        فقط هم البد شما بلد

  باطله که خودم نی که از دادگاه گرفتی        اگه من ثابت نکنم اون حکم
 
 !ستمین

 ؟! نقشه بکشمی مانی زن روانيمن برا!..        من؟

 ... اومدادشی ی        مشت مان

 ؟!        من بکشونمش تو خونه ام

 ... هم فشردي رو روشیی انتهاي        دندونها

 !يری حکم طالق زن منو بگي        بعدش هم تو بر

 !؟ی        آره حاج

  که ازش در یی اون جافرستمی رو م        خودت و اون پسر قلدرت
 

 !نیاومد

  رو هاشی تقلبنی        اگه به حکمه ، به دادگاهه ، من خودم صد تا از ا
 

 ! برات کنمی مکاری چنی ببنیحاال که حق با منه ، بش!  قبال گرفتم هم

 !کنمی مفی برات ردی چه دادگاهنیبب...  ، صبر کنی        فقط حاج

 ؟!يریگیطالق زن منو م...؟! آرهيریگی        طالق م
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 ! رو از جا کندنی کرد و ماشی        حرصش رو سر پدال گاز خال

 ! رونی ببره نازننجای محمد نگاه کردم تا از اي        با التماس به چشمها

 !خواستمی بود که ميزی چنی االن ، آخرهاشی        دلسوز

 ! پاشو مهتاب-         

 :دمی کشیقی        نفس عم

 !امیگفتم نم.. محمدامی من نم-         

 . بکشم غی جخواستی نگاه کرد که دلم مي        مادرجون طور

 !گمیپاشو م..يای نمیکنی مجای شما خواهرم ، ب-         

 : نگاهش کردمظی        بلند شدم و با غ

 !نی لطفا بر-         

 حاال  . نمیدرجون رو بب ماي        نموندم تا سر تکون دادنها و نچ نچ ها
 

 ! بشه؟خواستی مشکالت حل مي همه رفتمی ممن

 ؟! بودی همه اصرار چنی الی        اصال دل

  آقا و مامان ي برم با اون همه اصرارهاخواستمی        من اگه م
 
 ؟!گفتی میحاال محمد چ...رفتمیم

 ؟!        پاشم برم خونه شون

 ؟! اولمي        برگردم سر جا

 .. روبروام کهنی مثل نازنیکی بار با نی      ا  

 اصال بهش ...ادی بکمی جرات نکنه نزدهی تا گردمی کشي        نفس بلند
 

 !چوقتیه.. همگهی دچوقتیه... نداشتم االناجیاحت

 ! مهتاب؟-         

  رو گرفته بود و مثل مادرجون رهیسارا دستگ . دمی        با تعجب چرخ
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 ..کردی منگاه

 !یتو ولم کن آج..تو رو خدا !  سارا -         

 :        سرش رو کج کرد

 ولت !..؟ی آجشهیمگه م!..م؟ی ولت کنيتو بگو چطور!..؟ي چطور-         
 

 ! چرا؟میکن

 آرنجهام ... تختي گوشهام گذاشتم و نشستم لبه ي        دستهام رو رو
 

 .چکسیه..دیفهمی نمچکسیه.. زانوهام گذاشتمي رورو

 سرم رو ..       از تکون خوردن تخت حس کردم که سارا نشسته جفتم 
 

 .. نکردمبلند

 .. کمرم حس کردمي        و دستش رو رو

 !م؟ی کردکاریما چ..؟!یکنی مينجوریچرا ا.. مهتاب-         

 !نیهم.. تنها باشم خواستمی        من فقط م

 ! خودمون؟ي خونه يای چرا نم-         

 .تو رو خدا برو به محمد بگو بره..ارا س-         

 ..        سرم رو بلند کردم

 .بهش بگو بره.. راحتمنجای من ا-         

  ! ذارنی راحتت نمیینجایبفهمن ا..نایخاله ا!.. بفهمشهینم..شهی نم-         
 

 ! اومدن خونمون شبی پرو ان که هنوز نشده دو هفته داونقدر

 ..زدی حرف م        انگار داشت با خودش

  ي خونه کننیفکر م.  که شونیدیند.. چقدرم که پررو واقعا-         
 

 ! دنبالت؟ادی اون کثافت آشغال نم،یینجای بفهمن ایکنیفکر م . یخودمون
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  که سارا دستش رو گذاشته ییهمون جا..دی کشری        کمرم ت
 

 .. اومدینفسم باال نم..نه..بود

 اگه محمد و رضا نبودن باور کن مامان !..نب حق به جاي جورهی -         
 

 !خوردی داشت گولشون رو مهم

 !گفتن؟ی می        چ

  ! یعنیشستشون !  رضا بودش میشانس آورد ! ی خوشم اومد ول-         
 
 ! کولشون گذاشتن و رفتني دمشون رو روی کردم وقتفیک

 ! چقدر بدبختم نی        بب

 !کردی ميم طرفدار ازدی مثل رضا بایکی        

 ..شدی مای هم خوراك براش مهنی مثل نازنیکی        

 !ن؟ی نازنخواستی می چگهی        د

 ..یینجای مهتاب بخدا بفهمن ا-         

 !به محمد بگو بره ..تو رو خدا.. سارا-         

 گفت ..رضا تا در کوچه دنبالمون اومده . رهی ، بخدا نمرهی نم-         
 
 تو االن هم که محمد رو .. دنبالتادی پشت سرمون خودش منشیاوردین

 
 ! که شیشناسیم! یتونی بره، رضا رو که نمي کردیراض

  نبود من نفس بکشم ؟یی جاچی        چرا ه

  برگردم اونجا؟خوامی نمشدنی        چرا متوجه نم

  !نجایهم.. راحت بودمنجای        هم

 !م؟ی بر-         

  مثل بدبختها التماس خواستمیم. دم و سمت در اتاق رفتم         بلند ش
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 !دنیفهمینم...رفتنی نمدمیکشی نمغیتا ج..رفتنی نمدی برکنم

 ! روم بودي        هنوز در اتاق رو کامل باز نکرده بودم که محمد تو

  ي آماده نباریمن ا..می شدرهی حرف بهم خی هر دو بهی        چند ثان
 

 ! قبل ، آرومي قهیف چند دق و محمد برخالحمله

 ؟!ي آماده شد-         

 : کردم شمرده شمرده و آروم بگم تا صدام باال نره ی        سع

 !امی من ، داداش ، نم-         

 :        صورتش رو جلو آورد

 ! مهتابيشعور ندار. اومدم مثل آدم باهات حرف بزنم !.. به درك -         

 .. سارا از پشت سرم اومد محمد گفتني        صدا

  صدات رو براش باال ينجوری ایکنی جرات مادی رضا هم بنمی بب-         
 

 ؟! نع ی و خودسر بگيببر

 : و سمت سالن برگشت دی        چرخ

 ! سارا نمی بای ب-         

  ازش رو گرفتم تا جلوتر عی سری دو قدم سمت من اومد ولنی        نازن
 
 ! وسط؟نی ایگی میتو چ.. برادرم رو نگرفته بودميرومثال االن ..ادین

 .. بودستادهی        سارا مردد وسط اتاق ا

 !؟يای نم-         

 : شدمرهی بهش خمی        مستق

 ! سارا امینم..امینم!  نع -         

  نکهیبدون ا.. تخت برداشتي رو از روفشی        لبهاش رو بهم فشرد و ک
 

 ..رفت کنه سمت در نگاهم
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  شبی که من دییاون رضا!  هات رو جمع کن پس لهی وس-         
 
 !ی رو جمع کنلتی وسادهیبهت وقت نم..دمید

  دی روزا فقط نبانیا.. لبم رو گاز گرفتم تا دهنم باز نشهي        گوشه 
 

 !نیهم..زدمی محرف

 ! بکنهخوادی می چه غلطنمی ببادی        ب
        

  هی که دمی مادرجون رو شنيصدا.  جابجا شدمی صندلي        چند بار رو
 
  سرم اونقدر بلند بود که اجازه ي توي صداهایول . گفتی مییزهایچ
 
 ...زدیالبد داشت در مورد من حرف م . گهی داره می بشنوم چدادینم

 ؟!کردهی دفاع می اومده از چشبی دنی        خاله نسر

 !گفته؟ی می        چ

  ؟دنیجالت نکش        چطور خ

 !        وحشتناك بود

  نکهیمثل ا..اومدی باز و بسته شدن در صندوق عقب مي        چند بار صدا
 

 !کردی داشتم رو داشت رد منجای الهی وسی هر چمادرجون

 ! بودن و هنوز خونشون بودنمی مجردي که مال دوره یی اونای        حت

 !        خوبه

 ! خوبهیلی        خ

  بابابزرگ رفتن ي مستقل شدن و از خونه الی    من دو سه روز بود خ    
 
 ! بودم منیالیچه خوش خ... سرم زده بودبه

  الك يرفتم تو..دمی شدن مادرجون رو دکی بغل نزدي نهی        از آ
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 !رمی چند وقت اخنی ایدفاع

  که وحشتناك روش ناراحت بودم و دست ی دادم به صندلهی        تک
 
 .. نشهدهی گرفتم که صورتم دي طورمیشونی پي رو جلوستمرا

 کاش الاقل زودتر راه ... بسته شدن در سمت راننده هم اومدي        صدا
 
  !فتهیب

 حاال فوقش هم که ..شدمی راحت میکی الاقل از شر مادرجون می        بر
 
 !نی نازنيبرم که بشم همخونه .. با رضا برمخواستمیم

  !نای جلوم و فحش بده به خاله انهی صبح تا شب بش        که از

 ؟!يخوای نمییچا!...        بعدش هم البد بگه آقا 

 ! بابا ي آقا ، بجاگفتی مدای جدنی        ا

  ..دمی کشي        نفس بلند

 !فدات بشم..مواظب خودت باش دخترم..ی مامان-         

 ! برندارممیشونی پي کردم آروم باشم و دستم رو از روی        سع

 . خدانگهدار حاج خانم-         

 اصال .  بودم انداختهی نگاه هم بهش نمی نهی خدا ، ي        محض رضا
 

  یلی که بلند شم و مانتوم رو بپوشم خدمی فهمدمی رو که شنفونی آيصدا
 

 ! ترمنیسنگ

 به درك  اونم بگه برو ،ی و داد کنغی        رضا ، محمد نبود که تا دو تا ج
 
 ! بذاره برهو

  بود که شک نداشتم بهش ي سالم کردنش به مادرجون طوري        صدا
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 !دیکشی و مگرفتی ام رو مقهی امی نمبگم

 .. مادرجون با هم اومدی و خداحافظنی استارت ماشي        صدا

 ... مادرجون سوختي لحظه دلم براهی می        کوچه رو که رد کرد

 ... آوردمنییرو بستم و دستم رو پا        چشمهام 

 ! اولمي ، سر جاگشتمی        من دوباره داشتم برم

 ... کهي آشنا و کوچه ايابونهای        دوباره خ

  يتازه متوجه شدم که برا.. نداشتمزهی زدن پوزخند هم انگي        برا
 

 !خوادی مزهی زدن هم آدم انگپوزخند

  نفر توجهم رو هی فحش بلند ي بود که صدا خوابم گرفتهکنمی        فکر م
 

  نشی نفر در ماشهی جلوتر نیچند ماش. چشمام رو باز کردم .  کرد جلب
 

  نی ماشيداشت به راننده .. گذاشته بودرونی پاش رو بهی باز کرده بود و رو
 

  یسع.. دادمهی تکیسرم رو تکون دادم و دوباره به صندل..دادی فحش م،یبغل
 

  ، اونم نای مواجهه شدن با مامان اينجوری ادیشا.  فکر نکنم يزی به چکردم
 

 فردا بود که ...کردی کم ممی از ناراحتی شلوغ آقا کميخونه ...ي خونه يتو
 

  براش یکی اونجا و نهیمادربزرگ بش.. و برنانی بخواستنی عمو ها مزن
 

  ي نوه ی بدبختهی کنه باعث و باننی و خودش هم لعن و نفرزهی برییچا
 

 ! تر از جونش رو زیعز

 ! رو نداشتم"مهتاب جان" دنی شني حوصله يمتریلی می        حت

 !یچیه..یچیه!.        کمتر از اون رو هم 
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 دوباره  . ختیری تمرکزم رو بهم مشتری بنی        حرکت نکردن ماش
 

 .. به دور و برمیو نگاه.  رو باز کردم چشمهام

  ینه حت . دمشی دیول . هی ثانمی کمتر از ندی شا .دمی        تازه رضا رو د
 

 ..دمشی که بشه گفت داونقدر

 ... سرم رو چرخوندمعی        سر

  تر شده ي جدیی دو مرد جلويدعوا..کردی به روبرو نگاه ممی        مستق
 

  ي جورهی رو باز کنه و نی در ماشخواستی دلش مبستمیاالن شرط م..بود
 

 !ز دعوا رو هم مال خودش کنه گوشه اهی جلو و بره

  یهمون شب.. افتادمشی مراسم نامزدادی هوی یول.  ربط بود ی بیلی        خ
 

 ..که

  شدند و انگار داشتند ادهی هاشون پنی هم از ماشگهی        چند نفر د
 

 ... غائله رو خاتمه بدنشدندی مموفق

  بفرستن که من  نامزدش رو برامي و سارا قرار بود عکسهانی        نازن
 

 .. جهنم شده بودموارد

 آهسته آهسته راه باز ..        همه سوار شدند و انگار ماجرا تموم شده بود
 
 ..شدیم

  رو زیچقدر خوب داشتم همه چ.. گذشته بودمی و ماه و نیکی قای        دق
 
 ! آوردمی خاطر مبه

 ! رضا بودي        شب نامزد
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  !دادیر ، بهم آدرس م زنگ داي        که اون صدا

 ! جهنم داشتي توی مهمي فهی        صاحب صدا حتما وظ

  وعده شون انی خوردن مي ها برای        مثال مسئول صدا زدن جهنم
 

 ! داغ و قرمز آتشيپر از گدازه ها!.. شامشونای..بود

  چارهی باشه که از همه بیی مسئول صدا کردن اوناتونستی می حتای        
 

 ! تر بشننیی وارد طبقات پادیو با ترن

 ... فرستاده بودنیی پااهی از هزار سال سشتری        من رو که ب

  که به صورتم خورد خوشم ی سرعت گرفت و از باد خنکنی        ماش
 

  تونستی می مثبتي هام ، نکته ی اوج بدبختي توکنمیفکر م..اومد
 

  نیحاال که ا...شدیلم بهتر محا.. سر کارگشتمی از شنبه که برمدیشا..باشه
 

 هنوز هم ... هنوز تموم نشدهای بگه دنخواستی مدیشا... خنک هم بودباد
 

 ! هستن که بوزني اگهی خنک ديبادها

  به آخر ای هم دندیشا... رضا رو یعروس..می سارا رو داشتی        عروس
 

 شسته ،  نمی مترکی کمتر از ي که به فاصله ینی ايالاقل برا.. بوددهینرس
 
 !دهی به آخر نرسایدن

 .. سرم رو چرخوندم و بهش نگاه کردم ، آرهاری اختی        ب

  يکه پر از رنگها.. بوددهی براش االن نه تنها به آخر نرسای        حتما دن
 

  !ایخدا...يوا.... و براق و مهرسا وشاد
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  یچ..کردمی آخر باز شده بودن و روبرو رو نگاه مي        چشمهام تا درجه 
 

 ؟!شد

  یی جاهی ام گهی سمت خودم و دست دي شهی دستم رو به شهی        
 

 !رمی رو محکم بگيزی چهی دیفقط فکر کردم با... کنسول رو چنگ زديرو

  ها لی گاردرکی نزدنی و ماشمی سرعت گذشتنی از العی        اونقدر سر
 
 ؟! شدهی قبل چي هی سه ثاندمیفهمی که هنوز نمستادیا

 ! با ما تصادف کرده بود؟ی        کس

 !م؟ی        ما تصادف کرده بود

  هم دیشا.. نبود کهيزیچ.. و عقب رو نگاه کردمدمی چرخاری اختی        ب
 

 !نمی خوب ببتونستمی نممن

 ! شد؟ی چ-         

 .. که رضا چشمهاش رو بست و باز کرددمی        د

 ! شده؟یچ!.. رضا ؟-         

 ؟!زدی   چرا حرف نم     

 !م؟ی رو کشته بودی        نکنه کس

  فکر ، وحشتزده، سرم رو عقب چرخوندم و پشت سرمون رو نی        با ا
 

 ! نبود یچیه.. کردمنگاه

 ! رضا ؟-         

 !دی        دستش رو کش

 !ي        وا

 ! دست من بود چرا؟ي        دستش تو

 ! گرفته بودم خودم دستش رو ! ي واي        ا
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 ..رمی ام رو بگرهی نگاه خي تونستم جلوی        اصال نم

 ! موهاش يتو.. برد وشیشونی پي        همون دستش رو تو

 ! طاق صورتشهی        بعد 

 ! شدمرهی مثل احمقها بهش خدمی        روشن که کرد فهم

 ... جا بجا شدم و روبرو رو نگاه کردمی صندلي        رو

 ! حاال فکر کنمدی بای به چدونستمی  هنوز نم      

 !حواسم پرت شد... لحظههی...دی ببخش-         

 !م؟یکردی تصادف می با چمی        واقعا داشت

 ! نوع مرگ نبود؟نی        تصادف کردن بدتر

  رمی دوست دارم بمکردمی مدت داشتم فکر منی اي جدي        من جد
 
 ؟!گهید

 ! به روبرو هنوزرهی خی شدم ولهنی        دست به س

  ادمی قبل رو ي کردم چند لحظه ی کردم وسعکی        چشمهام رو بار
 
 !ادیب

  هی مثال دونمیچه م.. افتادهی اتفاقهی من حواسم نبوده و ادی        احتمال ز
 

 !دونمیچه م...ی هر چای با سرعت از کنارمون رد شده نیماش

  االن من تی وضعي برایقیگ، اونم به هر طر        حاال مطمئن نبودم مر
 

 .. باشهی مناسبي نهیگز

 !دادمی محی دردسرتر رو ترجی مرگ بهی        مسلما 

 !دی ببخش-         

 ! خواب جون به جون بشمي        مثال تو

 ؟! گفتیچ..        سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم
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  بخاطرم دی دستش رو کش کهي لحظه ااری اختی        نگاهش که کردم ب
 

 ... قبليچند لحظه ..اومد

 !چوقتیه... متعادل نبودچوقتی        ه

  فرستادی منو می راحتنیداشت به هم.. زدهی چه کوفتستی        معلوم ن
 

  !ای دناون

 ! کار داشتمنجای        من هنوز ا

 ! دلخور کنم کار داشتم ی مادرجون رو حسابي        تا خدا

  کنه که سرم رو به ي کارتونهی هم نملیی عزرانهی  تا زنده بمونم و بب      
 

 ! مهر بذارم کار داشتم ي مادرجون روقول

  ي همه بطري همون مهتابه که وسط ماه رمضون جلونی انهی        تا بب
 

 ! کار داشتم کشهی رو سر مآب

  ی چشی حجاب معنادی نمادشی همون منه که نی انهی        تا بب
 

 ! کار داشتمیلیخ..بود
        

  یمعلوم نبود ک.. که به مهتاب وارد شده بوديدی شدی        شوك روح
 

  شی مترکی ي که تویی ، پسرعموادی بادشی که شدی مبرطرف
 

 !چرا وارد جهنم شده ..نشسته

 ! دستشيلمس کردن نوك انگشتها!  شدنش رهی        با خ

 ! اومدی نمادشی یاون روز سرد زمستون ي از ماجرایچی هقای        دق

  نامنظم و گرم ي نفسهامی ساعت و نکی از شتری اتاقش ، بي        تو
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 ! نبودادشی پسرعمو، نیهم

  لبهاش گذاشته ي که روي مهرنی جواب آخري نبود که توادشی        
 

 فقط موهاش رو از صورت دور کرده ...دی طول کشقهی از ده دقشتری و بشد
 
 !لبخند زده...و

  بود که نفس حبس ی شد ، تازه زمانادهی پنی مهتاب از ماشی        وقت
 

 ! رضا آزاد شدي شده

  هی بهش گفته بود در صندوق عقب رو باز کن، که انگار از ي        جور
 
 ! اومدهگهی دارهیس

  خارج لی بفهمه دلتونستی نمی ، که حتی نبود همون مهتابنی        ا
 

 ! باشهتونستی می ساعت قبل، چمی از دستش، ننیل ماش کنترشدن

  شدنش باعث شد رهی خدهی خوشحال باشم که نفهمدی        حاال با
 

 ! بود چپ کنم؟کینزد

  که تو هیابونی همون خي گفتن مهتاب توی به من مروزی        که اگه تا د
 

 !ابونی همون خي توآوردمی هم نفس کم میهست

 !کردم؟ی مکاری چدی ، بايکردی نگاه مرهی خیشت        حاال که دا

 ؟!        خب چت بود

 !؟ي بهم زل زده بودی چي        برا

 !؟يدی        بدبخت ند

 ؟!يدی که دو ماهه نامزد کرده ندی        بدبخت

  که بگه تو برو، خودم دیدی در خودش نمی اونقدر توانی        رضا حت
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 !ارمی رو ملتیوسا

  پنجره ي روح توی بي اون رگبار نگاه متوقف شده خواستیقط م        ف
 
 ! رو ، از خودش دور کنهنی ماشي

  رو یی ، انگار که چشمهاش جادی        بعد از چند بار لمس اطراف کل
 
  دستش ي نداشت ، موفق شد لرزشهای تواننی و دستش کوچکتردیدینم
 

 ! و بازش کنهارهیب صندوق فشار دی کلي رومی کنترل کنه تا مستقرو

  دستش ي توي دستم چطوردی نفهمی خوشحال باشم که حتدی        با
 

 ؟! سوخت ی مداشت

 ؟! همون مهتاب بودنی        ا

 !        مهتاب چهار سال قبل؟

 ! رفتم؟رونی        که ولش کردم و از اتاقش ب

 ! قبل بودي هی چهار ثاننی        انگار هم

 !ارمی بمی جهنمي رو از خونه لمی وساتمخواسی        فقط م

 ؟!دیرسی بهم مای سر و ته دنينجوری ادی        با

 ؟!شدی زلزله مينجوری ادی        با

 ؟! آوردی سرمون میی نگاهش داشت چه بالدی        اصال فهم

 ! خونه؟نیتو هم.. رو پارك کنم و برم دنبالشنی        قراره منم ماش

 !سته؟ی بار قلبم باهی هر نگاهش         که بعدش با

 ! شده؟ی        و خودش هم نفهمه چ

  ازم در ي اتاق سبزرنگش ، پدري رفته چهار سال قبل ، توادشی        
 

 !اره؟ی در بتونهی نمي دخترچی که تا ابد هآورد

 ! گل انداختهي        با اون لپها
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  داشی من پی کنه ولشی کرد مخفی که هر چقدر سعي        و لبخند
 

 !کردم

 ! گرومپ گرومپ قلبش رو بشنوهتونستی راحت میلی        حاال خ

 ! بشنوهتونستی هم کنارش بود مي اگهی دی        کس

 !        مال من بود ، مال خودم

 !که پنجشنبه عقدش کنم...ارمی رو بلمی        فقط رفتم وسا

  !دمیدی بود ، داشتم میراض!         قرار بود عقدش کنم
 

  شده لی تبديدی به هق هق شدگهی حاال دی خانم هشمتي هی        گر
 

  نی از بی آبوانی لای و ی دادن خانم رسولي دلدارچی که با هبود
 
  به ي و کف دخترها داشت از سالن حسابدارغی جيهنوز صدا..رفتینم
 

 !دیرسی مگوش

  "یقربونت برم اله...یفربد جونم چه ماه" تونستندی مدادندی        گوش م
 

 ! هم بشنوندرو

  هی کرد و هر چند ثانی عرض اتاق رو طبی دست به جی رمضاني        آقا
 
 ...شدی صولت متوقف مي و آقای خانم رسولي نگاهش روکباری

  معلوم نیگفتم ا!  حرومزاده نی از ادیگفتم بترس!..نگفتم؟.. گفتم-         
 
  راست ورداشتن آوردنش هی رو که ینیا!..اسی کي دستش تو کاسه ستین

 
  که ما تا حاال رفتهی مینی از اشتری وزارتخونه ، حتما خرش بي حسابدارتو
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 !میدونستیم

  زشت ي هاکهی دوباره تی سرش رو تکون داد و خانم هشمتی        رسول
 
  اومد که همزمان با گرفتن حکمش ، از سمت ادشی رو ی ساعت قبلمین

 
 ! شده بودبشی نص و دوستاشیوانیک

  دی ازش گرفته شده بود و باي امور ادارتی ساعت قبل مسئولمی        ن
 

  هی..کردی می نفت معرفي از وزارتخونه يگری دي خودش رو به شعبه شنبه
 

 ! ارزشتری بیلی خیلی کوچکتر ، با پست خیلی خیلی خي شعبه

 دش آور فربد  چني هاکهی شد، که با تلی تکمی کاملش وقتي        نابود
 
  که يطور!.. روبرو شده بودي و اداري پرسنل حسابداري هی و بقیوانیک
 

  متلکهاشون رو هم آماده کرده ی برگه باشند و از قبل حتنی منتظر اانگار
 

 !بودند

  ی از جمالتیوانی کارمند مرد ، فربد کستی از بشتری ببای تقري        جلو
 

  یفقط خاکستر باق...زن چهل ساله هی کرده بود که از شرف استفاده
 
 !گذاشتیم

 ! اونهمه کارمند مرد و زني        اونم جلو

  ي بخاطر سوسه اومدنهاکهی در حالکردی رو نمنکاری        خب چرا ا
 

  خودش هم اونقدر يو واسطه .. از کار برکنار شده بودی ، هشمتخودش
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  امضا هی با تای، نها هم برسه تهی اگه پاش به کمی کلفت بود که حتگردن
 
 !ادی برونیب

 !ی قبلي امضانی        مثل چند

 .. به ساعتش انداختی نگاهی        صولت

 ..دیبا!..ستی که شهر هرت ننجایا!... حرفها ؟نی داره ادهی فا-         

 : حرفش اومدي توی        رسول

  ما يدادنها هم با گزارش اروی نیا!... از هرت هم هرت تره واهللا-         
 

  ي کارچیه.. راحتالتونیخ!.. وضعمون نبودنیحاال ا..شدی کم مروش
 
  رو ی نجفدیسع... کهنجای اورده ای کنوی ادیدونیم!..می بکنمیتونینم
 
 ؟! دوستانگهی دشناسنیم

 ! کردی به صولت و رمضانی        و نگاه

 !پدرزن برادرش!..لشهی فام-         

 : نگاه کرد ی رسول        صولت با تعجب به

 ! واقعا؟-         

 !دی کشي جواب فقط نفس حرص آلودي بجای        رسول

 : ادامه دادشییمای شد و به راهپبی دست به جی        رمضان

 سازمان !...همون.. همون برادره اسینجاست اصل!..چی که هی نجف-         
 

  نزول يمه  هگفتی که مدپورینو... تو چنگ خودشهگنی هم مییدارا
 

  شی پادی هم می نجفدیخود سع!..ندازنی لنگ مششی ترون پيخورها
 

 !دهی توله سگ درس پس مهمون
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  موند یزنده م... نگاه کردی داد و به هشمتهی تکی به صندلی        رسول
 
 ! بودیلیخ

 !گذشتندی میوانی با صلوات از کنار فربد کدی        از حاال به بعد با

 !تر اون طرفتر        چند م

  برپا ي اژهی جشن وي سالن امور اداري        ساعت از سه گذشته بود و تو
 

 !بود

  بلند شی صندلي بچه ها وادار کرد از روجانی و هقهای        فربد رو تشو
 

  هر دو انگشت شستش رو باال آورد و تشکر ستادیروبروشون که ا ...بشه
 

 !کرد

  که یی خانمهاي ، همه ی مشکشرتی و ت روشنی شلوار عسلي        تو
 

  نی وارد اتی جذابنهمهی اگهی دي کردند، جادای پنیقی سالن بودند يتو
 
 !شهی توپ نمکلیه

 !دنی        ند

 !شهی        نم

  بهش گفت که يزی گوش ترالن برد و چکی سرش رو نزدرای        سم
 

 ! قورت بده صدای شد، ترالن آب دهنش رو بباعث

  به بهم خوردن دیارزی مرد منی ساعت بودن با اکی...گفتی    راست م    
 

  !ای دنيهای نامزدي همه

 ! دوستان-         
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  چونه اش حرکت ری بود دستت از زیفقط کاف!.. ساعتکی        فقط 
 

 ...کنه

 !دارمتون.. من-         

  ي دست زدن هاشون و هو هوي دخترها کر کننده شد و صداغی        ج
 

 ! سالن رو گرفتي همه پسرها

  مرد روبروش ي قلبش گذاشت و به بازوهاي        ترالن دستش رو رو
 
 ! شدرهیخ

 !ادی بییهوی خبر و یکه ب...نهی ای        عشق واقع

  می زندگی بره تنها عشق واقعادمی کنم و ی زندگدی با مجخوامی        م
 

  خودم ي قانع کننده الیل دچی هی وجود داشت و من بیمی چند قديتو
 

 ! به اون راه زدم؟رو

 ؟!دمتی        که ند

  دور ي فاصله نیاز ا... رنگ دور گردن فربدي و نقره اکی بارری        زنج
 

 ...زدی برق مهم

 ! تک شرکتيآقا..ذارمی جواب نمی جذابت رو ، بي بار لبخندهانی        ا

  به مخاطب ، دستش یبا نگاه .  رفتبرهی وبشی جي فربد تولی        موبا
 

 و تا خارج بشه نه تنها ... رفتی هوادارش باال برد و سمت در خروجي برارو
 

 !دیکشی رو هم دنبال خودش مهی ترالن ، که نگاه بقنگاه
 

 ! جونم؟-         
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 ! تو ؟یباز معرکه گرفت...؟! سر و صدا هانی اهی چ-         

 !اهرو شد        در سالن رو بست و وارد ر

 ...        دست فربد سمت صورتش رفت و گوش راستش رو فشار داد

  االن برگردم تو سالن منو یعنی... داشتممی نفر هم تلفات مستقهی -         
 

 !خورده

  التماس يری هر شب مي سرت داررهیخ ! ایفربد کوتاه ب!  خدا ي ا-         
 

 ! زاده ها یزک

  اونو رمیمن که دارم م!  نباش ي تک بعد! بهت گفتم شهی هم-         
 

  دوست ادی نامزدش رو زچارهیب.  بدم هی هم به بقی حالهی ، سر راهم رمیبگ
 

 !نداره

 ! نامزدم داره طرف ؟-         

 ! منو هم دوست داره-         

  حالت ي جورهی ! یافتی بدتر خودت مهی ری گي خدا رو شکر دار-         
 

 !انه  اون ماکرهی بگرو

 ؟!یگفتیم..؟! خب-         

 !دی نفس بلند صدف رو شني        صدا

 ! کوفت -         

 !سوزونمیمنو بگو نشستم واسه تو مخ م...زمی عزيشعوری ب-         

 ! بنال -         

 ... اول مرداد ي هفته -         

 : شدی شاکعی سریلی و شوخ فربد ، خالی خی بي        صدا

 !ب؟ خ-         
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 .. اول مردادي بذار تو ، هفته -         

 !نمشیبی نگو تا مرداد نم-         

 ! شده بودي        صداش خشک و جد

 ! نه؟ای يذاری م-         

 ! هفتهنی بهت گفتم تا آخر هم-         

  که نقشه اش هم با خودت ی گفتنمیا !...ی که گفتی گفت-         
 
 ! مگه؟ینگفت!...گهید

 من صد بار پاره اش کردم تا اون  !..گهی بخوره تو سرت دو ماه د-         
 

  !موقع

 دو ماهم !.. نه ؟ای ی راه درست درمون وارد بشهی از يخوای م-         
 
 ! نقشهه تا ندارهیول..ي ماه و خرده اهی..ستین

 ! صبر کنمتونمی هم نمگهی من تا دو روز د-         

 ؟! طالق گرفتهيدی که شنی هفته از وقت فربد جان، شد دو-         

 !ستی به تو مربوط ننشی ا-         

 ! ها ادهی زیالک..ادهی روت زادی خوشم م-         

 ..ي فکرهیخودم . فراموشش کن .  اصال ولش کن -         

 وضعش از ..ستی نهیمثل بق! ی بکنشی کاریتونی تو نمنوی فربد ، ا-         
 

  الشونی خنیع !گردونهی سر کار ، مامانه برش مبرتشیه مباباه.  بدتره قبلم
 

 !مخصوصا مامانه.. دورشنیمثل چ! سال رو رد کردهی سستی نهم

 ..ستادی        فربد ا

 !گهی گرفته دتی شوخ-         
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  هم که نایا!..شدهی شوهر سابقش مزاحمش منکهیمثل ا!  باور کن -         
 

  تا سر کوچه هم گهی منایم!..ترلش کنن کننکهی واسه اکنهی درد مسرشون
 
 ! تنها برهذارنشینم

 ... دادهی تکواری        به د

 که اونم نوع ..ی بهش کانکت بشیتونی کارشه که مقی فقط از طر-         
 

  ی که مثال بتونستی نينجوری ایعنی . هی که کامل حفاظتهی طوردهی شکار
 

 تو  . نیی پاادیونم ب کار دارم و ای با فالنی سراغش و بگيبر
 

 ..دمی سر بسته شنیلی خنایاز م.. هم دارهیانگار پست خوب..شگاههیآزما

 : ادامه داددی        سکوت فربد رو که د

  نی بشگاهی نماي هست توشی هماهی.. اول مرداد ي هفته -         
 

 !  حاال نیبرو دنبال ا . ذارنیحتما از وزارت نفت هم اونجا غرفه م..الملل
 
 ! راهتنهی ، فقط اشیری بگيخوایم

         
 ! تو فکرته فربد ؟یچ..؟! حاال چتهی بگيخوای نم-         

 ! گرفتواری اش رو از دهی دستش رو پشت کمرش گذاشت و تککی        

 !ست؟ی        معلوم ن

 ! بار تا ته هی        من سوخته ام 

  برش گردونه به چهار سال ای!... پاره اش کنمخوامیم!.. گفتم که-         
 

  شدم جک اشکان که نکهیا...رهی که از من رفت رو بگیی آبرويجلو...قبل
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  بهش جواب رد ی دره دهاتهیکه  ..سهی سرپا واتونهی گشنه نمهی بخاطر
 

 ! حساب پس بدهای ! گهی دشهینم ! تونهیکه نم ! رهی اونو بگي جلوادیب...داد

  نیی اش باال و پانهی سي قفسه عیسر یلی        از شدت غضب ، خ
 
 !رفتیم

 ! بوددهی        صدف اون ور خط رنگش پر

 ! فربديتو فراموشش کرد.. کردمی من ، فکر م-         

  قبل ، باز يدو سه هفته ! زخمش بود ! کردمی فقط بهش فکر نم-         
 

 !باز شد..گهیبد شانسه د ! شد

 ! باور کن ارزش نداره-         

 !دیشنی ناله مانند صدف رو نمي       فربد انگار صدا 

  ی کنم جلو همه ، وللمشی که آبروشو ببرم ، فکردمی تا حاال فکر م-         
 

  نهی رو سنمی بشخوامیم!  کمه براشنمیبی ، مکنمی فکر مشتری بی چهر
 

 ! ببرمخی تا بخی ، سرش رو باش

 ! فربد-         

 !برمی بخدا م-         

  هم ي دندونهاش رودی شدن شددهی     فکش منقبض شده بود و ساب   
 

 ! خودش نبوددست

 بعد ..جواب بده... به من جواب بدهدی باخورهی        فقط قبلش ، تا م
 
 !رهیبم

 !دندیلرزی صدف به وضوح مي        دستها
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 ؟! داشت ي        چه انتظار

 ! فربد نبود؟نی        مگه ا

 ! دختر، تا حد مرگ براش مهم بودهی يغرورش اونم جلو که ی        کس

  ي رو توشی عالتی آدم نبود که حاضر شد کار و موقعنی        مگه هم
 

 ؟!ارهی کم نیمی اشکان کري جلویول.. از دست بده شرکت

  هاشی دور و بري        مگه بخاطر غرورش نبود که حاضر شد از همه 
 

 ؟!ه از اشکان نخوریول.. بمونهعقب

 ! بخوره؟دهیاز ش.. نخوردیمی        از اشکان کر

 ..دی        لرز

  یدرست وقت!... تو رو نخواستدهی آدم ، صدف گفته بود شنی        به هم
 

 ! کرده بودیخواستنش رو علن.. فربدکه

 ! سانازي        جلو

 ه  چهار سال قبل ، که سه ماه تمام قطع نشده بودند ، شدي        اون تبها
 

 ... که حاال سر باز کرده بودي انهی کنی ابودند

  باز حس کرد داره از دستش یول... رو با هر دو دست گرفتی        گوش
 
 .. افتهیم

  وضع ، نی گفته فربد با ادهی        چهار سال قبل ، به فربد گفته بود ، ش
 
 رو قبول  مثل اون یکی يمحاله بابام خواستگار ! خورهی به درد من نمگهید
 

 !کنه

  يجلو!  زده بود ي که فربد حرف از خواستگاری        درست وقت
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 !آبروش رفته بود.. همهيجلو ! دوستاش

 !تونستیم..مثل آب خوردن!..کشتشی        بخدا م

 ... اومدی        کشتن هم از فربد بر م

   رونای بهش ثابت کنه اخواستی موبش،ی با اون عقل معدهی        تا ش
 

 ! ، مرده بودنگفته

  ي نهیک... کردن فربد نبودی        تازه االن بحث فقط ثابت کردن و راض
 

 ... دوستاش از دست داده بودي بود که جلویی بخاطر آبروفربد
        

         الهه
        

  بودم دهی شرکت ازش دي نبود که توییزهای چنی        قطعا اگه بخاطر ا
 
  خونسرد ، و ي افهی قنی ادنی بودم، حاال با ددهیش شن خونه ازي توو
 

  از بدنت یی جاهی يکردی حس مشدی مرهی که بهت خیی اون چشمهاهنوز،
 

 !کردمی سکته مدی حال ذوب شدنه ، بادر

 فقط فربد بود که هنوز ...هی شده بود به جک فرداد و بقلی        رضا تبد
 

  ی دور همي توکردی وادارش می رو باهاش حفظ کرده بود و گاهشیدوست
 

  شر و ياون رضا..اون رضا ! ادی که بشدی میچ.. شرکت کنهی خودمونيها
 
 !طونیش

  اش ختهی بهم ري موهاي رویشونی پي رو از باالسشی خي        دستها
 

 ... و چند بار موهاش رو باال زدبرد
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 سوراخ  رو زدی که بهت زل مي ، اون نقطه ای        هنوز هم نگاهش ول
 
  نی االن بود که کف زمنیهم..کردی نگاه منیاالن داشت به کف زم...کردیم
 

 ! بشهسوراخ

 . سالم-         

  سالم ي عادنقدریوگرنه ا.. منو داشتدنی        احتماال انتظار د
 
 .. بهش گفته بوديالبد هم خانم جوهر..کردینم

 قبول .  عوض شده  نبود تا من هم قبول کنمی        چهار سال زمان کم
 

  ، ي ای پارتچی هي تودنشی بودم ، با رفتارهاش تو شرکت ، ندکرده
 

 ! مخصوص فربد و فرداد يمسافرتها..ی مسافرتچی هي تونبودنش

 !یینجایا... سالم-         

 .. آره-         

  نگران گفتی بهم میکی سوختم،ی که داشتم میی        اگه همون موقع ها
 

  ی اون آدميگلو..رهیگیر انتقام همه تون رو با هم، از رضا م دختهی..نباش
 

 !دمیدری حرف رو زده بود منی اکه

 از ..؟!بتری عجنیاز ا..؟ي نکرددای دادن پي مسخره تر دلدارنی        که از ا
 
 ؟! حال بهم زن تر نیا

 ! دختر؟هیاونم توسط !..        حال رضا گرفته بشه؟

  رو به ي های از صندلیکی ي رفت و رويهر خانم جوزی        سمت م
 

 .. بودزی مي روییدو تا چا.  نشست پنجره
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  دونمینم !...ایالهه ب... اومدادمی پشت تلفن ي خانم جوهري        حرفها
 
 !يای رو نگه داشتم تا بچارهی بي نامداري و آقاترسمیم!.. کنم؟کاریچ

 ؟!ي خانم جوهر-         

 !دختره... همونشیپ.. تو اتاقه-         

.         

 !؟يخوای مییچا...نی بش-         

  رو گرفتم و ی صندليدسته ... شدمکی روبروش نزدی        مردد به صندل
 

 ..دمی کشعقب

 ! رضا؟یکنی مکاری چنجای ا-         

  چشمهاش داشتند یول.. لبخندش رو گرفتي جلوکنمی        فکر م
 
 ...دندیخندیم

  سر همه یی بالیمیو بعد از رفتن فربد، اشکان کر..ار ساله ، چهنی        ا
 

 ناخوداگاه از  . می رفته بودمی تهی ي همه مون توبای آورده بود که تقرمون
 

  یلیخ!  دوباره رضا گفتمی بهش می از کدونمینم . میکردی متی حماهم
 

 !شوك بود..دنشی دنجای ایول...ی بود ولوقت

 !؟یکنی مکاری چنجای خودت ا-         

 ..        نشستم

  يچند بار تو..ستی سابق نياون رضا!  بودم عوض شده دهی        شن
 

  بودم که قسم خورده دست از دهی بودم چشه و شندهی از فربد پرسخلوت
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  هی دنشی دنجای باز هم ، ایول.  برداره شی قبلي رفتارها و اخالقهاي همه
 

 ! بودشوك

 ! ها ؟ياونم مخصوص بازپرور..؟!ینیرکز کارآفر مهی ي        رضا ؟ تو

 ؟!یدونستینم...کنمی مراکز کار منی من با چند تا از ایدونستی م-         

 ..زی مي رو هم روشییچا.. انداختنیی        سرش رو پا

  يکارها . نجای اامی دو سه ساعت ميفقط هفته ا.. من-         
 

 .دمی رو انجام مشونیحسابدار

 نگاهم .  بودمش دهی بود که تا حاال ندنیالبد بخاطر هم.. آره خب       
 

 ! بودیخال... دست چپش ثابت شديرو

 ؟! بگمکیاونقدر راحت بودم که بهش تبر... حلقه رو داشتمهی        انتظار 

 ! کنج لبم باال رفتاری اختیب.. اومدادمی فربد ي        حرفها

  گهید!.. بگن رضا نماز خوندهانی ب کهترسمی ميمن از اون روز"        
 
 "! کامل قطع شدهدمیام

  بود رهی که بهشون خییزهای چي هی و بقي اشهی شوانی و لزی        چرا م
 
 ؟!گرفتندی نمشیآت

 !کنه؟ی داره بهشون نگاه مي رضا نامداردونستندی        نم

 !        شاخ 

  سر و صدا يهای مهمون ،های        شاخ شرکت ، باشگاه ، دوستاش ، پارت
 

 !ي رضا نامداردار،

  و الدی فرداد و می        اسمش هم هنوز اونقدر شاخ بود ، که تا ابد هر چ
 



 1307 

 ! بخوان مسخره اش کنند ، ته دلشون خنک نشههیبق

  زدنها و آخرش جک ساختن هی        هنوز هم رضا ، صدر متلکها و کنا
 

 ! نبودششونی فربد پیوقت... بودهاشون

  مراکز نی از ایکی ي رضا داره برادیفهمی اگه فرداد مدونمی        نم
 

 !کرد؟ی کار می چکنهی کار ميبازپرور

  زی من نشسته و به همه چي االن روبرودیفهمی شک اگه می بی        ول
 

 !زدی اال به من ، دارم مکنهی منگاه

  ، برخالف انی مدت بعد از فوت پدربزرگش ، و موندن بابا انی        ا
 

  ، اونقدر رابطه اش با بابا و مخصوصا نازگل خوب شده بود که انتظارم
 

  نی راحت قبول کرده بود من ایلی خیحت . شدی من نمچی پاپگهی دآشکارا
 

 ! بمونمنای ایی داي خونه مدت

  تا گرفتی گرم میی با نازگل و زن داشتری هم بیی اومد خونه دای        م
 

 !من

 ! ناراحتای موضوع خوشحال باشم نی از ادی بادونستمیم        ن

  بابات ی بود که چرا وقتنی قبال اي اعصاب خردي برالشی از دالیکی        
 
 ؟!یزنی بهش سر ميری تهران تو مادیم

 !هی        تلفن کاف

 مگه !..شینی ببتی دائي با هم خونه میری سر مهی        حاال فوقش 
 
 ؟!دوست ندارم بابام رو یگفتینم
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 !؟يخوریم..یی چا-         

 !ي اهی صدم ثاني        باز هم همون نگاه ها

 !نمی نامزدش رو ببخواستی        دلم م

 ؟! قراره باهاش ازدواج کنهی کدونستی        م

 !بخاطرِ شاخ!.. نافرجام داشتنديهای        چند نفر بخاطرش خودکش

  باز و بسته شدن در باعث شد يصدا لب باز کنم نکهی        قبل از ا
 

 ... بلند شدمي خانم جوهردنیبا د . بچرخم

 .. شدکمی        دستهاش رو باال آورد و نزد

 !مزاحم همه تون شدم..زمی عز-         

 !کنمی خواهش م-         

  موقع سالم کردن بغلت دی حتما بادتیدی هزار بار هم که مي        روز
 
 !کردیم

 :دمی رضا رو شنيدا        ص

 ! کن هی کم گرهی نی بشای ب-         

 !شنوهیم!...سی ه-         

 !خوردی رو مشیی چايشخندیبا ن.. و نگاهش کردمدمی        چرخ

 ! کردن بودهی گري آماده شهی ،هميخانم جوهر..گفتی        راست م

 ؟! گفتم مگهی چ-         

 ! رو شکار کردمشی اهی نگاه صدم ثانهی        باز هم 

 دست خودش نبود که .  بهش نگاه نکنم کردمی میسع . می        نشست
 

  با اون دی چشمها خوب بشن بانی اخواستنیم . زدی مشی آتچشمهاش
 

 ...شدندیخوب م.. و روش کرده بود ری که زي ازلزله
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 !        خوب نشده بودند

  نیا ! ي رضا نامدارهی  بکنه ، کهي دختر بتونه کارهی ، دهی شنی        ک
 

 !اد؟ی سرش ببال

 ! جا چی        ه

  مدت خودت رو هی و تو هم کنهی ولت میکی بوده ، نی        تا بوده هم
 
  ادتی اونقدر ی نشده ، حتیچی و بعد از چهار سال ، انگار که هیکشیم
 
 ! روی پوش لعنتي سورمه انی ایکه چقدر دوست داشت... برهادتی که رهیم

 !دی رو با هم گذروندی     که چه لحظات   

 ! خوب و بدي خاطره هاشنی        م

  ی پس بزنیتونی ، مشینی شرکت ببي راهروهاي هم که توي        هزار
 

 !ی رفتار کني ها رو و عادخاطره

 !مگه فربد نبود؟...چی        من ه

 ؟! پسرای اصال دختر بود ي عباددهی شاومدی مادشی        حاال 

  چشمهاش روشن ي تودیدی رو می سوفی که وقتیی        با اون چراغها
 
 !شد؟یم

  ي سرشون اومده بود برگشته بودند سر جایی        همه ، هر بال
 

 ...کردندی رو مشونی و داشتند زندگخودشون

 ... ، رز ، مهسا ی ، کتنی        من ، نگ

 !گشت؟ی        رضا چرا برنم

  اونقدر با نهی رو بب" اون دختره" هر وقت یول..گرده برتونستی        م
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 ! دلش بهش فحش بده تا آروم بشهي نگاهش کنه و توضیغ

 !دمی رضا انجام مدنی با هر بار دگفتی منی که نگي        کار

  ی آخه خوشم محی زشت وقنی ایمن از چ!.من؟..        آخرش هم بگه
 

 ؟!اومد

 ! گفته اش رو ثابت کنند        هر چند که چشمهاش خالف

  نیرد نگاه نگ!... ، تولد فربد اومدی که رضا مي ای تنها مهموني        که تو
 

 ! به رضا ی ، برسی دنبال کنرو

  شرکت ي و تا ابد پشت سرش تونهی و رز بشی مثل کتتونستی مای        
 
  بعد بره سراغ!.. خودش هم باور نکنهی بزنه که حتیی کنه و حرفهابتیغ
 

  باز هم حرفها و مسخره نهی بشادیب !..نی و دوباره از فردا ، همشیزندگ
 

 ! بودم چند سال قبلی ، آخرشم بگه چه احمقي تکراري هايباز

 ؟! داشت که من بهش اجازه بدم باهام دوست بشهی چابوی نی        ا

 !برسه به شاخ ..رد نگاهش!.. تولد فربدی مهموني        بعد دوباره ، تو

 چند سال .. رو وادار کرده باهاش دوست بشهی که به زور کتی        شاخ
 

  !قبل

  همه باور کردن حرفهاش رو پوزخند نکهی راحت از االی        بعد هم با خ
 

 !بزنه

 ... کنهی خودش رو خالگهی جور دهی مثل مهسا ای        

  ستی نالمی خنی و عدارمی خودم نگه مي رو برازی من، که همه چای        
 

 ! تو ، نفس کم آوردم، رضا يروبرو
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  !می داشتی        ما زنها جنس به شدت جلب و مزخرف

 !        جلب و نازك و مزخرف

 ؟!تو چته !..يتو که شاخ بود!..یتونی ، تو که ممیکردی        ما فراموش نم

 ؟!ستی نتی جون جونقی رفنی        مگه هم

  ي بود برایهر چند همون هم کل!...حرص نخورد        فربد دو ماه هم 
 

 ! کشنقشه

 ... خوب گذشتی        ول

 !        تو چته ؟

 ! سر شاخ ما آورده؟یی چه بالدونستیم..؟!        اصال دختره حاال کجا بود

 ! افکار مزخرف در هم روزدمی پس مدی        با

 !ن؟ی اهیک... خب-         

 :دی جلوتر کشی صندلي رو رو خودشي        خانم جوهر

 .قربونت برم. بهت گفتمی رو که تلفنزی همه چ-         

  ندوزی ساعت آموزش وهی ي هفته انجای ، من اي آخه ، خانم جوهر-         
 
 !دمیم

 خودم هم خنده ام گرفته !... رضا روزی ري خنده ي        حس کردم صدا
 

 !بود

 ؟! مشاوره بلدم من -         

 ...دیخندی بار مطمئنم داشت منی   ا     

 ؟! به خودم مشاوره بدهاومدی می        ک

  خودش هنوز از اروی نیا! شش هفت سال گذشته  ! چارهی بي        که ا
 
 ! برات سخته؟دنی نفس کشی کيتو جا!...ومدهی نرونی آوار زلزله بریز
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  آرامش اونقدر.. آروم رضاي خنده يصدا . دمی کشیقی        نفس عم
 

 ! که تپش قلبم کمتر بشهداشت

 به دردش ..  بلدهي هم حسابدارهیکی خاروی نی بگو بهش ا-         
 
 ؟!خورهینم

 . خنده زدمری        دست خودم نبود که بهش نگاه کردم و ز

 ! کبود شده بودي        جوهر

 : دهنش گرفتي        انگشتش رو جلو

 دستت !..ی بمونخوادینم..پاشو برو اصال آقا.!. رضا؟شنوهیم!..سییی ه-         
 

 ! نکنهدرد

 : آوردنیی        رضا صداش رو پا

 !ی ما رو انداختیاز کار و زندگ!..برم حاال؟...؟! عه-         

 : به من انداخت و ادامه دادی نگاهمی        ن

 !کار داشتم من..؟! کشوندهنجای منو ای از کیدونی م-         

  دهنش گرفت و به من ي دستش رو مشت کرده جلويم جوهر        خان
 

 :لبخندم رو جمع کردم.. کردنگاه

  آقا گمی بهش میهر چ!.. رم کنهچارهی بنی تا اي کارهی اگه نکرد -         
 

 ! کردم پاشو بروغلط

 : و رضا گفت دمی        باز خند

 !زبون بسته ترس داره؟!..؟يدی ترسشی از چي نه جد-         

 ! برويکار دار..گهی دلم شما برو دزی عزگمی من که دارم م-         

  رو شیی چاي جرعه نی داد و آخرهی تکشی صندلی        رضا به پشت
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 !خورد

  ي ساعت دو ورندارگهی بکنم که ددی باي کارهیمن !..ي فک کرد-         
 

 !ایب.. به منی بزنزنگ

 سرش رو سمت رضا خم . ار بود  خنده دي نگاه جوهري توصالی        است
 

  رضا و فربد فی حریک.. بگه که نذاشتميزی دوباره چخواستی بود و مکرده
 
 ! افتادی اگه قرار به کل کل مشدیم

 ! ماجرا ؟هیچ... خب-         

 :دی به رضا نگاه کرد و بعد سمت من چرخی        عصب

 اسمت رو !...ن خانمه فقط هموگهیم.  نگفته به من که قربونت برم -         
 

  تو میدی که داده بود فهمییهای از رو نشون،یمن و خانم سرخ.. بلد نبودهم
 

 . مدد کارهامون هم هستنيو گرنه همه ...گهی مرو

 ؟! بگمی چخواستمیم..        من واقعا مشاوره بلد نبودم

 ؟!ستی خودمون هم ني از بچه های گقت-         

  چند بار گهی که خودش مينجوریا..ي چطورونمدیاصال نم.  نه -         
 

  حاال گهیم..شدهی ممونی پشیول... حرف بزنهخواستهیم . نجای ااومده
 

 ! فقط با تو یول.. حرف بزنهگهی گرفته دمیتصم

  !ي واي        ا

  توش ترس رو نشون بده به خواستی که مي آهسته اي        رضا با صدا
 

 :ت انداخی نگاهمی دو مون نهر
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  وقت خانم هیآدم خوار نباشه ... بگهی چخوادی میعنی حاال -         
 

 !خوره؟ی ما رو میعنی!..يجوهر

  ، لبش رو دیترسی که میی که وقتهاي خانم جوهردی        بعد هم به تقل
 

  دی زانوهاش کوبي ، محکم رودیکوبی رو زانوهاش می و دو دستگرفتی مگاز
 
 ! لبش رو گاز گرفتو

  . شدی صدام باال نره نمکردمی هم که ميهر کار.  نخندم شدی  نم      
 
  رضا خودش نکهیمضافا به ا.. خنده دار تر بودي خانم جوهرتی عصباندنید
 
 !دیخندی ذره هم نمهی

 !یغلط کردم گفتم بمون!..تو رو خدا رضا برو!.. بگه برونی به ایکی -         

  کردی داشت بهم نگاه مکنمیفکر م.. دلم گذاشته بودمي        دستم رو رو
 
 !خوردی حرص مشتری بو

  دیشما دار..دردش چشه.. چشهستیمعلوم ن... خداي بابا بنده -         
 
 !؟یخانم نجف..عه..؟!دیخندیم

 سخت  . رمی خنده ام رو بگي کردم به خودم مسلط بشم و جلوی        سع
 

  نکهیاز ا... مشخص بود .ي جورتر بود خانم جوهریلی خیبا رضا ول . بود
 

 .. مشخص بودزدی رو صدا مکشی کوچاسم

 ...دمی به چشمهام کشی        بلند شدم و دست

 !رمی من م-         

 : دستپاچه بلند شدي        خانم جوهر
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 فدات ...یکنی مکاری چنمیبرو بب..یتونی که مدونمی م،ی خانم نجف-         
 

 !بشم

  به صورتم ی آبدیبا.  ها رفتم ییتشو گفتم و سمت دسی        چشم
 
 گفت دو سه ... بدهیلی تلفن گفته بود حالش خي تويخانم جوهر...زدمیم
 

  چی که هکنهی مهی داره گريگفت جور...نهی من رو ببخواستهی اومده و مباره
 

  !ایگفته بود تو رو خدا ب... کنترلش کننتوننی نمرقمه

  روزها اونقدر رابطه اش نیا... نبودی کردن فرداد هم کار سختی        راض
 
  ي اصال با من کارگهی، خوب شده بود که د!  ، بابا هی اصل قضبا
 

  ان ، که به یبعد از دو سه تا غرغر که مشخص بود چقدر الک..نداشت
 

  ی ، راضيای بنایو همراه بابات ا.. طول نکشهشتری ساعت بکی که یشرط
 

 ! بودشده

  اومده بودند رانی به ای همگشونیی دای عروسي برای سوفي        خواهرها
 
  ژهی مفصل و وی دو نشون بزنه ، تدارك مهمانری تکی با نکهی اي پوران براو
 
 ! بوددهی رو ديا

         به فرداد نگفتم که متوجه پچ پچ هاش با مامانش و نازگل و بابا 
 

  کنن یش رو راض رو خودش بوده که نگه داشته که پدرنایکه بابا ا . بودم
 

 !رهی رو زودتر بگیعروس
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 !گهی        نه شش ماه د

  که حاضره اجازه بده مراسم ی زماننی        بابا ناصر گفته بود زودتر
 

 ! استگهی بشه ، شش ماه دبرگذار

  یول.  کنه ی باباش رو راضتونهی راحت بود که فرداد نمالمی خلی        اوا
 

  فشار ي نبود پدرش رو تودی بودند بعمشی تيو تی همگنای که بابا احاال
 

 ! بشهی بده تا راضقرار

  مراسم ي که فرداد بهم داده بود ، توی        هر چند ، بعد از اون قول
 

 ! ، آشکارا قلبم آروم شده بود پدربزرگش

  ادمی نکهی همیول.. آورده بودممانی اشتری خودم بی        هر چند به سادگ
 
  هم که اگه گهیکه صد سال د.. نرمشيامشش و حرفها اون آراومدیم
 

  المیخ... رو فرداد گفتهنای اشدی گوشم نخونده بود ، باورم نمي توخودش
 

 .. شده بودراحت

 اونقدر از عشقش  . شدی        مطمئنم ، شک ندارم که فرداد عوض م
 

  رو هم هر وقت که ی راحت باشه عروسالمی شده بودم که خمطمئن
 
  نبودم که ازش ی قبلي اون الهه گهید.. بودمی بذاره من راضستخوایم
 
 !دمیترسیم

  قلبم ، عالوه بر عشق فرداد نشسته ي بزرگ توزی چهی        االن 
 

 !قولش...بود
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  اون آرامش ، پر بود از ي ، اونم تودادی مثل فرداد می که کسی        قول
 

 ..در رو باز کردم..تیواقع
        
  رو دی چرخوندن کليصدا.. آخر از همه خارج شديخانم جوهر        

 
  دور هی بقيای که من توش بودم ، فرسنگها با دنییایاما انگار دن..دمیشنیم
 

 ! ساعتمی نيفقط تو..بود

  ي رو تويزی انگشتهاش تند و تند چدمیدی که میی رضانی با ای        حت
 

 .. حواسش به من بودی ولکردی مپی تایگوش

  نیتا ا!..؟یوونی حنیبه ا..؟! برسهيدی حد از پلنی آدم به اهی شدی      م  
 

 ؟! باشهوونی حنقدری اشدی برادر ، مهی..؟! وجودی بدرجه

  ي رو از خانم جوهردی کلدی        نگهبان جلو اومد و بعد از خسته نباش
 

 ! داشتندی امشب فرداد و مادرش مهمونیناسالمت. پا تند کردم ...گرفت

 ؟! حوصله داشتی        ک

  نیی معده ام باال و پاي از صبح خوردم توی هر چکردمی        حس م
 
 ...رهیم

 ! من برسونمت؟يخوای م-         

 !        برگشتم سمتش

 ...کردی        داشت مثال به تلفنش نگاه م

  !ی مونده که تو منو برسوننمی        هم

 !رخدانگهدا.. خودمرمی م-         
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  دوباره يتا جوهر...رسوندمی منمی خودم رو به ماشدی باعی        سر
 

 ! نکردهچمیسوالپ

 ...بنظرت به ..هینظر تو چ!..م؟ی کنکاری        که خب حاال چ

 !ام؟ی به من گفته بود بی        اصال ک

 !مشاوره بلد بودم؟..؟!        من مشاور بودم

 !دندیلرزی زانوهام داشتند مری        هنوز ز

 ! الهه؟-         

 !        رضا بود؟

 ..دمی        چرخ

 !؟ی        خوب

 ..کردی از پشت سرش تند تند حرکت مي        خانم جوهر

 ! برمدیبا.. خوبم-         

  رضا کرده بودم حاال خجالت ي که جلوي بلندي        از هق هق ها
 
  چی که با هرونینم زده بود ب و دهینیاونقدر آب از چشمها و ب...دمیکشیم
 

 ! بودومدهی بند ني اي کاغذدستمال

  بود تموم شده بود زی مي که روي اي دستمال کاغذي جعبه ی        حت
 
 ! آورده بودگهی دي جعبه هی برام تیری رضا خودش رفته بود از اتاق مدو

  ينجوری شده که تو ایخب حاال مگه چ" دی        بعدش هم که پرس
 
  روبرو شده بود ي آلود من و خانم جوهرضی غي اونقدر با نگاهها"ینکیم
 

 ! تمام گذاشتمهی حرفش رو نکه
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  دختر ، بهش تجاوز نی االن گفته بودم ، برادر انی        انگار نه انگار هم
 

  !کرده

 ! شدندسی        باز هم حس کردم چشمهام خ

 !وونیی ح-         

  فکرم رو دمیرضا ، و عقب بردن سرش، فهم ي        با گرد شدن چشمها
 

 ! گفتمبلند

 ! بذار ، من برسونمت-         

 : شده بودکی نزدي        خانم جوهر

 !الهه جان ؟..زمی عزی خوب-         

 ! شونه ام گذاشتي        دستش رو رو

 !خدانگهدار..گهی برم ددیبا... خوبم-         

 در رو ... رو زدمنی و قفل ماشدمی کش چشمهامي        دستم رو محکم رو
 

 .. پشت سرمهي باز کردم حس کردم خانم جوهرکه

 ..ی حساسنقدری ادونستمیمن اگه م.. قربونت برم-         

  می چشمهام خوند چقدر حرفش عصباني از توکنمیفکر م..        گر گرفتم
 

 ! که ساکت شدکرده

 !        حساس؟

 ! بود؟تی حساسنی        ا

 هر شب بهش ... دختر بدبخت شونزده سالهنی رذل اوونی       برادر ح 
 

 ! ، من حساس شده بودم؟کردی متجاوز

 ! کنترل بشهتمی تا عصباندمی کشي        نفس بلند
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  بی جي توي بار با دستهانیا.. بودسادهی        رضا همون جا سر جاش وا
 
 !نشی به زمرهی نگاه خو

 ! حاال ؟دیار کنچک...نیخوای م-         

 : جلوتر اومدی        قدم

 از ! .. کننکاری چدوننیاونا خودشون م..زمی به مددکارها عزسپرمی م-         
 
 ! مسائل داشتن قبال نیا

  شدی بود ، مای دني تویکی مسائل فقط نیاگه از ا..گرفتی        نفسم م
 

  نیشانس ا.  گهی دهی ، بد شانسگهی دی ، خب بدبختگهی خب ، خب دیبگ
 

 من بدشانسم .  گرفته فقط نوی دور اای دنیاهیس . گهی نگون بخته ددختر
 

 ! بدبخت شونزده سالهي مددجونیسر ا...شدمی مددکار مينجوری ادی باکه

 ! قبال دنی دلی مسانی گفت از اي االن خانم جوهری        ول

 ! هم بوده قبال ينجوری ای البد کلیعنی        

 ...ي وايا...ي واي        ا

 ..نی        سرم رو با هر دو دست گرفتم و خودم رو پرت کردم داخل ماش

  فی هرچه تمامتر برام تعریبا سادگ ..چارهی که دختر بیی        صحنه ها
 

 ... اومدنی چشمم مي و جلوشدندیانگار پخش زنده م.. بودکرده

  یول..گهی ميزی چي خانم جوهرکردمیحس م..        روشن کردم 
 
 .. رو صاف کردمنیعقب رفتم و ماش..دمیشنینم

 ؟! الهه-         

 !رضا .. سمت راست نگاه کردمي باز به پنجره مهی        با دهن ن
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  خواست حالم یاگه االن نم...کردی نگاه می خالی        داشت به صندل
 

  از االن که حالم. خوردی هم بهم نمگهی دچوقتی هگهی بهم بخوره ، دازش
 

 ...خوردی بهم مای دني و همه خودم

 !بسپرش به من ..رمیگی نگران نباش ، من خودم حالش رو م-         

 هر وقت دلتنگ هر !..بسپرش به من.         پرت شدم به شش سال قبل 
 
 ... بودميزیچ

 !به خودم..        بسپرش به من

 !خوردی        حالم ازش بهم نم

 !خوردی از خودم هم بهم م        حاال که حالم

  ي اون همه فشارهايتو..که ته دلم...خوردی        نه تنها حالم ازش بهم نم
 

 ! قرص شدیفقط کم..یکم...یعصب

 !حل بود!..به خودم...        اگه شاخ گفته بود بسپرش به من

 !االن باز رفت خونه که ..؟!ي چطور-         

 ..دی کوبشهیدستش رو کوتاه رو ش... شدندری اشکهام سرازلی        و س

 . راحتالتیخ.... برو خونه-         

  کاری چيخوای راحت شده بود که نخوام بپرسم مالمی        اونقدر خ
 

 !کردی مي کارهیحتما ...یکن
        

  بعد ي قهیدو دق...  مبل بلند شدي از رونای به آدري        پوران با اشاره ا
 

 ...پزخونه بودند تراس آشي دو توهر

 : قلبش گذاشته بودي        پوران دستش رو رو
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 ! منو کشتهیبدون ک!..شاهللای اگه مردم امشب ا-         

 ! مامان-         

 !نیی پاادی برو به اون داداش کره خر لندهورت بگو ب-         

 : شد و پوران ادامه دادنهی دست به سنای        آدر

  چه نیبرو بب! خاك تو سرم کنن  ! نای ايم جلو من آبرو دار-         
 

 !ادی نمنیی پامرگشه

 ! رو بردن باال فشونیتشر!  عروس خانمت يدی ندیعنی ي جد-         

  ی بود و پشت بندش هم هومدهی        عروس خانمت رو ، با حرص کش
 

 !دیکش

 :        پوران آشکارا آروم شد

 !؟یئنمطم..؟! باالسیسوف!.. عه-         

 ! راحتالتیخ!.. بله -         

 .. صورتش نبودي قبل توي چند لحظه تی از عصباني اثرچی        ه

 .میبر.. خبلهی خ-         

 :دی همزمان چرخنای از کنارش بگذاره که آدرخواستی        م

  انتر منا ي خوره به دخترهایبر نم..گه؟ی راحته دالتی خگهی حاال د-         
 

 ! کهننیمثال اومده بودند دومادشون رو بب..!. ؟جون

 : برگشتي غضب آلودسی        پوران با ه

  نایحاال تو و س!.. ؟دهی تو ورپري دارکاریچ...خاك تو سرم!...؟ي آدر-         
 
 ! بگه؟ينجوری اادی بیکی خوبه شهی ازتون نمي باال خبرنیریم

  : گرد شد و پوران ادامه دادنای آدري        چشمها

 ! کجان پس؟نی ببنای زنگ بزن به سهی پاشو برو -         
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 !؟یکنی مسهی مقانای رو با من و سیتو ، فربد و سوف!.. مامان-         

 !نمی برو کنار ب-         

 از پنج بچه ... شدکی زاده نزدی زکي        پوران با لبخند به مونا و آقا
 

  کای آلمان و فرانسه و آمرمید و مق ، سه تا از دخترها ازدواج کرده بودنشون
 

  به زن گرفتن تی داشته باشند رضايدیماکان مونده بود که عمرا ام..بودند
 

 !عاشق شده بود... کهی و سوفبکنه

 ! هوش و حواسی بيدای        عاشق ش

  دخترها و شوهراشون معرکه گرفته بودند و ي        فرداد و ماکان ، برا
 

  یسی و کسونی جشی که بلد بودند به ری هر فحش زشتآشکارا
 
 ! بهاره و رز ییکای و آمری آلمانيشوهرها...بستندیم

  گشاد ي از خنده هایول.. بلد نبودندیرانی کلمه هم اهی        که 
 

  که ماکان و ي ایسی انگلری غیی که کلمه هادادندی مصی تشخهمسرانشون
 

 !دهی نمي بدین ، احتماال معبرنی حرفهاشون بکار مي الفرداد

  کشی که نزدای        رز غش غش خنده هاش رو کنترل کرد و رو به سون
 

 : بود آهسته گفتنشسته

 ! ، قابل تحمل تر بودشدی میکی نی عاشق ایسوف..گمی باز می ول-         

 : آوردنیی هم صداش رو پاای        سون

 ! استگهی دزی چهیفرداد .. قبول دارم-         

 !دیخند... شدرهیو با ذوق به فرداد و متلکهاش خ        

 :        رز
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  کلیهم رفتارش ، هم اون ه!.. اون لندهورهمونهی گاو منهوی ع-         
 
 !شیکیخ

 ! خواهرش روتی همه عصباننی الی دلدونستی مای        سون

  رز کادوش رو یوقت.. جنتلمن رفتار نکرده بودهی        فربد اصال در حد 
 
 ! داده بودهشب

  خواستیمنم دلم م!..پ؟یآدم انقدر خوش ت! می رز خودمونی ول-         
 

 ! کنمبغلش

  ادیرفته باال نم!.. آداب معاشرته؟نیاالن بنظرت ا!... گشادهی در دهات-         
 

 ؟!ی چکه

 ؟! بگمی چ-         

 : رو باال گرفتوانشی داد و لهی مبل تکي روی        کت

 اصال !.. بده که تی ماکان و فرداد ، بابا رضای به صرف دوستشهیم ن-         
 

  ي پهلوسهی واادی نه اصالت نداره بابوی نیا !..قهی تصور کن فقط دو دقتو
 
 من که با بابا تا  !..یچینه ه..ی ، نه شعور اجتماعیسی و فرهاد و کسونیج
 
 ورد تو آدمها  گرفت و آشهی رو که نمیدست هر در دهات! زنمی حرف مرانمیا

 
  !که

        
  چند لحظه تی موقعي شدن بهم ، دوباره تورهی        بعد از چند لحظه خ

 
 .. رفتندقبل
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 !ی سوفنیی پامی بر-         

 : خودش رو جمع کرد ی        سوف

 ! رفع نشدهمی هنوز دلتنگ-         

 : کرد از خودش جداش کنهی        فربد سع

 ؟!یشناسی دماغوت رو نميرها اون خواه-         

 عطرت چرا !.. ، بذار نفس بکشمشناسمی فربد ، من فقط تو رو م-         
 
 ؟! المصبهنقدریا

 !می بر-         

 ! توی چقدر رو مخ-         

 !ننیی پانایبابات ا..ی سوفمی بر-         

 ! بلند کنهتونهی االن نمیشکیمنو ه!.. باشننیی پا-         

  بعد روزید... کالفه استنقدری چرا ادونستیربد خودش هم نم        ف
 

 ازظهر

  جهی درست نتیلی ترالن، خي رنگارنگش براي        ، سرکار ، نقشه ها
 

  فربد یترالن با شوق وارد اتاقش شده بود و اون لحظه هر چ... بودداده
 

 ! بوددای براقش پياز چشمها.. حاضر بود انجام بدهگفتی مبهش

  فربد حس کرد رفتی منی فاصله داشت از بنکهی به محض ای   ول     
 

 ! تهوع بهش دست دادهحالت

  چشمهاش و ي دخترك رو کنار زد که گردي        با دست جور
 

  منفجر کننده ی و عصبانتی بعد که با ناراحتي قهی دقکی تا یحت..تعجبش
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 ! نرفته بودنی رفت ، از برونی اتاق فربد رو بست و بدر

  که ي کاری ، ازش دلخور بشه ولنشی نازنیِ        حاال هم حاضر بود سوف
 

 ! نداره رو انجام ندهدوست

  لبش هم ي روی انگشت سوفزی ریلی خي تماسهایاالن حت..        االن نه
 

 !دادی مآزارش

  دلخور نشه ، لبخند نکهی ايبرا.         دستش رو گرفت و بهش نگاه کرد 
 

 : زدی جونکم

 !یینجایامشب که ا!..نیی پامی بر-         

  ي قفسه ي رونی حجم سنگنی ، از ای شلوغنی تا شب و تو ادی        شا
 
 !شدی اش ، کم منهیس

 !هی بخاطر چارهی نادشی خواستی        م

 ! بوددهی رو ددهیش ..روزی نبود که پرنی        بخاطر ا

 !        نه بخاطر اون نبود

  سیی رنهمهی انکهی از اشی بود و سرخوردگرشی مدي غرغرها        بخاطر
 

 !داشت

 !نیی پاامی من نم-         

  که دشی ، دي اون مانتو شلوار سرمه اي نبود که تونی        بخاطر ا
 

 ! پدرش شدنی کرد و سوار ماشی رو طابونی خعرض

 ! ماکان و پدرش بوديهای        بخاطر افاده ها و فخر فروش

 ! ؟ي بچه ا-         



 1327 

  ي به پرده های که سوفيزی ريبه ستاره ها...        بلند شد و نشست
 

 .. موندرهی کرده بود خزونی آتاقش آوی و آبي سورمه اریحر

  اونقدر جرات داشته باشه که خواستی نبود که دلش منی        بخاطر ا
 

 ! کنه و پدال گاز رو فشار بدهروشن

 ! چرخهاری زکردیلهش م . کردیرار م و فگرفتی مرشی        ز

  ازش یچی که هخوردی دور منی خودش با ماشي        چند بار سر جا
 

 !نمونه

 ! چرخ ها محو بشهری        که خونابه اش هم ز

 ..        دستهاش مشت شد

  ی کوفتهی بوده که نی بخاطر اگفتیم...گرفتنشی        فوقش هم که م
 

 ؟! من نشدهنی نبوده که چرا سوار ماشنیبخاطر ا...حواسم نبوده..خوردم

 ؟! رد شدیوقت..دی        چرا اصال من رو ند

 ! نبودنیبخاطر ا!.. نگرفتم که چرا ولم کردرشی        ز

  رو ای دني مسخره ي شعرهايهمه .. همهي        من حاضر بودم جلو
 

 ! بلند بخونمبلند

  شده بود که یقدر عصباناون.. کمرش نشستي که روی        دست سوف
 

 !کنهی مکاری داره چنفهمه

  ي گونه ي گرد ، دستش رو روي دخترك با چشمهادی        فقط د
 

 !و بهش زل زده.. گرفتهسرخش

 !یسوف... بودهی گري        آماده 
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 ! الهه گفتی        راست م

 ! اال آدمخوردی میبه هر چ..اروی نی اي افهی        ق

 ! هم برازنده اش نبودوونی حی حتشدیمتوجه م..دشیدی   اگه الهه م     

 !؟یلی اسماعي آقا-         

 !ختیری متجاوز مي و نه ساله ستی پسر بي افهی        وقاحت از ق

 ..؟! جانم-         
         
 ! شما ؟-         

 ارها  ، بلیاوا!.. بوکسور و تکواندوکار باشگاهش بود نی        رضا بهتر
 

 .. ول نکنه ..فهی پدرش گفته بودند که حنطوری به خودش و همهاشیمرب
 

 الاقل تکواندو رو ... شرکت کنهي مسابقات کشوري و تورهی رو بگدنبالش
 

 ! نکنهول

  نود ي حرصش سر بالشتکهايهمه ... چهار ساله گذشتهنی اي        تو
 

  نقصشی بي ضربه هادنی سالن با ديهای وارد شده بود و هر بار مربیسانت
 
 !يکردی ولش مدینبا...ي اشتباه کردگفتندی بهش م،

 !ی من و در رفتنی به ماشيزد...ی قبلي هفته ي خودت بود-         

 !کردیبا تعجب بهش نگاه م.. شدزونی المنظر آوهی        لب پسر کر

 !؟ي در بریتونی مي فکر کرد-         

  رهی پشت سر مرد روبروش خنی ماش قدم عقب رفت و بههی        پسر 
 

 !شد

  یکلی ، هدهی ورزکلی هنی        شر محل ، اونقدر نادون نبود که نفهمه ا
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 !فتهی که بشه باهاش در بستین

 ! سر و گردن هم ازش باالتر بودهیالاقل ... ورزشکارش به کنارکلی        ه

 !ارهی در ني        بهتر بود الت باز

 ! شماستیحالت خوب ن..داش برو دا-         

 !ي خودت بود-         

 ؟!ی کجا بود مرد حسابنمی من ماش-         

  ضربه اش رو فرود خواستی که مي به نقطه انکهی        رضا بدون ا
 
 ! شدرهیبهش خ..ارهیب

 ؟! سر وقت دختر بدبختي بريخوای امشب مي چطورنمی        بب

 ! وقفهیب!..        و زد

 ! نتونه برهي دخترچیسر وقت ه.. که تا ابديجور        

 با .. خودش مچاله شده بود ي کم عمق، توکی        پسر کف جوب بار
 

 !رهی ضربات رو بگي جلوکردی می که سعییدستها

 !تونستی نمی        ول

 ! اتچارهی        بخاطر خواهر ب

 !يخودت بود...دمتی د-         

 ! آشنا ي چرق خوردنهاي        صدا

 !        رضا کم انگشت نشکسته بود

 ! بزرگ کردهي چه جونوردهی        بخاطر مادرت که نفهم

 ..ي بعدي        ضربه 

 !        بخاطر پدر ساده دلت که تخم تو رو کاشته

 !که بخاطر الهه باشه..اونقدر محکم بود...        و ضربه آخر

 !        بخاطر الهه

 ... محکم آخري        و ضربه 
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 ! براش بکنمتونمی که مي کارنی        کمتر
        

 !می برام نموند که شانس آوردیشک...ی سوفي خواهرهادنی        با د

 ! انسان تر بودیلی خگهی از اون سه تا دی        سوف

  ازش رو ي اگهیانتظار د.  بودبی عجی رفتارش کمنی        هر چند ا
 

 ..داشتم

 ! کنار فربد هم ننشسته بودیاال حت        ح

  ي رفتارهالی و تحلهی تجزي داغون بودم که حوصله ی        اونقدر ول
 

 ! رو نداشته باشمی و سوففربد

  غش غش ي صداگهی ساعت دمیتا ن..  هم که بودشونیزی چهی        البد 
 

 !کردی اتاق فربد کرمون مي از توی سوفيدنهایخند

 ! بودمی مي مهمترينگران مساله  دی        االن با

 ! شدن فردادیاغی        دوباره 

  و دیریکه شماها نم.. بودند با نازگل دهی نقشه کشی مدت کلنی        ا
 

 ! رو قبول کنهشیمیتی و ادی کوتاه بشهی مجبور مبابام

  گوشم یی زن داي گفتنهازمی        بعد هم هار هار خودش و نازگل و عز
 

  بخندم من هم ی و مصلحتلی دلیمجبور شده بودم ب.. بود کر کردهرو
 

 !باهاشون

  و شدی من نمچی پاپنقدری        اصال بخاطر همون نقشه ها هم بود که ا
 

 ! نکرده بودسی رو سرومخم

 ! باز عاشقش شده بودمیکل..        مهربون شده بود و من
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 !        عاشق فرداد مهربون

 اش مهربون تر شده بودند و مثل قبل اگه         نوازشهاش و حرفه
 
  که تو چرك گذاشتی ساعت منت سرت نممی ببوسدت نخواستیم
 

 ... و دمی تو رو دی بود وقتدهی و شانس من خوابی هستیبدبخت

 ! بودهاشیری گردنگمهی ماه و نکی نی        هر چند تو ا

  نفکی جزو الگهی و دگذاشتی هاش رو که کنار نميری        گردنگ
 

 ! شده بودمونیزندگ

  اومدی پر رنگ می سبد گل رز قرمز و ارغوانهی        هر روز از سر کار با 
 

  جور شده نای با بابا ای و کلنشستیتا نصف شب هم م..یی داي خونه
 

 شانس ..خوشحالم!.. الههگفتی که هر شب بعد از رفتنش بابا ميجور..بود
 

 ! بابا يآورد

  ي خونه می برای بگفتی بره، نمخواستیش که م        اصال هم آخر
 

 !خودمون

  الهه هم میینجای بهش گفته بود بذاره تا ما الی        بابا همون اوا
 
 ! قبول کنهی کردم ولیمن فکر نم.. باشهشمونیپ

 ! خونه ؟می برگهی هم ته دلم بهم برخورده بود که چرا نمی کمی        حت

  پر از دی شدي کمتر از پنج بار عشقهايبه روز        چطور اون فرداد که 
 

  سر يحاال راحت با دو تا بوسه ..دادی نمتی ، رضاشی و خورد و کتکارزد
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 و هار هار  ..یی بابا و داشی پنشستی و دوباره مرفتی کنار ميسر
 
 !دیخندیم

 عوض .. راحت بشهالمی هاش اونقدر واضح بود که خی مهربونی        ول
 

 !شده

 !   مخصوصا اون قولش     

  تا ابد راحت المی خشدیباعث م.. حرفشي        اون قولش و آرامش تو
 

 !بشه

  يبو..دنشی و در خونه کوبضشیاون بلند شدن پر از غ..        اما حاال
 

 !شدی ازش بلند نمیخوب

  ي خانواده يجلو.. کار رو کرده بودنی همه اي        مخصوصا که جلو
 
 ر و مادر عصا قورت داده اش و اون ساناز و شوهر بدرد نخور  و اون پدنایس
 

 !شی اافاده

 !        ماکان و خانواده اش و خواهرها و شوهر خواهر هاش

 !یی و زن دایی بابا و نازگل و داي        جلو

  پوران چقدر باهاشون رو در دونستمی که میی اوناي همه ي        جلو
 
 ! داشتیستیبا

 !خوردی خون خون پوران رو م        حاال

 گفته .. که رو به بابا گفته بود ی        بابا ناصر بعد از شام ، با کمال احترام
 

  مراسم رو به فرداد ي وجه تا قبل از شش ماه ، اجازه برگزارچی به هبود
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 ! زاده و همه گفته بودی زکي بابا و آقاي رو جلونی و ادهینم

  يشخندهایبا ن... رفتنرونی که بلند شدند و بدمی        فربد و ماکان رو د
 

 ! لبشونيرو

 !کردی        االن بود که فرداد کبابشون م

 پدرش بود و البد فکر .. بگهيزی چگهی دتونستی هم نمی        خب کس
 

 ! آشناهاش بودلی خانواده و فامشی پآبروش

  بزن تا از خر گفته بود با فرداد حرف...        چند بار به من گفته بود
 
 ! بدم؟یکه من جواب مادرم رو چ.. بشهادهی پطونیش

  ي برايری بگی کفن پدرت خشک نشده عروسشهی        که روت م
 

 ؟!پسرت

  رو نی و اادی از دست من بر نمي بابا ناصر کاردونستی        خودش هم م
 

 .. بودگفته

  ي بری بلند ش بود کهنی ازدی مشی که فرداد رو آتيزی        االن چ
 

 !زمی عزی و بگدنبالش

 ! آخه؟ی هستی        ناراحت چ

  هم گذشته و ما جشنمون رو گهی چهار ماه دي        تا چشم رو هم بذار
 

 !میگرفت

 !        االن جوابش رو آماده خودم داشتم

 !ي بدي که منو دلداری باشی        که تو سگ ک

  خورهی با تو بهم ممی نگران باشم عروس که منی هستی تو چه انگلای        
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 ! نهای

  بگه دهنت خواستی ، مومدهی اومده نرونی اول از دهنم بي کلمه ای        
 

 !ي ، نکردي باز کردرو

  نی کنه که ای کرد به سبک خودش بابا رو راضی        نازگل سع
 

 ماکان  مونگول ي خواهرهايپچ پچ ها... موفق نبودیول..هییجای بهیریسختگ
 

  به نازگل و ادا و یی حدس بزنم دارن چه فحشهاتونستمیم. دمیشنی مرو
 

 !دنی ماطوارهاش

 !دادیروبروشون نشسته بود و پز م !..قایدق!.. مثل خودشونیکی        

  برخورد کرد و به بابا ناصر گفته بود حق با شماست و از ی        بابا منطق
 

  ي ماجراادیآروم شده بود که دوباره  جو بایتقر.. ناراحت نباشهفرداد
 

 !خورهی مچیدوباره حس کردم شکمم داره پ... افتادميبعدازظهر

 ! نخوردميزی        خوب شد شام چ

 که ..اونقدر ساده و درمونده... اومدادمی چارهی منتظر دختر بي        نگاهها
 

   و مشکلشدمی هم بهش نشون مي راهکارهی االن من نی همکردی مفکر
 

 !شهی محل

 !        خوب شد رضا اونجا بود

 فوقش هم که شنبه ..بسپرش به من..        خوب شد که گفت نگران نباش
 
  ي فکرهی!.. حاال بذار بعدا گفتیم..هی نقشه ات چگفتمی سر کار مرفتمیم
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 !کنمیم

  رممکنی غرفتی تو فکرش ميزی چهیاگه .. تو فکرش بوددونمی می        ول
 

  دنی شد از شنیخوب بود که اونجا بود و اونقدر عصبان...جامش نده انبود
 

  االن نی نداشتم همی توسط فرداد ترسمیاگه از چک کردن گوش..حرفهام
 

 !؟ی چکار کنيخوای که مزدمی زنگ مبهش

  لجنش ي وسط پاهای دو تا بخوابونيخواینم..ی        تو که قهرمان بوکس
 
 ! فلج بشه؟شهی همي براتا

 .. تا شنبهکردمی صبر مدی     با   

 ...دمی رو شنمی آالرم گوشي        صدا

 !دی جدامیپ..تلفنم رو بلند کردم ... بلند بشندخواستنی منای        بابا ا

 !از فرداد بود ...        بازش کردم

 " نجای به بابات بگو برسونت ا"        

 .. رو گاز گرفتممینیی        لب پا

 !قلهک!... خودش ي خونه یعنی نجای        ا

  !ایب...؟!شکنهی می همه چچارهی و سرمن بشهی می        نگفتم وحش

 ؟!        من اعصاب داشتم خودم امروز 

  و ی هاش سر نگرفتن مراسم عروسي دلخوري        االن بود که همه 
 

 !شکستیسر من م.. پدربزرگش و مخالفت باباشفوت

  قلهکش ، تا ي احتمال داشت با رفتنم به خونه يصد درهی        اگه هم 
 

 ! نبودمشتری بيبا نرفتنم که تا صبح جنازه ا... زنده بمونمصبح
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  صورتش ي و روکردی از ده بار مشتش رو پر از آب مشتری        ب
 
 .. رفتی نمنی صورتش از بي ذره هم گرماهی یحت..دیپاشیم

 ..شهی اتاق خودش خوبه ميول کنه و بره تو        فکر کرده بود غذا رو 

 ..شهی        در رو قفل کنه خوب م

 !شهی فردا قرار بذاره خوب مي        زنگ بزنه به مهرسا و برا

 ... کوتاهی جذب آبرهنی اون پریتصو.. ذره هم هی ی حتی        ول

 ...        دوباره صورتش رو شست

  لهی خارج بشه و بره وسییه از دستشو بود کنی کار انی        االن بهتر
 

 ! خودشي رو جمع کنه و بره خونه شی شخصيها

  هر چه ي که اون هم با نامردی صاف و دامنی مشکي        و اون موها
 
  که کامل بدنش رو نپوشونه ، کردی مي همکاری جذب آبرهنی ، با پشتریب

 
 !رفتی چشمهاش کنار نمي جلواز

 ! رفتی منیی زهر مار خورده بود راحت تر پا شامي        قطعا برا

 !خودش برداشته بود و آورده بود خونه..        خود زلزله رو 

 ؟! داشتي        چه انتظار

 !کردی بهش نگاه هم نمی        حت

 ! پس؟دیکشیچرا خجالت نم... رفته بود حتماادشی        مهتاب 

 !گمیبه آقا م!..که رضا  میکه گفت نامحرم... رفته حتماادشی        

 !گمی        به آقا م

 !گمی        به آقا م

 !گرفتی اش رو مهی گريجلو...گهی مشت پر آب دهی        

  دی سرش کوبي پر آبش رو محکم روي مشت شده ي بار دستهانی        ا
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 ... سر خوردیی کف دستشوو

  يان برانداز خانمنی وسط اگذاشتی دلش مي کجادی        مهرسا رو با
 

 ؟! فراموشکار ی مو مشکي دختره يها
 

  پاسخ   پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل امی پنی به اعی    ارسال پاسخ سر
 

   تشکر       امی پنی   نقل قول چندگانه اقول

  تشکر کرده دی پست مفنی به خاطر ازی عزmaah کاربر مقابل از 85    
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    #68 
 
 
 
 
 
 

 *       الهه
 
 
 

  اش ، لبخند رهی به پورش سبز تی شد و با نگاهادهی        پارك که کرد پ
 

 ! زدی عمق خاصکم

  ، یمی کري آقاکی به ساختمان شرکت بزرگ و شی        اما با نگاه
 

 ! تلخ شداوقاتش

 ! خودش فرستاد وارد شرکت شدي که برای        فرداد با لعنت

 !        مجبور بود

  کردی شده بود ، مجبورش مقی بازار تزري اشکان ، که توياردهایلی        م
 

  !ادی در بی باهاش از در صلح و دوستفعال

  نبود که بشه ی کسیمی ، اشکان کر تومن هم به کناراردهایلی        حاال م
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 ! رفتار کردهی مثل بقباهاش

  نی زمي رودی ، باشرفی موجود بنی اي        پشت دستت رو برا
 
 !یگذاشتیم

        
 ! بوددهی طول کشبای تقرقهی        نگاه اشکان دو دق

  داشت ادی به تی که از طفولی فرداد هر فحشقهی        ضمن اون دو دق
 

 ! کرده بودشنثار

  فرداد پوزخند بود بلند شد و ری که به تعبي        و بعد ، اشکان با لبخند
 

 !ستادی اروبروش

 ! شدرهی        متعاقبا فرداد بلند شد و با همون نگاه ، بهش خ

 ! ؟یوانی کي آقا-         

  منتظر ي باالتر گرفت و با لبخند مغرورانه ای        فرداد چونه اش رو کم
 

 !موند

 ! که به مادربزرگ اشکان داده بودیکی        البته همراه فحش رک

 ! پسر ادی متاسفانه ازت خوشم م-         

 !دی کشی مشخصری        فرداد نفس راحت ، البته غ

 !ادیمنم از شما خوشم م!..یمی کري آقا-         

 !کم فشرد        اشکان با لبخند دستش رو جلو آورد و فرداد اون رو مح

 ! من اونور مرز هم باشينرهایبه فکر کنت!.. ؟هی هفته برات کافهی -         

 :        فرداد لبخند زد

  طول بکشه شتری شد بازی اگه نیول! دمی آخر هفته بهت خبرشو م-         
 
 ! متوجه خسارتت نباشمستمی اونقدر نامرد نیدونی م،
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  !یستی که ندونمی م-         

  رو رها نکرده بودند و لبخند اشکان حاال گهی همديهنوز دستها        
 

 : پوزخند بود کامال

  کتینه خ ! خورهی نه حماقتت به اون داداش فولت مادی خوشم م-         
 

 !شهیرمونی وقت سی کشهی مشیحال

  هیانتظار نداشتم !..ي کردی خوبشرفتی شش سال پي برای ول-         
 

  !یگ بدون اشتباه بجمله

  زی که پشت کمر فرداد گذاشت به سمت می و با دستدی        اشکان خند
 
 : کرد تشی پنجره هداکی رنگ نزديری شي کاناپه هاو

 ! ؟یدنی قهوه ، نوش-         

 .        با تعارف اشکان هر دو نشستند

 ! قهوه -         

 ن نگاه         هر دو دستش رو هر دو سمت کاناپه دراز کرد و با همو
 

  شش سال نی که تمام ايهمراه همون لبخند.. شدرهی به فرداد خموشکافه
 

  ، تمام دخترها رو متقاعد کرده بود دست گذشتی مرانی از اومدنش به اکه
 
 !!یمی اشکان کریعنی ، یافتنین

  !یمی اشکان کریعنی ، ی        مثال نزدن

  باهات داره که ي ایرکشتگ چه پداروی نیا!  راستش رو بگو فرداد -         
 

 !کنه؟ی صاف شدنش خوشحالت مفقط

 ! منه ي هم منطقه نجایا !..هی عوضهی!..ستی ناروی هی نی ا-         
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  خنده ي نتونست جلویول.. لبش رو اشکان به دندون گرفت ي        انتها
 
  !رهی باصداش رو بگي

 !خته ام  پدرسونی گفته بودم که عاشق انای قبال به س-         

  .ختی هر دو شون قهوه ري        خم شد و برا

 : اشکان قطع نشده بود ي داد و هنوز خنده هی تکی        فرداد به راحت

 !ي تو لطف دار-         

 !        هر دو بهم نگاه کردند

 ؟ !رانهی هنوز ای نجف-         

 ؟! چرا از اون کمک نگرفتم ی بگيخوای م-         

 ! گوشش رو خاروندياشکان الله         

 ! ؟ی بگيخوایم.. خب-         

 : به جلو خم شدی اش رو از کاناپه برداشت و کمهی        فرداد تک

  ي ، شانس فوق العاده ی هم اضافه کننوی امی قبليهایژگی به ودی با-         
 

 ! زن گرفتن نداشتم ي رو توتو

  واضح کردی می که سعي و با لبخند        اشکان شونه اش رو باال انداخت
 

 : قهوه اش رو برداشتنباشه

 !بردار !  خسته شده بودنجای از ا-         

 !کنهی مدواری روح زن گرفتن رو امهاتتی توج-         

 !        فرداد هم قهوه اش رو با لبخند برداشت 

  ، شتگذای منی ذره بری که طرف مقابل رو زی        هر دو با همون نگاه
 

 !دندی نوشي جرعه از قهوه شون رو با لبخند معنا دارنیاول

  تومان خرج مراسم ونهایلی و مونهایلی        دو سال قبل ، و بعد از م
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  ی که اشکان کرده بود ، که نمونه اش رو کسي ایی استثناينامزد
 
 .  آقاز کرد شیی مشترکش رو با دختر دای برگزار کنه ، زندگتونستینم
 
 ! شدی ، متالشدهی سال نکشکی که به ی مشترکیدگزن

  درشتش ، ي از معامله هایکی ي اشکان تویی ، دای        قبل از عقد رسم
 

  شد ، و دخترش چهار ماه بعد از اون ینی سنگی ورشکستگدچار
 

 ! برگشتوركیوی ، به نانی گري ، با چشمهایورشکستگ

  ي از دورشیی دختر داقیعم ی رو ناراحتلشی        البته که اشکان دل
 

 ! کرده بود انی اش بخانواده

  نامزدش اونجا بمونه و بخاطر خواستی داشت ، نمی        و چون دل رئوف
 
  طیپس با بل!  و حس تعهد به پسر عمه اش ، غصه بخوره ي نامزدنیا

 
  پدرش قطع نشده ي که تا دم در خونه یی هاهی ، همراه گرهی از ترککسرهی
 

 ! وادارش کرد برگرده  ،بود

  نی نظر چندری و زمارستانی بي از اون موقع تا االن ، توی        آن
 

 ! حاذق ، تحت درمان بودروانپزشک

 !شدی        که درمان هم نم

  غرق بشه ، و قبل ی خوشي کنه ، توی سال با اشکان زندگکی ی        ک
 
  رونی پا از خونه بپیت ، با رندی رو جشن بگشونی سالگرد نامزدنکهی ااز
 

 ؟! بشه و سالم بمونه رونده
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 ؟! برگرده ی از اشکان جدا بشه و بتونه به زندگی        ک

  ي هی و حسرت نداشتنش، بقی سال با اشکان باشکی شهی        چطور م
 

 ! رو پر نکنه ؟تیزندگ

 ؟ !ی        آن

 ! هم ي اگهی کس دچی        ه

  رو سرش در شی نامردنی ای خورده بود تالف اشکان قسمیی        و دا
 
  !ارهیم

 !تونستی        البته که نم

 ! شده بودلی تبدانهی در خاورمییوالی        اشکان به ه

 !شدی نمفشی حری        هر کس

 !        به فرداد نگاه کرد و لبخند زد

  !زی موجود نفرت انگنی        اال ا

  !یوانی        فرداد ک

  اون برادر احمقش رو که ی و نادونی از سادگيمتریلی که می     کس   
 

 ! گنده کرده بود ، نداشتکلی هفقط

 !        فرداد 

 ؟ !دهی رسنجای که معلوم نبود چطور و چرا اصال به ای        کس

 ؟ !رهی کنه دخترش رو بگی رو راضی        چطور تونسته نجف

  از پنج شتری بورس فقط ، بي دو سال تو اش ظرفهی سرمادی        چرا با
 

 ؟! بشهبرابر

  که جلوش سبز ی کسانیکی یکی تو کاسه بود که ی        دستش با ک
 
 ؟! کارشونی پرفتندی و مشدندی نفله مشدندیم
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 !دی ترسدی بازی موجود وهم انگنی        از ا

 ! خبر داشتشیاردیلی        از معامالت م

  !ستی نی فرداد ، نجفشرفتی پنی علت ادونستی        م

  نه اونقدر ی داشت ، ولری تاثي ، درصدمی مستقری بصورت غدی        شا
 
  !ادیز

 ! خودش خطرناك بودی لعنتنی        ا

  اشکان قرار ي ، اون هم قصد نداشت رودر رویلی        و حاال که به هر دل
 

  هی یعنی نیمنع نکرده بود و ا تا حاال الهه رو از سر کار اومدن نکهی ، ارهیبگ
 

  بودنش و کمک خواستنش بود ، نشون نجای انی ای کنار اومدن ، و حتجور
 
  به ی دوستخوادی واهمه رو از اشکان داره ، و نمنی که فرداد هم همدادیم
 

 ! بشه لی تبدیدشمن

  ، ادامه زی حالت مسالمت آمنی و با اينجوری        پس بهتر بود هم
 
 !دادندیم
 

        
  ، و قهی دقکیو بعد از گذشت .. ابروش رو باال فرستاد ي تاهی        فرداد 

 
  رهی متوجه حضورش نشده بود بهش خي چادریِ هنوز دختركِ منشیوقت
 

 !کردی منگاه

 ؟!بامبلو..یگلیج..یج..یگلی ج-         

  چی که هی صورتش برد و با اخم به کلماتکی جزوه رو نزدهی        سا
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 : رسوندند نگاه کردی نمیمفهوم

 ؟! تو ی بگيخوای می چ-         

 !ي رو کنار بذارگهی زبان دهی خوندن کنهی داره بهت التماس م-         

  قلبش گذاشته بود ي که روی با دستهی فرداد ، ساي        از اواسط جمله 
 
 !ستادی و راست ادی کشینی ه،

 ؟!لی        آش

 ؟! خدا ای        

 ! اس کهی        نه انر

  که در ی معصومي افهی اون قدنی        فرداد نتونست تعجبش رو از د
 
  ی اجزاش با هم نداشت ، مخفبی ترکي توی نقصنی حال کوچکترنیع
 

  !کنه

 ! هم عقب رفت گهی قدم دهی هی        سا

 "!  اس بخدا کهی انر"        

  رو از چشمهاش دور کرد و ادامه داد  تعجبعی حال فرداد، سرنی        با ا
 
: 

 !گنی مپی خوشتي به آدمهایگیج!.. بامبویگی ج-         

  خودش و فربد ، انگشت شستش رو سمت یشگی        و به عادت هم
 

 !دی کشخودش

 !کنهی رو مالقات ملیی عزرابی حس کرد عنقرهی        سا

 ! خودمونه گری مثل ج-         

 !دینگشت شستش رو سمت خودش کش        باز هم ا

 "؟!شهی نفر حس کنه داره خفه مهی که شهی مي چطورگهید"        
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 !شدی داشت خفه مهی        سا

 :        و فرداد ادامه داد 

 !اههی گای جور درخت هی بامبو هم -         

  کرده بود ، فرداد باترشی زیلی دخترك ، که خجی گي چشمهاونی        م
 

  و دی کششینی بي غهی تي روشیشگی رو باز هم به عادت همشانگشت
 

 ! کردلی تبددای شی منشهی رو به ی کامل و خالص ، منشبطور

 ؟! برم تو -         

  ازش ي کرد نتونست زبانش رو بچرخونه و کلمه اي هر کارهی        سا
 

 ! کنهخارج

 د گفتن خانم  بلند فرداي بسته شد ، و صداسشیی در اتاق ری        وقت
 

  گذاشت ، ی صندلي رو رویکی و اون زی مي ، دستش رو رودی رو شنینجف
 
 ! افتادی صندلي روبای تقرو

  !دیلرزی        هنوز داشت م

 ! بود؟ی کنی        ا

 !        فرداد؟

 ! بود؟ی        فرداد ک

 ! بودکهی        بخدا انر

  تو ذهنش مجسم شد ياو صحنه .. قلبش گذاشتي        دستش رو رو
 

 !شدی تا آخر عمرش ، از ذهنش پاك نمي براکه

  ي غهی تي ، روی        حرکت انگشت مرد جذاب کت و شلوار مشک
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 !شینیب
        

 
  داشت بلند هیسا... خم شدمی        تلفن رو با شونه ام نگه داشتم و کم

 
  ..شدیم

 !هی هم برام کافنیهمآره ، آره من ...يخانم قادر..نی بب-         

 .. بلند شدمی صندلي        از رو

 ... خب پس من وصول رولهی خ-         

 !فعال .. بزن آره-         

  از فک زدن يکردی رو ولش ميخانم قادر.  قطع کردمعی        و سر
 

 . برگشت و نگاهم کرد هیدر رو کامل که باز کردم سا. شدی نمخسته

 ! کجا ؟-         

 ..رمیمن م.. خانم-         

 !؟یکنی اتاق من استفاده نمسی چرا از سرو-         
         
 ؟!ی دوم که چي تا طبقه يری م-         

 !شمیمزاحمتون م.. خانم-         

 !        با دست داخل رو بهش نشون دادم

 !نمی تو بای ب-         

  حرکت کرد یوتاهبعد از مکث ک...  صورتش مشخص بودي تودی        ترد
 
 : رو تر کردنشیی لب پادی تر که رسکینزد. 

 !ستم؟یمزاحمتون ن..ی خانم نجفی مرس-         

 ؟! نبود دهی        رنگش پر

 : کردمتشی        دستم رو پشت شونه اش زدم و به داخل هدا
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 !گمیخودم دارم بهت م!.. ؟ی مزاحم چ-         

 : چشمهاش بوديجالت و شک تو        در رو که بستم هنوز حس خ

 .. سالن نمازخونهرمیآخه بعدش م.. ممنون-         

  !یستی هم ندیتو د..یاون کنج راحت!... جا بخوننی هم-         

 !نمی ببکی نفر رو از نزدهی نماز خوندن خواستی        واقعا دلم م

 حرکات  بعدش از بپرسم منظورشون از اون نکهی بخاطر اشتری بدی        شا
 

 ؟!هی چی کلمات عربي سرهی خوندن همراه

 ؟!کنندی رو منکاری        چرا ا

 . ممنونیلی خ-         

 ! بابا -         

 :        هلش دادم سمت جلو 

 !برو راحت باش !..گهی دی گفت-         

 ؟ !زدی نمجی        گ

 ... رو گرفتمي نشستم و دفتر حسابداری صندلي        رو

  تا حاال روزی لحظه هم از پرهی موسسه ي توي چارهی   فکر دخترك ب     
 
  ..کنهی مشی کارهیرضا گفته بود .  ذهنم دور نشده بود از

  ضمن جلسه ، اونقدر گرفته یول.. باهاش حرف بزنمخواستمی مروزی        د
 

 ! بشمکی بهش نزددمی ترسی فروغ بود، که حتیاونقدر چشمهاش ب..بود

 !ی ام خانم شعبانینجف..دی خسته نباش-         

 ؟! کنه کاری چخوادیم!..هی نقشه اش چنمی ببخواستمی        م

 ؟!ی خانم نجفدیخوب..زمی عزدی شما خسته نباش-         

 ؟!دیکنیوصل م!.. جانم ی مرس-         

 ! چشمي رو-         
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  دونستی دست مددکارها ، خدا مي بسپریخواستی        اوضاع رو م
 
 ...هی ی کخواستندیم

 !الهه ؟.. بله -         

 ! گلوش گذاشته بودي دست تویکی        انگار 

 !        چته رضا ؟

 ! ؟یخوب.. رضا-         

 !برادره هم نفله شد !.. خوبم -         

 تازه .  کردمهی تکی صندلی به پشتاری اختی شد و بدهی        کنج لبم کش
 

  ي برای کافژنی اکسکردمیچند روز بود حس م. کشم بی نفس راحتتونستم
 

 ..ستی ، اطرافم ندنی کشنفس

 ؟!        نفله 

 ! شددهی        لبخندم چ

 ؟!        نکشته بودش که

 !ي واي        ا

  ي هر دو آرنجم رو روی گرفتم و با نگرانی ام رو از صندلهی        دوباره تک
 
 : گذاشتمزیم

 !؟ي کردکارشی ، چیعنی.!. نفله ؟-         

 !نگه کشتمش.. خداای        

  که با خودم کرده بودم ، دستم ي ، از شدت ترس از فکراری اختی        ب
 

 ! شددهی گونه ام کشيرو

  التیخ!... کردن عشی رو زدن ضااروی یعنی ! ی نفله خانم نجف-         
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 !برو صبحونه اتو بخور..تخت

  بود که ي جورهی صداش ، يهر چند خش ها..دمی کشی        نفس راحت
 

 ! راحت شدالمی خیول.. کنم هی براش گرنمی بشخواستی مدلم

  بود خوب ی هر چی کرده بود ، ولکارشی چدونمی ، نمعی ضاای        نفله 
 

 ! تخت ، خوب بودالتی که گفت خنیهم.. بود

 !        و لبخند زدم

  !يه جناب نامدار االن وقت ناهاریول..ی مرس-         

 ! هست ی شما بگ-         

 ! نبود؟طونی شر و شي از اون رضاي اثرچی        چرا ه

 ! از اون شرارت تو صداش نبود؟ي اثرچی        چرا ه

 !        چرا بعد چهار سال هنوز صدات گرفته است ؟

 . نداشتمی دو روزه حال خوبنیاصال ا... رضايلطف کرد.. باشه-         

 ! االن حله -         

 ! ؟يگردی می دو حرفای ی حرفهی        چرا همش دنبال جمالت 

 .خدانگهدار ..ی باز مرس-         

 . خدانگهدار-         

 .. گذشتزی از کنار مهی        تلفنم رو که گذاشتم سا

  .ارمی سجاده ام رو برمی م-         

 ..        سرم رو تکون دادم

  اصال ای.. دخترهاي هی ، بقای خودم ، ي براشتری دونم بینم..        متاسفم
 

 .. عالم ي زنهاي همه

  اتفاقات ، اصال نی اي مدت و همه نی اي بعد از همه دونمی نمی        حت
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 .. نهای داره متاسف باشم یلزوم

  خوانی مویکی همه ی بدوندی ، تو باری سر به زي ، صدا گرفته ی        ول
 

  هیکی ، هنوز اون یاشن که بهش اعتماد کنن ، تو ، متاسفم ، ول بداشته
 
  !یمن

         فرداد و بابام با اون همه دبدبه و کبکبه و هارت و پورتشون بهم بگن 
 
 !ی که تو بگشهی اونقدر تخت نمالمی تخت ، خالتیخ

  آبرو ي اونجورنی نگی بود که حالم سر جاش اومده بود وقتي روزهی        
 
  که سر به تن اون دختر خوامی االن ، می راه انداخت ، متاسفم ، وليزیر
 

 ! نباشه اقتتی لی بيعمو

  !اقتی لی        اون مهتاب نام ب

 !        کجاست االن ؟

  و هی آدم حسابی نامزدت کلدنی شنگفتنی و سودابه که منای        آدر
 

 ... و دکتره و خوشگله

  تموم هم هنوز ی نامزد همه چنی مهتاب که با ا کرده اونکارتی        چ
 

 ؟! و شور برنگشته صدات جون

 ؟! کرده رضا کارتی        چ

  ...نی هر جا باشه ، با کله بخوره زمدوارمی        ام

  ی لبت سر جاشه ، تا وقتي تلخ خند گوشه نی        دست کم تا ا
 
  ی که تا مجبور نباش ،یی تو جلسات و راهروها و هر جانمتی ببينجوریا
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  دختره کنمی گرفته است ، دعا مينجوری ، تا صدات ايریگی رو باال نمسرت
 

  !نی زمبخوره

 !        تو حقت نبود

  یی و لعنت هانهای اون ناله و نفري افتاد همه ادمی        چشمهامو بستم و 
 

  یکی تاريتو.. نثارش کرده بودمونی گري با چشمهاشی شش سال پکه
 

 ! شبهامنصفه

  چوقتیمن ه..ی، ول..یلیخ.ي بد بودیلیخ.. رضا يبد بود..ي        شر بود
 
 !خواستمی حالت رو نمنیا

 ! حدش رو نه نیتا ا..گهی دخواستمی نمينجوریمن ا..        حقت نبود

 ! اون مهتاب رهی        بم

 بازش .. نگاه کردممی و به چراغ چشمک زدن گوشدمی کشی        پوف
 

 ! فرداد بودامیپ..کردم

  شدی میچ.  بود زی انگجانی ساعت قبلش ، برام هکی دنی        چقدر د
 

 ! بزنهنجای سر به من اهی که

 ! اال من ی دل بدهی به کسيحق ندار"        

 .. تو دو راه است ي روشی        پ

 ..        فقط من 

 "!  من ای        

 ..ست  لبم نشي رویقی        لبخند عم

  اش یی توش زورگوکردی هم که انتخاب میی        قربونش برم که شعرها
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  !زدی مموج

 : کردمپی        تا

 !قربونت برم "        

 ! ؟ي شعر بفرست شدی        از ک

 "!         االن قربونت برم؟

 :        جوابش بالفاصله اومد

 "! خسته ام ...نایا بابات ي بدرقه میریشب نم!.. قربانت "        

 ! از دهنم خارج شدي        شونه ام افتاد و آه ناله مانند

 ؟! پسر نیمن چکار کنم با ا..ای        خدا

 ! خب نای بابا اشنی        دلخور م

 ! لبخند زدم اری اختی        ب

 !دیارزی مای دنهی شعرش ی        ول
 

 *       مهتاب
 

 ..باز کردم  رو هم ینیی پاي        کشو

  دای پنهی لباس به درد بخور که به تنم بشهی خدا يمحض رضا..ری        نخ
 
 !کردمینم

  یگولی مسخره و ژي طرح هانی دونم ای شون به کنار ، نمي        گشاد
 

 !کردمی رو من چطور چهار سال قبل انتخاب مبچگانه

 رنگ با دو تا  کمی آبشرتی تدنی با پوشکردمی فکر می        نه ، آخه چ
 

 !؟!  روش ي قهوه ااالغ

 ؟!شدی        روم م

 ! و دو ساله ام هم بودستی سرم برهی        خ
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 !        بچه نبودم که 

  اتاق پرتاب کردم و ي با طرح االغ ها رو محکم به گوشه شرتی        ت
 

 .. موقع در اتاق باز شدهمون

  تو دستش باعث شد يلباسها .  شدکی بهم نزدمی        سارا با نگاه مستق
 

 ! نگاه کنمبهش

 ... رو امتحان کننای مهتاب ا-         

 : بنفش رنگ رو به سمتم گرفتکی        نشست و تون

 !مال تو باشه !...دمی هنوز نپوشنویا..نی بب-         

  شدم به رهی رو به دراور دادم و خهی بهش نگاه کنم تکنکهی        بدون ا
 

 :بروم  روتابلو

 ! امروزرمیگی مرمیم.. ولش کن-         

 ! حالشو داشت؟ی        ک

  قبل بهش ي جمعه ی وقتدهیش.  سر کار رفتمی        حالشو داشتم م
 

  ی بده ، حسابی کنه بهم مرخصی رو راضی هفته رو هم قرباننی اگفتم
 

 . شده بود یعصبان

 : سارا بهم نگاه کرد صورتش نشست ،ي که روی        همراه لبخند واضح

 .. با همیی دو تايخوایاصال م!..نی با نازنای!..میری با مامان م-         

  برگردوندم که ي        دستام رو دور زانوهام حلقه کردم و سرم رو جور
 

 : شد حرفش رو قطع کنهمجبور

 !بذار بعدا ... حوصله ندارم سارا-         

 ..ي نداریچی هیگیخودتم م!..ياوردین..و از لباساتچکدومی آخه ه-         
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 !        آره خب 

  زده رونی بی لعنتي که از اون خونه يزی        به لطف آقا ، با تنها چ
 

 ! ، خودم بودم و شناسنامه ام بودم

 حوصله ات هم سر .. خودمونکی نزدي پاساژهانی هممی برای ب-         
 
  !..رهینم

 :        ذوق زده ادامه داد

 ! خوشگلي لباسهانقدریا..می سر زدهی نی با نازنمی رفتی تازگ-         

  اون جهنم کده لی از وسای سر سوزننکهی اي        نه که ناراحت باشم برا
 

 ... کهمی شخصلی خب وسایول.. بودماوردهی نرو

 .. دادمرونی        نفسم رو با حرص ب

  کی نزدي مسخره يپاساژها نی برم انی با تو و نازنامی        حاال ب
 

 !خودمون

 !رمیگی لباس نمنجای خونه ام هم از اي توي        من برا

 !        باز درد دلم تازه شد

  هی و بقنی نازني ، چشمهامی خونگی لباس معمولهی که مارك ی        من
 

  ي پاساژهانی باهاتون همامی ، حاال پاشم بآوردی در می هر مجلسي تورو
 

 ! کنار مادرش و بخندن بهم نهی بره بشنی، که بعدا نازن کینزد

 !        هار هار 

  لمی که وسااومدی بود که اونهمه برامون افاده می همون مهتابنی        که ا
 

 ... و دمی خری از کجا گرفتم و چرو



 1357 

 ...دمی کشي        نفس بلند

 ! کرده بود؟نمی نفری        ک

 ! کرده بودم؟کاری        چ

 ! از روز اول تولدم شروع شده شی بوده ، دشمنی        هر ک

 !        همون 

 !        خودش

 !یی        به قول مادرجون همون باال

 ؟ !میبر..؟! مهتاب يای م-         

 !سارا ؟.. نه-         

 ! جونم؟-         

 مون از ه. فکرش بودمي وقت بود تویلیخ... بگمي چطوردونستمی        نم
 

  نی با اينجوریانصاف نبود من ا.  بودم نای مادرجون اشی که پی اوليروزها
 

 ! کنمی همه آدم خوشبخت زندگنی اونی ، مفالکت

 !        تهوع آور بود

 ! ، زجرآور بودنی نازني هر روزه دنی        د

 ..شدمی مچارهیب.. بودنددهی نشنلی فامي        هنوز همه 

 ..همون!..من بود..واحدِ...ما..گمی م-         

 !خب ؟.. آره-         

 .. کهنهیمنظورم ا .یعنی.. خب-         

 ..نیحس..که..ی که هستانشی در جر-         

 :        رو ترش کردم 

 ! لطفا اری اسمش رو ن-         

 !باشه!.. آره-         

 ..حاال..قبول نکرد.. سارادونمی م-         
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  که از قبل يآقا همون موقع با وکالت نامه ا... خودته مهتاب  به نام-         
 

 .. رو انجام دادهشی قانوني کارهاي همه داشت

 ..االن.. خب-         

  حساب کتابشم رو آقا يهمه ..مستاجر توشه..؟!یپرسی می چي برا-         
 

 ..تی به همون حساب قبلشدهی مزیهمش وار.. دارهخودش

 ..دمی نپرس اوني برا-         

 :        با اخم حرفم رو قطع کرد

 .. مادرجون گفته چند بار ، که-         

 !        با اخم نگاهش کردم

 .. برسهنای و به گوش رضا ای بگي مهتاب بخدا باز بخوا-         

 !        گر گرفتم

  !يزی چهی آقا حاال گفتی        م

 نه که تا بخوام نق بکشم سارا و  مي بدونم رضا چکاره خوامی        من م
 

 ؟!ترسوندندی ، منو از اسمش می و محمد حتمامان

 برسه به !.. هست که من ازش بترسم؟یک!.. داره؟ی به رضا چه ربط-         
 

 !گوشش

  ی بغض مانند سارا رو بعد از مکث طوالني        سرم رو برگردوندم و صدا
 

  .دمیشن

 !؟ي ما رو دوست ندارگهیچرا د!.. مهتاب ؟یکنی مينجوری چرا ا-         

 ! سرعت اشکش در اومد؟نیبه ا.         برگشتم و با تعجب نگاهش کردم 

  مستقل بشم خوامیم!..ه؟یدوستتون ندارم چ!.. تو؟یگی میچ.. سارا-         
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 ! شما رو دوست ندارم؟نکهی ایعنی

 ! مهتابي شدگهی جور دهی ! يندار.. آره-         

  ومدی مظلومانه بود که دلم ني اش جورهی گری   حرصم گرفته بود ول     
 

  شی راضشدمی نمفشی سارا بود که من حرهی نیاگه ا.  رو کش بدمبحث
 

  ي کنم ، پس وای ، که بابا من حق دارم بخوام جدا زندگحی و توجکنم
 

 ! کردن آقا ی راضبحال

  اشک و ناله دنی و دهیل گراگه تحم.  رفتمرونی        بلند شدم و از اتاق ب
 

  چند یی دستشويتو.  کنم هی بلد بودم گرشتری داشتم ، خودم از همه برو
 

 ..دمی صورتم کشي مشتم رو با آب پر کردم و توبار

 !نهیی آي شدم به مهتاب تورهی        خ

 !ستمی نهی        معلومه که همون قبل

 ! سر رفتم تو جهنم و برگشتمهی        

   من ،      

         االن ،

  ،هی        

 ! ام ی        جهنم

 !تموم شده اون مهتاب ...ستمی        اون مهتاب ن

  در تراس باعث شد بهش ي پرده ي رفتم و تکون خوردنهارونی        ب
 

 خواستم ببندمش که .  به صورتم خوردرماهیباد گرم وسط ت.. بشمکینزد
 

 ..دمی مامان رو شنيصدا
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  هفته اس هیقربونش برم .. فردا شامي زنگ بزن دعوتش کن برا-         
 

 ! ذره شده هیدلم براش  . دمشیند

 مامان خانم داشت قربون ..آره... رفتم و وارد تراس شدم کتری        نزد
 

  !رفتی بچه اش مي صدقه

 ؟! حاال گفتی موی        ک

 ! جون دلم؟یگی پس بهش م-         

  !گهیبذار چند روز د. امتحان داره ...یول گمی م-         

 !        آره 

 !        رضا جان برگشته 

 !        اووف که حالم چقدر بده خدا

 ! مامان مسخره اسي قربون صدقه هانی        ا

 دو ..زشته!..فردا !.. نه ، مامان قربون قد و باالت بره گهی چند روز د-         
 

 !ذاشته  ننجای اس پاش رو اهفته

 ! حتما گفتی        مهرسا رو م

 :دمی رضا رو شني آهسته ي        صدا

 .  راحت بشه الشیامتحانش رو بده خ..بهش گفتم.  مامان ادی نم-         
 

 ! هفته چشم آخر

 : مامان اومد ي        باز صدا

 . بال مامان ی چشمت ب-         

  بترکه البد که دی بالی گورنیا.  و از تراس خارج شدمدمی کشی        پوف
 

  و ی همه مامان مامان و قربونت برم الهنی و استی بچه نی بفهمگهی دتو
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 !ی برات نگرمیبم

  و افاده سی ها و ففی دکترشون هم با اون تعرنی        حاال تصور کن ا
 

  نجای اادی ، بکنهی مکاری و چپوشهی می ازش کرده بود که چنی که نازنییها
 

 !شرتمی تي روي البد با االغهانهیب بمنو

 !خدا رو شکر سارا رفته بود..        سرم رو تکون دادم و وارد اتاق شدم

  يشماره .  رو برداشتملمی رفتم و موباشی آرازی سمت ممی        مستق
 
 . تخت نشستمي و لبه دمی رو که گرفتم چرخدهیش

 ! بودنی کار همنی        بهتر

 !دونستی من رو مي قهی سلي اگهی از هر کس د بهتردهی        ش

 ! مهتاب -         

 ! ؟دهی شی خوب-         

 !؟یتو خوب.. سالم-         

 ! خوبم-         

  دهی کس بهتر از شچی رفتن رو نداشتم ، هرونی بي        حاال که حوصله 
 
 . داشتم بخره ازی رو که نیلی وساتونستینم

 ! چه خبر؟-         

 !؟یتو خوب!..یچیه..یسالمت.. خبرِ-         

 !ی تازه برگشتي خسته ادونمیم..شمی مزاحمت نمدهی ش-         

 !بگو ..زمی عزستمیخسته ن.. خوبم-         

 :        لبخند زدم

 !ی بهم بکنخواستمی می لطفهی ..هی.. راستش-         

 .. روگهی دي که هفته ی بگيخواینم!..ه؟ی چ-         
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 ! نه بابا -         

 !دنی نمی بهت مرخصگهی مهتاب بخدا د-         

 !خواد؟ی می مرخصیک..تو بذار.. باباي ا-         

 ! ؟هی خب چ-         

 ! ها یچیه!.. جوراب به درد بخور ندارمهی ی لباس ، حت-         

 ؟! االن دنبالتامی ب-         

 .. حوصله دهیش.. االن که-         

 !دونمیم..يندار -         

 : مکث همراه لبخندم هی        بعد از چند ثان

 !یدونی رو که مزمیسا!..؟یکشی زحمتش رو م-         

 ؟! امروز باشه ي برا-         

  هی سر کار هم امیبخوام ب.. هر روز که برات جور شد.. هفتهنی تو ا-         
 

 ! لباس به درد بخور ندارمدست

 !تو فکرش نباش..شهبا.. اوهوم-         

 !زمی عز-         

 ؟!گهی و هشت دی س-         

 .کنمیاالن برات کارت به کارت م.  آره -         

 ..مانتو شلوار و..؟!يخوای می چ-         

  دست لباس تو خونه هم هی من االن یعنی..دهی شی همه چ-         
 

  !یچی ، هفیکفش ، ک..ندارم

  مینظرت عوض شد زنگ بزن با هم بر..کنمیتش مفردا درس..ی اک-         
 
 ! هاموني دلم تنگ شده برا پاساژگردیکل..می بخوری چرخهی

  :دمی هم کشي پام رو روي        انگشتها
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 .. وقت هستی کل-         

  !ستمیاالن آدم ن.. نهی        االن ول

 ! ام ی        جهنم

 !ند خوش بگذرونرونی برنی که نمای        جهنم
 

        
 

  راهرو نگاه ي به انتهانکهی ساعدش گذاشت و بدون اي        کتش رو رو
 

 . ، وارد اتاقش شد و در رو بست کنه

 ! نفسش حبس شده بود چرا ؟یول..         موفق شده بود

 ! بودشدهی        به درك که هشت روز گذشته بود و ند

 ؟!دشیدیسال نم که سال به ی        مگه نبود اون همه وقت

  هم یشکی        به درك که خودش رو تو اتاقش حبس کرده بود و ه
 
 ! بابا ، زشته ، سر سفره حاضر نشه زشته گفتینم

 !        به درك

  نخوام موقع غذا خوردن یلی چطور من باشم تو خونه و به هر دلی        ول
 

 ؟! فالنه  که زشته وارهی مهی و آلی ، آقا هزار تا دلنیی پابرم

 البد دو نفر دو کلمه حرف حساب باهاش بزنن ، که وهللا ..نهی بشادی        ب
 

  !بسه

 !        تموم شد

 ... و میما نگاهت کن..غذاتو بخور.. ما شی پنی بشای        تو ب

 ! اتاق پرت شدي کت به گوشه ي چطوردی        نفهم

  زده بود به شیشونی پ دستاش رو بهکهی        پشت در نشست و در حال
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 ! شدرهی خی نامعلومي نقطه

 .. و بازرفتی اومد و می        امشب هم م

 ..نطوری        فردا هم هم

 ...همش..گهی دي        هفته 

  و گذشتی هم مگهی تا سه چهار ماه درونی بی از اون اتاق لعنتادی        نم
 

 ! کارمی پرفتمی ممن

 !        به درك

  آن هی " به درك " کهیدر حال. رضا بلند شد و لباسش رو عوض کرد        
 
 !شدی زبونش دور ماز

  ی به درکچی هگهید.. رو که گرفت و بازش کردرهی حال دستگنی        با ا
 

  راهرو ي انتهاي نکرد تا به اتاقهايسرش باهاش همکار.. زبونش نبوديرو
 

 ! نکنه نگاه

  بود سر جاش و زل زده بود به ستادهیکم امح..نطوری        پاهاش هم هم
 

 ..روبرو

 ..ای        ب

  ی ، نصفه شبیشب..ییهوی رونی بایب..ی که دوستم داشتادی بادتی        
 
 ؟ !خوامتی می که گفتي نبودي بگو مگه تو همون نامردایب..

  و من ي و غلط کردیگی می بگم چخوامی مهی        فوقش من فقط دو ثان
 

 ...م و  دارزن

 ! طاق صورتشهی ي رودی        کوب
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 ! خبلهیخ!.. باشهگمی مدهی نکشهی        بخدا به دو ثان

 ؟! کردشهی        چه م

 ! نرفته ادمی        

 ! دوست دارهیلیخ... خودت با آقا حرف بزنی        ول

 ! شدهکونی کن في چطوردمشی        من د

  و همه شی و رفقشهی آبرو مالیخیب..        خنده برگرده داخل چشمهات
 
 !مهرسا .. ویچ

 !        مهرسا 

 ! خودش هم حس کرد چقدر زجرآلودهدی که کشی        نفس

 نشسته بود داخل .. بودنگی پارکي        به خودش که اومد تو
 

  و در جوابش گفته دهی پرسيزی اومد که سارا ازش چادشیفقط ...نیماش
 

 ! اومده شی برام پيکار

 ! گاز دادن نبودي        جا

 !یشگی همي همون جارفتی مدی        با

  شمال بزرگراه دیرسیتا صبح هم نم..ی غروبکی ترافنی اگه با ای        حت
 

 !روندی ، باز هم مییبابا

 ! کرده بودداشی        خودش پ

  باشگاه ، جواب ي توي وقتها بالشتکهایلی چهار ساله ، خنی        ا
 
 !دادندینم

 که جون .. کرده بوددای رو پیی شمال بزرگراه باباي خلوت توي جاهی        
 
 ! داد زدني برادادیم
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  یول..  گذشته بود می رو خاموش کرد ساعت از نه و ننی ماشی        وقت
 
 ! بشه دای تا تونست پدی ساعت طول کشکی از شتریب

 !ردکی نمدای داد زدن پي براي ازهی انگچی        ه

  داشت از خونه خارج ی وقتی داشت غروبزهی        چطور اون همه انگ
 
 ؟ !شدیم

 ! ها کجا رفته بودند؟زهی        انگ

 . شد ادهی پنی        از ماش

 ! نداشت؟ی جونچی        چرا پاهاش ه

  شد به حرکت رهی و خنی داد به ماشهی ، تکزونی آوي        با دستها
 

  ...نهایماش

 !باال ..باالتر .. شددهی   بعد نگاهش باال کش     

  ، از من الدنگ ترش يدی رسجهی نتنیکه به ا.. کردم کارتی        بگو چ
 

 !ش؟ی که بچزونیکنی نمدای پرو

 ؟! کردمکاری        بگو چ

  ي ها با اشک چشمش همکارزهی انگگهی زانو زد و حاال داری اختی        ب
 
  ..کردندیم

 : زد         داد

  نی ایگیکه نم!..  ؟ي داری کردم که دست از سرم بر نمکاری بگو چ-         
 
  یکی سراغ يریچرا نم..؟! واسه جر خوردن نداره يزی چگهی که دچارهیب

 
 !خدا  ..گهید
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 .. هوا ، شکنجه آور بود ي        گرما

 گفتم ؟ ! نه ایگفتم ..ییباشه تو خدا..؟! مگه من نگفتم غلط کردم-         
 

  !ایکوتاه ب.. غلط کردممن

  :سوختی        گلوش م

 بسه .. بدبخت گناه دارهنی دفعه هم بگو اهی..گهی دای کوتاه ب-         
 
 !گهی دیکیبرم سراغ .. چزوندنشدهیحال نم..گهید

 :        داد زد

 !ری اونا رو بگي قهیبرو .. شهر هستنی تو اگهی دیکی ی کل-         

 : موهاش مشت شديهاش تو        دست

  که ی من، نگذاشتدنی مهرسا با دي برق رو تو چشمهانی بگو ا-         
 

  که چقدر پدرسوخته ام که با ي بندازادمی يخوایبگو نم!..ی منو بکنکلک
 
  ، همش منتظرم در اتاق مهتاب گناهی دختر بنی اي اون همه عالقه دنید
 

 قلبم از کار ..ادی باز شدن در بي صداهیکه تا ..رونی بادی بشه و بباز
 
 !بگو ..فتهیب

 :        داد زد

  رو حساب کتابه تیهمه چ...؟! تو ی خوبیلیخ..؟ !یی خدایلی خ-         
 
 !..؟

 : پسش زد و صداش باالتر رفت یول.. حرفش رو بزنهذاشتی        بغض نم

 ..گوه خوردم آقا.. من که اومدم گفتم غلط کردم-         

 .. اومدنیی پای   صداش کم     
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  یخواستیحاال که م!  رو حساب و کتاب به قول آقا تی دِ همه چ-         
 

 .. بدتر از منیکی به شیبد

 : بار نعره زدنی ای        ول

 ؟! به خود من شی چرا نداد-         

 : اش نهی سي رودی        با کف دست ، کوب

 گفتم غلط ..؟!م که باورت بشه غلط کردگفتمی مدی باي چطور-         
 

 گفتم .. غلطی قدم حتهی رهیپام نم..یشکی دستم به هگهی دخورهینم..کردم
 

 دل آقام رو باهام صاف ..گفتم مهتاب رو بده به من.. برهکنمی مقلمش
 

 .. به اونيدی ميداری مهتاب من رو ور ميریتو م...کن

 :        نعره زد

 فقط چون ..ی داغونش کنينجوری ایکه بزن..؟! به اون از من بدتر -         
 
 ؟!يری حال منو بگيخوایم

 .. داد زدن نمونده بودي برایی صداگهی        د

 ..یگینم..ینگفت..؟! باشهیگفتی اگه مشدی کم متیی کجا از خدا-         

 ! اشک که بودی        ول

  ير هفته چطوربگو آخ!.. ؟ابونی بگو سرم رو بذارم به کدوم کوه و ب-         
 

  و به مهتاب نشونش ارمشی بيبگو چطور!  خونه ؟ارمشی رو بمهرسا
 

 بگو .. باهاش ازدواج کنمخوامیم..دوستش دارم.. نامزدمهنیبگمش ا!..بدم؟
 

 منو هم ...ییتو خدا..گهیبگو د..؟! مهتاب بذارمشي روبروارمشی بيچطور
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 بگو حاال ..یی خداتو هم.. بنده ات که هستمی ، ولی ندونیچی چقدر ههر
 
  ي اونجورچارهی دختر بی نشم وقتکهی هزار تيبگو چطور!... کنم؟کاریچ
 

  برنامه یکل.. رضامی از حاال بردیبا. دنبال لباسمی برگهی و مکنهی منگاهم
 

 چرا .. دوست دارمنقدریرضا چرا ا.. همه رو بهت بگم رضادیبا.. رضادارم
 
  با من ي کردکاریتو چ..رهی م نفسمنمتیبیچرا م.. صدات خوبهنقدریا

 
 !رضا؟

 .. گذاشتنی زمي و سرش رو رودی        بغضش به شدت ترک

  نی دل ايبگو چطور!..ره؟ی آقام رو ببرم که نمي آبروي بگو چطور-         
 

  ي رو از چشمهادی اميبگو چطور..؟!ارهی مظلوم رو بشکنم که طاقت بدختر
 

 من غلط .. خوامی بگم من زن نميبگو چطور..؟ !رمی و سارا نگمادرم
 

 ! محمد نگاه کنم؟يو بعدش هم روم بشه تو چشمها..کردم

 ..دیلرزی مهی        شونه هاش از شدت گر

  هم چارهی بنی ایگینم..چون قد سگ برات ارزش ندارم..یگی نم-         
 

 ...آدمه

 :        سرش رو بلند کرد 

 برم ..؟! اون موقع ادیخوشت م...؟! خوبه ی قبلي بشم همون رضا-         
 

 بگم بره !..؟یکنی مفی آقا کي در رو با پا بشکونم و دو تا بزنم پس کله االن
 
 ..؟! بگه خوبه خوادی می هر چقشی رفبه
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 :        داد زد

  ای.. بدشایبگم !  مهتاب خوبه ؟ي به پافتمی بخوامی بگم من فقط م-         
 
 ! خدا تونمی که مادی مادتیو بکشم  خونه اس رنی تو ای هر کزنمیم
 
 ؟! خدا گمی و نمتونمیم..؟

        
 ! زدي دادچی        نه در رو با پا شکوند و نه ه

  خونه يدهایکه مصمم شده بود کل.. وارد خونه شدی        ساعت سه وقت
 
 ! خودش رو برداره و برهي

  اون همه دیبا... رفتسهای        آهسته پله ها رو باال رفت و سمت سرو
 

  نی ادیشا.. صورتشي توزدی آب مدیبا..شستی رو از سر و صورتش مخاك
 

 ..شدی چشمها خوب ميقرمز

 .ده بار ..دو بار.. بار هی        

 ..شدی حالش خوب مدی        با

 ؟! رضا -         

  آب از کهی دستهاش رو در حالدی دیول..دهی چرخي چطوردی        نفهم
 

 ! شدند دهی چسبواریبه د..نهیی ، هر دو طرف آختیریم و روش سر

 ! مهتاب گرد شده بود ي چشمهاي        حدقه 

 ؟!یکنی مکاریچ!..ه؟یچ.. رضا-         

 !کردی نگاهش می        با اون نگاه خال

  یی روشویول.. بره عقبدی جلو اومد و رضا حس کرد باي اگهی        قدم د
 

 ...دادی نماجازه
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  اش رو از روشور گرفت و با دو قدم هیتک.. تر شدکی  مهتاب که نزد      
 

  !دی چسبواری رفتن، به دعقب

 ! شده؟یچ..؟ !ی خوب-         

 !شدی که سوراخ نمواری دی        ول

 .. بودهی چدی خودش هم نفهمیول.. از دهنش خارج شديزی چهی        

 !؟يدتصادف کر.يوا..؟ !ي اينجوریا.. چرا-         

  رهی بنفش تشرتی تی خاکنی سمت آستاری اختی        دست مهتاب ب
 

  هم قهی نکنه ، به دقي کارچی کرد و رضا حس کرد اگه االن هحرکت
 
 ! همه جا نواخته بشهشیی ازش سر بزنه که طبل رسوای که غلطکشهینم

 .. بود دست مهتاب برسه بهشیکاف.. بود بخورهی        کاف

  رو گرفت و آخ درد آلود مهتاب به هوا مشی تصمهیم ثان صدي        تو
 

 !رفت

 ! خم شدی گرفت و کمگهی        دستش رو با دست د

 ! از انگشتها رو شکونده باشه یکی بود که ي        شدت ضربه جور

 ! حالم خوبه -         

 ! گرفت واری اش رو از دهی        و تک

 !د به صداش        حاال جون و قدرت برگشته بو

 ..بخدا شکوندم..        انگشتش رو شکوندم

 ... خارج شدیی که به در زد ، از دستشوي        با تنه ا

  شده ي ، زهررشیت. دیکشی مری        همون انگشت خودش هم داشت ت
 

 ! بدنش پخش شدي و به همه جابود

 ..        بخدا زدم انگشتش رو شکوندم
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 . اتاقي کرد و خودش رو پرت کرد تو        در اتاقش رو باز

 ..صورتش رو با دستهاش پوشوند..  پارکتهاي        افتاد رو

 فقط بذار االن که ..خوامی ازت نمیچیه..ی بهم کمک کنخوامی نم-         
 

  که از دستت برام بر نیا.. بازشون نکنمگهیصبح د.. بستمچشمهامو
 
 !بذار باز نشن!..ادیم
 
 
 
 

 *دهی       ش
 
 

  هنوز چشمش رو از برگه کهی خارج شد در حالي        فربد از اتاق اروند
 
  !گرفتی که االن مهر شده بود نميا

  کرده بود ی رو راضي فربد ، اروندختنی        دو هفته فک زدن و زبون ر
 

  نی اي توي تجربه اچی که هی وزارت رو بده به کسي غرفه تی مسئولکه
 

 ! نداشت نهیزم

  و سر و کله زدن با اون همه یابیمصاحبه و بازار.  بود ی   کار سخت     
 

  !ی و داخلی خارجيمشتر

  ي و دست کم دو هفته وقت داشت که براشدی داشت تموم مرماهی        ت
 
 امروز هم ...نگاهش به ساعتش افتاد.  ، کامل آماده شده باشه تی مسئولنیا

 
  !رونی زودتر بره بی بود کمازین
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  ده روزش پارك کرده نی ایشگی همي جاقای      راس ساعت چهار ، دق  
 

 .  بود نی همشهیهم..دی بعد رسي قهی رنگ ، پنج دقيسمند نقره ا..بود
 

  سازمان ي ، جلودهی ده روز فربد امکان نداشت زودتر از پدر شنی ايتو
 

 ! کرده ، منتظر نباشهپارك

 !شدی مداشی        االن هم بود که لنگ دراز پ

  !ری سي        با اون مانتو شلوار سرمه ا

 ! رنگش ی        و شال مشک

 .. خوشرنگشهی قهوه اي        و موها

 .. ، لبهاش از هم فاصله گرفتدهی شدنی        با د

 ! شددهی فرمان کوبي رواری اختی بعد ، دستش بي هی        و چند ثان

 !؟ي موهاتو رنگ کرد-         

 !ي جادوگرها شدهیشب!.. احمق        

 ! لنگ دراز عقب موندهادی بهت نم-         

 .. رو دهی جهت شری بوق سمند رو و تغدی        شن

  !ی خوبیلی خیگفتی        تو که م

 ! باشن دای پدی        موهات نبا

 ! شد؟ی        چ

  ری ز سوار بشه ، دست برد و موهاش رو کاملنکهی قبل از ادهی        ش
 

 ! بردشال

 ؟! آره یترسی        از بابات م

 ! بمونه ي همونجوریذاشتی        وگرنه م

 ! و هشت سالته ستی        ب
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 !        خجالت داره

 ! فربد سر جاش موندیول..        سمند حرکت کرد

 ! زل زده بوددهی پدر شنی        به دور شدن ماش

 ..گذشت ابونی خچی        اونقدر که از پ

 ! اومدی        اصال بهش نم

 !بهتر بود..یلی خودش خي        قهوه ا

  ي رگهاي تودی        دست راستش دور فرمان سفت شد و خون باز دو
 

 !چشمش

 ! ببخشمت لنگ درازتونمی        نم

  ،شدمی        من اگه قرار بود همه رو ببخشم که آدم نم

 !شدمی        خدا م

 ! هم ندارم مری آلزای ، ولستمی ني انهی        ک

  وقتها ،ی        بعض

  آدمها ،ی        بعض

  حرف ،هی ای حرکت ، هی        با 

 !ندازنی از چشمت مشهی همي        خودشون رو برا

 ! حرکت نبودهی        که کار تو 

   و بازشی چهار سال ، تو آتنی        انداختن و در آوردن هر روز من تو ا
 

 ! حرکت نبود هی و باز انداختن ، درآوردن

         دارم ،

  !دهی شرمیگی مادی        

  ،ی        به هر کس

  ،ي        به اندازه 

  ،اقتشی        ل
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 !        بها بدم 

  !ایلی        خ

  دادن ،ادی        بهم 

 ! کنن ي باهام بازتوننی        م

 !        منم 

 !ون         بهش

  !دمی مادی        

  !ي        باز

 !        رفت و برگشت داره 

  !دهی        داره ش

 !        عاشقم شو

  ..دی فرمون کوبي        دستش رو رو

 !        محکم

  رو ، هر سه تاش رو با هم شی و جهنم و آتلی        عاشقم شو تا عزرائ
 
 ! چشمات ي جلوارمیب

 !دی و اشک تا پشت پلکش رسدیوب        محکمتر ک

  !ارمی        بخدا م

  !ستی ، مثل قبل ننباری        ا

  ..ستی ننگی پارکي        تو

 ..ی و دعا کردم عاشقم بشدمتی که دستی بار ننی        اول

  !دهی        ش

  !ی عاشقم شکنمی منتی        نفر
 

 *        
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  ارسال155 بار در 15،520        تشکر شده 
 

    08 -30-2016 ,07:55 AM 

    #69 
 

 !کردمی انگار داشتم پرواز مدادمی        گاز که م

  شده ی التماس و عجز و البه ، مامان راضی باالخره بعد از کلشبی        د
 

 ! ببرمرونی رو بنی که ماشبود

  ي کارهاي قبول کرده بود برایول.  سر کار رفتن ي        البته نه برا
 

 !يزی ،چیحی ،تفريدیخر..امیودم برم و ب خنی با ماشمیشخص

 ! بود برامی خودش کلنی        ا

  سر کار ي کنم براشی راضتونستمی هم مگهی دو ماه دیکی        احتماال تا 
 

 ! خودم برمنی هم با ماشرفتن

  ي مخالفتهادنی مثل قبل نبود که سر و کله زدن باهاش و شنگهی        د
 

  که يحرص بخورم و بخوام قشنگ کار خسته ام کنه و شیشگیهم
 
 ! رو مخالفش رو انجام بدم گفتیم

  ای مخالفت کردن از دست داده بودم ، ي هام رو برازهی انگای        حاال 
 

  زده بود که نمی چرخونده بودم و به زمي روزگار جورای شده بودم ، بزرگتر
 

  مامان گرچه  بودمدهیفهم.  اون کارهام همش از سر لجاجت بودهدمیفهم
 

 ! کردنم رو نداشتتی قصد اذچوقتی هی ، ولریسختگ
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 !یکنی مشی شلوغينگفت دار..دیغصه هامو د..دی فهمموی        ناراحت

  !ي بسازدی و باي        ازدواج کرد

 ! دوست دارهیلی که خنیام.. بهونه اسنای        نگفت ا

  تی و دست از حما کرديریگی کردم ، پیتیهر شکا.. گفتمی        هر چ
 

 ! برنداشتکردنم

 .. بابا هی اولي با وجود مخالفتهای        حت

  پدربزرگ ي هاهی با وجود سرزنش ها و طعنه ها و گوش و کنای        حت
 
 !همه..عمه ...هی مادربزرگ و عمو بهرام و بقو

  که هنوز به شدت ادامه یکی نزدلی فامي        مخالفتها و جر و بحثها
 
 !شتدا

  ...ستادی همه اي        جلو

  ، دهی بگه شادی باعث نشد بیشکی هیونی        رفت و شد و پادرم
 
 ؟ !ی نظرت رو عوض کنيخواینم

 ..        کمکم کرد و پا به پام اومد

  منو از ی حتدمی بود که فهمنی از امیی        تازه بعد از طالقم و جدا
 

 ! دوست دارهشتری هم بسوده

  کنار گهی دکردی شش هفت ماه سوده جرات نمنی تو اچوقتی   ه     
 

  یواشکی بودم داره دهی شنيچند بار.. باهام حرف بزنهی با اوقات تلخمامان
 

  نی پات رو تو اذارمی نمگهی دیزنی حرف مدهی بد با شنمی ببگهی مبهش
 

 !ي بگذارخونه
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 !دمیدی ها رو متی        انگار تازه داشتم واقع

 !یلیخ..من ساده بودم..گفتی   مامان راست م     

 !شدمی خر مزی محبت آمي جمله هی ای نگاه و هی با عی سریلی        خ

  مدت چند نی تو ادونهیفقط خدا م.. با من حرص خورده بودیلی        خ
 

 ..شدی منیی فشارش باال و پاکردی درست منی که امی بخاطر مشکالتبار

  کرده دای رو پدمی جدي شماره نی امدیفهمیاگه م االنش هم نی        هم
 
  شدنش رو نی سدمی و من هم اجازه مفرستهی مامی هر شب داره برام پو
 
 !دیکشی ، باز کارش به دکتر و درمانگاه منهیبب

 .. ، سرعتم رو کم کردمدمی رو که از دور دنای        م
        
 !؟ي کجا رنگ کردیگفت ! ادی بهت میلی خ-         

 :        لبخند زدم

 !می دفعه با هم برهی ای بیخواست!  خودمونه کی نزد-         

  نقدری انیواسه هم.. تو جنس موهات خوبهیول.. حتماامیم.. خوبه-         
 

 ! نشسته خوب

 !کردمی کوتاه مهاموی چتردی نبای ول-         

  ییایتالی اي هاجریا نی تهیشب!.. کهادی بهت میلیخ..؟ !ي اوونهی د-         
 

 !يشد

 : خنده زدمری        ز

  زهیریهمش م. ؟ اعصابمو خرد کرده ! اومدادتی ییایتالی از کجا ا-         
 
  !رونیب
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  !زهی بر-         
         
 تو چه !  چهل زیمن آرزومه برسم به سا !..دهی خوش بحالت ش-         

 
 ! ؟یشش لعنت وی سنی رو اي همش ثابت موندیکنی میغلط

 :        شونه ام رو باال انداختم

 !کنهی کار خودش رو مکی ژنت-         

 ! ؟نی داری عروسیگفت!  کوفت-         

 :        سرم رو تکون دادم

 ! دختر عمه ام ی عروس-         

 ؟! دومی نیکنار اومد با ن!.. ؟کنهی مکاری سوده چ-         

 !اد؟ی نتونهی م-         

 ! همون-         

 !میدی        خند

 !اد؟ی می حاال ک-         

 ! ماه يآخر د..فک کنم!..ماه سومه!.. زوده که-         

 .یبه سالمت..شاهللای ا-         

 : به هوا رفتنای که نشون کرده بود گذشتم و داد مي        از پاساژ

 ..یلی بخدا لباسهاش خدهیش.. باباي ا-         

  ياصال لباس ها!.. که یشناسی منو نمقی رفنیتو ا..زمی عزدونمی م-         
 

  رو که از شترشیب!..ستنی نی معمولي تو خونه اش هم از مارکهایمعمول
 

 ! رو بگوگهی دي جاهی !..دهیخری خارج از کشور ميمسافرتها

 .. مهتاب گرفتي        دلم باز برا

 ..م ناراحت شدیلی ندارم ، خیچی گفت هی        وقت
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 چقدر ..اوردی رو با خودش مشی الاقل لباسها و لوازم شخصدی        با
 

 !شهی تک بود همدیپوشی که میی و مانتوهالباسها

  کی شده بود از شنجوری حاال که اخواستی        من خودم هم دلم نم
 

  و نای باباش ايمخصوصا االن که برگشته بود خونه . ادی الاقل کم بشیپوش
 
 !شدی همخونه منی نازنبا

  شال هی يبارها برا!  چقدر حساسه دنی لباس پوشي رودونستمی        م
 

  !میگشتی مدی پاساژ رو بای ، کلدنشیخر

  مثل تونستمی نمکردمی و رو مری االن ، کل تهران رو هم که زی        ول
 

 ..کردمی رو ممی سعي همه یول.  کنمدای ها براش پیقبل

  !گهی دشی تجرمیرپس ، ب.. خب-         

 ! گرونه يخودی ب-         

  ی هم اگه گرونه ولمتهاشیق.. هم هستکینزد!..؟ی چپراستاری ها-         
 

 ! عوض مارکه همشدر

  !گفتی        بد هم نم

 ! شعبه داشتهی که مهتاب دوست داشت اونجا یی        تمام مارکها

 ! اونجا ؟میچرا نر..        خب 

 .  معروفه یول..دونمیبرندش رو نم.  باز شده دیمغازه هم جد هی -         
 

  هی!.. گرون ها یول.. خوشگلنیلیخ..يلباس تو خونه ا..دمی قبل دي هفته
 

  ناز بود ، تو آف شده بود صد و یلی کردم ، خمتی من قی روفرشییدمپا
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 ! خوشگل ها یول!..ستیب

 کارت به کارت کرده بود  برام ونیلی شش مروزیپر..        مشکل پول نبود
 
  رو براش نهای کرد که بهتردیتاک...  بشه هم خبرش کنمشتری گفت بو
 

 ..رمیبگ

 ! ، چه خبر از صدف یراست...می سر بزنهی میبر.. اشکال نداره-         
 
 ! سمتش عوض شده دمیشن..؟

 !؟يدی شنیاز ک.. آره-         

 .دمی دشی رو چند وقت پي منوچهر-         

 ؟!شیدی کجا د-         

 ! دارهيگفت کار ادار.. خودش اومد سازمان-         

  داره اونجا ، ی چه پست خوبدهیبهش گفتم ش ! ی چه مارمولک-         
 

 ؟! کجا بودشیکار ادار! اومده سر و گوش آب بده ! .. اومدهنی همواسه

 !یگفتیصدفو م..؟! خب-         

  ستینون به نرخ روز خور تر از خودش ن..؟ !شیشناسیتو نم.. هوم-         
 
 !داد؟ی چقدر فحشش مادتهی!.. ندار شده ی چقدر با الهه نجفیبدون!..

  که یی صحبت بکشه به جاخواستمی نمیول..زهای چیلیخ.. بودادمی        
 

 !دینبا

 ! ازدواج کنهی قراره با کی        قبال گفته بود الهه نجف

 !ی        با برادر ک

  و دیچرخی و مدیچرخی ، صحبت مدهی جمله به دو جمله نرسهی        
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 !دیرسی مدی که نبای اونشیپ ..دیرسیم

 ...اون.. اون شی        پ

 ..        سرم رو تکون دادم

 ! برم ؟ي از ستار-         

 ..آره آره !.. ها؟-         

 ! خودمي رو رونای        حس کردم زوم شدن نگاه م

  اگه شهی ازم گرفته می چه حالدونستیم..دادیطمئن بودم ادامه نم        م
 

 ! بکشه شی صحبتش رو پبخواد

  ، باز چرخوندش و نای و ازدواج آدري نامزدانی        دو سال قبل سر جر
 

 ! سمت ساناز چرخوندش

 ! زن داداش ساناز شهی        که داره م

 ! که ادتهی        

 ! که ساناز هم کنهیاج م داره ازدودمی        شن

 !        با پسر عموش

 ...یگفتی        تو که م

 !        هوف 

  خواب هم ي جدا نشده بودم و تونی        تازه اون موقع هنوز از ام
 
 ! جدا بشمدمیدینم

 !ده؟ی ش-         

  !ي واي        ا

 ! بشنومخوامی نمیچیه...لطف کن! لطفا  ! نای م-         

 .. سوالههی فقط -         

  !یچی ه-         



 1385 

 .. ازتخوامی بخدا چند ساله م-         

 : سمتش و براق بهش نگاه کردمدمی        چرخ

 !لطفا  ! نای میچی ه-         

 ! چرا ؟یشی میعصبان... خبلهی خ-         

  نی موفق بودم تو ایلیخ.. بدمی کردم حواسم رو به رانندگی        سع
 

  وقتها ، با کابوس اون صدا ، یفقط بعض.. دور کردن افکار مزاحميبرا سالها
 
  و عرق ، به هی از شدت گرشدمی متوجه مکهی در حالدمیپری خواب ماز
 

 ! نفس افتادم نفس

  ، از دلش با نای سر ممی عصبي        سرم رو چرخوندم تا بخاطر صدا
 

 ! و نگاهم کرددی که با ذوق چرخارمی در بلبخند

 !      جا خوردم  

 !گفتمت ؟ !..دهی ش-         

 !و؟ی چیعنی..        سرم رو تکون دادم

  !ي فرانک مظفر-         

 ! هست؟ی ک-         

  چند ماه قبل هم نیتا هم.. بودهی نجفهیمنش ...یشناسی بابا م-         
 

 ! بودهییدختر مو طال!.. بودهشیمنش

 ! بودادمیاره ..        آها

 ؟!خب.. بودیدختر خوشگل..ادمهی.. آره -         

 ! بگمیچ.. خوشگل که-         

 ؟! خب-         

 ..دی        خند
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 ! راه انداخته تو شرکتي اي بازی چه کولی بدون-         

 ؟!ی چ-         

 ! ؟ادتهی ي بگو اول هومن جواد-         

 ..قیدق ..یول.. برام آشنا بوديجواد.. فکر کردمی        کم

 ..يمو قهوه ا.. بودپهیپسر خوشت..هی تو امور ادار-         

 ؟!یخب چ..آره آره .. آها-         

 .. مدت با هم بودنهی نای ا-         

 ..زیچ..نی با اي جواد-         

  اومدن و ی هم میلیخ.. کرده بوديازش خواستگار.. فرانک آره -         
 
 فرانک .  شد ، بهم خورد کال ید چآخرش معلوم نش..چند سال..رفتنیم
 

  از خواستگارهاش یکی با ي از استعفا دادگهی همون موقع ها که تو دهم
 

  !کنهی مازدواج

 ؟! خب-         

  تی حاال واقعدونهیخدا م.. باباش مخالف بودهگهی خود فرانکه م-         
 
 آخه !. بگمیچ..نهی رو ببي جوادیکی یعنی..من که فکر نکنم!.. بوده یچ
 

 ؟!ي تو ، تو هم جواب رد دادي خواستگاراومده

 !یگفتیم..یحاال هر چ..؟! خب-         

  یعنی..رونی هست از دفتر واردات زده بی مدتهیاالن ..یچی ه-         
 

  ي بخش های اصلي های منششتریب.. ها رو جابجا کردهیلی کال ختیریمد
 

 .. رومهم
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 !خب.. آها-         

 .. استخدام شده دی دختر جدهی..ی جابجا شده ، اومده مالنمی ا-         
 

  !ی الهه نجفی شده منشمیمستق
         
 سر .. فرانکه هم از سر حرصش که جابجاش کردننی حاال ا-         

 
 سر اره رو گرفته و آبرو ..یدرمونی حاال هر درد بای..چارهی با دختر بیدشمن

 
 .. اله و بله گهی منهیشی می هر کشیپ.. نذاشته تو شرکتچارهی بنی ابرا

 ؟!ی نجفیمنش..؟! دختره-         

 ..بع.. آره-         

 ؟! داشتي به هومن جوادی چه ربط-         

  يانگار هومن از دختره خواستگار!..گمی منوی حاال دارم هم-         
 

 !اونم قبول کرده..کرده

 ! ؟هیاز منش.؟! جدا -         

  !شهی میحاال فرانک داره متالش.. آره-         

 ! خندهری        زد ز

  که از واردات اومده بود ستی عنوان سر لهی سر یدونی شنبه نم-         
 
  ي بازی کولهی!.. به دختره بدبختي و وري سر فحش و درهی!.کردی مکاریچ
 

 .ي و زارهیگر.. انداخته بودراه

 ؟! شوهر کرده یگی؟ مگه نم! جدا -         

 ! هم داره ی نین.. چرا بابا-         

  !ای دِ ب-         
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  علنا یعنی!.. هاهی دردش چدنیهمه هم فهم!..شیدیدی مدی با-         
 
  نتونست آرومش یشکیه!  است و فالن نکارهی دختره انی اگفتیم
 

 ! از سر دل دیکشی مغیج..کنه

  الهه ي هایده به منش داری هومنه چطور گنیحاال ا!.. خجالت آوره -         
 

 ؟ !ینجف

  !میدی        با هم خند

 ..گهیشانس د.. اونودونمی نم-         

  ی از خود نجفادمهی که من ياون جواد!  نبود ؟یشکی هگهی واقعا د-         
 

 !کردی قبول مکردی مي خواستگارهم

  بگم یول!... دختره نیشانس ا..آره.. خبیول!.. تا اون حدگهی نه د-         
 
 اوال که بابا و مامانش هر دو استاد !.. برا خودشستی نیکم کس ..دهیش
 

  نیع ! ینی ببدیدختره خودش رو با ! نی متدي خانواده هی ! دانشگاه
 

  يزی چهی گمی ميزی چهیاصال !.. چقدر خوشگله شینیبب!.. هاسفرشته
 
 !از اون محجبه ها !..يچادر !..يشنویم

 ! واقعا ؟-         

  !کلی خوشگل ، ناز ، خوش ه-         

 ! ابرو کمون -         

 !دمی        خند

  و سه سالش هم ستیارشدش تموم شده ، هنوز ب! گمی مي جد-         
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 ! کردن ي مدت ازش خواستگارنی تو ای آدم حسابیکل !ستین

 ! ؟ی چطور شده منشنی خب ا-         

  استخدام ینی کارگزفیمون هم با ردتو آز.  داره ی ارشد بازرگان-         
 

 بخاطر موس موسشون  ! یی باالينهای اون بادمجون دور قاب چیول ! شده
 
  نی کارش اچارهیوگرنه ب!.. اون بشهی ، گذاشتنش منشی دختر نجفشیپ
 
 !اونم با مدرك ارشدش .ستین

 ؟!آره .. !رهیمیفرانکه هم داره م..؟! ازدواج کنه ي حاال قراره با جواد-         

 ! باشه ي جدهیفکر کنم قض!..گنی منجوری ا-         

 ! ن؟یی پاارهی ارزش خودشو بنهمهی اادیآدم ب. جدا براش متاسفم-         
 

  !هیزیخجالتم خوب چ..؟! با شوهر و بچه اونم

  ادیخودش هر روز م..زننیهمه دارن پشت سرش حرف م!.. همون-         
 

 ! خون ان ي دو کاسه نی که عیی کار با چشمهاسر

 !        واقعا که 

 ! ؟ری حقنقدری        آدم هم ا
 

        
 

 !دمی بودم از خری        راض

  !هی مطمئن بودم مهتاب هم راضبای        تقر

  خودش تنها نیهم.. و کفش ست گرفتمفی        از اکو براش دو جفت ک
 

 ! شدونیلی سه مکینزد
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 گرچه که مانتو .  داشتند ی خوبي و لباسهاکهایم تون هی        زارا و ال س
 

  يمهتاب قبال هم با مانتو شلوار ادار.  مناسب سر کار رفتن بودی ولنبودند
 
 ! اومدینم

 !دیپسندی        مطمئنا م

  ی و تو خونگی راحتي لباسهاگفتی منای که مي        وارد مغازه ا
 

  من ی نمونده بود ولی باقونیلی از شش میچی ، همی داره که شدیخوشگل
 

 ! داشتمدی خری کلهنوز

  خونه و ي هم براش لباسهاگهی دو تا فروشگاه دیکی        از اونجا و 
 

  و دی کالکشن جدي هم لباسهاباكی و رداسیآد... گرفتمیکی شیمهمون
 

 ! آورده بودندیخوشگل

 ودم سر  رو که از قبل نشون کرده بگهی فروشگاه دهی        آخر سر هم 
 

 .میزد

  دست هی نطوری ، همکی شیلی و دامن بلند خی تاپ کوتاه گردنهی        
 
 ! ناز براش گرفتمی تاپ و دامن آبگهید

 خب حتما بهش ... شد وی آخر از کارت خودم خالونیلی        چهار م
 
 !گفتمیم

  بود که آدم با خودش حساب کتاب کنه که ی        مهتاب الرج تر از اون
 

 .  هم که خدا رو شکر نداشتیمشکل مال... حرفهانی و ای حاال نداد چاگه
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 ! پولدارتریکی از یکی ، نای سابقش و باباش اشوهر

  تموم شده بود ونیلی بود همون موقع که شش مي اگهی        بحث کس د
 

 !گشتمیبرم

 !رمی ها رو بگنی االن خودم دوست داشتم براش بهتری        ول

 !ادی ، کامل به چشم بهی و بقنی با نازنسهی که تو مقاياونقدر        

 ! بودیکاف..        خب 

 اونقدر که تا سه ، چهار .  داشت گرفته بودم ازی که نيزی هر چبای        تقر
 

 ! نداشته باشهيدی هم خرگهی دماه

  بود که فردا انجامش ازی کوچولو هنوز ندی دو تا خریکی        البته 
 
 .ادمدیم

  رونیشام مون رو ب.  گذشته بودازدهی ساعت از دمی        خونه که رس
 

 ! سر حال بودمی و حسابمی بوددهی خندنای با می و کلمی بودخورده

  دفترش ي رو توی اصالحي آقای مطمئن بودم فردا وقتبای        تقر
 
 ! اعصابم آرومترهنمیبیم

  و من دو ماه تمام شدیرگذار م بگهی صنعت نفت ده روز دشگاهی        نما
 

 !کردمی داشتم خودم رو آماده مبود

  ها هم پر ی خود نفتي ما مثل سال قبل از غرفه ي غرفه خواستمی        م
 
 ! تر باشهمونی پو

 !امی که فقط من از پسش برمدونستی رو منوی ای        اصالح

 ! بوددهی مدتم رو دنی اي        زحمتها
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  رو ازم تشی مسئولخواستنی ، مي نامردتی وجود و در نهانی        با ا
 

 ! کمتربودینی فقط چون سابقه ام از گلرندیبگ

 !يای        خودش سال قبل گفته بود تو از پسش برم

 ! فراموش کرده بودزی به موعدش ، همه چمی بوددهی        حاال که رس

  ده روز تمام  دوش من ، آخر سر هم بعد ازي زحمتش روي        همه 
 

  ، ی و داخلی خارجي کننده دی بازدی سر و کل زدن با کلي هایخستگ
 
 !شدی خرفت تموم مینی به اسم گلدیبا

 ! داشتمیی        ولش کن ، منم خدا
 

 *       مهتاب
 
 
 

  ی در اصلکی نزدمکتی ننیکتری وا رفته ، به نزدي با گامهانی        حس
 

 ! روش افتاد ابی شد ، و تقرکی نزددادگاه

 و با دستهاش .. زانوهاش گذاشتي        خم شد و آرنجهاش رو رو
 

 .. رو پوشوندصورتش

  تلخ دهنش ي        با فشار آوردن انگشتها به چشمهاش ، و چند بار مزه 
 

 ! نکنههی گرکردی می قورت دادن ، سعرو

 ! نه هی ، گرکردی کار رو نمنی        ا

 ! بوددهی رو ندی زندگي رونی اچوقتی        ه

  بعد ی ، وقتشی به شانزده سالگگشتی عمرش برمي خاطره نی        بدتر
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  خونه شون رفته بود و به کی مدرسه با دوستاش به پارك نزدمی تااز
 

 ! رو به لب بردگاری سنی ، اولهای از همکالسیکی تعارف

  رگای بود و سدهی        همون موقع از شانس بدش پدرش سر رس
 

 ! بوددهی رو ددنشیکش

  بود که اشکش رو در ي بارنی سخت اون روز با پدرش ، آخري        دعوا
 

 ! بودآورده

  !کردی نمهیگر..        حاال

  ی رو کنار گذاشته بود ، ولدنی کشگاری سشهی همي        همون روز برا
 

 ! نکنه هی گرگهی خورده بود دقسم

  !چوقتی        ه

  گرفته درش ي از اون حال و هوای که به شونه اش خورد کمی        دست
 

 ..آورد

 !؟ی خوب-         

 فقط .. نتونست دهن باز کنهیول..        دستاش رو از صورتش برداشت
 

 ! رو تکون دادسرش

 : برگردوندفشی کي پرونده رو تودی        سع

  ينجوری امیدونستیم ! ي بعدیدگی رسي ، جلسه گهی سه ماه د-         
 
 ! جلسه موننی اتیبهت گفته بودم از احتمال کم موفق!..شهیم

 ! برگشتی باز به حالت قبلنی        حس

 ! سه ماه نی تو اقهی ، تعلمارستانی مطب ، دانشگاه ، ب-         
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 ! کردی نمهی        گر

  !يای حال و روز در بنی از اخوامیحاال م.. قولم بهت سر جاشهی ول-         
         
 ! بمونهستیقرار ن!.. مونه ی نمينجوریاوضاع ا..داداش. جاننی حس-         
         
  ي پرونده هی یدونی ، که خودت بهتر مگهی بهت منوی داره ای کس-         

 
 ! نگذاشتهنی زمي خورده روشکست

         
  نیهتر متعلق به بچکدومشی ، هی قبلياون پرونده ها!.. در ضمن -         

 
 ! نبودهمی آدم زندگنیکتری نزدو

         
  ، که کار و آبرو و زنت رو ، با هم بهت ي قول شرف منو دار-         

 
 !گردونمیبرم

  !کردی نمهیگر...یول..        چشمهاش رو فشار داد

  بازوش ي داشت رو ، تا رونی حسي شونه ي که روی دستدی        سع
 

 : شدزی خمی و ندیکش

 !بلند شو  ..االی -         

 .. نکردی مخالفتنی و حسدی        آرنجش رو کش

  و آرنجش رو ستادی انی پله ها ، حسکی        چند قدم جلو رفتند و نزد
 

 ! قرار گرفت دی سعي و روبرودیچرخ.. کرد جدا

 ! خوامی کار و آبرو نم-         

 !کردی ماجرا م رو متوجه عمقدی چشمهاش ، سعی خالي        حفره 

  !دی سع-         
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 ..        دستش رو فشرد

 !مارستانینه ب..نه مطب.. نه دانشگاه-         

 ! حس کنه تونستی مدی صداش رو رو سعي        بغض تو

 !خوامی مهتاب رو م-         

  دوست چند ساله نی چند لحظه به همون نگاه سرد و سنگدی        سع
 

 .. شدرهی خاش

 قول دادم  !..ی حتقی رفای لی وکهینه از طرف !.. بهت قول دادم-         
 

 !شیدار!..دهی که به برادرش قول می کسمثل

  بتونه سرش رو تکون نی هم گذشت ، تا حسگهی دي        چند لحظه 
 

  !بده

  سایحاال که رودسته ، وا !..رونی بدمتیکشی هم مي اگه مقصر بود-         
 
 !تا کجا !..ولمم قي روي چطورنیبب

  و بعد دستش رو رها کرد و از پله ها دی کشی نفس راحتنی        حس
 
 . رفت نییپا

  نی رفت ، حسنیی به دور شدنش نگاه کرد و پله ها رو که پادی        سع
 
 .. بوددهی رسنشی ماشبه

  !نی حس-         

 : و به دوستش نگاه کرد دی        چرخ

  حال نی کم به خودت برس و از اهیبرو  !..گهید ي اول هفته -         
 

  !ای در بداغون
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 .  صداش کرددی سرش رو تکون داد و قفل رو که زد باز سعنی        حس
 

 .. باز برگشت و نگاهش کردنی ماشي رهی به دستگدست

 ..میکنی خودمون رو جمع ممی سه ماهه که دارنی تو ا-         

 :ه داد  شد و ادامکی        بهش نزد

 .. االندنشید!..ی نشکی بهتره به مهتاب نزد-         

 ..دی رو شندی سعي حرفهاي ادامه ی رو باز کرد ولنی در ماشنی        حس

 بذار دستمون  !...زهی بهمت برشتری بنکهی نداره بجز اي ادهی فاچی ه-         
 

 ! بشه پر

 ..حرکت کرد ..        روشن کرد و راهنما رو زد

 ؟! نه ای سه ماه رو نی اي جورهی ارمی طاقت بدی     با   

 ! نه ؟ای ام برداشته بشه نهی سنگ از سنی ادی        با

  !رهی پشت پلک جمع شده رو بگي اشکهاي نتونست جلوگهی        د

 ..        گاز داد

  !نمشی ببدیبا ..تونمی نمنمشی        اگه نب
 
 

        
 

  کردی تنفس بهتر کمک مدیهام رو منظم کنم ، شا کردم نفسی        سع
 

 !ادی بنیی فشارم پایکم

 !        خدا شاهده 

  رمی نمگفتی اومد دم در اتاقم و نمی        خدا شاهده ، اگه آقا خودش نم
 
  ، موجود نفرت نی ، انی اومدم ، که ای و نمشدی ، پام قلم منیی پاییای بتا
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  !نمی رو ببزیانگ

  !ارمی من خودم براشون م-         

 !اومدی مرونی        بازدمم مثل دود ب

 !        چه غلطها

 !        چه غلطها 

 ؟ !نجای اصال تو اي اکارهی        چ

  دلم و نه تو زی        مامان و سارا با هم بلند شدند و با مهرسا جونم و عز
 

 ! قربونت برم ، کامال مخم رو صاف کردندچرا

 ! بزنمشی فصل کتک حسابهی و رمی سارا رو بگخواستیدلم م        

 ! دامن مهرسا افتادي روي کار شده ي سنگهافی        نگاهم به رد

  شام ساده هی ي که براینی بپوشه ای چخواستی مشی عروسي        برا
 

 ؟! خودش رو ولو کرده ينجوری نامزدش، اي خونه

 !        نگاهم به شلوار خودم افتاد

 !       سرم رو تکون دادم 

  !دهی        ش

  !کردمی بود خونش رو حالل منجای سگ که اگه اي دهی        ش

  !ری خی        لنگ دراز ب

  !ی عوضي قواره ی        ب

  گهی        من بهت گفته بودم تا آخر هفته هر وقت برات جور شد ، د
 

 ! حتما تا خود جمعه غروب ي که بذارنگفتم

  هفته طول هی دی که باي بخریخواستی می بدونم چخوامیمن م..     نه   
 

 !بکشه؟
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 ؟!        سارا رو 

 ! همه ؟نی اگنی می لبخندها چنی        ا

  آن لبخند از هیپاش رو گذاشته بود خونه ، !  دخترك دکتر ی        از وقت
 

 ! لب سارا و مامان دور نشده بودرو

  ی تا حاال پزشکی کسگهی ، انگار دکردندیش م هم نگاهي جورهی        
 

 ! نشده قبول

 ! کنکور دکترا ي بخونم برانمی فردا نشنی        از سگ کمترم اگه از هم

 ! حاال نی        بب

  ..يتو ..ي توای شمی دکتر معتری من سرنی        بب

 ! هم قفل شدي        دندونهام رو

  نداشتند از سر يریمامان و سارا تقص...        بدبختانه زشت هم نبود 
 

 !شینی اگه ببگفتندی می هيظهر

 !        قرص ماه 

 ! افتادنی نگاهم به نازناری اختی        ب

 ! مشغول کرده بودشی        خودش رو با گوش

  دکتر جان ، نی بود که انی جنبه فقط خوب بود ، اونم اهی از هی        قض
 

  !گرفتی رو کامل منی نازنحال

 ! که محمد نبودفی        ح

  تاپ و دامن نی تو اتونستی نمنقدری اشعوری        اگه بود دخترك ب
 

 ! جولون بدهمارکدار

 ! افشان ي موهانی        با ا

  !رندی چاپلوس رو بگي        مامان و سارا موفق نشدند جلو
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 ! آقا آب آوردي        آخر سر خودش برا

 ؟!خوامی گفته بودم آب م        حاال آقا

 ! بدونم واهللا ی        چ

  آب خنکه نی بود ادهی پرسز،ی مي        فقط دو کلمه با اشاره به پارچ رو
 
 ؟! نه ای

 !کردی داشت خودش رو نابود مي        که مهرسا اونجور

 ! آقا دیی بفرما-         

 ! لبهام از هم فاصله گرفتاری اختی        ب

 !رمی ام رو بگرهی نگاه خينتونستم جلو        و 

 ؟!آقا ..        گفت

 ؟! من ي        به آقا

 !        گفت آقا ؟

 ! مشت شدی صندلي دسته ي رواری اختی        دستم ب

 ! شددهی نگاهم به سمت پله ها کشاری اختی        و ب

 ؟! مونده بودي        رضا کدوم گور

  ری اش برام از دوشنبه شب کامل به زافهی قدنی        هر چند تحمل د
 

  بود نجای ای الاقل وقتی اش ، ولانهی بود ، با اون حرکت وحشدهی رسصفر
 
 ! دختره قابل مهارتر بودنیا

 !کردی هارت و پورت نمنهمهی رضا بودش ، ای        حواسم بود وقت

  نظر نی دست کم از ای بودند ، ولشعوری        محمد و رضا هر چقدر که ب
 

 ! معروف بودنددادندی به زن جماعت رو نمکه

 !کردی نمدای پدهی جرات ابراز عقادی محمد زشی هم پنی        نازن
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  ، محمد ذارهی اونورتر ممشی وقتها که پاش رو از گلی بودم بعضدهی        د
 

 ! خفه بشه خوادی و ازش مکنهی نگاهش مخانهی توبيچطور

 ! محمدي اون نگاه هايا مردم بری        آخ که م

 ! گرفته شی پی با دکي رفتارنی        رضا هم مشخص بود همچ

  دختره رو مخ بود و اون دستش ي هاي        رضا که بود، اگرچه لوس باز
 

 ! الاقل آدم بودی ، ولخوردی کمر رضا تکون نمي از روکه

 ؟!        آقا 

  گهیخاطر من به باباش م خل و چلت هم بي ، خود آقا رضاچارهی        ب
 

  !آقا

 ؟ !ی هستی        تو ک

 !؟ي اکارهی        چ

 ؟!ي شدی با ما خودموننقدری ای        ک

  نقدری حساب کتاب که مگه چقدر گذشته که اي        ذهنم رفت برا
 

 ؟!هیخودمون

 ! نبودشتری        دو ، سه ماه هم ب

 ! گفت نی        همون که نازن

 ! از قبلش با هم دوست بودندنای        ا

  !شهی ندار نمنقدری        وگرنه آدم ظرف دو ماه ا

 ! ؟کشهی        حاال دوست هم که بودند، خجالت نم

 ! ؟ی چیعنی کم خودش رو گرفتن هی دونهی بدونم مخوامی        نه من م

 ! گوشه هی نی سنگنشستی مدی جاش بود بای        االن هر ک

  ..ينجوری ا        نه



 1401 

 ! آقا بود بهش ي نگاه هاي        بدتر از همه 

 ! روشن بودفشی        مامان که تکل

 !        سارا هم بچه بود

  نی رفتار سارا باهاش مثل نازنکردندی که ازدواج مگهی        دو روز د
 
 !شدیم

 ! آقام ی        ول

  ..نی به ادی        آقام چرا با

 !        هوف 

 !       هوف  

 ! شونه اش گذاشتيدستش رو رو...        مبل آقام رو انتخاب کرده بود و

 ! مسخره ام افتادي        باز نگاهم به لباسها

  شلوار گشاد خنده دار نی اي بجاخواستمی منیی پاامی بنکهی        قبل از ا
 
 ! آقا زشته ي گفتم جلوی ساپورت بپوشم ، ول،

 !دای        خوشش نم

 ...نی        اما ا

 !؟ی چیعنی ای حفهمهی مهرسا خانم ، منی        حاال ا

  !نهی من نشي آقاي شونه ي        دستت قلم بشه و رو

 !بذار فقط..        بذار

 !رونی بامی حال و هوا بنی بگذره ، از اگهی دور روز دهی        

 ! نه ای ياری ها دربي لوس بازنی باز از ایتونی منمی        بب

  !ی        دستت رو بردار آشغال

 ! انداختی هم به من نمی نگاهمی نهی خدا ي        محض رضا

 ! نبودم زدی که به آقا میی        متوجه حرفها

 .. مهربونشي متوجه لبخندهای        ول
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 !کردی مهربون نگاه منجوری        قبال فقط به من ا

 !دونستندی        همه م

 ! دوست دارهیاز هر کس...شتریمنو ب.. آقام چقدر دونستندی    همه م    

  !هی گرری خواست بزنم زی        دلم م

 ! مهتاب -         

 ! صدام کردی کدمیاصل نفهم..        سر چرخوندم

 ؟! تو آشپزخونه می بر-         

 ! شد و دستش رو دراز کردکی        سارا نزد

  !چیزخونه که هآشپ..        بلند شدم

  حانهی حرکات زشت و وقنی ادنی موندن و دنجای        جهنم هم بهتر از ا
 
 ! بودهی کري دختره ي

  !دمی آن نگاه پر از لبخند مامان رو که بهم زل زده بود دهی        

  ی دل خوشچیه..دمی کشرونی آشپزخونه دستم رو از دستش بي        تو
 
 ! سارا هم نداشتماز

 !خوردی به مهرسا زل زده بود که حالم بهم مي    جور    

 ؟ !يحوصله اش رو دار!.. ما گذاشته ي فائزه ساالد رو برا-         

 ...        شونه ام رو باال انداختم

  يهنوز لبخند رو.. نشستم و به حرکات سارا نگاه کردمی صندلي        رو
 

  يشت با لبخند پر رنگ تر گذازی ميظرف مواد ساالد رو که رو.. بودلبش
 

 ! کردنگاهم

 ؟!خوشت اومد ازش !.. چطور بود؟-         

 ؟!ی از ک-         
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  !گهی مهرسا د-         

 !        و لبخند زد

 !ارمی باال بخواستی        دلم م

 ! به رضا خورهیم !..ستی بدك ن-         

  یلیخ !..یشیمحاال کم کم باهاش آشنا !  خوبه مهتاب یلی خ-         
 

 ؟! و خود جوشهیمی چقدر صميدید!.. اخالق و مهربونه خوش

 ! هم سفت شدي رومیی انتهاي        دندونها

 ! آره-         

 ! آوردمی داشتم باال می از فرط خودجوشگهی دی        ول

 !نمشی ببخوادی دلم مگفتیهمش م!.. هم تو رو دوست دارهیلی خ-         

  ، طرف من نگاه هم نکرده یبجز موقع سالم و احوالپرس..مدی        آره د
 

 !بود

  قی خوش سلیلیخ..؟! رو دنشی لباس پوشي قهی گفتم سليدی د-         
 

 !عاشقشم!.. باحاله یلیخ!.. بله برونش رو که نشونت دادم يلباسها !..اس

  نگاهش...کردی سارا اصال به من نگاه نمیول.        براق بهش نگاه کردم
 
 ! پرو ي قهی خوش سلشی کاهو ها ، حواسش پشیپ

 !..فکر کن  ! کنهی ميزی لباس و مراسم برنامه ري از حاال داره برا-         
 

  ياز حاال داره برا!..ستمی تو فکر ننقدری ست اگهی دو ماه دمی که عروسمن
 
  !زهیری برنامه مدیع

 ؟!دی        ع

 ! بود؟دی عشونی        عروس
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  خونه رفتم و نی کردم تا اون موقع ، از ای من آقا رو راضشاهللای ا       
 

 ! شدممستقل

  ببره از ی چه دلخوادی می اعجوبه ، بعد از عروسنی        فقط تصور کن ا
 

 ! و مامان و سارا آقا

 ! لباس ي برامی از شنبه برمیخوایم!.. فکر داره ی منم کلي تازه برا-         

 :امه داد        با ذوق اد

  از ادی زگهیم!... بده براش بدوزندی شاگهیمهرسا م!.. لباس عروس -         
 

  !ستی نی بازار راضي تويمدلها

 ! لباس انتخاب کن یی جاییکایوردار برو آمر..        نه تو روخدا 

 ! کار رو هم نی براش اکردنی احمق من بودند ، مي خانواده نی        اگه ا

  !        کثافت

  چند شب نی بخوره ، عيادی هم رضا زشونی شب عروسشاهللای        ا
 
  دست منو وونی حنی عي چطوردی که از شدت حال خرابش نفهمشیپ
 

  ریبرن ز...شاهللایا.. کرده ، باز بزنه به سرش و با مهرسا و لباس عروسش قلم
 

 ! چرخهجده

 ! لبم رو به دندون گرفتمي        گوشه 

 ..یول...موندی ازش مي نفله اهیرضا ..        حاال 

 !ادی نرونیکه مهرسا سالم ب..        به حق پنج تن 

  و رو ری ائمه اش ، نشون داده بودند فقط زي        هر چند ، خدا و همه 
 

 ! من رو بلدنکردن
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 ! جوالن بدنخواستندی        امثال مهرسا حاال حاال م

 ! رو دنشیش اومد اون لباس پوادمی        باز 

 ! شده اش رو ي و دامن سنگدوزدی        تاپ سف

 !        انگار اومده مراسم عقدش 

  !چارهی بدی بددی        ند

 ! تا حاال چارهی بيدی پولها که ندنی        از ا

  لباس ي اگهی دي تو عمرش بجز از بازار بزرگ ، جابستمی        شرط م
 

  !دهینخر

  !ی تومنستی بکی تونهی         به زور اونم

 ! من ي چارهی بي آقاي سر پولهادهی        حاال رس

 ! بوده ونیلی لباسش چند منی امتی قدونهی        خدا م

  خودش يدنهای کشگاری        و گرنه اون شوهر مزخرفش فوقش خرج س
 

 !ارهی در برو

  !گهی اومد دی        نفسم باال نم

 !دمیفهمی نمیچی و من هزدی حرف مزی رهی        سارا داشت 

 !زد؟ی        در مورد خونه حرف م

 !کردی ممی تپش قلبم ، داشت عصبي باال رفته ي        صدا

 ! بمونندنجای مدت اهی البته مهرسا خودش گفته دوست داره -         

 !        نگاهش کردم

 ؟! کجا -         

 ! خودمونيتو خونه .. جا نی هم-         

 !کردی کار رو منی انیحتما هم که از سر حسادت با نازن!..       عه 

  چهار ساله بعد از ازدواجشون ، سر هم نی اي و محمد تونی        نازن
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 ! خودشون نبودندي ماه هم خونه چهار

  !شهی نمی نکنه ، راضی        حاال جوجه دکتر هم تا تالف

 !ادی        ب

 !        به درك 

 ! رفتم نجای تا اون موقع از اشاهللای  من ا      

 ؟! اصال هی        تا اون موقع چ

 ! مونم ی خونه نمنیمن فوق فوقش دو ماه هم تو ا..دی تا عکشهی        نم

  هاش رو از آقا که ي جوجه دکتر و دلبرگهی بار دهی خورمی        قسم م
 
 ! در جا کنمی تموم منمیبب

 ! کدوم رو چی هنمشونی        برم نب

 .. هم گفتن به آقانای البته باباش ا-         

 ؟! گفتن ی چ-         

  آقام کی که نزدخوانیم..نای رضا دوره و ايکه خونه !..گهی دنی هم-         
 
 ! باشندنایا

 ! اصل ماجرا باشند که بخور بخورشون تموم نشهکینزد..        آره خب

  ي برای خوابنی همچهی یسیی ری حاجاراستمدی هم اون زن سدی        با
 

 ! باشه دهی من دي ساده يآقا

 ! رضا خونه اش رو فروخته گهی تا آخر ماه هم دشاهللای حاال ا-         

 ؟! بفروشه -         

  داره سر يموریباجناق آقا ت..؟!يدینشن..گفتمت که...گهی آره د-         
 
 ! گفتم؟يدینشن !..سازهی چهار واحده مهی خودمون ابونیخ

 ! خب؟-         
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 ! کرده دی خرشی رضا و محمد پي آقام دو تاش رو برا-         

 :        خودم رو به خرد کردن گوجه ها مشغول نشون دادم 

 ! ان؟ي چند متر-         

 ...تو مراحل آخر.. خوش ساختنیلیخ !..ی و سستی دو-         

 !ستادی ای        قلبم داشت م

 ..دمی حرفش رو نشني هی بق       

 ! خودمون ابونی        سر خ

  !نجای        هم

 ! متر؟ی و سستی        دو

  باباش با تراسش کال صد متر ي که خونه ي موجودنیا ..نی اي        برا
 

 ؟! نبوده هم

 ؟! متر یس.. وستی        دو

 !        نوساز؟

 ...ي        برا

 ؟ !نای آقام اکی        نزد

 !  خودم ي پنجاه متري بذارنم برم به خونه نکهی ايبرا..        اونوقت من 
 

 ! بجز سارا بگم کمکم کنه ی به کسشدی نمروم

 !ي متری و سستی نوساز دوي خونه هی ..ي تورفتی        مهرسا م

 .. منکهی        در حال

 ..یی دستشورمی م-         

 !دیدیام رو م هی سارا گرموندمی        اونجا م

 !        دست خودم نبود

 ! چم بوددونمی        نم

 .. شدماطی        از انبار آشپزخونه وارد ح
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 ! مثل مهرسایاونم به حال کس..چوقتیه..        من حسود نبودم

 .. باال رفتمی پشتي        از پله ها

 ؟!شدی میمثال داشت صاحب چ..        که 

 ! هم که بزنن به نامشيهزار متر دوي        حاال خونه 

 !رضا؟...رضا..داشت.. مثل رضای سگهی        فوقش 

  ام گذاشت قهی دست پشت یانگار کس.. قلبم گذاشتمي        دستم رو رو
 
 .. کشوندم پشت ستونو

 ؟!        رضا بود

 ؟!        رضا 

 ؟! خودموني        رضا

 !        رضاست

 ! رو چنگ زدم لباسماری اختی        ب

 !        متوجه من نبود

 .. کهیمثل کس.. آرومیلی        خ

 !        آروم آروم

 ؟! رضاستنی        ا

 ! تو ؟یکنی مکاری        چ

 .. و نیی        خم شد پا

 .. وقفه ام بودمی بي متوجه بارش اشکهای ، ولمی اوج بدحالي        تو

 ؟!يریگی وضو مي        دار

 !؟ی  که بعدش چکار کن      

 ..        نگو رضا

 .. سمت اتاقشرفتی        داشت م

 ..نهی نبود که من رو ببي جورتشی        موقع
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 ..        چقدر صورتش آروم و

 !ی نماز بخونيری مي        نگو دار

 !؟ی نماز بخونيری مي        دار

 !        تو ؟

 ؟! آشغال ي        تو

 !رو بستم         چشمهام 

 ؟!        من چند ماه بود نماز نخونده بودم

 !دو ماه؟..        سه ماه 

 !ي که حال خودت نبودي از بس خورده بودشبی        تو که پر

 !؟ی نماز بخوني        تو بر

 ؟!        نمازخون ها برن کجا اونوقت 

 ..دمی رو شندی چرخش کليو صدا..        در اتاقش بسته شد

 از ..و حرکت کنم..     تازه اون موقع بود که تونستم پاهام رو تکون بدم   
 

 .. اتاقش شدمکی خودم گذشتم و نزداتاق

 ؟! اون تو یکنی مکاری        چ

 ؟! گرفته تی        بگو شوخ

 ؟!آره ! ؟يآوردی در مي مسخره بازی        داشت

 !؟ی کي        برا

 ! باال نبودهنی ای        کس

 ! مهرسا ازش خواستهدیشا..     حتما   

  !نهی        آره هم

  زنش نماز بخونه که مثال بگه آره من ي جلوخوادی        حاال امشب م
 
 ...نجیا

 !        مهرسا کجا بود؟
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 !        در اتاقش رو قفل کرد

 !دمی        خودم د

 ...        سرم رو به در چسبوندم

 ..داومی نمیی صداچی        ه

 ؟!دمی دی        نکنه اشتباه

 !دی        شا

 !        آره حتما

 !        سرم رو تکون دادم

 !وضو بود..        نه اون

 ؟! کارها رو بکنه نی اي اگهی وضو کس دي        مگه ممکنه بجز برا

 ! خم شددمیخودم د..مسح پا ..        مسح سر بود

 ...        خم شد

  ..کاری چيدار.. اتاقياالن هم تو..ضو گرفت        بقرآن و

 ...        اهللا اکبر

 .. ارمی کردم نتونستم لبهام رو هم بيو هر کار..        چشمهام گرد شد
 

  رونی زده بود ، داشت با خودش قلبم رو برونی ام بنهی رو که از سینفس
 
 ! آوردیم

 !کردیت نمپاهام حرک..دست خودم نبود..        سر خوردم کنار در

 !؟یستی خودمون نی لعنتي        مگه تو همون رضا

  بچه نی کجا خبط کردم که ادونمی نمگفتی که آقام می        همون
 

 ! شده؟بمینص

  !گهی دی        همون

 !ی        خودش
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 !ی کثافت خودموني        رضا

 ؟! اهللا اکبریگیم..        تو

 ؟!ی وضو گرفتنکهی        بعد از ا

 !؟ی        بخاطر چ

  معذرت ی وقتشی ساعت پمین.. ذهنم پر رنگ شدي اش توافهی        ق
 

 ..و رفت باال... حرف بزنهی از دوستاش تلفنیکی با دی کرد و گفت بایخواه

  هم نگاهم هی صدم ثانهی.. که اومده بود دم در اتاقمروزید..        عقبتر 
 

 نگاهش ..کردی کف رو نگاه ميها سنگکهیدرحال! دیفقط گفت ببخش..نکرد
 

 ! رفتنی از دست کارش از بتمی ناراحت و مظلوم بود که عصباناونقدر

 ..دمشی داطی حي که توشی        چند روز پ

 .. رفتمنیی شام پاي        اون شب اول که برا

 .. مادرجوني که اومد دنبالم خونه ی        موقع

 ..نی ماشي        تو

 ! دوخته شده بودنینگاهش به زم... مدتنی        تمام ا

 !        نه

 ! نبودی قبلي        اون رضا

 ! شدهيزی چهی        

 !        سارا گفته بود عوض شده

 !        گفت چقدر خوب شده

 !        گفت چقدر آقام دوستش داره

 !ستی        گفت اصال مثل قبلش ن

 !زهیریو صد تا رضا از دهنش م گهی رضا مهی        گفت حاال آقام 

 !        گفت عوض شده
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 ؟!ي        عوض شد

 ؟!ی چي        واسه 

 ؟!دختر..نی        واسه ا

 ! زدرونی بشی        بازدمم مثل آت

 !يکثافت بود...يرذل بود..ي        اونقدر نااهل بود

 !گوه ...لجن...        چرك

 ! دختر؟نی        بخاطر ا

 ؟! دارهیگه چ        م

  ی کسدینبا..شدمی بلند مدیبا.. شدمرهیبه سقف خ...        نگاهم باال رفت
 

 !دیدی منجای حال انی با امنو

 ! وقفه ی بي اشکهانی        با ا

 ؟!ي نشونم بدوی چيخوای مای        خدا

 ! ؟نمی ببوی باال که چنی اي        من رو کشوند

 !؟ي دوست دارشتریاز من ب رضا رو هم ی بگيخوای        م

 !        دستهام مشت شد

 .. بلند بشمدیبا..رونی بادیاالنه که ب.. بلند بشمدی        با

  چیه.. نداشتمی حسچی هیول.. زدم که بلند بشمنی        دستم رو به زم
 

 ! بلند شدني برایتوان

 ! بگم؟ی چخواستمیم..دیدی منجای حال انی و منو با ااومدی        حاال م

 !دیباری صدا می        اشکها ب

 ..انگار فلج شدم.. کردمی        باز سع

 ..و فشار دادم..چشمهام رو بستم... اومدی منیی از پایکی        االنه که 

 ! مامانکنمی خودم صداش م-         

 ! مهرسا بودي        صدا
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 دستم رو به ..شدمی بلند مدیبا..رفتمی اگه چهار دست و پا می        حت
 
 .. توانم رو به کمک گرفتميو همه .. زدموارید

 ..باالخره حرکت کردند..دمی        پاهام رو کش

  ي ازهی انگشدندی مکی که نزدیی پاهاي صدایول.        واقعا فلج شده بودم
 

  ي ، مثل پرنده ادی در رسي رهیدستم که به دستگ... حرکتم بودنديبرا
 

 ..ز کردند که قفسش رو بابودم

 ..دی        در رو باز کردم و همون موقع بغضم ترک

 ! رضا ؟-         

 !دیمنو ند..        خدا رو شکر

 ؟!قفله چرا ..؟! عشقم-         

  باز شدن يصدا.. تنم گوش شده بوديدر عوض همه ..        در رو نبستم
 

 .. اومددر

 !زدی داشت قلب من رو چنگ میکی        

 ! مهرسا بودی لعنتي خنده هايصدا        

 !زمی عز-         

 ! مهرسا بودی لعنتي        صدا

 !مینی خودت رو ببمی اومدقهیدو دق..؟! چرانیی پايای نم-         

 ! و باز قلب من فشرده شددی        باز خند

 ؟!زدی        چرا رضا حرف نم

 ! داره؟ي امزهی        متوجه شده بود چقدر نامزد ب

  !مزهی لوس و بي        خجسته 

 !        حتما 
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 !نیی پاومدی ننیواسه هم.. بود که نی        بخاطر هم

 !        دوستش نداشت

 ! قلبم باز شدهي از رگهایکی        حس کردم 

 ! شده بود؟ری سر به زنقدری        چرا ا

 ؟! نبودشی        بخاطر ناراحت

 ؟!ورش کردند مجبنای آقام ادی        شا

 .. دوسیلی آقا خگفتی هم سارا منی        بخاطر هم

 !زمی عزمی بر-         

 ! ؟ستهی باخواستیقلبم م..        نه

 ! خودش بودي        صدا

 ؟!زمی        عز

 !        به مهرسا گفت؟

 ...ی اون لعنتي خنده ي        باز صدا

 ..ی چدمی نشنیول.. گفتيزی چهی        

 !؟ي گلدونهات رو نشونم بدیخواستینم...ستی هنوز شام آماده ن-         

 !اطی حي اتاق رضا رو از توي پنجره ي روي بودم گلدونهادهی        د

 ؟! بکشونتش داخل ينجوری اخواستی        م

 ! شده بودندی هم کلي        دندونهام رو

 !        اونقدر که درد گرفته بود

  گردنم ي رونیوتی گي وارد شدن ضربه نی شدن در ، ع بستهي        صدا
 

 !بود

 .... زدم و بلند شدمنی زمي دستام رو رواری اختی        ب

 ..        آره

 !        در بسته شده بود
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 ...رِی سر به زيرضا...با رضا..حاال داخل بود..        مهرسا

 ؟!داخل بود..دی        با اون تاپ و دامن خوشگل سف

 ؟ !نهی رضا رو ببي       که گلدونها 

 !        حقه باز رذل 

 ! بودم رضا از سر شب ، حوصله نداشتدهی        من د

 !        کثافت 

 ؟ !ری حقنقدری        دختر ا

 !ض؟ی مرنقدری        ا

 ؟!پر رو .. و ی دم دستنقدری        ا

 ؟! مگه شهی        م

 ..دادیوحم رو خراش م خنده هاش داشت ري        صدا

 ! ؟خونهی داره نماز منی        رضا بخاطر ا

 ..        نه

 ! باال با همکارم حرف بزنمرمی        گفت دارم م

 ! دارمی        گفت تماس مهم

 !خونهی بفهمه داره نماز می کسخواستی        چون نم

 .. بود که در اتاقش رو قفل کردنی        بخاطر هم

 ! بفهمهی کسخواستیم        ن

  ي مهرسا ، مثل فرمانده ي خنده هاونی گرفتم و مواری        دستم رو به د
 
 ! لشکر شکست خورده ، برگشتم داخل اتاقم هی

 .. از سرماکردی پام داشت زق زق مي        نوك انگشتها

 !        سرما کجا بود؟

 ؟!        چم بود

  دهیاتاق سارا به اتاق رضا چسب..دم پنجره شدم و بازش کرکی        نزد
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 ! بشنومتونستمی نمیچی پنجره هنیمن از ا..بود

  لب پنجره و در ادی بخواستی ، مفی کثي دختره نکهی        تا به فرض ا
 

 ! گلدون ها حرف بزنه مورد

 ! پنجره رو بستمتی        با عصبان

 ؟! مهتابیکنی مي حسودي        دار

 !        من ؟

 ! کنم ؟ي    من حسود    

 ؟! کردم و بلند گفتمی عصبي        خنده 

 !قواره؟ی بنی؟ به ا!ی به ک-         

 !        دست به کمر بردم و شروع کردم دور اتاق چرخ خوردن

 !        تند و تند

 ؟!        حسادت کجا بود

 ! خوشحال بودمکنهی رضا داره ازدواج مدمی        من از اول که شن

 !       بخدا  

 ! االنش هم برام مهم نبودنی        تا هم

 فقط..        فقط

 ؟!کردی به من نگاه نمگهی        چرا رضا د

 !        چش بود؟

  ..نقدری        نگاهش چرا ا

 ! شده؟ری سربزنقدری        چرا ا

  دم در اتاقم ازم معذرت روزی دی گرفته بود وقتنقدری        صداش چرا ا
 

 !کرد؟ی میخواه

 !        چش بود؟

 ؟!کردی        چرا بهم نگاه نم
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 !سوخت؟ی        دلش برام م

  !نی بدنم رخ بر بست و خوردم زمي توان از توي آن همه هی        

 !رضا عوض شده ..        آره

 ! مامان و سارا گنی        راست م

 ! هم گفت نی نازنی        حت

 !حاال هم دل مهربونش برام سوخته !..نمازخون شده ..ه        مهربون شد

  ي بود مهار شده بود ، با شکستن با صداقهی که چند دقي اهی        گر
 

 .. کردزشی ، شروع به ربغضم

 !بخدا ..سوزهی        دلش برام م

  ينگاه ها.. ساراي هايدلدار... اومدادمی مامان ي        نگاه ها
 

 !نینازن..محمد..آقا

 !        همه 

  !سوختی        همه دلشون برام م

  فمی خوار و خفينجوریکه ا..لعنت به تو ..        لعنت خدا به تو
 

  و سوختن و جزغاله شدنته که شی آتي تودنتی ، فقط دنیحس..يکرد
 

 !کنهی مآرومم

 !ي سرم آوردیی چه بالنیبب..نی        بب

 اشک و آه و ناله ..باز و بستن پنجره..دمزی اتاق مي که تویی        از دورها
 
  بار سارا رو از با هی ادمهیفقط .. چقدر گذشتدونمی ، نمنی به حسنمی نفرو
 

 .. بار هم مامان روهی... از در اتاق رونده بودمی تلخاوقات

 .. حال خودم بمونمي و بذارن توکنهی        گفتم سرم درد م
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 که دست .. اومدی مادمی هم اطی حي مهرسا از توي خنده هاي        صدا
 

  لحظه حس کرده بودم هی.. کردی خداحافظنای دست رضا ، با آقا ايتو
 

 ...کنهی اتاق من رو نگاه مي و داره پنجره برگشته

 ! نبودادمی يزی چگهی        بعدش د

 !دمی اذان رو شني حواسم سر جاش برگشت ، صدای کمی        وقت

 !        صبح شده بود

 !        پس باالخره صبح شد و من زنده موندم

  ری جي صدادنی و با شندمی ، کف اتاق دراز کشیکی تاري توشبی        د
 
  و چند مهی زندگي صدانی آخرنی اکردمی ، فکر ماطی حي تويرکهایج
 

 !رمیمی مگهی دي لحظه

 ! بودای عمرم به دننکهی مثل ای        ول

 ! رمقم برگشته بود سر جاش يکه همه  بیو عج..        بلند شدم

 !آره...        پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم

 ! اذان بودي        صدا

 !        صبح شده بود

 .. شلوارم بردم و مشت کردمبی جي        دستهام رو تو

 ..        هنوز آسمون پر از ستاره بود

  !منجایمن ا..حاال بگو .. خبلهی خ-         

 !دمی کشي        نفس بلند

  اونم نقشه ي مونده که برای ازم باقی چگهید!.. ؟هی بگو نقشه ات چ-         
 

  !گهی ندارم دیمن کس!..؟يری ازم بگوی کيخوایم..؟!يدیکش
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  رهی خزدی که چشمک مي کردم و به ستاره اکی        چشمهام رو بار
 

 :شدم

 رضا .. برسم جهی نتنیکه به ا..نمی رو ببکه رضا.. باالي منو کشوند-         
 

  اصال ی بگیخواستیم!..ي بهم نشون بدنوی ایخواستیم!.. از من بهتره هم
 

 رضا که  !..ي ذره هم ناراحت نشدهی ، خونمیاگه نماز نم..ستمی مهم نبرات
 

 !به درك که مهتاب از من رو گردان شده..خونهی مداره

  چشمهام يدستم رو محکم رو..؟!استنخوی از جون من می        اشکها چ
 

 !االن وقتش نبود..دمیکش

  ینی از ارتریکه خودم رو حق!..نهینقشه ات ا..بگو ..گهیآره د.. آره-         
 
 !دمی که تا حاال دنمیبب

 ! نبودهی        وقت گر

 !دمی نرسیخواستی که تو مي اجهی به اون نتیول!  متاسفم-         

 ؟ !شگاهید نرفته بودم آرا        چند وقت بو

 ؟! زدم و بلند شدمنی دستام رو زمي چطوريدی د-         

 ..دمی به صورتم کشی        دست

 !؟ی با چه توان-         

 ! بس بودي و زارهیگر..        بس بود

  منو گوش يحاال نقشه !..ستمی نی که اون مهتاب قبلنهی بخاطر ا-         
 

 !کن

 ! بکشم نفسدی        با
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 !رمیگی رضا رو ازت م-         

 !        پنجره رو محکم بستم و اشک رو پس زدم

 !رمشیگی ازت م-         

 : و چشمهام رو بستم واری دادم به دهی        تک

 !از تو و مهرسا ..رمشیگی        م

 !ری جلوم رو بگیتونی        اگه م

 ! کن که نتونمي کارهی        

 !منو        بکش 

 ...        فقط بدون

 !رمی        من زنده ام که رضا رو ازت بگ

 !رمیگیرضا رو ازت م.. نفس بکشمي        اگه بذار

  !ی قبلي به همون رضاشهی ملی        تبد

  !والی به همون هکنمی ملشی        تبد

 وسط اتاق .. چشمهام رو باز نکردمی گرفتم ولواری ام رو از دهی        تک
 
 ..ستادمیا

 ! چشمهام رو باز نکردمی        ول

 !        خدا 

         اگه

 ینیبی        م

  کنار ودمی        کش

 کنمی نمي        باز

         رو حسابِ

         بلد نبودنم

 !        نذار 
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 !        من 

  !اموی        باز

 ! کردمامی        بچگ

 !        حاال 

 !        من

 !        مال عملم 

 : شدم رهی        چشمهام رو باز کردم و به در خ

 !        رضا 

 !ی عاشقم شکنمی منتی        نفر

 چند . دمی صورتم کشي هم مشتم رو با آب پر کردم و توگهی بار دهی        
 

  که تونسته بودم یلی از دالیکیحتما .  شدمرهی خنهی آي به خودم تولحظه
 
  بود که به خودم نگاه نکرده نی مدت تحمل کنم ، انی ايم رو تو اافهیق
 

 ! اصال بودم

  دمی نازك سارا رو از کمد کشی        برگشتم داخل اتاق و شال مشک
 
 تماس .  دنبالم ادی هماهنگ کرده بودم که بدهیدو ساعت قبل با ش . رونیب

 
  خودم رو گرفتم ي ، و من جلوارهی لباسها و لوازم رو بی بود که کگرفته

 
 ! نکشم سرش غیج

 ! سرکار امی بگم ، من قراره فردا بی کردم آروم باشم وقتی        سع

  شگاهی آرامی دنبالم تا برادی شد که بنی        ضمن حرفهامون قرار بر ا
 

 !زدمی سر بهش مهی دیمامانش هم بود که با.  خونه شون کینزد
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  بار هم همراه هی تنها ، و دهی بار شهی مادر جون که بودم، ي        خونه 
 

  داده می دلداری بار تلفننی چندنکهی ايبه اضافه  . شمی اومده بود پمامانش
 

 !بود

  بخاطر فشار و سر شیضی شدنهاش و مري بسترنهمهی        و حاال بعد از ا
 

  کی نزدشگاهی گفت آرایوقت. دنشی ، حق من بود که برم ددردهاش
 

 !درسته ، مکث نکردم  کارش خونشون

  رونی بنیی پاسی که از سرودمی رفتم و مامان رو دنیی        پله ها رو پا
 

 . و با لبخند بهم نگاه کرددی به صورتش کشیدست . اومد

 !زمی عزری صبحت بخ-         

  !رونی نفر فکر کنه دارم بهی نبود که ي        وضع لباسم طور

 ! بودم حد مزخرفنی تا ایعنی        

 ؟! کنمیی پسرش رو هواينجوری اخواستمی        م

 ؟!ي پاچه بزي ابروهانی        با ا

 !ری صبح شما هم بخ-         

  خنده ي صدانطوریهم.. داغ رو تازه تونستم حس کنمي بربري        بو
 

 ! سارا و محمد رو يها

 ؟! محمد برگشت-         

 !زمی آره عز-         

 :به سمت آشپزخونه حرکت کرد.  شونه ام گذاشت يرو رو        دستش 

 ! مخصوص ها !.. برا دخترش بار گذاشتهیمی حلهی که مامان می بر-         
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 ! گرفتم صبحونه ها رو خودم درست کنم می امروز تصماز

 !        لبخند زدم

 ! گرفتم ی مخصوصيمهای        اتفاقا من هم امروز تصم

 !ت نشون بدم تا بهمی        بر

  قرار گرفت آقا بود دمی دي که با ورودم به آشپزخونه توی کسنی        اول
 
 !بله ... بعدو

 ! افتادنیی الفور سرش پای لبش جمع شد ، و في        لبخند از رو

 ! هم يخندیم..        نه بابا

 ! منمي خوشگلت براي خنده هانی        بکن از ا

 !زمیعز.. چرايازندی منیی        سرتو پا

 ! سالم -         

 :بلند شد و ... بودهی سالمش بلندتر از بقي و صدادی        محمد چرخ

 ! گلمی آج-         

  با لبخند حالش رو می موهام رفت و جدا که شدي        دستش ال
 

  سر شبیهنوز حالش از د.  بود نی حواسم به نازنی چشمریز. دمیپرس
 

 ! بودومدهی نجاش

 ! محمد ي با وجود تموم شدن مسافرت دو روزه ی       حت 

  هیفقط  . دمی لحظه سر بلند کردن رضا رو دهی و دی        دستم رو کش
 

  !لحظه

  به نکهی همی دست محمد بود ولي        نگاهش به دست من بود که تو
 

 ! انداخت نیی نگاه کرد دوباره سرش رو پاچشمهام

 !ارو؟ی ي فراموش نکرد        نماز صبحتو که
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 !اروی دمی برات دشبی دیی خوابهاهی        

 !ی        اگه بدون

 ! تو اتاق آره؟يبری رو میسیی ري قوارهی        دختر ب

 !ی        تو که داداش خودم

 ! آره؟يدی        گلدون بهش نشون م

 ! منشی پيای بدی        با

 !        تو اتاق خودم

 !نمی برات بچییونها گلدهی        

 ! به چشم گرفتنش زدم ي دلم پوزخندي        تو

 ؟!        دکتره بهت گفته به دختر جماعت نگاه نکن آره

 ! چپ و راستت بکنم رضاي جورهی        

  !سای        فقط وا

 ! برا من ؟یخونی        نماز م

 :دمی        محمد که نشست دستم رو کش

  !رونی برمیم من دارم -         

 . همه بجز رضا بهم نگاه کردند بای        تقر

 ! کجا آقا ؟-         

 . صورتش مشخص بود ي        تعجب رو

 ! ، خونشون میریدوستم ، م..دهی با ش-         

 :        سارا 

 ! ؟دهی ش-         

 !        سرم رو تکون دادم 

 :        مامان برگشت و نگاهم کرد 

 ! بخور بعديزی چهی نیبش.. زوده که مامان-         
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 .  قدم عقب رفتم هی محمد برداشتم و ي شونه هاي        دستهام رو از رو
 
 : به آقا گفتمی نگاهبا

 .. قبلشیی جامیریم.. نه-         

 :کردی        آقا هنوز نگاهم م

  !بردمتی آقا خودم م-         

 ! قربونت برم-         

 !لبخند زدم        و 

  ي رو توتیو لبخند رضا..دمی چشمهاش دي رو توي        برق شاد
 

  !صورتش

 !        فکر کرده دختره 

 ! محرم همه ؟ي ، شدغهی خط صمی        با ن

 !        غلط ها 

 !؟يندازی من مي آقاي شونه ي        دست رو

 ! خدانگهدار-         

 ! مامان سای وا-         

  ی صندلي دستش از روي توي و مامان با لقمه ستادمی اپن اکینزد        
 

 ! شد بلند

 ! نماز خون کردی        نگاه نم

  محمد ای رضا یگفتیم!.. بود قربونت برم؟ي چه کار-         
 
  !نجای تا اادی پا نشه بچارهیب..رسوندنتیم

 !        حاال آسه آسه 

 ! شما ي آقا رضانی        کار دارم من با ا
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 ! هم نگاهمون بهم گره خوردگهی بار دهی        

  کردی کوتاه بودند که آدم شک مي جورشی لعنتي نگاههای        ول
 

 ! نه ای کرده نگاهش

 !خواستمی نگاه ها رو االن نمنیمن ا!         هر چند 

 !ارمی حال داغون در بنی        بذار برم خودم رو از ا

 ! نگاهم کنهادیم ب        شب که برگشت

 لقمه رو ازش .  رفتم و مامان هم دنبالم اومدرونی        از آشپزخونه ب
 

 :گرفتم

 ! دنبالم ادی بهش بگه بیکی نکهی اي براکنهی خودش سرش درد م-         

 ! چطور؟-         

 ! گرفته نی تازه ماش-         

 ..دی        خند

 !زمی بخورش عز-         

  !زمی        عز

  دم در ي باهام اومدي که پاشدي بودم ، همون روززتی        من اگه عز
 

  سرم آورد ، که با یی پسر لجن خواهرت چه باليدی ماتمکده ، که داون
 

  ي برايای بيشدی ، بعدش بلند نميدی رو دی خودت همه چيچشمها
 

 !ي سور و ساط راه بندازپسرت

 ؟!شمین حال و بلند نم تو اوموندمی همش مي        فکر کرد

  ، مردمی سرم مری که من داشتم زي اون روزفهممی و نمشمی        بلند نم
 

 ؟!يدی رقصی رفتي پاشدتو
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  ي مدت چقدر پا به پانی اي که تودهی ، مثل مادر شي        اگه مادر بود
 

  گرنیهم که شده ، از اون م ! زتی بار بخاطر عزهی حرص خورده ، دخترش
 

  !یگرفتیم ! تیشگی هميها

  !..ي واي اگفتی مخوردی می به توقی که تا تقیی        از همون سردردها
 
 ! بچه ها نیکشتن منو ا!.. داديا

 ؟! آرهینیبی دکتره رو که مشکفهی        گل از گلت م

 ! رو دلت مادرمذارمی        داغش رو م

 ! تو یستی        مادر ن

 !نگهدار خدا.. مامان خورمی م-         

 ! قربونش برم-         

 . تک بود .  زنگ خوردمی و همون موقع گوشدمی کشیقی        نفس عم
 

 . نگاهش کنم به راهم ادامه دادمنکهی ابدون

 ! باغچه انداختمي لقمه رو تواطی حي        تو

 :        شالش رو در آورد و کش موهاش رو باز کرد 

 ! خوبه ؟-         

 ! داشته باشهشی به آرایاجی نبود که احتیی از اونهاهدی        ش

  که گفت موهاش و ابروهاش رو رنگ کرده ی همون تماس تلفني        تو
 
 ! حدس بزنم چقدر فوق العاده شده تونستمی هاش رو کوتاه ، مي چترو

 ! فوق العاده-         

 : زدینیری        لبخند ش

 !؟ياخوی رنگ رو منی تو هم هم-         
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  نازش ، در ي افهی        دست خودش نبود که حرف زدنش هم مثل ق
 
 ! بودی خواستننهمهی ای سادگنیع

 .بد نبود... باز به موهاش انداختمی        نگاه

  ، رای سمیول.  ولنجک ي خودم توشگاهی آراشی برم پخواستمی        م
 

 ! بودنی حسي از همکارهایکی ، همسر صاحبش

 !نجا همش آشنا بودند و حتما تا حاال همه شون هم خبر دار        او

 ! اونجا کلک خودم رو کنده بودمرفتمی        م

  ی کمدی لباسها سرم آورده بود بادی سر خردهی که شیی        تازه با بال
 

 !کردمی تر خرج ممحتاطانه

 ! آپارتمانم و حساب پس اندازم رو روشن کنم فی        تا روم بشه تکل

 !ادی به پوست من فکر نکنم بیول!.. خوشگله -         

 : و نشست دی کشرونی رو بی        با ذوق صندل

  یکه چه رنگ.. رو کامل بلده زهای چنیخودش ا!.. دوست مامانمه -         
 
  !گهی دنیبش!..ادی می چه پوستبه

 اه من  شدم که با نگیی دو دختر جلوي رهی        نشستم و متوجه نگاه خ
 
 ! صورتشون رو چرخوندند ،

 !کردندی رو نگاه مدهی شکنمی        فکر م

  !داری        اونم خر

 ! ؟نی داری عروسی گفت-         

 !مهتاب اصال دوست ندارم برم !..دختر عمه امه .. آره-         

 !دادی نشون نمنوی اش که اافهی        ق
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  بود و صورتش رو چپ و راست  موهاش رو باال زدهنهی آي        جلو
 
 !کردیم

  با دی تا چند ماه بادونهیخدا م.  سبز رنگش افتادي        نگاهم به مانتو
 
 !مشیدیدی مانتو منیا

  نجای مشکل ایول. رنگ سبزش هم خوشگل بود .  اومد ی        بهش م
 

  !دی خری نمگهی دي مانتوهی ، رفتی رنگش نمنی که تا ابود

  کاری سه چهار تومنش چی فکر کنم با حقوق ماهتونستمیا نم        واقع
 
  !کنهیم

  !می دو نشهی به زور مگفتی        هر چند خودش م

  مانتو هی ی دست کم ماهتونستی هم ممی خب با همون دو و نی        ول
 

  !رهیبگ

 ! رو داشتمکلی و هافهی قنی        من اگه ا

 !        اگه داشتم 

  بشه با قهی دست به ادی هر روز بيهر خرش حق داشت اونجور        شو
 

 ! برهشی و تا مرز جنون پهمه

 ! از دست دادهی چدونستی می        بهتر از هر کس

  اش رو دوست افهی ، قنشیری و طرز حرف زدن شی ذاتی        سادگ
 

 !کردی تر میداشتن

  شی اداريشلوار سورمه ا اومد مانتو و ادمی به مانتوش باز ی        با نگاه
 

  !رو
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  نپوشه و گهی رو دی خودم رو کشته بودم که قبلشی چند ماه پیعنی        
 
  !رهی بگدی جدهی

 ! رنگ شادترهی        

  هی روز با ذوق تماس گرفته بود که رفتم هی التماس کردن ، ی        بعد کل
 

 ! گرفتم دیجد

 !ودمش بدهی        روز بعدش شاد و سرخوش د

 !        همون رنگ

 !        همون طرح 

  دکمه داشت نهاشی سر آستي بود که رونی که کرده بود ای        تنها فرق
 
! 

 ! نداره دهی که فادمی        همون موقع فهم

  آخر شهی می چنمی وامونده رو سر هم ببي        بذار بذاره اون پولها
 

 !براش

 !ستش نبود        درد هم فقط مشکل خسا

  !ستی نسی خسگفتی        خودش که م

 ! لوس بار اومده بوددهی        ش

 !        دست خودش نبود

 ! بودی دختر فوق العاده خوبنکهی        با ا

 ! لوس و ناز بودينجوری جنسش ای        ول

 ! تونست بره لباس بخره خودشی        نم

  خواهرش براش ای مادر دهی مخوادی می        خودش گفته بود هر چ
 

 !رنیبگ
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  هفته که بهش گفته بودم بره برام نی        شک هم که داشتم بهش ، تو ا
 

 !ادی ، از پسش بر نمگهی کنه مطمئن شدم راست مدیخر

  نکهی و ادونهی ام رو نمقهی سلدهی بجز شی کسدونستمی        من چون م
 
 !بهش بگم خودش بره  ، مجبور بودم رهی بگی از کجا برام چدیبا

 ! بود تا کارش رو انجام بده دهی هفته طول کشهی        

  یکی روز با هی. روز با مادرش رفته بودهی        تازه اونم خبرش رو داشتم 
 
 ! هم با سوده گهی روز دهی دوستاش ، از

 ؟!خوبه  !..ی کاه-         

  : گرفت و با شوق ادامه دادنهی        نگاهش رو از آ

 ! پارسال ؟ادتهی !..یشی خوب میلی خ-         

 ! ذهنم مجسم شدي رضا توي اهی        نگاه صدم ثان

 ! چشمهاشي        رنگ خوشگل قهوه ا

 !روشن !... دوست دارم یشکالت.. نه -         

  :دی        خند

 !ادیاونم بهت م.. آره-         

  !دندکری        دخترها باز داشتند بهش نگاه م

 : کردمکی بهش نزدی        سرم رو کم

 ! اون دو تا دختره هستن پشت سرتدهی ش-         

 ! خب؟-         

  تا حاال زل زدن شی ساعت پمیاز ن..کنندیدارن نگاه م.. نچرخ حاال-         
 

 !بهت

 ؟! به من -         
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 :        سرم رو تکون دادم

  !ی نچرخ-         

 . اوهوم-         

  گذاشت و بعد از نهیی آزی مي حرکت تابلوش که آرنجهاش رو روی        ول
 

  لبخندم رو ي ، باعث شدم جلودی ور و اون ور نگاه کردن ، چرخنی ایکم
 

 !رمیبگ

  !گهی تابلو نکن د-         

 : گرد شده يبا چشمها.         برگشت و نگاهم کرد 

  !نای بازم ا-         

  ! انی ک-         

  !دمشونی هم دمی چند روز قبل که با مامان اومد-         

 ؟ !شونینشناخت... خب-         

 ! کردی        نچ

 !از کار چه خبر؟.. خب ولشون کن-         

 :        لبخند زدم و ادامه دادم 

 ! بدون من ؟دیکنی چه کارا م-         

 ! بدون تو می خوشیلی خ-         

  !نی کرددخوی ب-         

  !ی        راست

 ! بودکی نزدشی        هما

 ! ؟شهی از سه شنبه شروع میگفت!.. ؟شی چه خبر از هما-         

 : اش دلخور شدافهی        ق

 ! آره-         

 ! ؟هی چ-         



 1433 

 ! نداد و به برگه زدن کاتالوگ رنگها مشغول شدی        جواب

 ! ، آره ؟ینی گل-         

 ... کردی   هوف     

 !اعصابتو خراب نکن!..ارزش نداره !..دهیولش کن ش!..شعوری چه ب-         

  مهتاب چقدر اعصابم يدید...روزی گفت دنوی هم همی اتفاقا قربان-         
 

 ! اراك؟ي پروژه هاي شد براخرد

 ! اوهوم-         

 ..میدی کشي        هر دو آه سرد

 ! هستن حاال؟ای ک-         

 :        شونه اش رو باال اندخت

 !گهی ددمی اصال نپرس-         

  دهی آورد و با لبخند شرونی سرش رو از اتاق بدی        دختر روپوش سف
 

 : صدا کرد رو

 ! نوبت شماست زمی عز-         

 سالن . می رفتیی باالي و به طرف پله هامی بلند شددهی        همراه ش
 

 .بد هم نبود..ی نبود ولی بزرگشگاهیآرا. ود  باال بي ، طبقه رنگ
        

         الهه
        

  !ای        خدا

  هومن خنده ی ناراحت و عصباني چشمهای بخندم ، ولخواستمی        نم
 

 ! بود دار
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  بلند یسرش رو کم..دادی مي رو دلدارهی        خم شده بود و داشت سا
 

  ي نتونستم جلوگهی تر شد و من دیان لبخند من ، عصبدنی و با دکرد
 

  !رمی رو بگخودم

 !وردار برو شما !  جناب میما کار دار!.. تو روخدا گاهی ن-         

 : کرد هی صورتم تاب داد و باز رو به ساي توی        چشمهاش رو عصب

 ؟ !شهی درست می خودت رو بکشهی االن تو از گر-         

 :        با خنده گفتم

 !تو برو داداشم..زنمی من خودم باهاش حرف م-         

 ! گفت ي لب خفه اری        ز

 ! ادبی ب-         

  گهی دي دستمال کاغذهی بلند کرد و زی مي سرش رو از روهی        سا
 

 :برداشت

  ...یول.  نداره ي ادهی که فادونمی م-         

  !هی        باز گر

 ؟! کنم کاری چ-         

  مظلوم و خوشگل شده بود که به هومن حق نقدری اش اافهی     ق   
 
 ! بره ادی دلش ندادمیم

  !شهی کن خوب مهی گر-         

 : گفتهی        با گر

  !ي جوادي آقا-         

 : لبخند من ، جلو اومد دنی        هومن کالفه به من نگاه کرد و بعد با د

 ! شد؟یچ..یحرف بزن قرار بود با فرداد ی ال-         
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 ! مناسب تی موقعهی گفتم بذار -         

 :باز دوباره به من .. نگاه کردهی سر چرخوند به سای        عصب

 !ی بهش بگدیاالن با..؟ !هی مناسبش کتی موقع-         
         
 ! بکنه ي کارهی تونهیم.. اونجا همشون دوستاشن-         

 :و بلند کرد  با هق هق سرش رهی        سا

 تو رو خدا همسرتون رو به درد سر .. بشمی مزاحم کسخوامی نم-         
 

 !ی خانم نجفدیننداز

  :رهی قرار بگدمی دي سرم رو خم کردم تا توی        کم

  حتما ادی از دستش برات بربيفرداد اگه کار !..ستی مزاحمت ن-         
 

  !دهی مانجام

 :        هومن 

 ! اونجا برنیهمه ازش حساب م!..من شک ندارم.. فردادتونهی م-         

 !برندی همه ازش حساب مدونستمی        خودم بهتر م

  ، فرداد کردی که هومن تصورش رو ميزی تر از چي و قوشتری بیلی        خ
 

 ! ، آشنا داشتی اتاق بازرگانيتو

  !هی اگهی دزی ترس من از چدونستندی نمنای ای        ول

  اونجا داده بود و حقش هی که سای آزموني       که اگه برم ازش بخوام برا 
 

  اومدی سگش اون لحظه باال مي بکنه ، و مثال اگه روي خورده بودند، کاررو
 
 !شدی برعکش مهی داد ، که قضی نه تنها جواب نم،

 !کردمی مشی آوردم و عصبانی بود شانس نمی        کاف
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  ي کارهانی ازش خواستم همچی بربخوره که واسه چ بود بهشی        کاف
 

 ! رو انجام بدهي امسخره

  من بخاطر ی خوب بود، ولیلی خنمونی بود اوضاع بی        هر چند مدت
 

 واقعا . محتاط شده بودمشتری خوب بودن اوضاع هم بود که بنیهم
 
 ! انجام بدم که ناراحتش کنه ي کارخواستمینم

 ! هم ناراحت بودمهیسا ي خب برای        ول

  !کنهی آزمون تالش منی اي شش ماهه داره براگفتی        خودش م

 ! استخدام اونجا بوده ي براشی        گفته بود هدف اصل

  استخدام بشه که به رشته اش بخوره و بعدا که یی        دوست داشت جا
 

  دل  شرکت باعث شد دوی آزمون شرکت ما هم قبول شده ، سرشناسيتو
 

  ی امور بازرگاني توشی آزمون اصلي جهی نتی تا وقترهی بگمی و تصمبشه
 
  ناراحتش کرده یلی موضوع خنی االن ایول.  مشغول بشه نجای ، همومدهین

 
 !کردی مهی بند داشت گرهی بود دهی رو دجی و از صبح که نتابود

 !شهی و مطمئن بوده قبول مدهی سواالت رو هم ددی        گفت کل

 !کنمی الهه خواهش م-         

 :        سرش رو ملتمسانه ، هومن کج کرد

 ! بکن شی کارهی -         

 : آوردمنیی        لبخند زدم و صدام رو پا

  گنده تر از تو رو هم رد نیا!.. بعديری تو بذار جواب مثبت رو بگ-         
 

  !ي جواديآقا.. هاکرده
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 !ن گنده تراش با اوي کردخودی تو ب-         

 ! حق من بود که بگمگهی حاال د-         

 !يتو برو به اون شوهرت رو بزن اگه جرات دار!.. دستت درد نکنه -         

 ! خبر داشتییزهای چهی        هومن از 

 ! بودم که ته دلم رو نخونه ی        باهاش ندارتر از اون

 ! نه ای برات کنمی کوفت منیواسا بب!.. باشه -         

 .. کردمی سمت اتاقم و لبخندم رو مخفدمی        چرخ

  !..ی ال-         

 !ادی داره دنبالم مدادی        صداش نشون م

 ! ها ي اومد-         

 !دمیشنی فربد رو نمي صدای بودم ، ولکشی نزدنکهی        با ا

 ! تو ي خود کردی ب-         

  !ي برفرستمتی می با اردنگامی مي چطورنی فقط ببای ن-         

 :        آروم لب زدم

  !گهی نکن دتشیاذ!  فرداد -         

 ! چقدر فربد از اشکان متنفره دونستمی        م

  از یکی ی خودش بره مهموني ممکن بود بخواد خودش با پاری        غ
 

 !یمی کري آقاکی نزددوستان

 زورش به فرداد  ! يزادیدم جنس آچی هدونستمی بهتر منوی ای        ول
 
  !رسهینم

  با مشت رفتی کنه ميشتری مقاومت بخواستیفربد م..گفتی        راست م
 
 !کشوندشی لقد دنبال خودش مو

 !        مخصوصا حاال که رابطه اش با اشکان خوب شده بود
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  دو شی پي هفته ی ، ولگذاشتی شرکت ما مي        عمرا قبال پاش رو تو
 

 !ده بود اومبار

  گذشته که با ماکان رفته بودند ي        خبرش رو هم داشتم جمعه 
 
 ! شون بوده ژهی لواسونشون ، اشکان ، مهمان ويالیو

 ! ؟امی بگه نمتونستی        حاال فربد م

 !        عمرا 

 ! بود فرداد بخوادی        کاف

 !پاشدم من !.. خب لهی خ-         

  هیبعد از دو ثان.. رو کنج کاناپه پرت کردیرد و گوش        تماس رو قطع ک
 
 ! دستش ، بلند شدي توي شدن به حلقه رهیخ

 ؟! بودهی حرف زدن در مورد ساي برای        االن وقت مناسب

  ي و رابطه ي روزهانی ای        درسته از دست فربد ناراحت بود ، ول
 

 ! سرحالش آورده بودی با اشکان ، حسابخوبش

 !دندیکشی مي داشتند چه نقشه ادونستی    خدا م    

 ! آب ببرندری زخواستندی رو می        سر چه کسان

 ! مشکوك بودیلی شون ، خی تلفني        خنده هاشون ضمن صحبتها

 !        سمت کمد که رفت ، من ازش جلو زدم

 !رونی بدمی اش رو کشرهی        کت و شلوار سبز ت

 !ادی بهت میلی خنی ا-         

 ! مشکوکهگفتمی مشناختمشی بود که اگه نمي        نگاهش جور

 ! فرداد دست خودش نبودی        ول

  :شکافتی        نگاهش تا مغز استخوانت رو م
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 !ي خاکستر-         

 !شی        ش

  رو بلند دی        کت و شلوار رو برگردوندم سر جاش و کاور جد
 

 !خت خوش دويخاکستر..کردم

 !قربونت برم..ای ب-         

 ! که دوست دارم نقدری ا-         

  کت برگشت و همون نگاه رو بهم دنی هم موقع پوشگهی بار دهی        
 

 !انداخت

 :        باز گفتم

 ! قربونت برم؟-         

 ! ؟يخوای می چ-         

 !ي        وا

 ؟! تابلو بودمنقدری        ا

 :تش رو مرتب کرد کي قهی        

 ؟!امیباهات ب.. منم-         

 ! بهتر بودنی شروع اي        برا

 !ی الزم نبود خودت بگيای قرار بود ب-         

 !خوردمی اش داشتم حرص میی        ادکلونش رو برداشت و من از زورگو

 .. فرد-         

 !زود.. بگو-         

 ! شدمنزوی        لبخند زدم و از شونه اش آو

  دهی در رسکی قربون صدقه رفتنش ، نزدگهی دي قهی        بعد از دو دق
 

 !میبود
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  لحظه لبخند مهربونش رو هی لحظه، فقط هی        دستهام رو جدا کرد و 
 
 !دمید

 ! برمدی با-         

 !االن وقتش نبود.        نه بابا 

  قربونش نیر کنه اممکن بود فک...کردمی مشی عصبانگفتمی        االن م
 

 !خوامی که ازش مهی بخاطر کاررفتنها

  ي فقط براکردم،ی عوضش نمای لبخند مهربون رو که با دننی        من ا
 

 !خواستمی مخودم

 ! شدمکتری        بهش نزد

 ! خودم تنهاي        برا

 ! چقدر دوست دارمی بدون-         

 ! گرفت يشتری رنگ بهی چند ثاني        لبخندش برا

 ! هلم داد داخل اتاق گهیو با دست د..        بعد در رو باز کرد

 !امی مری د-         

 ! سمتشدمی        خودم رو باز کش

  !ي قربونم برينجوری همیتونی می تو ول-         

 :        لوس گفتم

 ! ادب ی ب-         

 !م به در دادهی تکنهی        در رو با لبخند بست و من دست به س

  ي االن عالقه داشتم بدونم در حال حاضر چند تا دختر تویلی        خ
 
  تداراکات و دیبا ! یتی اهمی بنی به اي وجود داشت که بخاطر مساله ایدن
 

 ! زدن حرفشي براگرفتی در نظر مداتیتمهد
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  ی بازرگاني که کال اداره ی وقتشاهللای ادادمی ادامه مينجوری        هم
 

 ! بکنمي کارهی هی ساي براتونستمی مشدی مهدیبرچ

 !دادم؟ی می        حاال فردا جواب هومن رو چ

 ..        شونه ام رو باال انداختم و در رو باز کردم

  ازی که نادی بوجود نی مهمي مساله امونی زندگي        فقط خدا کنه تو
 

 ! بدمرشی تغای من بخوام در موردش حرف بزنم باشه

 ! خوبه ينجوریهم        

  چقدر خونمی چشمهاش مي که فرداد مهربونه و توينجوری        هم
 

 ! داره خوبهدوستم

 ! خوب بمونهنقدری اشهی همزیهمه چ..ای        خدا

 .. باال بردم و وارد آشپزخونه شدمرهی        موهام رو با لبخند با گ

 ! خنده ام گرفتهیل االن فربد در چه حانکهی با فکر ااری اختی        ب

  دوستش که تنها وارد سالن دنی رو از دتشی کرد عصبانی        ماکان سع
 

 ! شده بود ، نشون نده یاصل

 با .  جدا شد و به سمتش اومد هی و بقلی فرداد ، از سهدنی        با د
 

  که در حال خوش و بش بود ، جدا ي شدنش فرداد هم از سه نفرکینزد
 

 .شد

 ! قبلش لبخند زدندیت دادند ول        دس

  تی نباشه که برادر لندهور عوضنی سوالش انی اولکردی می        سع
 

  !کجاست
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 ! کو ؟تی اون داداش لندهور عوض-         

 ! نتونست ی        ول

 ! دنبال اشکان بگرده کردی می سعي فرداد ، با کجخندي        چشمها

  !زنهی حرف نميجورنی آدم در مورد دومادش ا-         

 !دی ماکان به اوج خودش رستی        عصبان

  ی با لگد بزنم تو هر چرت و پرتکنمیدارم فکر م!  به جون فرداد -         
 

  !نهیبگو خوابشو بب!.. به بابا و بابابزرگ گفتمکه

 ! گوه نخور-         

 : صورت فرداد تاب داد ي        ماکان چشمهاش رو تو

  یعنی یدونی اشکان میدعوت رسم..؟!ي االغ شدنهمهیتو چرا ا -         
 
 !؟یچ

 : جلوتر بردی اومد و سرش رو کمرونی        فرداد از حال شوخ ب

 ! آوردمش ی ، مارمشی بتونستمی اگه م-         

 .. دنبالش یماکان هم با سر تکون دادن..        و راه افتاد

 ! ، متوجهش شد و بهش لبخند زدي مترستی بي        اشکان با فاصله 

  زدمی اسمش رو آورد ، می که سوفيهمون روز!.. خودمهری تقص-         
 

  یمی پسر انتر کري جلوسمی قرار نبود برم واينجوری ، حاال اکردمی ملهش
 

 ! تو ضی داداش مريشعوری بشم از بدی و سفسرخ

  اومده ، االن هم شی براش پيفربد کار!.. و چرت نگو ای دنبالم ب-         
 

 ! ست هیترک

 .. م-         

 ! تمام -         
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 ! شدندکی        و با لبخند به اشکان نزد

 ! باهاش رفتار کردی ادبی بود که بشه با بی        اشکان بهتر از اون

 ! اشکان جان -         

 !        دست دادند 

 !يخوش اومد!.. فرداد -         

 ! نکردمی بود که بشه جلوش تعظیاون از تری        قو

 ! از دعوتت ی مرس-         

 !        مهمتر 

 !        بزرگتر 

 ! تر پی        خوشت

 ! ، فوق العاده بود یمی        اشکان کر
        

  یمیبا تقو.         فربد هنوز به همون حالت دراز کش کف اتاق افتاده بود 
 

 ! بود عرق کرده اشي دستهاي توکه

  که ی قرمزش ، رنگ زرد و تبي ، و چشمهاختهی بهم ري        موها
 

  ساعت قبل فرداد رو کی از همون دم در متوجه اش شده بود ، برادرش
 

  نداشته باشه و ي بار رو باهاش کارنی کرده بود که بهتره استثنائا امجاب
 

 ! که دوست نداشتي نکنه به کارمجبورش

  از تشی فقط عصبانلشی فربد ، دلي حال آشفته نی ا واضح بودی        ول
 
 ! امشب شرکت کنه نبودی مهموني به اجبار ، تودی بانکهیا

  ی امشب وقت مناسبیول . کردی رو حس منی راحت فرداد ایلی        خ
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 ! بفهمه چشه نبودنکهی ايبرا

 ! سر فرصت گذاشتی        م

 سخت . چشمهاش تبدارش گرفت  رو بلند کرد و جلوش می        فربد تقو
 

  لنگ دراز ي جلوی بعد از اونهمه جون کندن هر شبه ، حاال با نقشبود
 

 ! بشه که ازش متنفر بود ظاهر

 ! اون نقش ي هر لحظه تومردی ، مچی        تنفر که ه

 ! نبود ي چاره ای        ول

 بود و  تنهاش گذاشته بود که اخراج شده نیبخاطر ا!         لنگ دراز 
 
 ! نداشت یچیه

  !یی مدل باالنی ، و نه ماشي        نه خونه ا

  و ي قهوه اي زده بود و موهاینیری شی        خودش رو به سادگ
 

 !کردندی ميادی بهش کمک زشی عسليچشمها

 !        چشمهاش رو بست

 ... و گهی تا طرف حسابش باور کنه راست مکردندی        کمک م

 .. تلخ دهنش رو قورت دادي        مزه 

  !گهی        راست م

 !        دوست داره 

  !ی داشته باشمتی بلند گرون قی شاسهی که ی        فقط تا وقت

  و ی و ناراحتي شادي که توخواستی رو نمی        لنگ دراز ،کس
 

  ، در ي تو بخوای ، هر چی تو بگی ، بهش بگه غلط کردم ، هر چتیعصبان
 

 ! نداشت یچیه کهیحال
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 ؟! االن قربونت برم امی        ب

 ! به پات ؟فتمی بامی        ب

 ! قربونت برم؟دهی        ش

 ... شدسی        چشمهاش باز خ

 ؟ !ارمی برات در بيخوای موی چي        ادا

 ؟!        خم شم گاو شم برات

 ؟!        گوساله 

 !        االغ؟

  اشکهاش رو زشی ري نتونست جلونباری اید ول        چشمهاش رو فشار دا
 

  !رهیبگ

 ! بشم برات ؟ی        چ

  نی ، با ماشنهای اي که عالوه بر گفتن همه خواستی رو می        کس
 

 ! و قربون صدقه اش بره ادی مدلش دنبالش بنیآخر

  پاش ي مدل باالتر جلونی ماشهی که ی        قربون صدقه اش بره تا زمان
 

 ! نکنه ترمز

  !رفتی ، مکردی منکهی        که به محض ا

 ...گهیحفظش بود د.. رو پرت کردمی        تقو

 و چهارشنبه ، ..پس فردا سه شنبه ..فردا دوشنبه.. بودکشنبهی        امروز 
 

 !شدی شده شروع مشیهما

  !دهی شدیرسی باز اسمت به گوشم مدی        نبا

  !شی برگردم به چند سال پينجوریا برسه ، کردمی        فکر نم

  همسر هی مثل ي ، و داري شدی بانکهیزن .. تموم شدکردمی        فکر م
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 !یکنی می زندگچارهی بکارمند

 ! براتهی کافنی همکردمی        فکر م

 !يری ، طالق بگی هار بشيخوای باز مدونستمی        نم

 ؟! آره یشی        بچه دار نم

 ؟!ي داري اگهی د دردای        

 ..        آره

 !ي داري اگهی        درد د

 ؟! پات زده رو ترمزي بلند به قول خودت خوشگل جلوی شاسهی        

 .. وفا ، يمتریلی صدم می ، نه عاطفه ، نه حتي        تو که نه شعور دار
 

 ... من خب

 ! پات ي جلوکنمی        ترمز م
        

 دهی        ش
        

 
  ي مهتاب ، و خنده هاي لبخندهادنی        دست خودم نبود که با د

 
 ! و از ته دل خوشحال شدمی مرهی ، بهش خنشیریش

 و خدا رو شکر کامل به حالت ..        چهار روز بود برگشته بود سر کار 
 

 ! برگشته بودشی قبلي و سرزنده شاد

  !کنهیوباره سرحالش م بابا و ماماش ، دشی برگشتنش پدونستمی        م

  نه و اونجا گفتی بابابزرگش که بود ، خودش مي        هر چند خونه 
 

  اش هی کامل مشخص بود که روحی بدتره ، وليزی براش از هر چرفتن
 

 ! عوض شده کامل
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  هر روزه و قربون يهای مامانش باشه و دلدارشی پی        مگه ممکنه کس
 

 ! ؟یه ، و برنگرده از اون حال پوچ هر شبه اش رو بشنوي هاصدقه

  که براش انتخاب کرده یی خوشحال بودم که لباسهانی از اشتری        ب
 

 ! کامل به تنش نشسته بود بودم

  که به انتخاب سوده ی نازکی نخی        امروز با کت و سارافون صورت
 

 ! گرفته بودم اومده بودبراش

 .. اشهیدور حاش ي شده ي سنگدوزی        با شال مشک

 ! روشننی        و ج

  خوشگلش به تنش نشسته بود ، که خودم ی شکالتي        اونقدر با موها
 

  !هی قبلي ِ هفته های همون مهتاب عصباننی شک کردم اهم

  که محرم راز من و مهتاب بود ، ی        از بچه ها ، به جز من و خانم قربان
 
 !الق مهتاب خبر نداشت طی از علت اصلي اگهی کس دچیه

  اطالع داشت ، ی مهتاب ، اگه هم کسي ظاهر جون گرفته نی        با ا
 

 !کردی به اطالع خودش شک ممطمئنا

  مهتاب ي گفت که باعث قهقهه ی چي        از دور متوجه نشدم منصور
 

 !شد

  چکسی علت طالق مهتاب رو ، هیگفتی و میرفتی اگه هم االن می        ول
 
  !ی بگي جدکردی نموربا

  ، و رنیگی مي اگهی خونه اش با زن دي شوهرش رو توی        که ک
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 ؟! بخندهينجوری اتونهیم

 .. لطف خدا بودنیا...        خدا رو شکر

  ي که مثل دسته ی کنه ، و مهتابي نامردگهی دیکی        انصاف هم نبود 
 

 ! ، پاك بود نابود بشهگل

 ! حق نشسته بودياج... خدای        ول

  !زی مي رو گذاشتم روستی ل-         

  رو مشغول مرتب ی خانم قرباني جدي عقب و چهره دمی        چرخ
 

 .دمی دزشی مکردن

 ..        برگشتم سمت دستگاه 

 !دستت درد نکنه .. باشه-         

  ي و بعد دستش که رودمی شدن قدمهاش رو شنکی نزدي        صدا
 

 :نشست ام شونه

 .. فردا ي سفارش نکنم براگهید!  جان دهی ش-         

 ! حواسم هست -         

 !مثل پارسال ..ي دلتو بدخوامی م-         

 !        با لبخند بهش نگاه کردم

 !گمی که دارم مدونمیم.. هم مجبور بودهچارهی بی اصالح-         

 !فراموشش کردم..بخدا ..ستمی من ناراحت ن-         

 ؟! راحتالمی خ-         

 ! راحت-         

 .. و رفت دی شونه ام کوبي روتمندی        دوباره دستش رو رضا

  دورش نشسته بودند نگاه هی که مهتاب و بقيزی        برگشتم و به م
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 !شی ده روز همانی ايکاش مهتاب هم همراهم بود تو..کردم

 ! افتادي        نگاهم به منصور

 ! تحمل کنه ؟نوی اخواستی میک        

  حالت اتومات قرار دادم و سمت بچه ها حرکت ي        دستگاه رو رو
 

 : اشاره کردوانمی لبخند زد و به لدیمهتاب که منو د . کردم

 ! ، اه گهی سرد شد دای ب-         

 . بچه ها نشستم زی مکی و نزددمی کشي کنارزی رو از می صندلهی        

  :دیاه        ن

 ! ؟ی مونا تو هم اسمال رو برداشت-         

 ! با تکون سر گفت آرهي        منصور

 !        هه 

  !شعوری        ب

 ؟! وشش رو برداشتی        آخر سر س

 : کرددی        فرشته با خنده رو به ناه

 !ی اسمالي هاچارهی بدبخت ب-         

 !خودم هم  ..دندی        همه خند

 : زد ی به من چشمکی با نگاهی     مهتاب ول   

 !اسمال من حرف نداره!  تا اسمال می اسمال داری ول-         

 "! قربونت برم "        لب زدم 

 !سوزوندی رو تا ته مي منصوری ولشی طرفدارنی        هم

 !شدی تنگ مي منصوري وشش برای        بنظرم اما س

 !        ولش کن 

 !ادی دست لباس چسبون بهیر با         بذا

 ! کارشه نی اشهی همنکهی        مگه نه ا
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 حاال !.. چند برات اندازه شد ؟زی بود سادهی قبل ازم پرسي        هفته 
 

  !دونستی هم منو مزیسا

  نی گفت که ای با تعجب ساختگگه،ی بهش گفتم خب اسمال دی        وقت
 

 !يکردی و هشتش رو انتخاب می بود س و بهترکنهی قواره شون فرق ممدلها

 ! وشش رو برداشتهی        حاال خودش که از من پرتر بود هم س

 !        چرت 

  مثل کلمیمن خودم هم دوست داشتم ه..        به مهتاب نگاه کردم
 

  الغرتر ی ، نه سر سوزنیطی شراچی و تحت هچوقتی هیول.. باشهمهتاب
 
 ! و نه چاقتر شدمیم

  ی خوش دوخت و مشکي به هر حال و خدا رو شکر ، کت و دامنها       
 

  که قرار بود گره هاشون رو کج ی ساتن مشکي هاي راه ، همراه روسرراه
 

 ! به تن من که خوب نشسته بودم،یبذار

 !ی چیعنی به قول مهتاب اسمال دیدی        حاال مونا خانم فردا خودش م

  ي زانوش ، چشمهاي تا باالنیگ بدون آست رنیلی نکی ، با تونهی        سا
 

  از ده شتری حلقه حلقه شده ، بیعی طبیی خرماي سبزنگ و موهاخمار
 

 ! شده بودرهی به خودش خنهیی آي بود جلوقهیدق

 ! مثال ی بییبای        ز

  به دی که هر روز بای نداشت که الاقل ، از دو برابر اون دخترکی        شک
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  هر چه داشت ، بخاطر قای و هر چه داشت ، دقکردیش م تحملسیی رعنوان
 

 ! معروفش بود، جذاب تر بودپدر

 ! رفت رونی و بدی کشی نچی        با کالفگ

  به جای بي دادنهاي حرفها و دلدارنی با زدن اآوردی بدست می        چ
 

 !خودش؟

 !یچی        ه

 !یچی هقای        دق

 .. خودشه و زیصاحب همه چ..ر مجلس و         فعال که اون نشسته صد

 !        هوف

 .. رفت و وارد سالن شدرونی        ب

  اتی مادرش حواسش به محتوی ، و وقتقهی از چند دقشتری بي        برا
 

 و بعد از چند بار .  شد رهی بود ، به حرکاتش خنتی کابي و مواد روقابلمه
 
 . شد کی پا و اون پا کردن ، بهش نزدنیا

 !؟ی مان-         

  کهیبعد دوباره به ت.  بهش انداخت ی و نگاه کوتاهدی        مادرش چرخ
 
 !شدی خرد مدی که بايازیپ

 ! سرتقي به باز کردن زبانش گرفته بود دختره می        پس باالخره تصم

  مادر و دختر ، نی ، اهی سای و سه سال زندگستی تمام بي        تو
 

 دو هفته بود که .  هم باشندنیم بودند و قرار بود بعد از ا دوستان هنیبهتر
 

  چشم نی ازدیحدس م . ستی نشیشگی حال همي که توکردی محس
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  آخر دانشگاه ، ي ترمهانی مشابهش ، حي با توجه با سابقه دنهاش،یدزد
 

 ! سال قبل ، باز هم عاشق شده باشهدو

 !بگو مامان؟..؟! جونم-         

 :ث کرد مکی        کم

 ! ؟ینیشیم.. امم-         

 : وسط آشپزخونه اشاره داد زی        مادرش که باز نگاهش کرد ، به م

 ! ؟مینی بش-         

  هم ي رو گرفت و روبروهی ساي        سر قابلمه رو گذاشت و بعد بازو
 

 !نشستند

 ؟! خب-         

 .. مامان-         

 :اف آشپزخونه چرخاند کالفه سرش رو به اطرهی        سا

 !ی بگيخوای که دو سه هفته است ميزی بگو اون چ-         

  گل انداخته ي انداخت و مادرش حس کرد گونه هانیی        سرش رو پا
 

 ! رو اش

 ! لبخندش رو گرفتي        جلو

  نبود که ازش بابت عاشق یکس!  دوستش نیزتری        دختر و عز
 

 !شه داشته بای نگرانشدنش،

  خونه وجود داشت ،واقف ي که توینی قوانتی به رعای        بهتر از هر کس
 

 !بود

  پدر و ي چقدر برادونستی که مینی        به احترام گذاشتن به اون قوان
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 ! دارندتی اهممادرش

 ! از برادرششتری بیلی        خ

 ! خب؟-         

 ..نفر هست که..هی -         

 : لب مادرش شدي روی ، باعث لبخند کمرنگشی اهین        مکث ده ثا

 !ي دوستش داریکنی کرده که ، فکر مي ازت خواستگاری کس-         

  سرش عی سریلی خهی        نگاهشون چند لحظه بهم گره خورد و بعد سا
 

  !ي انداخت و با لبخند خجالت زده انیی پارو

  زی مي روهی دست ساي        لبخند مادرش واضح تر شد و دستش رو رو
 

 :گذاشت

 ! ؟شونی هستن ای ک-         

 .. م-         

 ..امم!.. بذار حدس بزنم-         

 : ادامه داد شخندی جلوتر برد و با نی        سرش رو کم

 ؟!دونستی رو با هند بال نمبالی که فرق والهی اون آقا مو قهوه ا-         

  دور شد و بجاش ، هی لب ساي از روعی سریلی ، خنانهی        لبخند شرمگ
 

 و البته که مادرش .  نشست رشی اخي چند هفته نی اخم آشکار اهمون
 
 ! برداشت کرد که به خال زده نجوریا

  هومن رو به مادرش نستاگرامی اي صفحه شی چند وقت پهی        سا
 

  ي بازبالی آخرش که داشت با دوستاش واللمی به فی داده بود و کلنشون
 
 ! بودند دهی ، خندکردندیم
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 ! بود ومدهی خانم ازش بدش نثیحد... بلد نبود وي بازادی        هومن ز

  در مورد اخالق و رفتار آقا منشانه اش هی که ساییفهای        مضافا با تعر
 

 ! بودکرده

  سوال هی خودم يبرا..شتریب!..ستی نیبحث کس..یدونیم.. مامان-         
 
 ! اومدهشیپ

 ! بگو مامانم-         

  که يزی چنی اولیعنی.. حدسدیاز کجا با.. بدونمخوامیم.. اومم-         
 
  ..ی حسنی امی مطمئن باشدی که از کجا بانهیا..امم.. بدونمخوامیم

 :        دستاش رو کالفه چرخوند و ادامه داد 

 .. نفرهیعالقه به ..مثال .ی حاال هر حس-         

 ! ؟ خب-         

 ؟!هی واقعمی از کجا بفهم-         

 !؟ی در موردش مطمئن بش-         

 ؟! ترم شش که بودمادتهی..گمیخودم رو م.. از اونشتری نه ب-         

 ! آره-         

  که یدونیخب م.. وهی عالقه ام جدکردمی حس ملشی اون اوایلی خ-         
 

  اون موقع ، فکر یعنی..حاال.. نداشتم اصالی حس رو به کسنی اقبلش
 
 .. وهی واقعکردمیم

         سر تکون دادن مادرش و سکوت و گوش دادنش ، بهش جرات 
 
 : داد يشتریب

 .. کهيدید.. بعدشیول.. واقعا دوستش دارم کردمی فکر م-         
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 حق  . هیعی ، کامل طبطتی سن تو و شرايبرا..هیعی طبنای ازمی عز-         
 

  !ی احساسات باشنی اری درگيدار

 : سرش رو با شوق تکون داد و مادرش ادامه داد هی        سا

  ی وجود هر آدمي تویعی و طبيزی غریلی حس رو ، خدا خنی ا-         
 

 !گذاشته

 !ینی بي غهی تي اومد روادشی اون انگشت وسط دنی        کش

 ؟! بودیعی        طب

 !زد؟یم        پس چرا هنوز قلبم گرومپ گرومپ 

  ممکنه تا قبل از ازدواجش به چند ي ایعی هر آدم عاقل و بالغ طب-         
 

 ! کنه دای پی ، حسنفر

 !        باال آوردن انگشت شست 

  احساساتمون رو می بهمون داده که بتوننی اي عقل رو هم خدا برا-         
 

  !می کنتیریمد

 !        عقل؟

  انگشت شست هی که فقط ي ای وحش حسنی اتونستی نمیچی        ه
 

 ! کنه تیری قلبم روشن کرده رو مدي تو هوا ، تودنشیکش

  با يکردیکه فکر م.. خوشت اومدی از کسیعی طبیلی تو خ-         
 

  و صحبت ، ییو ضمن اون دو سه جلسه آشنا..ادی جور درمارهاتیمع
 

  !نی هم ساخته نشدي که براي شدمتوجه

  به ارهامی از معیچی هکنمی مامان که حس مدمی رسیی        االن به جا
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 ! ندارم ادی

 !        متاسفم 

 !        ندارم 

  که تو االن بعد چند سال نجوریا!..ستی وارد نيرادی اصال بهش ا-         
 

 !ی و چی که نکنه باز هم اشتباه کنی واهمه داشته باشيبخوا

 ! ، وارده رادی        ا

 ! داره        نامزد

  !کنهی        داره ازدواج م

  که فکر ي که تو چند سال قبل اشتباه نکردگمی بهت منوی دارم ا-         
 
 !..ي عاشق شديکردیم

 !کنمی دارم می        حاال ول

 !یکنی پوست از سرم می مامان که بفهمکنمی می غلطهی        دارم 

 ! منظورمو؟یفهمی م-         

 !فهممی        م

  يجلو.. بهش نگاه نکنمروزی کردم دي بگم هر کاري چطوری        ول
 

  ي برنگرده و دوباره با اون چشمهاينگاه نکنم تا اونجور..رمی رو بگچشمهام
 

 !نتونستم.. بندازهری نگاهم رو گشوخش

 !        نتونستم

  یاون جلسات..یحق داشت.. بودهیعی حس کامال طبهی بگم خوامی م-         
 

  بهت کمک کرد تا دی کندای پيشتری تا از هم شناخت بمی که ما گذاشترو
 

 !يری بگمی و درست تر تصمبهتر
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  هر دو خانواده برگزار ی هماهنگی که چند سال قبل طی        جلسات
 

  کرده بود شی از پشی رو ، بهی سای پسر جوان ، همکالساقی بود ، اشتشده
 
 ! باشه ي اي مورد جدتونهی که نم و خانواده اش رو مطمئنهی سای ول،

 ! اش رو صاف کرد تا خش صداش رو کنترل کنه نهی        س

 !انداختشی مهی حاال به گرنی        چه بسا که خش هم

  حس یعنی..که تو حست.. باشهطی جور شراهی..هی..اگه..مامان.. خب-         
 

  یه که عقالن باشي جورهی..طی شرایول..ادی خوشت میکس.. واقعا از یکن
 
 ..ستین

 : شدشتری ، اضطرابش بدنشی با دهی شد و سازی        نگاه مادرش ت

  از ی بعضدونمیمثال م..نکهیبفرض ا.. نباشهیعقالن.. نه که-         
 

 .. بگمخوامی منویا..ادی من جور در نمي آل هادهیبا ا..با ..طشیشرا

 : خانم آروم شدثی        نگاه حد

  ي داري جوادي آقانیدر مورد هم..ی بگيخوای می چونمدی م-         
 

 ؟ !گهی دیزنی محرف

 ! شدرهی خپوری گکی کوچيزی رومي به نقوش روهی        سا

  با ي هومن جوادي خواستگارشنهادی        از ماه قبل که در مورد پ
 

 مادرش منتظر بود تا .. رو گفته بودطشی صحبت کرده بود و شرامادرش
 

 ! تر بشه ي جدموضوع

 !.. نه-         

 ! کرد استرس رو از خودش دور کنه ی        به مادرش نگاه کرد و سع



 1458 

 !زنمی حرف مي اگهیدر مورد کس د. دارم-         
         
  !دهی نرسي خواستگاريبه مرحله .. هنوز -         
         
 ...اون هنوز از حس من..کنمیم..فکر.. اصال-         

 ! با ترس سر بلند کرد       

  !دونهی نميزی چ-         

 ؟ !هی ک-         

 !هست..همکارام .. ازیکی.. امم-         
         
 ..نیبب... مامان-         

 ! نکنه هی        زور زد گر

 ..من.. به نظر تو-         

 ! بود االن ؟هی گري        چه جا

 ... بگم که خوامی م-         

 !انداختی ، مادرش رو به شک مکردی مهیگر        

  دخترش نگاه دنی باري در آستانه ي خانم با دقت به چشمهاثی        حد
 

 :کرد

  طرف هنوز متوجه یول ..ي تو به حست اعتماد دارنکهی منظورت ا-         
 
  !ستین

         
 ! درسته ؟-         

 : بود نیی        سرش پا

 !يزی چنیهمچ..هی -         
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  باز کرده رونی به بی رو که باالخره راهی سمجي        دست برد و قطره 
 

 .. رو پاك کردبود

  ات هی االن گری بگشهیم..شهی مينجوری وقتها ایلیخ..زمی خب عز-         
 

 ! که من بخوام نگران رفتارهات باشمیستیتو بچه ن..؟! مامانهی چبخاطر

  ي نشست دستش رو مهربانه روهی ساينار کی صندلي        بلند شد و رو
 

 :دی کششیی خوش حالت خرمايموها

  بار هم نیا..يکردی متشیری درست مدیلی خودت خشهی هم-         
 
  !یتونیم

 ! مامانشهینم ...یوقت..ی ول-         

  نهی کرد سرش رو به سی کرد و مادرش سعهی گريشتری        با شدت ب
 

  !نهیرو نب بچسبونه تا لبخندش اش

  پشت سر رستانشی دبي احساسات رو دوره نی خودش هم اقای        دق
 

 ! بود گذاشته

  ورم کرده ي شده بود و تا مدتها صبح با چشمهاهی        عاشق پسر همسا
 
 ! شده بودداری بهی گراز

  از یچی که ههی پسرك همسای        آخر سر ، چند ماه بعد ، وقت
 

  یلینداشت ، با دختر خاله اش ازدواج کرد ، خ خبر ثی حداحساسات
 

  هم گهی دي به مراسم ازدواجشون رفته بود و ضمن چند هفته يعاد
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 ! ، تابستون تموم شده بود و مدارس باز شديری گآبغوره

  امی ايکاری بخاطر بنشی متوجه شد تمام احساسات آتشثی        حد
 

  ي شده بود برايرو که مرد هی بوده و حاال هر وقت پسرك همساتابستان
 

 ! به احساسات تابستونشگرفتی ، خنده اش مدیدی مخودش

 !گذروندی رو مي دوره انی همچهی        حاال دخترك نازش هم داشت 

 ! شدقی        لبخندش عم

  رو ییبای زنهمهی وجود داشت که اای دني هم توي        آخه مگه پسر
 
 ؟! نگذاره شی و پاپنهیبب

 ! فکرش رو بلند نگفتنی  البته که ا      

  نبود ، ی وجود داشت و مادرش ازش راضهی ساي که توی        تنها اخالق
 

 ! بودگرانی با دشییبای زيادی نسبت به تفاوت زشی خودخواهنیهم

  دختر اون هی رو بهش نشون داده بود و البته از نی ایلیخ ! گرانی        د
 

 ! جدا بافته حس کنه يود که خودش رو تافته  نبدی دوران بعنی اي توهم

  سر رفتی و مزدی مرونی از اون شرکت بي اگهی        به هر حال مدت د
 

  !شی اصلکار

  روز تونسته بود حق کی بخشش ، با کمک همسرش در عرض ری        مد
 

  ، و ی امتحاني برگه ي گهی بار دحی و باعث بشه ضمن تصحرهی رو بگهیسا
 

  استخدام بشه و از اول ی اتاق بازرگاني توهی و مصاحبه ، سایمل عآزمون
 

 ! ، اونجا مشغول به کار بشهمهرماه
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  موضوع عشق و نی اعی سریلی که از دخترش داشت خی        با شناخت
 

 !کردی رو فراموش میعاشق

 پاشو چند شاخه از انگورها رو بشور .. نکن مامان قربونت برههی گر-         
 
 !هوس انگور کردم..می بخوراریب

  سبز دخترك سی خي به چشمهای        سرش رو جدا کرد و با نگاه
 

 : ، با لبخند اضافه کردخوشگلش

 !پاشو حاال !..مطمئنم  !..شناسمتیمن م !..یکنی تو اشتباه نم-         

 :        اشکهاش رو پاك کرد

 ! مامان دی ببخش-         

  که انگورها منتظرمونن ای بزمیرو بشور صورتت رو عزب!  قربونت برم-         
 
 ! صبح از

 ...        بلند شد 

 ! نداره ي ادهی        چند بار به صورتش آب زد و حس کرد که فا

 ! رو شروع کرده بودي بدي        شنبه 

 !گذروندی مری هفته رو به خنی        خدا آخر و عاقبت ا

  کردی غلط مکهی انری ، که خود واقعکهیانر دنی که با دي        شنبه ا
 

  دونستی دل ببره ، شروع شده بود ، خدا منهمهی ساعت اکی فقط ضمن
 
 ! تموم بشه ي چطورخواستیم

 ! با مامان حرف دلم رو بزنمتونمی        نم

  حسم باهاش حرف نی در مورد اتونمی هم نمي اگهی وقت دچی        ه
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  !بزنم

 ! بودندیمیهم که با هم صم        هر چقدر 

 ! اومدندی بر نمي رابطه اهی از ییزهای چهی        

  رو ، به مادرش ی به اون دلبر کت و شلوار مشکشی        گفتن حس واقع
 
 ! بگه تونستینم

 !        دلبر که نه 

 !        پادشاه دلبرها 

 !        امپراطور خانه خراب کن ها 

 !        فرداد 

 از ...  و التهاب باال رفته رو حس کرددی به صورتش کشی    دست    
 

 .. رفت رونی بسیسرو

 ! به مژده بگه شدی مدی شای        ول

 وارد ..سمت اتاقش حرکت کرد ..دی پوستش دوری زيندی        حس خوشا
 

 .. دادهی شد در رو بست و بهش تککه

  ، به رانیاز خروجش از ا که مژده پارسال ، قبل ي اهی هدي        تابلو
 

  ي سبز خوشرنگ بهش داده بود ، جلوينهای با نگي ای ساعت مچهمراه
 
 ... بود دشید

  ستی دوست خوشگلم ، که قرار نيبرا:  حک شده بودنشیی        پا
 

  !ارهی بای به دني اگهی رو مادر دمثلش

 !دی        چشمهاش باالتر رفت و رو کلمات سبز رنگ متن لغز

 ...      جون گرفت  



 1463 

 ..        سمت تلفن رفت

  و مانیبا همون درجه ا.. مشابه خودش داشتقای دقیاتی        مژده اخالق
 

 ! فوق العادهحجاب

  رانی در اسی سفارت سوئي هم توی        اون موقع ، مژده شغل خوب
 

 .داشت

  یحت از همکارانش ازدواج کرده بود و همه یکی        سه سال قبل با 
 

 ! نبودندنی به ازدواجش خوشبمادرش

  رو طالق شی        همسرش چند ماه قبل از ازدواج با مژده ، همسر قبل
 

 ! مژده گرفتي برای و شش ماه بعد ، جشن ازدواج با شکوهداد

  صی ، کارش رو درست تشخهی مادر سانی ها ، از جمله همیلی        خ
 

  بودند ونداده

  انداختن ، از دختر عاقل ی کسی آتش به زندگنی اتندگفی        مطمئن م
 
 ! بودهدی مثل مژده بعی بالغو

  نی هم از دوستان مشترکشون و مادرهاشون همگهی دي هایلی        خ
 

 ! رو داشتنداعتقاد

  نی به شک افتاده بود که آخه مژده چطور تونسته اهی خود سای        حت
 

 ! رو بکنهکار

 ساعت حرف زدنش با مژده ، تونست مجابش کنه که تمام  می نی        ول
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  يدی بوده و درست مثل خورشی عدم آگاهي ، فقط از روگرانی ديحرفها
 

  ي و گرماییبای زتونندی نمگرانی درخشش رو گرفته ، دي ابر جلوکه
 

 ! رو حس کنند دیخورش

  کامال مجاب شده بود که حامد و مژده هی        ضمن صحبتهاش ، سا
 

  سه سال نی گرفتند، و اشونی زندگمی تصمنی ترحی به گرفتن صحاقدام
 

 !کردندی چقدر اشتباه مگرانی ، به همه نشون داد که دبعد

  اون نبود ،و به اجبار ي حامد ، اصال در حد و اندازه های        همسر قبل
 

  کی از دوستان نزدیکی با مژده ، با یی ، حامد دو سال قبل از آشناخانواده
 

  داشت ، ي ای جهنمی دو سال زندگنی ازدواج کرده بود و عشونیخانوادگ
 
 ! شدشی مژده وارد زندگنکهی اتا

  ی دوست داشتني        حاال سه سال گذشته بود و اونها صاحب بچه 
 

  قهی که فقط دو دقی که هر کسی و محبتتیمی صمي بودند ، و گرماشده
 

  دی ، باشدی ، متوجه مگرفتید قرار م زن و شوهر منحصربفرنی کنار ادر
 

 ! خوشبخت بشه ينجوری اش ، اندهی آی در زندگکردی مدعا

 ! دوستان و آشناهاشون شده بودندنی به مثل بلی        مژده و حامد ، تبد

 ..        شماره اش رو گرفت 

 ! دوستش بودنی بهتری بزرگتر بود ، ولهی        مژده چهار سال از سا

  نی ساکن لندن شده بودند ، و با ایتی بود که بخاطر ماموری سالکی        
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 ! بودهی ساي مشورت براي برانهی گزنی ، مژده اولوجود

  تماس وصل بشه ، دوباره نگاهش به تابلو افتاد که مژده نکهی        قبل از ا
 
  کرده ی از پابلو نرودا رو روش خطاطی ، جمالتی خط خوش و سبز رنگبا
 

  :بود
 

 یکن ی آقاز به مردن می        به آرام

 ی        اگر سفر نکن

 ی نخوانی        اگر کتاب

 ی گوش ندهی        اگر به اصوات زندگ

 ی نکنی        اگر از خودت قدردان
 

 یکن ی آقاز به مردن می        به آرام

 ی را در خودت بکشي که خودباوری        زمان

  به تو کمک کنندگرانید ي نگذاری        وقت
 

 یکن ی آقاز به مردن می        به آرام

 ي عادات خود شوي         اگر برده

 ي بروي راه تکرارکی از شهی        اگر هم

 ی ندهریی را تغی        اگر روزمرگ

 ی متفاوت به تن نکنيها         اگر رنگ

 ی اگر با افراد ناشناس صحبت نکنای        
 

 یکن ی آقاز به مردن میه آرام        ب

         اگر از شور و حرارت

         از احساسات سرکش
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 دارند ی که چشمانت را به درخشش وامییزهای        و از چ

 کنند ی        و ضربان قلبت را تندتر م

 ...ی کني        دور
 

 یکن ی آقاز به مردن می        به آرام

 یامطمئن خطر نکن مطمئن در ني        اگر برا

 ي نرواهای روي        اگر ورا

 ی        اگر به خودت اجازه نده

 ات ی بار در تمام زندگکی        که حداقل 

 ...ي برویشیاند  مصلحتي        ورا

 ! را آقاز کنی        امروز زندگ

 !        امروز مخاطره کن

 ! کني        امروز کار

 .يری بمی        نگذار که به آرام

 دهی        ش
 

  قلبم ي روخواستی وار مکی        متوجه دستم بودم که چند بار اتومات
 

 !گذاشتمی عمرا که می ولنهیبش

 ! بود؟ی ها چي        بچه باز

  وجود به نیبا ا.  ها مال دوران حماقت و جهالتم بودي        مسخره باز
 

  ي حداقل اون گوشه  کردمی آوردم و سعيشتری دست راستم فشار بمچ
 

 ! چپ رو نگاه نکنمسمت

  به اون ای که در نانو ، در دنهیگاهی ما ، جای از افتخارات مل-         
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 ...میا دهیرس

  مسخره " ایدر نانو ، در دن" نی عقب مونده ، اي        گفتم به پرستو
 

 !عوضش کنه  !..است

 !د؟ی        نکنه به من خند

 !        آره؟

 ! وسط؟نی اگفتی می چشی ننی   ا     

 !        نگاهش نکن احمق 

 .  تالشه نی ادامه ار،ی تقدنی بهتری ولرهی تقدستهی تالش شانی ا-         
 

  یابی ارزم،ی به گذشته کنی که نگاههی ساله هم، فرصت خوب10 فرصت
 

  می را ترسندهی آ  راهي هدف که نقشه نی با امی که کردي از کارمیکن
 

  و ضعف را ی نقاط کاستم،ی کنتی و تقومی نقاط قوت را بشناسم،یکن
 

 .می و برطرف کنمیبشناس

 !ی        لعنت

 اگه گوشه بود ، کامل تو ! .. سمت چپ ننشسته ي هم گوشه ادی        ز
 
 ! بود پس چرا ؟دمید

  ي کار قونی اي ما را برازهی امروز اقتصاد کشور هم انگطی شرادی شا-         
 
  کی که اقتصاد هم دچار رکود و تورمه ، به عنوان یطیدر شرا.  کنه رت
 

  اقتصادمان رو ي ساختاري هايماری که بمی با اون برخورد کنفرصت
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  ي و بلکه سه سال به جایاپی دو سال پرانی که اشه یچطور م. میبشناس
 

 . افول کنه رشد،

 !لعنت خدا به تو فربد..ی لعنتیدمی        تو د

 ؟!یکنی چکار منجای    ا    

 ؟!ی جلو نشسته باشفی رددی        چرا با

  . کنه ی موضوع را منتقل نمی تلخی به اندازه کاف،ی کلمه رشد منف-         
 
  نی مون افول داشته باشه ، با ای ناخالص داخلدی درصد تول5,4 ما نکهیا

 
 . .. بشهمونیداری باعث بدی ، بامی که داریی تواناهمه

 !ي شرکت راه بندازهی يخوای می     گفت   

 !ی تا حاال راه انداخته باشدی        با

 ؟! تو ی بگيخوای میچ!  وسطنی وسط ، درست انی        ا

  آخر تونسته يلحظه .  رفتي سمت گره روسراری اختی        دستم ب
 

  يزی فرشته رو مجاب کنم اگه اصرار کنه گره رو کج بذارم ، آبرو ربودم
 
 ! اون باال شهیم

  ي دستم به روسریطی شراچی        در عوض بهش قول داده بودم تحت ه
 

  !نخوره

  !فتهی داره از سرم مکردمی چرا حس مدونمی نمی        ول

 !        نه خوب بود

  قبول یطی شراچی تحت همی لعنتي بود که چشمهانجای اي        بد
 
 !ندری از مغزم دستور بگدی باکردندینم
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  تالش نی رغم ای داره که علی کار اقتصاد ما ، اشکال اساسي کجا-         
 

 ! جلو بره، دو ساله که عقب رفته ؟نکهی اي کاروان به جانی در مجموع اها

  ، عقب مونده ی تو مسئولیگی بگه اگه راست مینی به گلستی نیکی        
 
 ! کنفرانسي براای خب خودتم پاشون بی عوضي

 ! فربدي شد رودهی  باز نگاهم کش      

 !واقعا خودشه ..        نه

  !دمی اشتباه دکردمی        چند بار اول رو فکر م

 ... بود که ای دني مگه آخه چند نفر توی        ول

  نشسته اش هم مجابت کنه از ي جورنی به کنار ، که همنی        ا
 

  شخندیاون ن!.. شهی نمادی پشیلومتری شعاع هزار کي تر تونقصی بخودش
 

 ! کنه ؟ی کپتونستی می لبش رو ککنج

 ! کوتاه چشمهام رو بستم و باز کردمي لحظه هی        نفسم لرزان شد و 

  !دهی خب شلهی        خ

 !نجاستی        فربد ا

  همه رو راحت کن که الی        تو هم االن گند بزن تو کنفرانست ، خ
 

  !االیدِ !..يایش بر نم حق داشته از پسیاصالح

 !دمی کشیقی        نفس عم

 !کردی کنفرانس رو آبرومندانه تموم منی ادی        جنازه ام هم با

 معلومه . می نکرده اي که ما اقتصاد را مقاوم سازشهی پس معلوم م-         
 

  اقتصادمان در مواجهه با تکان ها، به اندازه يری پذبی در مقابل آسکه
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  ستیبه هر حال از دو حال خارج ن.  نشده دهیشی اندي ساختارریب تدیکاف
 
  ي مقاوم سازی به اندازه کافیعنی است ی افول، خارجنی عامل اای
 

  نداشته تیری ، حسن مدی به اندازه کافیعنی است که ی داخلای م،یا نکرده
 
 .میا

   چند روزه سالن خودمون بندنی        بگو مونا و نفس چشون بوده ا
 
 ! پسشدندینم

  نی ، سالن نفت بوده ای رو لبِ عوضشخندی ننی ابستمی        شرط م
 

  !مدت

  سر و دم مونا و نفس رو گذشتی مشی که از هماي چند روزنی        ا
 
 !آوردندی ها در می سر از سالن نفتيزدیم

 !قی        نفس عم

  !دهی        تمومش کن ش

 ! خدا ي        محض رضا

 ! پاراگراف کوچولو مونده هی    فقط     

  !تهی و سه ، چهار سالگستی بتی        مال دوران خر

 ! لرزشها مال اون موقع بودنی        ا

  شعور ي کننده نیی تعافهی و قکلی فقط هيکردی فکر می وقتي        برا
 

  !آدمهاس

 !نجاستی فربد ادونمی        م

 ! تو ، تمومش کنی        ول



 1471 

  دشوار و پرچالش طی شرانی با نگاه رو به جلو، در هممی اگر بخواه-         
 

 . می چالش بردنی بهره رو از انی بهترم،ی بدصی رو درست تشخندهی آراه
 

  و ستی نی سختگهی حاصل بشه، دری که از داخل آن تدبي ایسخت
 

  اگر ،شه ی به نعمت ملی تبدخودش

 :        لبخند زدم و ادامه دادم

  فرصت نی در اقتصاد با استفاده از ای اساسي اصالح هامی ما بتون-         
 
 .می کنجادیا

  دست سالن رو يصدا.. آوردم ونیی کوتاه پامی        سرم رو به نشان تعظ
 

  خودم رو ي جلوگهی بهم غالب شده بود که دياسترس جور.  کرد پر
 
 ! بودمیکو م به سی منتهي مواظب اون چهار پله دیبا. میدینم

 !دمیپوشی پاشنه بلند مدی        نبا

 !دی        نبا

  دادم صی رو تشخینی فقط گلیول.  که جلو اومدنددمی        چند نفر رو د
 
! 

 ! از آرامش از دست رفته ام برگشتی کمدنشی        با د

  نفس ینی گلدنی بره که با دشی پي طورطی شراکردمی        اصال فکر نم
 

 ! بکشمیراحت

  ِ "دی بود ، خسته نباشی عال" رو با تکون سر دادم و به هی        جواب بق
 

 ... ، لبخند زدمینیگل
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 ...ی شدند ولکی که با لبخند نزددمی        مونا و پرستو رو د

 ! اومد؟ی        داشت سمت ما م

 ؟! اومدی        فربد پشت سرشون داشت به طرف ما م

 !تم امام هشای        

 !        خودشه

 ! امام هشتم ای        

 ! اومدم فرار کنمنیی الفور از سکو که پای        من قصد داشتم ف

 !        چرا نرفتم ؟

 !گنی می چنای پرستو ادمی فهمی        نم

 ..و...        چند بار مثل ابله ها سرم رو تکون دادم

 !داشتند  نبی کدوم جچیو نه دامن ، ه..        نه کت

 !دیدی نمی        اگه داشتند ، لرزش دستهام رو کس

 !        دستهاتو بنداز پشت سرت احمق 

  !ی بخدا گند بزنکشمتی مدهی        ش

 !نی رو ببشی خونسرد لعنتي افهی        ق

 ؟! احمق ینیبی        م

  !خندهی        داره م

 !        آروم باش

 با ...از گرفتم و من هم به نشان احترام جلو رفتم        لبم رو از داخل گ
 

 ! که پشت سرم قالب کرده بودمییدستها

 ..        و

 ! زهرا ي فاطمه ای        

 ! من نره ي        آبرو

 ! سالم -         
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 ؟ !ی خودتنیا !..دهی ش-         

 !خودمم کثافت ..        آره 

  !یی تونمی        ا

  ، خودت ي کت و شلوار سورمه انی ، با ای رو لبِ عوضندشخی ننی        ا
 

  یی توگهی همه دختر دور و برمون ، منی اي زوم شده ي هم نگاه هاينبود
 
! 

 ! خودمم -         
        

  !دمتی        بعد از چهار سال د

  !شتری        نه ب

 !ی لعنتي        چقدر خوشگلتر شد

 !        چقدر درازتر 

  !ادی به چشمهات مي     چقدر هنوز قهوه ا   

  !برهی دل مشتری چال گونه ات بهی        چقدر اون 

  تو ي خودت به دل من و موهاي از قهوه اشتری بیتونی        چقدر ز
 
  !نهیشیم

 ! ترت کرده ی دور چشمهات ، دوست داشتنی خطچی        چقدر نبود ه

 !ي که انتخاب کرديرنگ رژ ي به جاکنمی        چقدر حسادت م

 !ي مال من بودخواستیدلم م..        چقدر 

  !ی مال من باشخوادی مشتری        چقدر حاال دلم ب

  !ادی به تو می و هشت سالگستی        چقدر ب

  شهی که بمونه ، که دم زده نشه ، مست کننده تر مي ای        چقدر عاشق
 
! 
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 خبر دار ..برگردم به پنج سال قبل ..عقب بره خواستی        چقدر دلم م
 

 ..ی ، و نذارم عروس بشی ازدواج کنی گرفتمی تصمبشم

 ! هم مماس شدي        دندونهاش رو

 ! شب بعدش نفهمم هی        

  !دهی        ش

 !        عاشقم شو 

 !برو... دلم رو بده ، بعدي        جواب چقدرها و حسرتها

 !        عاشقم شو 

  !نهی نبی کسگهی چال رو دنی کنم که اي      بذار کار  

  نهمهی بجز تو ، ایبعدش فکر کردم ، آخه ک!.. اولش شدی باورم نم-         
 

 ؟ !دراز

  شد که پشت سرش دهی شي انگشتهاشتری        لبخندش ، باعث لرزش ب
 
 ! قالب کرده بود،
 

         مهتاب

  یشگی همي جايرضا. لبخند زد... چشم چرخوند وی        مهرسا کم
 

 ؟!عجله که نداشت.  نکرده بودپارك

 !        حتما داشت

 . االن حتما از سرکار برگشته .  اومدی موقع روز نمنی        وگرنه ا
 

 ! لبخندش پررنگ تر شددی که رسکترینزد

 ! قربونش برمیاله...ي رهی ِ تی سبز آبرهنی پنیبا ا..        آره حتما

 ! قربونت برمی اله-         
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  !شهی ، مثل همیهمونقدر خواستن.         لبخند زد

  !شهی        همونقدر کم جون ، مثل هم

  !شهی آب کن ، مثل همچارهی پر غرور ِ دل من بي        همونقدر مردونه 

 . خدا نکنه -         

 :        هر دو دستش رو گرفت 

 !م رضا  قربونت برخوامیم.. چرا-         

  !دی تلخ تر هم بود شایکم..        نه

 !زم؟ی عزی خوب-         

 ! مهرسا ؟-         

 ! جونم-         

  ي کوچه ي کرد و بعد رد نگاهش به انتهای        سرش کالفه حرکت
 

 :دوباره به مهرسا نگاه کرد . دی رسخلوت

 ..ی م-         

 ..يزی چی شربتهی.. تو اولمی بر-         

  !خوامی نمیچی ه-         

  نشده قهی دم در و دو دقيای بار چندمه منیا..؟!رضا !.. وا -         
 
 ! بهش برخوردیلی خی قبليبخدا ماما دفعه ..؟!يریم

 !زمیعز.. کار داشتم-         

 : مهرسا رو محکم گرفت ي        دستها

 ! بزنم باهات حرفخوامیم..دیبا ..يزیچ ..دیبا..نی بب-         

 ! تو بگو می بر-         

 ..کار دارم ... و گمی م-         

  ناراحت بکی حرکت سدی تلخ دهنش رو قورت داد و مهرسا دي        مزه 
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 ! رو یشگیهم

 ؟!هی چ-         

 ! شده بودختهی اش ، کامال با ترس آمهی        چ

 : شد کیکامل نزد ها نداد و هی همسای به عبور احتمالیتی اهمگهی        د

 !زم؟ی بگو عز-         

 ..تو.. مهرسا-         

 ! از اون ، مهرسا نگران شتری برابر بدنی شد و چندی        مکثش طوالن

 ! خب؟-         
         
 !یکنی نگرانم مي رضا دار-         

 ! آپارتمانم رو بفروشمخوامی نم-         

 ! مهرسا گرد شده بود ي        چشمها

 !        گرد و منتظر 

 ! خب؟-         

  ..یعنی.. وقته یلیخ...دی تا ع-         

  !دی ، دلش لرزدی عي        با آوردن کلمه 

  !میحاال ازدواج کن ..خوامی م-         

 آرامش همراه .. حال تاب داد وی بي افهی اون قي        چشمهاش رو تو
 

 ! بدنش رو گرفتي همه ی بزرگي خنده

  !گهی ماه دای.. ماهنیهم.. امم-         

 ! خودش رو گرفت نخندهي        مهرسا باز جلو

 ! تو رضا می بر-         

 !        لبهاش رو بهم فشرد که خنده اش مشخص نشه 

 ! گفتم ي جد-         

 !من که همون اول گفتم بذار قربونت برم ..ای خدا-         
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 : داد یمهرسا رو تکون ي        رضا کالفه دستها

 !می صبر کندی تا عخوامی نمگمیدارم م... مهرسا-         

  شتری رضا ، بی عصباني افهی        مهرسا با همون لبخند که حاال بخاطر ق
 

  دهنش مشت ي از دستهاش رو آزاد کنه و جلویکی شده بود تونست هم
 

  !کنه

  !میابونی تو خ-         

 ! بگو باشه -         

 !        به دندون گرفتن لبهاش نتونست خنده اش رو مهار کنه 

 و بعد دستش رو رها .  با اخم به خنده هاش نگاه کرد هی        رضا چند ثان
 

 !کرد

 .. رضادیببخش..ای خدا-         

 !کردی        خنده ، حرفهاش رو قطع م

  ازدواج یگیخم م و اخم و تتیبعد تو با عصبان.. تومی برگمی من م-         
 

 !م؟یکن

 !دی        بلند تر خند

 !        رضا چشمهاش رو به اطراف تاب داد

 !واشی -         

  !ختیبخدا دلم ر..؟ !ی بگيخوای می فکر کردم چ-         

  صورتش گرفت و زور زد که خنده اش رو کنترل ي        دستهاش رو جلو
 

  !کنه

  ای بگهی مادی رمق ، می حال و بی بي افهی قنی با اينجوری ای        آخه ک
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 ؟!می ازدواج کنعتریسر

  پاش به بستی        چشمهاش اونقدر خواب داشت که مهرسا شرط م
 

 !دیخوابی مدیرسی مخونه

 :        جلو رفت و لبخندش رو قورت داد 

 ! تو خب میبر!.. قربون اخم کردن هات برم-         

  نی اش رو از ماشهی بهش انداخت و تکي اگهید        رضا کالفه نگاه 
 

  :گرفت

 ! خونه رمی م-         

 : قدم دنبالش رفت هی و مهرسا لبخندش جمع شد و دی        چرخ

 !شمی به جون مامانم ناراحت م-         

 : رو باز کرد نی        در ماش

  !گهی وقت دهی -         

 ! نه ای زنمی باهات حرف مگهی دنی برو بب-         

 برگشت سمتش .. مهرسا باعث لبخند ناخواسته اش شدي        بغض صدا
 
: 

 ! االن کار دارم بخدا -         

 : بود مهرسا هی گري        جدا آماده 

  !گهی دمی بر-         

  !یی برم جادی با-         

 ! نه ای يای م-         
         
 ! بهت بگه يزیچ..هی خواستیم.. خبشهی مامان ناراحت م-         

 :        رنگ نگاه رضا خندان شد 
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 ! مامانت؟-         

  کرد که رضا رو مجاب کنه اشتباه ي        مهرسا با حرکت صورتش ، کار
 

 ! باال ادی رو کرده ، اگه االن نای کاره دننیتر

 !        باز نگاه رضا کالفه شد

 ! که خواهرم برگشته هید وقت مهرسا حتما ، چندونستی        نم

 ! اومدادشی مهتاب روزی        داداش گفتن د

 ! زانوشي رنگ تا باالدی سفکی        با اون تون

  ، که بهتر از هر می خونه مون داري رو توی مهرسا کسدونستی        نم
 

 ! بلده ي دلبریکس

 ! انداخت نیی پااری اختی        سرش رو ب

  !برهی میول.. دل ببره خوادی که نمی        کس

 ! دلخور نبودگهی        مهتاب د

 !        ناراحت نبود

 ! نبودی و خالی        چشمهاش عصب

 ! موندیاتاقش نم...ي        تو

 !خوردی ما غذا مشی        پ

 ! شامهاش رو ي        همه 

  يو رو ری بود که شالنی اکردی آقاش مدنی که با دي کارتی        و نها
 

 ! بندازه شال هم داره ادمونیکه فقط .. انداخت ی و گردنش مسر

  داداش میکردی فکر مدی داداش ، و البد من و محمد هم باگفتی        م
 

 !می هستهاش

 ! افتاد ی محمد مي رواری اختی مهتاب ، نگاه رضا بدنی        هر بار با د
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  واریه و کله اش رو بکوبه به د بلند بشخوادی اون هم دلش منهی        که بب
 
 ؟!ادی که خون بي به اندازه ا،

  ، و دیدی چشمهاش مي برادر رو توهی خوشحال ي فقط نگاههای        ول
 
 ! خدا رو شکر ، مهتاب خوب شده مامان نکهی دور شدن مهتاب ، ابا

 ! ، که آره خدا روشکردیدی        سر تکون دادن پر شوق مادرش رو م

  !شهی خودمون عوض مشی گفتم برگرده پيدی و سارا ، که د       

 !عوض که شده بود..        آره

 !د؟یپوشی لباسها منی از ای        مهتاب ک

 ! نبود؟ادشی یشکی        چرا ه

 ...يِ لباسهانهمهی        ا

 ؟!دیپوشی رو کجا مهتاب قبال منهای        ا

 ؟!ت که اونهمه شور و حالت برگرده  مگه براکنندی مکاری        سر کار چ

  یکنی رنگ چشمهات مي و موهات رو جوريری روز قبلش مهی        که 
 

  ..که

 ! سر کار ؟نی        چه خبر بود ا

 ! ؟می قهر کنيخوایم..؟! رضا -         

  مهرسا رو يدست دراز شده . و بعد قفل رو زد.. رو بست نی        در ماش
 

 :گرفت

 ! بهم بگه خوادی می مامانت چنمی ببمی بر-         

  سه ي ، دکمه دی آسانسور که رسکی و نزددی        مهرسا سرخوش خند
 

  بهش نگاه دهی کششی رضا گذاشت و با ني شونه يسرش رو رو.. زدرو
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 :کرد

  !ستی مامانم خونه ن-         

  بود ير حالت مهرسا جویول.  کرد به چشمهاش نگاه کنه ی        رضا سع
 

 ! نبوددی دي اش توافهی قکه

 : رضا رو ي        مهرسا حس کرد تکون شونه 

 ! تو ؟ي کارها بلد بودنی از ا-         

  ي که داشت جلویبا لحن لوس.  بهش چسبوند شتری        خودش رو ب
 

 : به باز شدن در نگاه کردگرفتی رو ملبخندش

 !عی خب سرادشی م-         

  کمرش يآسانسور که شدند رضا با لبخند دستش رو رو        وارد 
 

 .. تا اون اول وارد بشهگذاشت

 ! هم داشتیوقت کم.. نبودی آسانسور که کسي        تو

  !ذارمیتنهات نم...چوقتیه.. بخدا -         

  سارافون ی دلت پنکهی ایعنی ي خودش بندازه ، نامردادی        گفت که 
 

 !ره  کوتاه خواهرت بیصورت

 ! مهرسا ذارمی        تنهات نم

 !ستمی چند سال قبل نهی        من اون عوض

  !ستمی        اون رضا ن

  !ستیمال من ن..        مهتاب هم

 !        خواهرمه 

  رهنیو سرش رو کامل به پ... ازش چشم گرفت ي        مهرسا با لبخند
 

 ! چسبوندرهی تی سبز آبيخوشبو
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 ! هم گذشت ازدهی..  نگاهم به ساعت افتاد       

  !گشتی تا االن برمدی اگه کوفت هم بهش داده بودند باگهی        د

 ؟!کردی می اون دختره چه غلطي        هر شب هر شب خونه 

 !یکلینه ه.. هم داشت ي اافهی        خوبه نه ق

  گهی که دشدی چاق مي جورمانشی زانی با اولبندمی        شرط م
 

 ! به حالت اولشگشتیبرنم

  کلشی هنی چاق شدن رو داره و همونیکاسی        کامال مشخص بود اند
 

 ! نگه داشته ينجوری هم با زور ارو

 ! ؟مانی        زا

  !کی        چ

  !ی        مهتاب مرده باشه که تو به اون جاهاش برس

  !ی        دک

 !از دست رفته ام رو برگردوند از آرامش ی ، کمنی ماشي        صدا

 .. رفتمنهی آي        بلند شدم و جلو

 ! داشت ی خوبي قهی سلدهی ، شمی از حق نگذری        ول

  ست ينجوری خوشگل رو اي لباسهانی        خودم هم امکان نداشت ا
 

 !بخرم

  بلند نی آستی مشکپوری گهی کم رنگ ، ي سارافن خاکستري        رو
 

 ! بپوشمتونستمی آقام هم راحت مي رو جلونیا .  بودگرفته

 .. دور شدمنهیی به چشمهام دادم و از آی        تاب

 ! مهربون نماز خونم ری سر به زي پسره نی اگهی می چنمی        برم بب
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 !دو تا ازشون خوردم !.. نه مامان -         

 :م رو ادامه دادم سر شبشی دندونم گذاشتم و نماي        دستم رو رو

 ! آخ دندونم-         

 ! دکتر؟ي بردی مامان جان من گفتم همون موقع با-         

 ! باز شدن در سالن اومدي        صدا

 ؟! تا همه برن بخوابن آره يای        نم

 ! دو سه روز آره ؟نی        کارت شده ا

 ! تحمل کنمتونمی نمگهید. مامان ..ي وا-         

  !نمی ببسای وا-         

  گذاشت زی مي آب رو رووانی شونه ام برداشت و لي        دستش رو از رو
 
.. 

 ! رضاس -         

 ... گونه ام زدمي روي        چند بار

  !شهی تر منی حسابت سنگيای بری        د
        
 ! مهتاب -         

  رهی خرونی به ب آلودش ندادم و از پنجرهضی غي به صدایتی        اهم
 

 !شدم

 ! رفت شی کرده بودم پینیشبی که پي        اوضاع اونجور

  عقب ی و من صندليای همراهمون بخوادی        به مامان نگفت تو نم
 

 !نشستم

 !        بد هم نبود

 ؟! مامان هیچ.. رضا جان-         
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 ! بنداز رو سرت اون المصبو -         

  مامان بچرخه ، نکهی قبل از اعی بود که سرضی با غي        صداش طور
 

 !دمی جلو کشی رو کمشالم

  به مامان که ي گونه ام گذاشته بودم ، با دلخوري که روی        با دست
 

 : زل زدمکردی بود و با تعجب من رو نگاه مدهیچرخ

  !نیبب!.. مامان -         

 :        مامان برگشت سمت رضا 

 !آروم باش مامان ! م؟زی عزهی چ-         

 : به مامان کردی نگاه کوتاهی        عصب

 ...ال اله... وزمی عز-         

 !        عه 

 ؟ !یگیهم م...         ال اله اال ا

 ! مامان من گفتم بذار خودم برم -         

  باعث شد بچسبم زشی آمدی سرش و اون نگاه تهدی        چرخش ناگهان
 
 !م رو جلوتر بکشم و شالی صندلبه

  !یالبد هم با لباس عروس!..ي خودت بر-         

 ! مامان -         

 ! رفت ي        مامان بهش چشم غره ا

 ! رو گرفتم شمی ني        جلو

  !امی برونی با اون وضع بي        من که واقعا قصد نداشتم اونجور

  یمامان عصبان ، کردمی مي بود که من هر کاري        اوضاع هم طور
 
 !شدینم
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  شی ساعت قبل تا االن ، ضمن اون نمامی از نی روان رضا ، حسابی        ول
 

 ! شده بوددهی ، مالدنمی لباس پوشي مسخره

  گونه ام بر نداشته ي و هنوز دستم رو از روی دادم به صندلهی        تک
 

  !بودم

 ! بابت رو شدن دروغم نداشتم ي ای نگرانچی        ه

  !ياری ادا در مي که داردیفهمی نمی دندونپزشکچی        ه

 ! چشمهام اومد و چشمهام رو بستم ي جلونی حسي افهی        ق
        

  !ادی بهش نگاه کردم که کفرش باال بي        لبخند زدم و جور

 !        خوب بود که دندونپزشک هم جوون بود

 !زمی باز کن دهنت رو عز-         

  هم جلوتر گهی قدم دهی رضا دمی دادم و دهی تکی      سرم رو به صندل  
 

 !اومد

 !        با حرکت چونه به شالم اشاره کرد

 ؟! درسته نی پر کردن نداشتي قبال سابقه -         

 ! نه -         

  !زمی        عز

  شده دی کلي دندونهاتونستمی گذاشت و مبی جي        دستهاش رو تو
 

 !نمی رو بباش

 !        شالم رو هم آوردم 

 ؟! خب کردمی مکاری چدی        با

  همش مواظب باشه شالش شهی که آدم نمی دندانپزشکی صندلي        رو
 



 1486 

 ! نشه خب باز

  !میپاشو بر ! گهی دستی نيزی چگهی م-         

 : سمتش دی        سر دکتر چرخ

 ! شما دی اجازه بد-         

  رو ببره ی که دل دکي هم قالب کردم و ناز جورينگشتهام رو تو        ا
 

  :گفتم

  !ایمن گفتم ن..ي شما خسته بودی داداش-         

  و شالم رو دمی ترسی شد که کمي رضا جوري        حرکت چشمها
 
 ! شد خودشکی نزدیول..دمی جلو کششتریب

  !ي واي        ا

 : و بعد رو به من کرد  انداختی نگاهمی        دکتر بهش ن

 که با حرکت .. از دندونها باشهگهی دیکی ممکن هم هست درد مال -         
 

  هی بقدیاجازه بد..ستی موارد کم ننیاز ا.. سمتنی شد به ادهی کشیعصب
 

  !می هم چک کنرو

 !        سرم رو به عالمت باشه ، تکون دادم

 !بلند شو !..میخوای نم-         

  بود که دلم زی آمنی توهي شونه ام ، بطرزيکت انگشتش رو        حر
 
 ! بکشمغی جخواستیم

 ؟! باشه نی تماسش انی رو راه انداخته بودم که اولي بازنی اي        همه 

 ؟ !زی آمنی حرکت توهنی        ا

 !زد؟ی نجس دست مزی چهی        که انگار داشت به 

 ! لباس ي        اونم از رو
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  !شونی جناب درد دارن ا-         

  کی سرش رو نزدی وقتی ولشدی ام خونده مافهی        حرصم آشکار از ق
 

 !دمی ترسشتری بجاش بکرد

  یفهمی مدمی کشیکی یکی پاشو ببرمت خونه ، دندونهاتو که -         
 
  !رونی بيای بی لباس نپوشينجوریا

  جلو بازم ي مانتونی کنم ، آستدای فرصت حرف زدن پنکهی        قبل از ا
 

  از ي کارچی دکتر ، من ، هي زده رتی حي گرفت و مقابل چشمهارو
 

 !اومدی بر نمدستم

  !رونی ، هلم داد بنی آستي        در رو که باز کرد ، با همون کناره 

 .. شدکمونی        مامان با تعجب بلند شد و نزد

 :دمی سرم شن پشتيمتریلی رضا رو از چند مي صدای        منته

  ي لباس تورنی رو ای مانتو بپوشيگفتم بر..؟! آره ي گولش زد-         
 

 ؟! روشیپوشی مگهی سوراخ سوراخ دي تورهی يری ، تو ممسخره

  رفت نی ام از بهی چرا حس گردونمی شده بود و من نمکی        مامان نزد
 
! 

 ! سوراخ سوراخ ، آخرش بودي        تور

 ؟!جلو باز بود        منظورش 

 !        نادون 

 : لبخندم رو گرفتم و خودم رو تو بغل مامان پرت کردم ي        جلو

 ! دکتر بردشی مامان آبروم رو پ-         



 1488 

  به رضا نگاه ی که داره عصبانگفتی کمرم مي        حرکت دست مامان رو
 
  !کنهیم

  ! دو نصفت کنمنجای بکن همي کارهی!  آبروت ؟-         

 :        مامان 

 !چته مامان؟.. خداي وا-         

  بود ی بار گردنم رو از پشت گرفت و اونقدر حرکتش تند و ناگهاننی        ا
 

 ! آخم به هوا رفت و از مامان جدا شدمکه

  دکتر ي صدادمیو دم در که رس ..دمی رضا گفتن مامان رو شني        صدا
 

  :رو

 ! خبره  محترم چهي آقا-         

  دکتر باعث شد گردن من رو از پشت رها کنه و برگرده ي        جمله 
 

 ! دکترسمت

  دهنش مشت شده بود ي و دست مامان رو که جلودمی        من هم چرخ
 
  !دمید

 ! بوددهی من رو به دکتر ندي        مامان نگاهها

 ! بود دهی        رضا هم کامل ند

 ! دکتر بوديو لبخندها        فقط متوجه حرکات 

 ! شما برو بتمرگ سر جات -         

 :        مامان 

 ! خاك تو سرم -         

  امشب هی ي ، متوجه شدم براشی عصباني        با برگشتنش و چشمها
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  !گهی دبسه

  شده بود کوفت بشه ، بشی دختره نصي که خونه یفی که کنی        هم
 

 ! شد ، بس بود برام که

  ي کارنیری االن وقت شگهید.. کردمی     به سرعت عرض سالن رو ط   
 

  رضا داشتم ، سرم رو ي هاتی عصباندنی که از ديبا سابقه ا . نبود
 
 ! بهتر بودنی ماشي تورفتمی منیی پاانداختمیم

  !نمی بسای وا-         

  !ای        خدا

 ! شده بود ي        نه واقعا کفر

 ! سمتش دمی و بعد ، چرخستادمیها ا پله نیی        پا

 ..        مامان پشت سرش از در سالن خارج شد 

 ! گاو برونی عنیی سرتو ننداز پا-         

  !شعوری        ب

 ! و اون نامزد زشتت یی        گاو تو

  !گمیآقا م.. به رمی م-         

  !بشی شدنِ عجرهیو بعد خ.. چشمهاش ،ي        حرکت حدقه 

 .. لحظه انگار اتشفشان چشمهاش خاموش شدهی ي       تو 

  انداخت و نییسرش رو پا..که .. بود دهی نرسکمونی        هنوز مامان نزد
 
 ! کنارم گذشتاز

 ..دمی و دور شدنش رو ددمی        چرخ

 ؟! شدی        چ

 ! مامان ؟یخوب..؟! مهتاب -         
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 !        چت شد؟

 ! مامان تکون دادم و همراهش راه افتادمي        سرم رو برا

 !        اونقدر احمق نبودم که نفهمم چش شد

 ! ، کنترل کرد" گمی به آقام م" رو ، ادشی زتی        اون عصبان

 ! بودادمی هم "گمیبه آقام م"        

  دستم رو کهی در حالکردمی        مثل مسخ شده ها دنبال مامان حرکت م
 

 .. بودگرفته

 !نمی ، جرات نکردم پشت سرش بشمی که نشستنی ماشي        تو

  !نهی ببنهیمنو از آ..دمیکشیخجالت م..        اصال

 دوباره .. بود کهی ، وقت" گمیبه آقام م" که بهش گفتم ي بارنی        آخر
 

 ! شده بودم عاشقش

 ! همون اتاق خودم ي        تو

  مالفه رو یعاشقش شده بودم ، وقت        به همراه حس کامل خجالت ، 
 

 ! لباسهام زانو زده ي کشوي جلودمشی زدم و دکنار

  مرتب ي، تا!  و رو کن ری دل زي وراج دروغگويشعورهای        مثل ب
 

  رنگ ، با لبخند ی گلدار صورترهنی پدنی ، و با کشزدی رو بهم ملباسهام
 

 ! سمتم دیچرخ

 ؟ !نی        خوبه ا

 !اون روز ، باز عاشقش شده بودم         من 

 !        آب دهنم رو قورت دادم

 ! رضا خواستمی هم ميهمونجور..تو رو..        من 

 ؟! چرا ي خوب شدنقدری ، ااقتی لی بي دختره نی ايبرا..        حاال



 1491 

 ؟! باز عاشقت شدم چرا یول..        اون روز ، دروغهاتو باور نکردم

  ي تر شدپی خوشتنقدری زشت دهن گشاد ، ايره  دختنی اي        برا
 

 ! ؟چرا

 .. شددهی        نگاهم به آسمون کش

  یسیی اون ري خونه يکردی مکاری ، چرهی تی لباس سبز آبنی        با ا
 

 ؟! دختر قالب کن ي پر رويها

 ! چرا ؟دهی خوابنقدری        شانس من ا

         الهه

  ، به شدی ازش خونده نمیچی هقای ، دقیچی که هی        فرداد با نگاه
 
 ! نگاه کردنیلیآ

  خوادی که مي کارکردی بود که دخترك رو مردد مي        نگاهش جور
 

 ! نه ؟ای درسته بکنه

  !گهیفرداد بود د.. رو گرفتمشی باالخره تصمی        ول

 .. ورهیگی نمیلی خوبه و تحویلی ثابت کنه خخواستی        البد م

 !     ولش کن   

 ! پسر؟رمی بگلتی تحوخوامی من م-         
         
 !؟ي نداري قصدنی همچهی مشخصه تو ی ول-         

  دادنش به هی تکشنی پوزي تويری تغنی کوچکترنکهی        فرداد بدون ا
 

 : بده ، بهش نگاه کردمبل

  !ی که گفتنهی همقای دق-         

 ! گرفت لی تحودیباتو رو ..ي کور خوند-         
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  سرش يبا لبخند اغوا کننده ا... فرداد انگار براش مجوز بودشخندی        ن
 

 ..یول.. جلو برد رو

  ي دست فرداد ، روکی حرکت ضربه مانند انگشت کوچکردی        باور نم
 
 ! شده باشهی ، باعث درد به اون وحشتناکشیشونیپ

  ي رویستش با آخ گفتن و ددی الفور عقب کشی        سرش رو ف
 
 ! نشستشیشونیپ

         فرداد دستهاش رو از پشت سرش برداشت و با جابجا کردن سرش 
 

 : مبل ، چشمهاش رو بستی پشتيرو

 !خوابم گرفته ..اری قهوه برام بهی -         

  بخواد خفه نیلیو آرامشش باعث شد آ... لبش رو خاروندي        گوشه 
 

 ! کنه اش

 : قورت داد تی آب دهنش رو با عصبانصداری فقط بیول        

 ! ؟ری با ش-         

 ! دلش گفتي رو تویکنی        و کوفت م

 ! ، بستشخندی چشمش رو باز کرد و با همون نهی        فرداد 

 ! آرهیعنی        

 ..        بلند شد و شالش رو مرتب کرد

  چوقتی هم هي اگهی کس دچی گولش بزنم ، پس هتونمی        اگه من نم
 
  !تونهینم

  پی و تادی کشرونی ببی رو از جشی        در که بسته شد فرداد گوش
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 :کرد

  یول..  بمونمی قولچی هي که بخاطرت رویستی هم نی گوهچی        ه
 

 !ی خر مني اههی سچشم

  مبل مقابل پرت ي رو روی به حلقه ، گوشی        فرستادش و با نگاه
 

  ...دیکامل دراز کش...کرد

  !اههی کنم چشم سی نمانتی به آسمون برسه ، بهت خنی        زم

  و دی کشیقی شده بود ، نفس عمی متالشبای که تقری با اعصابی        سوف
 

 ! کرد به خودش مسلط باشهیسع

 !        قلدر که شاخ و دم نداشت

 داشت موهاش رو کرم  و نهی آي بود جلوسادهی وایکی االنش نی        هم
 
 !زدیم

 ! فربد جان-         

 !زور نزن عشقم..شهی خر نم-         

 !شصت سالشه.. عمه امهگمی مزمیعز!... خداوندا -         

 ..دی فربد رو ددی قی        شونه انداختن ب

  دی هاف هافوئه که باي شصت ساله رزنی پهیاون ! زمی عزدونمی م-         
 

 ! بشهادب

  بکن امروز که ي کارهی می زود برایاالن هم ب! یگیتو راست م.. باشه-         
 

 ! کارشی رابطه رو بکنن بره پنی و ماکان کلک ابابام

 : بهش انداختينگاه تند.         فربد برگشت 
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  بهم بگن و من فقط خوادی دلشون می هر چیانتظار داشت!  ؟هی چ-         
 
 ! نگاهشون کنم ؟سمیوا

 .. اون-         

 !؟ي از من داري انتظارنی همچهی نه تو واقعا -         

  مکث هی و بعد از چند ثاندی تو دستش رو سمت خودش کشي        شونه 
 

  !نهیی سمت آدی ، چرخی سوفي چشمهايتو

  :دی کشي اگهی دقی نفس عمی        سوف

  داری وضع پاهیه  بمی که توش هستي رابطه اي من انتظار دارم بذار-         
 

 .. بعدبرسه

 : تر ی بار عصبنیو ا..        فربد باز برگشت

  داری وقته پایلیخ!..ي نامزدگنی بهش ممی که توش هستي رابطه ا-         
 

 !می کرددارشی پاي که نرفته سوم بابابزرگم چطورادتی !..شده

 ... من-         

 :ت  و سرخوش گفنهی        فربد باز برگشت سمت آ

  ستی که الزم نی خوشگل موشگلي کوچولو موچولوهی تو فقط -         
 

 !کنمی رو مرتب مزیمن خودم همه چ! ی داشته باشزهای چنی با ايکار

 :دی کشی        هوف

  یوقت!  قبول داره یلی و شوهرش رو خيبابا رز!..زمیعز.. فربد جان-         
 

  زی همه چي ، زدیگی ميور اون همه آدم بهش اونجي جلويگردی برمتو
 

 !مرتب ؟ !..ي ترکوندرو



 1495 

  !دادمی جوابش رو مدیمن با.. بود عشقمازی ن-         

 !دی پرسی سوال معمولهی فرهاد فقط -         

 در واقع بهم گفت !  واضح یلی تمسخر خهی با ی سوال معمولهی -         
 

 !ستی نشتری لگن بهی نتیماش

  لحظه چشمهاش رو هی و دی کششیشونی پي دستش رو روی        سوف
 

  !بست

 ! بعد برني آخر هفته نای        خدا امروز رو هم رحم کنه تا عمه ا

  ي جشن سالگرد ازدواج عمه و شوهرعمه ي توشی        ده روز پ
 

  پسر ، هی نداشتند ، و اون شتری پسر هم بهی ، که از قضا خودخواهش
 

  کامل برادر ي و عالقه دیی ، و مورد تای سوف خواهرنی شوهر بزرگترفرهاد،
 
  پدر و عمه اش همه خبر داشتند ، دی شدي پدرش بود ، که از عالقه و
 

  ، بهش گفته بود اگه دهنت رهی تا چنتا منتی در جواب فرهاد که ماشفربد
 

  و شک و شبهه ی که بازش کننهی ، بهتر از اي و احمق نشون بدي ببندرو
 
 !ي نگذازی باقيا

 !امی کوتاه بدی ذره هم درك نداشت که من فعال باکی        

 !امی خودمون هم که شده کوتاه بي        بخاطر رابطه 

 ! ما رو ي کردن رابطه داری کردند طرز پای        بابا و ماکان که درك نم

 .. تو راه آوردينجوری اشدی آدم رو نمنیا.. رفتکی        نزد

  يو بعد حلقه شدن دستها ..دی دنهی آيشدنش رو از تو کی        فربد نزد
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 .. رویسوف

 ؟!کردمی فکر می داشتم به چشبی دیدونی م-         
         
  دستت ي اونجوری اگه پارسال ، وسط مهمونکردمی داشتم فکر م-         

 
  ، عاشقت ی تا موهات رو مرتب کنيدادی حرکت نمتیشونی پي از تورو
 
  ي پنجره ي دهی کشنیی پاي شهی اونطور دستت رو به شاگه!..شدمینم
 

  ، عاشقت يشدی نمرهی و به چراغ قرمز چهار راه خيدادی نمهی تکنتیماش
 
  ، ی لعنتگرنی رو هر روز صبح بخاطر اون متیی داغ چاوانیاگه ل..شدمینم
 
  درست تیشونی پي قرمز روي لکه هی و ي چسبوندی نمتیشونی پبه
 
 !شدمیم عاشقت نشد،ینم

 ! ؟ی سوف-         

 : گفت ی با لبخند آرومی        سوف

 ! جونم؟-         

 ! راحت باشه التی ، خمیکنی ما ازدواج م-         

 :دی کشی        نفس راحت

 !زمی عز-         

 !دمی بهم گفت ، جوابش رو ميزی اگه عمه ات چی ول-         

 .. شددی هم کلي روشیی انتهاي چشمهاش رو بست و دندونهای        سوف

  الهه رو سر راهشون ، به محل کارش ی ساعت بعد ، وقتمی        ن
 

  لی و تحوی سوفي هاي حرص الهه از لوس بازنکهی ، ضمن ارسوندند
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  وجب دختر نوزده ساله هی توسط فربد ، آشکار شده بود ، که آخه گرفتنش
 

 بلد باشه ، به سمت لواسون  نقص ی بنقدری رو اي دلبري راه هادی باچرا
 

  ..روندند

 ! هم ساخته شده بودندي        الحق هم که برا

  دی کارها از فرانک بعنیواقعا ا.. دادم هی تکزی به منهی        دست به س
 

 ! دختر؟نیچش شده بود ا..بود

  :زدی همچنان با حرارت حرف منیری        ش

  نیخودش ع!  بجاش کشمیممن خجالت !.. بخدا موندمی ال-         
 
  !ی نالشمیخ

 .. گرفتم و روبروش نشستمزی ام رو از مهی        تک

 ! حاال ای نه ، بیگفتیم ! هی فرا جنگفتمتی مشهی من هم-         

 به حلقه .. شدمرهی        کف دستهام رو به هم زدم و به انگشتهام خ
 
 ! زدن نداشتمي برایواقعا حرف...ام

  زن ي بنظر من برایحت..  هر دو طرفيبرا. کردی مجادی تعهد ا        تاهل
 
  !شتریب

 بخاطر .  مواظب عشقش باشه تونستی مشتری زن بهتر و بشهی        هم
 

 !حاال فرانک چش شده بود؟. شترشی باحساسات

 به هومن جواب رد داده بود و .         دو سال بود که ازدواج کرده بود 
 

 ! کردازدواج
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  مادرش ازش ي پسر خاله ی که وقتی   مگه نبود همون فرانک     
 

  رفت هومن چند ساله منتظرشه و به قولش ادشی کرد ، يخواستگار
 
 ! ؟دواریام

 ؟! شدی        حاال چ

 همون ..متاسفم براش. بگم تونمیفقط م..؟ !نیری بگم شی چ-         
 

 ؟!میشناختی که ما مهیفرانک

  !نیریفرانک و ش.. دوستهام بودند نی، بهتر        چقدر چند سال 

 !        تنها دوستام

  که اطرافم بودند و با رفتار ی رنگ و وارنگي تمام دخترهانی        از ب
 

  به نیری بشند ، فقط فرانک و شیمی کردند باهام صمی می سعي ابچگانه
 

 ! نشسته بودنددلم

 !می بوددهی خندزی        چقدر با هم به همه چ

 !می داده بودي ها دلداری غصه و ناراحتي رو توگهی        چقدر همد

  هی یی جاهی ، شیشناسی چقدر خوب میکنی که فکر می        چقدر کس
 

 ! ست هی ، همون قبلنی ايکردی که اصال فکرش رو هم نمدهی وا ميجور

  که قبال ییزهای همون چشتریب.. نبودي تازه ازی چنیری شي        حرفها
 

  از ي مشخص بود اون هم مثل من ، دل پریول.  کرده بودفی تعرهم
 

 ! داره فرانک

  ي خنده هايصدا.  رفتم زمی که رفت بلند شدم و سمت منیری        ش
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 !زدی هنوز تو گوشم زنگ می سوفي دلبرانه

  که ي از دوباریول.  بودمدهی قبل ندي دو هفته نی        فربد رو تمام ا
 

  یاش صحبت کرده بودم ، متوجه اعصاب خراب و ناراحت باهیتلفن
 

  آپارتمان خودش و موندی بود ، مشیزی چهیهر وقت .. شده بودمقشیعم
 
  ..زدی هم به پدر و مادرش نمکی سر کوچهی

  شده ریگی اومده و هر چقدر پشی براش سر کار پی        گفته بود مشکل
 

 ! گفت ی نمیچی ناراحتت کرده ، هنهمهی که اهی که چبودم

 ! برگشته بود خونه و چقدر هم سرحال شبی        تازه د

 ! بودهی چانی        االن متوجه شدم جر

 .. جر و بحث داشته و قهر البد ، حاال هم کهی        بدون شک ، با سوف

 ! ؟دهی مادی بهش ی رو کزهای چنی ای واقعا سوفی        ول

 ! هم کار شده دنشی طرز خندي روی        مشخصه حت

 !        طرز ناز حرف زدنش

 ! دوره و زمونه نی اي داشتن دخترهاي        چه حوصله ا

 اگه .. خسته شده بودمیلی نشده ، خکیهنوز .         نگاهم به ساعت افتاد
 

  ی اومد ، حتی نمشی پي فوق العاده اي آوردم و برنامه ی مشانس
 
 .... کاناپهي چرت روهی تونستمیم

 ! وسط شون افتادزی        نگاهم از کاناپه به م

 ؟! بودهیسا..يسجاده .. تر رفتم کی        نزد

 ..        جلوتر 

 !خودشه ..        آره
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 مهرش هم ..بازش کردم.. رنگ ويری شي کاناپه ي        نشستم رو
 

 !سجاده با مهرش..بود

 ... بردمش و ینی بکی        نزد

 !یاك خوب خي        چه بو

  يکردی بهش نگاه منکهیکه هم..هیمثل خود سا..دادی آرامش مي        بو
 

 .گرفتی وجودت رو مي سبز خوشگلش ، همه ي چشمهاآرامش

 .. زانوهام ي رودمی کشزی مي        سجاده رو از رو

 ! نرم بودیلیخ..نرم و.. وی        رنگ خردل

 ! نرم یلی        خ

  گونه ام ي کردم ، روکشی به صورتم نزدنکهیبعد از ا        بلندش کردم و 
 

 ..دمشیکش

 ! نرم یلی        خ

 ! ، راحت بخوابه نی ای با نرمتونستی        آدم م

 .. کاناپه و زانوهام رو جمع کردمي رودمی        دراز کش

 !خوب...چقدر گرم و نرم و.. صورتمي رودمی        سجاده رو کش

  چشمهام جون ي که صبح فرداد برام فرستاده بود جلویامی        کلمات پ
 

 ..گرفت

 ! از من خوشبخت تر باشهی ممکن بود سوفری        غ

 ! بودای دني توگهی دختر دی و هر چی        سوف

 !        فرداد عاشق من بود
        

  که فارغ شد خواست بلند بشه و بره ي امور اداري از تلفن هاهی        سا
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  ي تلفنهایول.. مونده بودزی مي باز روي سجاده اش ، که همونجورراغس
 

 .. سر هم بهش اجازه ندادپشت

  ي قهی دقستی بي در زد و مخش رو براياری        همون موقع خانم د
 
 ! به کار گرفت گهید

  گذشته بود که بلند شد و بعد از در زدن قهی        چهل و پنج دق
 

  در زدن گهی بعد از چند بار دی وقتیول... موندی نجفيمنتظر اجازه ..آروم
 

 .. ، در رو آروم باز کرد ومدی نیجواب

 ؟ !دادی        چش بود که جواب نم

  ، کامل داخل دی ندزی رو پشت می کسی        سرش رو داخل برد و وقت
 

 !شد

 ؟ !ی خانم نجف-         

 ! نرفته یی        مطمئن بود که داخله و جا

  ینی مسئوليهمه ..شدی از دفترش خارج نمادی      اصوال خانم خانمها ز  
 

  !نجای اومدند ای داشتند خودشون مي که هم رده باهاش بودند ، کارهم

 ؟ !یعنیکجاست ..        جلوتر رفت

 ... و دی چرخدی که رسزی مکی        نزد

 ! کردزی        چشمهاش رو ر

 ! منه ؟ي        سجاده 

 .. گرد شده از تعجبش ، بهش نگاه کردي با چشمهاهی    چند ثان    

 ! خودش بوديواقعا سجاده ..        آره

 ؟!        مهر
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  نی زمکی سجاده تا نزدری        نگاهش به امتداد دست الهه که از ز
 

 ! شددهی بود ، کشدهیرس

 !        مهر دستش بود و خانم ، خواب 

  !انداختیمهر رو م        االن بود هم که 

 !رشی اخیارتی مادربزرگش از سفر زهی        مهر هد

 ! دادرونی بتی        بازدمش رو با عصبان

 ؟! اجر و مواجبشن ی بي نوکرهاای فکر کرده کگهی        د

 ! ؟هی خودش ، چي رودهی که مثل پتو کشینی ادونهی        م

 ! هم چفت شدي        دندونهاش رو

 ! آوردنی برات میگفتی خبر مرگت میخواستیتو م        پ

  زنهی از دهنت می چننی منتظرن ببنهی دست به سنجای        کم مگه ا
 
  !رونیب

 !        کثافت 

 !دی کشرونی بفشی کثيمهر رو آروم ، از دستها.. شد وکی        بهش نزد

 ! دست بزنه نی به اتونهی که نمی        هر کس

  !ی آشغال ِی        لعنت

  حجاب و ی معنیفهمی نداره و نمی و آشنا برات فرقبهی        تو که غر
 

 ! کارها ؟نی ، تو رو چه به اهی چینامحرم

  قبل بهش ي رو هفته شی نامزدی جشن خصوصي        الهه عکسها
 

 ! داده بودنشون

 ! هم قرار گرفت ي        دوباره دندونهاش رو

  ، تو که فرق نامزد و برادر يلم و آدم عکس دار        تو که تو بغل عا
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 .. و پسرعموش و دوستش ونامزد

 ! مهر گرفتنت ؟نی        تو رو آخه چه به ا

  !ی        عوض

  خواب ، به خواب نی شکمش تا از اي با پا بزنه توخواستی        دلش م
 

 ! بره شیابد

 ! راست هم به جهنم کی        

 ! و سمت در رفت دی        آروم چرخ

 !نجسش کرد نجاست ..کشمی        سجاده ام رو امروز که بردم خونه آب م

 !        عع 

  !فهممی        بخدا نم

 !ي هم که ندارافهی        ق

 ! انداخت ی صندلي خودش رو روی        عصب

 ..        چشمش به تلفنش افتاد و 

  رو که یمیشروع کنه ، تصم..و         بهتر نبود به استرسش غلبه کنه 
 

 ! روز بود گرفته بودچند

 .. اومدادشی مژده یی اهداي تابلوي        کلمات رو

 ! بکن ي        امروز کار

 ! رو برداشت لی        موبا

  ي و مصاحبه ی معرفي رو با خودش براهی قبل که ساي        فرداد هفته 
 

  منتظر بمونه و هر وقت کارش هتونیبهش گفته بود نم.. برده بودمجدد
 

  !رهی شد باهاش تماس بگتموم

 ! ، رفته بودرانگری وي از همون لبخندهایکی        بعد هم با 
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  توانش رو جمع کرد ي آب دهنش رو قورت داده بود و همه هی        سا
 

 ! بگه که

 !فرداد ...ي        آقا

  !دونستی رو ملشی فامهی بود و مشخص بود که سادهی        فرداد چرخ

  ی اتاقش ، با دهني خلوت خودش ، توي ، بجز توخواستی        فقط م
 

  نره ، به خودش ، به فرداد ، رونی بالش گذاشته بود تا صداش بي روکه
 

 ! رو صدا بزنه اسمش

  و سه ستی بي عالم ، به قلب دست نخورده ي حسهانی        زد و بهتر
 

 !ختی اش رساله

 ! تا ابد ي برا       

 !دونستمی رو نملتونی فامدیببخش..        امم

  پر از جادوش بهش گفت راحت ي از اون لبخندهاگهی دیکی        فرداد با 
 

 !باش

 !        شماره تون رو ندارم که 

 ...! کردپی رو گرفت و تاشیگوش.. بود و جلو اومد دهی        فرداد خند

  ي صفحه ي با حرکت انگشتها روهیوح و روان سا ، رکردی که مپی        تا
 

 !رفتی ، ملیموبا

  کمتر از تعداد ی ، فقط کمی قبل تا االن ، کمي از هفته هیسا..        حاال
 

 ! ، به شماره نگاه کرده بوددنهاشی کشنفس

 : کرد پی ساعت عرق کردن تامی زد و بعد از نامی پي نهی گزي        رو
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  دی که آدرسش رو داده بوديون آموزشگاه زبان فرانسه ا به اروزی        د
 

 ! دارم همونجا زبانم رو ادامه بدممیتصم.. زدمسر

  قلبش داشت از کهی رو ارسال کرد در حالامی        ساعت دو بود که پ
 
 !زدی مرونی بنهیس

  ای ، و چهیپی که دور خودش مي ، مثل ماري دوازده ساعت بعدی        ول
 

 ! ، در دل آشوبه بودبرندی سرش رو م کهیمرغ

 :        فرداد ساعت دو جواب داد 

 ! شما یکنی می        کار خوب

 !شدی        باورش نم

  چی بدون هگفتند،ی اذان رو داشتند میو وقت...        تا سه ساعت بعد 
 

 ! شده بود به اون چهار کلمه رهی ، خی خوابحس

  ، به خودش اومد و متوجه امی پدنیت از رس        و تازه بعد از سه ساع
 

  !سهی خسهی چشمهاش خشد

 !رمتیگی ماقتی لی بي        از اون دختره 

  ...اومدی مرونیاکبر از ب.. اي        صدا

  !رمتیگی        بخدا م

 دهی        ش

  بقچه درشون هی ي توذارنی شاد ، گذشته شون رو مي آدمهاگنی        م
 
 !بندنیم

 ! سراغش انگولکش کننرنی نمی هگهی       د 

 ! که تموم شده ، تموم شده يزی        چ
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 !        ولش کن 

  شاد و خونسردش انداختم و خوش و ي افهی به قی چشمری        نگاه ز
 

  که انگار دست کردی فربد فربد ميمونا جور.  خودمون ي با بچه هابشش
 

 ! هم  بارفتنی اومدن و می دو ساله مکم

  !رهی نفس رو بگي جلوخواستی هم میکی        

  زونی دو تاشون با هم از کت و کولش آونجای        حراست نبود هم
 
 !شدندیم

 ! انداختمنیی        سرم رو پا

 !        ولش کنم؟

 ! مگه؟شدی می        ول

   موندتفاوتی سرحالش ، بي لبخندهانی ادنی ولش کرد و با دشدی        م
 
 ! نکرد؟ي خود خوری هتی از شدت عصبانو

 !کردمی من اشتباه مدی        شا

 !        حتما 

 !دی هم طول نکشکسالی ما ، ي        کل رابطه 

  کات کرده و بعد برگشته ي چنتا رابطه رو قبلش اوجوردونهی        خدا م
 
 ! پدرسوخته اش بهشون زدهي لبخندهانی ااز

 رو بعدش شروع کرده و تموم کرده و باز برگشته         چنتا رابطه 
 

 ! لبخند زده ياونجور

 .. تر شدنش رو کی ، حس کردم نزدیرچشمی        ز

 ..        پوشه رو مرتب کردم و بلند شدم
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  !دهی        لبخند بزن ش

 !يتری قوروزی از دنهی        بذار بب

  !ی خسته نباش-         

 ! شما نطوری هم-         

 !حس کردم با تمسخر ...دی        خند

         انتظار داشت مثل خودش من هم راحت اسمش رو صدا بزنم و فکر 
 

  دهی شی گرفتي، تو چه جد!  بابا ي و اهی تموم شدنها عادينجوری که اکنم
 

 ! دختر زدم لت و پار کردم ينجوری ایمن کل!.. رو ی چهمه

 ؟! فربد جان یخوب..؟!فربد جان  يچطور ! ی        که من هم بگم ه

 !        قربانت 

 ! پنج سال قبل ؟ادتهی        

 !        هه هه هه 

 !        هار هار هار 

 !        چه بامزه بود

 ! پسر میدی        چقدر خند

 !می بخوری کافهی می        خب حاال بر

 !        هار هار هار 

 !و جوابم مثبته  بگو درموردش فکر کردم -         

  لی دلدیفهمیم.        لبخند زدم و دستهام رو پشت سرم قالب کردم
 
 ! ؟هی چکنمی می دستهام رو مخفدنشی هر بار با دنکهیا

 !فکر نکنم..        نه 

 ! حتما ادی بای به دنلی خرد و مخ تعطی بينجوری        خدا خواسته ا
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  سر و ي هنرت رو بذار روي         البد هم به مامور خلقتش گفته همه
 

 ! و کت و کولش شکل

 ! بره ينجوری        مخش رو ول کن هم

 ! نداره ازی نیلی        خ

 !نداشت ..        شعور 

 !        شعور 

  عمی ضاي همون منم که اونجورنی نبود اادشی کم شعور ، خردی        ب
 

 ! همه ي جلوکرد

  !رفتی مادمی  مثل خودشدی        البد منم با

 : کردم به اعصابم مسلط باشمی        سع

 . ستی که مشخص نمشی تایعنی.. چون نجاستیمشکلم ا... فقط-         
 
 !دونمینم

 ! جان دهی سه روزه آخر شنی فقط ا-         

 ! جان دهی        ش

 ! فربد جان ادی        جونت باال ب

  نشون بدم منم مثل ي چطورکنمی فکر می که هر چادی        جونت باال ب
 

 !شمی و رو مری چشمت باز ، زي حرکت گوشه هی ام ، با ي عادخودت

 ! خسته ات کنه ، تموم شده نکهی قبل از ا-         

  حس دی ، بادمی        اصال از همون روز کنفرانس که لبخندش رو د
 
 ! بوده ی چشخندی نقشه اش پشت اون نکردمیم

  روز کنفرانس نکهیهم.  نداشتيادی زيپرس و جو به ی        لزوم
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  نی بود ادهی پرسگهی دیکی ای شی شده بود و البد از بغل دستمتوجهم
 

 از !  دارم کاری داره و متوجه شده بود اونجا چکاری چنجای و اهی دراز کلنگ
 

  لنگ دراز زبانش خوبه و خودشون هم نی هم بود اادشی یطرف
 

  شده کی ندارند ، با اون لبخندش نزدشیر هما رو سه روز آخمترجمشون
 

 !بود

  !ی راحتنی        به هم

 !        راحت مثل آب خوردن 

 ؟ !یشی جان ، مترجم ما مدهی        ش

 !        بشو خواهشا 

 ! جان دهی شمی        ما مترجم ندار

  سرم یی باشه ، حرفهاش چند سال قبلش چه بالادشی نکهی        بدون ا
 

  !آورده

  درك کنه شوك حرفهاش باعث شد برم خونه و نپرسم نکهی        بدون ا
 
 ! ، باشه ی و چیک

 !باشه  ...نی        ام

 ! سر خواهرم آورده یی چه بالدونستمی که مینی        همون ام

  بابا ، ي با جواب سر باال دادنم نگفت اروزی        اصال شانس آورده بودم د
 
 ! که می بودقیف ما ردهیش

 ! تو ؟يریگی خودت رو منقدری        چرا ا

 ! بشم؟ی من عصبانشدی        م
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 ؟! صورتش و برم ي تف بندازم توظی با غشدی        م

 ! بزرگ شده بودتی تربنی        فربد با ا

 !        که بزنه لت و پار کنه و بره 

  بندازم و ادشی رو زی همه چتمی با عصبانخواستمی قشنگ میعنی        
 
 ... کنم هنوز ناراحتم و يادآوری

 !        عمرا 

  !دهی        مثل خود کثافتش ، لبخند بزن ش

 ... خب-         

 ! بره ادمی حرفم ي هی        شستش رو باال آورد و لبخندش باعث شد بق

  ي برد ، هم همه نی من رو از بي مهی        هم لبخند نصف و ن
 

 ! نبوده یچی هنکهی اي رو براتممایتصم

  !دهی        که ولش کن ش

  ابی بازارپِی خوشتنی کند ذهنشون گفته بود اری به اون مدی        اصال ک
 
 ؟ !ي ای المللنی بشی همانی همچهی ي مناسبه برا،

 ! ؟گهی ام دیابی قسمت بازاري        گفته بود تو

 ! بخونه نستتوی رو نمشینگلی فامی پهی        فربد 

 !        بشه مسئول سالن وزارت نفت ؟

 !        خداوندا 

 ! ، دل بردن بود دادی و نقص انجام مبی عی که بي        تنها کار

 ! احمق ي        از دخترها

 من از !.. دختر یکنی لطف مي داری ما کلي تو به وزارت خونه -         
 

 ! همه ازت ممنونمطرف
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 ! رو تموم کرد رفت یهمه چ..ه لبهام دادم بی        حرکت

  و موهام رو مرتب می ساتن مشکي روسرری        دست بردم ز
 

 ! بودزری مثل لينگاهش هنوز همونجور..کردم

 ! که اومد دفتر صدف ي        مثل اون روز

 ! پام ي        زانو زد جلو

 ؟!        چته دختر 

 ! چرا ؟یکنی مهی        گر

 ! من رو بده ي شکالتهامیبر        

  !ی کنفی گرفتم برات که کي        حال اون مردك رو جور

  رفته بود اون مردك ادمی بود که من اصال ي        نگاهش اون روز جور
 
 ! کرده مگه کاری و چهیک

 !دمیدی چشمهاش رو مزری        فقط برق ل

 .. دادمرونی بی        بازدمم رو عصب

 ؟!یکنی نگاه مينجوری اي چه مرگته دار        االن

  !يری        چرا نم

  !گهی        گفتم باشه د

 .. هم فشار دادمي        دندوهام رو رو

 ! نگاه کن فربد ينجوری همسای        وا

 !ادی        تا جونت باال ب

  همون دختر ی        عمرا که من االن آب دهنم رو قورت بدم و تو فکر کن
 
 !فمی ضعي و سه ساله تسیب

 ! نفسم آزاد شد و دستم باز سمت موهام رفت دی چرخی        وقت
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  چی ساتن سر کردن ، هي ها رو کوتاه کردن و روسري        همزمان چتر
 

  مثل فربد جان ي ، اون هم در حضور کره خرلیی با عزراییاروی با رویفرق
 

  !نداشت

  و دندیکشیموهات رو م.  دادند ی        هر دو تاش اعصابت رو خراش م
 
 !ي و برگردینی سر جهنم رو ببهی بردنتیم

 ! سالن که برات له له بزن نی        االن کمه برات فقط تو هم

  !پوشونمی موهام رو مي من چطورنی نگاه کن ببسای        وا

  !گهی دیضی        مر

 !        هوف 

  !گهی دگفتمی می        چ

 !مش کرد و رفت         تمو

  سالن خودمون ، ي سه روز تمام ، بعد از تمام شدن کارهادی        من با
 

 !شدمی فربد جان هم ممترجم

 !        ولش کن 

 !        سه روزه 

  !گذرهی        نخواد بگذره هم م

 ؟! تا حاال ی        مگه نگذشته همه چ

  !شهی ، باالخره تموم مادی        هر وقت بارون ب

 !ي ، باالخره خوب شدي        هر وقت ضربه خورد

  !شهی سه روز هم تموم منی        ا

 ! کن شماره ام رو وی ، سی آها راست-         

 !        هول برگشتم و نگاهش کردم
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 ؟!        چه 

 ؟ !ی        چ

 ! تو رو ؟ي        شماره 

 ...        دستش رو دراز کرد 

  !توی بهش گوشيد ندهی        ش

  !ي        ند

 ... و هیازی و حاال چه نمیینجای        بگو خودمون ا

 ! چشم به تلفنم اشاره کردي        با حرکت گوشه 

 !        زشته 

 بده بهش بره .. بچگانه رو بذار کنار محض رضا خدا ي کارهانی        ا
 

 ! رویگوش

 ! رفته ي پاکش کردگهی        دو روز د

 ... رو برداشتی خودش گوشی خارج شدم ولنهی        از حالت دست به س
        

  و جواب دی کشی نفس راحتدهی که خارج شد ، شدشی        از د
 

 ! رو با چشم غره داد "! ؟ي شد قبول کردی چ" رو که يمنصور

 ..        نگاهش به تلفنش افتاد

 ؟! کرده وشی        به اسم خودش س

  ..ی صندلي نشست رو       

 ؟! شماره ات رو ي        عوضش کرد

 .. شدتی فربد نگاه کرد و وارد ادي به کلمه ضی        دوباره با غ

 ؟!        فربد آره

 !        گوه نخور

 : کردپی        تا
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 ! کم خرد فراموشکار شعور،ی        ب

  عی بود ، سر کردهپی که تايزی خودش از چي        با گرد شدن چشمها
 

 ! کردپاکش

  !یوانی        ک

 ..        نه

 ! االغ بهتره یِوانی        ک

  !دهی شيبچه ا..        بچه 

  !ي نفس احمق ، کودن ترنی        از ا

 ..        پاك کرد باز 

  هم مثل االن پر رو پر رو برگشت و گهی دي دفعه هی باز دی        حاال شا
 

 !ت رو برداشمیگوش

 !شهی که خجالت و شعور سرش نمنی        ا

  و دل شی کت و شلوار مشکری زپوشهی مدی جذب سفرهنی پهی        
 
 ! فقط برهیم

  گشاد مونا و نفس افتاد که بدون خجالت ي        نگاهش به لبخندها
 

  کردن سرهاشون بهم و پچ پچ کردن و کی بودند و با نزددهی چرخکامل
 

 !کردندیخ شون ، دور شدنش رو نگاه م مي روي هاخنده

  ی کت و شلوار مشکي نفس بند کننده ي لبخندهادونهی        خدا م
 

 ! خودشوني براکردندی مری داشتند تعبی رو چپوش

 ..        به تلفن نگاه کرد باز

 ! مردم دست بزنه ی به گوشدی        خرد که نداره نبا
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 ! همشگهی        سه روزه د

  !دهینکش خودت رو ش        

 :        با خودش تکرار کرد 

  !نیهم !...گهی        سه روزه د

 !فربد:  کردپی        تا

 ! ؟گهی بگه دخوادی می عطر چي بونی        ا

 .. برد ینی بکی به اطرافش ، تلفنش رو نزدی چشمری زی        با نگاه

 !گهی دي اچارهی        ب

 ! عطري        خودت رو بکش تو

  !ی داد به صندلهی        تک

  !دادی می خوبي بونجای        چقدر ا

  زی ، همه چشی همانی با اتمام استی قرار ندونستی فقط نمدهی        ش
 

 ! کارش ی بشه و بره پتموم

  تونهی پاش شکسته و نمی مترجم سالن نفت ، بخاطر چدونستی        نم
 
  !ادیب

  چرا می بگیاب همکارش گفته ، ولش کن ، به شعبان        که فربد در جو
 
 ؟!

 !        من خودم مترجم خوب سراغ دارم 

 .. دست فشردي        فربد کامل از سالن خارج شد و تلفنش رو محکم تو

 !يدادی ، بعد به عطرت عادتم ميشدی        اول از موندنت مطمئن م

 !يکردی رابطه ات ، آهنگ انتخاب مي        بعد برا

  ، عرق از سر و صورتم نمیبی موشها رو که مي        من هنوز عروسک ها
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  !زهیریم

  ، بعد به من ی بشگهی دیکی زن ي بريخوای نميشدی        مطمئن م
 
 !آوردمی ان رو در می چیدونی که نمیی جوجوهاي برات ادایگفتیم

 !می حساب بشی با هم بایب..دهی        ش

  !می برم دنبال زندگخوامی م        منم واهللا

 ! زاده رو معطل خودم کنم ی        مغز خر نخوردم که دختر زک

 ! به من جواب بده ای        ب

 ! کار نکرده ام ، تموم بشه بره نی        بذار کلک ا

 ! ما تموم نشده نی بيزی چهی        

 !کردمی تمومش مدیمن با..        اگه هم قرار بود تموم بشه

 !نه ..        تو

         مهتاب

 ! مهتاب -         

  ی خاليزی سر چدیحرصم با.  رو تو دست محکم گرفتم فمی        بند ک
 
 ! نه ؟ای شدیم

 ! ؟ی بجز بند چرمکردمی مشی خالی        سر چ

  شتریب.. بکشمیقی کردم نفس آروم و عمی        چشمهام رو بستم و سع
 
 ! باعث شده بود دوباره اسمم رو صدا نکنه دی شاادنمستیا..هی پنج ثاناز

  متعلق فتیزبون کث..ادی بفتی اسمم رو زبون کثخوامی من نمی        لعنت
 
  !فتهی وجود کثبه

 ! مونمی نمادیز...نگام کن.. فقط برگرد-         

 !دمیچرخ.. هم مماس شد و ي        دست خودم نبود که دندونهام رو



 1517 

 و بعد ..چشمهام رو بستم.. تونستم بهش نگاه کنمهی ثانکیط  فقی        ول
 
 . شدمرهی خنی زمبه

  نگاهش داشت که اگه ي تويزی وجود ، چی بانتکاری        مردك خ
 

 ...يکردی و بهش نگاه ميدادی رو نمحواست

 !يکردی و بهش نگاه نميدادی حواست رو مدی        با

 ؟!یکنی می چه غلطنجای ا-         

 ! گفتمنی به زمرهی      همونجور خ  

  و بهش زل رمی چشم بگنیتونستم از زم..        اما جمله ام که تموم شد
 

 !بزنم

 !        نه 

 !        من اون مهتاب نبودم

 .. نبودمی        اون مهتاب قبل

 !دی        دلم نلرز

 ... که من خودمدهی رو پوشی که همون لباسدی        نلرز

 !    من بهش کادو داده بودم    

 ! رو زی ري با چهار خونه هارهی        لباس سبز ت

 .. نفسم همچنان حبس شده بودی        ول

 ..اومدم ، بگم... بگمخواستمی م-         

 ! فقط بگو و برو به جهنم -         

 ! لحظه بستن چشمهاش ، انگار خون منجمد شده ام رو گرم کردهی        

 !دمی کشی   نفس راحت     

 !ستمی دست و پا نی من اون مهتاب احمق به قول خودت بنی        بب

 ! بهت بگم برو به جهنم تونمی منی        بب
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  !نی        حس

 ! منو نی        بب

 !        چشمهاتو باز کن 

  از یکیسر ..هاتی از قلدریکی سر خواستی        من چند ساله دلم م
 

  حرف دی بای مسخره ات ، همه چيت ، افاده گذاشتن ها هايلجباز
 

 ناراحت .. نگويزی دلم ، چي شون ، نگم تویکی بودن هات ، سر خودت
 
  ی کگهی و دکنهی بهش و قهر مخورهیبرم..؟ !ادی مهتاب ، دلت مشهیم
 
 ؟! منت بکشه خوادیم

 ؟ !ی راحتنی به همکنهی می آشتی        که منت بکش

  ، بهت بگم ، برو به نای اي هات ، بجایی از زورگویکی سر تمخواسی        م
 

  !جهنم

 !دلم برات تنگ شده ..من.. بگمخواستمی م-         

 ! سر به تنت نباشه خوادی دل من م-         

 ..؟! دلتنگت نباشميخوای م-         

  !نجای برو از ا-         

  نیون بباره و بعد زم شب تا صبح بارهی ي که بخوانی مثله ا-         
 

 .. باشهخشک
         
  برگ درختها رو زییپا..تابستون گرم نباشه.. زمستون سرد نباشه-         

 
 من سه .با خواستن منم نداره.. با خواستن تو ندارهيکار..ی ولایدن.. نکنهزرد
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 ..یستین !..ی کنارم باشخوادی دلم مماهه

  ..خوامینفس م..        نفس

  مسخره ي بازهی زیهمه چ.. نداشتميری من تقصی بفهمخواستمی م-         
 

  با ي کارایدن..ي بخواحیازم توض ..یبمون ..ی بفهمخواستمیم..بود
 

 .ی من نداره وليخواستنها

 ! قدم عقب رفت ؟هی        

 ؟ !يری مي        دار

 ؟! مسخره يباز!         مسخره 

 !        رفت؟

  نیهم.. که تو دلم روشن کردهیشیم که بفهمه چه آت        دهن باز کرد
 

  !خودش

 ؟!ی لعنتيری        کجا م

 .. وجودميهمه ..پاهام هم..دیلرزی        دستم م

 ؟!ی بخوام لعنتوی چحی        توض

 ؟ !حی        کدوم توض

 ؟!کنهی        گوش ، کار چشم رو م

 ..هاله بود..رخم که به کتفم خورد باعث شد هول بچی        دست

 ؟! گفتی چ-         

 ؟ !ی لعنتدمتی        من خودم د

 ؟! مسخره ي        باز

 ؟ !ی چحی        توض

 !؟ي        مگه خودت نبود

 .. رفتمنشی        از هاله گذشتم و سمت ماش
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 !        نفس بکش 

 !        رفت به جهنم 

 ...        نفس

  !ای دني هم هستن تویی آدمهانیهمچ هی.. مهتابالی خی        ب

 ..        در رو باز کردم و نشستم

  ي توزننی چنان با جفت پا گند مانی که میی آدمهانی همچهی        
 
 ! بوده ی قبلش چه شکلای دنیفهمی ، که نماتیدن

 ؟! بودی من چه شکليای        دن

 !        هاله نشست و متوجه بودم صورتش سمت منه 

  !ی مهتاب خوب-         

  !زمیبرو عز.. خوبم-         

 .. و چشمهام رو بستمی دادم به صندلهی        تک

 ؟! کجا بوددی        خورش

 !        مهتابش کجا بود؟

 ..کردمی مداشونی پدی        با

 !نی کار دارم حسیلی        من خ

  !ختهی سرم ري کار رونی دو جهی        

 ! رو بدوزم اون باال دی خورشدی        اول با

 ! داشته دی بوده که خورشينجوری اول اای        دن

 ! برو اونجا دی کنم و بهش بگم تو بعد خورشدای        بعد ماه رو پ

  قبال خوشگل ادی بادشونی        بعدش اونقدر با گلها حرف بزنم که 
 

 !بودن

  ، گهی بوده دينجوری اای ، دنياری بال رو سرم بنی تو انکهی        قبل از ا
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 ! نه ؟مگه

 ..گرما ..سرما... خوشگل داشتهيگلها..مهتاب داشته.. داشتهدی        خورش

 ! نبودينجوری        ا

 .. کار دارمی        کل

  ..ای دننی        ا

 .. کار داره ای دنهی        

 ! بشه ای        تا دوباره دن

 ! و رو نبودریز نهمهی من ايای        دن

 .. و فشار دادمدمی کشمیشونی        دستم رو به پ

 !        تموم شد مهتاب 

 !        تموم 

 ! اومده گمی امشب هم به آقا منی        هم

 ..کردی براش مي فکرهی        آقام 

  نی با اينجوریا..خوردمی پروفن مهی خونه و رفتمی مدی        حاال هم با
 

  نامزد رضا ، با روانش ي امشب خونه تونستمیج و داغون ، نم متشناعصاب
 

 ! کنم يباز
        

 !دی کشی        اصال هم خجالت نم

 ! ؟رفتی فقط چشم غره مي منه اونجوري چه کاره کردی        فکر م

  آلود نگاه کردن و تکون خوردن پره ضی غي از اونجوردی        البد هم با
 

  !مدیترسی مشینی بيها

 !        صد سال 

  امیمن ب...خدا تو و زن محجبه ات رو قبول داره ...یخونی        تو نماز م
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 ! ست نکنم ی رو با شال مشکمی مشکپوری گلباس

  گوشم رو فشار ي شال رو کم عقب زدم و الله ي        با دست گوشه 
 

 ! دادمیکوتاه

  هم گوش درد ی سانتمی نی چوبي با گوشواره هاخواستمی        اگه م
 

  !گهی معرکه بودم دیلی ، خرمیبگ

 فکر کرده بودم ..اشتباه کردم..زدمی رو م"د .  آ " قبلش پماد دی        با
 

  !کنهی نمتمی ها اذی گوشواره و مثل قبلسبکه

  از آشپزخونه ي چاینی مهرسا که با سی ولزدی        سارا داشت حرف م
 

 .. بهش جلب شدی چشمری حواسم زي شد ، همه خارج

 ؟! بودی اسمش چی گفت-         

 ! مهرداد-         

  ساتن يروسر.  کت و دامن کرم رنگ بود هی        لباس مهرسا 
 

 دست کم متوجه شدم .  هم کامل موهاش رو پوشونده بودخوشرنگش
 

  يبخاطر محمد نتونسته بود لباس بازتر . ستی گفته ننی که نازنياونجور
 

 ! و من چقدر خوشحال بودم که محمد همراهمونه  ،بپوشه

  ي لباسهاي کنه توي قبل ، دلبري مثل دو هفته تونستی نمی        دک
 

  !خوشگلش

 ! از اول هم دوست رضا بوده ها -         

  داشت گهیحاال د.. ما نبوديکامل روبرو...        نگاهم باز به رضا افتاد
 



 1523 

 ! به زانوهام زشی تي نگاه ها بادادی رو بهم نشون مدندونهاش

 ! برادر جان ری        برو بم

 ! دو رکعت نماز بخون ریپاشو وضو بگ... نهای        

 ! بگويزی چي... ال اله اال اهی ای        

  !يتوبه ا..ی استغفراللهدونمی        چه م

 : ازش چشم گرفتم و دوباره به مهرداد نگاه کردميشخندی        با ن

 ! مهرداده ؟نی هم-         

  چشم گرفتنش عی لحظه نگاه کردن و سرهی        باز هم متوجه 
 

 !مشخص بود اصال .  بود زی هیول... شباهت به رضا نبودی بلشیاستا..شدم

 !        همون دم در متوجه شدم

 ؟ !خودی آدم بنهمهی اشهیباورت م.. آره-         

 ! انداختم که بس کنه  به ساراي نگاه کالفه امی        ن

 !برادرش بوده !  بگم ؟یچ.. خب-         

  نبود نکارهیحاال اگه خودش ا!  کثافته بخدا یلیخ! مهتاب  ! عی ه-         
 
  !يزی چهی

 : آورد و ادامه داد نیی        صداش رو پا

  مدرسه ينصف دخترها..شهی ، باورت نمرستانی دبي دوره -         
 

 به !.. من بودنديدو تا از دوست دخترهاش اصال دوستا.. بودنددوستاش
 

 ! گفته بودندخودم

 : زدم ي        پوزخند

  !گهی رضا بوده دقی رفی گفت-         

  !دی        انگار بهش برخورده باشه لب چ
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 !        دروغ گفتم مگه ؟

 ! نبودگهی خودمون که دي بود ، هارتر از رضای هر چاروی نی        ا

  !..خوامی به همشون هم بدون استثنا گفته بود من خودم تو رو م-         
 

  کهی تهیداداشم !..؟یکنی مسهی مقانیرضا رو با ا !..شهی نمی راضمامانم
 

 ..جواهره

 !        هوف 

 ..یدونینم.. چقدر عوض شدهیدونی بخدا مهتاب نم-         

 ! خب لهی خ-         

 ..م        اصال حوصله نداشت

  ی مهرسا با زرنگی سارا ، وقتي چقدر خوب شده هایدونی        اون نم
 

  عمو ي براایب" ي رضا نشست تا به بهونه شی برادرش رو بغل کرد و پپسر
 

 !ختی ، اعصابم رو کامل بهم ر" کن فی رو تعردنتی خرتوپ

  ...دمی کشیقی        نفس عم

 !راحته  چقدر مهرسا از دستش نایدونی نم-         

 ! مهرسا جز جگر بزنه خوامی        م

 ! تو رو خدا لبخندهاش روگاهی        ن

  ي روينجوری که اخورهی نمیچی        حاضرم قسم بخورم صبح تا شب ه
 

 ! بمونه فرم

  داره مثل برادرهاش ، ی درشتي        کامل مشخص بود استخون بند
 

 !دیکتری هم بخوره ، مي عادی حتخواستی موگرنه
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  ی تموم شد ، وقتاهای برو و بنی و اکردی که ازدواج مگهی دو روزه دهی        
 

  مسخره ي چه گامبالوفهمنی ، مامان و سارا مدی کشمشی رژنی از ادست
 
 ! عروسشون انتخاب کردندي رو برايا

 !        مهرسا و هر سه بردارش ، سر پدرشون رفته بودند

  !یکلی        درشت و ه

 ! باشه خدا ؟دی دختر نبانی اي توی ظرافتنیکتری     کوچ   

 ! دخترهی ظرافته و هی        

 !        نگاهم به مامان افتاد و اعظم خانم 

 !کردندی و حض مکردندی        نگاه به رضا و مهرسا م

 !        مامان من که عقل نداشت

  تا دخترش رو رهی نمی اون اعظم خانم حال بهم زن ، از خوشی        ول
 

 ! بودیلی کنه خعروس

 ! که نکردهیی بسته و چه نذرهالی چند تا دخدونهی        خدا م

 !کردندی دلش آب مي انگار قند توگفتی آقا رضا که مهی        

 ! اومدی        چاك دهنش هم نم

  عروس کنه که هفت شب و هفت روز خواستی میی        دخترش رو جا
 

 ! تصورش رو بکنه تونستی ، نمدیدی می رنگي و خوابهادیخوابی که مهم

 ! به خونه شون انداختمی        نگاه

  که یی ببره جارهی استخون درشت رو بگنی دست اخواستی        رضا م
 

 ! مساحت داشت؟نجای برابر اسه

 ! مرده باشمدی        من با
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 ودت و دخترت  سر دل خذارمی داغش رو مي چطورنی فقط ببسای        وا
 
! 

 ! اش نگم بهتره گهی دي از اخالقهاگهی د-         

 ! دست بردارهخواستیسارا نم..ری        نخ

  کالفه ی کافي که مهرسا نشسته بود ، به اندازه یی        من خودم از جا
 

 ..بودم

 !حق نداشت؟ ..گهی        اونم برادر بوده د

 !        بنظر من که داشت

  از مهرسا ، با رضا ي هم قبل خواستگاریلی خگفتی که سارا منجوری        ا
 

  ، دادی و آموزش مکردی که رضا بوکس کار می باشگاهيتو.  بودنددوست
 

 .. تکواندو بودهی مربمهرداد

 ! هم خبر داشته قشی گند رفي اخالقهاي        از ته و تو

  وصلت نیه مخالف ا ها کیسی رئي ، تنها عضو خانواده نی همي        برا
 

 ! مهرداده بوده نی ، خود همبودند

 ! وصلت نی سر ادهی هم کشی لفظيری با رضا کارش به درگای        گو

  بوده ، نه بله ي مجلس خواستگاري ، نه توگفتی که سارا منجوری        ا
 

  رو دعوت نای ایسیی ری که آقا ، حاجی شامی مهموننی اولی و نه حتبرون
 

  !کرده

  !عی سردنیهمون نگاه و چشم دزد...        دوباره بهش نگاه کردم و دوباره

 !راست بوده پس ...کنهی مپی تکواندو آدم رو خوشتگفتندی مشهی        هم
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  سارا هم یحت..اومدی زده بود که بهش می        موهاش رو مدل کوتاه
 
  دستش  حدس بزنه ،تونستی ، از حالت چشمها و نگاهش آدم مگفتینم
 
 ! کاسه بوده قبال هی داداش خودمون تو با

  سمت ي بعد ، که محمد هم همراه مهرداد و مهدي قهی        چند دق
 

  کال شده گهیو مامان خانم هم د.. درست کردن کباب هاي رفت براتراس
 

  ی و گرفتگیی متوجه تنهاشتری چشم و گوش و محو اعظم جانش بود ،ببود
 

 ! شدمنینازن

 ! گرفته اس یکی بکنم حال تو فی من کي   ا     

 .. کردم و ازش چشمي دلم خنده اي        تو

 .. خداای        

  دهی رسمی به چند قدمبای رضا تقری به روبرو نگاه کنم ولخواستمی        نم
 

 !بود

  !گهی سمت من داومدی        حتما داشت م

 ! تراس يپره بره تو مبل من بي که از روخواستی        و گرنه نم

 ! خدا يوا.. رنگش هم دستش بودي        کت نخود

  و پرتم رهی ام رو بگقهی ی که مثل اون شب تو دندانپزشکخواستی        نم
 

 ؟ !رونی بکنه

  !دی رسمی به دو قدمیوقت.. جمع کردمشتری        زانوهام رو ب

  ي تواریوندن خ حرکت می سارا و بي رهی        خم شد و متوجه نگاه خ
 

 ! شدم دستش
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 ! دستهامو بشورمرمیم...ری من بگي برانوی ا-         

 ! زانوم انداختي روضیبا غ... به لبهام دادم و کتش رو ی        حرکت

 ! زانوم مرتب کردي        درواقع رو

  ي گوشه زی آمدی نگاه کردنش ، حرکت تهدرهی        بعدش همراه خ
 

  ..دمی رو دچشمش

  منظور عیوسر...        نگاهم به کت افتاد که کامل زانوهام رو پوشونده بود 
 

 ! قروچه اش رو گرفتمدندون

 ! فقطکردمی حفظ ظاهر مدیاالن با.. بوددمی دي        مهرسا تو

 :گرفتمی        بعدا سر فرصت حالش رو م

  !ی باشه داداش-         

 : تر گفت  جلوتر آورد و آهستهی        سرش رو کم

 ! سر جاشادی حالت مچوندی امشب اون گوشت رو که پتی داداش-         

 :        سارا 

  !عی ه-         

 ! هه و کوفت -         

 ! به مبل باعث خنده ام شددنشی        عقب رفتن سارا و چسب

         مامان و اعظم خانم هم دست از حرف زدن برداشته بودند و مثل 
 

 ..دی فقط سارا صداش رو شنیول ..کردندیاه م نگمهرسا

 : هم بشنوند با همون لبخند گفتم هی که بقي        جور

 !قربونت برم.. باشه برو-         

 ! امشبکنمیمهتاب بقرآن بردمت خونه آدمت م!... بخند حاال -         

  گهی دشدی نمیول.. تند سارا خنده دار بود بخداي نفسهاي        صدا
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 ...دیدخن

 : لبخندم رو گرفتم و سرم رو تکون دادمي        جلو

 !باشه .. باشه-         

 !        با همون اخمها از کنار مبل رد شد و رفت 

  !نیریش.. کرد ، لبخند زدم ی        نگاهم با مهرسا که تالق

 ! باشه دهی نفهمدمی احتمال میعنی..دی نفهميزی        چ

 ! و سر تکون دادنش رو دمی مامان رو دي رهی        نگاه خ

 ! شد؟ی چیعنی        

 ! مهرسا و مامانش هم روبروم بودی        نگاه پرسش

 ! کولر بودم يچون روبرو... گفت سردت نشه-         

 : به مهرسا ادامه دادمی        مامان لبخند زد و با نگاه

  خی..لرها همش روشنهاز بس سر کار کو.. حالم خوب نبودی غروب-         
 
  !می هم خاموششون کنمیتونی نمشهیم

 : تکون داد و اعظم خانم گفتي        مهرسا با لبخند سر

  نوع دما هیهمه بدنهاشون مثل هم به ..گهی کنند دتی رعادی با-         
 

 ! نداره عادت

 : گفتم دهی        لوس و کش

 ! واقعا -         

  لبش ي مسخره روي انحناهی رفته بود و نیل از ب        لبخند مهرسا کام
 

 !بود

 !شک ندارم...دهی        نفهم

 ! باشهدمی دي تا سارا تودمی        به مبل چسب
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  مهرسا ، دست ي رهی خي چشمهاي        نگاهم به کت افتاد و روبرو
 

  جوجه دکتر نبود که کته نیحاال اگه ا..دمی روش کشي حرص درارنوازش
 

 !ي مبل کناري روکردمیتش م پررو

 !کردمی کار رو منی استمی        که البته مطمئن ن

  رضا ، به زبون حال ي لبهای اون تاب چشمها و حرکت عصبیعنی        
 

 !ي کت رو بردارنی سرت رو کندم اگفتی مداشت

 ! مهتاب ؟-         

 ؟! جان -         

 ..زیم چ بهت بگخواستمیم...یدونیم ..گمی م-         

 ؟!زی چ-         

 من همش !..يدیپوشی و ساپورت رو مپوری گکی توننی ادی نبا-         
 

 ! رضا بودم ي اخمهامتوجه

  مشغول صحبت شده نیمهرسا با نازن.. بازدمی کت کشي        دستم رو رو
 

  بود، حاال احتماال همه دهی رضا نشني از حرفهايزی چشاهللای اگه ایول..بود
 
 ! من بود و دستهام ي زانويش به کت رو حواسي

 ! اخم کنه اهی صد سال سخوامی م-         

 ! کت رو با لبخند مرتب کردم ي قهی        و 

 !خوامی من دوباره رون م-         

 !        نگاهم به پسره افتاد

  خنده دار حرف یلیخ.. حرفش رو متوجه بشمی        تازه تونستم معن
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 !زدیم

  جمله رو تکرار کرده بود و هر بار از هر طرف نی از اول شام خوردن ا       
 

 !شدی رون فرستاده مبراش

  ي قهی ، نگاهش به من بود و با نگاه کردن من ، رفت تو ی بار ولنی        ا
 

 ! مادرشلباس

 ! بامزه بودی ولشیی        خدا

 ..خواستی بشقاب من رو هم مي توي        رونها

  یول..  شدم که بتونم بشقابم رو دست مادرش بدمزی خمیبا لبخند ن        
 

 :با من بلند شد .. روبروم بودبای هم تقرمهرداد

 !دمیاالن بهش م.. مهتاب خانمدینی بش-         

  من گوشت گذاشتن اعظم خانم ي برانجای ایکل.. ندارملی من م-         
 

  !آخه

 :        اعظم خانم

 ؟! جون دلم ي که نخورديزی چ-         

  !گهی لوسته که رضا رو خر کرده دي جون دلم گفتنهانی        هم

 :        مهرداد 

 ! شما دیی بفرما-         

  خوادی و حاال مگه مخوادی تعارف که نمی        زن داداش مهرسا هم کل
 

 ... و چقدر خورده وبخوره

  کنه دای ظرف رون پي از توهتونی حواسم بود مهرداد نمی        نشستم ول
 
! 
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  چند تا مرغ هایمی رژي گوشتها کباب بره بود و اعظم خانم براشتری        ب
 

  هم که رون یو چون اواخر غذا خوردن بود، هر کس... هم گذاشته بودرو
 

 ! داشت ، تمومش کرده بودمرغ

  زونی آوي کوچولو افتاد که بطرز خنده دارنی آري        نگاهم به لبها
 

  !ومدهی بر نپشی خوش تي از دست عموي کاردی دی بود وقتشده

  زده بود نی ، آرنهی شد تا سر جاش بشکی        مهرداد که با لبخند نزد
 
  !هی گرریز

         دوباره بلند شدم و با لبخند بشقاب رو سمت مهرداد که هنوز 
 

 : برسونه نی بود گرفتم که به آرننشسته

 ؟!هست ! کتف دوست دارم من -         

 :        لبخند زد و گرفتش 

  !ی ولکنمی مدایپ!  شمام ي من شرمنده -         

  دو دنیبا د.. اش رو قطع کردهی هم گرنی و آردندی همه خندبای        تقر
 
 ! رون درشت کهیت

 ! رضا و محمد شدمنی ، متوجه نگاه سنگنمی کامل بشنکهی        قبل از ا

 !رضا با همون اخم به مهرداد ...محمد به من        

  نگاه و چنگال رضا به دمید.. و نشستم دمی        شالم رو جلو کش
 

 .. جلب شدبشقابش

  هم ي روشیی انتهاي االن دندونهاکردمی خودم نبودم اگه فکر می        ول
 

  !شهی نمفشرده
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  ي لبخندهانیو ا حرکت نی با اگهی صد در صد مطمئن بودم دبای        تقر
 

  خونه می کردنها ، بردای رون پانی من و مهرداد سر جري و بدل شده رد
 

  !دهی رو ، نشون م" بهت نشون بدمی داداشهی" اون

 مهرداد ... کردمکی دوغ رو به لبم نزدوانی باال انداختم و لیی        ابرو
 

 ! من و سارا ي هایبه طرف صندل..نه از سمت خودش.. شدکینزد

 ! حق داشتندنای سارا ارستانی دبي انصافا دخترهای        ول

  !دیی بفرما-         

  !ی مرس-         

  ي ، در هر مدرسه شی مشکنی چرك و جی صورتشرتی تنی        اگه با ا
 

 !افتادی ، نصفشون آب دهنشون راه مرفتی مي ادخترونه

 همرا لبخندش رو ،  جواب نگاه کردن گهید...نشستی داشت می        وقت
 
 ! چشم گرفتن و خودم رو به اون راه زدن ندادم با

 ! اومد ی مردها خوشم مي جورنی از اشهی        هم

  هی سرتق براش مهمه و مثل بقي بچه هی ی ، حتگرانی دنکهی        از ا
 

 .. ويخوای و نميخوری چقدر مگهی نگفت که دنی پدر و مادر آریحت

 ! رون جور کردنی آري شده بود برايهر جور        بلند شد و 

  شوخ چشمهاشون ، اول ي با اون گوشه شهی که همیی مردهانی        از ا
 

  حواسشون کنندی به وقتش بهت ثابت می و سرخوش ، ولزنی هیکنی مفکر
 

 ! نه ای به کالست بربخوره نکهیفارغ از ا!  جا که باشه بهت هست هر
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  از اون ی نشونچیکه ه... اومدادمی نیظهر حس سر ي        نگاه کالفه 
 

 ..دمی کشیی صدایآه سرد ب.. توش نبودشیشگی همي گذاشتنهاکالس
        

  گذاشت و دست زی مي رو گوشه شی        ساعت دو شب ، مهرداد گوش
 

 .. بالش بردری رو زچپش

  رو يپوری گی لباس مشکيبای        چشمهاش رو بست و رد خطوط ز
 

  بود که فارغ از شکار یذهنش تجسم کرد که تمام امشب دنبال فرصت يتو
 

 ! دنبال کردنش داشته باشه ي برای رضا و محمد ، وقتيکردنها

  ری کرم رنگ شال حري لبه تونهی مقهی خوش سلهی فقط نکهی        و ا
 

  ست ي همون رنگ ، اونجورفی و کپوری رو با کمر بند لباس گیمشک
 

 ...کنه

  !ستی نیکی الحق که مشخص بود خواهر اون        

 ... تر و قهی خوش سلیلی        خ

 !        مهتاب 

 ! ، خانم ي هم داری        اسم خوشگل

 ! خورده ی        دندونپزشکه چه رکب

 !        تا کجاش سوخته ؟

 ...دی شد و پتو رو باال کشدهی لبش کشي        گوشه 

 ! ، درد داره حتما يزی چنیهمچ هی        از دست دادن 

  کردی اومد که هر بار که نگاهش مادشی        حرکت انگشت مهتاب 
 

 ...کردی مي گوشش بازي با الله داشت
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 ! خوشگل کوچولوشي        با اون گوشواره ها

 .. چونه اش رو خاروند و به پهلو شدری        دست برد و ز

 ! درد داشتدی        شا

 ..هاش رو باز کرد        چشم

  !کنهی بود انگار گوشش درد مي        حرکتش جور

 ..        جابجا شد و چشمهاش رو بست

 ! بخوابم دی        با

 ! لباس خوش دوخت ، بخوابه ي هجوم انحناهاونی کرد می        سع

  دهنش باال آورد و کی باالتر ، مهتاب هم تو رو تا نزدابونی        و چند خ
 
  کردی می لبش گذاشته بود ، سعي کبوديبا دست که رو...دندون گرفت به
 

 ! هقش بلند نشه هق

  ها و هی اون گرونی بود و مدهی        نفرتش از رضا به حد انزجار رس
 

  برم سر کار خوامی میفردا بگ" حرفش که کردی خوردن ها ، دعا محرص
 

 ! نباشه ي جد" پات رو خرد کردم قلم

 ! هار شده بود مثل قبلن هاشيور        اونج

 !اومدی از دست آقاش هم بر نمي که کاریی هاي        از اون جور

  ادشی صورتش نشست ي که روي ادهی بلند کشي        دوباره صدا
 

 .. هاشی بدبختيو همه ...اومد

  !نی        حس

 ..        بلند هق زد

 ! توئه ری        بخدا همش تقص
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 االن .. کوله ي کشو در آوردم و پرت کردم رويام رو هم از تو        حوله 
 
  معصومه رو ایبعدا مادرجون .  با خودم ببرميادی زلی وساتونستمینم
 
 ..ارندی رو بلمی وساي هی برام بقفرستادمیم

 ...دمی لبم کشي و انگشتم رو گوشه ستادمی انهیی آي        دوباره جلو

 !ارنی        رضا خبرت رو برام ب

  جمع کنند ابونی خي هات رو از توکهی تکهی امروز تنی همشاهللای        ا
 
 ! مهرساي براارنیب

  ، نقشه ضی مری روانهی ي        من احمق رو بگو نشسته بودم برا
 
 !دمیکشیم

  شاهللایا.  ضربه زدن رو هم نداشتندی حتاقتی لشیریکبی        رضا و زن ا
 

  جنازه می ، صبح پاشرهی سر بگشونی عروس دعا کنم هر چه زودترفقط
 

 ! اتاق ي از تومیاری رو در بهاشون

  !ی        وحش

  !وونی        ح

  !ضی        مر

 ! خود ی        ب

 !رذل ..فِیکث..        کثافت ِ

  ي با پاشنه عی سریلی که به در خورد باعث شد خي ضربه اي        صدا
 
  جواب دادن به مامان و سارا ياالن حوصله ..زی کوله رو هول بدم پشت مپا
 
 ! مسخره شون رو نداشتمي هاي دلداردنی شنای و
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  مراسم ختم رضا دوباره يفقط برا.. سر و صدا برمی بخواستمی        فقط م
 

 ...نجای اذاشتمی رو مپام

  کلمه نگفت اون هی بودن کنار و سادهی مجسمه وانی که عشبی        د
 

 !ستت بشکنه رضا  ، دمامانه

 !        دستت بشکنه رضا 

 ؟! بله -         

 ..        در باز شد و 

 ..        آه

 !        اه

 ...        تف

 !        عع 

 !کرد؟ی مکاری چنجای انهی بوزنی        ا

 ! تو ؟امیب!.. مهتاب جان ؟-         

 !        مهتاب جان و حناق 

 !ر مار         مهتاب جان و زه

  باز کوله رو هل یکم..ی صندلي        سرم رو تکون دادم و نشستم رو
 

 .. عقب تر دادم

 ! سالم -         

 ! ؟کنهی می چه غلطنجایا..        نگاهش کردم

 ..        فقط سرم رو تکون دادم باز 

 ؟! مزاحمت که نشدم-         

 !ي        کاش فقط مزاحم بود

 ..خودکار رو برداشتم حوصله ی        ب
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  !یستی ن-         

 : به دور و برش کرد ینگاه.. بودستادهی        مردد وسط اتاق ا

 ! چقدر خوشگلهنجای ا-         

  زی مي خطوط رودنی بهش انداختم و باز به کشي        نگاه پر تمسخر
 

 .. دادم ادامه

 ! که ي        تو خوشگلترش رو دار

 ! سر کوچه که هی و پنجاه مترستی خونه دوي تويری مي        دار

  از رمونیمس.. بودشگاهیامروز کالسهامون فقط آزما.. دانشگاه بودم-         
 
  !امی سر بهی..گفتم که..اممم..خوردی منجایا

 !        چقدر پر رو 

  ، ي ورنی خورده ارشی ، چون مسومدهی عروس هنوز ندمی        من ند
 

 ! شوهر گور به گور شده اش ي  خونهادی بپاشه

 ؟ !نمیبش... امم-         

 .. اشاره کردمی        به صندل

  !نی بش-         

  !ی مرس-         

 .. خودتر ی بیکی از یکی..خوردندی دو تا به در هم منی        الحق که ا
 

  ..ضتریمر ..بوگندوتر

  یلین تو و سارا رو خ منیبب..دیشا..دونمیم..راستش..من .. مهتاب-         
 

 ! دارمدوست

 .. نگاهش کردمیرچشمی        ز
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 همونجا ..بعدش.. رضا بودمتی متوجه عصبانشبی دیعنی...شبی د-         
 

 .. نگفت يزی ، چهی بهش گفتم چی چهر

 ..کنمی        حس کردم دارم عرق م

  باهاش تماس گرفتم ازش خواستم بگه یصبحم هر چ.. بعدش-         
 

  به وقت ی فکر کنخوامینم.. اممیعنی... جواب دادي ،همش سر سرچشه
 

  امیگفتم ب.. نگرانش بودمیلیخ..االن که ..ی چای نکرده من فضولم يخدا
 
 ! آخه چشه نمیبب

 ! چنگ زد" نگرانش بودم"        انگار قلبم رو با 

 !شبویگفتن د..دمی        تا از مامان و سارا پرس

 ..اومدی نم        نفسم باال

  !دهی رو فهمی        همه چ

  که شبی همون دیعنی... ناراحت شدم بخدایلیمن خ.. مهتاب-         
 

  همش نگاهت ی و متوجه بودم داره عصبانزدمی باهاش حرف مداشتم
 
 اخالقش ..یشناسی از من مشتریتو که رضا رو ب ..یعنی... کهدمیفهم..کنهیم
 
 تو رو هم ناراحت ..گهی دستیخوب ن.. دونمیم.هم ..هم غده.. کمهی
 

 به ..می بودرونی بي سرهی یحت..بخدا من قبال چند بار بهش گفتم..کرده
 

 من ..هی جورنیچون داداش مهردادم هم اخالقش هم.. بوددهی هم توپنینازن
 
  ناراحتت خوادینم.. بخداستی که بدجنس نیدونی میعنی.. از سردونمیم
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 گفت .. باال ناراحت بودهی تو که رفتشبی دمامان گفت اصال چقدر..کنه
 

 حالت .. از صبح چند بار زنگ زده گهیم.. اعصابش خرد بودهیلی خصبحشم
 

  به آقا ي سرهیمن خودم ..شهی میزود عصبان..دونمیم.. کمهی..دهی پرسرو
 

 ..گفتم

 !منو بکش خدا .. خداي        ها

  !ی درستش کندی گفتن خودت با-         

  که با وحشت سرش دی تو نگاهم دی چدونمینم..سرم رو بلند کردم        
 

 ! انداخت و لبخندش رو خوردنیی پارو

  تو االن دونمیم.. که حاال مثالخوامیبخدا نم..دمی اصال بهش حق نم-         
 

 ! لبتو ؟نمیبب...اممم...ی ناراحتچقدر

 چشمهاش رو به  نگاهش کردم و همراه لبش رو گاز گرفتن ، باز زی        ت
 
 ! دوخت زیم

 !        االف مسخره 

 ! بگه دکتره االن ؟خواستی        م

  ی بپوش چی چگهیبه منم همش م ..یعنی..اگه..ی کمهی -         
 

 .. بگمخوامیم..نپوش

 !؟ی چی بگيخوای م-         

 !منم مثل خواهرت بدون..یعنی.. بخدایچی ه-         

 : لبخند زد-         

 .. با تو و سارا خوادی دلم میلیخ.. خواهر نداشتمچوقتی من ه-         
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 !مثل خواهر ..میدوست باش.. جوننی نازننطوریهم
         
  که رضا درست بشو یدونی میعنی...ی کنزی چشتری اگه بی کمهی -         

 
 ... اخالقشنی استین

 ؟! کنمزی چ-         

 : انداختنیی سرش رو پا-         

 دعوا .. نشهينجوریکه دوباره ا.. بگم خوامیچون م..یعنی..نی هم-         
 

 !شهی میرضا هم عصبان..خب..نشه

 ؟!نکنم!..زی چ-         

 :        آب دهنش رو قورت داد

  یب ..دیخب شا..یعنیرضا ..دمیشا.. خوشگل بودیلیخ.. لباست-         
 

 ..گهی اس دقهیسل

 !        لبخند زد

  ي خونه يتو.. صورتميتو.. روميداشت جلو ! یخترك دهات        د
 

 !دیخندی و مکردیمسخره ام م..خودم

  !می کنتی کم رعاهی دی ما با-         

 !دمیدی رو ملی ، عزرائموندی منجای اگهی دي هی        ده ثان

 ؟ !رونی بي برشهی م-         

 !دی ببخش-         

 !اگه ممکنه .. با همکارم حرف بزنمخوامیم..ستی نيزیچ.. نه-         

 :        بلند شد هول 

 !باشه حتما .. نه -         

 : هم قالب کردي        انگشتهاش رو تو
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 ! مزاحمت شدمدیببخش..دیببخش... امم-         

 ! بهش نگاه کنم ، سرم رو با دستهام گرفتمنکهی        بدون ا

 ! در رو هم ببند لطفا -         

  و حس کردم دمی کشیقی بسته شدن در که اومد ، نفس عمي   صدا     
 

  ..زنهی داره بدجور ممیشونی پي تویرگ

  لهت کنه ، صبح زنش بلند شه از راه ادی        شب خودش اونجور ب
 

 ! روانت رو بماله ادی بدانشگاه

 !دمی کوبزی مي وارهی        با پا محکم به د

  !گهی        بکش منو د

 ..     بلند شدم و دور اتاق راه افتادم   

  رمی نفر رو بگهی خواستیدلم م.. نامنظمم تحت کنترلم نبودي        نفسها
 
  یموقع.. نفر رو بکشمهیفقط ..یهر ک..یمهم نبود ک.. خرخره اش رو بجومو
 

 ! بکشم از سر دلغی هم فقط جزمیری دارم خونش رو مکه

 ! سرمایخدا.. خدا سرمي        وا

         سرم رو با دستهام فشار دادم و همون جور دور اتاق قدم 
 
  سه تا خورده بودم تا خوابم شبید...تمام پروفن هام تموم شده بود..زدمیم
 

 !کردم؟ی مکاریحاال چ..گرفت

  و بهش زل ستادمیا.. به چشمم خوردزی مری بند کوله از زي        لبه 
 

 ..زدم

 ؟!م  کنکاری چخواستمی        م



 1543 

 ؟!        برم 

 !        تموم ؟

  شرف ی بي زورگونیبعدش هم ا..نای        برگردم خونه باباجون ا
 
 ؟ !نیی اونجا آب خوش از گلوم بره پاذاشتیم

  !نجای اگردوندی برم مدیکشی اومد موهام رو می        البد م

  !دمی کوبنی        پامو محکم به زم

 ..        نه 

 ! راه رو درست نرفته بودم        من

  رو مخش و اونم اعصابش ي آقام نبود که برای مثل محمد یکی        رضا 
 

 !ادی و کوتاه بنهی بارت کنه و بعد بره بشچاری بشه و دو تا لخرد

  یلی ، فقط چک خورده بودم و سدهی نکشی        قدم اول نقشه ام به دوم
 
  پر وونیانگار داره ح.. ملت يجلو بود دهی ام رو کشقهی چند بارم که و
 
  !رونی بکنهیم

  !وونی        ح

  که انتخاب کرده بودم یراه.. راه ها وارد شدنی از اشدی نموونی        با ح
 

 ..دیکشی ممارستانی کارم به بگهی هم دو روز ددادمیادامه م.. بوداشتباه

 .. رونی بدمی رو گرفتم و کشفی        با انگشت پا ، بند ک

 ادامه .. نداشتمیچیاالن که ه.. رو باخته بودممی بار زندگهی        من 
 
 ..شدی ، سر کار رفتنم هم کنسل مدادمیم

 .. شدمرهی و به کوله خی صندلي        نشستم رو

 ! بدتر بودي اگهی        االن رفتنم از هر کار د
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 ..کردمی مهرسا باز مي راحت جا رو برایلی        خ

 ...رفتی مکندمی دختره رو منی کلک ادی اول با       

  و چقدر خوب کنهی می واقعا برام مهم نبود رضا چه غلطگهی        االن د
 

 ! نه ای و کوفت شده و سر براه شده شده

 !  خانم دکتر خورد،ی خوب شده بود که به درد مهرسا منقدری        اگه ا
 

 ! چرا مال من نباشهخوب

 ! چون منو دوست داره کنهیا رو م کارهنی        ا

 ! فراموشم کنه تونهی        نم

 !        نکرده 

 !        فراموشم نکرده 

 ؟! داده به من ری فقط گهی        وگرنه مرگش چ

 ؟! و همه جا واری رو در و دنهیشی نگاهش مرسهی        چرا به من که م

 !        فراموش نکرده منو 

  چرا صبر نکرده و برداشته زن خورهی داره حرص ممخوری        قسم م
 

  !گرفته

  !نهیی سمت آدمی        دست به کمر شدم و چرخ

 !        من 

 ! به اتاقم کردمی        نگاه

 !        من 

 .. اومدادمی ذهنم ي        آقا گفتن مهرسا تو

 !        آقام و 

 ! ذهنم اومدير کوچه تو نوساز سي و پنجاه مترستی دوي        خونه 

 ! وي و پنجاه مترستی دوي        خونه 
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  به ی پر ذوق مامان و سارا تو ذهنم جون گرفت وقتي        لبخندها
 

 ..کردندی نگاه ممهرسا

 !خواستمی خودم ميبرا..        توجه سارا و مامان رو

 !        آقام و خونه و سارا و مامان رو 

  ! خودم تنهاي        برا

 ! دوباره بدبخت بشمذاشتمی        نم

 ... مهم نبودگهی محمدش هم دای        رضا 

  نی اخوامیفقط م... خداوونمیح...ستمی مه االن انسان ني بقدریعنی        
 
 ! خودم دست و پا کنمي ، خودم بهترش رو برای که ازم گرفتییزهایچ

  !نمی        بذار بب

 !ادی با عرضه خوشت ميمها تو هم از آددی        شا

 !        نه ؟

  !گشتی به حالت نرمال برممی ، زندگگذاشتمی رضا مي        دست رو

 ؟!        مگه دکتر قبولش نکرده 

 ؟!زدی نبود که براش له له می بهرامي دختر آقامای        ش

  ، اشک تو چشمهاش دشیدی خواهر فربد نبود که تا مدتها منای        آدر
 

 ؟ !بستی محلقه

 ؟! خوب بود ، چرا مال من نشه نقدری        اگه ا

 ! بفرستم سر آقا ؟ی وصلی بابا جون ، بعدش وکي        بذارم برم خونه 

  کهی بندازه و چنتا ترونی بمی پنجاه متري        که مستاجر رو از لونه 
 

 ! ؟ارهی برام پس بلباسهامو

  کارمند هی مثل خواستمیبعدش م.. بود        االن دو زار ته کارتم پول
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 ؟! سر کنم ماه روي ، چطوربدبخت

 !دادی رو نمی لباس مجلسهی        حقوقم کفاف 

 !رم؟ی        لونه موشم رو بگ

 !        که برم بچپم توش ؟

  و دق نمی رو ببنی لباسها و جواهرات مهرسا و نازنامی        بعدش هم ب
 

 ؟ !نکنم

  خونه کی آنتلی خونه اش رو بده و البد برم وساي مهی بهم ول        مهرسا
 

 ؟! و جون پس جون نشم نمی رو بباش

 ! بخورم ؟ی چه گوهقای باباجون دقي        برم خونه 

  فرش وسط ي رو رواتشیمحتو.. رو بازپشی        کوله رو بلند کردم و ز
 
 ..ختمیر

  !مونمی منجای        هم

 ؟! سابقم بهم برگرده ی خوشبختشدی که ممرفتی        کجا م

 ! داشت ی همه چنجای        ا

  زیتو عز...قربونت برم ها ...دنهاینازکش..آرامش..مادر..برادر ..خواهر..        آقا
 

 !رضا ... بودیهمه چ.. مامان ها یدلم

 : کردمزی        چشمهام رو ر

 !        رضا مال خودمه 

  گهی کوفت و زهر مار دچیق و عالق بود ، نه بحث ه        االن نه بحث عش
 
  !يا

  تا ابد در گهیمن که د.. روز ازدواج کنمهی خواستمی        باالخره هم که م
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 نه .. عاشق بشمخوامی نه مگهید.. کارشی قلبم پلمپ شده رفته پکری پو
 

 ..فارغ

 ! و کرد و کشت و تمام ری رو زد زی همه چنی        حس

  ، نایباز آقاجون و بابابزرگ ا..گهی دو سال دیکیالبد تا .. االن هم که       
 
 ... ازدواج کنه ودی که بسه و باگرفتندی دور آقا و مامان رو ماومدنیم

  !ی بشی زن فالني بردی تو سرم بازدی ماومدی        البد هم رضا م

  از یکی ي طالق داده ای از آشناها ، یکی ي        مثال پسر زن مرده 
 

 ...لهایفام

 !        منم کتک بخورم و دو روز اشک و ناله کنم و بعدش نتونم بگم نه 

 ؟!کردمی        چرا با خودش ازدواج نم

 !        با خود دست نخورده اش

  و ستی و مثل سابق نی خبر مرگش خوب شده کلنکهی        مگه نه ا
 

 ...اره و  االن دو تا خونه دنی باال رفته و همپستش

 ! کالس من هم بهترهي        برا

 !شهی        ارزش من کامل مشخص م

  که کنمی ازدواج می با وجود طالق گرفتنم هم ، با کسی        که حت
 

 ! بوده مجرد

  !نهی        هم

 ! هم به دركومدین..        عشق و عالقه هم بعدا بوجود اومد ، اومد 

 ؟!آدم چه خبره  دل ي توفهمهی می        ک

  ، دونستندی بود و همه هم منی دلم عشق به حسي        مگه اونهمه تو
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 ! ازم دوا کرد؟يدرد

  !شدمی ، مشدمی        حاال هم عاشقش م

 ! سر مهرسا يفدا.. شدمی        نم

 .. شددهی        کنج لبم کش

 ..        لباسهام رو برداشتم

  باباجون و ي خونه رفتمیم..و با هم داشتم رزی همه چينجوری ای        ول
 

  ي بازنده هی ، گرفتمی و لونه ام رو مکردمی می هم که آقا رو راضبفرض
 

 ! بودمیواقع

 ..دادمی رو از دست مزی        همه چ

 ..کردمی ترکش استفاده مری تنی آخرنی از ادی        با

 .. مردم بشم و ی نشدم که بخوام وارد زندگثی        هنوز اونقدر خب

  ..ی        ول

 !کردمی ، داشتم در حق مهرسا لطف مينجوری        ا

 ! بودی        دختر خوب

  بشه که یزن کس ! ي و دکتریی و کدبانوی خوبنی دختر به افهی        ح
 
 ! ذره هم دوستش نداره هی

 !        رضا 

 !        منو 

 !        دوست داره 

 ... ، از فکر خارجم کردلمی        زنگ موبا

  با نای مامان ايصدا.. رفتمنیی        بدون توجه به سالن ، پله ها رو پا
 

 ! من ، قطع شددنیرس
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 ! آشپزخونه بودي تونینازن..        سمت آشپزخونه رفتم

 !کردی رو فوت مشی چاوانی ، لزی داده به مهی        تک

 ! بودی        حرص از نگاهش خوندن

 .. داروها رو باز کردمخچالی     در    

 ؟ !ی خوب-         

 :        برگشتم و بهش نگاه کردم 

 ! مثکه -         

 ! بشکنه دستش -         

  !رونی        نفسم رو فوت کردم ب

 ! رضا نهیبی کارش رو منی ای        تالف

 !        بذار خرم از پل رد بشه 

 !م  براش بسازی جهنمهی        

 ! خوشگلي و پنجا مترستی دوي        تو اون خونه 

 ! ؟نجای اشهی نمدای پيزی چي سر درد-         

 !ارم؟یبرم برات ب.. باال ناپروکسن دارم-         

 : سمتشدمی        چرخ

 ! برو-         

 ؟ !يری میی جا-         

 ! هست؟یناپروکسن چ!  اوهوم -         

  !ندازهیات مر !..هی عال-         

 : که رفت مامان وارد آشپزخونه شدنیو نازن..        سرم رو تکون دادم

 ! ؟يری مییجا.. مامانم-         

 ! اوهوم -         

  !شتری چشمهاش بی شد و نگرانکتری        نزد

 ؟! رو ببخشم به مهرسا و برم ی نگراننی اخواستمی        من م
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 !        عمرا 

 ؟!من چکار کنم آخه ..مان فدات بشه ما-         

 :دمی آب رو سرد کشوانی        ل

 ! مامان ؟ی بکنيخوای مکاری چ-         

  فشی حرچکدوممونی که هيدید!.. مامان شبی که دشیدی د-         
 

  ها ارهی سرت میی بالهی نباری اشهی میمهتاب مامان بخدا باز وحش..مینشد
 
! 

         
 ؟! مامانم يری کجا م-         
         
 بعدش هم ..فردا هم پنجشنبه اس...ی گرفتی امروز رو که مرخص-         

 
 ! آورده نشیی پاطونیتا اون موقع آقات از خر ش..جمعه

 دوباره .. به مامان ، قرص رو دستم دادی وارد شد و با نگاهنی        نازن
 
 !هم وارد آشپزخونه شد سارا ..و قرص رو باال انداختم.. رو پر کردموانیل

  کی نزددمی ، مهرسا رو دیرچشمی و ززی مي رو برداشتم از روفمی        ک
 

  !پنجره

 ؟! مهتاب -         

 :        دنبالم اومده بود مامان

 ! ؟گمی کجا م-         

 ! فائزه یحت..کردندی        برگشتم سمتش و همه داشتند بهم نگاه م

 ؟!یبهش بگم کجا رفت..ادی االن م-         

 ! بگو رفت به جهنم -         
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 :        سارا 

 ؟! مهتاب -         

 ! جمعم کنه ادیبگو ب ! ابونای برم ولو بشم تو خخوامی م-         

 ! خدا ي وا-         
        
 ؟! نه ای مرگتو یگیم !..دهی ش-         

  که مثال ی مواقعيراشگردش بود ب..        باز شونه اش رو باال انداخت
 

 ! نگه يزی چزدی زور مداشت

 ! نبود که يزی چ-         

 ؟! که -         

 :        لبش رو تو برد 

 !دلم برات تنگ شده بود..یچیه.. بگم خبی چ-         

  تا فتتیمگه ش!..؟ی داشتکاری چشگاهی تو اول بگو تا االن تو نما-         
 
 ؟! نبودکی

 !ه اش رو باال انداخت        باز شون

 ؟ !دهی بکشم شغیج.. بخدا من اعصاب ندارم-         

 !يتو که خودت بدتر.. برو بابا-         

 ؟!گمی چه مرگته م-         

 ..همش..ینیاز دست گل..گهیاعصابم خرده د..همش.. بابایچی ه-         

 ؟ !گمیچته م ! ي زنگ نزدنی بخاطر ا-         

  ، لهای سرعت سمت گاردرنی که زد و از الیی با راهنمامیان        نگاه عصب
 

 ! رفت نی کم کرد ، از بسرعت

 :        پارك کرد
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 ؟! مهتاب -         

 ..        متعجب نگاهش کردم

 ! مهتاب -         

 ! بگو -         

 !یحالم خوبه ول..دوباره.. من-         

 ! خدا ای        

 ! کامل نبود نمی        خودش عقلش همچ

 ! به کله اش زنهی مونا و نفس و پرستو مشی        گفتم دو روز بمونه پ

  !فتهی        نگاه متعجبم باعث شد به من و من ب

 ! نبودنی بود در مورد امی        هر چ

  هق هق و آبغوره ، سرم رو ی        در مورد اون آشغال بود تا حاال با کل
 
 !خوردیم

  ندازمی وسط بزرگراه خودم رو مرمی میزبون باز نکن..گمی نمگهید -         
 
  !يزی چي ایلی ترهی ریز

 ! هست يزی چهی ..یعنی..یفهمیتو نم.. اعصابم خرده خب-         

 ؟ !ی چ-         

 !دمی نفر رو دهی ..شگاهیتو نما.. من-         

 ؟!خب ...يدی نفر رو دهی.. نی آفر-         

 ..ه سر تکون داد        کالف

 ؟! خب-         

  ..يبرا..وزارت نفت .. ازیعنی..سالن نفته...ي برا-         

 !؟يدی دویک..؟ !هیک !..دهی ش-         

 :        آب دهنش رو قورت داد
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  ی شرکتنیهم..همون.. تویوقت..چند سال قبل..شناختمشی قبال م-         
 

 ..داداشت..رضا هم هست االن..که

 !   دستهاش رو دور فرمون مشت کرد     

 !میازدواج کن..میخواستی م-         

 !        با لرز برگشت و نگاهم کرد

 ! گفته ی ترسناکي        انگار جمله 

  ادی بخواستیم..خودش گفت ازت ..خواستی م-         
 

 ..بعدش..يخواستگار

 ! بعدش؟-         

  بهم فحش یکل..بهش گفتم..ياستگار خوومدین..یعنی..ومدین.. نشد-         
 

 !خوادی تو رو میگفت ک..حرف زشت..یهمه چ..داد

 !کرد؟ی مهی        داشت گر

 : شونه اش گذاشتمي        دستم رو رو

 ! تو ؟یگی می چفهممی من اصال نم-         

 ! فربد -         

 ! زدهی گرری        ز

 ! فربد ؟-         

 : تکون دادهی        سرش رو با گر

 .. کنمکاری چدونمی من نم-         

 ؟ !هیفربد کدوم خر..نمی بسای وا-         

 ؟! بودی        منظورش از فربد ک

 ..        باز شونه اش رو باال انداخت

 !رضا هم هست.. دوستِ-         
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 !گه؟ی        فربد رو م

 ! ؟نای        داداش آدر

 !؟یوانی        فربد ک

 ! ؟یوانی فربد ک-         

 ؟!نگه آره .. خداای        

 ! اوهوم -         

 !        شونه هام افتاد

 !        خداوندا 

 ! خل و چل با فربد بوده ؟نی        ا

 ؟!        با اون گرگ هار 

  نمشی ببخوامیمن نم.. کنمکاری چدونمینم.. کنمکاریچ.. مهتاب-         
 
 ..همش ..گهید

 :دمی گرد شده پرسي با چشمها       

 ؟ !ی همش چ-         

 من .. هايزی چینه که فکر کن..شعوریب..هی عادیلیخ.. و ادی همش م-         
 
  بفهمه من طالق ترسمیم.. باهاش حرف بزنمي چطوردی بادونمینم
 

 گفتم بذار قبول !..؟یفهمیم..تیخ.. مهتابشمی متیخ!..آبروم بره ..گرفتم
 

  وقت فکر نکنه حاال من ناراحت گذشته ام و هی.. بشم مترجمشونکنم
 
  ی ولتونمیمن نم..ستی نادشی يزی که راحته و اصال چنقدریخودش ا...نایا

 
 تو .. ازشادیهم بدم م.. باشمگهی جور دهی هم تونمینم.. خودش باشممثل
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 گفت مگه خر مغزم رو گاز .. زشتیلیخ.. باهام حرف زدي چطوریدونینم
 

 !.. توي خواستگارمای بگرفته

 ! گفت ؟ی کِ-         

  هم تونمینم... گفتزهای چیلیخ..گفت تو ...گهی همون موقع د-         
 

 مجبور ..همش..زنهیتلفن م..ادی میوقت..حاال..ادی نشون بدم ازش بدم مبهش
 

 مترجمشون هم که ..گفتم حاال دو روزه اشکال نداره.. قبول کنم شدم
 

 ..گهی دهی جورهی ..یول.. اومدهشی براش پمشکل

 !دی صورتش کشي        دستهاش رو تو

 ! شده ؟ی        مترجم ک

 ! مترجم کجا بوده ؟-         

 ..گفت.. اومدش-         

 ! فربد؟-         

 ! اوهوم-         

 ؟! خب-         

 تصادف .. اومدهشی پیبراش مشکل..مترجم ندارند.. گفتش-         
 

 !ادیب تونهینم..کرده

 !؟ی و چادی همش م-         

 ! که یدونیم.. پر روئهیلیخ..؟!یدونیم..زنهیحرف م..گهی دیچی ه-         

 : سمتش دمی        کامل چرخ

 !؟يتو قبل از ازدواجت با فربد بود..نمی بذار بب-         

 چند .. نبودينجوریا..؟!یگی میچ..؟! باهاش بودموی چیچ.. نه که با-         
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  یدونیم.. بودنیبخاطر ا..ي خواستگارامیبعدش گفت من حتما م.. همشهما
 

 ! ؟هی چدونستمیمن اصال دوست پسر نم!..من از اونجور دخترام ؟..که

 !        آها 

  ، توقع داشته دوست دهیپری جنگل مي گرگهاي        خانم با سر دسته 
 

 ! هم نباشه دخترش

 !        خر االغ 

 ! خب؟-         

 .. بعدش اخراج شد-         

 ؟! خب-         

  ومدین..گهیبهم خورد د.. مهتابدونمینم..گهی بعدش د-         
 

  !گهیبهم خورد د.. بگمیچ..یعنی..اصال باهام حرف نزد!...يخواستگار

 !شهی        باورم نم

 ! داشتملی و تحلهی به تجزاجیاحت..کردی        اصال فکرم درست کار نم

 : و با ترس شونه ام رو گرفتدی  چرخ      

 ؟! مهتاب-         

 ؟! هوم-         

 ! ام کردمگهی کار دهی.. من-         

 ! خدا ي        وا

 : زبون باز کردعی سردی گردم رو که دي        چشمها

 ! شامي شنبه دعوتم کرده برا-         

 ؟! فربد-         

 ! باز هی گرری        زد ز
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  ي جورهی یول... گفتم هایعنی.. من اصال نتونستم بهش بگم نه-         
 

  که هی تشکر از کاريبرا.. حتمايای بدی خودش گفت بایعنی.. کهنبود
 

 .. وي انجام دادبرامون

 !        لبهام رو با حرص تو بردم 

  وزارت خونه شون بوده يبرا.. اون چرا بخواد ازت تشکر کنه-         
 
 !و بدن تمامپولش ر..گهید

  !خوامی من اصال گفتم پول نم-         

 !؟ي کردی چه غلط-         

 !ختیری اشک مي        مثل ابر بهار

 مامانم ..؟! کنم کاریبگو چ.. دختر عمه امهیشنبه عروس.. مهتاب-         
 

 ! رو ببرم سر کارنیتازه دو روزه گذاشتن ماش!.. پوست از سرم کنده بفهمه

 !اد؟ی ازش بدت میگیمگه نم!.. ؟دهی بگم به تو شیمن چ.. خداي ا-         

  به ستیروم هم ن.دونمیم..رهیگی رو بابا ازم منیماش!.. مجبور شدم-         
 

 !امی بگم نمفربد

 : دادمرونی        نفسم رو با حرص ب

  !دونهی مامانت در مورد فربد م-         

 اگه بفهمه سکته کرده .. اگه بفهمهی ولاالن..دونستیقبال رو م... آره-         
 

 !خورنی به درد ما نمنای اگفتیهمون موقع هم م..تمام

  ي        تلفنش که زنگ خورد با پشت دست اشکهاش رو پاك کرد و از تو
 
 : درش آوردفیک
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  !عیه ..یحاال حساب.. مامانه-         

 ! ؟هی چ-         

 :        تلفن رو سمتم گرفت

 !فربده ..ای ب-         

  بهش نگاه کردم که متوجه بشه احمق يجور...        سرم رو کج کردم
 
  !ی چیعنی

 ؟! چکار داره -         

  !رهیگی؟ همش تماس م! بدونم ی من چ-         

 ..ای        خدا

 ؟!آره!.. ؟ی بدونی تو چ-         

 ! مهتاب ؟-         

  ي کاردونمی چه مای..نی داریه عروسبگو شنب..جوابشو بده.. مرض-         
 

  ی چه غلطنمی ببامیتا خودم شنبه پاشم ب...يای بیتونی اومده نمشی پبرات
 

 !یکنی ميدار

 : دست تکون داد ي        تلفن رو تو

  از گهیحاال نم..می داری نبود عروسادمی..امیمن گفتم م.. زشته-         
 

 ! داشتن؟ی رفت عروسادشی ذوقش

 ! زنگ قطع شديصدا        

  جا هم که باهاش نیتا هم !..يای نمیگیزنگ زد بهش م ! دهی ش-         
 
 ! خدا بهت رحم کردهی رفتشیپ

 اونم !..دمیرسی خودم ميداشتم به کارها.. رفتمشی من کجا پ-         
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 .. گفتاومدش

 فربد انسان  !..شناسمی گرگ هار رو من منیا!.. نگو یچی هگهی د-         
 
 من .گردونهی سر چشمه تشنه برمبرهی ملوی و وکریدختر وز ..ستین

 
 ! دارهي نقشه اهی.. جنس جلبش رو شناسمیم

 ..        به روبرو نگاه کردم

 !؟ي چه نقشه ا-         

  براش ي کارهی خوادیم.. داره تو سازمانی پست خوبدهی شدهی        شن
 

  !يزی ، چي ، واسطه ايکار..دونمیچه م!..بکنه

 ! حالتشه نی بهترنی        ا

 .. نهای        

 ! از شوهرش جدا شده دهی        شن

 تو اون مدت .. که من ازش سراغ دارمی هم با اخالقدهی        ش
 

 ! بود یلی خرهی ، گذاشته باشه دستش رو بگشونیدوست

 ! آماده اسي لقمه هیالبد براش .. طالق گرفتهدهی        حاال که فهم

 ! هم کاسب بشميزی چهی باهاش بپلکم ي دو روزهی گهی       م 

 ! هم که هستشگاهی        از اون ور مسئول آزما

 ! کنم دای پتونمی        مثلشم که نم

  ، که ي ایی هر جاي بوگندوهاي های قلمی از اون نیکی        عمرا که 
 

 !ند رو داشته باشدهی شي ، نصف دلبرپلکندی زنبور دورش ممثل

  نی جور کنه اتونهی براش آشنا و واسطه می        از اون ور هم که کل
 

 ! االغ من دوست
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 !ي نداریرمونی        کارد بخوره به اون شکمت گنده بک ، که س

 !ی بشکی نزددهی بذارم به شینی        خوابشو بب

 ؟! مهتاب -         

  ناقص نی ايچرت و پرتها..بذار فکر کنم... بازستمیمطمئن ن ...ی        ول
 

 ! چه مرگشه قای آقا گرگه دقنمیبب... رو بذارم سر همالعقل

 ؟!گمی می چي نقشه -         

 : سمتشدمی        چرخ

 .. بازیبخدا بفهمم باهاش قرار گذاشت...یشی نمکشینزد !دهی ش-         

 ..کجا من..ی قرار چ-         

 !.. نگویچی ه-         

 ..با هر دو دست گرفتش.. تلفنش بلند شديره صدا        دوبا

 ؟! کنمکاریمن چ!..ي وا-         

  !گهیجواب بده د.. هاتي خل بازنی با ادهی شيری بم-         

 ؟! بگمی چ-         

  ي تولی صورتش تاب دادم و به موباي آلود توضی        چشمهام رو غ
 

 : اشاره کردمدستش

  !يری بگو نم-         

 : گوش بردکی رو نزدلی تکون داد و موباي      کالفه سر  

 ! سالم-         

.         

 !خوبم..ممنون... اوهوم-         

 ! ناز حرف نزنه ينجوری کردم و بهش فهموندم اکی        چشمهام رو بار

 !نیتو ماش...اوهوم.. بله-         

 !        اوهوم و کوفت 
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 . بودکیفترا.. شدرید.. خب-         
         
  !ی مرس-         

  زد و بالفاصله که نگاهش به من افتاد ، لبخندش رو ی        لبخند کوتاه
 

 ! کردجمع

 !        احمق 

 ! وقتیلیخ..آره.. نه-         

  !کردهی مهی االن داشته گرنیانگار نه انگار هم..دی با صدا خندنباری        ا

  اگه تو دونمینم..خوردی خنده اش رو مافتادی        نگاهش که به من م
 

 ؟! خنده ری ززدی مي نبودم چطورنیماش

 ..امم.. باشه-         

 "!  تمومش کن "        به من نگاه کرد و اشاره کردم

 ... شنبهي براتونمینم ..یراست..زهیچ..مم..فربد.. امم-         
         
 .. اومدهشی پ براميکار..ستی نيزینه چ.. ام-         
         
 .. خب-         

  چسبوند شهی با اضطراب خودش رو به شی بردم ولکی        سرم رو نزد
 

 ! از من دور باشهکه

 !هیکار مهم ..یلیخ..باور کن.. نه-         

 ! به من نگاه کردی        لبش رو گاز گرفت و با سر تکون دادن

 !دی ببخش-         
         
 !دمیانجامش م..خودم..یمرس.. نه-         
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 ! گونه اشي رودی        با دست کوب

 !می داری عروسگهی        احمق نم

  برات امی کار دارم که اون مار هفت خط هم بگه خودم بگهی        م
 

 ! بدمانجامش

 ! خودش رو رسونده؟نجای تا اي ناقص العقل چطورنیا..ای        خدا

 !؟ی سالگ و هشتستی        تا ب

 ! اش حق دارهچارهی        نه که اون مامان ب

 ! بپادشی        حق داره بخدا چهار چشم

 .. خب-         
         
 .. امم-         

 ؟ !کنهی میداره چه غلط ..ای        خدا

 !مزاحمت بشم.. آخهخوامینم.. نه من-         

.         

 .. امم-         
         
 ..ب خ-         
         
 ! خوبه کشنبهی.. باشه-         

  خودش فقط نگاه ی فرستادم ولرونی بمینی        بازدمم رو با صدا از ب
 

 ! کردي اناچارانه

  !کشنبهی        شنبه رو عقل کل انداخت به 

  اش جهی خودش ، نتي اونهمه فک زدن من و آبغوره گرفتنهایعنی        
 
  !رتری روز دهی یر شام ، ول شد که بره سر قرانیا
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 نگاهم به .. رو نگاه کردمرونی و بدمی کوبمیشونی        دستم رو محکم به پ
 

 !از هشت گذشته بود.. افتادساعت

 ! کنده بودی        رضا پوستم رو غلفت

 !        فقط پام برسه خونه 

 ... کردنش که اومد برگشتم و نگاهش کردمی خداحافظي        صدا

 ! رو انداخت عقبلی     موبا   

 !تونمیگفتم من نم !..يدید ! ای ب-         
         
 ! برمکشنبهی دی حاال با-         
         
 !تونمی گفتم من نم-         
         
 ؟! نه ای گفتم -         

 ! با پا برم تو حلقشخواستی        دلم م

 !م از خود درخته  کرگفتمی بود ، مي اگهی دی        اگه کس

  فقط ، مشخص بود شناختمی کودنم رو خودم مقی رفنی ای        ول
 

 ! بره خوادی و نمناراحته

  !دهی و عقل کاملش بهش اجازه نمخوادی        نم

  یی ، تواناشیدیچسبی نمی و دو دستيکردی رو ول مدهی        بقرآن ش
 
 !اه  چي داشت صاف صاف بره خودش رو پرت کنه تونویا

 !ری دهن شي بره تومی مستقای        

 !        دندونهام رو بهم فشار دادم

 ! باشه آقا فربدری خيدی        خواب د

 !ي اومدی دفعه اشتباهنی        ا
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 ! بکنم من یچی دمت رو قي جورهی        

 !رمی بگدی        اصال حال تو و اون رضا رو ، فقط من با

 ؟! آرهياخوی رو مدهی        ش

 ! مهتاب -         

 ! شده رمیفقط برو منو برسون د!..  مهتاب و مرگ-         

 ! مهتاب؟-         

  چشه نمیبذار برم فکرهامو بکنم بب.. نگویچی االن هگمی م-         
 
 ! ازت سر نزنهي اگهیغلط د!..خب؟!..نیا

         
 ! نه تو نه من ،..به جون آقام  !..دهی سر بزنه ش-         
         
 ؟!يدی فهم-         

 ..        روشن کرد

 ! نه ؟ای يدی فهمگمی م-         

 ! آره بابا -         

 !        آره و هالهل 

 .. اشاره کردم برهدهی        در که باز شد به ش

 ..        دستش رو تکون داد و روشن کرد

 ! ربع به نه بودهی...        وارد شدم

 ؟!   چهار کجا      

 ؟! ربع به نه کجا هی        

 در سالن رو .. که گذشتمی اولي و از باغچه دمی کشي        نفس تند
 
 ! که باز شددمید

 !        خودش بود 
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  رنگش برده بود و چند ي گرم کن خاکستريبهای        دستهاش رو تو ج
 

  !ستادی که جلو اومد ، اقدم

 !سادیکه اون هم پشت سر رضا وا دمی        مامان رو د

 !خوردمی کتک نمگهی        امشب د

  نییپا.. اومدنیی برسم ، خودش پاي ورودي به پله هانکهی        قبل از ا
 

 !ستمی دادم باحی بود که من ترجي جوراومدنش

  در هم بود که اگه هم مامان بهش نگفته بود ي اش جورافهی        حالت ق
 

 ! ، نامزده سگش بهش گفته ابونهای برم ولو بشم تو خامخوی گفته ممهتاب

 ! همون باال موندی        مامان ول

  !کنهی و من لت و پار مادی نگفت االن پسر هارش مگهی        د

 ! رضا بهش باعث شده بود اونجا بمونه ي        احتماال چشم غره 

 !مسرم رو باال گرفت...دمی آقام رو هم که شني        صدا

 ! به دخترم بخورهشکونمیدستت رو م!. رضا ؟-         

 ؟! آقا نزدي جلوروزی        مگه د

 !دی ترسی نمی        امروز هم از کس

 ! بوددهی رسکمی        نزد

  !اری اختی قدم عقب رفتم بهی        

  !رهی بگتونستی مزی چهی چشمها رو ، فقط ي قرمزنی اي        جلو

  دی ، دستهام باکردی مدای رو پی فرصت هر عکس العملنکهیز ا        قبل ا
 

 !دندیرسی کمرش بهم مپشت

  !رهیگی مرده ، عقم می        به درك که من االن از هر چ

 ! نبودی مرد معمولهی نی ای        ول
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 !        داداشم بود

   که از دست داده بودم رو برام پرییزهای چي همه ي        قرار بود جا
 

  !کنه

 ! پرشهیکارت هم.. بزرگ و خوشگلي        خونه 

 !        مامان و سارا رو

 ! خودم بوديکه فقط آقا..        آقام رو

  زده اش ، خودم رو پرت کردم جلو و رتی حي        مقابل چشمها
 

  نگاهم به آقا و مامان افتاد ی چشمریز... هم قالب کردمي رو تودستهام
 
 !ه بودند حرکت شدیب..

 !        خودم هم 

 !        رضا هم

  هی می برادی گفتم بدهیبه ش..حالم خوب نبود..دیببخش!.. داداش-         
 

 !می بخوریچرخ

 ؟!دیلرزی        داشت م

 ! شددهی کوتاه کششمی        ن

 ! ها هیشبی همون سگ هار دنی        ا

 ؟!        نگفتم دوستم داره 

 ! لرزون من يچولو        جوجه کو

 !        محکمتر گرفتمش

 !ی داداشگهی ددی ببخش-         

  !ی        تو هم دستهات رو بذار رو کمر من لعنت

  برم یی لباسها جانی با ادونستمیم!..می بودنی همش تو ماش-         
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 !یشی مناراحت

 !آروم و محکم..        دستم رو کوتاه حرکت دادم

 !یگی بخاطر خودم مدونمیم!..ت برم قربون-         

 !دمیشنی رو هم نمدنشی نفس کشي صدای حتگهی        د

 !ادی سرش نیی        بال

 ! رنگشدی سفشرتی تيرو.. رو کوتاه حرکت دادممینی        ب

 ! امتحانش کنمخوامیمنم م!.. عطرت خوبه ي چقدر بو-         

 !        بسش بود

 ! جوجه دیزلری        واقعا داشت م

  سر کوچه هی و پنجاه مترستی دوي ببرمش خونه خواستمی        من م
 

 ! رو برسمحسابش

 ! موند واسمی که نعشش هم نمينجوری        ا

 ...دمیو چشمهاش رو د..        جدا شدم

 ! هنوزدیکشینفس م..        چرا

 ..        دستهاش رو گرفتم

 !        چقدر سرد بود 
 

 !م؟ی بر-         

         الهه

  سر تکون داد و دوباره بهم نگاه ي منوچهردی خسته نباشي        رضا برا
 

  :کرد

 .گرفتی ازت نمیوقت..يای موسسه رو الاقل مکردمی فکر م-         

 :می تکون دادم و راه افتادي        سر
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  ای بده..گرفتی نمیدست خودم بود شرکت هم ازم وقت!..؟یدونی نم-         
 

 ! نبوديزی برو ، که چدو

 ؟! فرداد-         

 :دمی شوخش کردم و خندي به چشمهای        نگاه

 ! فرداد -         

 ..دی        خند

 ! بودزی همه چيای اسم تنها ، گونی        خود هم

  نی اپلکهیم.. آب کنه ؟ری ها رو هم زیمی سر کرخوادی مشاهللای ا-         
 

 !ر و برش؟ چقدر دوروزها

  !دونمی ، منم میدونی ميزی اگه تو چ-         

 ؟ !خورهی که من حالم از شوهر کره خرت بهم میدونی م-         

 :می راهرو گذشتچی        از پ

  !دونمی م-         

 ! تو خونه بهتره نهی بنظر منم زن بشی ول-         

 !تو رو خدا .. رضا-         

 :دمیخوشش رو د سري        باز خنده 

 ! باور کن-         

 ! همتون نیخودی بیلی خ-         

  خشک و کی تبرهیقبال فقط ..        وقتش بود راجع به نامزدش بپرسم
 

 : بهش گفته بودم یخال

 ؟!گهی االن نامزدت دکتره د-         

 : انداخت ی        نگاه

  !رهیحاال کو تا مدرکش رو بگ ! گنی م-         
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 :     لحن شوخش باعث خنده ام شد    

  همه نی بعد اادیدلت م..گهیامسال نه ، دو سال د..ی حاال هر چ-         
 

 .. باشهنی خوندنش تزت ادرس

 : کلفت کردم و ادامه دادمی        صدامو کم

 ! تو خونه بهتره نهی زن بش-         

 : باز دی        خند

  !نهیم ا تزیول.. خودت بمونهشی پ-         

 : بهش انداختمي دلخورانه ای        نگاه مصنوع

 ! بخدا هی نامردیلی خ-         

  نونِ خشک و ماست ترش یی تو خونه تنهانمی من بشهی مرد-         
 

 !اد؟ی بمارستانی الکل از بي ورداره با بوی تا دکبخورم

  !شعوریب..رمی خنده ام رو بگي        نتونستم جلو

  تا سرکوچه نون تازه يری ميداریورم!..خب چرا نون خشک؟ -         
 
 !يریگیم

  دختره هیگفتم خوشگل.. سالن نگاه کرد و لبخند زدي        به انتها
 

  !کنهی کار خودش رو مباالخره

  آورده ری رو گشونی نامزدي از عکسهایکی معلوم نبود از کجا نای        آدر
 

 !بود

 !        لو نداد از کجا 

  دمی اون دختره رو ندیول.. هم بودهي ای        مشخص بود مجلس خصوص
 

 !دخترعموئه ..آخرش
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 !        مهتابه 

  یاز نشون...نداشت... ازش نشون بده يزی چی گفتم عکسنای        به آدر
 

  يتو.. ذهنم بسازمي ازش تويری تصوهی تونستمی ، نمدادی هم که مییها
 

  شی از خانواده اش رو پی حرفچی هچوقتیه با رضا ، ی مدت دوستاون
 

  چرا دلم دونمینم.. االنیول... کنجکاو نبودمچوقتیمنم ه.  بوددهینکش
 
 !نمی مهتاب رو ببخواستیم

 گفته بود .. با رضا و خانواده اش ندارهی شباهتچی هگفتی منای        آدر
 

  ایگومادرش هم .. سال قبل ، فوت شده یلی مادرش بوده که خهی شبکال
 

 .. ها نداشتي با نامداریکی نزدیلیفام

 !ام؟ی موسسه بهت گفتن من نمي بچه ها-         

 ! به درد بخور سراغ ندارم؟وتری مدرس کامپهی گفت ي جوهر-         

  بزنم ، تلفنم زنگ خورد ي اگهی حرف دنکهی گفتم و قبل از ای        اوهوم
 
 .. بودهیسا..

 ؟! بله جانم -         

 !دیخسته نباش..ی خانم نجف-         

 .زمی ممنون عز-         

 ! هستندنجای ایوانی کي آقا-         

 !        عه

 ! االن اومدم -         

  شونه اش مرتب کرد و ي روفشی اومد ، کرونی        الهه از اتاقش که ب
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  ي دندون قروچه هاونیدستهاش رو گرفت و م.. شدکی به فرداد نزدخندان
 

 ! پا بلند شدي پاشه ي ، روهیسا

  نفسش ي کردن صدایو سع... لحظه چشمهاش رو بست هی هی        سا
 

 ! نشه بلند

  بهش داشت ، سرش رو از ی کششنی که اگه کوچکترستی        متوجه ن
 

 !کرد؟ی مشی و همراهکردی جدا ملشیموبا

 ! زشت ي        کنه 

 ؟ !می بر-         

  به الهه داد و از خودش جداش یبا آرنج حرکت کوتاه        فرداد 
 

 ! ، به حالت اول برگشتهی نامنظم ساينفس ها..کرد

  رو هی ساي گلوی دست نامزدش رو گرفت ، باز کسی وجود وقتنی        با ا
 

 ! زدچنگ

 ! بپرسی داشتیهر وقت سوال..ستی نی مشکل-         

 :دی پرس الهه لوسی دهن باز کرد ولهی        سا

 ؟! عشقمی چ-         

 حس کرد دستهاش عرق .. دادی دستش رو حرکتي خودکار توهی        سا
 

 ..کردند

  !ي شدی        توهم

 !ی باشی آدمنی همچهی تو عشق کنهی قبول نمی عقل سالمچی        ه

 ! باباتی        فقط اگه نبود اون لعنت

 !        اگه نبود
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  جواب الهه رو بده ، رو به نکهی ايباال بود که بجا        حرصش اونقدر 
 

 : گفتفرداد

 !شمیمزاحمتون م.. آخه-         

 : انداخت ی        فرداد به الهه نگاه

 !شه؟ی مدی سرخ و سفنهمهی اهی فازش چاروی نی ا-         

  خنده ری که صورتش رو پوشونده بود زیی خجل با دستهاهی        سا
 

 : ، و بعد فرداد نگاه کردهی به سای با لبخند کوتاهیالهه ول..زد

 تو اتاق ..تو بگو!..  زبان خوندنشنی فرداد بخدا خلمون کرد با ا-         
 

 ! تو ؟دنی فرانسه اش خوب نباشه راهش نمی هر کیبازرگان

 به سمت در که .. کمرش گذاشتي        به الهه نگاه کرد و دستش رو رو
 
 : انداخت هی به سای نگاهرفتیم

 ..!یستی مزاحم ن-         

 .. به هر دو انداختی نگاهزی تشکر آمهی        سا

  !دایبخشیم.. اصطالحاتي سرهی ي فقط برا-         

  کردند و در یخداحافظ...دی به چشمهاش داد و الهه خندی        فرداد تاب
 

 ... بستندرو

  ي که دستش رویحالت که جلو رفتند فرداد با همون ی        چند قدم
 

 : نگاه کرد ي الهه بود بهش جدکمر

 ! کجا میری ممی ازم بپرس دار-         

 :دی        خند

 ! کجا ؟میری ممی دار-         
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  !ی هستیوانی تو الهه ک-         

 .. شدزونی الهه آوي        لبها

 ! تکرار کن -         

 اصال .. نبودهی فرداد شوخ قبلي هفته ي حرفهاکردی        فکرش رو م
 

 ! که انجام دادنش با شک همراه باشهگفتی نميزی چفرداد

  ي از همون هفته یعنی عوض بشه ، تیلی فامدی        اگه گفته بود تو با
 

 .. داشتازی الهه رو ني ، کارهاش رو انجام داده بود و فقط امضاهایقبل

 ..بخدا فرداد.. الاقل به بابا بگم-         

  در بی تفاوت باال انداخت و تلفنش رو از جی      شونه اش رو ب  
 

 .... لحظه مکث ، که الهه رو ترسوندهی و بدون ياونقدر جد..آورد

 ! االن بهش نیبگو هم!..ترسم؟ی از بابات می بگيخوای م-         

  انداخت و با دست کنارش ی صورتش نگاهي جلولی        الهه به موبا
 

 ..ون ادامه دادندبه راهش..زد

 ..دی کشی دلش آهي        تو

  !رهی مشی از پي        نه که االن هم به بابا بگم و اون بگه نه ، کال کار

  ..ادی رو عوض کنم ، بدم نملمی فامنکهی من از ا-         

 !گفتی مي جور بهتردی        با

 !        فرداد روبروش بود 

  انگار داره کال از شهی می حسهی آدم دچار یول!..ادی خوشم هم م-         
 

 ..ی قبليزهای چي اش و همه گذشته

 ! الهه-         

 ؟! بله -         
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 !منو ..جلوتو فقط نگاه کن!.. گذشته ات رو بذار پشت در -         

  مثال نکهی ایول.. امیراض..خب؟.. ندارم های حرفگمیم..من ..زمی عز-         
 
.. 

 !توالت دو قدم اونور تره !.. منهی زندگنجای ا-         

  !ای        خدا

 ! روشن شه فی اعصابمو تکلی بماليخوای بگو م-         

 !        هووف 

 ! خوشگلتره یلی خیوانیالهه ک.. باشه-         

 ! ؟هی چیدونی م-         

 ! ؟هی چ-         

  یگفتی مدی که فقط بایی بدبخت بودهی اگه زشت تر بود ، تو ی حت-         
 

 !چشم

 : به بازوشدی        چسب

 ! هات یی زورگويبا همه !.. من دوست دارم فرداد -         

 ؟!هی چیدونی م-         

 ! نداشتمنی هم به جز اي چاره ا-         

 و وارد آسانسور ... کردکترشی و به خودش نزددی        فرداد سرخوش خند
 

 شدند

 !لم باالخره آدمت کردم نفله  خوشحا-         

 : بازوش گذاشت و چشمهاش رو بست ي        سرش رو رو

 !ی خودت-         

 !نمتی بب-         

 !بلند..دی        خند
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  دست فشار داده ي توي بعد که خودکار رو جوري قهی پنج دقهی        سا
 

  زی مي انگشتهاش بجا مونده بود، پرتش کرد روي که رد قرمزش روبود
 

 ! داد ، نشست ی که به صندليدی و با تکون شدییجلو

  روبروش ، با ي پوشه ي شدنش به گوشه رهی بعد از خقهی        دو دق
 

 ! کنارش زد حرص

 !        صبور باش دختر

  ی غلطچی حرص آلود و گفتن خسته شدم ، هي نفس هانی        با ا
 
  !ی بکنیتونینم

  !ستیسته شدم ن        االن وقت گفتن خ

 !ي نکردي        هنوز کار

 ! ذهنش مجسم شدي        دوباره حرکت الهه تو

 ! هم قرار گرفتي روشیی انتهاي        دوباره دندونها

 !ستمی        من صبور ن

 ! صبور باشم حسودم نکهی از اشتری        ب

  !ستی مهم نی کای ی        به چ

 !کارهیحال  معلوم النی به ای        حت

  !ی        من ، به هر اتفاق

 ! اش خودم نباشم گهیو سمت د ! ی طرفش تو باشهی        که 

 !        حسودم 

 !شمی مرهی ذهنم خي تورتی        من تمام مدت دارم به تصو

  !کنهی که صدات می        به لب

  !شنوهی که ازت می        به گوش
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  !نهیبی که تو رو می        به چشم

 !        من 

 !        همش

  !کنمی        دارم فکر م

  !خوامی        چقدر م

 ! اونها ي همه ي        جا

 !        من باشم

 !        آدمها 

 ! دارند، که حتما ازش خبر ندارندی        مرگ مشخص

 ! من ی        ول

 !        مطمئنم

         بهت نرسم ،

 ! از حسادت کنمی        دق م

 !        فرداد 

 ! باشم تی زن زندگخوامی        م

  تو ي خونه ي هاش رو توینی زمبی و سبندهی مشبندی که پی        زن
 
 !سوزونهیم

  !کنهی مشی تو آراي خونه ي هانهیی آي        جلو

  !خندهی        م

  !بافهی        مو م

 ! باشمتی زن زندگخوامی        م

 .. بالش بذارمهی ری خوام سرم رو با تو زی م       

 ! مشتركي پتوهی ری زمی با هم بخزیی        و دو تا

 ! باشه یی خرمالوي پتوهی خوامی        م
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 !        من 

 !        با تک تک سلولهام

 ! باشمتی زن زندگخوامی        م

 ! کنه که نباشمي کارتونهی        فقط هم مرگ م

 :هاش رو باز کرد        چشم

 !ی خانم نجفنی ببنی حاال بش-         

 دهی        ش

 باز دستم .. رفتمرونی به خودم انداختم و بعد بی بار آخر نگاهي        برا
 

 .. درِ بسته ، موندي رهی به دستگهی چند ثانيبرا

 ؟ !گهی        کارم درست بود د

 ؟!        آره 

  وانیل..دمیو از راهرو که گذشتم ، مامان رو د رو رها کردم رهی        دستگ
 

 .. لبخند زد دنمیبا د.  بود ونیزی تلوي به دست ، روبروییچا

 ! کجا رمی دارم مدونستی        اگه م

 !دیکشی مسهاموی لبخند حاال گنی اي        بجا

  !یگرفتی خودت مي رو هم براشیکی -         

 ..د کفشها رفتم زدم و سمت کمی        لبخند کوتاه

 . بعدا رمی بگدی حاال شا-         

  مهتاب گرفته بودم رو ي که ماه قبل برايپوری گی مشککی        تون
 

 ! مراسم حنابندون ازش گرفته بودمي صبح به هواپنجشنبه

 ! بوددهی        البته که مهتاب قصدم رو فهم

  امتحانش کردم یوقت یول.. امشب بپوشم اصالي بود که برانی        فکرم ا
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 ! همون مراسم حنابندون هم تنم کرده بودمي ، براادی بهم مدمی دو

  امشب هم ي برای رو راحت کرد که انتخاب خوبالمی مامان خدیی        تا
 

 !هست

  مثل روز شدی من کوتاه بود ، نمي        فقط مامان گفته بود ، چون برا
 

  رشی هم زیدامن کوتاه..  زدرونیب ی با ساپورت خالي همونجورحنابندون
 

 ! مهتاب رو هم گرفته بودم ی مشکری شال حریحت.  بودم دهیپوش

  داده امی مهتاب فرستاده بودم ، پي حنابندون رو براي عکسهای        وقت
 

  !بخشدمی برم قرار شام ، نمينجوری که ابود

 ته که امشب مثل الب.. کنار رفتمنهیی آي        خنده ام گرفت باز و از جلو
 

  ی خاصشی رنگ شده که آرايابرو و موها.. نکرده بودمشی شب آرااون
 
 !خواستینم

 .. کرد و من کوتاه جوابش رو دادمی        مامان با لبخند خداحافظ

 ! بودم که بگه نروی حرفای يزی        هنوز هم منتظر چ

 ام و کجا  و من تنهستی امشب بابات خونه ندونمی        مثال چه م
 
 .. وي بريخوایم

  !رفتمی نرو ، نمزدی        لب م

 ! خبر نداشت يزی که از چچارهی بی        ول

  ی حالخوانی ، مهی به مناسبت اختتامشگاهی نماي بچه هاکردی        فکر م
 
 .. خودشون بدن و به

 !دروغ ..        دروغ بهش گفتم
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 ..        به مامانم

 آب دهنم رو .. شل شد و برگشتم نگاهش کردمرهیدستگ ي        دستم رو
 

 .. دادمقورت

 !        بهش بگو 

  سر مامان هم برگشت و من نیهمون ح..        برگشتم و نگاهش کردم
 
 .. الفور ازش چشم گرفتمیف

 ! مامان ؟ی رفت-         

 ! آره -         

 !ی نکنرمید..مواظب خودت باش..زمی برو عز-         

 !مامان؟.. اوهوم-         

 ! جون دلم؟-         

  :دمی کشي        نفس بلند

 ؟! نرميخوایم...زهیچ..یم.. و ییاگه تنها..گمی مامان م-         

 !برو با دوستات خوش باش ...گهی شامه دهی..زمیبرو عز.. نه نه -         

 ..        کالفه لبخند زدم و در رو باز کردم

  !دهی        ش

 ..        بگو بهش

 ! کجا يری ميبگو دار...        برگرد خونه

  !ی        بگو با دوستات قرار شام نگذاشت

 ؟! که مامان ادتهی یوانی        بگو فربد ک

  !رونی برم بخوامی        با اون م

 !        برگرد بهش بگو 

 ! چشمهامو بستم و برگشتم عقب هی ثانهی        
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  ، کردی هنوز داشت از پشت سر، نگاهم می لبخند مامان وقتندی        د
 

 ! بچرخم باز سمت دراری اختی شد بباعث

 ! خدانگهدار -         

  !دهی و برو شری        بم

 ! و هشت سالته ستی        ب

  !کنهی رو خبر دار نمای        آدم بخواد نفس بکشه دار و دن

  !ی        به مهتاب هم که گفت

  !گهی       برو د 

 .. آسانسور بودمي        روبرو

 !        بزن برو

 ! رو و بروی لعنتي        بزن دکمه 

  !رفتی        دستم سمت دکمه ها نم

  تا يچطور ! نانی حس آرامش و اطمنی با اخواستمی مدونمی        من نم
 

 ؟! برمردامادی سر ماون

  !شکیب ..کردمی        تصادف م

 ! دنبالمادی خودش بکردمی     کاش قبول م   

 .. به لبهام دادم و دکمه رو زدمی        حرکت

 ..کنمی تمومش مرمی        م

 !نی        فقط هم

 ! حس آرامش به بدنم برگشت ی        کم

  گفتمی بود که امشب بهش منی کار همنیبهتر..        حق با مهتاب بود
 
 .. هر روزه اش وي نداره تماسهایلی دل و اصالنمشی ببخوامی نمگهید

 ..کردمی        بهتر هم بود از فشار خون مامان استفاده م
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  که از تو براش ي و با سابقه اشهی منیی        مامان فشارش مرتب باال و پا
 

 .. و شهی ، حتما ناراحت مکنمی مفیتعر

 ..گمی رو منیهم..        آره

  ، تا دم در ابونهای خيتو ..نی ، ماشنگی آسانسور ، پارکي        تو
 

  ذهنم مدام مرور ي بزنم رو توخواستمی رو که میی ، حرفهارستوران
 
  !کردمیالبته که چند روز بود داشتم مرور م..کردمیم

 ! بوددهیزودتر از من رس ...ی        ول

  یچی شستش رو باال آورد ، حس کردم هدمشی که از دور دنی        هم
 

 ... و دیلرزیزانوهام م...ستیهنم ن ذتو

 .. برسم ، آب دهنم رو قورت دادمزی مکی        چند بار تا نزد

 !دیدیچشمهام کامل تار م..دمی که رسزی مکی        نزد

 !غش نکنم!  امام هشتم ای        

 !        آروم باش

 ! آخرهداری دنی کن ای محترمانه بهش حالیلی        خ

  !ستی تماسهاش ني هم برایلیل دچی        ه

 !        تمام 

  که سر بلند کردم ساعت نی هم قالب کردم و همي        انگشتهام رو تو
 

 ! نگاه کنم ، در باز شد رو

  ، شستش رو باال شی کت مشکي رودی سفشرتی        لبخند به لب ، با ت
 

 ..آورد
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  کافه ، شخونیسمت پ رهی با دست عالمت داد می        لبخند زدم و وقت
 

 ... رو تکون دادمسرم

 !        برو 

  ، حاال هم برو اول ی چند بار قبلنی مثل اي کردری ساعت که دمی        ن
 
 ! دوستات خوش و بش کن با

  نی قرار شام مون ، از سه ماه قبل تا االن ، انی بعد از اولدونمی        نم
 

 ... حساب دستم بود همشازدی دهم و يتا دفعه ها.. بودشیچندم

  !دمی مچارهی که به مامان بهی دروغنی چندمدونستمی می        ول

 !        هزار رو رد کرده بود

 ! نصفه شبها ؟یزنی حرف می        با ک

 ! مامان ؟يای مری        چرا د

 ! چرا ؟هی        همش سرت تو گوش

 ؟! چرا يذاری مونری قرار شام و ناهار با دوستات بنهمهی        ا

 ! تو قبال يدیخری لباس که نمنهمهی        مامان جان ا

 ! اونهمه پول رو چرا ؟یکنی مفی        ح

  هر روز هر روز هی همه کار چنی و ايای با ما نمی        با هر بهونه مهمون
 

 ؟ !ادی مشی پبرات

 !پشت دروغ ...        دروغ

 ! نبرهییمهتاب بو دادمی مدی        حواسم رو هم با

 ! سخت تر بودیلی خودش خنی        ا

  ادامه بدم و خوامی        همون بار اول بهش گفتم ، به فربد گفتم نم
 

 .. ندارهی حال خوشمامانم
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 !        بعدش هم پشت سر هم دروغ 

  سه ماه گذشته ، نی شده بودم تو اي هم که اونقدر حرفه ابی        عج
 

 !شدیم رو نم اصال دروغهاکه

 ! داشتمی جوابيزی هر چي        برا

  حاال فردا کردمی موندم و فکر می مداری شبها تا نصف شب بی        وقت
 
  !شدی بگم که شک نکنند ، مشخصه که دستم رو نمیچ

 ! نفهمن يزی تا چبودمی مواظب مدی        فقط هم مامان و مهتاب رو با

  سه ماهه که از پسش بر اومده نی ایول مهتاب ، ی        با وجود زرنگ
 

  !بودم

 ! بهشدیرسی کافه ، مي از فضاکباری هی        چشمم هر پنج ثان

 ! سرخوشش با صاحب کافه ي        به لبخندها

  از ورودش گذشته بود که باهاش دست داد و قهی از ده دقشتری        ب
 

 ! اومد مونیشگی همزی مسمت

  از یکی من زوم شده بود و ي که روی با نگاهدی رو کشی        صندل
 

 !کردی آدم رو نقش بر آب مي نقشه هاي که همه یی لبخندهاهمون

  !چی        نقش بر آب که ه

  اون ي خودش رو فراموش کنه و براي نقشه هاخواستی        آدم دلش م
 

 ! بکشه نقشه

  !خوامیواقعا معذرت م ..دهی کردم شری باز د-         

  !امی مرتری بعد ديمن دفعه .. راحت باش-         
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  اش ، باعث شد من هم لبخندم افهی شدن قي جدیول...        لبخند زدم 
 

 ! جمع کنم رو

 !        برخورد بهش؟

  !ای        ب

 !        باز ندونسته ور بزن تو 

 ! باال اری        باز گند ب

  !ی دارم منتظرم باشازیمن ن.. !یکنی نمچوقتی کارو هنی ا-         

 ! بودي جدي خودش هنوز همونجوري افهی قیول..دمی        خند

  ، پاکت رو نی سنگي عوض کردن فضاي صاف کردم و برایی        گلو
 

 .. سمتشدمیکش

  !ستهای تو لمی رو خودمون هنوز رد نکردنایا.. فربد برام دردسر نشه-         

 :کت انداخت و بعد دوباره به من نگاه کرد  به پای نگاهمی        ن

 ... کهیگی مي دار-         

 ! شروع کنه خواستیباز م..ي        وا

  و ده رفتیباز م.. جمعش کنمتونستمی اصال نمگهی دکردی        شروع م
 

  دهی فایچیه... نبود و اون بود ونی و غلط کردم و منظورم ای منت کشروز
 

 !نداشت

  فضا ینی نگاهش و سنگی از اون حالت خشکخواستمیط م        من فق
 

 ...می بشدور

 .. اومدم تو حرفشعی        سر

 آخه ... فرق کنهی کمي بعدي حاال جوابهادیکه شا.. که گمی دارم م-         
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 .میدی رو انجام مشهایسه نوبت ، آزما.. کهیدونیم

 .. نداد خوب بود ادامهنکهی همیول.. بودخانهی        نگاهش هنوز توب

 !؟ي سفارش داديزی چ-         

  !يایصبر کردم تا ب.. نه-         

  .يزی چهی يخوردی م-         

 .. نگاهش آب نشمری به اطراف چشم چرخوندم تا زی        کم

 .گرسنه ام نبود..فقط.. آبوانی لهی -         

  خوادی میکامال مشخص بود چ.  صورتم چرخوند ي        چشمهاش رو تو
 

 ! نگاه کردني جورنی بعد از ابگه

 : بهتر بودکردمی        خودم شروع م

 .. فربد-         

 .. باز رفته باال و ای که فشار مامانت افتاده ی بگيخوای نم-         

 : زد و ادامه دادي        پوزخند

 ! ؟نیی با پارفتی معموال باال م-         

 ..خوامیم.. فربد-         

  !ي نکردی غلطچی هیهنوز ول !... ی بهش بگيخوای م-         

  !نیی        از داخل لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو پا

  !نمتیبب..؟! آره-         

 ! بشنوه تونستی راحت مي کنارزی        صداش اونقدر بلند بود که م

 ...کنندی        احساس کردم همه دارن به من نگاه م

 .. من فکر کردم که-         

 ! تو ؟ی هستی چياصال فکر کرد...یکنی فکر مي کردخودی تو ب-         

 ! بشه ؟ی قبل عصباني مثل هفته خواستی        دوباره م

 !شدی که کنترلش سخت تر مگفتمی ميزی چدی        نبا
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  و کردمی مدی باکاری چتشی موقع عصباندونستمی من اصال نمی        ول
 
  :دندیلرزی خودم داشتند ميدستها...کردی که آرومش مگفتمی میچ

 به .. بهشوندی نه که اولش بایعنی.. تا بخوام گمیمن دارم م.. فربد-         
 

 !منظورمه ..  ، يزیچ..ي اینیمقدمه چ..بگم.. نای ابابا

  !دی        پوزخند لبش ، به چشمهاش هم رس

  مقدمه گهی هم مي جورهی ! ..یول جالبه یلیخ!.. جالبه بقرآن -         
 

  ! ...نمیبچ

 :        سرش رو جلو تر آورد و آهسته تر ادامه داد 

  عامل بانک ری دختر مديِ انگار پسر قصاب محل اومده خواستگار-         
 

 !يمرکز

 .. م-         

 ... سالش هنوز پر نشده و دستِ ستی که دختره هم ب-         

  زور زدم چشمهام ی هوا زد که هر چي توی ، بشکنيمرد        در اوج نا
 
 : ادامه دادی رحمیبا ب.. نشه ، نشدسیخ

 ! هم بهش نخورده یشکی ه-         

 .. قابل تحمل بودری هاش غنی        توه

  که ي بلندي صداتی گذاشتم و با نهازی مي        کف دستهام رو رو
 

 : شدم رهی نشنوند بهش خي کناريزهای بودم ممواظب

 ..اول.. دارمازی کم زمان نهی من به -         

  پوزخنده سر جاش ی چونه اش گذاشت ولری        دستهاش رو خونسرد ز
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 :ادامه دادم..سر تکون دادن هاش کفرم رو باال آورد..بود

 تا االن خواستگار به خونه راه .. از طالقم نگذشتهکسالی هنوز -         
 

 ..ندادم

  !دونمیم..ی کلي خواستگار دار-         

 ! هم بود زشی آمنی        همراه سر تکون دادنش ، چشمک زدن توه

 :        بازم تحمل کردم

  االن برم بهشون وهوی.. نکشن فعالشی گفتم صحبت ازدواج رو پ-         
 

 ! ازدواج کنم؟خوامی مبگم

 :        مسخره گفت 

 ! خب نی مقدمه بچ-         

  :رهی رو بگتمی عصباني که جلودمی کشیقی   نفس عم     

 ... تازه-         

 ! تازه -         

  چشمم زشی بار نگاه تمسخر آمری فرستادم و از زنیی        آب دهنم رو پا
 

 .. دوختمزی مي روي دستمال کاغذي به جعبه رو

 سخت تر ...دونهی هم که مامان ازت مي        فقط بگو تازه با اون سابقه ا
 
 ! بشه الی کار ، تا واوشهیم

 ..دیبا..مامان..همون فشارِ... تازه-         

 ..دمی رو دزشی آمخی        سرم رو بلند کردم و نگاه توب

 ! خوب نبودنمی        نه ا

  یکنی که ناز می هم هستي چه خرگفتی و مگشتی        حاال باز برم
 

 ! منيبرا
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 ! کم صبر کن هی..گمیبخدا م.. بهشون فربدگمی م-         

  پاکت ي شد و دستش رو روزی خمی گرد شده ام ني چشمهاونی        م
 

  ی به صندلیکم.. صورتهامون فاصله بودنیچند سانت ب ...گذاشت
 

  ..دمیچسب

 ؟! برهخواستی        م

 !؟ي زودنی        به هم

 ! شده بودمتابی بدنشی        من دو روز بود از ند

 .. نبوديزی    اصال سر کار حواسم به چ    

  بی رقی خوش عطر بي بوهانی بره و نذاره اي زودنی به اخواستی        م
 

 ! حس کنم؟شتری برو

 دارم در مورد جنس بنجل حرف ..البته بهت برنخوره... بهشون بگو-         
 
 !تو که نه ! ..نه تو !..زنمیم

 : لبش واضح شد ي روشخندِی        ن

 .. قبلش حتما به فشار مامانت بگو جنس دست دوم تو بازار ی ول-         
 
 ! راحت الشیبده بره خ.. رفتن ندارهنیی باال و پانهمهیا

  !نهی ام رو ببنهی سي قفسه ي رفتنهانیی باال و پاتونستی        م

 ! شبانه روز؟ي فرق داره رفتارهات تونقدری        چرا ا

  دلم رو ي هاکهی تکهی تیکنی وصل مي و باز جوریشکنی بار مهی        چرا 
 
 ؟!ي حرصم دادي که اونجوريکه انگار تو نبود..

  شیشونی پکی داد و نزدی هوا تکوني و پاکت رو توستادی        کامل ا
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 : زد ي اضربه

  چقدر یدونیکه م.. سرتي ، فداي بارم آسفالتش کردنی ا-         
 
  !..دهیشباز تحمل کردم ..خوامتیم

  چشمهاش ي برگشته بود تويشتری ، با قدرت بی قبلي        خشم هفته 
 
! 

  امیفقط م.. جانی موقع ، همنیهم..گهی ديهفته ..!.. االن شنبه اس-         
 

 !ي کردشونی بشنوم راضکه

 : گفتضی کرد و باز با همون غی        مکث

  !یکنی نگاه نمگهی و پشت سرت رو هم ديریم..ي نکرده بود-         

 !رفت ..  ودی        چرخ

 ! بگم آخه ؟ی کنم برم چی انصاف صبر نکرد تا بهش حالی        ب

 ! بگم؟یکه برم چ.. ازش بپرسمنوی امروز اخواستمی        م

  از خانواده ات ی صحبتچیه..ي نزدي از خواستگاری حرفچی        تو که ه
 

 ! ؟قای دقی چیعنین حرف بزن ، فقط برو در مورد من باهاشو..ينکرد

 ..من خنگ و نفهم..        باشه

 ! نه ای بگم ی بدونم چدی بای        ول

 .. گذاشتمزی مي و آرنجهامو رودمی چشمم دست کشي        رو

 ؟!کردندی        همه داشتند منو نگاه م

 ! بلند شدن هم نداشتي برای        پاهام قدرت

 !؟یچ        برم بگم مامان 

 !؟ی        بابا چ

  !یشناسی رو که مامان میوانی فربد کنکهی        فقط ا
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  و مثال اگه بهم بگه می تر کني رابطه مون رو جدی کميدی        اجازه م
 
 ! درست کن ی تو خونه ام برام ماکارونادیب

 ! بهت دست زدشهی که نمهی چنکارهای اای        

  دلم ی و بذار من هر غلطابونهای خي تومیرخ تا نصف شب بچای بای        
 
  از خدات هم باشه و ي ترنیی از من پایلی بکنم و تو هم چون خخوادیم
 
 ! کن فیک

 برنگردم !..  مطلقه ام و به قول خودش بنجل دونمی منکهی        که من با ا
 
  !عیی گرد شده بهش بگم هي چشمهابا

 ! فربد؟یگی می        چ

 !؟ينجوری همشهیم        مگه 

 ! فرض ، که مامان دق نکنه نی        تازه با ا

  مسائل نی که اي بزرگ شدي خانواده اي کنم که تو توکاری        من چ
 

 ! حل شده اس؟برات

  !ستی من حل شده ني        برا

 ! بازار ي که جنس دست دومم تورمی        حاال گ

  و خونه ات رو ي مدل دارنی آخريِ ام وی که به مامان بگم برمی        گ
 

 !ي قول نامه کردشی ، چند ماه پاردیلی دو ميباال

  تو دستم باشه که به مامان و بابا يزی چهی ، ي ، سندی حرفهی دی        با
 

 ؟! نه ای بگم

 ! بگم؟ی االن پاشم برم چنی        هم
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  دی شاای و امی ب مدت راحت برخورد کنم و برم وهی        بابا اجازه بده من 
 

  شهی می چنمی ، تا ببدیاری خودتون نيو شما هم به رو!  تا صبح امی ناصال
 
! 

 !ی رسمي خواستگاري برادنی می اکی        فربد خان ک

 !ی رسمي خواستگاريای بی کنی خانواده ات رو راضیتونی        تو نم

 ! ازتبرهی        وقت م

  شونی تا راضکشهی سال طول مهی الاقل ي کردینیشبی که پنجوری        ا
 

 !شیخوای و تو نمستی مناسب تو نتونی خانوادگي دختر آشنایکن

 ! کنم؟شونی ماه نشده برم راضهیظرف ..        اونوقت من

 ! اون موقع؟ی        تازه به چ

 ! ندارم تو دستم يزی        چ

  ناید با بابام ا بعي کن تا هفته شونی راضگفتی اگه مشیجوری        همن
 
  بشند به ی دردسر داشت تا خانواده ام راضی ، خودش کلي خواستگارمیایب

 
 !ي خانواده انی همچهی با وصلت

  چشم ي اخم گوشه هی ي برارهیمی دخترم مگفتی بابا که نمگهی        د
 
 ! ام و سوار یب

  ي تورهیگی مامان که شبها چون دخترکم، قلبش رو مگفتی        نم
 

  خوامتی چقدر مي تکستهای ، وقترونی نپره بنهی وقت از سهی که دستش
 

  و هر بار باز دوست داره بخونه رهیمی و مرهیگی منی هر شب از قلهک نشرو
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 ! نفسش بره و

 !رمی دستهام رو بگي جلوتونمی نمگهی که آخه بابا ، من ددنیفهی        نم

  ي بشم توکیاونقدر بهش نزد خوامی مشتری خودم بنکهی        چقدر با ا
 
  و رمیگی خودم رو مي جلوی ، دارم ولی طوالني چراغ قرمزهانی از همیکی
 

 !خرمی اونو به جون مي کنترل نشده تیعصبان

 !انگشتت به من نخوره ..شهینم..        چقدر بگم نه

  اخم و تخم و چی بار ، شانس مسلمم رو با هنی که من ادنیفهمی        نم
 

 !دادمی ، از دست نمی حتيری و تحقنیباال بردن و توه صدا

  ی رو برداشتم و سمت خروجفمی        بلند شدم و بدون نگاه به اطراف ک
 

 ..رفتم

  که با دوستم ی هستيشعوری چه بزدی        به درك هم که فردا زنگ م
 

 .. از کافه اش ورونی بي نکرده زدیخداحافظ

  چاری و دو تا لرهی تماس بگشدی کار باعث منی که انی اصال همدی        شا
 

 !بهتر بود ..گهی دي کنه و قهرش رو طول نده تا هفته بارم

  ی ، بتونم هر غلطدهی مي قد و باالش به من انرژدنی که ددیفهمی        نم
 

 !بکنم

 ! رو تو دستم مشت کردمفی کي        دسته 

 اگه زر  ! یرم تو دهن مامان حت که با مشت برمی بگي        که اونقدر انرژ
 
 !ستی مناسب تو نزدیم

 ! داره که داشته باشهمتی گرون قنی        خونه و ماش
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  با مامان ي جورهی ، شدی که میقی به هر طردی بعد، باي        تا شنبه 
 

 ..زدمی محرف

 ! مدت نی        کم که دروغ سر هم نکرده بودم تو ا

 !کردمی مشی کارهی دی        با

 ... و کردمی مادی داغش رو زازی کم که پهی        

 ! هم که نبودی        دروغ

  از شر اون دختره خودش رو دیفعال با...خواستی        فربد واقعا خودش م
 

  ، کار رو شونی مستحکم خانوادگي و رابطه ییمطمئنا آشنا..دادی منجات
 

  با ي و اونجورکردیاه نم نگضی با غيو گرنه اونجور..کردی سخت مبراش
 

 ..دیکشی نفس نمحرص

  !بستی فربد مي ممکن بود مامان چشمش رو روری        غ

 ! بار نه نی        ا

  ي کجاست و توشی صد و پنجاه متري بود بفهمه خونه ی        کاف
 

 !کنهی پارك مینی چه ماشنگشیپارک

 .. هفته کم بودهی.. کمهی        فقط 

         الهه

  خلقت ي مادرشوهرش، اعجوبه شی ، پشی زرنگي        پوران با همه 
 

  که روانش ي به دو کنه قشنگ ، جوریکی و قادر نبود باهاش آوردی م،کم
 

 ! مخصوص خودشي به قول فرداد بمالونه ، اونم به سبک مالوندنهارو

   مرموزانه اولیلی خدی شناطی رو که از حنی ماشي جون صدادهی        فر
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  ی خنده هاش کم کرد ، بعد هم شروع به ناله از زانو دردش و نمي صدااز
 

 ! امروز چرا سمت چپ بدنم درد داره کرددونم

 ! بابا ناصره نکهی اي        به هوا

 !        خنده ام گرفت 

  رسهی که باهاش تماس گرفتم گفت داره مشی پي قهی        فرداد ده دق
 

  !خونه

 !شدی حالش گرفته مستی نخوادی که می اوندیفهمی مرزنهی        حاال پ

  داشته ی فرداد ناز و ادا کنه و توقعشی پتونستی نمزادی        جنس آدم
 

 ! داشته باشه داری که نازش خرباشه

 ! مادربزرگشای مادرش باشه خوادی        حاال م

 !        من؟

 !من !         هه 

  میمتوجه ن.. بلند شدمیدن در سالن اصل باز شي صدادنی        با شن
 

 .. شدمنگاهش

 ! من زانو بشه ي براخوادی نمگهی زانو دنی ا-         

 : دسته از موهاش رو پشت گوشش زد هی        پوران 

 ! داشتندری تاثی قبلي که سریاتی دکتر بي آمپولها-         

 ! بگم ؟ی چ-         

 ! نگويزی        چ

 !ای فقط کمتر عشوه ب کمهی        

 !        صد سالته 

 همون لحظه فرداد وارد سالن .. زدم و از کنارش گذشتمي        پوزخند
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 :دمیخودم رو باال کش..دستهاش رو گرفتم...جلوتر رفتم و...شد

 ! خوشگل خسته اش روي چشمهاگاهی ن-         

 خسته بود،  ينجوریاگه خودش ا.. لبخندم پر رنگ شداری اختی        ب
 

 ! سر کارمندهاش آورده بودیی چه بالدونستی مخدا

 ؟! آره ی مني کشته مرده -         

  هم فشار يلبهام رو رو..یول.  حاله ی        صداش هم مشخص بود ب
 

  و به یحاضر بودم قسم بخورم اگه با وارد شدنش از جا بلند نش..دادم
 

  ، ی ذوق زده و خوشحالنشدی بهش چقدر از دی و نفهموني نراستقبالش
 

  واری به ترك دشدی و مکردی فراموش نمگهی دي شده بود تا دو هفته اگه
 

  که اون سرش انداختی راه میی تو بوده و دعواری که تقصدادی مری گهم
 

  !دایناپ

  نکرده ی بشر فقط زندگنیبه هر حال من پنج سال با ا...ی        ول
 

 !حفظش بودم..بودم

  از توش ی رو که احتمال داشت جر و بحثي کوری نقاط حتیام        تم
 

 !گرفتمی رو مادی بدر

 !        لبخند زدم

 !ی ولگرفتمی        شده با لبخند ، م

 :آهسته گفتم.دمی جلو کشی اش رو مرتب کردم و کمقهی        

  دی سفشرتی تي کت خاکسترری که زي دل ببريخوای خودت م-         
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  !گهی جلو دایب!.. دارمیمن چه گناه!..يدیپوش

 :با لبخند کم جون ..        سرش رو جلو آورد

 !اه !. از موس موس کنها ادی بدم م-         

  !ی بود که جلوشون آهسته صحبت کننی و پوران ادهی        مرگ فر

  داشتم دخل خودش و مادربزرگش و مادرش رو با هم نهی به عیعنی        
 

 !مآوردی مدر

 !        صورتش رو جلوتر آورد و من هنوز لبخند نزده بودم

  جان شرکت ی سوفي کالسهاي        به هر حال مدتها بود داشتم تو
 
 !کردمیم

 .. به کنارنای        آدر

  !ی سوفشی ، کم آورده بود پهاشی زرنگي با همه نای        آدر

  !نمی ببایب!.. مامانم ؟یی تو-         

  میی انتهاي  با حرکت دست فرداد که از خودش دورم کرد ، دندونها      
 

 .. فشار دادم رو

 ! حسود رزنی        پ

 پشت سرش دستهاش رو دور ..        از من گذشت و مبلها رو دور زد
 

  چقدر خوش بحالش شده تهی دونست االن عفری گذاشت و خدا مگردنش
 
! 

 ر رفتم و پشت سر فرداد دست به  شده جلوتزونی آوي        با دستها
 
  !ستادمی انهیس

 ! قربونت برم-         
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 ! مادر جون ؟-         

 !بگو مامانم !.. دلم زمیعز.. جونم-         

  جنازه ات رو یعنی.. بکشه یبقرآن ول..کشهی زانو درد که آدم نم-         
 
 !ره  رو رد کنم بی خاکت کنند تا عروسذارمی رو دست ، نمرمیگیم

  يصدا.. کردم با فشار دادنشون بلند نخندمی        لبهام رو تو بردم و سع
 

  کنف کردن طرف ، ي انداخت برای اش که خودش رو از تا نمخسته
 

 ! خنده دار تر بودخودش

  حرکت دست پوران که روبروم به ی خودم رو گرفتم ولي        بازم جلو
 

 !کردیرو سخت تر م دهنش گرفت ، کار ي و جلودی کشصورتش

 ؟!آره ..؟ !گهی دهینجوری ا-         

 !آره !  ام ي از دست اون شوهرت کفرنقدری ا-         

  رونی و صد تاش از دهنم بگمی فرداد مهیمنو بگو که .. منو بگو-         
 
  مون هی نوه هام دلخورن از دستم چرا فرداد رو از بقيکه همه  !..زهیریم
 
 !ي دوست دارشتریب

  بودم به دهی خودم شني جمله رو هم خودم با گوشهانی همقای        دق
 

 ! هم گفته بودنای و آدرفربد

 ؟! پوران ینیبی م-         

  که به شونه هاش داد سمت ی        فرداد دستهاش رو برداشت و با تکون
 

 .. ها رفتپله

 ! برگرده و نگاهم کنه نکهی        بدون ا
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  ماه بهم هی االن قد یول..شدمی بودم ناراحت مي اگهی دطی شراي        تو
 

 ! شده بودقی تزريانرژ

  هم االن در کار نبود که بخوام ي ای و سوفنای        در ضمن ، آدر
 
 ! آب بشم ششونیپ

  ، داغش شدی نکرده مرتکب مي حرکت رو اگه فربد خدانی        هم
 
 ! زاده ی دختر زککردیم

  !ی و رفتیمن محل نگذاشت        که تو به 

  دی ببخش" ، دنبال فرداد حرکت کردم و با نهی        همونجور دست به س
 

 باز هم نگاه .. که رو به هردوشون گفتم از کنارشون گذشتمي" جون مادر
 
 ! شکار بودی بار حتما مثل ببر زخمنی که ای چشمریز

 ؟! بودينجوریا.. اجنه عوضش کردن-         

 :ران        پو

 ؟ !شیشناسینم!.. جون دهیفر.. وا-         

 .. و پله ها رو باال رفتمدمی کشي        نفس بلند

 !        البد فرداد رو اجنه عوض کردن و من ، اجنه بودم

 !        ولش کن 

  خواستمی گرفته بودم که مادی ی از سوفدی چند تا حرکت جدشبی        د
 

 ! کنم امتحانشون

  ، شدی جشن ازدواجش برگزار مگهی ماه دهی که ی کسيرا        ب
 
 ! جالب باشه تونستیم
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  حرکت هی طرف مقابلش رو له کنه فقط با تونستی        دخترك م
 

  !چشمهاش

  !ی حتي لبخند محوای کلمه حرف بزنه ، هی نکهی        بدون ا

 کتره ،  از من ده سال کوچارمی بخواستمی خودم هم که نمي        به رو
 
  خودش ثابت نی مثل فربد رو مهار کرده بود، ای که سرکشنی همیول
 
  !ی چشم بسته قبولش داشته باشدی کار خواهر ماکان درسته و باکردیم

  فربد هم تحت کنترلش ی گوشدی جديستهای اد لاری اختی حتیعنی        
 

 !بود

  کردیم وادارش کرد،ی شک مای شدی رو خوب متوجه نمی        اسم
 

 ! بهش زنگ بزنه که مطمئن بشه همونجا

 ..کردی وادارش می فربد ، ولي های        هر چند با اوقات تلخ

  کوتاه گهی دنجای که فربد اکردمی با خودم فکر مي        بارها سر مساله ا
 
  !ادینم

  !فتهی دعوا راه بهی        االنه که 

 ! نه ی        ول

 ! حرفها بودنیتر از ا کار بلدی        سوف

         چنان افسار فربد رو تو دست گرفته بود ، که بدون اجازه اش آب 
 

 !خوردی نمهم

  برادر مورد عالقه اش ، دیدی که مشدی خرد منای از آدری        چه اعصاب
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 ، که بماند  ! کشی دشمن شماره ي دستهاي زن نگرفته، شده موم توهنوز
 
! 

  آورد ی دوام نمنای ، آدری فربد و سوفیودم شب عروس        من مطمئن ب
 
 ! سر حرص خوردن از

 ...کامل بازش کردم و داخل شدم.. باز بودمهی        در ن

  هی شرکت و موسسه رو ي خجالت بکشم که کارهاخواستمی        خودم نم
 

  مسخره ي دخترهانی انی بود کنار گذاشته بودم و شده بودم عهفته
 

 ؟! دل فرداد رو ببرمشتری کنم که بکاری بپوشم و چی چ ، کههمش

 ..        لبخند زدم

 ! هم که نبودالمی خنی        ع

 !خواستمی ، مينجوری رو همی زندگنیا..خواستمشی من می        ول

  رو اروی مادربزرگش که ي جلویول !..ی که هالکمدونمی م-         
 
  !خورنینم

  باشه که نی خونه و اوج دردسرهام اي تونمی بش که صبح تا شبنی        ا
 

  نه و مواظب باشم الکم خط ای موهام رو فر کنم ي غروب ، انتهاکینزد
 

 ..کردی باشه ،ناراحتم نمبرنداشته

  نی فکر و ذکرم اي همه دی قرار نبود برم سر کار و باگهی که دنی        ا
 

 واهراتم ست کنم که  ، چطور لباسهام رو با جی که بعد از عروسباشه
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  ، چی کرد هی سر و گردن باالترم ، ناراحتم که نمهی باشه از همه مشخص
 

 ! ذوق هم داشتمبراش

 : کمرش گذاشتم و لبخند زدمي        سرم رو

 ! لباس عوض کردنهی تکون خوردن نداره نهمهی ا-         

 !خجالت بکش .. کنزیچ...ی ول-         

 ! منو هیخجالت..ن کگاشی ني وا-         

 ..ادی ذوق و شوق از کجا منی ای ولدونستمی        م

  ي که برانیا...دادی نداشته ، ته دلم آزارم مزی چهی حس شهی        هم
 

 ! مهم نبودمیکس

 ..گذاشتندی راحت کنارم میلی ، خمی مهم زندگي        آدمها

 ! تو فکر کن من خجالت بکشم-         

 ..مانما..        بابا

 ..        رضا

 !دمی رو فهمزیحاال که همه چ..         حاال صحبت در مورد رضا آسونه

  ی تا صبحمون ، وقتینی        حاال که چند ماه قبل ، بعد از اون شب نش
 

  ِ سر و صدا ي پنگ بازنگی پي برانای و آدری ، همراه سوفنای و سفرداد
 

  ي زوم شده ي نگاههاریاد تا ز دست دی از ما دور شدند و فرصتدارشون
 

  اشکان و ي از چند سال قبل و شرکت و عزل و نصب هايادی ، یسوف
 

  به اون دوران، فربد بهم همه دنی خندی و کلگهی هامون با همدیدشمن
 
 ! رو بگه زیچ
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  کردن دشی آدمهاش رو فرستاده سراغ رضا و تهدي        که بابات چطور
 

 !ننشی دورت و برت نبکه

  ..دونستمی اون موقع که نمی       ول 

  مهم یچکسی هي که براینانی اطمي تومردمی        اون موقع داشتم م
 
 ..ستمین

 ! ات افهی قزدی داد م-         

  هام نشون داده بود ي دور و بريبه خودم و همه .. فردادی        حاال ول
 

 ! چقدر مهم امکه

 ..تشیهم نبود پول و موقع من ، خدا شاهده که مي        برا

  و دادی بهترش رو بهم میلی رو ، که خزهای چنی اي        بابام هم همه 
 

 ! بود داده

 ..ادی به چشمش بنای نبودم که ایی        از اونها

 ! و مادرش ی سوفي چشمهاي روبروی        ول

 ... همسرشی تجمالتي و خانواده نای        آدر

 ... و رز و یلی و ندای        آ

 .. و آشناهاشونلهای فامي        همه 

  ولنجک چند ي توتییالی وي مهم بود که خونه یلی خنهای اي        برا
 

 ! که مال همسرته یشی می سوار پورشي دارتی و شب عروسمتره

 ! من مهم نبوديبرا ..ی ولزهای چنی        ا

  که گرفتی میان آنچني مجلسهاي دستم رو توي که فردادنی        ا
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  آشناها و دوستان و ي دخترهاي بدون شک تمام پدر و مادرهايآرزو
 

 ! بودلیفام

  موفق نشده بود تا بحال ، یچکسی هنکهی        بخاطر اموالش هم که نه ، ا
 

 ! رو باهاش آقاز کنهي جدي رابطه هی بخاطر اخالق خاصش ، که

  که باهاش ازدواج کنه خواستی مي رو واقعا جوری        که اگه فرداد کس
 
 ! شاخ بوده اروی خب چقدر ،

  وق ي بندازه به چشمهای نگاهمی ننکهی ، بدون ارهی        دستهام رو بگ
 

  و بگن انی رنگ و وارنگ اطراف ، که خودشون به زبون بي دخترهاي زده
 

  نهی نفر باشه که بتونه از هفت خوان بگذره و بشهی میکردی رو هم نمفکرش
 

 ! سمتش نشسته هی که فرداد ي عقدي سفره سر

 "؟ ! چطور آخه " ، گفتمی        لوس م

 ! جونکهی حرفها باشه انرنی اهل امیدی        آخه ما ند

 !میدیخندی        بعد هم با هم م

  با دندونهاش خرخره ام رو خوادی دلش مدای آدونستمی مکهی        در حال
 

  !بجوه

 !دادی اعتماد به نفس م به مننی        ا

 !        که فرداد رو دارم 

 ! وجودم کاشته بودي که چند وقت بود توي اي        و حس قو

  اهل کافه نکهی اای قهوه ، ای غذا بده ي زن بونکهی ادمیفهمی        حاال م
 



 1604 

  ،فرع مساله فی ظري هاي اهل خونه دارای هنر ، شاغل باشه يای و دنباشه
 

 ..ست

  داده و دستهاش رو از هی اش تککهی به انری که وقتنهی   اصل مساله ا     
 

 ! حصار امن ، پابرجاستنی سر محکم گرفته ، حس کنه اپشت

 ..        لبخند بزنه و با شوق ، عطرش رو حس کنه

 ! فرداد ؟-         

.         

 ! بهت گفتم ؟چوقتی ه-         

 ! ؟وی چ-         

 !دیترسی زدم که از آب مای رو به دری داشتنت من دليبرا... نگفتم-         
 

 دستش رو بلند .. اش گذاشتنهی سي رو کم کرد و روی        نور گوش
 

  بگذاره که با حرکت ناخوداگاه دست الهه به شیشونی پي تا روکرد
 

  بستن چشمهاش از زور خشم ، دستش رو هی ، بعد از سه ثانصورتش
 

 ! زد  از صورتش کنارمحکم

  نی اي اگهی شده بود که حس کرد االن هر کس دی عصباني        جور
 

 ! کنده بودیکی یکی شک انگشتهاش رو ی رو کرده بود بکار

  ی که سعی غرق در خواب الهه کرد و با تکوني به چهره ی        نگاه
 
 ! ، از خودش دور کردنیی باعث نشه پرتش کنه پاشی بازدم عصبکردیم

 .. کرد می سرش تنظری رو حس کرد و بعد بالش رو زی گوشي برهی        و

 !نیبب... سخته برامیلی        خ
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        You are my one and only 
 : کردپیتا..        خنده اش گرفت

  !يزدی فرانسه گند مي        قبال فقط تو

 !        منتظرم 

 !رفته بود بعد هم هنوز جواب فرداد رو نگي قهی        دو دق

 !منتظرم!..        آقاهه 

  !ی خر مني دونه هی یکی        

  برق شتری زد و چشمهاش از المپ چراغ خوابش بي لبخندهی        سا
 

 : کردپیتا..زد

 ؟! بزنم ای یزنیم!...االن !... بشنوم خوامی        م

 : کردپی        فرداد تا

 !        بزن 

 ... صداش تنگ شده بوددنی شني        خودش هم دلش برا

  محل نکهی رفته بود ، برخالف قبل ، با ای به اتاق بازرگانی        از وقت
 

  کمتر تونسته یلی در عمل خی شده بود ولکی بهم نزدشتری بکارشون
 

 !نندی رو ببگهی همدبودند

  دنشی چشمهاش داشت که هر بار با دي تويزی چی        دخترك منش
 

 ! جلوتر نرو نجای از اگهی دگفتی مفرداد

 !شدی نمی        ول

 : آوردنیی        صداش رو پا

 ؟ !ی منشي چطور-         

 ؟! آرومهنقدری صدات چرا ا-         

  !شهی بلندتر نم-         
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 ؟! اونجاست -         

 !کجاست ... گفته بودم که -         

 !انداختشی داشت به خنده مهی آه ساي        صدا

  بار الهه رو از خواب هی قبل يهفته ...ی ولبودی مواظب مشتری بدی        با
 
 ! کرده بودداریب

  ي کناري کاناپه ي        بلند شد و با دو گام بلند ، خودش رو رو
 

 ..انداخت

 .. نزده بودی حرفهی        هنوز سا

 ؟ !هی سا-         

.         

 ؟ !هی چ-         
         

 !نبود؟ ..هیسا..؟ !ی منش-         

 ...یکنی که صدام مينجوری ا-         

 ؟! خب-         

  ، ی رو هم صدا کننای آقاجونم ااطی ته حي دهی درخت خشک-         
 

  !دونمیم...دهی مشکوفه

 ؟! نگفتم کم شِر بگو-         
         
 ! که ي باز مخ سوزوند-         

 ! عاشقت بشم دیبا!..يخوریدوست داشتن نم به درد گهی تو د-         

 ..با فشار.. چشمش رو با لبخند بست هی        فرداد 

  هی مثل بقهی سایول..ستی ها اومدن درست ننجای که تا ادونستی        م
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 .. نبودشناختی که تا بحال میی دخترهاي

 رفتن رو  جلو نجای تا انی بود که اسم ای        ساده تر و معصوم تر از اون
 

 ! گذاشت ی به الانتی ، بشه اسمش رو خباهاش

  بار بود دل باخته بود و نی که اولي ای        دختر دوست داشتن
 

  و کی کوچي همه دل باختن و نقشه هانی به اگرفتیخنده اش م..فرداد
 

 ! رنگ و وارنگشخوشگل

 ! مثال اعتراف نکنه خواستی می        اون جلو دادن لبهاش وقت

  !فهممی من نمکردی       که فکر هم م 

  تا دیچی و هزار جور بهانه مکردی مسمونی آسمون ري        چطور
 

 ! دست پخت خودش رو نشونش بده يای به سازمان که الزانبکشوندش

 ! نقشه بودهی نی نشون نده که اخواستی        بعد هم م

  ، خسته یگذشته به ال چند ماه ي توي ، اونهمه وفاداری از طرفی        ول
 

 ! کرده بود واقعا اش

  ی که چگفتی با خودش مدیدی رو منیلی آي وقتها که رفتارهای        بعض
 

 ؟ !حاال

 ؟ !کنمی چکار ممی اتاق شصت متري بفهمه من دارم توخوادی می        ک

  حاال کارم کردمی فرداد ، اگه دوست داشتن رو از تو شروع نم-         
 
 !سونتر بود آیلیخ

 ..ی        ول

  از دو تلفن و چند تا شتری باههی به چشم سانتی خخورمی        قسم م
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 !شهی ام اس نماس

 !ی اک-         

 ! من ي ابري روزهادیخورش!.. ذوق ی ب-         

 !اّه  ..ی مرس-         

  ساعت دهت ي بعد از جلسه ی نگفتروزیمگه د...؟!ی فردا چ-         
 
 ! ؟گهی ديرکایب

 ! خوشگله نی        چقدر خر بود ا

 ! مختو بزنمخواستمیم.. اومدی ازت خوشم نمیلی اون موقع خ-         

 ..        خودش خنده اش گرفت

  بر نخوره ، هی هم که به ساي زبان ممکن ، جورنی        واقعا و با ساده تر
 

 ! رو بهش گفته بودقتیحق

 ! ی        که برام با ارزش

 !می جلوتر برخوامی نمی        ول

 ! برا جلوترشیشی مفی        جلوترش ، تو ح

  عذاب چی رفت و هیی که بشه باهاشون تا هر جلویی        هستن دخترها
 

 ! هم نداشتیوجدان

 !یفیح...ی        تو ول

 !؟یدونینم..خورمی نمویشکی من گول ه-         

 .. م-         

 :ادامه داد عی سرهی        سا

 !؟ي االن دوستم دار-         

 : دلش تکرار کردي        تو

  !هی سایفی        تو ح
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 ؟!ي دوسم دار-         

 ! کرد؟ری باز کلنگت گ-         

 ! بگو فرداد-         

 ! دارم-         

 ؟!ي دوسم دار-         

 ! اوهوم -         

 ! دنبالم ای ، برمیگی می ساعتی فردا مرخص-         
         
 ؟!ي بالکنت رو بهم نشون بدي توي آشپزخونه یخواستی مگه نم-         
         
 ! فرداد؟ی نگفت-         

.         

 ؟ !يای م-         
         
 !م؟ی بر-         

 ! ؟میکجا بر..؟! کجا-         

 ؟! فرداد -         

 ! جون -         

  برات خوادیدلم م..شمیاز دوست داشتنت خسته م وقتها ی بعض-         
 
 !رمیبم

 : به الهه ، بهش بگهی        بغص تو صداش باعث شد تا با نگاه

 !هی سا-         

 !کردی مهی        واقعا داشت گر

 ؟! دختر هی کارا چ-         
         
 ..دویم..گمی من بخاطر خودت م-         
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 ! برات مهمم نایدرقد آ.. آرهدونمی م-         

  !یبخدا هست !..ی مهم-         

  ي رو که تویقبول دارم تنها کس..قبول دارم.. فرداد من گفتم باشه-         
 

 ...ارمی به دستش بای اون دني واقعا دوستش دارم ، فقط مگه تومیزندگ

 ؟!یگی می چ-         

  يادیر من زحق با توئه ، از س..یگیتو راست م.. قبول کردم-         
 

 ..اما..من کجا تو کجا ..یهست

 ! کردمیباهات شوخ! زم؟ی عزهی شر و ورا چهی سا-         

  ، وجدان ي دل دردیخوابی مي جون مامانت شبها که داری ول-         
 

 ؟ !شاهللای که اکنهی نمتتی نکرده اذيخدا..يزی ، چيدرد

 .. ادامه داد و با همون بغضدی فرداد رو شني        پوف کالفه 

 ..تهی عروسگهیماه د...ری نصف روز باهات بودن رو ازم نگهی الاقل -         

 :صداش کرد.. و بدون توجه به حضور الههدی        هق بلندش رو فرداد شن

 ! نکن تو رو قرآن هیگر..هی سا-         

  !رمی کنم تا بمهی گرخوامیم..گهی ماه دهی -         
         
  هیمثل ...دنمهی که باعث نفس کشیکس ..می زندگي همه ي برا-         

 
 !خواهرم

 !گمی منویهمش دارم هم..ي تو ضربه نخورخوامیم..فقط.. من-         

 فقط دارم ..  ضربه رو خوردمدمتی که دی اولي من همون لحظه -         
 
  يخاطره  هیبذار برام  !..نیهم..دو ساعت!..بذار فقط دو ساعت !.. بذار گمیم
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 ..ي خاطره هیبا ..می کنی با هم خداحافظينجوریبذار ا.. درست بشهخوش

 :        هق زد

 ! خوش-         

  !هی سا-         

  ي که دوست داریجاتی سبزيایبرات الزان.. و امی بخوامی من فقط م-         
 

 ! کنمدرست
         
 !ي نشنو هم ازمی که اسمرمی بمرمی بخدا بعدش م-         

 !بعد به الهه...  شد ورهی        به سقف خ

 ؟!شهی برات ساخته می خوشي        کجا خاطره 

  به زمشی بری که من حاضرم با جونم ، دو دستي بالکن خونه اي        تو
 
 ! ؟اههی چشم سيپا

  يای میوقت ..شهی مشتری و غصه ات بیکنی        بعدا همش بهش فکر م
 
  زونهی آووارهاشی در و دي همه ي رويو نفره مون چطور دي عکسهاینیبب
 
! 

 ! برو بخواب -         

 ! فرداد -         

  از شتری که بعدا حتما بیبا کس..گهی خوب دی زندگهی... گوش کن -         
 

 ..ي دوستش دارمن

  با مکث ی اعصابش رفته بود ولي روهی سادی شدي هاهی گري        صدا
 

 :ه داد  ادام،یکوتاه
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 ! جلوتر ، منتظرته ی کمهی -         

 ! منتظرمه لیی جلوتر فقط عزرا-         

 .. کنگاهی ور و اون ور ننی کم اهی ! سادهی والیی پشت سر عزرا-         

 !ي مزه ای بیلیخ!.. فرداد -         

  ي هاهی از شدت گریتا کم..قهی دقکی دیشا..        هر دو سکوت کردند
 

 ..م شد کهیسا

  بهت یهمون روز اول.. دوست نداشتمهیسا..ی بخدا برام مهم-         
 
  ..خوامیمن م.. تو یفی حیول..ای بگفتمیم

 !رمی تو بميمن فقط دوست دارم برا !..خوامی من نم-         

  !هی سا-         

 ! ها از سر گرفته شدهی        دوباره گر

 ..دیتاق صورتش کش هی ي توی        فرداد دستش رو عصب

  یحس کن!  جات تو بدنت کمه ؟ی شده تا حاال حس کن-         
 

  ی که نگاه کنرون؟ی بیزنی با فشار از خودت مي به پوستت و داريدیچسب
 
  که داره محکم هیکی دست ری و گلوت زادی قلبت داره از جاش در مینی ببو
 

 !ده؟ی مفشارش

 ! دختر هی کاف-         

 من عاشقت !..؟ی داد بزنی نتونی بکشدت ولادی فريه هوا شد-         
 

 حساب ... نهای بشم شهی که مکردمیدست خودم بود حساب کتاب م..شدم
 

 حاال هم دارم تاوانش .. من کجا و تو کجاشدمی اگه ، متوجه مکردمی مکتاب
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 ..شهی می آخرش چدونمینه م..نه اولش با من بود..دمی مرو

 ! بسه-         

 چه ..چه بشه ، چه نشه..یرونی وسط حیی جاهی..نجامی تمام مدت ا-         
 

 ! ، چه نباشه باشه

 !باشه.. فردا نه-         
         
 !گمیبهت م..گهی روز دهی باشه -         

 ! فرداد رو به خنده انداختنشی فنی في        صدا

 ! قول بده -         

  !کنمیخبرت م !..گهی گفتم باشه د-         

 ! اوهوم-         

 ! بخواب ری حاال برو صورتت رو بشور بگ-         

 ..قربو..قربونت برم...قربونت برم!..قربونت برم.. باشه-         

 !هی سا-         

 !...قربونت برم.. قربونت برم-         

  خارجش کرد و باعث ی وقفه ، از حالت عصبی بي        قربونت برمها
 

 .. شدلبخندش

  تلفن رو ي راحت تر و دل قرص ترالی        به الهه نگاه کرد و بعد ، با خ
 

 : دهنش گرفتکینزد

 ! برمزونتی آوي من قربونت اون لب و لوچه -         

 اصال ... گوشه من قربونت برمهی یسی وادیتو فقط با.. خدا نکنه-         
 

 ..کمه برات به تو گفتن ، ییدوست دارم تنها..نهی هم همانصاف

 ..هی گرری        باز زد ز
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 ! دختر؟ی کنکاریاالن قرار شد چ..هی سا-         

 : هاش ادامه داد هی گرونی        م

 که دوست دارم بره به خورد .. بهت بگم قربونت برمي جورهی دی با-         
 

 ! بگمنویالاقل بذار تا جون دارم هم... و گوشها و دست و پاتچشمها

  ازت ی در خونتون دو تا اردنگامی تا پاشم بگهی دي دفعه هی بگو -         
 

 !ي بلکه خفه شدرمیبگ

 ! قربونت برم-         

         مهتاب
        

  ينهای اومد آستی منیی پایکی که پله ها رو دو تا ینی حنی        نازن
 

 . ت گفي بلندیاز آشپزخونه گذشت و خداحافظ . دیپوشی نازکش رو مبافت
 

 ! محمد رو نه ي صدای ولدی عمو و زن عموش رو شنيصدا

 !        به جهنم 

  رو داشت ، همسرش با نی رفتن با ماشرونی        هر موقع که قصد ب
 

 .کردی باهاش رفتار می اوقات تلخنیهم

 !اوشگول...        انگار از پشت کوه گرفتن آوردنش

  نشی که به سمت ماشدی        در سالن رو باز کرد و رضا رو د
 
  رضا سوار بشه بهش نکهیقدمهاش رو تند تر برداشت و قبل از ا...رفتیم
 

 :دیرس

 ..ی داداش-         

 ..دی        رضا چرخ
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 !ادیبا من م...ي مهتاب گفت بر-         

 ..        متعجب نگاهش کرد

 !رسونمشیگفتم بهش م.. همون ورارمی من دارم م-         

 : دادی چشمهاش رو تو صورتش تاب       

 ؟! تو ي وقت صبح کار دارنی کجا ا-         

  عقب مونده تر خودش و اون داداش مرض گرفته یکی از یکی..ای        ب
 

 !اش

 ! صبحونه يبرا..با دوستام..یی جا-         

 : شده بودی صورت رضا ، با اخم قاطي        تعجب تو

 ! محل کارش؟ تا خودشیرسونی م-         

 : لبخند زدنی        نازن

 !آره گفتم بهش.. آره-         

 ! کالفه نی شده بود و نازنشتری        اخم رضا ب

 !ابوی گهی        برو د

  !ستی سر راست نادی ز-         

 ..نه حواسم هست.. باشه -         
         
 ! بار باهاش هیرفتم ! یعنی دونمی م-         

  از مهتاب ي که هنوز خبردی  نگاه اخم آلود رضا به در سالن رس      
 

 ! لبخند به لب نیو بعد دوباره به نازن..نبود

 ..سوار شد.. و نشی سمت ماشدی        چرخ

  جلو ي نهیحواسش از آ... کرد و روشن کرد می بغل رو تنظي نهیی        آ
 
 ..رفتی منگی بود که سمت پارکنی نازنبه
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 ! وقت صبح؟نی داره اکاریچ        

 .. در رو زدموتی        ر

 ؟! مهتاب قی چند وقته شده بود رفنی        چش بود ا

  با ی خوبي رابطه چوقتی بود مهتاب و سارا هادشی که یی        تا جا
 

 .. نداشتندنینازن

 !        برسونمش

 ؟! تو ي وقت صبح جهنم برنی        ا

  !قاتیرف        کوفت بخور با 

 !        پوزخند زد

  !قامی        رف

 ! با شوهرت صبحونه بخورنی        خبر مرگت بش

  !شعوری        ب

 ! منو ي چارهی برادر بيدادی حرص نمنقدری تو اشدی        شعور سرت م

 ..        سرش رو کالفه تکون داد

 ؟!        االن چشه افتاده دنبال مهتاب 

 .. شدی اصلابانی        وارد خ

 .. داره باکاری        چ

 !        لبهاش کوتاه از هم فاصله گرفت و آروم آروم چشمهاش گرد شد 

 !شیشونی پي        دستش رو از فرمون جدا کرد و کوبوند تو

 ... همون حالت موندي توهی        چند ثان

 ؟! خرم من نقدری        ا

 سرعتش رو کم کرد و پشت  ..دی هم سابي        دندونهاش رو رو
 

 .. بودند قرار گرفتستادهی اکی ترافي دور برگردون توي که برایینهایماش

 ! بودم من یالی        چه خوش خ
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  که ي قبل فکر کرده بودم با دو تا دادي بودم که هفته ی        چه کودن
 

 ! کارشونی شدند و رفتن پالی خی بدمی مادربزرگ کشسر

  به خودم چسبوندم و آرنجهام رو روش شتریرو ب فی        ک
 

 سرد بود ..دهی سرم پاشي روخی پارچ آب هی یکی کردمیحس م..گذاشتم
 

 !چقدر

 !  آقا محمد يکه با اون آشناها..ادی نرشونی حاال تاالر هم که گ-         
 

  آپارتمان باباش ي رو توی شک نکن مهرسا شده عروسی، ول ! ادی محتما
 

 !ی ولرهیگیم ، رهیبگ
         
  !ری اجنه رو دست کم نگنی گفتم ا-         

 : و نگاهش کردمدمی چرخی        عصب

 ؟! رو مخشمی بود گفت بری اون ک-         

 .. من گفتم-         

 !        اجازه ندادم حرف بزنه

 من سرم ..می کنکاری چدی باگمیمن م!..دونمی بود گفت من می ک-         
 
 !؟ی همه چشهیم

 .. من مهتاب جان-         

  یزنی گند میعنی...گهیترو قرآن دست بردار د.. جاننی شما نازن-         
 

 !فقط..فقط

 .. م-         

 : گفتم ی        بلند و عصب
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 ! اه -         

  جاسوسها نیاونجا که فائزه ع!.. نه؟ای می دو کلمه حرف بزنيذاری م-         
 

 !می حرف بزنمینی بشکنهی ولت نمقهی ، سارا هم دو دقادپی جا رو مهمه

 ..ی بگی چيخوای منمیحرف بزن بب!..می حرف بزن-         

 .. دارم-         

 !..ها ؟..؟!ی چیگی مي دار-         

 :        سرش رو تکون داد 

  بسپر به زوی همه چی وسط گفتی خودت رو انداختي اومد-         
 

 ؟!نی نازنینگفت!.. رفته دمیچیماه نشده نسخه اش رو پمن خودم دو !..من

 ..گفتم.. گفتم-         

  دهی رضا رو ول کن جواب نمیگفت.. رو مخ مهرسامی بری گفت-         
 
 من  ...دادی تا حاال جواب مدی جواب بده باخواستی اگه میگفت..گهید
 

  !شعوریب.. تو تهی حالزهی چهی کردمی فکر ماحمقم

  هاتیمسخره باز..؟! نداشت ي ادهی فايدیند..؟! دروغ گفتم مگه-         
 
  جلوتر ، می رو بندازی داشت حاال دختره بهش گفته بود عروسي ادهیفا
 

  اومده دم حجره یسیی ریرضا هم قبول کرده که حاج!... نه گفتی مالاقل
 
 ! آقا حرفاشونو زدنبا

         
  !ی ست کن با دامن مشکیب آي تنه می برو نی حاال تو ه-         

 ! خفه شو-         

 !..زمیعز!..خواهرم.... گفتمت مهتاب جونم -         
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 ! کوفت -         

 توپ تکونش !... واهللا ستین..ستی نی قبلي گفتمت رضا اون رضا-         
 
 نصف سال رو روزه ..شهی نماز صبحش قضا نمهی که یآخه کس!..دهینم
 
  که دو تا ده ساعت ، یکس !..شی قبلي نگرفته ي جبران روزه هارهیگیم
 
  پول الی رهیبدون ..کنهی کار مهیری خي دو موسسه يبرا!  ساعت ستیب

 
 ؟ !شهی رنگ کن ، شل مهی با رژ لب و هر ماه ، موهاتو ادیم!..

 ..چشمهام رو بستم..اومدی مرونی بمینی        بازدمم مثل دود از ب

 رو دکتر جان هم براش تمام و کمال انجام  کارها نی اي همه -         
 
 هر شب هرشب ..؟! خونه ادی نمازدهی تا ده ، ي فکر کردهیمرگش چ !..دهیم
 
 !.. نکبت خانم شی پرهی مدارهی ور مشهی سر کار و موسسه که فارغ ماز
 

 ! تو ؟شیدیند

  رو یحاال اگه عروس.. کم بودی کافي هم فرصتم به اندازه دی        تا ع
 
 !گهی دیچیکه ه..انداختندی ملوترج

 !        تموم شد رفت 

  ممکنه ازش سر یهر غلط.. کردنغهیص.. تازه اون که نامزدشه-         
 

  جور نی مامان بو نبره ، آقا تو رو با اي بپادیمثل توئه که همش با..بزنه
 

 ..يزیمحمد نفهمه چ..نهی نبلباسها

 ! رو خوردمنیبود که گول نازن خودم ریتقص.. خودم بودری        تقص
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 ! من ي        که اومد نشست گفت بذار بعهده 

 ! برات کنمی        خودم درستش م

 از تو هم ..نجای مهرسا پاش رو بذاره اخوادی دلم نمشتری        من از تو ب
 
 ! کنمکاری چدی بادونمی مشتریب

 ! من گفتم نگو نه ی        تو فقط هر چ

  ي کارهاي رومی که مهرسا رو حساس کننهیفت چاره اش ا        نشست گ
 

  !تو

 ! گفتن به تو ي وري        که شروع کنه به در

  !فتهی        گفت تو فقط داداش داداش گفتن از زبونت ن

  !فتهی کردن ازش از دهنت نفی        فقط پشت سر مهرسا ، تعر

  از من ، کلکش تی شروع کنه مهرسا به شکانکهی        که به محض ا
 

 ! اس کنده

  نشونش بده ، استفاده خوادی رضا بهت که نمي        که ما از عالقه 
 
 ! کنار دختره رو مشیزنی و ممیکنیم

 ! تو ي برارهی        آقا هم که نفسش م

 ! مهتاب رهیگی        حتما م

 !        حتما 

 ! جوانبش فکر کردمي        من به همه 

 ! با جوانب در نظر گرفتنت نی نازنیبترک ي        ا

 ؟!ی        حاال چ

  بود که مهرسا نی امی دو ماهه انجام داده بودنی اي که توي        تنها کار
 

 !می کرده بودی حرصرو
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  ..می کنکاری چدی بادونمی        گفت من م

 ؟!يدیگوش م.. مهتاب-         

 .. اش انداختمافهی        نگاه به ق

 ! من ي احمق ، گفت بذارش بعهده شعوری بنی     هم   

 !اندازمی        من مهرسا رو از چشم همه م

  اس ، وونهی دختره دنی که مامان خودش بگه اکنمی مي        کار
 
  !مشیخواینم

 !        من احمق هم باور کردم

 ! فقط یشیخفه م..نی نازن-         

  و میکنی گفت مهرسا رو حساس میوقت شهی حاليزی چهی        فکر کردم 
 

  !میکنی به نفع خودمون ازش استفاده مبعد

  که آقا و مامان بهت دارند ي و ما از عالقه ایی پشت سرت بدگوادی        م
 

 !مشی اندازی و از چشم همه ممیکنی ماستفاده

  !دهی ، جواب ممی کنادی داغش رو زازی هم که پی کمهی        

 ! ، برعکس شده بودزی همه چ        حاال

 ! رو بندازه جلوتری عروسخواستی میول..        مهرسا حساس شده بود

 که ...یی و پشت سر من حرف زدن و بدگوتی شکاادی بنکهی اي        بجا
 

 ! من جلو انداخته بودي رو برای بتونم از حرفهاش استفاده کنم ، عروسمن

 فقط تا بعد ماه صفر وقت ..ا ارفاقب.. آخرمی به سمی بزندی با-         
 

 !دو ماه هم کمتر !..میدار

  !دهی عقدش رو چي اول برج ده ، مهرسا سفره -             

 ! تو دهنت کوبمی رو مفیبخدا االن ک!..حرف نزن ..نی نازن-         



 1622 

  ي رودمشی رو با هر دو دست از زانوهام فاصله دادم و بعد کوبفی        ک
 

 !پام

 بخدا مهتاب !.. کارد ای به قول بابابزرگ داس ، کنمشی مای من -         
 

  پاش به نی مرده باشم که ادی فقط من بادمی بهت قول منجای همدارم
 

 ! عقد برسه ي سفره

 ؟ !می مونده که نخورده باشی چه گوهگهی د-         

 ! آخرمی به سمیزنیم!.. آخرمی س-         
         
  می رو تموم کنزی درد سر همه چی آروم و بخواستمیهمش م من -         

 
  نکشه به خواستمیمن م..ذارهیخود سرطان گرفته اش نم.. کارش ی پبره

 
  ، دهیگفتم حاال که رضا رو از دست م..دلم براش سوخت بقرآن ..نجایا

 
  یول ..هی در و همساارنی دردسر باشه بعدا براش حرف در نی بالاقل

 
 ! گرفته مرضذارهینم

  !گهی دهی آخرت چه کوفتمی س-         

 ! ؟نوی ایفهمیم.. خونمونادی خوام بی نمشتری من از تو ب-         

 ؟!يدی کشي مسخره اي باز چه نقشه -         

  میای نگرفت بهیگفتم اگه بق...ي آخر سري گذاشته بودم برانوی ا-         
 

  !نی اسر

 ؟!ی سر چ-         
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 ! باال ؟ادی بخوادی جونت نم-         

 .. انداختی نگاه کوتاهدهی کششی و با ندی        سرش چرخ

  يزی انجام بدم رو ، بهتره تو ازش چدی که من باي کار-         
 

  !کنهی بهتر عمل مينجوریا..یندون
         
 ..ي انجام بددی که تو باي کاری ول-         

 .. نبودشی از اون ني اثرچی هی ولدی        باز چرخ

 ! وسط ادی بدی مهرداد با-         

 ! بکشمیقی کردم نفس عمی        چشمهام رو بستم و سع

  بسته اسمش رو صدا ي شده ام ، با چشمهادی کلي دندونهانی        از ب
 

  :کردم

 ! خفه شو لطفا -         

 .. ب-         

 !خفه شو..نی نازن-         

  يبرا ..میمجبور..؟!ی چیعنی یفهمیفورس م..نم هم بهت گفتم م-         
 

 .. انجام دادشهی که مهی من ، تنها کاري بهتر نقشه اثر

 !        مهرداد 

  ری رضا تاثي که رويزیتنها چ... از اول هم بهت گفته بودم مهتاب-         
 

 ! خوعجل موجل ينه لباس ها !..نهی همداره

 !د ببن !..نی بب-         

 از قبل با هم کنتکت ..کنهی می رضا رو عصبتونهی مهرداد ، فقط م-         
 



 1624 

 دو کلمه هم با هم حرف ..ستندی االنش با هم خوب ننیهم...داشتند
 
  ادی بدیمهرداد با...مهتاب!.. که به زور باباهاشونه هیکی سالم علهی ، زنندیم
 

  بره می مهرسا رو بکنبذار کلک!.. نگو نه یپرستی میتو رو به هر ک..وسط
 
 ! کارشیپ

  کم می از فشار عصبیچی هیول. فشار دادمفی کي        ناخنهام رو تو
 
 ..کردینم

  رو وارد نقشه کرده بودم ، نی سه ماهه گذشته که نازننی اي        تو
 

 ؟! حرص خورده باشم خوبه چقدر

  چراغ سبزه هی مهرداد منتظره یدونی مشتریخودتم ب..دونمی من م-         
 

  !فقط

 !        آره خب 

 !        چراغ سبز 

 !        سه ماه قبل خرجش کرده بودم

  رضا يخوایم..؟! نه ای می مهرسا رو از رضا جدا کنيخوایم... مهتاب-         
 

 ! نه ؟ای می برگردونرو

  با مقدمه ی کلادی شد که آقا بنی تالشهام هم اي همه ي جهی        نت
 
  ارتباط داشته ی پنهانينجوری مدت همهی بهم نشون بده ، که اگه ینیچ
 

 ! مون ندهی آي بهتره برایلی خمیباش
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  پامو گهی دی باشم ، ولشعوری ام بی رضا عقدش کنه ، من هر چ-         
 

 !يریجلو نم..شناسمیتو رو هم م..ذارمی نمجلو

 واقع داشتم گول  در زدم،ی دارم گولش مکردمی که فکر می        تمام مدت
 
 !خوردمیم

  بوده يتا بوده نامزد ...خورهی که بهم مهی نامزدهی..می االن وقت دار-         
 

  که دکتره و خوشگله نمیا!..آب هم از آب تکون نخورده!.. بهم خوردهکه
 
 عذاب وجدانمون هم ..کنهی مدای خواستگار بهتر پهی دهیبه دو ماه نرس...و
 
 !میریگی مال خودمون رو پس ممیدار ی ، وقتشهی نمداریب

 !        مال من

 !        مشخص بود که مال منه 

 ! رضا از اولش مال خودت بوده -         
         
 !قبول ؟!... مهتاب؟-         
         
 !می رو بکنهی بذار تا جلوتر نرفتن قال قض-         

 ! ؟هی تو چي نقشه -         

 .. اونو فقط-         

 ؟!ی کنکاری چيخوایم..؟!نی نازنهی نقشه ات چ-         

 ! داره ازی اهرم نهی باشه ، به ی من هر چي نقشه -         

  !هی من کافيدو ماه برا!.. دو ماه ؟ی گفت-         

  !ادی تو راه نمي رضا اونجور-         

 :دمی کشي        نفس بلند
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 ! آخرمی به سزنمی منم م-         

 ! نگاهش کردمرهی     برگشتم و خ   

 ! نکش شی صحبت مهرداد رو پی ول-         

 ... شدمرهی        دوباره به جلو خ

  یچی هگهی که دیوقت..نجای اي آخرم رو گذاشته بودم برامی        منم س
 

 ! موندی نمی دستم باقتو

 زش تموم  تا نماکردمی ،صبر مکردمی ، در اتاقش رو باز مشدی        الزم م
 

  ..بشه

 !        پوزخند زدم

 !خوامشیم ...گفتمی        بعد بهش م

 !        مال من باش

  !گهی کس دچی        نه ه

  !گهی آورد دی        کوه هم که بود ، طاقت نم

  ي شد ، شماره ادهی مهتاب پنکهی رو برداشت و هملشی        رضا موبا
 

 .. رو گرفتنینازن

 : جواب داد نی دور شده بود که با بوق سوم ، نازنیاب چند قدم        مهت

 !؟ی جونم داداش-         

 .. هم فشردي شد و دندونهاش رو رورهی رنگش خی مشکيوندای        به ه

  داره یی که چه بالششی اش دردل کرده بود پچارهی برادر بی        کل
 

  !ارهی مسرم

  رو نمی کرد بود که ماششهی شي تو        خون محمد رو هفت ماه قبل
 

 ! کن عوض
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 ! هم بگو مخ منو سوراخ نکنن برا بچه نای        به مامانت ا

 ! چه کنمگهی دي اصرار داریلی        تو هم خ

  !ی        شوهرم

  رمی مذارمی مای ، شیریگی برام مای ! ری برام بگنوی ماشنی قبلش ای        ول
 
! 

  از دوستاش ، هشتاد یکی قرض از پدر و برادرش و یکل        محمد هم با 
 
  !رهی رو براش بگی سي آنی جور کرده بود که همتا

  ی روز جمعه موقع ناهار که همگهی        بعد چند ماه هم که مادرش 
 

 گفته بود !.. شد قولت ؟ی بودند، سراغ بچه رو گرفته بود که خب چجمع
 

 !چه خبره !  حاال زوده که

  حاال مگه تحفه ات زدی صورتش که داشت داد مي توی حالتهی   با      
 

 ؟! چکار کرده برام

  !خوامی امسال رو منی مدل همسی فوی        من گفته بودم سانتافه ن

 !        دو هزار و پونزده 

 !        ورداشته برا من هاش بک گرفته که 

 !رضا ؟!.. بله ؟-         

 !پشت سرتم  !..ای بلند شو ب-         

 ..دی به گوشش ، چرخدهی چسبی که همراه گوشدی        سرش رو د

 ! رو بست نی نشسته بود و در ماشنی بعد ، نازني قهی دقکی        

  ..کاری چنجای ا-         

  و دی به موهاش رسشیشونی پي از توي که چطوردی        دست رضا رو د
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 ! حرکت رو تکرار کردنی بار ادو

  نکهی ایعنی حرکت نی که بفهمه اشناختی        اونقدر پسرعموش رو م
 

 ! خفه اش نکنه رهیگی خودش رو مي داره جلواالن

 : قورت داد و ادامه دادصدای آب دهنش رو بنی        نازن

 !؟یکنیم        .

  !شهی به شدی چسببای        رضا که نگاهش کرد تقر

 ! خود خدا ای        

 ! با مهتاب ؟ی داشتکاری چ-         

 .. مم-         

 ؟ !ی داشتکاریبا مهتاب چ !..نی نازن-         

 ! بقرآن یچیه..گفتم که..داشتم .. نبوديزیچ!..؟یچ ..يزی چ-         

 ! قرآن -         

 ! ؟ی چیعنی -         

 ؟ !یچی بقرآن که هيخوری قسم مي دار-         

 .. رضا من-         

  االن قفل نی قسم به همون قرآن ، همنینازن. به همون قرآن -         
 

 ..کنمی له منتوی کامل ماشکنمی رو بلند مفرمون

 .. چ-         

 :        داد زد 

 .. سراغ خودتامی بعد م-         

  اشک تو چشمش حلقه بشه اری اختی بنی        شدت صدا باعث شد نازن
 
 !ر بده  بچسبه و فشاشهی کامل به شو

 !ی نکبتی زندگنی به جون اي شر ، افتادي شدی واسه چنمی بب-         



 1629 

 ..بقرآن..داداش..من ..؟!یگی می چ-         

 ..        حرفش رو خورد

 ؟!ياری ا توش دربيخوای چ م-         

 ! نگفتم بخدا يزیمن چ..؟! رضا-         

 :ت صورتش گرفي جلوزی آمدی        رضا انگشتش رو تهد

  زنده يخوایم!..نیبگو نازن!..بگو در مورد اون دندونپزشکه اس.. بگو-         
 
 بگو که !. بگو منو هم خاله فرستاده وساطت رونی بي برنی ماشنی ااز
 
 ! تو بشم برم سراغ خودشالیخیب

 ؟! آره ي        واسطه شد

 ؟! براش نیدی بغل گوش خودم باز نقشه کش-         

 ؟ !یچ ..نی خاله نسردونمیبخدا من نم..یگی میچ..؟! رضا -         

  قبل خاله ، مادربزرگ رو فرستاده دم ي هفته یدونینم !..یدونی نم-         
 

  يتو که خبر بال زدن پرنده ها!..؟یدونیتو نم..؟! آقام وساطت ي حجره
 

 !یدونینم!...تو !.. به گوش تو برسه دی هم اول بامحل

 ؟!ی چ-         

 وگرنه ..اون مادربزرگ رو من حساب سن و سالش رو کردم ..نی بب-         
 

 !..رفتی مکردمی دور گلوش خفه اش مذاشتمی دست مهمونجا

.         

 .. خفه اتنجایهم..ی داشتکارشی چیبه همون قرآن نگ!..نی نازن-         

 و  رنیاصال حس..دونمیمن چه م..بخدا رضا.. نبودهنیا..زی اصال چ-         
 

 !به جون محمد...دمی ندمن
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 ؟!ی داشتکاریبگو با مهتاب چ.. منو نخوري چارهی جون داداش ب-         

 ! بودگهی دزی چهی.. بودزیاصال چ... بخدایچی ه-         

 ..؟!گهی دهیچ..؟!ی چ-         
         

 : فرموني رودی        نعره زد و کوب

 ؟! بودی چ-         

 ..نیبب..من..هگی دیکی -         

 ! آخرمی        س

 ! نه ؟ای ي سگ رو ببري اون مهرساي پايخوای        م

 !        جون بکن و تمومش کن 

 !خودت تمومش کن .. شل و وله نهمهی        حاال که مهتاب ا

 ..گفتمیم.. بهش.. من داشتم.. کردهي نفر از مهتاب خواستگارهی -         

 !ت داد         آب دهنش رو قور

 ..گفتم.. من-         

 ! که از هم فاصله گرفتنددی رضا رو دي        لبها

 !        االنه که منو خفه کنه 

  !کنهی        بخدا م

 !اصال همون اول گفته نه !.. مهتاب قبول نکرده -         

 ! ترسوندششتری رضا بي شده کی باري        چشمها

 ! قبول نکرده -         

 !    اشتباه کردم    

 ..گفتم ..به هر حال..گفت.. زنگ زدیعنی.. منم فرستاد-         

 ؟!ی ک-         

 ! به خودش دادی        جرات

 !نی نکن نازني کارچی        ه
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 ! خونه ارهی        بذار دکتره رو ورداره ب

 ! دق ، جلو روت ي نهیی        بذار بشه آ

 !ي نکردير چرا االن کار حرص بخونی        تا ابد بش

 !        بگو

 !        بگو مهرداد 

 ! به جون مهرسا و خانواده اش فتهی بره بشی        بذار بشه آت

  !رهی        م

 !        بگو

 ! موضوعنی        اونقدر مهتاب رو دوست داره که بره غوغا کنه سر ا

 نه گفتنش  لی دلیعنی..یگفت بپرس ازش برا چ...زی چ-         
 

 ..گفت بازم نه...من گفتم به مهتاب..گهید..رو

 ؟!ی ک-         

 !دندیلرزی        انگشتهاش داشتند م

  !گهیتمومه د ..یعنیمن فقط ..گفتش که..رضا... مم-         

 ! کرده ؟ي خواستگاریک..از مهتاب  ..ی ک-         

 ! شدندرهی        هر دو بهم خ

 ..رضا ..زهیچ..بشه..یعلن..زیچ ..هی قضخواستینم..چارهی ب-         

 ... جلو اومدی که کمدی        سرش رو د

 !؟ی ک-         

 .. گفت-         

 !        دادش لرز به اندامش انداخت

 ؟!ی ک-         

 !مهرداد ...تو رو خدا.. رضا-         

 صدا  با يجور... صورتش گرفتي و دستهاش رو جلوهی گرری        زد ز
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  هی بده چند درصدش مصنوعصی تشختونستی کرد که خودش هم نمهیگر
 
! 

  !یچی        احتماال ه

  !نی ماشي از ترس تودیلرزی        داشت م

  !نیی برو پا-         

 ..نیبب.. مهتاب-         

 ؟!ي کردکاری چ-         

 ! وارد دلش کردشتری مهتاب ، ترس رو بي شده خی ي        صدا

 .. کمهی..فقط..یچیه..نی بب-         

 ؟! تو ي کردکاری چ-         

 .. ف-         

 !ن؟ی نازني کردکاریچ... مهرداد اومده خواستی بهش گفتی رفت-         

 : به خودش گرفتي حزن آلودی تصنعي        صدا

  منو بکشه نی ماشياومده بود تو.. نداشتمي مهتاب بخدا چاره ا-         
 
  يزیچ!..ي بوده که ولت کنم برنیگفت بگو حس!.. بکشهخواستیدا مبخ..
 
 !ذاشتی زنده ام نمگفتمینم

 : مهتاب اومدي ترس برداشته ي        صدا

 ! خدا يوا!..خداوندا ..ای خدا-         
         
 ؟! سراغ مهرداد شی فرستاد-         
         
 ؟ !نی نازن-         

  بکنه شی کارهیبگو ..زنگ بزن به مهرداد... االنستیوقت ن.. مهتاب-         
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 ؟!

 !کار؟یچ!.. بکنه ؟کارشی چ-         
         
  ی رضا چیدونستیتو نم..کنهی پاره اش مکهی االن با قفل فرمون ت-         

 
 ..ی بهش بگنوی اشهیم

 . م-         

 :دی مهتاب رو شني هی هق هق گري        صدا

 ؟!زمی به سرم بریبگو حاال چه خاک..ی بخدا پستنینازن...ی پست-         

 ..االن بهش .. زنگ بزن به مهرداد -         

 !؟ی زنگ بزنم بگم چ-         
         
  يبگم واسه !.. سراغت؟ادی بگم رضا داره با قفل فرمون م-         

 
 ؟!آره ..؟!!ي کرديچون از من خواستگار..؟!یچ

  که من سراغ دارم قبول یاون..بگو بهش مهتاب..داشه مهرداد از خ-         
 
 ..فقط از راهش وارد شو...کنهیم

  به تماس قطع شده ، ی با نگاهنی بوق اشغال اومد و نازني        صدا
 
 ! کنج لبش نشستیشین

  !یتونی که مدونمی        م

 ؟! چند ماهه ي دخترکش نکردي        مگه خون به دل رضا

 ؟! مگه با اون ناز حرف زدن هات يپاره اش نکرد کهی        ت

 ؟! چند ماهه ي        خون به جگر مهرسا مگه نکرد

 ! مونم ی هم ، که منم انگشت به دهن مي حرفه اي جورهی        



 1634 

  از اون سر یکی        که اگه تحمل مهرسا رو هم داشتم ، سر فقط 
 

  نامزدش ، در جا ي جلودنتی رضا و ناز خندي شونه ي روگذاشتنهات
 

  !کردمی مسکته

  !ادی ازت بر منمی        ا

  !ي بخواهی        کاف

 ..        استارت زد

 ! نه ؟ای خوابوندی میکی دی        شر رو با

 !        دکتر آره ؟

 ! هم عروسم بشه ادی        دکتر ب

 نم خودم رو  بکوبم ، نتوواری خودم رو به در و دی        که تا ابد هم هر چ
 
  !رونی اش بکشم بهی ساری زاز

 ! عمو ي مهرسا پاش برسه خونه ذارهی        جنازه ام هم نم

 ..        روشن کرد و راه افتاد

 ! فرصت استفاده نکنه نی بود که از ای        مهرداد پا بده تر از اون

  ی ولنینازن!  نفهمه ی کسکردی می که سعشی زرنگي        با همه 
 

 ! بوددهیفهم

  دی دي برای و از هر فرصتدیرسی به مهتاب می        برق چشمهاش وقت
 

  دور نی نازننیزبی تي ، محال بود از چشمهاکردی بهش استفاده مزدن
 

  !بمونه

  نی کنه ای کودنش رو حالي کرده بود دخترعموی        تمام مدت سع
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 !کردی، قبول نم شی اهرم فشاره ، که مهتاب با حماقت ذاتنیبهتر

  ، و ازش بستی مهتاب رو تلفن مهرداد نقش مي بود شماره ی        کاف
 
 ! ، محال ممکن بود مهرداد قبول نکنه خواستی ميزیچ

 ! نکنه ي اگه مهرداد خودش رو وارد بازستمی ننی ، نازنستمی        خودم ن

 !        فقط بذار مهتاب ازش بخواد

  رو اروی نی ، اکردی که رضا رو صدا می با اون لحن بارهی        فقط بذار 
 

 !کردی مصدا

 ! آقا مهرداد -         

 ! کردشی پوزخند وارش قلبم رو ري بلند تک خنده ي        صدا

 !آقا ؟ !..ی آخ-         

  که آقاش رو شی؟ دو ماه پ!باز آقا شدم که !..آقا ؟!.. بگو دوباره ؟-         
 

 ؟ !ی رفتیفقط انگشتر رو برداشت! عشقم؟ادی نمادتیو کافه ر !..یبرداشت

 !        کثافت 

  تو کدوم جوب انداختم ادی مادمی رو شیالی انگشتر دو رکردی        فکر م
 
 ؟!

 : هم فشار دادمي        چشمهام رو رو

 !مهرداد  ..نی بب-         

 ! آها -         

  ..دمی محیبهت توض.. من-         

 !يدی محی توض-         

 ماجراش ...شعورمیزن داداش ب...من مقصر نبودم.. خدا شاهده-         
 

 .. بهت دمی محیتوض... سر فرصتنمتیبی مامیم..مفصله
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 ؟! داره کارت ازی نحی به توضیکنی االن واقعا فکر میعنی -         

 !کمکم کن ..مهرداد..اصال..نی مساله ا-         
         
 .. سراغتادیرضا داره م!.. من نبودهریتقص !..کنمیاهش م خو-         

  نی که تا اي خر فرض کردنقدریالبد هم منو ا !..یکنی خواهش م-         
 

  تو و اون زن داداش ابله تر از خودت برام نقشه نمی بچه ام که بشحد
 

 ! و من بگم خب دیدیبکش

 :        آب دهنم رو قورت دادم

 .. مهرداد-         

  خب من یخواستی مي؟ خواستگار !شی با پا پیزنی با دست پس م-         
 

  برم به ينجوری همتونمی آدم نشستم برات دو دو تا چهار تا کردم نممثل
 

 ؟!نگفتم..خوامیگفتم زمان م.. بگمنای ابابام

 اصال .. نداشتميریمهرداد به جون آقام من تقص.. به جون آقام-         
 
 ..من.. بودهنینازن.. نبودمششونیپ

  ، خوامی بهشون بگم من زن مطلقه مي جورهی نگفتم صبر کن برم -         
 

 ! مامانم ؟فتهی پس نکه

 !لطفا ..کنمیخواهش م.. مهرداد-         

  سمی اون گراز واي برم جلویکنیخواهش م..؟!ی چیکنی خواهش م-         
 

 ...م و  کردي تو خواستگارشعوریمن از خواهر ب.. آرهبگم

 !دی        خند



 1637 

  کردم و تو جواب رد يازت خواستگار!...ي بخدا عقل ندار-         
 

  !دمیمن به گور بابام خند!..يداد
         
 ؟! از تو جواب رد گرفتم -         

 تو رو خدا ..مهرداد.. بکنشی کارهی..سمی رضا واي جلوتونمی من نم-         
 
 آقام  ..کشهیبخدا م.. آبروش رو بردمينجوریا که کشهی خونه منو مادیم!..
 

 !بذار شر بخوابه .بخاطر خواهرت.. دروغهانی از خونه با اکنهی مبارم

 ؟! شر چرا رو دوش من بخوابه -         

  شی حالیچیه ... وونهیرضا االن ح..یفهمیم..ی چون تو آدم-         
 
 با ..نی به نازنیت گفيزی چهیبگو .. کارشیبگو تموم شده رفته پ...ستین

 
 تو االن .. بعدزنمی با رضا حرف مرمیمن خودم م...ي اصال طرف نشدمنم

 
 ..گمی کار رو بکن که من بهت منی افقط

         
  !کنمی من خودم درستش م-         
         
  !کنمیمن درستش م.. مهرداد-         

 اولش هم از داداش من از اون .. بکن به منی لطفهی.. خانم محترم-         
 

  االنش هم دارم خواهر دسته گلم رو نیهم.. اومدی خوشم نمگرازت
 
  که رتمی غی کم خردم، بي کردن بابام و داداشهافشی چطو حنمیبیم
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 خواهر دسته گلمون ..؟! واهللا نی فرض کردی شماها ما رو چدونمینم..نمردم
 

  خواهر مطلقه يگار به اون داداش الدنگت ، خودمم اومدم خواستمی بدرو
 

  یستیخانم خوش ن..یزک!..که اونم تازه به من جواب رد داده ..اش
 

  نیا ..نویفقط بگم ا..برو .. حواله کرده خانمگهی دي جاتویبرو خدا روز..بخدا
 

  کن که عقلش پاره سنگ برداشته ی مسخره رو خرج کسي هانقشه
 

 من اومدم  ..رنی من بگ ازکی علهیاز تو شاخ ترش نتونستند ..نه من..باشه
 

 ؟! تو يخواستگار

 ؟!        قطع کرد

  کمد لباسها سر ياز کناره .. بدنميهمه جا.. گلوم بودي        زهر مار تو
 

 .. از دستم افتادی و گوشخوردم

 !        چرا فکر کردم حرف زدن با مهرداد راحت تره ؟

 ؟!        چطور فراموش کردم که از رضا بدتر خودشه 

 ؟! کافه ي توی        مگه نبود ماه قبل

 ! پولم کرد هی ي        که چطور سکه 

  در ي که چطور برام مجنون بازی        حاال انتظار داشتم مثل اون دو ماه
 
 .. و گرفتی هوا شاپرك مي و تواوردیم

 .. قلبم گذاشتمي        دستم رو رو

  جلوش به التماس که رفتمی ممافتادی راه مای.. به رضا زدمی        زنگ م
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  راه يزی آبرو رينجوری اخواستی میک.. دروغ گفتهنینازن..می برای بتروخدا
 
 ؟ !فتهیب

 ؟ !رهی رضا رو بگي جلوخواستی می        ک

 !دمیرسی        من بهش نم

 ! در آموزش پرورشدهی        تا االن رس

 ..دمیرسی        من بهش نم

 .. وشدی مقهیو با اون جونور دست به  باال رفتی        م

 ..        چشمهام رو بستم

 !        آبروم 

 ..محمد..رضا... آقامي        آبرو

 ! خوارم کردنی        نازن

 ! مهتاب ؟ی کنکاری چيخوای        حاال م

 !        تموم شد رفت 

  داری و بيدیخوابی هم مگهی رفت که صد سال دي        آبروت جور
 
 ! بره ی صورتنی همچهی به يکردی ، فکر نميشدیم

 ؟!ي مهرسا رو ببري        آبرو

 ؟!ی اون نقشه بکشي        برا

  که کنهی مجتی اون باال و اونقدر گسادهی        حواست نبود که خدا وا
 

  ، وجودی با اون بيری و بعد تماس بگی درست فکر کنینی بشنکهی ايبجا
 
 ؟!ی رو بهش بگزیهمه چ و ی محمد زنگ بزنبه

 ! کمکم کنه تونستی        محمد فقط م

  !شناختی رو خوب مشی        اون زن هار روان
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  يزی اومد و چی می سر جام آروم و بعد هم ، هر کنشستمیم.. نهای        
 
 ! من خبر نداشتمگفتمی مدیپرسیم

 !دی بپرسنی از نازندی        بر

 .. لباسضی تعو کف اتاقدمی        دراز کش

 !زمی به محمد زنگ مدیبا..        نه

 !زدمی به محمد زنگ مدیبا... کار همون بودنی        بهتر

  آب دهنم رو قورت دادن ، باعث حالت ی در پی        فشارم افتاده بود و پ
 

  خواستی می کمردمی منجایا..کردمی در اتاق رو قفل مدینبا.. شدتهوعم
 

 ؟!بفهمه

 ..رونیمه لباسهاشون رو عوض کرده بودند و رفته بودند ب        ه

 ...دهی        ش

  روشور بلند ي گرفتم و سرم رو از کاسه واری        دستم رو به د
 

 ..سارا بازوم رو نگه داشته بود..کردم

 ! دکتر می بردیبخدا با..ی آج-         

  ها سی در سروي رو جلونهی دست به سنی و نازندمی        چرخ
 
 ..چشمهام رو بستم و سارا رو کنار زدم..دمید

 .. کنار رفته بودنی به در برسم نازننکهی        قبل از ا

  نی نازني آبروی ازم نمونده باشه ، ولیچی        خدا شاهده ، شده بود ه
 

 ! از خونه بردمی با خودم مدی هم بارو

  بالش گذاشتم يه روسرم رو ک.. چشمهام حلقه زدي        دوباره اشک تو
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  بار دستهام رو نیا.. سارا هم کنارم نشست و باز دستهام رو گرفتو
 

  از شتری مامان هم رفته بود بیاز وقت..نگاهم به ساعت افتاد..رونی بدمینکش
 

 نه آقا به تلفنهاش جواب .. نشده بودي خبرچی ساعت گذشته بود و هدو
 
 ان با هول و وال رفته بود مام..گهی کس دچی و نه محمد و نه هدادیم
 

  خودش رو جا گذاشته بود یگوش..ارهی ما خبر بي که برای آگاهدنبالشون
 

 ..دادمی پتو جون مری که سرش رو کنده باشند زی داشتم مثل مرغمن

  حالم برام نمونده بود که اگه آقا اومد و نی هم از صبح با اییروی        ن
 

 ! پاشم برم کارت ، بخوامی جمع کن برو پگفت

 ..مفت..        رضا رو مفت از دست دادم

  ...ي هایسیی        مفت باختمش به ر

 از صبح داشتند سوز ... اشکهام بشمزشی        چشمهام رو بستم تا مانع ر
 
 ..شنی چرا قطع نمدونستمی و نمزدندیم

 !رسونمونی منینازن...ی آجگهی درمانگاه دمی بذار بر-         

 ! امروز منو فقط به قبرستون نرسونده بودنینازن ..نیازن        ن

 ...بخدا..        بخدا قسم

 ! بود؟فونی آي        صدا

 ... سمت در اتاقدی        سارا همزمان با من نگاهش چرخ

 ؟! بودفونی آ-         

 : شدمزیمخی        سرم رو تکون دادم و ن

 ! فکر کنم-         
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  گهی بازوم برداشته شد و سمت در رفت ، دي از رو        دست سارا که
 

  هی گرگهی و الاقل بخاطر چشمهام که شده درمی خودم رو بگي جلونشد
 

 ..نکنم

  تا قبل از ازدواج سارا خواستمیم..نای آقام اشی بمونم پخواستمی        من م
 

  رو نهی دست نوازشگر مامان بشخواستمیم..می هم بخوابشی شب پهر
 

  به ي اومد خونه ، که چطوری که مهرسا می مثل وقتخواستمیم..سرم
 

  غرق ي منو هم اونجورخواستمی ، مدیبوسی و سرش رو مرفتی ماستقبالش
 

 .. کنهآرامش

  خودم رو که يآبرو.. رفتزیگند زدم به همه چ.. کردمکاری چی        ول
 

 .. روهی بقيآبرو..چی هبردم

 ! مهتاب باالست؟-         

  بالش ي و سرم رو رودمی خودم کشي نازك رو روي پتواری اختی  ب      
 

 ..گذاشتم

 ... پتوری کامل زدمی        خز

 ..        مامان با توپ پر، اسمم رو صدا کرده بود

 حاال هر چقدر خودشون بزرگم کرده .. هم که نبودمشونی        دختر واقع
 

 ..یول..بودند

  هم نجایاز ا.. پتو چشمهام رو بستمریز        در اتاق باز شد و من 
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 .. حرص آلودش رو بشنومي نفس هاي صداتونستمیم

 ؟! شده مامان ی چ-         

 ! جواب ، پتو رو از سرم کنار زدي سارا بود و مامان بجاي        صدا

  !نمی بلند شو بب-         

 ...        نشستم

  و من فقط تونستم خوردی صورتم تاب مي ، توشی عصباني        چشمها
 

 .. تا نلرزمچمی رو دور خودم بپپتو

 ؟!هی حق مادر و دخترنیا..؟! مهتابنهی ا-         

 : بغض گرفته شونه اش رو تکون دادي        سارا با صدا

 ؟! شده ماما خبی چ-         

 ..محمد..رضا..آقام..يوا... اومداطی حي از تونهای ماشي        صدا

 ..        رضا

 ..        دوباره چشمهام پر شدند

 ! نامحرمت بودم ؟نقدریا..؟! چرا ی به من نگفت-         
         
  میخواستیم..يزدیحرفت رو م...ینشستی قشنگ مي اومدی م-         

 
 ؟! شده بود مگه یچ!..م؟ی کنچکارت

         
 ؟! بشه يزی آبرو رينجوریکه ا..؟! بفهمهينجوری رضا ای گذاشت-         
         
 ..يوا... خداي وا-         

 :        سارا 

 ! مامان ؟-         

 ..        بغض مامان شکست و من نتونستم بهش نگاه نکنم

 !مامان ؟.. خبهی چگمی م-         
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 .. مامانيوا..نمشی و ببی پام برسه آگاهنکهیبخدا هم.. ساراي وا-         

  و دی چرخهوی..گذاشت و سرش رو تکون داد قلبش ي        دستش رو رو
 

 ! انداختمنی الفور زمینگاهم رو ف.. به من نگاه کرددوباره

 ! پاره کردن هموکهیت..افتادن به جون هم.. هاري سگهانی ع-         

  زانو مقابل يرو.. افتادبای گونه اش نشست و تقري        دست سارا رو
 

 .. نشستمامان

  چشم کبودش و ي کنم به حال بچه ام و اون پاهی گردونستمی نم-         
 

 ... خورده اشهی بخآرنج

 .. ماماني حرفهاي و ادامه دمی سارا رو شننی هي        صدا

  و اعظم خانم که یسی حاج عي خجالت بکشم از رودونستمی نم-         
 

  و لبش جر خورده بود و خونش بند یشونی پي اونجورپسرشون
 
 ! شدمی چیدونیسارا نم..يوا...اومدینم

  بهم نگاه کرد با پشت دست اشکهام رو پاك کردم دی        دوباره که چرخ
 
 ...و

 ؟! سرم ي        دستش نشست رو

  ، نه شدی به پا مي ، نه شریگفتی به من مي اومدیم.. مامان جان-         
 
 لش قبو.. مادرمهنی ایگفتیم.. افتادی راه ميزی خون و خونري جورنیا

 
  از من پاره شتری برهنی دو تا پیگفتیالاقل م.. مامانتي به جايندار

 
 ..شهی حاليزی چهی..کرده
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 ؟! شده بودی        چ

 :        سارا 

 ! مامان بگو خب-         
         
 !چشون بوده ؟!.. شده ؟ی چ-         

 .. مثل سارا ، نگاهم رو دوختم به مامانرهی        خ

  منو یکس!...دونمیواهللا منم نم..بهش بگو مهتاب..بپرس از خواهرت -         
 

 .. بهم بگهيزی حساب نکرده چآدم

 ! دلخور باشه نبود؟دی که باي        چرا از دست من اونجور

  ..یلیخ... کهي اي جور دلخورهی        

 ..شی وحشتناك نبود دلخورکردمی که فکر مي        اونجور

 !ستادی داده به در اهی تکنیاز شد و نازن        در اتاق ب

  از یآروم حرف زدن مامان باعث شده بود کم.. نگاهش کردمزی        ت
 

 ! کنه دای بروز پي قلبم کمتر بشه و خشمم اجازه تپش

  که بخاطر بهم خوردن حالم برگشته بودم خونه ، ي        از سر ظهر
 

 ! دهمم هم نبودتی اولونی با نازنيری که درگتمی بد بود وضعاونقدر

  !ای بگهیآقا م.. زن عمو-         

 : سارا بلند شد ی دلخور و عصبي و صدادی کشی        مامان آه

 ؟!یکنی مينجوریچرا ا..گمی مهیچ.. مامان-         

  ای شهی زبونش باز منمی ببنجایمنم اومدم ا!.. بگم مامان جان؟ی چ-         
 
 ؟ !نه

 :خم بهم نگاه کرد         با همون ا

 .. کهمی دشمناتنقدری ما اای بوده ی چانی مهتاب جریگی م-         
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 !به من گفته ...دونمیمن م.. زن عمو-         

  دادم و همراه سارا و مامان که با تعجب رونی        بازدمم رو با صدا ب
 

 ! شدمرهی بهش خی نگاه کردند ، من عصبانبهش

 !اشت دي        وقاحت هم حد

 .. کرده بود دو تا خانواده رو کونی تنه خودش امروز کن فکی        

  !اومدی هم از دستش بر منی از اشتری        ب

  ي حقه بازي کرده بود مهرسا با همه ي که کارینی        مگه نبود هم
 

  ادی هم از دستش بر ني کارچی از سر حرص و هرهی رو گاز بگنی ، زمهاش
 
 ؟! دردش رو بگه یشکیه نتونه به و

 !نی بکنه نازنتونستی هم منی        بدتر از ا

 !من به مهتاب گفتم..بعد...مهرداد..با من حرف زده.. اولش-         

  ي رهی که خدی مامان و سارا چرخنی گرد ، نگاهم بي        با چشمها
 

 ! بودندنینازن

 :        سارا

 !خب؟.. مهرداد -         

 !برن حرفهاشون رو بزنن..يزی ، چی وقتهی..فت بگم گ-         

 : من و سارا ، مامان دلخور گفتي بهت زده ي        مقابل چشمها

 !؟ی بگيزی به من چيومدی تو چرا ن-         

  بهش خوادی زوده و اصال نمیلیگفت االن خ.. مهتاب نذاشت زنعمو-         
 

 ! کنهفکر

 !ایخدا..ي        وا

 ؟!کردی دروغها رو سر هم منی داشت ایچه جرات        با 
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 ..        نکنه

 !د؟یترسی نمی        بخاطر چ

 ..        مگه همش دروغ نبود

 ..        مامان کالفه سر تکون داد و همونجور دلخور نگاهم کرد

 !آقا منتظرته .. زنعمو-         

 .. و بلند شددی کشیقی        مامان نفس عم

 ..دست سارا رو گرفت..  اش رو از در گرفت و جلو اومد هی تکنین        ناز

  کم استراحت کنه تا هیمهتاب هم ...زمی عزنیی پامیبر.. سارا جان-         
 

 ! آماده بشهناهار

  رونی کنار در ، بشی اهی        سارا مردد بلند شد و بعد از مکث چند ثان
 

 !د خودش ، در رو بست و جلوتر اومیول . رفت

 سارا همش ...جواب داد.. باالخره محمد رو گرفتمشی ساعت پهی -         
 

 ! حرف بزنمشدی نشسته بود نمجفتت

  منتظر نگاهش تونستمی ، نمضمی غي        کنارم نشست و من با همه 
 

 !نکنم

 ..به رضا..مهرداد بهش...نکهیسر ا.. شدندری بدجور با هم درگ-         

.         

 ؟! معرکه اری آتش بخواستی میرلفظی        ز

 ! گفته ؟ی چ-         

 !ادی        دهنش رو که باز کرد حس کردم نفسم باال نم

 !اونم هنوز جوابم رو نداده .. کردمي گفته ازش خواستگار-         

 !        نفسم آزاد شد
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 ... بازش شدمشی متوجه نهی        و بعد از چند ثان

 !رمی ازش چشم بگتونستمی        نم

 !؟ی چ-         

 !نگفتم ؟!.. ؟شهی می گفتم چ-         

 ..اون که..یول..؟! گفتهنوی مهرداد ا-         

 .. تلفني        مگه تو

 ..        مگه

 ...يخودش اونجور..        خودش بود 

 ..ای        خدا

  از نیا نازن تدمی سرم کشيپتو رو رو.. بالشي افتادم رواری اختی        ب
 
  ي چشمهام ، به تار و پود پتوي گردتی خارج بشه تا بتونم با نهادمید
 

 .. بشمرهی خنازك

 ..صبح..        مهرداد

 ! شد؟ی        چ

 ..        داشت

 ؟!        دستم انداخته بود

  لباس باال ضی اتاق تعوي رو تویبی        چقدر حس حقارت تلخ و عج
 

 ! بودمآورده

  اون حرفها ، از صبح زود ی و ترسناکی    چقدر مرده بودم از شدت تلخ    
 
 .. االن که ساعت از چهار هم گذشته بودتا

 ؟! باال ارمی ناهارتو ب-         

 .. هم قالب کردمي        انگشتهام رو تو
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 !شد؟ی می        حاال چ

 ! فقط برو و در رو ببند -         

 ! کرده و منتظره جوابه ؟يته ازم خواستگار        مهرداد به همه گف

 ...آقام و ...        حاال

 ..رضا..نای        محمد ا

  کرده ي ، داداش مهرسا ، از من ، خواستگارکردندی        حاال ، همه فکر م
 
 ؟!

  فمی به اطراف اتاق ، کی        مثل برق گرفته ها پتو رو کنار زدم و با نگاه
 

 .. کردمادی پزی کنار مرو

 ...ستی تو پاهام نی جونچی رفتم و تازه متوجه شدم هنیی        پا

 .. رفتمفی        به سمت ک

  ری کرده ،و با مهرداد درگي مهرداد ازم خواستگاردونستهی        رضا م
 

 !شده

 .. کردم و دای رو پی        گوش

 !شارژ نداشت ..        خاموش بود

 ..زیخل کشو در آوردم و زدم به پر        شارژرم رو از دا

 .. کردمی        زانو زدم و شارژر رو وارد گوش

 ...        منتظر شدم تا روشن بشه

 ؟!کردی مکاریداشت چ..رضا ..        حاال

  لی ، به موبای روشن شدن گوشي و با صدادی        نگاهم به در اتاق رس
 
 ..منتظر شدم.. شدمرهیخ

 !        مهرداد
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 ..ی نوجدانی بنقدری ادونستمی       م 

 ... ودی و ناهدهیش..        ده تماس از دست رفته داشتم

 !        مهرداد

 ! ساعت قبل بودکی يبرا..        ساعتش رو نگاه کردم

 .. و بلند شدم در رو قفل کردمدمی به صورتم کشی        دست

  ي رودیبا ترد..بلندش کردم نشستم و لی        دوباره چهار زانو کنار موبا
 

 ... زدم و اسمش

 !        با بوق اول کامل نشده برداشت

 ! به دست منتظر بودی        انگار که گوش

 ... ممم-         

 ! بگم؟خواستمی می        چ

 ! چرا ؟ي خاموش بود-         

 ...        لبم رو گاز گرفتم و رها کردم

 !مهرداد ؟...مم... شارژ نداشتم-         

 ! بگو ؟-         

 ...        آب دهنم رو قورت دادم

 .. گفتش کهنی تازه نازنیعنی...هنوز.. بگمیچ..دونمی نم-         

 :دمی کشي        نفس بلند

 !ی مرس-         

 ؟ !ی مرس-         

  تیشونیمامان گفت پ..شدم که..شرمنده ...من واقعا..نیبب..یعنی -         
 
 !ه شدیچ

  نوی ، که ارونی که از بازداشتگاه زدم بنی زنگ نزدم بهت ، هم-         
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 !بشنوم

 !دادی        قلبم تاالب تاالب صدا م

  خسته اش مشخص بود که نه جون حرف زدن داره ، و نه ي        از صدا
 
 ! درست حرف بزنه تونهی اون دهن حاال حتما بدجور جر خورده ، مبا

 !ی منو ببخشدیبا..تو..دونمیم.. مم-         

 ! بشنومخوامی نمنمی ا-         
         
 ؟! بهت نگفتيزی چگهی دنی نازن-         

 !؟ی چ-         

  من نشنوم، باعث شد کردی هم می آخ ناله مانندش که سعي        صدا
 

  به اجی االن درد داشت و احتیلیمطمئنا خ... هم فشار بدمي رو روچشمهام
 

  !حتاسترا

 !؟ی االن استراحت کنيخوایم.. مهرداد-         

 ..خوامیواقعا م.. آره-         

 .. دور شدی        صداش انگار کم

 ..ینکن آج.. ولش کن مهرسا-         

 .. مهرسا برام مشخص نبودي صدای کردم ، ولزی        گوشم رو ت

 ..من بعدا ..پس.. خب-         

 !حرف بزن!..خوبم االن ..هبعدا ن.. نه نه-         

 ؟ !گهی بگم دی        چ

  !گهی بخواب دری        برو بگ

 !کردمی حس نمی خوبي        اصال بوها

 !        دوباره صداش گرم شده بود
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 !        گرم و بدجنس 

 ! متوجه نشمنوی احمق باشم که ایلی خدی        و با

 ! منتظرم -         

 !؟یچ..نتظرِ ؟ م! منتظر-         

 ؟! جوابم -         

 ! گرد شدی نامعلومي نقطه ي        چشمهام تو

 ؟!        کدوم جواب 

 !؟یچ..        جواب ِ

 ! گوشم زنگ زدي تونی نازني        صدا

 !منتظر جوابشم.. کردم ي        گفته ازش خواستگار

 ..        چشمهامو بستم و لبهام رو تو بردم

 !تظرم  من-         

 !        آروم باش مهتاب 

 ! کارشی تموم شده رفته پزی        همه چ

 االن ..یکنی می جوانب رو بررسي دوباره همه نی با نازنینیشی        فردا م
 

 .. آروم باش وفقط

 ! خب؟-         

 !تو استراحت کن..باشه حاال فعال..امم..متوجهم ..یعنی..دونمیم.. مم-         

 !جواب منو بده .. مهتاب -         

 !واشی مهرداد جان ، -         

  دو ماه االف نشدم که یبخاطر جنابعل..؟!واشی ی واسه چ-         
 

  یمسخره نشدم ، که شدم ، دنده نشکوندم که شکوندم، حلفدون..شدم
 

 .. ، که رفتمنرفتم
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 ! مهرداد-         

 .. شده بودی        صدام با لرز قاط

  دی باي هم سراغ داريزی چی؟ بگو اگه کوه! چکار کنم براتگهی د-         
 

 ! برم بکنمشبکنم

 ! مهرداد -         

 .. واهللا خب-         

 ..گمی من االن دارم م-         

 ! شما االن فقط جواب منو بده-         

 !؟ی چیعنی -         

  يو جلو ، باعث شد دستم ردنشی تند نفس کشيوصدا..         مکثش
 

 !کردمی درستش مدیبا. تند گفته بودم..رمی بگدهنم

 االن که تازه شما از بازداشتگاه ..باشه حاال.. کهنهی منظورم ا-         
 

 ..فردا..استراحت کن..حاال تو ..دیبرگشت

 ؟! مهتاب ی        فردا چ

 ؟ !یگی بهش مي داری        چ

 ! مهرداد؟-         

 !؟زدی        چرا حرف نم

 !یدوباره گند نزنم به همه چ..ای        خدا

 !باشه؟...میزنی حرف م-         
         
  آروم ی اوضاع کممیاول بذار.. اوضاعنیبا ا..میخوایزمان م.. ذرههی -         

 
 ..يچطور ..مینیشی و ممیایبعد م..بشه

 ؟ !هی من چيجواب خواستگار !..پرسمیبار آخره م!.. طورش با من -         
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 .. دست صورتم رو پوشوندمهی        با 

 !شد؟ی امروز ، تموم نمهی نی        چرا ا

 ! کشدار شده بود؟نقدری        چرا ا

 ؟!        چه مرگش بود امروز 

 ! روز؟هی تو ستهی        چقدر قلبم با

 .. ندارمیحرف..باشه.. من که گفتم-         

  امروز منو یمثکه جنابعل!.. هم داشته باش ی حرفایب... نه تو روخدا-         
 

 !ي خواستگاريفرستاد

 ! مهرداد -         

 !فعال ..نمتیبی فردا م-         

 :        تند گفتم

 !تونمینم!.. گرفتمی فردا رو مرخص-         

 :        صداش با مکث اومد

 ؟!ی واسه چ-         

  چه شی زجرآور صبحيا حرفها اونقدر خرد نداشت که بفهمه بگهی        د
 

 ! سرم آورده ییبال

 !امروز از همون ساعت نه نشده برگشتم خونه.. حالم خوب نبود-         

 ! چت بود؟-         

 !؟ی واسه چیدونیتو نم... حالمگهی خوش نبود د-         

 ! پاره شدمکهی جلو گراز تسادمیمثکه من وا!.. از کجا بدونم؟-         

 ..اون حرفهات..دم؟ی کشی از صبح چیدونی م-         

  بعد دو ماه چرخوندنت یکی!.. مهتاب؟ی از من داشتي چه انتظار-         
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 مهرداد ..؟! تو ی هستیک!.. بله شما ؟"برگرده بهت بگه !  که بخواد ي ورهر
 
 ؟ !يکردی مکاری چيخودت بود.."! ؟هیک

 ! جمع بشه ی راحتنی به اخواستی        گند نم

  شهی نمنی با ادمی که باهاش قرار گذاشتم فهمی        از همون روز اول
 

 ! راه انداختي بازمسخره

 ! از رضا بدتره یکی نی ادمی        فهم

 ..        باز ادامه دادم

 ! بشه الیخی بخواستی        مهرداد نم

 ؟! بود اصال ي        چه انتظار

 !زده بودم که پاشو        خودم صبح کله سحر بهش زنگ 

 ! نباشالیخی        ب

 .. بگمخواستمی می        حاال چ

 ..رفتمی        بهتر بودم آروم آروم جلو م

 ... خودم هم بودي همون نقشه نی انکهی        مگه نه ا

 .. حس آرامش به وجودم برگشتی        کم

 ؟!گمی چت بود م-         

  !گهیلم بد شد دحا..دونمیچه م.. سر درد-         

 .. برا من ی نشده شروع کنیچی هيخوای حاال م-         

 ! استفراغ کردمی االن کلنیهم..ستمیبخدا خوب ن.. مهرداد-         

 ! دوبارهرمیگیتماس م.. بخوابریبرو بگ.. باشه-         

 ! باشه-         

 !؟ی استفراغ برا چ-         

 ! کم بهترمهی االن -         

 !نمتی ببخوامیفردا م.. اوهوم-         
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 !        خنده ام گرفت

 !زدی        به زور داشت حرف م

 ! االن دیکشی مي چه درددونستی        خدا م

 . باهاترمیگیتماس م.. اگه بهتر شدم-         

  يخوایتو فردا م...نمتی ببخوادیمن االن دلم م! فردا ؟!..؟ی ک-         
 
 ؟! نه ای يری تماس بگینیبب

  يبسه برا!  مهرداد جان می استراحت کنمی برمیخواستی م-         
 

 !امروزمون

 ! مهتاب -         

 : هم فشار دادمي        دندونهام رو رو

 ؟! بله -         

 ! که بهت دادم رو دستت کن ي پاشو اون حلقه ا-         

 !        ناخودآگاه راست نشستم

 ؟!        حلقه 

 ! کجا دورش انداخته بودم؟دونمی    من چه م    

 ! سرمي رودمی        با دست آزادم کوب

 !گند پشت سر گند..ای        ب

 !االن ! رمیحاال م..باشه..مم... امم-         

 ! خوبه -         

 ! ؟گهی دي نداريکار.. مم-         

 ! خسته ام یول.. چرا-         

 ! توش نبودی جونچی هگهی        صداش د

 !خدانگهدار.. پس-         
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  سر من ییچه بال!  ازدواج کنمای زودنی من اصال قصد نداشتم به ا-         
 

 ! تو؟يآورد

 ! بودیهوشی بي بخاطر داروهاخورمی        قسم م

 !ستی حال خودش ني        مشخص بود تو

 !برو استراحت کن..زمی عز-         

  !ي        وا

 ؟!زمیا بهش گفتم عز        چر

 ! مهتاب؟-         

 ! بله ؟-         

 !متاسفم.. صبحي بخاطر حرفها-         

 ..دونمی م-         

 متوجه .. بگمخوامیم.. من و رضا هستنیب.. که یطیبا شرا..دونمی م-         
 

  چند بار بهم نویا..ی تو مال خودمیول!..میخوای هر دومون زمان مهستم
 

 ! بخوابم مخوایم..بگو

 ! سردم بود؟نقدری        چرا ا

 ! بگو-         

 ! بدنم رو لرز گرفتهي همه کردمی        حس م

 ؟! بگم یچ.. من-         

 !ی بگو فقط مال من-         

 !راحت  ..التیخ.. باشه-         

 !ی بگو مال من-         

 !هستم.. مال تو-         

 ! تکرار کن -         
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 ! راحت التیخ..من مال تو ام..زمیبرو بخواب عز.. مهرداد-         

  چند نی زجرکش کردم ایلیمن رضا رو خ ..ستی راحت نالمی خ-         
 

 ! ، چند بار سکته ام داده نجای اارمتی تا بدونمیم !..ماهه

  ینیبیم..ی استراحت کندیبا..يمهرداد تو خسته ا!..تونهینم... امم-         
 

 !برو بخواب لطفا ..ی حرف بزنیتونی نمکه

  !ستی حالم خوب نادیز..دونمی م-         

  !یستی        اصال خوب ن

  ي الیگفتی دار مهی و کناشی ني چنتا هم جمله هی ي        خوب بود
 

 ! صدقه رفتنهات قربون

 !        مثل قبل 

 !تلفنت رو خاموش نکن.. مواظب خودت باش-         

 .خدانگهدار...برو بخواب...شارژ نداشت..ش نکردم خامو-         

  !ی حلقه رو دستت کن-         

 ! مهرداد -         

 ..دمی رو شني ناله مانندی خداحافظي        صدا

 ..ای        خدا

 !        تا دم خواب حرف زد

 !        قطع کردم و افتادم 

 ..دم شرهی        دستهام رو کامل باز کردم و به سقف خ

 .. داشتماجی احتنی        به نازن

 ..        چشمهام رو بستم

 !        به خواب هم 

 ...دمی کشي        نفس آسوده ا
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 ...        تموم شد باالخره

 ! آخرشدی سرتق خوابي        پسره 

 ... لبم نشستي        لبخند رو

 !        حلقه رو دستت کن 

  !ای        خدا

  !نجای اارمتی        ب

  !زمی        عز

 ؟! تونست درست حرف بزنهی سرش آورده بود که نمیی        رضا چه بال

  عصا قورت داده و ي افهی لبش رو با اون قي زخمهاخواستی        دلم م
 
  !نمی ببشی ورزشکارکلیه

 ! حاال ؟کردی مکاری        باشگاه رو چ

  !ستمی روز نرم خودم نهی اگه گفتی        م

 .. هم قالب کردمي        انگشتهام رو تو

 !نی آخر نازنمی        س

  به بعد نجای که از ادونستمی خوب میول..نی تنفرم از نازني        با همه 
 

 .. برم جلویی تنهاتونستمی عنوان نمچی ، به هرو

 ! داشتماجی        بهش احت

 !نی        به نازن

  سرش رو ی که فرداد گفته بود ، کمي " جانیفجانم سو"        الهه با 
 

  لوس و ي هاهی نامفهومِ همراه گري بجز جمله های برده بود ، ولکترینزد
 

 !دی نفهمیچی ، هي کامال نازیمصنوع

  تور لباس ي هی حاشي و رو کردن عکسهاری        رو ترش کرد و به ز
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  ی تلفنيا حواسش به صحبتهي همه کهی مشغول شد ، در حالشیعروس
 

 ! بودفرداد

  رو داشت همزمان گول هر دو برادر رو بزنه نی        خواهر ماکان قدرت ا
 
 ! آب هم از آب تکون نخوره و

  زی لوسش ، چي هاهی گرلی داد و آرزو کرد دلشینی به بینی        بازم چ
 

 ! باشهي ناراحت کننده اواقعا

  ي که من بخوام تويته و اونجور فربد بهم محل نگذاشنکهی        نه مثال ا
 

 ! موقع رقص ، بهم نگاه نکرده یمهمون

 ؟! خب -         

 !دادی که سرش رو با حرص تکون مدیی فرداد رو پایرچشمی        ز

 !        کلک فربد کنده شده بود 

 ؟! االن یی کجا-         
         
 ؟ !زمی عزگمی ميخونه ا!..؟ی سوف-         

 ! هم فشرد يلهه دندونهاش رو رو        ا

 ! تو باشه زی        غلط کرده عز

  !ی سوفيری        بم

 ..زمیباشه آروم باش عز.. خبلهی خ-         
         
 .. االنرمی م-         
         

 ؟!باشه !.. نکن هی        گر
         
 !یگی به ماکان نميزیتو هم چ..زنمی االن باهاش حرف م-         
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 !؟ی اک-         
         
 ! مواظب خودت باش-         

 ! بزنه خی از سرما خوامی        م

 .. گفت ي در خدانگهدارکی به دست بلند شد و نزدی        فرداد گوش

 ! فرداد -         

  !امی م-         

 ل  داخي از شکالت تلخهایکی خارج بشه برگشت و نکهی        قبل از ا
 

 .. رو برداشتی سفالیجاشکالت

 ! نداشتتی بهش حساساری که فربد کمتر از خاوی        شکالت تلخ

 .. دادی        الهه به در بسته نگاه کرد و چشمهاش رو تاب

  !اقتی لی        دخترك لوس ب

  دو برادر رو به جون هم انداخته باشه نی و پوچ اچی        چند بار بخاطر ه
 

 !؟ بودخوب
        

  هر دو ي برادرش قصد نداره از رو بره ، انگشتهادی دی        فربد وقت
 

  متوجه شد فرداد نکهی هم قالب کرد و همي چونه اش توری رو زدستش
 

 ! ، لپ تابش رو هم بست ادی رو رها کرده و داره جلو مرهیدستگ

  !نهی بار ، دست به سنیا.. دادهی تکی        و به صندل

 ! ، حس گردن درد گرفته بوددهی نرسشی هنوز نزدککهی    در حال    

  لپ تاب بسته ي رو رويگری و دی از دستهاش رو پشت صندلیکی        
 

  ..ستادی به لب اشخندی صورت فربد ، ني متری داد و چند سانتقرار
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  !کنهی مي عرعرهی داخل ادی بخوادی می قاطر هم وقت-         

  ی صندلي که روی دستشخند،ی و همون ني اهی مکث سه ثان        فرداد با
 

  که رهی جواب فربد رو بگنکهی و قبل از ادی ، محکم پشت سرش کوبداشت
 
  بار رو به نی جلو خم شده بود ، دستش رو پشت گردنش گذاشت و ابه
 

 ! فشار داد عقب

 ! قاطر ؟-         

 ! بوکس و تکواندو نبودي        کار کالسها

  یی گرفته بود تا نقاط حساس و کارهای خصوصی     فرداد احتماال مرب   
 

  !رهی بگادی طرف رو از شدت زجر به التماس بندازه ، که

  ری اندازه زی نمی دو تومني و خونه یی ششصد تانی ماشهی قاطر -         
 

 ! زاده ها ی جلو زکینی بشي که روت بشه برپات

  که داره ارهی خودش ني به روکردی می ، سع مثل فردادي        با لبخند
 

  !کشهی مي دردچه

  کجا عاشق بردمیمن دل خواهرش رو نم!.. نصف حقم هم نبود -         
 

 ! معامله کنه ؟متی رو نصف ققشی رفنی برات زمشدی و چال تو مچش

  ی برگشتال،ی رهی بدون ابونی تو خيولش کرد..؟ !يشعوری انقدر ب-         
 

 ! مرد؟یاسم خودتم گذاشت!.. ؟خونه

  !کننی کار رو منی همی روانهی با -         

  ، سر فربد تا ی گردنش رو رها کرد و با پس گردنیعی        با حرکت سر
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  !دی رسزی مکینزد

  شده زی خمیهنوز ن... داد بلند شد ورونی که بي ای        با بازدم عصب
 

 !دی صورت فرداد کوبيتو

  گهی بودند، اونقدر همدمهی ساله و نکی سه ساله و یه که از وقت        البت
 

 ! ها در توانشون بودي کتک کارنی زده بودند که تحمل ارو

  درستش ، وادارش يری تو شکمش ، و هدف گي        فرداد هم با لقد
 

  !نهی بشی صندلي روکرد

  ي روذارنی م زاده باشه ،ی نوزده ساله رو که باباش زکی روانهی -         
 

 !کننی حلوا حلواش مسرشون

 !دی موهاش ، نرم کشي        دستش رو رو

 ! خر من -         

  و صورتش رو به خودش دی فرداد رو از پشت سر کشي        فربد موها
 

 : تر کردکینزد

  !کنهی دلش بخواد مي داشِت هر کار-         

  !ستی بد ني کمتر هم گوه بخور-         

 ! و باز گردنش رو گرفت دی دستش کوبي    رو    

 ! فرداد ارهی سر من میی بالهی!.. بخدا کم داره -         

  اضافه وزن لوی کستی با دوي آدم دو مترهی زورش به یشکی ه-         
 
  !رسهینم

  کوبهی منو رو مگردهی ملت ، برميتو رستوران جلو!.. کم داره گمی م-         
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  ! سر گارسونهتو

  هاتو ي بازی الشرسهی نمتی صدم مثقالمی عقل ننکهی بخاطر ا-         
 

  !گهی دي جاهی يبذار

 ! من ي منو گرفت جلوهی بدبخت -         

 !منو گرفت !  اوهوم -         

 ! بقرآن فرداد هی روان-         

 ! که فرداد به دستش داد آخش به هوا رفت ی        با چرخش

  !شعوریکن ب ولم -         

 ! خواهر ماکانه -         

  که خودش و ینی همه توهنیا ..کشمی نمگهیبخدا من د.. فرداد -         
 

  یبسه هر چ..بفهم.. از توانم خارج شده گهی ، ددنی به من ملشی و فامفک
 

 ! تا حاال يخورد

 !ي چاك دهن نداري چطوررسهی خبراشم به من نم-         

 ؟! نگم بهشون یچی هسمی وا-         

 .. جمي رو که خوردی پاشو برو گوه-         

 ! بقرآن اگه برم -         

  به گردنش داد و وادارش کرد همراه تنگ کردن ي اگهی دچشی        پ
 

 ! بلند بشه بای هم تقری صندلي از شدت درد ، از روچشمهاش

  !يری م-         

  ، که گرفتیطرف رو م گردن یشنی پوزي فرداد توشهی        هم
 

  ، يدادی انجام مخواستی که خودش مي بجز اون کاری حرکتنیکوچکتر
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 !يشدی قطع نخاع مقطعا

 !بخدا  ..رمی بخدا نم-         

  که گفت اونقدر واضح بود که فرداد رو به خنده ي        دردش از جمله ا
 

  !انداخت

  !شرفی ولم کن ب-         

 ! فربد يری م-         

  دهنش ي تورانهی غافلگیلی دست داشت ، خي رو که توی        شکالت
 

 ! همراه فشار گردن ، وادار به قورت دادنش داد شینی کرد و گرفتن بپرت

  هیبا ..نجای اياری مشیداری ماکان رو ورمی خواهر رواننی ايری م-         
 

  !میخوای دختر رو منیما ا.. فربد شیاریم!.. خوشگل یلی خي خورگوه

 ! شده بود حالش رو بهم زددهی بلعبای شکالت که تقری        تلخ

 !        آب دهنش رو قورت داد تا مزه اش رو حس نکنه

 ! تا برم سای وا-         

 !شدی می داشت عصبگهی        فرداد چشمهاش رو بست و د

 امشب  از یتحمل سوف!.. زاده ها ی زکي بقرآن اگه برم در خونه -         
 

  !ادی بر نممن

 ؟! تو نی آجر گذاشتن ا-         

 ! سرش ي رودی        کوب

  که به سرش زده ي فرداد بخاطر ضربه اتی موقعری لحظه تغهی        از 
 

 .. خودش رو جلو انداخت و ي استفاده کرد و با حرکت تندبود

 ! قرار گرفت زی        پشت م
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  دست گرفت بود ، آب ي که تویلین واکی ککی        همراه ظرف کوچ
 

 ! سطل زباله انداختي دهنش رو توتلخ

  فرداد نبود دماغش رو شکسته ی رو پرت کرد و اگه جا خالستالی        کر
 

 !بود

 .. جلو کهرمی میی جاهی من فقط تا -         

 باعث شد فربد خم بشه و هر دو ..شینی        پرت شدن شارژر به ب
 

  !رهیصورتش بگ ي رو تودستش

  بار نیفربد نشست و فرداد ، ا.         جلو رفت و دوباره گردنش رو گرفت 
 
 ! داد چی پشتریب

  دختر رو نیما ا !..يری مشی که من بگم پیی تو تا هر جا-         
 
 !مشیریگیم

  تو اون کشمیمن دارم خفت م!.. توئه یستیماکان تو رو دربا!.. گوه -         
 

  !خونه

  دستش رو دراز کرد و بدون یکم.. شد یستالی      متوجه بشقاب کر  
 
 ! فرداد بفهمه گرفتشنکهیا

  اومد جلوت ی و هر کيری اون زبون درازت رو بگي تو اگه جلو-         
 

 !اریبرو ورش دار ب!.. اون تو شهی نمتیچی براش ، هی نکنی زبونبلبل

 بلند فرداد دلش رو خنک  ساق پاش و آخ ي رودی        بشقاب رو کوب
 

 !کرد
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  شد و فربد با لگد کی نزدواری ، عقب عقب به دی لی        فرداد با ل
 

 !واری که به شکمش زد مجبورش کرد بچسبه به دیمحکم

  !ی وحش-         

 ...دی کششینی بي        دستش رو رو

  !خوامی رو نمی من سوف-         

  تونهی و نمهی جالبیلی خيوه خور گدونستی        منتها خودش هم م
 

 ! غلطها بکنه نی و از استهی فرداد و ماکان بايروبرو

  براش کردی و وادارش مکردی هم فرداد زنده اش ممردی می        سوف
 

  !رهی بگیعروس

  ازدواج بکن که من بتونم گفتی نه ، با همون جنازه اش هم مای        
 

 ! ماکان بشم لیفام

 ! الهه امریخودم گ        من 

 !گه؟ی زاده نه می        و گرنه خر به دختر زک

  ي بکنه ، با پا ضربه ي اگهی جلوش غلط دتونهی نمنکهی ای تالفي        برا
 
  !دی به شکم فرداد کوبي اگهید

  حس اجبار هم نبود ، واقعا نی بود و اي اگهی دطی اگه در شرادی        شا
 

  دی نخواد باای بخواد دونستی اجبار که منیا..حاال ی ، ولشدی می سوفعاشق
 

 !کردی مشی ، عصبانبخوادش

 !شدی همون مدی ، باگفتی می سوفی هر چنکهی        ا

  ي درهم فرداد ، تک خنده ي افهی قدنی عقب رفت و از دی        قدم
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 .. کرديبلند

 : خند سمت کمد رفت شی        با همون ن

 ...ش  حالت سر جا-         

 .. شد و نتونست حرفش رو کامل کنهدهی اش از پشت سر کشقهی        
 

        
 

  دی که احتمال شدی بزرگهی اشهی شي لهی شکستن وسي        الهه با صدا
 
  عقب رفت و به پوران نگاه کرد ی قدمنهی لوستر باشه ، دست به سدادیم
 

 : دهنش برد ي دستش رو جلوکه

 ! لوستر کستیش .. خاك عالم-         

 :ستادی اکشونی هم با هول پله ها رو باال اومد و نزدنای        آدر

  داداشمو یاالن وحش !..گهیخودت برو د..ستی نکیبابا نزد.. ماما-         
 
  !کشهیم

 : سمتشدی چرخنهی        الهه رو ترش کرد و همونجور دست به س

  تونی داداش وحشیکین  هارت و پورت اوي که صدادی ببخش-         
 
 !ادی مشتریب

 : هم رو ترش کردنای        آدر

 ! من برادرموشناسمیم.. بزنتشادی فربد دلش نم-         

 ! گفت و باز به در نگاه کرد و بعد به پورانی        الهه هوم

 !نطوری هم همنای        آدر

 :        پوران چشمهاش رو گرد کرد

  در رو باز کردم هی ثانهی دیدیکه االن هر دو تون دخوبه !.. خب؟-         
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 .. بود چشم کور بشه کینزد

 : داد ی        دستاش رو باال برد و تکون

 ! پاره کنن همو کهیبذار بزنن ت ..شمی نمنای افی من حر-         

 : با هم بلند شدنای الهه و آدري        صدا

 ! مامان -         

  و صدا ها قطع شد و نگاه هر سه به در بسته         همون لحظه سر
 

 ..دیرس

  گذشته بود که پوران به خودش جرات داد که به در قهی دقکی        
 

 ! در ظاهر شدي باز شد و فرداد جلويدی بشه که در با تکون شدکینزد

 ! دهنشون قرار گرفتي        الهه و پوران دستشون همزمان جلو

  !عی ه-         

 :  پوران      

 !؟ي شدیچ.. مامان جان-         

  در کنار ي انداخت و از جلوی نگاهضی پر غينای        فرداد با اخم به آدر
 

 ..رفت
 

  ي که دستهاش رو رودی اتاق ، فربد رو دي به انتهای        الهه با نگاه
 

  !ستی قادر ندیرسیکه بنظر م.. بلند بشهکردی می گذاشته بود و سعنیزم

 ...     و بعد عقب رفت و با چند قدم بلند ، خودش رو به فرداد رسوند   

  شهی مواظب بودند شکهیدر حال..  همراه مادرش داخل رفتنای        آدر
 

 ! شون نکنهی ها زخمخورده
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  فربد راه گرفته بود و لوستر ینی که از بی        پوران با نگاه به رد خون
 

 : دست خودش زدي شده ، روخرد

 ! تو رو خدا بچه بزرگ کردنموگاهی ن-         

  رو ي دستمال کاغذي اتاق ، جعبه ي با بغض، از گوشه نای        آدر
 

 : بردشینی بکیکنار برادرش زانو زد و دستمال ها رو آروم نزد ...برداشت

  نکبت ينای بابا تا اون سي شب خبر مرگم گفتم بمونم خونه هی -         
 
 ! فربد یکنی مکاری چنیبب !..ستشین

 ...ي لهش کردم آدر-         

 : که زد به شکمش اشاره کردی        با چشمک

 ؟!دی هم داری سام-         

 ! لبهاش رو تو برد که نخنده نای        آدر

 ... بهش نگاه کردضی        و پوران با غ

 : شدرهی رخ کبودش خمی        الهه دستش رو گرفت و به ن

  ينجوری ادیشی بلند مونی شب در مهی ی وقتفهممی بخدا نم-         
 

 ؟!دی هم باششی هر شب پدی داري ، چه اصراردیکنی رو لت و پار مگهیهمد

 ! نداره ی ربطچی به تو ه-         

  !ای خدا-         

 دستش رو دراز .  کاناپه پرت کرد ي خودش رو رودی        به اتاق که رس
 

 .. برداشتزی ميز رو رو اشی و گوشکرد

 .. رو خونددی جدامی        پ

 حالم بهم .. ، خسته امی و مربعیلی و مستطی مثلثي رابطه هانی        از ا
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  دور ی که توش من هخوادی مي ارهی داي رابطه هیدلم .؟!یفهمیم..خورهیم
 

 !بگردم دورت فرداد.. بگردم دورتیه.. بگردم دورتیه.. بگردمتو

 ..کرد و تلفن رو سر جاش پرت کرد        قفلش 

 !؟ی ال-         

 .. کنارش نشستنیکلی        الهه با تتراسا

  !امی بمون تا بنجایا..  امشبامی مری د-         

 ؟! حالت نیفرداد با ا.. وا-         

 ! تو حرف منيای نی هیفهمی طالقت که دادم م-         

 ..دی ابروش کشيشت و آروم باال انگشت گذاي از پماد رو روی        کم

 ! بدبخت ي فهی ضع-         

 .. رو خوندامی رو برداشت و پی        باز گوش

 ! تکون نده سرتو -         

  که ي طالقم بديخوای عقد نکرده مي چطورگفتی        حاال اگه م
 

 ! افتادی راه ميزیخونر

 ! نارگل  حرصش رو سر رفتار بابا وافتادی مادشی        باز 

  !ی الي برامیخوای میما عقد سنت!.. ،که نعي        اون شب آخر

 ... ومیکل بکش.. و می و همه جمع بشادی        که عاقد ب

  فرداد با کهی بودند در حالدهی هار هار خندي        بعدش هم زن و شوهر
 

  رو زی مي روي چاقوخواستی چهره داشت،دلش مي که روی تصنعلبخند
 

 ! زنه رو بجوه يکم شوهره فرو کنه و بعد گلو شتو

  ی گرفته بود که عقد سنتکشی        همون موقع فربد سرش رو نزد
 

 ؟!هیچطور
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 ؟!هی که خودموننای        از ا

 !م؟ی هم حاال دو هزار تا زن داري ما روگهی میعنی        
 

 !می تور رو انتخاب کننیی پاينهای مدل نگمیخواستی م-         

 : آخر رو حذف کردامیو بعد پ.. شدنیی باال و پاامهای پي        تو

 ! وقت هست ی حاال کل-         

  دو هفته يلمبرداری في آماده بشه برادیتور با.. کجا وقته فرداد ؟-         
 
  !گهی دي

  !ایکم ب!.. رو مخ من ای کم ب-         

  ، پرده رو اطی حی اصل بعد الهه با بسته شدن دري قهی دقستی        ب
 

 بازش کرد و رفت قسمت .. مبل ، کنار لپ تابش برگشتي زد و روکنار
 

  چند ماه ی تور سر که با بهم خوردن عروسي هی حاشيعکسها...عکسها
 

  هی دو سانتي هی حاشهی کنه ی ، باالخره موفق شده بود فرداد رو راضقبل
 

 ... شده، بهش اضافه کنهي سنگدوزدانتل

 !کنمی انتخاب میی خودم تنها-         

  عکسها جابجا يتو.. زانوهاش قرار دادي زد و لپ تاپ رو روي        لبخند
 

 ..شد

 ! بوددهی از هزار طرح رو دشتری بيزی از سه ماه بود که چشتری        ب

  و فرانسه سفارش داده بود و صدها ایتالی رو از ايادی زي        کاتالوگها
 

 ... بوددهی رو دینترنتی امدل
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  قهی که سلکشی نزديلهای تور سر دوستان و فامي مدلهاي        عکسها
 

 ! رو قبول داشتشون

  سه تا رو بخاطر اطشی        آخر سر ده تا رو انتخاب کرده بود که خ
 
 ! حذف کرده بودخوردی نمی جنسشون به خود دانتل اصلنکهیا

 .. رو هم فرداد حذف کرده بودیکی        

  رو شیکی مونده بود که قرار بود تا امشب گهی دي        حاال شش تا
 

 قرار بود فرداد بمونه تا با هم انتخاب ... بدهاطشی کنه و صبح به خانتخاب
 

 !کنند

  از عکسها زوم یکی ي داد و روشینی به بینی ، چی گفتنشی        با ا
 

 ..کرد

  عکسها جابجا ي بود ، توومدهید ن که هنوز فردای        تا ساعت دو ، و وقت
 

 .. بودشده

  بود ، و تمام مدت تا دهی پتو خوابری        آخرش با لپ تاپ باز کنارش ، ز
 

  نی که باالخره موفق به انتخاب دانتل نگدیدی رو مییبای ، خواب تور زصبح
 

 ! شده بودنشیی پادار

  خواب هم اون رو ي توی که خبر نداشت، قرار نبود حتییبای        تور ز
 

 ! سر بگذارهيرو

  !گهی دچوقتی        ه

 ! بوددهی لب ، خوابي رویقی عمي وجود ، با لبخندنی        با ا
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 . ، ساعت از دو گذشته بود دی        فرداد که رس

 ! پتو شدری        چراغ رو که خاموش کرد ، متوجه لپ تاب ز

  رهی، به عکس تور بزرگ شده ، خو با زدن پاورش ... دی کشرونشی        ب
 

 !شد

 ! زدي        پوزخند

 ! رو انجام داده بود ای کار دننی        باالخره سخت تر

 !        تور 

 ؟ !یکی        کدوم 

  !می تو سرمون و انتخاب کنمی تا صبح بزنمینی بشای        ب

  !می چه کنمینی        بب

  شد و سرش رو لی تبدي به لبخنددی رسکشی نزدی        پوزخندش وقت
 

  الهه گذاشت تا اون ي شونه ي گذاشت ، دستش رو روی بالش آبي روکه
 

 .. به سمت خودش بکشهرو

  ای.. حس ترس آلودهی مثل يزی ، چي نقره اي حلقه دنی با دی        ول
 

 ! ، متوقفش کردشیمتریلی کننده ، درست چند منگران

 به ..  سر گذاشتری زي اهیو با مکث چند ثان دی        دستش رو عقب کش
 

 .. شدرهی خسقف

  نی که قبال ایی کنسول جاي و توآوردی قبلش حلقه رو در مدی        با
 

 !گذاشتی ، مدادی مواقع ، قرارش مجور

 ! رفت ؟ادشی        چرا 

 ! بده ي کرد خودش رو دلداری        سع
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 !گهی رستوران بود دي شام توهی...        خب

 ؟! کردم مگه کاری        چ

  ..رفتی و بعد ماوردی بود که حلقه رو در منی بهتر ای        ول

 ! هم مهم نبود حاال یلی        خ

 ! شام بود همش هی        

  باز دستش جلو یول.. شدرهی سرش رو چرخوند و به الهه خی        کم
 

  !نرفت

 ..الب کرد        برگشت و دستهاش رو دور بدنش ق

 .. کرد چشمهاش رو ببنده ی و سعدی کشقی        چند نفس عم

  خی دو ماه آخر ، که داشتند به تاریکی نی بود ای چلشی دلی        ول
 

 ؟! رفت ی نمادشی یلی لي رنگ و روی بي لبهاشدندی مکتری نزدیعروس

  ی کرد از ذهن خودش دورش کنه ولی جا بجا شد و سعی        کم
 

 ! چشمهاش جون گرفت ي جلويشتری با قوت بیلی زرد رنگ لصورت

  بار چشمهاش کامل گرد شده بود و به نی        پشت به الهه کرد و ا
 

  نور شب خواب خوشرنگ تر شده ری پوش ، که زواری رنگ دیی طالخطوط
 

 . شدرهی خبود،

 ب و  نامرتي با اون حال آشفته و لباسهایلی که لي        بعد از اون بار
 

  دهی ندگهی سازمان رفته بود، چهار سال قبل ، دي تودنشی ، به دناجور
 

 ..بودش

  رفت و از اون موقع تا بحال برنگشته رانی بعد، از اي دو هفته یلی        ل
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 ! بودند شیمی که دوستان صمالدی و مدای آی عروسي براینه حت..بود

  ادشی چند وقته هم به نی بود که تا انی فرداد اي        تعجب آور برا
 

  با یلی رو که هم لي تنها جمله ای ، و نه حتادشینه .. اشافهینه ق..نبوده
 

 ! و منقطع گفته بود لرز

 ؟! تصورش جون گرفته بودي با قوت توزی        االن چرا همه چ

  صدا قطع یول... و بعد شونه اش رو باال انداختدی کشیقی        نفس عم
 
 !شدینم

 الهه ..ی نرسيخوای که واقعا می به اونکنمی منتیفقط نفر...    فرداد    
 

  هست که یی اون باال خداگنی راست منمیبذار بب..یبهش نرس..ای سلای باشه
 

 !شنوهی بنده هاش رو ميصدا

 !تو هم صبر کن ..کنمی        من صبر م

  و به دی ، سمت الهه چرخی باز شد و با نچاری اختی        چشمهاش باز ب
 
  جلو یخودش رو کم.. شدرهی منظمش خي رخش ، همراه نفسهامین

 
 ! و بالشش رو به بالش الهه چسبونددیکش

 و انگشتهاش رو آروم حرکت .. گردنش گذاشتي        دستش رو رو
 

 ... حرکت موندیانگشتهاش ب.. داد یفیالهه سرش رو تکون خف..داد

  !تو هم صبر کن ..کنمی        من صبر م

  گونه اش ي دستش رو رونکهیو قبل از ا ..دی کشکتری        خودش رو نزد
 

 .. و بهش پشت کرددی ، الهه چرخبکشه
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  ایالهه باشه ..ی نرسيخوای که واقعا می به اونکنمی منتی        فقط نفر
 

  !یبهش نرس..ایسل

 !دشی ، بازوهاش رو گرفت و سمت خودش کشي ای        با بازدم عصب

 ! الهه ؟-         

 : حرکت دادی مشکي موهاي رو توشینی        ب

 !؟ی خواب-         

 !تو هم صبر کن ..کنمی        من صبر م

 .. داد تا افکار مزاحم خارج بشندی        سرش رو تکون

  !گهی دمی بلند شو تور رو انتخاب کن-         

 ...ای سلای        الهه باشه 

 ؟!ی ال-         

 ! از الهه بلند شدیفیِ خف" نکن " ي     صدا   

 تو شام ..من گرسنمه!..می هم بخوريزی چهی !..گهی بلند شو د-         
 

 !؟يخورد

 ! نکن-         

 ! نکن و کوفت -         

 ! گفت ي"تف "        نگاهش به ساعت افتاد و 

 ! چکارت کردم حاال ؟-         

 ! نارگل يرین بگ و سرطاخوامی می        عقد سنت

 .. فرداد -         

  ي شده بود و مشخص بود تولی متماهی الهه به سمت گري        صدا
 

 ..ستی ناری و هوشخوابه

 ! وجود محکمتر به خودش چسبوندش نی        با ا
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 ! زهرمار عشقم-         

  نکهی مراسم و اي نداشت و احتماال دلشوره ی ربطچی        هر چند که ه
 
  هی با سادی بای بود ، ولشی نگرانلی دو بار عقب افتاده بود دلخودی بحال بات
 

  ي با اون چشمهاهی کامل که آخه مرگت چي سرهی گذاشتی وقت مهم
 

 ! ما رو ؟یکنی ول نمي دم آخرنی اخمارت

 !        اه 

 ! اشکش دم مشکشی        ه

 ؟!ی تحمل کنیتونی کنم برات که نمکاری        چ

 ! اصالریبرو بم..    تحمل نکن خب    

 !نمتی ببای و پسغام ، بغامی پی        ه

 ! بشم خوامی که نمستیسر به ن..رمیگی        بابا دارم زن م

 ..دی شنزی مي رو از روی گوشي برهی وي        صدا

 ...دیی کرد و موها رو بوی        نچ

 ! معطري شامپوهانی        خفه مون کرد با ا

  بار قطع شدن ، باز صداش کی بعد از یول.. بشهالیخی کرد بی    سع    
 

 .. شدبلند

 ..        بلند شد

 برو ..ول کن ما رو ..واهللا.. رو راحت کنمالشی        بذار شر رو بخوابونم خ
 

 .. دخترتی به زندگبچسب

   بهش نگاه کنه دکمه اتصال رو زدنکهی رو بلند کرد و بدون الی        موبا
 
 : ها رفت و بازش کردسی سرويسمت تراسِ راهرو.. رفترونی از اتاق بو
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 ! بله ؟-         

 ! فرداد؟یی کجا-         

 !        صداش دلخوره که دلخوره

 ! خواب بودم -         

 ! دروغ نگو-         

 ..هی سانی بب-         

 : آوردنیی پای        در رو بست و صداش رو کم

 ! ؟هیچ -         

 ..مم..نی بب-         

 .. بگو-         

  اطی حي به انتهای و کالفه نگاهدی        دستش رو پشت گردنش کش
 

 ..انداخت

 ! شده؟ی چ-         

  عشی نکرده بود که من ضای هم گناهچارهی بنیا..شدی نمينجوری        ا
 

 !کنم

  داره، شهی اگه شک هم داشتم جنسش خرده شمتریلی دهم مهی        
 

 !ی تلفنگرفتمی حالش رو مهی بقای نیلی آمثل

 ..ی        ول

 .. بهش بگمي حضوردی        با

 ! منو ي قهی کنم ول کن شی و قشنگ حالنمشی        بب

 .. وزهی هم که بهم نري جورهی        

 ! ولش کن -         

 ..دی رو شنهی        آه سرد سا



 1680 

 ! چهاره ساعت.. برو بخواب-         

 !؟ی بهم بگیخواستی میچ.. فرداد-         

 .. بعدا-         

  نشم رو داری که برم بخوابم و بعدش بنوی ایاالن آمادگ.. االن بگو-         
 

 !دارم

 ! افتادميری        چه گ

 ...ه؟ی شر و ورا چ-         

 ! بودمدهی رو ندشی مدلنی        ا

 .. کهیفکر کن تو خوامی من فقط نم-         

 !؟ی که چ-         

 .. وسط هست کهنی نفر اهی!.. نفر هست هی..نیبب.. که-         

 ؟!ی که چ-         

 ! رو گفته باشههی بگه که حال قضي چطوردونستی        نم

 که تنها بخوابه و خودم تا ساعت .. تنهاش بگذارم تونمیمن نم.. که-         
 
 ! بچرخمابونهای تو خهگی دیکی ، دو با می و نکی

         
  که ی تنها اتفاقیوقت..ینی بببی وسط آسنی هم تو اخوامی نم-         

 
 .. و توکنمی که من ازدواج منهی اافتهیم

         
  احتمال یمن سر سوزن..گمیخدا شاهده بخاطر خودت م..نی بب-         

 
 .. کهدادمیم

         
 .. ساده اسیلیخ..هاله.. من دوستش دارم-         
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 ! احمق نطوری        هم

  انتی بهش خگهی چند ماه قبل بهش گفتم دی که وقتي        اونقدر
 
 ! احمق کامل باورش شدهي هاشعوری بنی ، عکنمینم

 ..از!.. دلم؟ي صابخونه ي تو خودت رو کردهی من چری تقض-         

 !گمیبخاطر خودت م...بفهم دختر..هی سا-         

 : اش ، بلند شدهی گري      صدا  

 !شهی وارد مواری ، از دیکنی مرونشی از در ب-         

  هی کنم که با بقي تلفنهاتو جواب ندم و باهات رفتارتونمی م-         
 
 !کردمیم

 ! من دوست دارم فرداد-         

  خوامینم!..یستی نهی مثل بقدونمیچون م ..کنمی رو نمنکاری ا-         
 

  ، با کنمیمن دارم ازدواج م!..بفهم ..ی خودت بفهمخوامیم.. کنماحتتنار
 

  که منو هی که امکان داره ازدواج کنم ، دختر احمقیبا تنها کس.. که یکس
 

  !دهی باور داره و امشب تنها خوابکامل
         
 ! منم از شدت عذاب وجدان نتونستم بخوابم-         

 .. آخرمون رودارید!..؟ي حرفت زدریز..ی بگيخوایم...یگی مي دار-         

 تا خودم باهات ..هی سایچیه.. ندهامیپ..ری با من تماس نگیول.. نه-         
 

 ..رمی بگتماس
         
  به لیتبد.. کن یسع..تو هم برو..زنمی نمرشی بهت قول دادم ، و ز-         
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  ، قبول کرده رونی بيری من مي از در خونه ی که وقتی شده باشي اهیسا
 

  باشه دهیفهم !..شهی به ازدواج نملی دوست داشتنها تبديهمه .. کهباشه
 

  نخ خوادی ، لزوما نه عاشقت شده ، نه مکنهی که داره باهات چت میکس
 

 ! جمله رو بکن تو کله اتنیا ! بده

 ! گرفته باشه دوارمی        ام

 ل پاکه و از سر  قبول کرده باشه که چون خودش مثل برگ گ-         
 
  نداره همه مثل خودش یلی رو امتحان کنه ، دلزی همه چخوادی مطنتیش
 

  شام خوردن باشه و بعدش هم دو ساعت هی و قصدشون فقط باشن
 

  و رو کرده ، ری که االن دلت رو زینیکه خود هم !...ابونهای تو خدنیچرخ
 

  رو تا بحال فشی کثي رفته که چهره تی سادگي داشته و دلش برادوستت
 

 ! رفتار نکرده که با تو کردهينجوری اي دخترچیکه با ه.. ندادهنشونت
         
  چشم هی که از یمثل دوست داشتن کس..هی من دوست دارم سا-         

 
  دست ي با نمکش ، از رفتارهاياز حرف زدنها.. خمار خوشش اومدهسبز

 
 دوستت دارم ، ..یستی ني اي کارفی کثچی ات که تابلوئه اهل هنخورده

 
 ..نهی ببیبی آسخوادیو نم.. که خواهرش رو دوست دارهی کسمثل

         
  خوامیم ..ینی منو ببنکهیقبل از ا..ی قبلي هی اون سای بشخوامی م-         
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  ی و خوشگلي همه دلبرنی از اي اگهی مرد دچی ، هرونی بنی که ایبدون
 
  که به پدر و ي اهی همون سای بشخوامیم.. نصف شبکی ساعت گذرهینم
 

  بار اول نیکه قول بده ا!.. سر قرارش با دوستاش بوده گهی دروغ نممادرش
 
  نهیبعدش بره بش.. رو تجربه کنهطنتی شخواستهی آخرش بوده دلش مو
 

  رمیگیباهات تماس م..ی حرفامو قبول کنيدیاگه قول م.. درس و کارشسر
 
 !ذارمی قرار مو

 : قطع شدهیعد از چند ثان        هق هقش ب

 !دمی قول م-         

 تماس ..و منتظر بمون..برو بخواب..پس قطع کن.. خوبه-         
 
 !؟یاک..يریگینم

 ! اوهوم -         

 !ری شب بخ-         

 ! خدانگهدار-         

  شدیداشت صبح م...دی کشيو نفس آسوده ا..        تماس رو قطع کرد
 
 ..گهید

  به بدنش داد و در تراس رو ی ، کش و قوسي بلندي ازهیراه خم        هم
 

 .. اومدیحاال خوابش م... کردباز

  خورد و با همون نگاه ي اگهی چرخان ، دختر چرخ دی صندلي        رو
 

 ! شدرهی به رضا خدوباره
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 ! از کجا گرفتن آوردن خدا ؟نوی        ا

 ! خجالت نکش يخوای شماره م-         

  زی دستش ، سمت مي تووانی   رضا سرش رو تکون داد و همراه ل     
 

 .. حرکت کردخودش

  به گوشش ای باشه ، دهی رو تا بحال دي موردنی        عمرا که همچ
 

 ! باشه دهیرس

 ! کجا ؟نی اون کجا ، ایول... نبوددهی شباهت به شی        قد و قواره اش ب

  ! نیا!.. و محجبه کجا یست داشتن        اون دختر مظلوم و ساکت و دو
 
 ! کجا ؟کهیت

 : قرار دادزی مي رو رووانشی        نشست و ل

 ؟ !نمتی دوبار ببي هفته ادی به بعد بانی از ای بگيخوای م-         

 !        دخترك سرش رو کج کرد و چشمهاش رو گرد

 ! جلوت بوردی هم سرتو بکوب به کيخوای نم-         

 ! دختر نبودي تو جمله ي پرخاشگرای تی از عصبانی لحننیکتر        کوچ

  !ي عادي        عاد

 ! ادبانه حرف زدن ، جز مکالمات معمول روزانه اش باشه ی        انگار ب

  رهی خنده اش رو بگي هم فشرد تا جلوي روی        دندونهاش رو رضا کم
 
! 

 !ا بده و!  موجود نی اي نداشت جلویلی        اصال تما

 ! بود اصال هی        پا

  !کنهی درنگ نمنتشی فربد ببخورمی        قسم م

  نوی ای ، کی آبي چهارخونه ي پسرونه رهنی و پشرتی تنی        اصال با ا
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 ؟ !هیری داشته آورده موسسه خور

  پاره پوره اش نی جي که مشخص نباشه ، روي        نگاهش جور
 

 ! فنا رفته بوددم پاش کامل به..افتاد

  !خبری        البد هم مد بود و ما ب

 ؟ !نوی        چطور گشت نگرفته ا

 ! ؟نجای        چطور خودش رو رسونده تا ا

 !شدی نمیول!  بهش نگاه کنه خواستی        نم

  به رضا ی توجهنی کوچکتری        حواس دخترك به همه جا بود ول
 

 !نداشت

 ..حت ، که انگار و راي عادي        جور

 ؟ !هی        اصال چه حرف

 ! به سر تا پاش انداخت ی        باز نگاه

  !ادی مثل من به چشمش هم نیکی دی باافهی و قپی تنی        معلومه ا

  !هی به کی کدونهی که نمنهاشی        داره اونقدر تو آست

  يمدلها داشت که با نوی سر و وضع افتضاح ، قدرت انی        با هم
 

 ! هم رقابت کنه معروف

 !صادره از بوشهر .. شماره شناسنامه ام هم صد و هفتاد و سه -         

 !        لبهاش رو تو برد که نخنده 

 ! بوددهی رضا رو دي زدنهادی        د

 ! بود ی با حالي هی دختر پای        ول

  از ي ردنیر کوچکتی مسخره اش ، ولدنی        صرف نظر از لباس پوش
 

 ! اش نداشت افهی قي توشیآرا
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  که ی شده بود ، مثل کسدهی بهشون رسي        موهاش هم فقط تا حد
 

 ! سر ي بندازه روی شالهی مجبوره ی شده و هپلداری از خواب بتازه

 ؟!ي        بوشهر

 ؟!جذاب بودن ... ، نقدری ها همه شون همي        بوشهر

  !گهی دشهی خوزستان مکیهر نزدبوش..نمی بسای        وا

 !        آره فکر کنم

 ! ها بودی بارز جنوبتی نقص ، خصوصی بکلی        ه

 !        چه دختر ، چه پسر 

 .. رو خاروندشیشونی پي        دستش رو برد و گوشه 

 ! خودشون کم مشکل ندارننایا!.. ات رم نکنن بروبچ افهی قنی با ا-         

 !تر گوه بخور  کم-         

 .. نگاهش کردزی        ت

  !رفتی        از رو که نم

  !افتهی منکر مری نکادی نتتیبیآدم م!.. واهللا -         

  !ادی واسه همونه پس چشات داره در م-         

 : زدي        رضا پوزخند

 ! بزنم دی مونده که هپل هپو ها رو دنمی هم-         

 !ه اته  هپل هپو عم-         

 !نچ نچ نچ  !..گاهی نختوی ر-         

 ! پس ی تو خوب-         

 !کنندی مردم سکته نمابونی تو خرمی الاقل م-         

 !یکنی در عوض مردمو با چشات سوراخ م-         

 ..دی سر کششخندی رو با نشیی قلپ از چاهی        رضا 

  موجود ، تمام نی با ا و اعصاب خرد کن موسسه ،ي تکراري        روزها
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 ! بودشده

  !گهیگفتن چهار د!..ان؟ی مری دنقدری چرا ا-         

 : خودش شد ي بهش نگاه کنه، وارد کاربرنکهی        رضا بدون ا

 ! بزن ییچا..انی م-         

  !يدر موسسه ا!  کجا فربد جان ؟-         

 ! اوهوم-         

 ..گفتم الزم من که .. فدات شم داداش-         

 ! اه گهی دای ب-         

 .اومدم.. قربانت-         

  بعد يچند لحظه ... دادهی تکنشی        فربد تماس رو قطع کرد و به ماش
 
 .. خم شد و به داشبورد نگاه کرد نی ماشي از پنجره ،

 !دیکشی داشبورد انتظارش رو مي اصل، توسی بسته لوکسهی        

 .. برگشتیو به حالت قبل گفت ی        تف

  گرفتی ممی تصمشدی بسته تموم می وقتگذاشتیم!  بود؟ي        چکار
 
 ! رو ترك کنه گاریس

  دهی نگاهش به در موسسه کشاری اختی رو باز کرد و بلشی        موبا
 

  ..اری اختیکامال ب...شد

 ! گرد شدهی چشمهاش در صدم ثانی        ول

 !خودش بود ... جلو رفتی زد و قدمنیکاپوت ماش دستش رو به هی        

  باال داده نگاهش کرد و همچنان که به سمت ي ابروهی        سحر با 
 

 ! پوزخند زدرفتی منشیماش

 : جلو رفتی        فربد قدم
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 ! نکن با من ی شوخ-         

 ! خفه -         

 . ستادی اشی پنج متري فربد جلو رفت و به فاصله گهی        چند قدم د
 

 !کردی رو باز منشی که سحر داشت در ماشیوقت

 ! سحر ؟یکنی می چه غلطنجای وجدانا ا-         

  ي شد و دستش رو توکیفربد همزمان نزد..        سوار شد و در رو بست
 

 ! پنجره گذاشتقاب

 ! راتو بکش برو -         

 :کردین نگاهش م خند، همچناشی پر از تعجب و حاال ني        با چشمها

 ! الهه ؟ي جايتو اومد..نمی بسای وا-         

 !ه؟ی الهه خر ک-         

 ؟! رو هم هیری خی بترکونيخوایم... دست ننداز منو دختر-         

 :        سحر روشن کرد و فربد ادامه داد 

 ؟! کجا بره حاال هیری خ-         

 ! وقتهی يرینم!..بشکه !..ه  مثکي مثقال کم کردمی نی به سالمت-         

 ! خودتم خوشت اومددیشا!  آدم باشه سحر ی دفعه امتحانهی -         

 !ي اپل هم تو گاز زدبیس ! ی اصن تو خوب-         

 ! ؟کاری چهیریشر مطلق اومده موسسه خ!  بدونم خوامی نه من م-         

 ! نه ای یکنی شر رو کم م-         

 : زدیتلخ        فربد پوزخند 

 موسسه !.. هم داره ی پاکيادعا!.. ام آره هی ، با بقارهی یکی طرف با -         
 
 ؟! دلم بذارمي اومدنتو کجاهیریخ

 ! که شماره امو؟يدار.. زنگ بزن بهم یشعر بازم گفت!  هار هار هار -         
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  خودش و ي زجرهاي به لبش ، همه شخندی خونسرد و ني افهی        ق
 
 ! آوردی مادشی رو با هم سامرحیام

 ..دیدی رو مدهیانگار داشت ش..دی کوبنی سقف ماشي        دستش رو رو

 :شدی زبون نفهم که منی به ایول.. بگهنوی فعال اتونستی        به اون که نم

 .. سحرشنی دردها فراموش م-         

 : دور شدی و قدمنی ماشي رودی        باز کوب

 ! نه یده ها ول حرومزا-         

  ...دی        چرخ

  شون ییدا!.. شون رفتن یی هام حالل زاده هستن و به دای بعض-         
 
 ! حرومزاده بوده احتماال یول

  زد و یسحر با همون لبخند ، چشمک... و بهش نگاه کرددی        تند چرخ
 

 ! دادگاز

  رضا روبروش نبود  که اگهیبا بغض..        با بغض دور شدنش رو نگاه کرد
 
  رو داشت که سرش رو نی االن قدرت انی ، همکردی با تعجب نگاه نمو
 

  سرش آورده یی دختر دراز ، چه بالهی.. جوب تا فراموش کنه ي لبه بکوبه
 

 ! سال قبل چهار

 ! خونسرد ي قوارهی لنگ دراز بنی همنی دختر دراز ، عهی        

 !        انگار که نه انگار 

  اش رو با لبخند افهی قي از حالت تعجب توی شد و کمکی     رضا نزد   
 

 :دستش رو دراز کرد و دست دادند.. کردعوض
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 ؟ !شیشناسی م-         

 .. راه افتادنشی و سمت ماشدی کشي        فربد نفس سرد

 : بودرهی بهش خی        رضا که نشست همچنان با همون نگاه پرسش

 ! فربد ؟شیشناسیم..اومده الهه ي جا-         

  کنار رفته بود و ی بعد ، تازه بغض کمي هی ثانستی        روشن کرد و ب
 
 : راحت تر حرف بزنهتونستیم

 !ری دوست دختر ام-         

 : رضا باال رفتي ابروي تاهی        

 ؟ !گانیشا!..رحسام؟ی ام-         

 !اه کنه بهش نگنکهیبدون ا.. تکون دادي        فربد سر

 .. که ری ام-         

 : کردزی        چشمهاش رو ر

  !کنهیداره ازدواج م.. که ری ام-         

 : بغل انداختي نهی به آی نگاهمی        فربد ن

 ! مال هفت ، هشت سال قبله -         
         
 !مثل آب خوردن!.. ولش کرد-         

  !دهی        مثل ش

 !دن  آب خورنی        ع

 ..        ولش کرد

 !خودش رفت شوهر کرد.. منو فرستاد جهنمي چارهی بقی رف-         

 : و به روبروش زل زددی کشیقی        رضا نفس عم

 ! که رو دست بخوره ستی نیی از اوناری ام-         

 !خورهی که خر به تورت نمشهیهم...زمی عز-         

 !خورنیه تورت م سحر بای دهی دفعه هم شهی        
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 .. دفعه همهی -         

 :        بغضش رو پس زد و ادامه داد 

  !کنهیجرواجرت م.. به پستتخورهی گرگ م-         

 !حاال ولش کن ..دی کشیقی        نفس عم

  رو کامل قشیهرچند رف.. رضا اومده بوددنی به دي اگهی کار دي        برا
 
  نهی که بره بشستی نییون خاله زنک ها و ازش مطمئن بود از اشناختیم
 
  ي داشت جدی بحث فربد و سوفیول.. مادر و خواهرهاش ، حرف بزنهشیپ
 
 !شدیم

  مهتاب بگه که ي و مثال جلوادی بشی هم نبود حرفش پدی        بع
 

  !کنهیفربد داره ازدواج م..آره

 ! رضا؟-         

 ! جونم ؟-         

 ! فدات بشم-         

 ! قربونت برم داداش-         

         مهتاب

  رو روشن گارشی سیقی کرکره رو کنار زد و با پک عمی        حام
 

 .دی قبل دي قهی همون حالت چند دقي رو تونیبرگشت و حس..کرد

 ! موهاشي ، و انگشتها تویشونی        کف دستها به پ

 ل روبروش رو مب.. کرد و از پنجره فاصله گرفتدی به سعی        نگاه
 

 : دو انگشت گرفت نی رو بگاری کرد و سانتخاب

 !م؟ی شروع کن-         
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  دستش به ي توي بلند شد و با برگه هازشی هم از پشت مدی        سع
 

 .. رنگ وسط اتاق حرکت کردی مشکي مبلهاسمت

 ! شروع کن -         

 اش  گونه هي دستهاش رو برداشت و رویقی با دم عمنی        حس
 

  هر دو ی و حامدی سعکهیدر حال.  نگاه نکردچکدومی به هیول ..گذاشت
 

 ! کلمه حرف بزنه هی بودند که الاقل منتظر

  جواب سالمشون رو داده ی لبری ساعت قبل تا االن ، فقط زمی        از ن
 

 !بود

 : نگاه کرددی ، به سعزی مي روي به پرونده ی نگاهمی با نی        حام

  نظر رو مفت دیتجد!.. بهت گفتمشبی حرف من همونه که د-         
 

 ! وسط می بکشي اول کارمی بهمن زاده رو مستقای ي غفاري اگه پامیباخت

  به ی با نگاهیحام.. منتظر موندنهی داد و دست به سهی تکدی        سع
 

 : ادامه دادنیحس

  دی تجدي تومیشی مقصر هم نباشند و ما موفق مدی حاال فکر کن-         
 

  !..می بندازرشونینظرگ

 .. منتظر بهش زل زددی هم مثل سعنی        مکث که کرد حس

  که فکرش رو یی هر جاي کله گند دارن هر کدوم توی کل-         
 

  تماشا کنن فقط سنی هم وانای امی کنشونیچی تا ما قکننیصبر نم..دیبکن
 
 ! تمام مشیباخت..بده يری گي دادگاه نوبت رادنی اجازه نمیحت!..
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 : بهش نگاه کردی عصبی برگشت و حامی دوباره به حالت قبلنی        حس

  و زنش رو یبذار برم مان..ای خدا کوتاه بيمحض رضا..نی حس-         
 
 ..نمیبب

  ي با نگاه اخم آلودی و باعث شد حامزی مي رودی کوبی عصبنی        حس
 

 !شه  رد و بدل کرد، ساکت بدی با سعکه

  و پوچ چی هي که برایی که نکردم ، بخاطر آبروي برم بخاطر کار-         
 

 ! جلوشون معذرت بخوام؟نمی ، بشختنی رازم

 :        داد زد

  به سرم رفته ی چدیدونیم !..نیقامی سرم رفرهیخ..؟! آخه ی سر چ-         
 
! 

 :        با نعره ادامه داد

 ؟!دیاون لجن ، که منو ببخش ي برم دوال بشم جلو-         

 ! نه ای نوی ایفهمیم!.. ام ندهی من فقط تو فکر برد دادگاه ماه آ-         
 
 ! نه ؟ای از دستش داد شهی نمیمتی به هر قیفهمیم..؟

 .. سر تکون دادی عصبنی        حس

  استی و بهمن زاده بخاطر لجاجتشون سر ري با غفاریفهمی م-         
 
 ؟! نه ای شد ری درگشهی نممارستانیب ي رهی مداتیه

         
 !آسه آسه .. حکم پلمپ مطب و دانشگاه رو لغو کنمخوامی من م-         

 ..نگاه کن تو روم و بگو دارم بخاطر !..ی حام-         

 ..نی بب-         
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 :        با داد حرفش رو قطع کرد و حرف خودش رو ادامه داد

  شیم و بگو دارم بخاطر دانشگاه و مطب آت نگاه کن تو رو-         
 
 !بگو  !..گهیبگو د!..رمیگیم

 :دی کوبلشی استي دسته ي اش رو از مبل گرفت و روهی تکدی        سع

 !با هر دو تونم !.. بسه -         
         
  چهار مینگفت.. سر هممی فکرهامونو بذارنجای امی نشستمی اومد-         

 
  !نی حسنیی پااری ساختمونو بطبقه

 ..        کالفه باز صورتش رو با دستهاش پوشوند

 : نگاهش کردزی تی        حام

  که ستمیمنم خر ن..يخوایتو مهتابو م.. گوش بده بعد داد بزن-         
 

  !یاز هر راه..می که شده برش گردونی از هر راهمیخوایم.. نفهمم

 :دی        سع

  نی زممی پرونده داشتی چهار ماهه هر چنین ع ، االی من و حام-         
 

  ی تو رومون بگیکه پانش..میکنیچون درکت م..می گرفتنوی امیگذاشت
 
 !میفهمینم

         
  یی از همون جانکهی ، بجز امی نداري چاره اچیه! .. بفهم برادر من -         

 
 !.. خراب شده زی که همه چمی بشوارد

 :ی        حام

  میریآتو بگ..مشیبترسون..می کنعشیشده با پول تطم !..دایو -         
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  رو تشونی شکاانی بدیبا !..نهی ما فقط هميدر هر صورت چاره ..ازشون
 

  !رشی و بکل بزنن زرنی بگپس

 : انداختی به هر دو نگاهنی        حس

 !رشیبزنه ز!  بکل ادی بخوادی چطور م-         

  رو در ی رو ادا کرده بود ، که حرص حام"بکل " با تمسخر ي        جور
 
  !ارهیب

 : تازه کردی نفسدی        سع

 .. دو راه داره-         

 : چشم گرفت و به اون نگاه کردی از حامنی        حس

 منو .. التماس کنم غلط کردمنمیبش.. برم تق تق در خونشونو بزنم-         
 

 .. که زنتوی مانببخش

 : اجازه ندادنی حسیرفش اومد ول حي تودی        سع

 ..؟! بشهشتری برشی هم بکنم که تاثهی گریگی مای... گول زدم-         

 : نگاه کردی        به حام

 ؟!یبزنم تو سر خودم چ..؟!چطوره !.. هوم؟-         

  :دی        سع

 ؟!يدی اجازه م-         

 .. دادهی به مبل تکي با نفس تندنی        حس

  که از در صلح باهاشون در نهی داده اشنهادی پی که حامی راه-         
 
  باهاشون توافق مینی بشمی برای..می دور بزني جورهی رو دای وایحاال !...مییایب

 
 ..میکن

 !؟ی سر چ-         
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 : با حرص بهش نگاه کردی        حام

 !ی سر هر چ-         

 :دی        سع

 !ی حام-         

 : کردنی به حس        رو

  قبول شتری بنویو بنظرم خودت هم ا..گمی که من می راهی ول-         
 

 ..يدار
         
  !ادی دو لبه از آب در بری جور شمشهی که نهی حالتش انی بدتر-         

  :ی        حام

 !ادی که در م-         

 !  که زنکمی موضوع متفقنی ايما هر سه رو!...ی اجازه بده حام-         
 

  ي رودنی بدون نقص نقشه بکشه ، الك کشتونستهی که مي تنها کاريبرا
 

  ي چاره اچی جوانب رو نظر گرفتن ، هيچهار ماه همه !.. پاشه يانگشتها
 

  ای دانشگاه ، ي توباتی از رقیکی می برسجهی نتنی ما نگذاشته که به ايبرا
 
  دای در مورد رابطه ات با و روزی وزارت خونه اصال ، همه چای ، مارستانیب

 
  ای!..آچمزش کردن!.. زنه هم باخبر بوده ی بد روحطیاز شرا!...دونستهیم
 
  بوده که ي بدطی چنان شراي تودایبه هر حال و..توافق کردن باهاش..نه
 

 ! فقط بهش قول کله پا کردن تو رو داده ، قبول کنه طرف

 :ی        حام



 1697 

  ی نقشچی هیی به تنهادای که ومیصر موضوع منی اي ما رو-         
 
 ! طعمه باشهنکهیبجز ا!. داشته باشهتونستهینم

 : پرت کردزی مي خودکارش رو رودی        سع

 البته اگه از .. خطر دارهی که کمنجاشهیا..می طرف بشدای با ودی با-         
 

  می که بخوايزی ، به چي دردسرنی ، ممکنه بدون کمترمی وارد بشراهش
 
  !میرسب

 .. سرش رو تکون داد و منتظر موندنی        حس

  دنج و خلوت و امن ي جاهی انداختنش ریگ!.. با خودته گهی دنشی ا-         
 
 ! ، فقط کار خودته یقی از زبونش به هر طرتی واقعدنیکش!.. با ماست ،

 :ی        حام

  مغر ین کي کاری رقمه نتونچیکه ه ! رهی که نگنهی اشی بد-         
 
 !؟یمتوجه..شهی کردنش هم کنسل معیاون موقع حالت اول و تطم..ادیب

 :دی        سع

  زبونش رو ری امن ، زي جاهی کشونمشیم..کنمی من برات جورش م-         
 

 !؟يایاز پسش بر م ..نیکار خودته حس..دنیکش

 .. شدرهی خزی مي        به گوشه 

  ي پادیهمون خودش با!  ما باشه ي  برندهي برگه دی بادای و-         
 

 ! از پسش؟يایبر م!.. رو بکشونه وسطيغفار

 !        فکر کنم 

**        
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  ، و فربد حرکت ی        هر دو شستشون رو باال آوردند به نشان خداحافظ
 

  بندازه ، تلفنش به دی کلنکهی و قبل از ادیرضا سمت در خونه چرخ...کرد
 

  و دی در عقب کشي مهرسا ، دستش رو از روری تصودنیبا د.. در اومدصدا
 

 :دیچرخ

 ! بله ؟-         

 ! متوجه تند رفتنش شدومدی که نیی        صدا

 ؟ !زمیبله عز... مهرسا جان-         

  ..ستیبعد دو روز که معلوم ن..؟!نیهم.؟! بله -         

 : بغض دارش باعث شد رضا حرفش رو قطع کنه ي        صدا

 .. مهرسا-         

 اگه االن !..بهم بگو!.. وسط چکاره ام ؟نیمن ا.. اجازه بده رضا-         
 

 .. مهتاب هرای مهرداد

  دلخور و بغض آلود نامزدش ي صدانیتازه االن با ا..        گر گرفت
 

  گفت يزی دو روز جوابش رو درست ندادن که چنی شده بود از امونیپش
 

 !گفتی مدی نباکه

 .. بدونمخوامیمن م..؟! کرده کاریمهتاب چ..؟!ی مهتاب چ-         

 ؟! رضا -         

  بار هی خوادی فقط دلم میول..يزی چقدر برام عزیدونی مهرسا م-         
 
  !ياری من بي جلوتوی اسم اون داداش عوضگهی بار دهی ، گهید

 .. رضا متوجه-         
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 ؟!آره !..؟ياریتاب م رو با مهفشی اسم کثيای تو م-         

  ي آهسته ي هی هر دو ساکت شدند و رضا متوجه گری لحظاتي        برا
 

 ! بودمهرسا

  ، هر یاصال هر ک..ستیبرادر منم ن.. اصالستیمهرداد آدم ن.. باشه-         
 

 !نم؟ی دو روز تو رو نبدیمن چرا با... نداره ی کرده به من ربطيکار
         
  یچ.. رفتم دانشگاه و برگشتمي دو روزه چطورنی ادمیفهم اصال ن-         

 
 بعدازظهر .  بعد ازظهر زنگ بزن یگیم..زنمیصبح بهت زنگ م !..خوندم

 
 ؟! کردم رضا یمن چه گناه!.. خسته ام یگی مزنمی مزنگ

 : کرد صداش رو نرم تر کنه ی        سع

 مئنم تو درکم حالم خوب نبود و مط.. اونقدرم گودش نکن گهی د-         
 
 !یکنیم

  هی مامان گفت بازوت بخی من چقدر دلم خون شده باشه وقت-         
 

 ! خوب باشه؟خورده

 ! نبودمیزیچ.. من خوبم-         

 ! حالت خوب نبودی االن گفت-         

 !.. اونو نگفتم که خله -         

 :        لبخند از لبش دور شد و ادامه داد

  !یخوبم ول االن -         

 ؟ !نجای ايای م-         

 :        تند و متعجب گونه گفت 
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 ؟! کجا -         

 !        مهرسا ساکت موند

  بار نی ايفکرکرد..؟!نمشی رو ببوونیاون ح.. اونجا که اون امی ب-         
 

 ؟!ذارمی اش مزنده

 !؟ي شدينجوریرضا چرا ا !..دمتی من دو روزه ند-         

 ..جلو دانشکده.. فردا دنبالتامیم..؟!زمی ام عزي چه جور-         

 :        اومد تو حرفش

 !خودم!.. درست کردممهی تو قيبرا..نجای اایب!.. حاال نیهم.. فردا نه-         

 ! اونجاامی که نمیدونی م-         

  به ی و کالفگی بلند شد و رضا از خستگعی هق هقش سري        صدا
 

 : کرد  نگاهآسمون

 ؟!زمی؟مهرسا چته تو عز! آخه چرا هی گرری زیزنی م-         

  بهی غري خونه نجایانگار ا!. اونجا یگی مي جورهی..؟! هم نکنمهی گر-         
 

 !اس

 ...نی مهرسا بب-         

 ! مامان دمی رو می من گوش-         

 .. تویکنی مکاریچ..نمی بسای وا-         

 ! دادی چشمهاش رو تابی دور شد و رضا عصب        صداش انگار

 ؟! رضا جان -         

 ! سالم -         

 !؟یخوب.. سالم پسرم-         

 ؟!دیشما خوب.. ممنون-         

 ! احوال ما هم برات مهم بوده یلیخ.. بگمی واهللا چ-         
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 :        سرش رو تکون داد

 ؟!کجا رفت !  مهرسا خوبه ؟-         

  تماس هی ستیدو روزه بچه ام رنگ به روش ن..؟! مهمه برات -         
 

 ؟!ی حالش رو بپرسیگرفت

 ! بهش لطفا دی رو بدیمامان گوش..شهی م-         

  نی حالش ادی وسط چرا بانی شما لطفا به من بگو دختر من ا-         
 

 ؟!باشه

 !رتون ؟ بگم بهش بنظیچ.. اونجاامی به من همش بزنهی زنگ م-         

  نداشته که شما بر يری تقصچی که مهرسا هدونمی منوی من فقط ا-         
 
 !یکنی رفتار مينجوری باهاش ايداریم

 ..یم..نجای اارمشیم.. دنبالشامیاالن م.. من-         

  !نجای اایپاشو خودت ب!.. الزم نکرده -         

 ! کردی        حرصش رو سر سنگ کوچک لب جوب خال

 !دیدونی شما که خودتون م-         

  نه ای !..يای میشیپا م..؟!ویچ..؟! رضا مامان دونمی من موی چ-         
 
 ؟ !ي بندازنی منو زمي رويخوایم

  ضی نداد ، رضا با غی تماس هم مهرسا جوابنی بعد از پنجمی        وقت
 

 از اتاق  ی گفتن" به درك " رو از داخل تراس به اتاق پرتاب کرد و با یگوش
 

 .. شدخارج

 .. شام بودندزی        همه بجز آقاش سر م

 ! روبروش رو نگاه کردیرچشمی        ز
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 ! ، انگار نه انگار زدی هم سرش تو گوش سارا بود و لبخند مي        جور

 ! باهاش تا کرده بودیلی        خ

  !یلی        خ

 خودش رو لت و پار  دی چند وقتش نبود اول بانی حال اتی        رعا
 
 ! سراغ اون جونوررفتمی بعد مکردمیم

 .. گذاشتهي قرارهی با هم نای        تو فقط فکر کن ا

 !ادی        حس کرد نفسش باال نم

  قرار گذاشته باشه یکی!.. قرار گذاشته باشنی علي        به وال
 

 .. باهات قرار گذاشته باشه مهتابیکیفقط ..یهرک..باهات

  که مهتاب کردی بهش نگاه مضی مشخص با غي و جوری  حاال عصب      
 

  اون نگاه رو حس کرد و با دور کردن سرش از سارا ، ینی سنگناخودآگاه
 

 ! به بشقاب روبروش موندرهیو خ!  هم از لبش جمع شد لبخند

  و کوثر خانم هم نی تا سارا و نازندی        نگاه پر اخم اونقدر طول کش
 

  زی سر منی سنگيد و فقط ورود آقا به آشپزخونه تونست فضا شدنمتوجه
 

 ! رو کاهش بده شام

  به رضا نگاه کنه قاشق رو داخل سوپ فرو نکهیو بدون ا..        نشست
 

 :کرد

 ؟! حاج خانم باهات حرف زده رضا -         

 ! کرد نشون نده متعجبه ی        رضا سع

 ! شدندرهی بهم خهی سه ثانيه کرد و برا به مهتاب نگای ولاری اختی        ب



 1703 

 ! افتادنیی        سر هر دو با هم پا

 ... آره-         

 :        گلوش رو تازه کرد

 ! بله -         

 ؟!ي امشب اونجا و تو قبول نکردي دعوتت کرده بر-         

 مهتاب .. نامحسوس بلند شد و مهتاب رو نگاه کردنی بار سر نازننی        ا
 

 ! انداختیعی بهش نگاه سری چشمری زهم

  !رمینم!..نرفتم .. بله آقا-         

 ! و مهتاب جا خوش کردنی نازني لبهاي رويشخندی ناری اختی        ب

  آدم متوجه بشه هی شهی و چهار سال سن باعث می سکردمی فکر م-         
 

 ! تو روش نمونه ينجوری اخوادی ازش ميزی بزرگتر چهی یوقت

  اونجا گهی محترمانه بهش گفتم پامو دیلیخ!.. تو روش نموندم-         
 
 !ذارمینم

 :        کوثر خانم با چشمهاش گرد سر بلند کرد

 ! رضا ؟-         

 ! گفت ی دلش کوفتي        مهتاب تو

 ؟ !یبه اعظم خانم گفت.. خاك تو سرم کنن -         

 : آروم گفت نیزن        مهتاب سر بلند کرد و رو به نا

 ! ؟يدی نمکدون رو م-         

  به کی نمکدون سر سفره بود و مهتاب متوجه بود اونقدر نزدهی        فقط 
 

  !رسهی بهش نمنی هست ، که دست نازنرضا

 ! هم قفل شدي باز هم نگاه رضا و مهتاب توی شد ولزی خمی ننی        نازن



 1704 

 دراز کرد ، نمکدون رو بلند کرد و  دستش رو نی نازننکهی        قبل از ا
 

 ! دادبهش

  عنوان موقع گرفتن نمکدون ، چی مهتاب مواظب بود به هکهی        در حال
 

  زرنگ محل " دل ي تونی زد که نازنییبای بهش نخوره ، لبخند زانگشتش
 
 ! گفت ي"

 ! داداش ی مرس-         

  لبخند رو ي انحنا رضا کوتاه تکون خوردند و هنوز کاملي        لبها
 

 !رندی کوثر خانم باعث شد از هم چشم بگي بودند که صدانگرفته

 ؟! آره رضا -         

 ! شدرهی        اخم کرد و به بشقاب خودش خ

  بند داشت فقط ، هی ای تاپ دو بنده بوده نهی ببنکهی اي        فرصت برا
 
 ! کم بودیلیخ

  ي روش ، که رویشگل زرد رنگ با خرگوش خوییبای زدی        تاپ سف
 

 ! قرار داشتی خوشرنگی سر شونه اش روبان آبيبندها

 !یکی ای دو بند بوده دی نفهمی        ول

 ! با تو ام مامان -         

 ؟! نه ای کوفت کنم يذاریم !رمیگفتم نم!.. آره گفتم مامان -         

  اش مشخص         مهتاب از داخل لبش رو به دندون گرفت تا خنده
 

  !نباشه

  االن نکهی ايادآوری پسرعموش نگاه کرد و با ي لحظه به اخمهاهی        
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 ! کردفی ، کهی در چه حالمهرسا

 ! حرف زده ؟ي ، با خودش چطورامی        اگه به مامانش گفته نم

  بار واضح شد و به آقاش نگاه کرد که خونسرد قاشق به نی اششی        ن
 

 !بردی مدهن

  کوثر نیشما تدارك بب..نجای اانی دعوتشون کردم فردا شب ب-         
 

 ! هاتو االن بگو يکم و کسر...جان

 !        رضا سرش رو بلند نکرد

 !        مهتاب هم 

  هر دو چرخ خورد و بعد ، متوجه لبخند نی نگاهش بنی نازنی        ول
 

 ! بخش سارا شدتیرضا

 ؟ ! افتادم منيری        چه گ

  از اون گوشه دستش رو به عالمت آروم باش باال برد و نی        نازن
 
 !خورمی می من دارم چه حرصدونستینم

  رو لی ،موبارهی نمدمی دی و وقترونی        با دست بهش عالمت دادم بره ب
 
 ! گوشم فاصله دادم و با اخم در رو بهش نشون دادم از

 ؟!ییکجا..؟! مهتاب -         

 : گفتمنی با حرکت ابرو رو به نازنشتری    آهسته و ب    

  !رونی برو ب-         

 .. داد و سمت در رفت شینی به بینی        چ

 : گوش بردمکی        تلفن رو نزد

  !نجامی ا-         

 ! ؟یزنی چرا حرف نم-         
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 !معلومه چته ؟!  مهتاب ؟-         

 :دمی کشیقیبست و من نفس عم در رو نی        نازن

  !خواستیشارژرم رو م.. بودنی نازن-         

 ! خفه شدهی چند ثاني کرد و برای        مکث

 ؟! مهتاب -         

 :        چشمهام رو بستم 

 ! بله ؟-         

 !یچونیپی مي؟ دو روزه دار! حواست هست که -         

 ؟ !ی بگشهیم..؟! کار رو بکنمنی ادی بای چيبرا!.. مهرداد؟ی خوب-         

 ..ی بهونه جور کنهی یتونی االن نم-         

  !تونمی که نمیدونیخوب م.. مهرداد-         

 !.. قبلت ياون از دو هفته  !..یاونوقت بگو چرا بهم مشکوک !..ای ب-         
 

 ..االن هم ! شناسمتی نمیگی و ميدی مای يدی جواب نمتلفن

  !ي وا-         

 ؟! حرفامو بزنم پسنمی تو رو ببدی بایمن ک!..؟ی چي وا-         

 ! ؟نجای ادیای مدی فردا که دار-         

 ! گفتمي خفه اغی با جبای        تقر

  نشه ي مترستی از بامیب!.. فردا بخوره تو سر اون داداش االغت -         
 

 ! نگاه کرد اومدن داره ؟بهت

 ..تم تراس نشسي        لبه 

 ! کنم خب؟کاری چ-         

 ! بوددهی        اشک تا پشت پلکم رس
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 !  جلوميذاری مياری ميزی چهی بگم تو یهر چ!..دونم؟ی من چه م-         
 
  ، امی بذار بعدازظهر بگمیم !..ادی رضا میگی دنبالت ، مامی بذار صبح بگمیم
 
 ..ادی کره خر میگیم

 ! مهرداد-         

  ..یگی سر کوچه ، مای بقهی بهونه جور کن دو دقهی مگی م-         

  نازك ارهی منو در مي که مثال داره اداي        صداش رو مسخره ، جور
 

 : و ادامه دادکرد

 ! که یدونیم!.. کهشهینم!.یگی میچ!..مهرداد!.. عه-         

  اشک رو که با انگشت پاك کردم متوجه شدم دارم لبخند ي        قطره 
 
 !زنمیم

 ..يدعوتتون کرده برا..ی آقا االن زنگ زد به حاج-         

 ؟! مهتاب -         

 ؟! بله -         

  نگاهت کنم رو سمی واياز صد متر !..خورهی اون به درد من نم-         
 
  !نمتی ببيمتریلی صدم ممی از نخوامیم.. بزنم رو سر رضا خوامیم

 :        با ناز گفتم

 ! که یدونیم!..شهیم ن-         

  من قطع ي تلفن رو روي قبل که اونجورياز دو هفته  !.شهی م-         
 

 !خورمی دارم حرص ميکرد

 ..زمی فردا عز-         

 ! من سر کوچه ام-         
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 !        چشمهام گرد شد و لبهام از هم فاصله گرفت 

 !کوچه؟.. کدوم -         

 !رمی نمنمتی تا نببخدا!.. شما ي کوچه -         

  !رهیگی ام مهی        باز حس کردم داره گر

 :دمی کوبنی زمي        پامو رو

 ؟ !امی االن بي من چطور-         

  !ایفقط ب ..دونمی نم-         

 ..اونجا حرفهامونو.. محل کارمای سر بهی فردا -         

  قولم ری که بزنم زاین !..هی تا نشون بدم کله خر تر از اون گراز کای ن-         
 

  !زنمی نمي از خواستگاری و دوباره حرفکنمی فعال صبر مکه

 !لرزنی        قطع کرد و من حس کردم دستهام هم همراه زانوهام دارند م
        

  سرم انداخته بودم و تازه از در سالن که ي نازك رو روی        شال مشک
 

 ! بدنم نبوده ي سرمانی اي برای متوجه شدم انتخاب خوبگذشتم

 ! هوا بماندي        حاال سرما

  اگه مثال سارا دونمی دستم انداختم و نمي توي به جزوه های        نگاه
 
  بوده و نجای اتی کوانتومه ارشدته که از زمان مجردي جزوه نکهی ادیپرسیم
 

  به ي بديخوای ماه گذشته رو مشاتی آمار آزمای اسامستی لی نگفتمگه
 
 ؟!گفتمی می ، چدهیش

  و ستهای لي هی موقع تهدادی چند ماهه خودش کمکم منی        سارا ا
 

 ! آشنا بودمی با زار و زندگی کلگهی و دکردی افشون مي دی ورد برام پداخل
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  بود که رضا از همون وسط شام بلند شده بود و نجای        فقط شانس ا
 

  اومد تا صبح ی نمرونیزش داشتم ب که ای بود تو اتاقش و با شناخترفته
 

 .. بره سر کارکه

  کتابخونه ي باهاش کل کل کنه و توخوادی        آقا هم مشخص بود نم
 

 ..خوندی مامان حافظ ميبرا

  با تونستمی جرم بده مخواستی        اوضاع آروم بود و اگه خدا بازم نم
 

 ..امی ربع ساعته برم و بنی نازنکمک

 ! سرما نبودنی روشنم هم مناسب اي قهوه اي        پانچو

  رو به اطی اتاق رضا و بسته بودنش، عرض حي به پنجره ی        با نگاه
 

 !دمی دوسرعت

 ..دمی به سر کوچه رسی وقترونی بزدی        قلبم داشت م

  نشونی بی کردن مگان مشکدای اونجا پارك بود که پنی        سه تا ماش
 

 !نی از ماشرونی بادی ندنمی دعا کردم با دیز ولبا.. نبودی سختکار

 ! شلوارم گذاشتم و به قدمهام سرعت دادمبی جي رو توی        گوش

  صورت ي رو تومی عصبی        در رو که باز کردم ، نفس راحت ول
 

 ! دادمرونی بخندانش

 !مهتاب خانم !.. به -         

 !        کوفت 

 ! بخدا ي بدیلی خ-         

 ! جوون-         
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 !        روشن کرد و راه افتاد

 ! نگاه کنه يزی ، چیی ، جلویچیی به سونکهی        بدون ا

  ي خودم توشی دادم که ماه پهی چرم تکی مشکي های        به صندل
 

 ! بهش نشون داده بودمکاتالوگ

  ، یونیلی چهل منی ماشي که براشمی        گفته بود که دچار تناقض م
 

  فرداش با همون طرح اومده ی سفارش بدم ، ولیونیلی ممی سه و نروکش
 

 ! دنبالم بود

 ! چرم راه راه خوشگل ی        مشک

 !        خنده ام گرفت

 !جلوتو نگاه کن !.. مرض-         

 ! قد دو هفته -         

 !جلوش رو نگاه کرد..         چشمهاش برق زد و 

  بذاره چه رونی بمشی بخواد پاش رو از گلتدونسی        خودش خوب م
 

 ! دنبال داره براشیعواقب

 !یمن خودم بلدم همه چ..؟!ي بدادمی يخوای میچ!.. ؟هی کتابا چ-         

  زیدآمی گرد و تهدي ام فشردم و با چشمهانهی به سشتری        کتابها رو ب
 

 ! نگاه کردمبهش

 !بلند..دی        خند

 !گفتم دوستم ازم جزوه خواسته ..؟!کردمی مکاری چ-         

 ..رفتی تند میلی        خ

  کنم رضا رید..به مامان گفتم سر کوچه ام!.. دور نشونقدریا.. مهرداد-         
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 ..فرسی مرو

 !        تند برگشت و نگاهم کرد

 .. حرفم رو خوردمی که باقي        جور

 ! اری من ني رو جلوی اسم اون عوض-         

 ! دل زدمي توي        پوزخند

  !رهی جلوتو بگي جورهی ی        اون عوض

 ! خودم بد نشه ي باهات براامی من دارم فعال راه مچارهی        ب

 ! مهرداد گهی دسایوا.. خبلهی خ-         

 ! االن -         

 !می کجا بوددونمی اصال نمگهید.. شد وی        وارد فرع

 !مرزداران         احتماال 

 ! لبش نبودي روي لبخندچیه.. سمتمدی چرخی و وقتستادی        ا

 ! هم که بترسم ،نبودي        جور

 ! بهم بگو-         

 ؟!وی چ-         

 !؟يکردی چرا تلفن روم قطع م-         

 .. خودت خوب-         

 ب  رو اعصااری رو نیدونی خودت خوب مهی کوفتي جمله نی ای ه-         
 

  !من

 !خب؟.. ولش کن مهرداد-         

 ! شرط دارههی -         

 !دمی ترسنباری زد و ای        چشمهاش برق

 ؟!ی چ-         

  چند بار اومدم تا سر دونهی فقط خدا منکهیبا ا..کنمی فراموش م-         
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 ! تون تو اون دو هفته کوچه

 !ي        وا

 !        کجا اومده ؟

  یشناسی منو نمیه چقدر کفرم باال اومد از اون جمله ات که گفت        ک
 
..! 

  !گهی دهیکاف.. مهرداد-         

  !ی ، بهونه نتراشنمتی شرط که هر وقت بخوام ببنی فقط با ا-         

 ؟! هر وقت -         

 ! هر وقت -         

 .. هر وقت ، انگاریگی مي جورهی -         

  نیی برات تعتونهی نمی کسچی و هی زن مستقلهیه تو  انگار ک-         
 

 ! کنه فیتکل

 ! بندازمنیی باعث شد سرم رو پاشی جدي افهی        ق

  !ی که من ازت دارم هستی که با اون شناخت-         
         
 ؟ !هیاک!.. مهتاب -         
         
  ستی ني جوراوضاع االن.. مسکوت بمونهزی فعال همه چی گفت-         

 
  ، منم قبول یگیراست م..گفتم باشه.. بلند بشهي خواستگارهی قضدوباره

 
  ي اگهی کار دچیه.. کردههیمهرسا دو روزه گذشته رو فقط نشسته گر..دارم

 
  !نکرده

 ! هم قرار گرفتي        دندونهام رو
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 ! کور بشه هی مهرسا از شدت گرخوامی        م

 !ي نداریمشکل..که..تو هم !..نمتینم نب توی من نمی ول-         

 !        سر بلند کردم و بهش نگاه کردم

 ! فرمان ضربه زديبا انگشت رو.. به روبروی        ازم چشم گرفت و با نگاه

 ! منظور ؟-         

 !نمی ببتونستمیم.. کرد کی        چشمهاش رو بار

 ؟!        منو خر فرض کرده 

 ؟!بچه  ..نی        ا

 !نمتی ببخوامیم!  گفتم -         

 .. منم گفتم که-         

 ! منم قبول نکردم-         

 !من با خشم..می بودرهی        هر دو بهم خ

 !خشم..        اونم با 

  فردا نیوگرنه هم..ایبا من راه ب!.. بشهي جدزی همه چخوامی من م-         
 
  ، بلند ي خواستگارادی باهام ب تا بلند نشهنم،یشی بابا مي اداره رمیم
 
 !شمینم

 !        آب دهنم رو قورت دادم

 ! صدا ی        ب

 ! انداختمي چه جونورری خودم رو گی دستی        دست

 .. و ای        با هام راه ب

 ! خفه اش کنمخواستی        دلم م

  !شهی نمي جدیچی بجز با صبر کردن ه-         

  و دی که توش با هزار تا التماس و تهدي نه اون صبری ول! .. قبول -         
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  !قهی ده دقي و اونم برارونی بکشمت بي خرداعصاب

 !ینیبی وضع منو که م-         

 !کنمی من درك م-         

  شکستن بغضم رو ي باال زده بود که نتونستم جلوي        حرصم جور
 

 :دمی بهش توپهی گرونی دهنم گذاشتم و ميدستم رو جلو ...رمیبگ

 ! تو ی ذره درك داشته باشهیبخدا اگه ..؟! درك-         

  طرفو ي حرص بدنکهی بعد ای که وقتگنی می به اونزمیعز!.. درك-         
 

 مهتاب !.. نکنهی هفته، اونقدر درك و شعورش برسه که پشتت رو خالدو
 

  ..ای من تماس رکورد شده ات رو نشون بابات اگه

 !با چشمهاش گرد برگشتم سمتش        

 ! دهنم باز مونده بودی        متوجه اشکهام بودم ول

 !؟ی چ-         

 ! درك ندارهی کنیبب.. فقط گفتم -         

 !گه؟ی میچ..ي        وا

  پانچو رو محکم تو دست ي        چشمهام رو بستم و لبه ها
 

 .. کردمی حس نمگهیانگشتهام رو د..فشردم

 ! مهتاب -         

 !یچیه!.. نگویچی ه-         

 ..رشی بگایب.. تلفنمهنی ا-         

  صورتمه ي حس کنم دستش جلوتونستمی می        چشمهام بسته بود ول
 
! 

 .. بگمخواستمیفقط م.. من-         
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 !خواهش کردم ازت.. نگو مهرداديزی چ-         

 ..        با دستهام صورتم رو پوشوندم

 ! منو برسون خونه کنمی خواهش م-         

  که نی باز شدن در ماشي صدایول... گذشت قهی چند دقدونمی        نم
 

  سر يسمت سوپر..دمی آوردم و دور شدنش رو دنیی ، دستهام رو پااومد
 
  من هی گذشته بود که در رو باز کرد و گرقهی پنج دقدیشا... رفتی مابونیخ
 

 .. قطع شده بودهم

 !گرفتمش... آب رو دستم داد و ي بطر       

 ! شدرمید..گهی برو د-         

 ! رو باز کرده بودي        در بطر

 ..نی قبال اچوقتی هنی        حس

 ..        سرم رو تکون دادم

  مال یکه گفت.. که از بازداشتگاه برگشتمیهمون شب.. من -         
 
  !لویپاکش کردم فا...یمن

 !برو االن ..خب  لهی خ-         

 ! کالمش نشمی        انقدر احمق نبودم که متوجه راست

 .. بدنم رو کم کردي از گرمای        آب خنک ، کم

  !رمی نمينجوری ا-         

 .. سمتشدمی        چرخ

 ! برو مهرداد-         

  !ی        عجب سرتق زبون نفهم

  !رمی که نمیدونی م-         
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 :گفتم        کالفه 

 ؟!یگی می چ-         

 !يدی حس کنم منو بخشدی با-         

  !دمتی من بخش-         

 ..و.. رودنتیبخش!.. حسش کنمدی با-         

 ؟! کثافت ی        و چ

 ..شالت رو.. و لباستو -         

 ! عقبرمی سمتم و حس کردم دارم مدی        کامل چرخ

 ! بخدا رمی نم-         

 ...یلیخ.. خلوت بود و مهردادیلی کوچه خ       

  !شعوری        ب

 ! چشمهام رو باز کنم نداشتمنکهی اول ، جرات اي        چند لحظه 

 ! کارششدی مدیی        انگار با باز کردن چشمهام ، تا

 !دستهاش رو..        محکمتر فشار دادم چشمهام رو و اون

 ..ه بود حرکت موندی بی من ولي        دستها

  يزی چي الهی و وسکردمی اگه چشمهام رو باز مخورمی        قسم م
 
 ! کمرش که قطع نخاع بشهي رودمیکوبی مي اون اطراف ، جوردمیدیم

  ..هی چدیفهمی        اصال خجالت نم

 !عاشقتم .. من-         

 ! من بسته بودي        چشمها

 ..شدی اون تموم نميهای پرو بازی        ول

 :دمی شده ام غردی کلي دندونهانی        از ب

 ! مهرداد-         

 !عاشقتم دختر.. من-         
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 ... کلمه انگار براش مجوز بود کهنی        ا

 ..شعوری        ب

 .. به خودم فشار دایمتی گران قی        در رو بستم و جزوه ها رو مثل ش

 ؟!        جزوه

 ! شدمرهی و بهش با ترس خ        از خودم دورش کردم

 ..        من گفتم دارم جزوه رو

 !سر جام خشکم زد... و سرم رو تکون دادم کهمیشونی پي رودمی        کوب

 !        رضا؟

 !دهی        فهم

 !دهی        بخدا فهم

  و با گذاشتی شلوارش مبی دستهاش رو تو جدی بود االن بادهی        نفهم
 

 !کردی نگاه ماخم

 ؟!متعجب بود.. نگاه نیبا ا.. شده زونی آوينجوری        نه ا

 !خوردی        پاهام از شدت سرما تکون نم

 !لرزنی دارن از سرما و ترس مدمیدیداشتم م.. لبهامی        ول

 ..ينجوری که ايریبم.. مهرداديری        بم

 !        آخ 

  داشتند نی زميکه رو..        نگاهم به دستهام افتاد، به انگشتهام 
 
 !دندیلرزیم

  خورده نیبه زم.. ترسمای..شدت سرما.. باعثش شده بودی چدونمی        نم
 

  یی پاي صدانی انمی جرات نداشتم که سرم رو بلند کنم و ببی و حتبودم
 

 ..شدی مکی داشت به سرعت نزدکه



 1718 

 ! مهتاب؟-         

 ! بهش نگاه کنمکردمی        جرات نم

 ! ؟ی خوب-         

  !نیزم.. خوردم-         

 ..بازوهام رو گرفته..دمی        و تازه فهم

 !؟ی خوب-         

 !کردمی بهش نگاه نمی        سرم رو تکون دادم ول

 ! ؟رونی بی رفتی ک-         

 ..خواستیم..دهیش... مم-         

 !سرده ..؟!ی چی بگرونی بی رفتي لباسها راه افتادنی با ا-         

 ..یول.. بودی        لحنش عصب

 !نمی پاشو ب-         

  نی ماشي که تویی دستش باعث نشد سرماي ذره هم گرماهی ی        حت
 

 ! پوستم رفته بودم کم بشهری زمهرداد

 ! ذره هی ی        حت

  !خی.. بودخی مهرداد ي        دستها

 ..        هنوز بهش نگاه نکرده بودم

  !دهی نفهميزی راحت بود چالمی خیول        

 ! بوددهی چسبنی بود االن آسمون به زمدهی        فهم

  ي تودیبلعی سر شهر تا اون سر شهر رو منی از ااومدی        زلزله م
 

 ..خودش

 ! بدهریی رو تغستادنشی حالت اخوادی حس کردم نمستادمی ای        وقت

 ... و رمی روبروش قرار بگ مجبور بودمموندمی مي        اونجور
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 !اون هم منو ....نمشیبب

 !دیفهمی رو مزی همه چدیدی        منو م

  ي قهی کردم ده دقکاری چخوندی و مرونی بدیکشی چشمهام مي        از تو
 

  !قبل

 ..دمی        چشمهام رو بستم و به پهلوش چسب

 ؟! مهتاب -         

  عمرا که یول..رمیده تا روبروش قرار بگ بازوم رو فشار بکردی می        سع
 

 ..گذاشتمی ممن

 !نی بب-         
         
 ! شده ؟تیزیچ..؟!ی خوب-         

 ! برم تو خوامیم! سرده .. نه-         

 !شدمی که من نمفشی حری        ول

 !        با حرکت تند آرنجش ، روبروش قرار گرفتم

  گرفتی ام هم مهیفکر کنم داشت گر..اختم اندنیی سرم رو پاعی        و سر
 
! 

 !مهتاب ؟!.. ؟هی چ-         

 .. من-         

 !؟ی چ-         

 !ی دوباره دوست ندارم دعوا کن-         
         
 ..انیاونا م..فردا که.. حاال -         

 ! که برق گرفته باشدش بازوهام رو رها کردی        مثل کس

 ..        نگاهش کردم
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 ؟!        چته 

  من چقدر ناراحت شدم یدونیم.. باهاشیکنی تو دوباره دعوا م-         
 

 .. وي بودیزخم..اونجور که..دمتی دیوقت

  بفهمم لبهاش دارن تونستمی مخورمی قدم عقب رفت و قسم مهی        
 
 !لرزندیم

  !نجایسرده ا!.. االنامیم..من..اتاقت.. برو تو-         

 ..با تعجب بهش نگاه کردم        

 ؟!هوی        چش شده 

 ! هم عقب رفت گهی        چند قدم د

 !        احمق

  اونقدر فاصله هست که نمونی مطمئن بشه بخواستی منکهی        مثل ا
 
 ! راحت بشهالشیخ

 !حواسش نبوده ..        گفتم فراموش کرده

 !زدی        وگرنه به من دست نم

 !عورشی        ب

 !        برو به خواهر اون مهرداد انتر دست بزن 

 ! رضا ي نداراقتی        ل

 ! برو -         

 اونقدر ازش متنفر شده ..و از کنارش گذشتم..        سرم رو تکون دادم 
 

 .. وکردمی باال در رو قفل مدمیرسی منکهی که به محض ابودم

 ! ؟امی        گفت برو تو اتاقت منم م

 ! گفت نوی      ا  
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 ..        برگشتم و نگاهش کردم

  !گهی برو د-         
        

  از ی وحشي دسته هی بار ، هی هی        زانوهام رو بغل کردم و هر چند ثان
 

 ! موي نه دسته رفتم،ینه من از رو م..زدمی رو پشت گوشم مموهام

 !شدی        اعصابم هم خراب نم

  که من نبودم ي اقهی دقستی اون بيمحمد هم تو        خدا رو شکر 
 

  !رهی داخل و مخ منو بکار بگادی بتونستی نمنی بود و نازنبرگشته

  کالفه جوابش رو دادم ي بود جورشمی پي اقهی        سارا هم که ده دق
 

 ! رفتچارهی بکه

 .. اتفاقات دو ساعت قبل تا االن بود کهری        اونقدر ذهنم درگ

  ادی ساعت بود که منتظر بودم بکی از شتریب..  نگاهم به در افتاد      
 
 ! بگه خوادی می چنمیبب

 !نکهی نداشت مثل اي ادهی        فا

 ..امی بگه برو منم مدی بای چيبرا ..دمی اشتباه شندی        شا

  بار نی داشته که اي حالت عادی بدونم رضا کخوامی        اصال من م
 

 ! باشهدومش

  ي گرفتم صداواری ام رو دهی تکنکهی زدم و همنی       دستهام رو به زم 
 

 ..بلند شده بودم که در باز شد.. به در اومد و مني اضربه

 !        خودش بود

 ..سی خي        با موها
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 ..        فکر کنم

 ..دی        شا

 ؟!        نماز خونده بود

  !ای        ب

 !        معلومه 

 ! رفته بودم من ؟شی مثقال پمی    ن    

 !مهتاب .. مم-         

 ! رضا؟هی        دردت چ

  ژست بهم نیا.. هم قالب کردميانگشتهام رو تو.. رفتم وکی        نزد
 

  رفتن رونی بيهر چند ، رضا از ماجرا... از استرسم کم بشهکردی مکمک
 

 ..دونستی نميزی چمن

 ! تو ای ب-         

 !خوبه .. نه-         

  !گرفتی        داشت خنده ام م

 !        جلوتر رفتم

  !گهی رضاست دنی        ا

 ! خب ای ب-         

  ..نی بب-         

 ! در رو بست عی        وارد شد و سر

 ! خودم رو گرفتم حرکاتش باعث خنده ام نشني        جلو

 !م نکنه  نگاهگرفتی خودش رو مي        به زور داشت جلو

 !تونه؟ی مکردی        البد هم فکر م

  نی گفتن داشت که اي ، اونقدر حرف برای تاپ صد و پنجاه تومنهی        
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 !ارهی رو سرش ببال

 !نی بب-         

 ! ها ؟-         

  لحظه به هیفکر کنم .. لحظه نگاهمون بهم گره خورد و بعد هی        
 

 ..د و  تاپ نگاه کري سرشونه يبندها

 ! رضا يری        بم

 ! راحت شو ری        برو بم

  ی روبان آبي که نگاهش از روی        مطمئنم چشمهاش رو بست ، وقت
 

  !نیی پاخوردی سر مداشت

 ! حد داداشم سربراه شده بودنی        تا ا

  خودش رو ي پرتوان تر از اون ، داشت جلوی حتای ، الی گوزهی نی        ع
 
 ! نگاهم نکنه فتگریم

 ! جام چی        به ه

 ! نگاه کنه و حرف بزنه ی پس به چدونستی        خودش هم نم

 ! بوددای پدی گردنش کشي که روی از دستی        کالفگ

 ؟! بله داداش-         

 .. کنزیچ..فردا .. مم-         

  وجود ي کمترطانیفکر کنم اونجا ش.. نگاه کردی        باز به روبان آب
 

 !داشت

 .. فردا-         

 !        آب دهنش رو قورت داد

  برمتیمن م..من..برو.. هاتو جمع کنلهی مقدار وسهی..يخونه .. برو-         
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 ..نایا.. مادرجونخونه

 !؟ی        چ

 ؟ !گهی می        چ

 .. برو-         

  !ستی نی لعنتی اون روبان آبي توي خبرچی        ه

  !ی هر دو رو راحت بشکنمی مزنمی االن م       

 ؟! احمق یکنی        چرا به خرگوش نگاه نم

  شب هی يفقط برا..ی جمع کنخوادی نملهی هم وسادیز..بعد... برو-         
 

  نبر با يزیچ.. دنبالتامی که برن منایمن خودم ، ا..اصال..فردا رو برو..برو
 

  !خودت

  !ای        خدا

  !گهی می چدمیفهمی نم        اصال

 !گم؟ی می چيمتوجه شد..؟! خب-         

 ..فردا که..یعنی -         

 ؟!باشه ... نموننجایا..آره فردا شب.. آره-         

 !        سرم رو تکون دادم

 !ال ...يو..        وا

 !ال  ..يو..        وا

 ؟! کنمکارشی رو چیکی        حاال من اون 

 ! بپوش فردا ی که چی داده بود برگشتن تزی        کل

 ! سرشونهي بود به بندهادهی چسب چسبنی        چشمهاش ع

  سطل زباله ي توانداختمی تاپ رو مشدمی پا مرفتی منکهی        به محض ا
 
! 
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  ي بعد کارت خونه رسونمتیمن فردا م..گهی دنیهم.. پس-         
 

 ! دنبالتامیبعدش هم م..مادرجونت

 ! خوبه -         

 !دی کشی        نفس راحت

 !منتظرم باش !..امیشب م.. شب-         

 !        مسخره

 ..        سرم رو باز تکون دادم

 ! باشه -         

  ..نیهم.. مم-         

 !دی        دستش رو باز پشت گردنش کش

  دیفکر کنم با..و سرم رو دوباره تکون دادم.. شدمنهی        دست به س
 
  !گهی درفتیم

 !زمی عزریشب بخ.. باشه-         

 !دی        سرش رو تکون داد و آشکارا ازم چشم دزد

 ... سمت در ودی        چرخ

 !        باز برگشت

 !رمیگی مطمئن باش من حالش رو میعنی... کهخوامیم.. من-         

 ! صورتم گرفته بودي        انگشتش رو جلو

 !دمیخندی مدی        نبا

 !نمتی ببي باز دوباره اونجورخوامی من نمزمیعز.. رضا-         

 : گفت جانی و با هدی حرف باشه ، کامل چرخنی        انگار که منتظر ا

  گفتم بخاطر ننه ياون سر..شک نکن !.. بار لهش کردمنی نه من ا-         
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  یی جاهیبهم بگو  ایفقط ب.. بارنی ایول.. اش کنم کاملکهی نزنم دو تباباش
 
 ..شیدید

 .. گره خوردرمی دور زنجاری اختی و انگشتم بدمی        لرز

 ..يوا..يوا..        بفهمه من االن

 .. خودتو بخاطر منخوادی نم-         

 !        چشمهاش گرد شد

 !مطمئن باش!..کنمی معلومه که نصفش م-         

 ! کنمهی گرای بخندم دونستمی        نم

 !باشه ؟..مم..یهر چ..گمی تنها نمنمیسر ا.. بگوای فقط ب-         

 !        سرم رو تکون دادم

  !گهی        جون آقا برو رضا د

 !زمی سر بري توی چه خاکنمی ببنمی        بذار بش

 ؟! باشه-         

 ! باشه-         

 !یگی بهم ميای م-         

 ؟!        بزنمش االن 

 ! راحت باشهالتیخ...باشه.. رضاگمی م-         

 اگه .. که من نبودمیی جایرونیب..دونمیچه م..ی هر کای.. مادربزرگ-         
 
 تو فقط ..دونمیمن نم..یدر مورد هر ک..اون..زیچ..خواستن در مورد .. وقتهی
 

 ! به من بگوای بعیسر

 ! اوهوم-         

  دم ی قبلي بودش هفته         منظورش مادربزرگ بود که خاله فرستاده
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 ! آقا ي حجره

 ! رو گرفترهی        از پشت سر دستگ

  !دونستی بره ، خدا مخواستی می کی        ول

 .. بوديزیهر چ.. من هستم مهتاب-         

 ! حواسم هست-         

 ..        سرش رو تکون داد

 ! هم دستت بهش نخورهی گفته بود اشتباهنی        نازن

 .. خودش بود که بلندم کرد و بازوهام رو گرفتاطی حي   تو     

 !هوی ها رم کرد دهی جن دنی        هر چند ع

 !دادی ، داشت جواب منی نازني در کل ، فکر کنم نقشه های        ول

 ..نکهی داداشم ، مگه ارفتینم..        حاال هم

 ! بره تونستیم هم که ناروی نیا..در هم که قفل بود..        جلو رفتم

 ! بمونن و تکون نخورنزونی آوی قبلي        فقط دستهات مثل دفعه 

  ...کی        بار آخره که خودمو کوچ

 ..پن..چهار..سه..دو ..کی        

 !دمی کشینفس راحت...         لبخند زدم و 

  !نیی پاایبشمر از ده ب..        مهرسا

 ؟!        نامزد آره 

 ؟! برا من یکنی مغهی        ص

 ! رو ی جلو عروسي        که بنداز

 !ینی آقا رضاتو ببيای که بیی        کجا

 ! راحته که تو رو دارمالمیخ... راحت هست رضا المیخ!.. هست-         
 

 دهی        ش

  نهی        مهوش هم پشت سر همسرش بلند شد و مطمئن بود با پس زم
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  نی ساعت قبل ، بهترکی ي هاي دلبرنیا ، و ی قبلي موفق هفته يها
 

 ! االنه نی گرفتن جواب مثبته همي براوقت

 : شدزونی        از پشت سر بهش آو

 ! حاال ي بود-         

 .. و دستش رو پس زد دی        هومن خند

 ! ما رو ی انداختیاز زار و زندگ.. ولمون کن بابا-         

 بمون  ! گهی جور وقتها دنی ايم برا قند عسل برات بزرگ کرد-         
 

 ! دارم کارت

 : رو برداشتلشی حرکت کرد و موبانهی آزی        به سمت م

  سیاالنه که سرو!.. انداخته سی نگاه کن چنتا مای قند عسلت رو ب-         
 

 ! همه رو کنه

  اتاق حرکت کرد و مهوش با چند لحظه ي هاسی        به سمت سرو
 

  :ستادی انهی دست به س ، دم درمکث

  ..يبگم من به پوران برا !..گهی دهیپس اک.. هومن جان-         

 :        اومد تو حرفش

  هفته نی همي جمعه دیحتما چرا با !..هی چه عجلفهممی من نم-         
 

  !باشه

 : به صداش دادی        مهوش سرش رو کج کرد و لحن جذاب

  تو مینزن.. روز باشهنیدوست داره تو هم...لدشهتو..گفتم که.. عشقم-         
 

 !گهی دذوقش
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  به نهیی از آینگاه.. آب رو باز کرد ری        هومن سرش رو تکون داد و ش
 

 : انداختخودش

 .. بودیکیبحث اون ..زمی عزگمی بازم م-         

 !؟ی شروع کنيخوایباز م.. هومن-         

 ..بکن ي دوست داري برو هر کار-         

  تشی خودش و موفقي کنج لبش نشست و برای واضحشخندی        ن
 

 ! زدیچشمک

  ، عروس اون خانواده ی نجفي فقط دختر افاده اگذاشتی        عمرا که م
 

  !بشه

  و رهی ها ، تنها دخترش رو بگیمی        اگه اونقدر تاپ بودند که پسر کر
 

  ی بجز سوفي اگهیس کس د عروسشون باشه ، پهی هم ی نجفدی سعدختر
 
 ! اونجا بودن رو نداشتاقتیل

  نیدارم از هم.. بگه من گوشزد نکردم؟ي بر ندارگهی فقط دو روز د-         
 

 ..ستی نيزی چهارده سال سن چگمی ماالن

 انگار خودش شونزده سال از من بزرگتر  !..گهی مي جورهی!.. هووو-         
 
 !ستین

  لبخندش رو مهوش از ی رو گرفت نخنده ول خودشي        هومن جلو
 

 .. ، دستش رو از قاب در برداشتی و با قربونش برمدی دنهیی آيتو

  ي تا براگفتی جمعه رو به پوران مي شدن خواستگاری اکدی        اول با
 



 1730 

 ! آماده بشنگهی روز ددو

 ! نبوديادی        وقت ز

 ن پشت تلفن چقدر ذوق  پوراي حدس بزنه صداتونستی        از حاال م
 

  انداخت و لبخندش پرررنگ تر ی به اتاق سوفیبعد نگاه..  خواهد بودزده
 

 !شد

 !دیکشی انتظارش رو مي بشه چه خبرداری        دختره از خواب که ب

  که به دختر نازم نداده ي ساله باباش و برادرش چه زجرهی نی        ا
 

 ..بودند

 ...یه دلش کرده بودند ، ول        هومن و ماکان خون ب

 ..دی        خند

 !        تموم شد

  به ساعت انداختم و از سر استرس زانوهام رو چند بار بهم ی        نگاه
 

  ي جلوتونستی می کیول.. بکنمی قراره چه غلطدونستمیباز هم م..دمیکوب
 

 !تونستی ، مطمئنم در حال حاضر هکتور هم نمرهی قرارم رو بگی بدل

  هشت قرار گرفت فکر کردم بهتره برم ي بلند که روي       عقربه  
 
 ..شدمی هم خل تر منی از اموندمی منجایا..گهید

 ..راهرو و..        در اتاق رو بستم و

 !        شانس سوده هم اومده بود

  شدی متوقف مدی نباهی صدم ثانکی از شتری مامان بي        فقط نگاهم رو
 

 !دادمیبد رو از دست م مطمئنا فرکه
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  و منو شدی بهش نگاه کنم ، عذاب وجدان بود که هار مخواستمی        م
 
 !خوردیم

 .. برمگذاشتی        نم

  گفتم و جواب مامان رو فقط ي به هر دو خدانگهداریعی        با نگاه سر
 

 ..دمیشن

  !نهکی مکاری مثقال هم برام مهم نبود سوده چهی ی        االن که حت

 ! صد سال حرف نزنهخوامی        م

         معلوم نبود سه چهار روز بود چش شده بود که جواب سالمم رو هم 
 
 !تو طاقت کن..ي تو بزرگترگفتی می و مامان هدادینم

 . بشه برگرد مامانمکی ترافنکهیقبل ا..ی نکنری جان مامان ددهی ش-         

 ..نگاه کردم و سرم رو تکون دادم رو شی گره روسرکی نزدیی        جا

 ! نداشتمی ترسگهی رو که باز کردم دنی        در ماش

 خودش !  کجا رمی از سد مامان گذشته بودم و نگفتم دارم منکهی        هم
 

 ! بودهی درصد قضهشتاد

  رمی خودم رو گرفته بودم و نگفتم دارم مي که جلوی قدرتنی        با ا
 

  برم در خونه اش رو هم بزنم و دعوتم کنه و اومدی بر م فربد ، ازمي خونه
 

 ! برم تو منم

 !تونستمیبخدا م..تونستمی        م

 ..        لبم رو از داخل گاز گرفتم 

  !دهی        روشن نکن ش

 ..        روشن کردم
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  رو نی ترازو ، زمي کفه هی ي که احساسم رو رویی        مثل تمام وقتها
 

  قدم ي از بلندگهی دي کفه يو عقل و منطق و شعورم ، رو ! دکری ملمس
 

  ی رو به نوبت پشت سر گذاشتم و بدون حتابونهای خيهمه  ! رفتی مباالتر
 
 ! آپارتمانش ترمز کردمي اشتباه ، جلوي ورودهی

 !        جا هم بود

  مشجر ، خلوت بود و هر جا دلم ي سر تا اون سر کوچه نی        کامل از ا
 
  وقت داشته باشم که ي اقهی دقنکهی پارك کنم بدون اتونستمی مخواستیم
 
 ! ها يدیرس !..دهیش

 ؟! تو ي بريخوای        م

 .. بردارمنمی چشم از ماشتونستمینم..        در رو بستم و قفل رو زدم

 ! تو ؟ي بريخوای        م

 !        خل 

 ! تو ؟ي بريخوای        م

 ..دمی کشیقی        نفس عم

 !        معلومه 

  کرده باشم تنهام نذاره ، از پنجشنبه تا االن شی راضی        به چه التماس
 

 ؟! بودخوب

  رهی امشب منی        قسم خورده بود از سر لج هم که شده هم
 

 !رمی بمخواستمی اون دختره و من ميخواستگار

  به مامان ي جورهی و کردمی        اگه انسان بودم قفل زبونم رو باز م
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  ...گفتمیم

  کردن ی راضی کنه ولي که فربد قصد داره ازم خواستگارگفتمی        م
 

 !برهی اش زمان مخانواده

 ! تا اون موقع دی رفت و آمد بدي اجازه گفتمی        م

 ! بودیکی گفتنم با سکته کردن کامل مامان ، زبونم الل ، ی        ول

  بگم ، که اگه خوب بود هم ينجوری بهش اشدیلش ، نم حانی        با ا
 
 ! بگمشدینم

 ؟! به حال خودمدی بابا و مامانم رو که بگم ولم کنشناختمی        نم

 ! ؟امی هر وقت دلم بخواد برم و بخوامی        م

 !دی به من نگیچی        شما هم ه

 !        هووف

  از ی خورد ، کمدهی که شین کرد و با تکوزی        فربد چشمهاش رو ر
 

 .. فاصله گرفتپنجره

 : داد ینی به بینی با حرکت نکردن دوباره اش ، چی        ول

  !گهی دای جون بکن ب-         

  ، کف پاش رو به ی عصبي        دستش رو به کمرش زد و با چند ضربه 
 

 ! زدواری دي لبه

 ! ؟گهی ديخوای می خبر مرگت چ-         

 .. نگاه کردزی کنج ملشی  سرش رو چرخوند و به موبا      

 !ولش کن زنگ نزن .. خودشادی        م

  ی و شش مشکستی داشت به دوي نگاه کرد که جوردهی        دوباره به ش
 

 !کردی به پورشش نگاه نمي که فرداد اونجورکردی نگاه مرنگش
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 رو از سقف  دستش دهی اومد که شی خونش داشت به جوش مگهی        د
 

 ... رو شونه مرتب کردفشی برداشت و کنیماش

  به سمت ساختمون ، دهی و با باال رفتن سر شدی کشی        نفس راحت
 

 .. پرده رو کنار زد و از پنجره دور شدعیسر

 ! نبودکردی که فکر می ،سخت تر از اوننجای        کشوندنش به ا

  ي جواب ندادن و اون جمله  کدوم از تماسهاش روچی        چند روز ه
 

  بده که امی کافه ، باعث شده بود خودش پي توي شهی همي براخداحافظ
 

  !باشه

 !        شرطت قبول

  !امی        م

  حالش رو ی کمشیی انتها" چون بهت اعتماد دارم "        هر چند اون
 

  هفته یف که فرداد و سوی کنه که اعصابي تونسته بود کاری بود ، ولگرفته
 
 ! گذشته ازش به فنا داده بودند آروم بشه ي

 ! زدي        با انگشت پشت گوشش رو خاروند و پوزخند

 !        اعتماد دارم 

  که هی و سه ساله استیدختر ناز ب..انگار همون  ..گهی هم مي جورهی        
 

  !ی بهش انگشت هم زد حتشدی و نمنمای سبردمش

  !ی حتی        اشتباه

 ! االن وقتش نبوددونستی        خشم دوباره به چشمهاش برگشت و م

  دی صورتش کشي ، هر دو دستش رو تودی زنگ در رو که شني        صدا
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 .. ، سمت در رفت ي اهی بعد از مکث چند ثانو
 

  دونهی چند لحظه حس کرد نميبرا..        فربد وارد آشپزخونه که شد
 
 ...خم شد..  شد و زی مکیدنز.. کنهکاری چخوادیم

  و ی فشار جسمي کرد همه ی گذاشت و سعزی مي        دستهاش رو رو
 

 ! رو به بازوها و آرنج و ساعدهاش بده شیروح

 . کرد ی عرض سالن رو طي آهسته اي با قدمهادهی        ش

  کرد از چند لحظه نبود فربد ی داخل هم فرو رفته ، سعي        با انگشتها
 

 ! خونه رو نگاه کنه يشتری کنه و در آرامش بفادهاست

 ! وقت کی        مواظب هم بود که لبخند محوش ، آشکار نشه 

 !دیدی رو منجای        سوده ا

 !        مهتاب 

 !دیدی رو منجای        مهتاب ا

 ..نایم..يوا..عمه ، خاله ها..        مامان

 !فقط صدف بشنوه ..        صدف بشنوه

  ، با یی و طالدی      سرش رو کج کرد و نگاهش از لوستر به فرش سف  
 

 ! مبل ها افتاد نی طرح لوستر ، بهمون

 !شه؟ی        مگه م

  با یو همگ.. لوستر ست بودندی        پرده ها و مبلها ، با فرش و حت
 
 ! و کف پوشوارپوشید

  هم هگی هزار سال ددهی طرح مشخص داشتند که شهی        همه 
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 ! رو سفارش دادی ستيزهای چنی همچدی حدس بزنه از کجا باتونستینم

 فربد ناغافل از ..دیخندی بار داشت آشکارا منی        لبهاش رو تو برد چون ا
 

 ! بودعی ، ضادشیدی مينجوری اومد و ای مرونی بآشپزخونه

  ينجوری اگهی االن دم گوشش گفته بود که فوقش دو ماه دنی        هم
 

 ! کنتحمل

  !ی شب عروسکنمی لباس از طال تنت مهی دنی با شندیلرزی        هنوز م

 !دی کشي        نفس راحت و آسوده ا

 !شدی خوب مي مامانش ، به زودي هایضی غصه ها و مري        همه 

 ! اومدی که فربد مندهی آي هفته نی        هم

 !به سقف رسهی و مارهی        حس کرد داره بال در م

 ! با همی خوشبختنهمهی اشدی        مگه م

 ! بوددهی ندينجوری ایلمی فچی        تو ه

 ! نخونده بودی کتابچی        تو ه

  لبش ، سمت آشپزخونه ي به خودش داد و با گاز زدن گوشه ی        جرات
 

 .. کردحرکت

  چند نی ادهی ارزی دسته موهاش رو پشت گوشش زد و فکر کرد مهی        
 

 ! کوتاه رو تحمل کنه يهای دردسر چترماه

  راحت یلی ختونستندی می عسلي هاي رنگ ، چتردی سفکی        با تون
 

 ! به قول فربد زردنبوه رو از سرش دور کنندي اون دختره فکر

 ..        حاال دختره به کنار 

  کنه و ریق خودش رو تحتونهی خانواده تا چه حد مهی فهممی        واقعا نم
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  به دخترشون نداره ، حاضر به تحمل ي عالقه اچی فربد هننیبی مکهیدرحال
 

 ! نگن یچی فربد بشن و هي های سگ اخالقنی اي همه

 ! بودند؟کی        فقط چون برادرهاشون با هم شر

         سرش رو تکون داد و با اعتماد به نفس کامل ، دستهاش رو پشت 
 

 !ستادی فربد ايرو قالب کرد و روبسرش

 !        که البته فربد متوجه نبود 

 ! به جلو برداشتگهی قدم دهی        

 :        گلوش رو آهسته صاف کرد

 !خورمی نميزیمن چ.. فربد-         

 و به .. هم فشار داد ي طرفش رو روکی ابی آسي        فربد ، دندونها
 

 ده و بهش نگاه کنه و  برگرنکهیبدون ا.. اسپرسوساز حرکت کردسمت
 

  و هیفی بندازن چه بدبخت ضعادشی ی عسلي هايچشمها و چتر..دوباره
 

 ..یحت

 ! فربدیستی هم نوونی        ح

  !ی عوضي به تورتشی        سگ شرف داره غ

 ؟! کمکت کنم يخوایم.. مم-         

 ! لحظه چشمهاش رو بست و فشرد کی        

 ..تو .. االن امی م-         

 .. بهش انداختي اي و نگاه سر سردی        چرخ

  !امیمن م..نی بش-         

  که وارد دی رو شندهی شي قدمهاي صدای        برگشت سمت دستگاه ول
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 ... شده بودآشپزخونه

 .. برداشتزی مي رو انگار از رويزی        چ

 ! چه خوشگله -         

  ..دی کشي        نفس حرص آلود

 ؟!ری با ش-         

 ! دوست ندارمریش.. نه ..آره.. مم-         

  اونقدر آشکار بود ضشی اومد و حاال غی شدن صندلدهی کشي        صدا
 

 !شدی راحت متوجهش مدهی شگشتی چهره اش که اگه برمتو

 ! شکر هم دوست ندارم-         

 !        هووف 

 ! با شکالت باشه -         

 ..و قورت داد        آب دهنش ر

 ؟!ي تو هم شکالت دوست دار-         

 : بکشهی کرد نفس آرومی        لبهاش رو تو برد و سع

 ! آره-         

 : اومددهی پر ذوق شي        بالفاصله صدا

 ! منم-         

 ! هاپونی چه خوشگله ا-         

 ..دی        و خند

  نی رفته اش رو هم از بلی اعصاب تحلي خنده اش ته مونده ي        صدا
 

 ..برد

 !خوشگله ..؟!يدی خودت خر-         

 ! بندازادمی        دِ 

 !دمی بنداز چند تا برات عروسک خرادمی        
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 !        نگاهش به چاقو خورد

 ! راحتت کنمنجای        باز بخند که هم

 .. فربد-         
         

  رهی فربد خيچشمها... بارنی اومد و ای شدن صندلدهی کشي        باز صدا
 
  چند قدم يبجز صدا.. قرمز رنگ پاور ، کامل گرد شده بودي دکمه به
 

  نفس هاش رو به ي بود و االن مطمئن بود، داره صدادهی نشنيزی چکوتاه
 

  !شنوهی از پشت سر مشی متری چند سانتي فاصله

  ..اومدی باال نمی        نفسش به خوب

 !و بتمرگ سر جات        بر

 ..دیشنی نفسهاش رو مي        هنوز چشمهاش گرد بود و هنوز داشت صدا

 ؟! فربد-         

 .. بگهيزی نتونست چی به لبهاش داد ولی        تکون

 .. خوبه که یلی خ-         

 .. وگهی        قدم د

 !دندی        دستها از پهلو ها حرکت کرد و جلوتر بهم رس

 ! خودش روی بدبختنهیشمهاش رو بست تا خودش نب        چ

  نتی جلوتر و اگه نبود کابدهی قدم جههی ي چطورادی نادشی        تا 
 

 ...هی شی پرفتیآبروش م...جلوش

  هم قالب کرد و نفس راحتش رو فوت ي انگشتهاش رو تودهی        ش
 

 ! روشن ی آبشرتیبه ت..کرد

 !بد فري رو راحت کردالمی خ-         
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 ! خودم باهاشون حرف بزنمتونستمی نمچوقتی من ه-         

 ! و دل فربد آشوب شددی        خند

 !.. بگمی چدونستمیاصال نم..؟یدونی م-         
         
 .. بگم هاخواستمی بخدا م-         

  دستهاش ي کنده شد که خودش رو از حلقه نتی        دستش از کاب
 
 ...کنه آزاد دهیش

 ! چطوردونستمی اصال نمی ول-         

 ! نتونستی        ول

 من از اول هم .. بهترهیلیخ... کهیدونیم..ی اگه خودت بگ-         
 
 ! بهت بگمخواستمیم

         
  !ی تو چقدر خوب-         

  نیقتری با عمدهی و شزی مي رودادی        فربد کف دستهاش رو فشار م
 

 ! فکر کردندهی آي هفته يایچشمهاش رو بسته بود و به رو ، ای دنلبخند

  پدر و ي و روبروگذاشتی ، پا به خونشون مندهی آي که هفته ییای        رو
 

 !کردی مي ، ازش خواستگارمادرش

 !بعد به دسته اش.. به چاقو نگاه کرد و اری اختی        فربد ب

 هاش رو باز تر کنه و  قفل دستدهی آهسته اش باعث شد شدنی        چرخ
 

 .. عقب برهیقدم

 ! به رنگ عسل بودزیو روبروش ، همه چ..نتی داده بود به کابهی        تک

 !        برق و عسل 
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 !؟ي        چرا ولم کرد

  شونه زی ريتکونها..خوردی بود که تلفن زنگ مستمی بار بي برادی        شا
 

 : رو حس کرددهی شيها

 ! کن لنتشی القل سا-         

  کوچک داخل نی بار هزارم کنار زد تا برق نگي        موهاش رو برا
 

 ! ، دوباره چشمش رو بزنهی چوبي هاگوشواره

  !تونمی        نم

  کهی تونم بلند شم و تلفن رو هزار تی نمیو من حت ..ي        تو ولم کرد
 

  !گهی تا زنگ نخوره دکنم

 ! فربد؟-         
         

  !کشهیمامان حاال منو م!.. فربد ساعت دهه-         

  داشته باشه ی مثبتي جهی نتتونستی        مطمئنا تکون خوردنهاش ، نم
 
 : گفتدهی وجود کالفه همراه لبخند کشنی با ا،

 ! پاشو-         

  !دهی شهی ِ طوالن" اه " تلفن و ي        باز صدا

 ؟ !هیک !..رهی چه از رو هم نم-         

 ! بودی        سوف

 ... آالرم گوه مخصوص خودش بودي        صدا

  رو خبردار ایاالن بود که دن...        فربد چشمهاش رو باز کرد و بلند شد
 

  دم در بود و از دماغش دهی بود فربد کجاست و به ساعت نکشکرده
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 ! دو ساعت قبل رو نی ايهمه ..رونی بدیکشیم

  نگاه دهی و به شدی برداشت و دم در چرخزی ميوشه  رو از گلی        موبا
 

  رونی از کدوم سر ملحفه پاهاش رو بدونستی که مثل احمقها هنوز نمکرد
 

 !بکشه

 ..دی        دستش رو دور گلوش کش

 !يری نم-         

 !        لوس چونه اش رو جلو داد و حس کرد همه جاش تب داره 

 ! فربد-         

 !نهی خونه رو ببنی و اادی مامانت هم مثل خودت بهی        کاف

 ؟! بودهیاضی مامانت معلم ر-         

 : به چونه اش داد ی گرد شد و حرکتدهی شي        چشمها

 ! اوهوم -         

 من فردا صبح که داره از غصه ! اهل حساب کتابه پس نترس.. خوبه-         
 

 ..دمی خونه رو بهش نشون منیا.  نجای اارمشی دنبالش و مرمی مکنهی مدق

 .. و ملحفه ها حرکت کرددهی        دست از قاب در برداشت و سمت ش

 .. خونه به نام دختر لنگدرازت سند بخورهنی قراره اگمی بهش م-         

  کی زانوهاش رو جمع کرد تا تونعی سردهیو ش ..دی        ملحفه رو کش
 

 ! زانو ، همه جا رو بپوشونه ي تا باال و زردِی آبزی ري رنگ با گلهادیسف

 !شیاری صبح هم بگهی الزم نبود دگهی شک نکن م-         

 ! ادب ی ب-         

  یعی و با حرکت سردی ادب گفتنش ، بازوش رو هم کشی بنی        ح
 

 .. کاناپه پرتش کرديرو
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  !امی م-         

 ! ادب ی ب-         

 !و ، بریتونیم!.. برم-         

 ! ادبی ب-         

  کاناپه پرت ي آباژور رو برداشت و روکی در عروسک نزدکی        نزد
 

 .. شد و با لبخند گرفتش زی خمی ندهیش..کرد

  لی موباي به زنگ خوردن دوباره ی        دستش رو به قاب در زد و محل
 

  :نداد

  ي رو که تو خوردنتیقهوه خوردن و بستن!.. دکترمتینی بمون بب-         
 

 !نمی ببشدی هم مکافه

  ، ي صورتش گرفت و با لحن خجل و خنده داري سگ رو جلودهی        ش
 
 ! ادب رو تکرار کرد که هر چقدر فربد خواست بلند نخنده ، نشدیب

  گذاشت و با سه گام بلند خودش رو به کاناپه بی جي رو تولی        موبا
 
 ! تاشو رسوندي

  رو ی سوفي شماره کهی بعد ، در رو بسته بود در حال ساعتمی        ن
 
 ..گرفتیم

  باعث شده تلفن رو از گوشش ی سوفغی        بوق اول کامل نشده ، ج
 

 ! دوجداره رو ببنده ي هاشهی بده و در تراس با شفاصله

 ! کوفت -         

 ! تلفني پادمیدو ساعته دارم جون م..شعوری ب-         
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  نانی اطمي اتاق ، براي و رو به در بسته رونیو فوت کرد ب        نفسش ر
 
 ! رنگدی سفي داد به نرده هاهی ، تکشتریب

 ..سی نکاری همه مثل تو ب-         

 ! فربد -         

 ! ، باعث تعجبش شدی پر از شوق سوفي        صدا

  دور قشنگ روانش رو صاف هی که اول گفته بود تا ی        با اون کوفت
 
 ؟! شده بود حاال یچ..شدی آروم نمکردینم

 !فربد ، بابا .. بابا-         

 .. کردزی        چشمهاش رو ر

 ! گرفته ؟ی        باباش چه مرگ

 ؟! خب-         

 ! شده بود؟ی قاطهی        صداش با گر

 ! فربد؟-         

 ! شده؟ی چ-         

 ... شدهیراض.. بابام-         

 ! هقش واضح شد و حس کرد دستش خشک شدهي        صدا

  ..یچ..        به

 ؟!ی چ-         

 هنوز باورم .. فربديوا.. هفتهنی هميبرا..ي قرار خواستگار-         
 
 ...زنهیفکر کردم مامان تو خواب داره باهام حرف م..شدینم

         
 ! بشهيچه تولد..تولد من.. فربديوا.. جمعهنی هم-         

 .. قرارِ-         
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 مامان .. شدهیبابا راض.. عشقمی شد همه چیاک..گهی دي خواستگار-         
 
 .. مامانت هم حرف زدهبا

 .. شونه و گوشش گرفتشنی        دستش رو از تلفن جدا کرد و ب

  !دی سرش کوبي روی        دو دست

         الهه

  دستهاش نیو ب مبل نشست و سرش ري من روي هم روبرونای        آدر
 

  !گرفت

  غی جخواستی دلم مکهی شدم در حالرهی فرش خي        کالفه به گلها
 
 ! کمتر بشهیاغی دو نفر نی اي تا از حرصم بابت رفتارهادمیکشیم

 !        البته فربد

  دو روز گذشته به نی اي مطلق خودش رو تويشعوری        فربد بود که ب
 

  حرف ، دی همه جا باکردید هم اگه ثابت نم نشون داده بود و فرداهمه
 

 ! خودش باشه که فرداد نبودحرف

  ياصرار به فرداد هم برا.. نگذاشته بودندشی ما آساي        دو روز بود برا
 
 ! نداشتي ادهی فاچی نباشم هنجای الاقل من انکهیا

  و کتابخونه ی سالن اصلي رو توراتی تغنی داشت آخری        طراح داخل
 

  الاقل شب رو تونستمیم.. و گفته بود فقط صبحها کار دارهکردی ماعمال
 

  و نمی همه زد و خورد ببنی انکهی خودم استراحت کنم ، بدون اي خونه
 
 .. ناجور بشنوم وي فحش هانهمهیا
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  هی یعنی به چشمهام دادم که ی گره خورد و حالتنای        نگاهم با نگاه س
 

 ! بکنيکار

 .. نگاه کرد و سرش رو فقط تکون دادنایآدر        به 

 !مییای بخاطر خواهرمون کوتاه بگفتندی        الاقل نم

  می و ما ده قرار داشتشدی مکیداشت به ده نزد..        به ساعت نگاه کردم
 

 !می باشنای ای سوفي خونه

 !ي خواستگارمیرفتی ممی سرمون داشترهی        خ

 !معلوم نبود چه مرگشه..د انداختم به فربي        نگاه تند

  ينجوری هم شد حرف که ا"دیکردی قبلش با من هماهنگ مدیبا"        
 
 ؟! اومدی و کوتاه هم نمدیکشی سرش رو گرفته بود و مهی

 ! حاال ؟کنهی می خبر مرگت چه فرقیعنی        

 ! که شدیخواستی رو می        تو سوف

  ي برالی هم شد دل"می بری ککردمی منیی تعدیمن خودم با"        
 
 ! ؟ومدنتین

 !        از خدات هم باشه واهللا 

  کردی صبر می سوفی رو نداشتم ، ولدنشی        حاال درسته من چشم د
 

 ..شدی مدای به مراتب بهتر از فربد هم براش پخواستگار

 ! مثال تو فربد ؟ی هستي        چه تحفه ا

 !ود خرمون بود ماها  خری        نه که همش تقص

  نشستی احمق که تا دو تا دختر کودن تر از خودمون مي        ما دخترها
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 چه !!..چقدر خوشگله  !! پهیچقدر خوشت!!.. خوشبحالت گفتی و مجفتمون
 

 ! مون نبودی حالیچی هگهی و دمیشدیخر م !!..یشانس

 ش بدترش رو  فربد واقعا برادر از خودیعنی به کنار اصال ، نای        ا
 
 ؟!شناختینم

  گونه اش زد ي        فرداد که دست بابا رو کنار زد و جلو رفت ، پوران رو
 
 .. دهنش باز موندو

 ..اومدی از دستش بر نمي کاری خودش رو بهشون رسوند ولنای        س

  که شدی نفهم مي فربد به قدری وقتاومدی از دستش بر مي کاری        ک
 

  مسخره ، لی دلهی با تونهی و مرسهیرش به فرداد م زوکردی مفکر
 

 ! رو کنسل کنه يخواستگار

  گهی به دردبخور نبود که دو نفر دي بهونه هی        الاقل بهونه اش هم 
 
 ! با فرداد صحبت کنند و الاقل اون رو آرومش کنندیونی پادرمانیب

  و با ادیه ب بگم کوتاي دونستم چطوری        من خودم هم به فرداد نم
 

 !ادی راه بفربد

 " قرار دارم یی با دوستام جا"        

  رشی گيخوای مينجوری که ایشناسی        نه واقعا تو فرداد رو نم
 

 ؟!يبنداز

  و ي خواستگاربردشی        قرارداد با پنتاگون هم که داشت فرداد اول م
 

 !و به قرارت برس برگفتی بعد مکردی می رو با خواهر ماکان رسمشینامزد
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 !ی چیعنی فرداد ي ماکان برادونستمی        فقط من م

 ! نداشت یمی با اشکان کری فرقچی فرداد ، هي زاده ، برای        ماکان زک

 !        همون قدر مهم ، که اشکان بود

 !ي خواستگاربردی ، امشب مشدی فربد رو هم مي        جنازه 

  شکمش ي که روی مبل ها بلند شد و با دستي از روونی گرنای        آدر
 

 . بود به طرف مادرش رفتگذاشته

  اون نی بتونستی کس نمچی هی قرار گرفت ولنشونی        بابا ناصر هم ب
 

  ..ارهی طاقت بهی ها و مشتها دو ثانلگد

  بلند ي هی چهار پاي رو از روي فربد که گلدون نقره ادنی        با د
 

 ..االن بود که..رد قلبم فشرده شد ، بلند ککنارش

  عقب ، بابا هم دی فرداد رو از پشت گرفت و کشي قهی که نای        س
 

 ! نفس بکشمهی گلدون به دست فربد رو ، تونستم دست

 ! با گلدون بکوبه رو سرشخواستی می وحشي        پسره 

  وادارش  فربد ،ي نهی به سی قرار گرفت و با هل محکمنشونی بنای        س
 

 .. چند قدم بره عقب کرد

 !        نفهم 

 ! حق داشتی هاش ولیی زورگويبا همه ..        بخدا فرداد حق داشت

 ؟! نبود به فربد بگه چه مرگته آخه تویکی        

 : زدنای سي شونه ي        فرداد رو

 رتش  اش نکنم و پکهی تا چهار تدونهیخودش م..گمی برو کنار مای ب-         
 

  !شهی صندوق عقب آدم نمنکنم
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  ی دو دستخواستیدلم م..        فربد هم باباش رو کنار زد و جلوتر اومد 
 
 ! رو سرشدمیکوبیم

 ! ام کنکهی جلو چهارتای ب-         

 : داد زد نای        س

 ! برو لباساتو بپوش نفهم ای ب-         

  چشمهاش رو گرفته بود يو خون جلگهی که دي        فربد نگاه از فرداد
 
  :گرفتینم

 !امی نمدی ام هم کنکهی بخدا ده ت-         

  صورتش ي عقب و همون لحظه دست بابا ناصر محکم رودی        چرخ
 

  !نشست

  ی باال نمچکدوممونی نفس از هی شد ولهی چند ثاندونمی        نم
 

 ..دست فربد رو به پدرش رو گونه اش مونده بود..اومد

  مثل آدم يای قبلش میول!..میکنی ات هم مکهی الزم بشه ده ت-         
 
  که دو ساله االفه خودمون ی محترمي خانواده نی اي روبروینیشیم
 

 !مشونیکرد

  که به ي اومد و با تنه انیی دستش پایول..دمی        صورت فربد رو ند
 

 ... زد ، از کنارش گذشت وپدرش

  فرداد رو صدا کرد ، باعث شدم برگردم یغیا ج پوران که بي        صدا
 

 .. فردادسمت

 !باز نه خدا ..ي        وا
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  پدرش که جلوش قرار ي تونست کنترلش کنه و نه دستهانای        نه س
 

 ..گرفتن

  کمر فربد از ي روي فرداد جوري و همزمان پادی کشیغی جنای        آدر
 

  ي لبه يشدن زانوهاش رو رو دهی ترق کوبيصدا.. سرش اومد که پشت
 

 ..دمی شنی چوبي پله

 .. داره االني حدس بزنم چه دردتونستمی        م

  اش رو گرفت و بلندش کرد و با قهی بهشون برسه نای سنکهی        قبل از ا
 

  بهش یضی و با چنان غدی ، فرداد چرخي مانند آدرغی ج"نکن" يصدا
 

 ! زدهی گرریز شد و ی کرد که پشت مادرش مخفنگاه

 : گفتمی که فقط من و پوران بشنوي اش آهسته جورهی گرونی        م

 ! که نشی کشت-         

 ! و خدا هی حدس بزنم چه حالتونستمی االن فقط من می        فرداد ول

 ! خودمي بخدا زنده ات گذاشتم فربد ، فقط بخاطر آبرو-         

  ي از پشت سر بهش ضربه اواستخی        فربد دستش رو بلند کرد و م
 

 ! رو داره ،و نه اصال توانش روتشی مشخص بود نه موقعی ، ولبزنه

 ! بود احتماال دهی دبی        بدحور زانوهاش آس

 ! بودیلی ناله اش بلند نشه خزدی که زور منی        هم

  .. چوندیپی همون دستش رو که بلند کرده بود گرفت ، و می        فرداد ول
 
 !کردندی هم آشکارا دخالت نمنای بار بابا و سنیا

 جشن .. بارهی ي خواستگاريبرا!...برمتی و مکنمی ات مکهی تکهی ت-         
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 !گهی بار دهی تون هم ی عروسي بار ، براهی بار ، عقد هی ينامزد

  رو ي ناله مانندي دفعه صدانی و ادی        موهاش رو ، رو به عقب کش
 

 ..میدی شنازش

  !نیی پاایلباس بپوش ب.. برو باال-         

  ی وحشتناکي محکم آخرش به سر فربد ، باعث شد با صداي        ضربه 
 
 ! پله بخورهي هم به لبه شیشونیپ

 " ي آا" کهنای داد مانند آدري چشمم رو بستم و صداهی اری اختی        ب
 

  فرداد سمت رشوی ی گفت ، باعث شد بچرخم سمتش ، ولي بلنددردآلود
 

 ! کرد که سر جام خشکم بزنه ي ، کارنای و آدرمامانش

 .. وضعش نی با اادی ني سر آدریی        بال

  ، نای به آدردهی دستش رو گرفت و نرسي با حرکت تندنای        س
 

 ! عقب کشوندش

 ؟! چته تو -         

 ! درمونی و درد بي ها-         

 :به من نگاه کنه از کنارم گذشت  نکهی        فرداد بدون ا

  !عی سرنیی پانیاومد... شد چون کره خر تصادف کرده بودری د-         

 ! نبودي اگهی دي چاره ی ولکنمی مشی االن چقدر عصباندونستمی        م

  دی جدی دشمنهی خودی حساب باز کرده بود و بنمی دوربي روی        سوف
 

  بشه ، ی فرداد عصباننکهی ترس از ا اگه بخاطردمیخری به جون مرو
 
 ! مبل جا گذاشتمي رو رونی دوربگفتمینم
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 ! فرداد-         

 ! بودرهی خي و به در ورودزدی فرمون ضربه مي        با انگشت رو

 .. از فربد نبود ي        خبر

  سوار شده بودند و بابا و پوران هم داشتند سمت ي و آدرنای        س
 

 .. اومدندی ما منیماش

 .. لحظه برم باهی -         

 .. مکث کردمدمی رو دشی و نگاه عصبدی        سرش که چرخ

  سفارش کرده حتما یسوف..دم دره.. رو جا گذاشتمنمی دورب-         
 
 !ارمشیب

 ..        نگاهش آروم شد و ازم چشم گرفت

  !االی ده -         

 !دم شادهی دادم و پمینی به بینی        چ

 !گهی نميزی چارمی رو بی اسم سوفدونستمی        م

 ..فربد جلو قرار گرفت..دمی        پله ها رو که باال رفتم و دم در رس

 ! دهنم گرفتمي گفتم و دستم رو جلوی آخاری اختی        ب

 ! سر خودش آوردیی چه بالی دستی دستنی        تو رو خدا بب

 ؟! فربد ی خوب-         

  درست یحت..برگشتم و دور شدنش رو نگاه کردم..   از کنارم گذشت     
 
  نشون نده زانوهاش چقدر کوفته کردی می سعنکهیبا ا.. راه برهتونستینم
 

 ...ست

  دای رو پنی به اطراف ، دوربیبا نگاه.. و وارد خونه شدمدمی کشی        نچ
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 کوسن رو ..دمی شنکی رو از همون نزدیلی موباي و همون لحظه صداکردم
 

 .. کردمبلند

 ...لِی        موبا

 ..لِی موبانی        ا

 ...زی کردم و چشمهام رو رکی رو به صورتم نزدلی        موبا

 ؟!هیک..یک..نی        ا

 ...        حس کردم لبهام خشک شدند

 .. دختره کهنیا.. کهنی        ا

 ..لیو بعد دوباره به موبا.. شددهی سالن کشی        تند نگاهم به در اصل

 .. کهنیا..        من

 ؟!شهیچطور م..ي        وا

 ..همون..نی        ا

 !        چطور ممکنه کارمندِ خودم رو نشناسم؟

 ..        مطمئنم خودش بود

 ! بودي عباددهی        ش

 ... زانوهام شل شدهری        تماس قطع شد و حس کردم ز

 ..خوردیهم م        حالم داشت ب

 ! بود؟نی        درد فربد ا

 .. زنه کهنی        ا

  چشمم قرار ي زننده جلوری        دوباره تماس برقرار شد و دوباره اون تصو
 

 ..گرفت

 ..        عع

  پنج سال باشه که کی نزددیاالن با.. دختره شوهر کرده بودنی        ا
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 .. کردهازدواج

 .. خداياو ..نیهم ..نی        هم

 ..        فربد چطور

 !        چطور ممکنه؟

 ..اون همه حالش گرفته شده بود اون موقع...        فربد که

 !دتش؟ی        حاال چطور بخش

 ... زن شوهر دارهی        چطور با 

  که من ی نبود اون دو سالدای تار موش پهی دختره که نی        ا
 
 !شناختمشیم

 ..به و محجی        کل

 !        عع

 ؟! باشهفی کثنهمهیچطور ممکنه ا.. زنهی.. نفر هی..فی        چقدر کث

 ..چشمهاش ..کلشیه..يهمونجور.. هنوز یول...        هنوز

 ! تفاوت باشه؟نهمهی اشهی باطن و ظاهر منی        واقعا ب

 !ي عباددهی        ش

 !        ممکنه طالق گرفته باشه؟

 !ه         ممکن

 ..علت طالقش هم..دی        شا

 .. بلند شد ولمی موباي        صدا

  نجاست پرت کردم سر جاش و دستهام رو کهی تهی فربد مثل لی        موبا
 
 ..دمی لباسم کشي گوشه به

 !دیرسی موضوع به مشام نمنی از ای خوبي ، بوی صورتچی        در ه

 .. کار رو کردهنیبخاطر فربد ا از همسرش جدا شده بود، که ای        

 .. هنوز طالق نگرفته بود وای        
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 ..نی بلواها رو بخاطر انهمهینکنه فربد ا..سای        اصال وا

  پاهام انگار تحمل وزنم رو یول.. رو برداشتم و حرکت کردمنی        دورب
 

 ..از اون..از فربد..خوردی بهم میحالم از همه چ...نداشت

 ..شرفی پست بي کهیون زن        ا

 ...دنهاشی هاش و شال جلو کششی        از اون نما

 ! اومد ازش اون موقع ها ی        چقدر خوشم م

 !        چطور ممکنه؟

 ..دمی کشي ، آه سردی سوفيادآوری        با 

  !ی سوفچارهی        ب

  فربد رو ينجوری کارش رو بلد بوده که تونسته اکهی        چقدر اون زن
 

 ! بزنهگول

 .. اش نبودافهی و قکلی        فقط کار ه

 ! بکنه ي کارنی زرنگ باشه که بتونه همچدی نفر باهی یلی        خ

 .. بودختهی دور فربد نرنای        وگرنه کم از ا

 !تونستیبازم م..؟!        مگه قبال خرش نکرده بود

 ..ی سوفچارهی        ب

  فرداد به گوشم نی از ماشيو که بستم بوق ممتد        در سالن ر
 

 .. بودی عصبانیحاال حساب..دیرس

 ! خوش کرده بودیدلش رو به چ..ی سوفچارهی        ب

 .. بودختهی امشب نري        چه برنامه ها که برا

 !ارمی ، باال منمی        مطمئنم فربد رو که بب

 .. کم خرداقتی لی        ب

 .. باشهاقتی لی بدی نفر چقدر باهی        واقعا 
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  شد و بعد با ادهی پنشی        فردادا اونقدر لفتش داد تا فربد هم از ماش
 

  کرد ، به طرف تشی که به کمر الهه داد و سمت پدر و مادرش هدایهل
 

 ! فربد رفت نیماش

  ي با چشمهاي        همه سر جاشون خشکشون زده بود و پوران جور
 

 . شد که اون رو هم ترسوندرهی به همسرش خدهیترس شده و گرد

 : به حرف اومدنای        س

 ..گهیمسخره اش نکن د!.. فرداد-         

 : شده اش با غرش ادامه داددی کلي دندونهاری        و ز

  !می تو خونه شون-         

  خونه ي توتی از عصبانی نشانچی کامال خونسرد بود و هی        فرداد ول
 
 : پدرش رو نداشتي

 !میما پشت سرتون.. شمادی بر-         

  ي عالمت داد برن و چشمهاهی که گفت به بقي" زودتر "        آقا ناصر با 
 

 ! بودیدنی فرداد و نفرت الهه از فربد ، دي رونای غضب آدرپر

  و نگاهشون گشتی ، برمرفتی        پوران هر چند قدم که جلو م
 
 ! گفتی خدا خودت رحم کنی لبریز..کردیم

  ازشون فاصله گرفته بودند، که دو برادر درست چند هی بقي        ده متر
 

  فربد رو به ي قهیفرداد دست برده بود و .. هم قرار گرفتنديمتریسانت
 

 !دی مرتب کردنش ، کشيهوا
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  ي انتهاي ورودي پله هاي بهش نگاه کنه به باالنکهی        و فربد بدون ا
 
  چشم دوخته بود که ماکان همراه پدرش به استقبال ي دوهزارمترطایح
 

 ... اومدندی ممهمونها

  !نای آدري دهی        و سر چرخ

 ؟! بگو چته -         
         
 !بگو داداش.. فربد-         

 .. شددهی فرداد کوبي دستهاي        دست فربد باال اومد و محکم رو

  بار دستهاش دور گردنش نیا.. ازش دور موندهی فقط دو ثانی        ول
 

 : شدحلقه

 ! چته یگی تو ، االن ، به من ، م-         

 : فربد رو چشمهاش نشستي        نگاه زخم خورده 

 ! برو گم شو-         

 ؟يخوای می بگو چ-         

 .. شدندرهیو بهم خ..  فربد دور شدي        چند لحظه خشم از چشمها

  شش تا براش خرج کرده کی بود که چند ماه قبل ، نزدی هموننی        ا
 

 !بود

 ..گرفتی آپارتمانش رو در نظر نملی و وساونی        تازه اگه دکوراس

 ! چشهارهی زبون بي بود روی        کاف

 .. اومدی        فرداد کوتاه م

 بهش  رو قتی که بدونه تا حقشناختی        اونقدر خودش و برادرش رو م
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  بود تا فرداد هی شبقتی که اونقدر به حقيزیو چ ..کنهی ، ولش نمنگه
 

 ! کنه هم ، وجود نداشتباورش

  بهش کمک کنه ، تونستی که میاالن تنها کس.. به کنار نی        اصال ا
 

 ! خود فرداد بودنیهم

 ! هست ، که تمومش نکردمي کار-         

 ؟!ی چ-         

 ! که مونده ته دلم ، ازدواج نکنمی حس حقارتنیا ا بخوامی م-         

  دونستیکالفه بود و فربد م..        فرداد چشمهاش رو بست و باز کرد 
 
 : بده حی توضشتری بدیبا

 ! از همسرش جدا شدهدهی ش-         

  تی و عصبانی فرداد کوتاه از هم فاصله گرفتند و کالفگي        لبها
 

 :جب داد ، جاش رو به تعنگاهش

 ؟ !دهی ش-         

 .. آوردنیی        فربد سرش رو آهسته پا

 ..همون دختره که..؟!دهی ش-         

 ! آره-         

 ؟ !قوئهی ل-         

.         

 ! تو؟ي کردکاری چ-         

 :        شونه اش رو باال انداخت

 !دمی من تازه فهم-         

 :کرد کج ی        فرداد سرش رو کم
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 ! االن ؟ی کنکاریچ...يخوای و م-         

  ي نامزدچهی که همه جا بپينجوریا.. فردادخوامیزمان م!.. زمان -         
 

  سه چهار ماهم دود نی اي ، نقشه هاکنمی شده و دارم ازدواج میرسم
 
 ! هوا رهی مشهیم

 !؟ی چينقشه .. بهم بگو-         

 !؟یدونی تو نم-         

 !ي تو فراموشش کرد-         

 ! نکردم-         

         لبهاش رو فرداد بهم فشرد و دستهاش رو از دور گردن فربد جدا 
 

 :کرد

  نی به اتی موقعمیتونی مسخره تر ، نمي دوره هی هی سر مسخره باز-         
 
.. 

  سر من یی چه باليدیفرداد تو د!..ستی ني مسخره باز-         
 

 حاال ! رمی حالش رو بگتونمیحاال که م..؟!ولش کنم بره . .ينجوریهم..آورد
 

 ؟! رسوندمشنجای تا اکه

  ظرف سه ي آوردیاز اول اسمش رو م.. برو تو به کارت برس-         
 

 !چوندمیپی من برات نسخه اش رو مساعت

 ! کار خودمه یول ..یتونی        معلومه که م

 ! کار خودمه داداش-         

 ..کاری چير دا-         
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 ! اونش به خودم مربوطه -         

 :        فرداد سرش رو رو به عقب و سمت ماکان حواله کرد

 !یکنی به من مربوطش مي دار-         

  و کردی خوش و بش مهی ماکان نشست که داشت با بقي        نگاه فربد رو
 

 !کردی اونها مکث مي ، روهی چند ثانهر

 !کشهی طول نم-         

 ؟!يخوای چقدر زمان م-         

 ! چهار ماهای.. سه-         

 ! منی فقط تا بعد عروس-         

 ! کمه -         

 ! که هستنهی هم-         

 ! دو ماه -         

 ! ماه فربد ، تمومکی -         

  .دی کشیقی        نفس عم

 و ..زهیرام عز خاطرت چقدر بیدونی ، که منی فقط بخاطر انمی ا-         
 

 ! کنمسکی که من بخوام روش رستی نی ماکان کسگرنه

 !کنمی ازدواج میمن با سوف! .. روشنهفیتکل!..ستی نسکی ر-         

 !ی کار رو نکننی که ایتونی تو نم-         

 ! ماه کمه برامکی -         

  سکی روش ریقی طرچی که حساس باشم ، به هيزی من رو هر چ-         
 
  مدت تمومش نی قبول کن و تو اای.. ماهکی!..ستیحاال تو بگو ن!..کنمینم
 

  رو شی اهی پنجاه ثانيویدی االن به من بگو تا فردا صبح ونی همای ، کن
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 !نستاگرامشهیا

  همون خوامیم!..شهی ازش حالم خوب نمختنی آبرو رهی من با -         
 

 !دمی رو بکشه که من کشيزجر

 ! بسپرش به منیتونینم!  ماه هی -         

 ! کار خودمه-         

 ! ماه هی -         

 : عجله به خرج داد ی کمشدی هم مدی        شا

  تو جشن خوانی رو مخ من که فردا مانین..پس درستش کن.. باشه-         
 

 ! اعالمش کنندی سوفتولد

 ! راحتلتایخ.. خودمونهنی تا قبل اون بیعنی ماه ، هی بهت گفتم -         

  که پشت کمرش قرار داد به ی        سرش رو تکون داد و فرداد با دست
 

 .. خونه حرکت کردندطرف

 ؟! جرت بدمينجوری ای گذاشتقوی بخاطر اون ل-         

  ي ساعت قبل ، فربد دستش رو از روکی اتفاقات يادآوردی        با 
 

 : پس زد و جلو تر حرکت کرد کمرش

 !میکنی اش مهیامشب تصف! حسابش جداس اون -         

 .. برداشتعتری زد و قدمهاش رو سريشخندی        فرداد ن

  نفله شو ایباز ب..باشه..یداش خودم..يری از رو هم نمادی خوشم م-         
 
 ! دست بعد برو بخواب هی
 

  چتش ي خوردن شام بلند بشه ، وارد صفحه ي برانکهی        الهه قبل از ا
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 : کردپی شد و تانیری شبا
 

  ي عباددهیش . ی برام بکني کاردیبا.. جان سالم عشقمنیری        ش
 
 !ادته؟ی

  در موردش هر خوامیم..کردی        چند سال قبل با خودمون کار م
 

 بهش ..ریاز صدف اطالعات نگ..ياری برام به دست بیتونی که میاطالع
 

 !منتظرم..گهی دیاز کس.. ندارماعتماد

 ..     ارسالش کرد و بلند شد   

 و گرنه اونقدر .  کار رو کرده بود نی خودش اي        فقط محض کنجکاو
 

  براش مهمه و نه اصال گرانی دي که بدونه نه کارهاشناختی رو مخودش
 

 !اومدی از دستش بر مي کنه ، کارانتی خی هم واقعا بخواد به سوففربد

 !        از دست فرداد چرا 

  نی اي که فرداد رویتی اگه بره و به فرداد بگه ، با حساسدونستی  م      
 

  نیآدم ا..کردی کار رو نمنی ای ، ولآوردی سر فربد میی داشت چه بالخانواده
 

 .. نبود الههکارها

  یقی طرچی دلش بود که به هي حس کنجکاو گونه توهی..        فقط
 
 ...رفتینم

  ، شناختی که مي ایدختر دوست داشتن قبول کنه اون تونستی        نم
 
 ! واقعا هی بدونه ماجرا چخواستیدلش م.. کردن باشهانتی اهل خينجوریا
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 .. ارضا بشهشی حس کنجکاونکهی ايفقط برا..ينجوری        هم

  االن دی نبود ، شاي عباددهی بجز اون شي اگهی        و گرنه هر کس د
 

 .. نداشتیتی اهمنی کوچکتربراش

 ... کارها نبود آخهنیاهل ا.. اون دختری    ول    

         مهتاب

  دوش گرفته بود ي رو رونی به رضا که آری بلند شد و با نگاهنی        نازن
 
 : شدکی ، بهش نزدنهی شاخه رو بچي زرد رنگ انتهابی ستا

  فقط ای کارها ، نی از ایکنی داداشتم بعدا مي برا بچه نمی رضا بب-         
 
  !یشی خانمت عمو ميلهای فامراب

  که رو به ی کوثر خانم، با چشمکی        رضا برگشت و بهش نگاه کرد ، ول
 

 : کردیشدستی خانم زد پاعظم

 ! تا اون موقع پسر خودشم تو بغلشهشاهللای ا-         

  که به ینی چنکهی اي و برادی لبخند پهن مادر و دختر رو دنی        نازن
 
 حاال روبروش محمد ...بود مشخص نباشه ، ازشون رو گرفت داده شینیب

 
 !کردی چشم و ابرو به شالش اشاره مي که با اشاره بود

  شالش ی ولشدی به صورتش داد که ازش چندش خونده می        حرکت
 

 .. و دوباره رو به رضا کرددی هم جلو کشرو

  دلشون آب بشه ي نگفته بود که اعظم جون و دکتر جان قند تونوی        ا
 
! 

 : گذاشت نیی تو دستش پابی رو همراه سنی        رضا آر
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 . ، من خودم نوکرشماری تو بچه ب-         

 : بازشی        دستش رو به کمرش زد همراه ن

  ای هر سه تا تون بچه هاتونو به دنمی صبر کنخوامیما م.. فکر نکنم-         
 
 ! ما شاهللای بعد ادیاریب

 : نگاهش کرد و ازش رد شدزی رضا استفهام آم       

 !.. سه تامون کدومه؟-         

 :        به مهرسا نگاه کرد و ادامه داد

  !می ما فقط دو نفر-         

  کوثر و اعظم خانم ، همراه سارا و مهرسا و دو تا از ي خنده کی        شل
 

 !کافت  مهرسا رو شي باغ عموي هاش و همسرهاشون ، فضابرادر

  خوردن ، مشغول صحبت از یی دورتر ، همراه چاي        پدر ها چند متر
 

 .. فرش بودندي امروزه ي هاي بازار و مشتراوضاع

  دهی محمد رو هم دیحت.. کرد به خودش مسلط باشهی سعنی        نازن
 

  نوبت یاالن ول. دیرسی خونه ، حسابش رو ميبعدا تو..دی که خندبود
 

  لم داده بود تا ی متکي ، کنار مهرسا روشخندی رضا بود که با ن ازيریحالگ
 

  قبل براش کنار گذاشته بود بخوره ي قهی دونه شده رو که از ده دقيانارها
 
 ! بود ،

  سارا و يمنظور من بچه ها !..ي نفرهیتو که !..بامزه!.. هه هه هه -         
 

 ! هم بودمهتاب
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  شده ، و قصد نداره تکون شیانار وارد نا از ي        رضا حس کرد دونه ا
 

 !بخوره

 !رفتی کرده بود ، که احتمال خفه شدن هم مری هم گیی        احتماال جا

 : و ادامه داددییپای رضا رو می چشمری زنی        نازن

  ي بعدا بچه دی فقط شادونمیمن که م!.. البته سارا جون شما بخند-         
 

 ! ما رقابت کنه ي بتونه با بچه مهتاب

 ؟! بس کنه خواستی        نم

 ؟! ببنده حلقش رو خواستی ، نمشرفی        حراف کم خرد ب

 :        سارا 

 ! جون دلت -         

 ! کرد سرفه نکنه ی        رضا سع

 ! از حرفِ وراج نادون نگذشته هی که چند ثانی        نه الاقل تا وقت

 : گذاشتنی زمي رو روشییا چوانی        کوثر خانم ل

 . خدا دیبه ام ..شاهللای ا-         

 : کنان سرش رو تکون داددیی        اعظم خانم تا

 ... جوونها ي همه ي براشاهللای ا-         

 : کردنی        بعد رو به نازن

  !هی ِ زندگینیریبخدا بچه ش..میگی مامانم ما بخاطر خودتون می ول-         

  خودش ي جلوتونستی نمگهید...دی حرفهاشون رو نشني ادامه         رضا
 

  شد و زی خمی ، ندهیاز حالت لم.. صبر کرده بودی کافيبه اندازه ..رهی بگرو
 

 .. کردسرفه

  کمرش آهسته ي چند بار روي " زمی شد عزی چ"        دست مهرسا با 
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 ! شددهیکوب

 ا ، که مشخص بود چقدر  به مهرسا انداخت بعد رضی نگاهنی        نازن
 

 و بعد با لذت !  قرمز شده ي اونجورشیشونی خودش رو گرفته که پيجلو
 
 !دی رو سر کششی چاوانیل

  ي ربطش بده به مشکالت انارهاخواستی        دکتر جان احتماال حاال م
 
 ! فصل نی اي هاتی هم حساسدی رس و شاشیپ

  بشه یه حد انفجار عصبان بی ما وقتي خبر نداشت آقا رضاگهی        د
 
  !شهی قرمز مشیشونیپ

 !        ها ها ها 

 ؟! آره يخندی        م

  که بهش زدی زورش رو مي ، همه نی نازني ده متري        رضا از فاصله 
 

  ، مطمئنا سر وراجش کنده شده ، تو کردیاگه سرش رو بلند م.  نکنه نگاه
 

 ! محمد بوددست

 .. برداشتبشی رو از داخل جلشیموبا خم شد و ی        کم

 !یچیه..یتماس.. نداشت یامی        پ

 ؟!ی        چرا ول

  بهش گفته بود رو شبی که ديری        قرار بود به دربند که برسه مس
 

 ؟! بوددهیهنوز نرس.. بپرسه یتلفن

 ! رضا جان؟-         

 . گفتی برداره هوملی چشم از موبانکهی        بدون ا
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 ؟!زمی عزگهی ديخوری نم-         

 ! نه یعنی آورد ، نیی        سرش رو باال برد و پا

 ! بهشون نگاه کنه نکهی شاهد مکالمه اشون بود ، بدون انی        نازن

 ! گرفته اس عشقم زتی        حال عز

 !        وردار جمع کن کاسه بشقاباتو 

 ! کردیقنگاهش با مهرسا تال... زد وي        پوزخند

 ! شده بودری دی کرد پوزخند رو جمع کنه ، ولی        سع

  ، که کردی نگاهش مرهی خي        مهرسا کامل متوجه شده بود و جور
 

  !رهی بگي اگهی شد تلفنش رو برداره و صورتش رو سمت دمجبور

  نی به ساعت آخریو نگاه... تماسهاش جابجا شدي        رضا چند بار تو
 

 .. چتش با مهتاب انداختنی بعد آخر ، وتماس

 ! ، و دو شب قبل می        دوازده و ن

  که کامل دراز دنشی بالش ثابت کرد و مهرسا با دي        سرش رو رو
 

 .. ، بالش رو براش مرتب کرد و دهیکش

 ؟!        مهتاب 

 ! رضا ثابت مونددی و سفی سوشرت آبنی آستي        نگاهش به گوشه 

 ! چت ؟ي صفحه یی باالي بود ، گوشه دهی اسم مهتاب رو د       

  که مشخص نباشه ، دستهاش رو از بدنش فاصله ي کرد جوری        سع
 

 ! خودش رو به عقب بکشهی و کمبده

  زدن دی رضا ، فرصت دی تکون خوردن و بعد بلند شدن ناگهانی        ول
 

 .. رو ازش گرفتصفحه

 .سالم.. الو-         
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 ؟ !ی خوب-         

  و سارا ، اجازه نی نازني خنده هاي و صداشدی        رضا داشت دور م
 
 ! خوب بشنوه دادینم

 !شدی        داشت دورتر هم م

 ؟!االن تازه ..؟! کجا -         

 .. نشنوه یچی رضا اونقدر دور شده بود که هیول.. کردزی        گوش ت

  قراری بهوی ينجوری که اشستندی دلش رخت ميتو        چند نفر داشتند 
 

 ؟! بودشده

 ! آخهمی حرکت کردرید. االن نیهم.. آره-         

 :ادامه دادم .. به مهرداد انداختم و باز ازش فاصله گرفتم ی        نگاه

 ! کردندری دیلی بچه ها چنتاشون خ-         

 با حرکت ..گاه کردم و با لبخند همراه چشمک بهش ندمی        باز چرخ
 

 ! دور نشو ادیز !.هی کافگفتی و ابرو ، داشت مچشم

 .. بردمبی زدم و دست آزادم رو به جي ازهی سنگرری        ز

 ؟!ی خوب-         

 ؟! بدون من گذرهیخوش م..؟!تو چطور.. ممنون-         
         
  گذرهی نماصال با دوستام خوش.. چقدر دوست داشتم با شما باشم-         

 
! 

 :دی        صداش با مکث رس

 ! ندارهیفی هم تعرنجایا.. حاال -         

 !        فدات شم
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 ! حتما ارمتیم..ي سرهی حاال -         

 ! قول بده -         

 ! خنده اش چقدر فرق نکرده بودي        صدا

 ..؟ !ی گفتبی باغ س-         

 :م و ادامه دادم به صدام دادي        لحن لوس و ناز

 ! خب بی دوست دارم س-         

 .. دلم تکون خوردي تويزی و من چدی        باز خند

  !دونمی م-         

 ! ؟یدونی        م

 ! سبز هم داره؟بی س-         

 . فکر نکنم-         

 .. مم-         

 : حرفم اومدي        تو

  کوه ؟نی پس نرفت-         

  کشی نزدي رستورانهانی از همیکی ي تومیگفت.. شدرید..گهی نه د-         
 

  دورتر پارك ی رو کلنهایماش..البته جا هم نبود..می برگردمی بخورصبحونه
 

 !کشهی طول ممیحاال تا دوباره برگرد..میکرد

 !مهتاب ؟!.. اوهوم -         

 ! بله ؟-         

  ي رهیودم از دا رو حذف کرده بی بود کامل داداشي        چند روز
 

 !کردمی رضا استفاده مي که رو در رویکلمات

  یلی لغاتم رو به محمد ، اونم در حضور رضا ، خرهی        برعکس ، در دا
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 !شدی ماستفاده

 !نمی حال خوبش رو ببتونستمی و من قشنگ مکردی مفی        داداشم ک

 !        چرا حالش رو خوب نکنم؟

 ...ی        وقت

 .. لبم جمع شدي   لبخند از رو     

 ! بود که داشتميزی تنها چی        وقت

 ..؟! دنبالت امی بيخوایم.. کنزیچ..گمی م-         
         
 ! دنبالت امی بتونمیم..خب .. اگه اونجا حوصله ات سر رفته ،-         

 !خنده داشت..        تعجب کردن نداشت

  ي ناهار جمعه تويا دعوتمون کردند برا مهرسي که خانواده روزی        د
 

  راحت ، و الی خاطر جمع و با خیلی بار خنی عموشون ، احمد آباد ، اباغ
 
  من من کردن ، راحت اومده بود داخل اتاق و ی با کلی قبلي مثل دفعه نه
 

 ؟! مادرجون ي خونه ي بريخوای داده بود که متز

  !برمتی        خودم م

 ! بعدش ارمتیم        خودم هم 

 ! با ما ای نی        تو ول

 ! جاش ستیاصال جالب ن..        من قبال رفتم اونجا

  هنوز اعظم خانم تلفن نکرده و دعوت نکرده ، من گهی ددونستی        نم
 
  رو عتی دنج پارك طبي قسمتهاي توي روادهی پي مهرداد نقشه و
 

 !اد برن باغ احمدآبخوانی اونا میوقت!..میدیکش
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  ي باشم که رو در رودی و من نباادی که مهرداد هم قراره بالشی        به خ
 

 ..می باشهم

  وباز به مهرداد نگاه کردم و با دست عالمت داد تمومش دمی        چرخ
 

  !کن

 !می هم نبودي        االن هم که اصال رودر رو

 مگه ..نیای ب خونه تارمیبعدش هم م..نجامیمن که ا..گهی نه د-         
 
 !د؟یای بعد ناهار بنیخواینم

 !میایبعد از ناهار ما هم م..چرا همون..دیگفتم شا.. چرا-         

 .. باشه-         

  هی که تا چند ثان" زمی منتظرتم عز" ادامه دادم ی        آروم ، و با لحن
 

 ! اومدی هم نمدنشی نفس کشي صدایحت

 ؟ !گهینه د خويریم..پس..باشه.. مم-         

 !کردی و ول نمکردی        حاال باز شروع م

 ! آره رضا جان -         

  حتما نجای داداش اي از کلمه دی        سمت مهرداد حرکت کردم و با
 

 !کردمی ماستفاده

  و اونور نوری انی از ارفتی        هر چند مطمئن بودم پشت خط به فنا م
 

  !دنهایکش

  !رسونهیدوستم منو م.. داداش راحتالتی خ-         

 دستهاش رو باز کرد و با ..نمی زدم و خم شدم که بشی        بهش چشمک
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 !ی قبلي چشم گفت که جاحرکت

 ؟! دوستتهیک.. باشه-         

 ! رضا رو شناختمی        م

  هی ی ور ور کنه و حتينجوری تا فردا بعد ازظهر همتونستی        قشنگ م
 

  !خوامتینده که چقدر م هم بروز کلمه

 !کنندیبچه ها صدام م ..رمیرضا من م..دی ناه-         

 .مواظب خودت باش.. باشه-         

 از اون فاصله ، مهرداد .. و قطع کردم"خدانگهدار"        تند گفتم ، 
 
 ! حرفهاش رو بشنوه تونستیم

 .. کوله انداختي        تلفن رو ازم گرفت و رو

 چونه اش رو که ..ش رو حلقه کرد و دور زانوهام به هم رسوند        دستها
 

  کم کردم و سرم رو کامل می قبلی از خشکیکم.. شونه ام حس کردميرو
 

  صدم می به قول خودش ني فاصله دونستمیم.. شونه اش گذاشتميرو
 
 ! پر رو بشهی قبلي مثل دفعه شهی باعث نميمتریلیم

 و قهر کردن، باعث شده بود به جون پدر         دو روز باهاش حرف نزدن 
 
  !کنهی مادرش قسم بخوره کارش رو تکرار نمو

 .. نکنهتمی دادم تا نور آفتاب اذنیی پای کاله رو کمي        لبه 

  پوشِ نی جهی با يمتریلی مي فاصله ي توی خوبي        من سابقه 
 

 ! نداشتمداد،ی خوب مي هم بوی ، که کلی چرم مشککاپشن

  يشهای حس کنم ته رخواستمی از خودم ، باز مکردمی      غفلت م  
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 ! روی داشتندوست

 ؟!ادی اومد که به تو می بهش مشی ته رنهمهی ای        ک

 !        مهرداد
 

 ؟!ستی داغتر نی امروز هوا کم-         

 ؟! چشه رضا -         

 ..        شونه هام رو باال انداختم

 !اد؟ی کور از کجا ميتعصب مسخره  نهمهی ا-         

  !شونی بشناسدیبا!  ان ينجوری رضا و محمد ا-         

 ..نطوریمن هم هم.. عقب رفت ی و کمدی کشي        نفس بلند

 ! مهتاب ؟-         

 ! بله ؟-         

 ..کنمی من فکر م-         

  !کنمی خواهش م-         

 ..ه جلو پرت بشم بی        حرکت شونه اش باعث شد کم

 :        که باعث لبخندم شد

 !میری بگيد،انرژیبذار از آرامش خورش.. واهللا-         

 !رمیگی آرامش نمی کوفتيزهای چنی من از ا-         

 :        ادام رو با حرص درآورد

  !دی آرامش خورش-         

 : و ادامه داددمی        بلندتر خند

 که صبر ..ستی راهش ننی اگمیمن م!.. نه؟ای بزنم  حرفمويذاری م-         
 

 !شهی می چمینی تا ببمیکن

 ! خوبه ؟ی بشقهی باهاش دست به يباز بر..؟!می کنکاری خب چ-         
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         تکونش و بعد حرکت دستهاش رو شونه هام ، باعث شد ازش جدا 
 

 :رمی و روبروش قرار بگبشم

 !زنمی حرف مي من دارم جد-         

 !باز شروع شد..        شروع شد

 ! حرف بزني جد-         

 .. فردا برم باخوامیمن م.. مهتاب-         

  گرد کردم و سرم رو کج ، که مجبور شد حرفش ي        چشمهام رو جور
 

 ! چشمهاش ، قطع کنه ي با بستن کالفه رو

 ؟!بشه  آروم تموم زی همه چيذاریچرا نم!.. مهرداد؟ی فردا چ-         

 .. نگاهم کرد کهي        چشمهاش رو باز کرد و طور

 !گند زدم..        لبم رو از داخل گاز گرفتم

  زیخودش همش به همه چ.." تموم بشه " گفتمی مي اونجوردی        نبا
 

 ! بود هنوز مشکوك

 ! تموم بشه ؟ی چ-         

  می مجبور اوضاع مسخره کهنیهم..گهی دنیهم..؟!ی چیعنی -         
 
  !مینی رو ببگهی همدينجوریا

 هنوز با همون نگاه .. نه کاملیول.. کمتر شدی        اخم ابروهاش کم
 

 !کردی نگاه ممشکوك

 ..اصال !..ستی راهش ننی اگمی منم دارم م-         

 .. به موهاش بردی        مکث کرد و بعد دست

  هم که يبا اون سابقه ا..طرز گفتنم درست نبوده..کنمی من فکر م-         
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 ..اگه .. بهش حق بدمدی بادیشا.. قبال با رضامیداشت..

 !کنمی مهرداد خواهش م-         

 ..بعد بگو نه.. بگمخوامی می من چنی تو بذار بب-         
         
 اون موقع هم ..ی قبلي برم دعوا راه بندازم مثل سرخوامی من که نم-         

 
 ..سر لج هم افتاده بودم.. شدی که چيدید ..یی جوراهی

         
  حرف نای اول با بابام اخوامینم..من فکرهامو کردم..مهتاب..نی بب-         

 
 ..بزنم

         
 !حرف بزنم..با خودش..خوامی م-         

 ! خدا ای        

 !دمی محی رو براش توضزی همه چنمیشی قشنگ م-         

 !اومدیم        نفسم باال ن

 !        خودش؟

 !        رضا ؟

 .. کهگمی م-         

 ؟!یگی میچ..؟!ی چ-         

 ؟!ي بگم تو هم منو دوست داردی بدونم چرا نباخوامی م-         
         
 !میری راهمونو اشتباه ممی ما دارزمی بخدا عز-         

 !می گرفتمی هفته نشده ما تصمهی هنوز -         

 !اشتباه ..زمی عزمونی اشتباه بوده تصم-         
         
 ناجوره ، اشتباهه ، مگه خدا .. کجهی راههی مینیبی می وقتیعنی -         
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 ؟!می پس کله مون همون راهو ادامه بدزده

 ! مهرداد-         

 ! صبر کنمتونمی نمگهی من د-         

 :        کف دستهاش رو به من باال گرفت

  !تونمینم!.. تمام -         
         
 !..یچون چ !..ی االن باز بگو چون چ-         
         
 بگه بابات ..ی راحت بشه که مال خودمالمیمن خ.. بخدا مهتاب-         

 
 !گمی نميزی هم چی تا روز عروسشینی ببدینبا

 !ی        روز عروس

  !ی        روز عروس

  ختهی رخواستمیدوست دختر م!... ؟امیک جز دونمی االن نمی ول-         
 

 ..برام
         
  !رونی ببردمی نمیمکی قاينجوری که همون رو هم من ا-         
         
 ! واهللا -         
         
 !خفه شو.. نگويزیچ..اریاسم ن.. حرف بزنواشی..اونو بپا.. بپانوی ا-         

 : بشهی بلد بود عصبانرشتیخودش ب..شدمی می عصباندی        نبا

 !.. رضا و مهرسا ی بعد عروسمیکنی صبر ممیگفت..می ما توافق کرد-         
 

 ! نه مهرداد؟مگه

 راهش هم همونه که من ..اشتباه..میاشتباه کرد.. گفتم که-         
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  من قصدم گمیم!.. مثل آدم با خودش طرف حساب بشمنمیبرم بش..گفتم
 

  یواسه چ !..ي با بابا و مامانم خواستگارنمی بشامی بخوامیم..ازدواجه
 

 ! کنه اون موقع ؟مخالفت

  مهرداد رو سر دواند ينجوری اگهی دو ماه دیکی تا شدی مکردمی        فکر م
 
 ! از بابت رضا راحت بشهالمی ختا

 ! بشر نی انسان نبود ای        ول

 !        فهم نداشت

  فکر درست از جلو راهم هی تا با می برشی آهسته پخواستمی        من م
 

 ! بزنمکنارش

 .. نداشتي ادهی        فا

 ! با خودش حرف بزنمنمی        برم بش

 !خوادی        بگم مهتاب هم منو م

  ي شدم و گفتم بذار برازی همه چالی خی خودم بود که بری        تقص
 
 .. راحت تر برخورد کنمي بهونه هاش قطع بشن ، ذره انکهیا

  هارترش خوادی راحت تر برخورد کردن من ، مي ذره ادونستمی        نم
 

 !کنه

  !ی        تا روز عروس

 !کردمی می فکر درست درموننشستمی مدی        با

  ي جلونهی بشادی بره ، که آقا بشی پينجوری اخواستی        اگه اوضاع م
 

  بشه ، بخواد یبان کنه ، که بعدش هم که رضا عصي و ازم خواستگاررضا
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  االن نیکه از هم!.. داداشهیمهتاب خودش هم راض!... بگه که نترس بهش
 

 ! بهتر بودزی همه چشدی مکات

 ..که.. بود شی        مشکل فقط تلفن لعنت

 ! توش بودغامی تماس و پیکل..        مشکل همون تلفن بود

  رو گرفته هاشامی پنکهی همیول.. نداشتمی خاصزی        هر چند من چ
 

 ! ، خودش دردسر بودبودم

  داده و تو امی که چرا بهت پگذاشتی ام نمنهی سي        رضا سرم رو رو
 

 !؟ینگفت

 ! تا من از خودم دفاع کنمکردی        صبر نم

 ! توشگذاشتی و منو مکردی رو سوراخ منی        زم

 از ..یه بود ، ول کمک کردیلی ، خي        هر چند مهرداد و ورودش به باز
 

 !ستی نی کنار گذاشتنش ، اصال کار راحتدونستمی اول هم مهمون

 !        اصال 

  سارا دونستمیم.. که به در خورد و باز ي آهسته اي ضربه ي        باز صدا
 
 !ستین

  ی بار که در زده بود صدام کرده بود و چون جوابهی        سارا همون 
 

 .. بود ، رفت دهینشن

 ...ی ولنی      ا  

 ..شدی نمالی خی        همون خودش بود که ب

 ..دمی        پتو رو کامل باال کش
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  سرد ، ي هواهی ي        چند وقت بود مزه خوب خواب بعدازظهر رو تو
 

  فردا ي و مدام در حال نقشه براکردیدل آشوبه رهام نم..کردمی نمحس
 

 ..فرداها..بودم

 ..شدی کنترل اوضاع از دستم خارج تر مرفتمیتر م جلوی هر چی        ول

 ..کردمی کارهام حس نمي براي ای معنچی هگهی        د

  ..ی آالرم گوشي        صدا

 .. بودنینازن.. رو درآوردملی بالش رفت و موباری        دستم ز

 "! ؟یخواب..رضا بود دم در "        

 .. رو خاموش کردمی براش فرستادم و گوشی        شکلک عصبان

 ! کنم؟کاری چخواستمی        م

 !؟ی        آخرش که چ

  رضا و مهرسا ي دردسر دورش زدم و نامزدی ، مهرداد رو هم برمی        گ
 

 ؟!یبعدش چ.. بهم خوردهم

 .. با رضاخواستمی        م

 .. تصورش هم آزار دهنده بودی        حت

  آپارتمان هی ، فقط بخاطر واستمخی و مکردمی        باهاش ازدواج م
 

  ی زندگی رو داشته باشم ، با کسنای آقام انکهی و اي و پنجاه مترستیدو
 

 ؟! حس بهش نداشتمي که ذره اکنم

 ! حس بدهی ی        حت

  !یچی ِ هیچی        ه

  وجودم بجز تنفر ، دم در آپارتمان دندانپزشکه ازم ي حسهاي        همه 
 



 1780 

 ! شده بودگرفته

 !یرحمی        با ب

 !شدینقشه بود هم نم.. نقشه نبودگهی که دنی        ا

  بهش ی احساسچی کرد که هی زندگی عمر با نقشه ، باآدمهی شدی        نم
 

  ..يندار

 ! برام؟شدی        خسته کننده نم

  خودم موندمی و مرفتی نقشها کنار منی ای وقتشدی        اعصابم خرد نم
 
 ! خودم؟و

 !خودم و رضا ..        البته

 !شدم؟ی        خسته نم

 ؟! آوردمی        تا چقدر دوام م

  ، شدمی ممی کنار و خود واقعگذاشتمی االن ، نقشه ها رو منی        هم
 

  تر از بودن با رضا زی انگجانی هیلی با مهرداد ، برخالف تصورم ، خبودن
 

 ..بود

 ..دمی کشنیی        پتو رو از سرم پا

 ..        حس عذاب وجدان داشتم که مهتاب سابق نبودم

  گذاشتن سر یول...کنمی مي        ناراحت بودم که دارم با احساساتش باز
 

  زدی بهم داده بود که اگه حرف نمی شونه هاش ، اونقدر حس آروميرو
 

  که ی به قول خودش دنجي اون جايتو.. بخوابم اونجا تونستمی میحت
 

 ! شده بودندشی متوجه دنجگهی اصال هم دنج نبود و چند نفر داتفاقا
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 !دی شاکردمی داشتم عجله می        کم

 با مهرداد بهم ..زدمی مرونی جلد مهتاب بنی بود از اازی ندی        شا
 
 از .. به سر رضا آوردمی چند ماهه چنی آوردم ای خودم نميبه رو..زدمیم
 
 ..گرفتمی ممیرامش ، تصم آي ، و تورفتمی می خونه حتنیا

  یقاط.. حس انتقام مسخرههی رو داشتم بخاطر زی        من همه چ
 
 !کردمیم

 ! رضا رو دوست داشتچارهی بي        مهرسا

 !رمی جاش رو تو اون خونه بگامی که خودم بزدمی        داشتم کنارش م

 !ارمی سابقم کم بی از زندگخواستمی        فقط چون نم

 ! فکر کرده بودم که اون خونه ، رضا هم باهاشهنجاشی به اگهید        

 !خواستمی رضا رو هم باهاش مدی        با

 !خواستمش؟ی        من م

  ی دهم مهرداد هم بهش احساسکی االن ، مطمئنم بودم نی        هم
 

 ..ندارم

 ؟! کنمي بازشی        چرا با زندگ

 ؟!رهی نفسش مکنهیکه نگاهش که م باشه ي        چرا نگذارم با دختر

 ! مهتاب ؟ي        خل شد

 ..دمی سرم کشي        دوباره پتو رو رو

 !يدیاون همه نقشه کش..گهی دي        خل شد

 ! برات بکنه؟تونهی مکاری        مهرداد چ

  گهی ، اونم ده سال دخرهی برات مي نود متري خونه هی        فوق فوقش 
 

 .. قسط و وام و زهرماری ، با کلاحتماال
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 ..        اونوقت مهرسا بره کجا 

 ..        بره

 ..        پتو رو کنار زدم

  بزرگش برام از يخونه .. من رضا رو دوست ندارمیوقت...        بره خب
 

 !شهی موش خفه کننده تر ملونه

 ! مهتاب هی        کاف

  !گهی دیکنی به مهرداد فکر مي داری بگيخوای        االن م

 !        خاك تو سرت

 !ي کارمندی حقوق معمولهی        مهرداد خودشه و 

  آقا پشت سرش ي به پولداري چون پدرمونهی مينجوری        تا ابد هم ا
 
 !ستین

  مونیپش.. هر روزینیبی مهرسا رو می و زار و زندگيای        اونوقت م
 
 .. و شی رسوندنجای تا انکهی از ایشیم

 ...ي       قطع کرد 

 !شهی می چمینیبذار بب..خسته نشو..        برو جلو

 ! نقشه بکش مهرداد رو بنداز دورهی        فعال فقط 

 ..ي        وا

 ..گهی دزدمی مرونی        داشتم از جلد خودم ب

  روزها ، آرامش فقط با نی بود که انی که برام روشن بود ، ايزی        چ
 

 ..شدی مقیر بهم تزر نفهی يصدا

  مهرداد ، ي شماره دنی شدم و با دزی خمین..        تلفن اتاق زنگ خورد
 

 .. فکر برش داشتمبدون
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 ؟! که يخواب نبود.. مهتاب-         

 ! صداش چرا حال خوب کن بود؟نهمهی        ا

 .. بالش گذاشتم و چشمهام رو بستمي        سرم رو رو

  نی هم تو اگهی چند ماه دشدیمثال م..شدی دار م کشي کاش بازي        ا
 

 .. مربوط به مهرداد موندقسمت

 !؟ی خواب-         

  ی بدبختیکل..دادی که بهم میمهرداد همراه حس خوب..شدی نمی        ول
 
 .. پشت سرش داشتگهید

 .. سر کوچه بشمي خونه الی خی بتونستمی        نم

 .. نه-         

 بخدا انگار دارن بهم فحش !.. آخه؟یکنی رو چرا خاموش م تلفنت-         
 
 !شنومی خاموش رو مامی اون پدنیم

 ! بخوابم خواستمی م-         

 !صداش رو کم کن خب.. بخواب فدات بشم-         

 ! باشه-         

 ! با هم بشمتینی باشه و بي من فدا-         

 ..دمی        خند

 ! چرا خله ؟ینی ب-         

 ! خوشگلهیلیخ..ينجوری هم-         

 ..        خنده ام گرفته بود

 ! چشمهات گنیمردم م..وونهی        د

  !گهی        خله د

 ! مهتاب؟-         
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 ! بله ؟-         

 ! بار بعدش بگو جونم هی -         

 !زننی حرف مينجوری پسرها ا-         

 ..م لبخند بزنم خنده اش ، باعث شد خودم هي        صدا

 ؟! اومد چرا ی        ازش بدم نم

 !همش نقشه بوده.. نقشه بودههی        

 :        کش دار صداش اومد

 ! جوونم -         
         
 ! دلم برات تنگ شده باز که -         

 !        دل منم 

  بخدا دلم برات تنگ یول.. کردم صبحتی عصباندونمی م-         
 
 فقط ..ی کی تا خودت بگکنمیمن صبر م..ي تو بخوایهر چ..باشه..ماا..شهیم
 
 ؟!خوبه..دو ماه حاال.. ماههی..فوق فوقش .. طول نکشهادیز..،

         
 ! آره؟-         

 ! آره -         

 ! قربونت برم-         

 قراره با دوستم ...ازدهی ساعت ده یی از سر کار برم جادی فردا ، با-         
 
 ! ؟يای صبر کنم تا بيخوایم..مم..ي اداره مرکزمیرب

 ! ؟ازدهی ده -         

 !؟يری بگی ساعتیتونیم!  اوهوم-         

 ! رو سرشونارمی ندن سقفو م-         

 !میدی        با هم خند
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  رابطه بهم بخوره نی داشت حاال که قرار بود به هر حال ای        چه اشکال
 
 !گرفتم؟یش رو م خوبي از حالهای کم،

 ..خواستمی        دوباره شونه هاش رو م

 ..ای..کردمی مي فکرهی نشستمی حتما می        فردا ول

 ! بعدي تا آخر هفته ای        

 ! بهترهينجوریا..        آره

 !کنمیبعد کاتش م.. هفته هم بگذرههی نی        ا

  خواب کردیقاومت م آشپزخونه ، مزی دورتر ، رضا سر مي        چند متر
 

 ... غلبه نکنهبهش

  دی باگهید.. بوددهی وقت بود برگشته بود خونه و خوابیلی        مهتاب خ
 
 ..شدی مداریب

  رو غلت زی مي روي سبزهابی چسب خورده ، سي        با انگشت ها
 
 ..دادیم

  هاش هم وهی باغ بود و اکثر مي سبز توبی        فقط دو تا درخت س
 

 !نارس

  تر و دهی رسیی باالي داده بود دو تا باالصی تشخنیی از اون پای        ول
 

 ! تر هستندرشت

 ! نکرد و از درخت باال رفته بودیی مهرسا رو اعتناي        هشدارها

 .. ها رو باز غلت دادبی        س

  ي برا" بود دهی ازش شننکهی مهرسا که بعد از اي به دلخوردی ارزی        م
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 "! يدی من چيفکر کردم برا" گفته بود ، " مهتابه

  داری از خواب بی وقتنیری شي اون لبخندهادنی به دی ولدیارزی        م
 
 ..شدیم

 .. به بدنش داد و به پله ها نگاه کردی        کش و قوس

  ی و فردا صبح به سختبردیشب خوابش نم.. هم بهتر بوددیخوابی        نم
 
 ...دشی مداری بدیبا

 !؟یشی نمداری        چرا ب
 

  آرامبخش نی بعد از خوردن چهارمنی دورتر ، حسلومتری        و چند ک
 

 .. شده بودهوشیدر واقع ب.. بوددهیخواب

 .. اشنهی سي اف شش در هشت روي        با قاب عکس ام د

 ... عکسش با مهتابنی        آخر

 دهی        ش

 . برگشت و بهم لبخند زددیو که پوش مانتوش رينهای        آست

  .گهی دمیرفتی با هم ميکردی صبر م-         

 تو هم که ..ستیزودتر برم بد ن.. هم دارمگهی دي کار کوچولوهی -         
 

 .شتهی دوستت پاالن

  برسونمت نی صبر کن با ماشقهیچند دق..گهی درهی داره منای م-         
 

 !خب

 : شونه ام زد و از کنارم گذشتيو        دستش رو کوتاه ر

 خسته .. برمادهی کم هم پهی خوامیم.. حوصله ندارم بخدادهی ش-         
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 برو ..گهی دگردمی و برمي اقهی دو دقرمی مرمیگی می تاکسابونی سر خشدم
 

 !برو به دوستت برس..زمیعز

 ! اوهوم-         

 . خدا نگهدار-         

  ي داشت تويالبد کار..شدی خونده نمیوصلگ اش که کم حافهی        از ق
 

 ! من بفهممخواستی که نماداره

 . خداحافظ-         

  بخش، تند از پشت سر مونا يتو.         در رو بستم و برگشتم داخل 
 

 .. که متوجه نباشهگذشتم

  همش موقع کار با هم شدی و نمشمی بود اومده بود پی دو ساعتنای        م
 

  هم ي اگهی دزی نبود که بشه همزمان به چيکار من هم طور..می بزنحرف
 

 ! کردفکر

 !        اجازه ندادم لبخندم پر رنگ بشه

 ! خوبي گهی ديزهای        چ

 لبخند ..خوردی        در اتاق استراحت رو که باز کردم داشت قهوه اش رو م
 

 :زد

 ! با دوستتیکار داشت.  مزاحمت شدمدهی ش-         

 : و نشستمدمی رو کشی   صندل     

  هم ي اگهی کار دنکهیمهتاب مثل ا.. من ندارميعجله ا.. نه بابا-         
 

 .داشت
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 : گذاشتزی مي رو رووانشی        با لبخند ل

 !م؟ی بود که ما براش گرفتیی زاراکی همون تون-         

  ادی هر روز مدرنقیا..؟!شهیباورت م..دیشا!...فکر کنم..امم!.. مهتاب؟-         
 
 ! کدوم بودهدونهی خوشگلتر ، آدم نمهی و از اون قبلدی لباس جدهی با

  از گردن یکیباباش .. پولدارنیلی خنایا ..شونی بشناسدی با-         
 

 ! بازار فرشهيکلفتها

 : کنان تکون دادمدیی        سرم رو تا

 بزرگ و دلبازه ...اش بابي خونه نیهم.. بار رفتم خونه شونهی.. آره-         
 

  که آدم روش نشه باهاشون برخورد ستندی هم ني اونجوریول..خونشون
 

  ينجوری انایا.. رو که ؟دهی تازه به دوران رسي پولدارهانی ايدید..کنه
 
  رو فشونی تعریلیمامانم خ..نی و متدی هم مذهبیلیخ..ستندین

 
 !مامان من که به همه مشکوکه..کنهیم

 :دی        خند

  یلیداداش که خ.. شونشناسمیم..دونمیم..آره..دونمی خاله رو که م-         
 

 . همکارمونه وقته

 .رضا .. اوهوم-         

 : کرد و بعد ادامه دادی        مکث

  و االن جلو روت بخوام ی نه بخدا چون تو دوستمي جددهی ش-         
 

  شما رو اقتی ل و شوهر آشغال مهتاب ، واقعانی بنظرم امیول..بگم
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 ...نداشتند

 :        دستم رو گرفت و با لبخند ادامه داد

  !ی خدا خودش هواتونو داره حساب-         

 ! زدی        و چشمک

  ..دمی        خند

 ؟! پسی بهم بگیخواستی می کشعوری ب-         

 :        چشمهامو گرد کردم 

  یچیه.. که بهش گفتميفر ننی انگار تو آخریگی مي جورهی -         
 

 ! که به تو گفتم نشده

  تلفن بهش در مورد فربد گفته بودم ، ي        از چهار روز قبل که تو
 

  گفتیاولش که همش م..میزدی و حرف مزدی شش بار زنگ ميروز
 

 !دروغ  !..یوانیفربد ک!..فربد؟ !..شعوریراست بگو ب!..دروغ

  هی.. حواستو بده هادهیش..؟ !قایدق ی گفتی به مامانت چی گفت-         
 

 .. نشه کهيجور

  کم هی و دمشی بهش گفتم دنکهیفعال فقط در حد ا.. بابادونمی م-         
 

 ... و می زدحرف

 : زدم و ادامه دادمی        چشمک

 ... هنوز ازدواج نکرده و-         

 . از من مشخص تر بودنایذوق م..میدی        با هم خند

 : بار هر دو دستم رو گرفتنی ا       

  اولش یعنی.. چقدر خوشحال شدمدمی شنیدونی نمدهی ش-         
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  من گفتم یه.. فربد هایتو گفت..کپ کرده بودم.. نشدمخوشحال
 
 ..شنومیاشتباه دارم م..نه..شهینم..نه

 ..دمی        خند

 ..زمی عز-         

 .. خوابم نبردجانیشدت هاصال شبش از ..شوکه شدم.. باور کن-         

 .. بدهصی تشخیی جاهانی همچهی رو از شی واقعي دوستهادی        آدم با

  هی گری خودم از شدت ناراحتیوقت.. کردهی من گري با غصه هانای        م
 
  چشمهاش برق ی هام ، از شدت خوشحالی اومد ، و با خوشی هم نمام
 
 !دیخندی و از ته دل مزدیم

 :دش رو جمع کرد         لبخن

 !؟ی برا چشتری که بیدونی م-         

 ..        سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 ؟! برا صدف-         

 : به صورتش دادی        حالت چندش

  دست گذاشته یکی انگار دمش،یدی بخدا تا االن هر وقتکه مدهی ش-         
 

 .. خوب نفس بکشمذارهی گلوم نمدور

  وقت قبل بهمون یلی خودش رو خفیاون ذات کث...نایلش کن م و-         
 

  واقعا کردمیفکر م..من واقعا قد تو دوستش داشتم..؟!يدید.. دادنشون
 

 !چقدر موزمار باشه آدم؟..دوستمه

 : رو بلند کردوانشی زد و لي        پوزخند
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  یاون ، نصف فهمنی مهی و بقدونمی و من ميدی که تو دی اونزمی عز-         
 

 !میدی و ما هنوز نفهمنهی زمریدو برابرش ز!..ستی صدف هست هم نکه

 :دمی رو سر کشمیی        چا

 از بخش تو هم رفته خدا رو ..می ندارشی کارگهیما که د.. ولش کن-         
 

 ! اصال شینیبی نمشکر

 !..نجس!..یمی دفتر کریمنش..خانم رفته اون باال باال ها.. آره-         
         

  هی رو چارهی بيمحمود!.. آخر سر کنهی کار خودش رو مدونستمی م-         
 

 .. کنار زد و خودش رفت جاش رو گرفت يجور

 .. کرد و ساکت موندی        نچ نچ

 ! چرا ؟يخوری مخودیحرص ب..؟! پز دارهگهی دی منش-         

  االن نیمه..؟ !دهی شی چیعنی یفهمیم !..یمی دفتر کری منش-         
 

 !ی کاردانی مدرك فکسنهیبا  ! شترهی دو برابر تو هم بحقوقش

 ! به درك -         

 بعد اون موقع اگه ..دهی شینی ببدیبا!.. رئوسا گرمسی رئي با همه -         
 

 !یمی کري آقاگهی مي جورهی!.. حرص نخوریتونست

 !        حرص خوردنش آشکار بود

 !یمیپسر کر!.. پسره رو هم بزنهنی گول اهتونی بخدا مدهی ش-         

  !نایولش کن م!.. بزنه -         

  زشی که همه چی کسياونم برا..ستمی ني بقرآن من آدم حسود-         
 

  نیاز ا !..ارهی به دست آورده و مي و فتنه گری آب زنری با حقه و زرو
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  یدونیم..؟!چرا واقعا !.. افتن ؟ی نمری گچوقتی آدمها هنجوری چرا ادلخورم
 

 ؟! هاشی دو بهم زننی آب کرده ا اری چند نفر رو زسر

 ..شدی مدای آدمها پنجوری از اشهیهم.. بگمی        چ

  نی خود اری تو و فربد بهم خورد تقصنی بیهر چ ..یدونی تو م-         
 

 ..شعورِی ِ سگ ِ بکثافت

 .. در مورد منیول!.. خب؟میشناسیصدف رو ما م!.. ؟نایم... هوو-         

 :دی کوبزی مي دستش رو محکم روهی        

 .. بگميزی مدت من چنی تو ای اصال نگذاشتدهی ش-         

 ..        مکث کرد

 ؟!ی چ-         

 .. کرد کهي کارهیصدف .. من بهش مشکوکم-         

 ! شروع کنهخواستی        باز م

  زویهمه چ.. کردمفیرات تعر رو بزی ، همه چزی به رزی من ر-         
 
 .. ندادم که به تو حی توضنقدری سوده هم اياون موقع برا...نایم

  اون ساناز ي هیقض.. کردهي کارهیخودش ..دهی خودش بود بخدا ش-         
 

  ..رو

 :        اومدم تو حرفش

 ..من ده بار همه ..؟!ی از اول شروع کنيخوای دوباره م-         

  وسط نی ايزی چهی..نی هميمن اصال امروز اومدم برا.. بذار تو-         
 

 !ستی من مشخص نيبرا

 !؟ی چ-         

 ..که... فربد اصال بهت گفته -         
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 !و؟ی چ-         

  ي که تو کرديدر مورد کار.. شدیچ..ي کردي گفته چرا اونجور-         
 

 ؟!ي رو بهم زدزیچرا همه چ..؟!ي رو کردنکاریکه چرا ا.. زده؟یحرف

 : بهش نگاه کردمی        عصبان

 من کات ..یزنی حرف خودت رو مي تو که باز دارنایم!.. کدوم کار؟-         
 

 !خوادیفربد خودش گفت منو نم..نکردم

 :دادی اجازه نمتمی عصبانی        دهن باز کرد ول

 !..ون تموم شد ا! م؟یزنی در موردش حرف ممی اصال چرا االن دار-         
 

  !نای متموم

  چون میزنی در موردش حرف ممیدار! ترسمی چون من از صدف م-         
 
 !ادی برمي موجود هزار چهره ، هر کارنی ااز

 !ي خواستگارادی داره مگهی ديفربد هفته !.. بترسم؟ی واسه چ-         

 : دستش نگاه کردي تووانی و به لدی کشي        نفس بلند

  کرد شما از ي کارهیاون .. بودهونی صدف در مي پادونمیم من -         
 

 !فتاده؟ی نریاصال چرا گ!..تونهیبازم م..دی جدا بشهم

 : بهم نگاه کرد رهی گفته باشه ، خيزی انگجانی هي        انگار جمله 

  روشن زی وسط همه چنی ادیبا..؟ !دهی نپرسيزی چرا فربد ازت چ-         
 

 !ست؟ی نچرا براش مهم...بشه

 ..مهم االنه که..ستی منم ني برا-         

 :دی جلو کشی        دستم رو گرفت و خودش رو کم
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 که !..صدف ..دهیجمع کن ش!.. حواست رو جمع کنگمی من فقط م-         
 

  ، دی از هم جدا بشي شک ندارم خودش باعث شده تو وفربد اونجورمن
 

 ؟!نوی ایدونستیتو م..تن با هم دوس.. االن هم با فربد رابطه دارهنیهم

 ..        با تعجب نگاهش کردم

 ! دانشگاه با هم آشنا بودنيخب اونا از دوره .. خب-         

  و کردی مقی اومد در موردت ازم تحقشی چرا صدف چند ماه پ-         
 

 !خواست؟ی ماطالعات

 ! صدف؟-         

 :        سرش رو تکون داد

  کشونهی حرف رو مي جورهی ادی بشینش هم بحثش پ االنی هم-         
 

  و هیاز بس حرفه ا..شهی باشه که نشناستش متوجه نمگهی دیکی.. تو سمت
 

  در موردت خوادی مشمی من قشنگ متوجه میول!.. حرفهاش کار شدهرو
 

 .. و شهای تو سازمان و همایکنی مکاری و چهی که کارت چنیا!..بدونه
         
 ..؟!دیپرسیرا قبال نم چ-         
         
 چرا !.. تو کله شهيزی چهی بفهمم تونمیم..دهی شکنمی من حسش م-         

 
  شما ي بهم خوردن رابطه ی خودش فاکتور اصلکهی در حالفتهی بری گدینبا
 

 ؟!بوده

  بود که فربد نی ما اي بهم خوردن رابطه ی چون فاکتور اصل-         
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 .. و بهمبرگشت

  که يهمون روز!..من همون موقع بهت گفتم!.. بودی فربد عصبان-         
 

 !..یکنی ازدواج مي و مامانت گفت داردنتی داومدم

 .. انداختمنیی        سرم رو پا

  انگار ي شوهر کردی رفتي و جوري کردشی که از همه مون مخف-         
 

 ! شوهر برات قحط بودهکه

  !نای مکنمی خواهش م-         

 .. بهت گفتهيزی چهی بوده و یفربد عصبان.. نه بذار-         

 .. بشنومخوامی نم-         

  ي برادی بايزی چهی وسط نیا.. توينه فقط برا.. بگمخوامی من م-         
 

 !.. روشن بشهیکی من
         
  ی خوبطیشرا.. هم موجه بودهلشیدل!.. بودهی فربد عصبان-         

 
  و ی زندگانی در جرشتری موقع با صدف جور بودم و بمن اون..نداشته

 
 چند .. استخدام بشهتونستی جا نمچیه..اخراج شده بود.. فربد بودمطیشرا

 
  یاوضاع مال.... بوددهی شرکت به بن بست رسهی راه انداختن ي کارش براجا
 

 .. داشت و نداشتی باباش هر چییالی ويسر خونه .. نداشتیخوب

  !!دونمیم..من ..همه رو...رو نای ا-         

 ! صورتش تاب دادم تا بس کنهي        چشمهام رو تو

 .. م-         
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  دلش خواست بار من کرد و ی وجور ، برگشت تو تلفن هر چنی با ا-         
 

 ..حاال هم..رفت

 ..دهی ش-         

 !نای حاال هم تموم شده م-         

 به روح ..خورمیبخدا قسم م..اشتفربد دوست د! تموم نشده -         
 

 فربد اون !.. اونم سر مامان خورمی قسم نمی من الکیدونیکه م..مامانم
 

 .. شدهمونیچند روز بعدش پش!.. بهت زدهتی عصباني رو فقط از روحرفها

  ازش ي بعدش که من ازدواج کردم اصال خبرمی ماه و نهی فربد تا -         
 

 .. شده کهمونی پشیک..نشد

 ..ی حاال هر چ-         

  وی به قبال که چي گردی برمی هيتو دار..ستی نی نه حاال هر چ-         
 

 ! بهم بگونویا!..نا؟ی می کنثابت

 : شدرهی        خ

  طول دیشا.. نداشتیاوضاع خوب..یحاال هر چ.. شدهمونی پش-         
 

  تو  بوددهیپشت دستش رو که بو نکش.. تا خودش رو جمع کنه دهیکش
 
 ..ی شوهر کني بريخوایم

  ي خودم و عموم ، چقدر منو توي من بهش گفته بودم خانواده -         
 

 ! گذاشتنفشار

  صدف ت،یهمون صبح روز عروس!..دهیش!.. شدمونیپش! .. فربد-         
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  کبود، ي ، با لبهادهی زده باشه ، با رنگ زرد و پرششی که مار نی کسنیع
 

 ...شمی پاومد
         

 حاال من خودم دو !..دیپرسیداشت ازم م..؟! ازدواج کردهدهی گفت ش-         
 

  رفتم دم،ی رو فهمزی و همه چدنتی قبل ازدواجت که اومده بودم دروز
 

  هی داشتم گردهیبخدا ش..بهش گفتم برو به فربد بگو.. بهش گفتمعیسر
 
  شده و یصبان فربد عي از حرفهادهیش..گفتم گناه داره ..ششی پکردمیم
 

 گفتم برو به فربد .. فشار قرارش داده بودني اش هم از قبل توخانواده
 

 ؟!گهی به من می چیدونیبرگشته م..بگو
         
 !خوادشی گفت فربد بهش گفته نم-         

 ! گفته بودينجوریا..خب.. نگاه کردمزی        به م

 قول و .. ازدواج کنهیمی اشکان کري با دختر عموخوادی        گفت فربد م
 

 ! رو هم گذاشتنقرارهاشون

  برگشت و تو تلفن با داد بهم گفت یوقت..دونستمی هم منویا..        خب
 
  ی شوهر کن ، منظورش چي دوست داریبرو با هر ک..؟!خوادی تو رو میک
 

 ! ؟بود

 .. وشی گفت رفتن خواستگار-         

 ! بسهنای م-         
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  رو ی چون فربد آب پاکدهیاب مثبت هم گرفتن و ش گفت جو-         
 

 !کنهی داره ازدواج مختهی دستش ريرو

 ! کار رو کردنی همقایفربد دق.. آره-         

 :        داد زد

 .. خب چرا -         

 : آورد نیی به در پای باال رفته اش رو با نگاهي        با اشاره من ، صدا

  اتاق من و يصدف اومد با اون حالش ، تو..تی چرا اون روز عروس-         
 

  دی ، نباکنهی داره ازدواج مدهی شیدونستی تو مدی ازت پرسی اگه کسگفت
 

 ؟! بهم گفتنویچرا ا..؟!دهیچرا ش!.. آرهیبگ

 .. خب-         

  تونهی که ؟ چقدر زرنگه و مشیدید..یگی می چي بهش گفتم برا-         
 

 !هی و عصباندهیگفت فربد شن!.. که طرف نفهمه کنهی رو قر و قاطزی چهمه

 .. موندمرهی        به دهنش خ

 ؟!هی فربد عصبان-         

  داره ازدواج دهیگفت چرا بهش نگفتم ش!.. گفتينجوریآره ا.. آره-         
 
  ونی گري با چشمهاروزیگفتم من که پر.. آوردمیداشتم شاخ در م!..کنهیم
 

  کارمیگفت مگه من ب!.. حاشا کردي جورهی..و  گفتم برو به فربد بگبهت
 
  بود و اصال متوجه ختهی سرم ري کار رویکل ..یگی می تو چنمی ببامیب

 
 ! نبودمحرفهات

 ! گفت؟نوی صدف ا-         
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 حاشا کرد .. از تعجبافتادمیمن داشتم پس م!.. آره بقرآن-         
 

 حاال .. باشهيجورنی اانی جردیگفتم شا.. گفتميزی چهیگفت من ..اصال
 

  خی گفته بود دختره به فربد جواب مثبت هم داده و تارروزشیپر
 

  به من ينجوری بعدش اگردهیبرم!.. هم مشخص شدهشونیعروس
 
  دونستمینم..گهی دزدمی مرونی از جلد خودم بتیداشتم از عصبان!..گهیم
 
 بود  رفته ی چدونمینم.. بوددهی ترسیلی بود خی هر چهیقض.. بهش بگمیچ
 
 گفت اگه ..زنهی با من حرف مي اونجورگردهی برمیول!.. فربد گفته بودبه
 

 خودش رو که کامل کشوند  !..گفتیمنو م..یدونستی بو ببره تو مفربد
 

 ..دای که اون سرش نا پارهی سرت مییگفت بال..کنار

 ؟!صدف! ؟ی چ-         

  که سرت یی بالنی کمتریدونستیبفهمه تو م..هی گفت فربد عصبان-         
 
 فکر سر کار .. جمع نشهیچی آبروت رو ببره که با هي جورهی که نهی اادیم
 

 !ی کنرونی از سرت بدی رو هم بااومدن

 :        هاج و واج بهش نگاه کردم

 ؟! گفتنویا.. واقعا-         

 از .. اومدی از دستم بر نميمن کار..ي تو اون موقع ازدواج کرده بود-         
 

 ..چه برسه به فربد..دمیترسی صدف و نقشه هاش هم مدخو
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  يمگه خود نبود..یگی مي داری بهش بگم چشدی اصال زبونم باز نم-         
 

 !یزد رو شونه ام و گفت خود دان.. فربد بهش کات دادهیگفت
         
 ! بعدش هم رفت -         
         
  و کردمینده بود به عقدت هم بلند م ساعت موهی بخدا اگه دهی ش-         

 
 برم به .. بکنمکاری چدی بادونستمی تا چند روز اصال نمیول..گفتمی مبهت

 
  کرد شدی نمياصال کار..؟!با فربد حرف بزنم..؟!به تو بگم.. بگمیک
 
  بار به روش هیصدف هم هر چند روز ..زیتموم شده بود همه چ..گهید
 

 زده بود به حاشا که من بهش ..کردی مدمی اومد و تهدی مخودش
 

  و دوستانه اش با مانهی صمي بهم گفت رابطه می مستقری غیلیخ...گفتم
 

  سرم یی که بتونه کمکم کنه اگه فربد بخواد بالشهی هم باعث نمفربد
 
 !ارهیب

 ؟! گفتينجوری ا-         

  يمنم کار.. حرفهاش بودن که گفتمنی عنایا.. به روح مامانم قسم-         
 
  و چقدر هم يتو ازدواج کرده بود!.. به تو بگم؟امی بشدیم.. بکنمشدینم
 

 ؟! که ادتهی..نی با امي بودخوش

 ؟! نبودادمی        چطور 
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  هم ی و وقتی بشدی حرف زده که از فربد نا امي صدف با تو جور-         
 

  و اون ي باهات حرف زد، تو بلند شدتی عصباني توي خودش اونجورکه
 
  حرف ي با فربد چطوریول!..ی احمقانه ات رو گرفتي مسخره میصمت
 

 !..دونمی نمنویا..؟!زده
         
 با کل خانواده .. با هاش دارهی خوبي رابطه یلیخ.. اصالفهممی نم-         

 
  یوانیک.. داداش فربد دعوت شده بودرارسالی پيبه جشن نامزد.. اصالاش

 
  االنش نیهم!..کنندینهاشون دعوت نم رو به مراسمها و جشی هر کسها
 

  فربد و گهی منهیشی مهی بقشی پي جورهی.. خبر دارم که با هم خوبنهم
 

 !انگار داداشهاش هستن! فرداد
         
 ! ، انگار باهاشون بزرگ شدهی و الي آدرگهی مي جورهی -         
         
 ا اون حالش اومد و اگه خودش بوده که اون روز ب!..نهی حرف من ا-         

 
  فربد ناراحت نکهی ایعنی نیا..میدونستی ميزی چمی بگدی نباگفت

 
 چون خودش رو .. افتادهی هم که صدف داشته پس مادیاونقدر ز..بوده

 
 ..دونستی می اصلمقصر
         
 اگه فربد اونقدر  !..نهیحرف من ا..؟! افته صدف ی نمری حاال چرا گ-         
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 چرا االن ازت ...دونستهی تو رو مقصر میعنی بوده ، یان و عصبناراحت
 

 اگه اونقدر !... افته ؟ی نمریچرا صدف گ..؟!ي بدحی براش توضنخواسته
 

  با خبر بوده ، پس شی زندگي با فربد داشته ، که از همه ی خوبي رابطه
 

  شهی چرا دستش رو نمیول!.. حرفهاش رو از سر عمد ، دروغ گفتهتمام
 

 ؟! گفته که هنوز با هم خوبنیبهش چ..د فربيبرا
         
 من دلم .. سرهم کرده و به فربد گفتهی رفته چستی معلوم ن-         

 
  شد که صدف يخدا رو شکر جور.. خدا رو شکرزی حاال که همه چخوادیم
 

  نیچرا ا!..چرا هنوز با فربد خوبه؟..؟ !افتهی نمری دماغش بسوزه ، چرا گتنها
 

 ! همش قصر در بره؟دی باطونیش اصل ِ خود

 ؟! داشتي ادهی ها ، چه فاي حرفها و دل دردنی        زدن ا

 !یچی        ه

 ؟!در مورد گذشته..؟!دهی ازت نپرسیچی فربد ه-         

  در مورد یحت!.دهی از من نپرسیچیدرمورد گذشته ه..یچیه.. نه -         
 

 چون در مورد .. جدا شدمستهدونیفکر کنم از قبلش م..یچیه!.. طالقمعلت
 

 !دی نپرسيزی چاونم

  ری نقشه بکشه که گينجوری هم بتونه اطونی بخدا اگه خود ش-         
 
 ! تو رو خدا ینیبیم..فتهین
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  وانی ته لي مونده ی باقیی هم قالب کردم و به چاي        انگشتهام رو تو
 

 .. کردمنگاه

 !        حالم گرفته شد

 ! من داشت؟ي براي ادهی کردن گذشته چه فا        انگولک

 ! بخدایچی        ه

 ..ي خود اعصاب خردی        فقط ب

  بگه که ادیاونم ب..ي        من برم بهش بگم تو چرا اونجور با من حرف زد
 

 !؟ی گرفتمیتو چرا اونقدر عجوالنه تصم.. بودمی عصبانخب

 !م؟یاری از توش در می پنج سال قبل رو که چمی نبش قبر کنی        ه

 ! دست صدف رو بشهرمی        گ

 ؟!شدی چند وقتم حل منی اي مشکالت و دردسرهاي        همه 

 ! بهم داد؟نی که امیی حرصهاي        همه 

 !        نه بخدا 

  که ی        فوقش هم که رفتم زدم تو گوش صدف که چرا بهم دروغ گفت
 

  ! کردهي از ساناز خواستگارفربد

  شی مشکالت پنی کدوم از اچی ، هکردمی        من خودم اگه عجله نم
 
  زوری کاتالهی صدف فقط مثل يحرفها.. خودم بودمیمقصر اصل.. اومدینم
 

 ..بود

  ي جهی کنم نتعشی ضاخواستمی ، مشی زرنگنای        اونم با اون به قول م
 

 ! خودم هم نداشتي برایخوب

 !کردی به قبل نمي اشاره انیفربد کوچکتر        مخصوصا حاال که 
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  خودش رو گردن گرفته يرهایاونم تقص.. رو قبول کرده بودزی        همه چ
 

 .. و کردی به گذشتمون نمي اشاره اچی البد که هبود

 ..        لبخند زدم

 !        فربد کارش درست بود

 ب کردن لحظه  گذشته باعث خراي غصه هادادمی اجازه مدی        منم نبا
 

 ! خوب االنمون بشنيها

  به دادمی و دلم رو مکردمی فربد، گذشته رو رها منی عدی        منم با
 
  ..ي خونه ي خوشگلمون، توي ندهیآ

 !        لبم رو از داخل گاز گرفتم

 ! خوشگلموني        خونه 

  مای پهی.. باعث شد دستم رو به طرفش دراز کنممی        چشمک زن گوش
 
 .. مامان بوداز

  زودتر ی کمیتونست.. بابا بزرگيخونه ...دهی رسشبی دتییزن دا"        
 
 ". خونه ایب

 ..دمی کشی        پوف

 ..ومدی همراهش نیی        آخر دا

  یگفتیحاال م..مشینی ببي چند روزادی بمی        چقدر بهش اصرار کرد
 

 .. ندادن و ی بگه مرخصخواستی باز مهم

 .. که مزه نداشتیی تنهایی زن دادنی      د  

         الهه

 ! فرداد تو رو خدا ، تو رو خدا بذار برم -         
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  ي کرد و شروع به زدن امضاهامی شونه و گوشش تنظنی        تلفن رو ب
 

 ! اومدی مری زنیلی آيصدا.. دوم کردي برگه

 ! گرفتنشیقربونش گوش!... قربون امضا زدنش-         

 : لبخندش رو گرفت ي        جلو

 ؟! االن ي بريخوای می کدوم جهنم-         

 ! فرداد-         

 : خفه گفتي و با همون صدادی اش کوبنهی سي تونیلی        آ

 ! برا خودکار تو دست گرفتنشرمیبم!  قربون حرف زدنش-         

 ! گفت يو همراه لبخند مح"کوفت" رو فاصله داد و ی گوشی        کم

 ! برمدیبخدا فرداد با!.. ساعت همش می ن-         

  دمش يدهنش رو باز کرد که جور...شدی می واقعا داشت عصبانگهی        د
 

 .. کنه تایچی قرو

 !.. بهم زنگ زدههی مامان سا-         

 ! حرکت موندیهمونجور ب.. رو که باز کرده بودیی        لبها

 ! بود تو شرکتمیمنش!..هیسا!.. که؟شیشناسی م-         

  !هی        مامان سا

  ی برگه ها بي فرستاد و دستش رونیی صدا پای        آب دهنش رو ب
 

 .. شدحرکت

 ؟! خب-         

 ..خب پس..نبود..نه..ناراحت نبود..        لحنش 

  از آرامش از دست رفته اش ی پر ذوق الهه از پشت خط ، کمي        صدا
 

 !گردوند بررو
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 مامان بزرگش رفته ..انشوی جرگمیحاال کامل بهت م.. فردادنی بب-         
 

  بهش گفته هی مامان سانکهیمثل ا..حاال..کربال فکر کنم ..یارتی سفر زهی بود
 

 !ارهی چادر و سجاده بهی من يبرا

 ! الهه پر از شوق بودي تک خنده ي        صدا

 .. گوش دادي راحت ترالی با خ داد ورونی        نفسش رو راحت ب

  برام نیریحاال ش.. از اونجا برداشته آوردهچارهیب.. منيبرا!.. فکر کن-         
 

 !فرداد .. االن دم در آورده
         
 ! تو رو خدا -         
         
 !خواهش.. ازش تشکر کنمششی تو رو خدا بذار برم پ-         

  بهش نکهیه اش گذاشت و فرداد بدون ا شوني دستش رو رونیلی        آ
 

 : کنه کنارش زدنگاه

 !؟ی ال-         

 :        تند گفت

 ؟! بله -         

  دهنش ، از خودش دورش ي با زدن تونباری باز جلو اومد و انیلی        آ
 

 :کرد

 .. اعصاب من -         

  مچهی ن الهه باعث شد حرفش رو قطع کنه وهی کشدار و عصبي        آ
 

 ! بزنهيلبخند

 ! ندارهي ادهی فاگهی هم دی کنی االن معذرت خواه-         
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  ی و عصبدی قطع کنه شننکهی فرداد گفتنش رو قبل از اي        صدا
 

  کی رو نزدشینی که از فرصت استفاده کرده بود و بنیلی سمت آدیچرخ
 

 ! گرفته بودگردنش

 و سمت در  ..رهی فاصله بگعیه سر کدی        اما با قطع تلفن ، بهتر د
 

 !کردی که رو به فرداد اشاره میبا انگشت!..عقب عقب..رفت

 ! از اونا منمیکی اگه هزار نفر تو رو دوست داشته باشند -         

 : عقب رفت و ادامه دادگهی قدم دهی        

 ! از اونا منمیکی اگه صد نفر دوست داشته باشند -         

 : ادامه دادنیلی به صورتش داد و آيد حالت مسخره ا        فردا

 ! از اونا منمیکی اگه ده نفر دوست داشته باشند -         

 : رو بلند کرد وانشی رو گرفت و فرداد لرهی        دستگ

 ! نفر دوست داشته باشه، اون منههی اگه -         

  شده بود  که سمتش پرتابي اشهی شوانی رفت تا لرونی        کامل ب
 

  خورده شهی به شی کوتاه در رو باز کرد و با نگاهیبعد از مکث.. نخورهبهش
 

 : گفتعی ، سرها

 ! دوست نداشت ، بدون من مردمی کسگهی دي اگه روز-         

 !        و با خنده در رو بست

 .. داد و چشمهاش رو بستهی تکی        فرداد به صندل

 !ودم جمع کردم دور خی مشت روانهی        

  از استراحتش نگذشته بود که تلفنش به صدا در ي اقهی        چند دق
 

 ... دفعهنیخم شد و مطمئن بود اگه باز الهه بود ا...اومد



 1808 

 ..        لبخند زد

  !هی        سا

 ..        تک بود 

  " دستم خوردی اشتباهدی ببخش" امی بعد پي هی        و احتماال چند ثان
 

 !کردی مافتی دررو

 .. و ی آالرم گوشي        صدا

 ". دستم خوردیاشتباه ..دیببخش"        

  ای سه ي روز،ی صورتچی به هرهی بهش گفته بود تماس نگی        از وقت
 

  !شدی تکرار مانی جرنی بار اچهار

 : کردپی کامل شده براش تاشی گذاشت و با نزی مي        آرنجهاش رو رو

 " خوردی اشتباهخودیب"        

  دو هفته از ینی به سنگی ، که بغضهی ساي بود براي        و ارسالش مجوز
 

 ! دلش بلند بشهيرو

 : آماده اش رو ارسال کردامی        پ

  ته ته ننیشی و مانی می اتفاق الکهیبا ..بنی عجیلی ها خیبعض"        
 

 صوص به خودشون هم ،  مخيبا هزار بهونه و اخم و تخم و متلک ها..دلت
 
 !خورنی جاشون تکون نماز

  ژنیاصال انگار اومدن بگن اکس..دنیخوب گوش م..خندندی        خوب م
 

 ..دهی جواب میمی شي توفقط

 !مونهیرد پاشون رو دلت م..  اگه نباشنی        حت

 !نهیشی متلکهات به جونم می        حت
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 !ی خوببی، عج!  ها ی        بعض

 ؟!يری نمگهی که دي اومدي چطورنکهی ابتری عج       

 !ی ، هستیستی کنارم نی وقتی        حت

 !شمهی ،همه شون پرتیتصو..صدات ..پوزخندهات..        خنده هات

 "!ی منی زندگي        آدم خوبه 
 

 "!خونمی نمی طوالنامیمن پ"        

 "! تو يمن ، فدا"        

 !شماره اش رو گرفت...رو خاروند و  شینی بي        فرداد گوشه 

  توانش نتونسته بود مانع از ي رو که با همه ی سمجي اشکهاهی        سا
 
 : بشه با پشت دست پاك کردزششونیر

 !یکنی مهی گريدار!.. بذار حدس بزنم-         

 !دی خندهی گرونی        م

 ! خوبم فرداد -         

 ؟ !هی چیدونی مدهی جواب میلی خودم خي که براي کارهی -         

 ؟! نفسهیچ..؟!ی زندگهی چ-         

  :دی        فرداد خند

  هم بهتر حست رو منتقل ی بگدیبا تشد!..بگو به درك!.. به درك-         
 
 !.. ، بگو به دررك کنهیم

 !تونمی نم-         

  تی زندگي موذيزهای چي همه یتونیم!...هی جالبيجا!..یتونی م-         
 

  ي راحته االن توالتی و اونجا و خی بفرستی مدت کوتاهي حداقل برارو
 

 ! هستندرك
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 اگه قلب و روح و !  کنم؟کارشی نباشه چي موذزی چهی اگه اون -         
 

 ؟!ی باشه چتیزندگ

  !هی موذزی چهی ، دهی که آزارت ميزی چ-         

 بست تا اشکها راحت  لبش رو به دندون گرفت و چشمهاش رو هی        سا
 

  :انی برونی بتر

 !يخوایمنو م!..يتو الهه رو دوست ندار!  فرداد -         

  ی افتی مادشی ی که وقتي اونقدر زمان بددیبا!..ي زمان بددی با-         
 

  ، که اگه ادی اشکت در نمگهی دي حس کردیوقت!  بره ادتی و ي بخندفقط
 

  زی همه چیعنی و رنگت نپره ، ینکن موضوع رو عوض یتونی مادی باسمش
 

 !بذا بگذره!..تقال نکن!..ی برگشتی شده و تو به زندگتموم

  نفر رو داشته باشه که نذاره آب هی دی بایهر زن!  المصب تونمی نم-         
 

 !یی نفر من توهیاون .. دلش تکون بخورهتوب

 ! تو امهی نفر اشتباههی من اون -         
         

 !ستمی نفر تو نهی -         

  خاطره خوامیم ..خوامی خاطره میمن ول!..نباش!..یستین.. باشه-         
 

  دونمیوگرنه م!.. کنمیبذار با اونا زندگ.. فقط بهم بدهنویا!... کنمجمع
 

 ..ی الهه ، نمي بابايپولها

  !هی سا-         
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  يخوای می ولي که منو دوست داری فکر کننی که تو به اذارهی نم-         
 

 تو هم قبول کن ..قبولش کردم.. فرداددونمیم !..گهی دیکی سراغ يبر
 
 !يریگی تماس مي که قول دادی منو از سرت باز کنیخواستیم

 .. قولری گفتم ز-         

  از ی من وقتي بذاريخواینم!..ینی منو ببستیاصال قرار ن..یزنی م-         
 
  رها ی جا کفشرونیل و دوت رو ب چهي شماره ي و کفشهايای مرونیب

 
  ساعت نمی ببيذارینم.. تا دلم برات بره و خاطره جمع کنمنمتی ببیکنیم
 

  و پشت فتمی مچت بادی شهی همي تا برایکنی باز مي رو چطورتیمچ
 

  رهنی پی وقتيذارینم!..  بازش کردي بگم فداش بشم که اونجوربندش
 

  و خاطره جمع نمتی ببیکنیم داخل خونه ات عوض شرتی رو با تتیادار
 

 ..ی وقتي بذاريخواینم!..کنم

 ..زمی عزکنمیخواهش م..هی سا-         

 !.. بروشهی هميبعد برا.. بذار دو ساعت خاطره جمع کنم-         

 .. م-         

 دل بردن و ترك !..ي جور مرض دارهیبخدا .. فردادي تو مشکل دار-         
 

 ! با هم المصب کننی بد جور خوب کار مکردنت

 .. منميذاری تو م-         

  راهکار نشون بده ، به یه!.. بباف ي تئوریه.. بگوی حاال تو ه-         
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  یگیم..ارمی خودم نمي به روی و من هاری ادا در بیه! رو نشون بده درك
 

 ..بهم فکر نکن.. ندهامیپ..زنگ هم نزن.. هم نکنهیگر

 .. من گفتم-         

  نقدریالاقل ا..ستیدل کندن آسون ن!  آقاجونیول!..ی هی هی ه-         
 

 از شب تا ..هی از صبح تا شبم چطوریدونیتو که نم!.. بهم نگو دل بکنراحت
 

 ..صبحم

 ! هقش اجازه نداد جمله اش رو کامل کنهي        صدا

 ! جان هی سا-         

 ! از شب تا صبحم بدتره-         

 ! کنهی گرنیبش.. خبلهی خ-         

 ؟! که يقبولش دار.. تو رو خدا فرداد-         

 !مگه نگفتم؟..گهیگفتم د.؟! بهت بگم باشهی بابا به چه زبون-         

 !تو رو خدا فردا .. فردا-         

 . دارمشی مسافرت در پهی..ستمی فردا ن-         

 ! قبل ازدواجت باشهخوامیم..؟!یپس ک..؟!ی ک-         

 ..رمیگیباهات تماس م..گردمی چهارشنبه بر م-         

 ..فرداد من چهار!.. چهارشنبه -         

  ..ي جور نشد برادیشا..گردمی گفتم چهارشنبه برم-         

 !تو رو قرآن چهارشنبه .. چهارشنبه-         

  يفرداد به جعبه .. سکوت کردندي اقهی دقيو هر دو برا..دی        خند
 
 :دی کشرونی بگاری سهی زد و ي ضربه ازی مي روگارشیس

 ؟ !هی ساشهی تموم مزی چهارشنبه ، همه چ-         
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  لبش ي گوشه ي روگاریفندکش رو در آورد و س..ومدی نیی        صدا
 

 :گذاشت

 ! ؟شهیتموم م..؟! آره-         

  هم دنتی کشگاری از سخوامیم.. هم بکشگاری چهارشنبه برام س-         
 

  کنم ي لبهات و بهش حسودنی رو بگاری سنمیبذار بب!.. جمع کنمرهخاط
 

 ! عمرمی باقيبرا

 : گرفتیقی بسته دم عمي داد و با چشمهاهی تکی        فرداد به صندل

  هی خدا ، بخاطر خودت ، تمومش کن سايمحض رضا.. چهارشنبه-         
 
 ! وقتچیه..نمی هات رو نبهی گرخوامیفقط م!..زمیعز..

 .. اش خفه بشههی گري دهنش گرفت تا صداي دستش رو جلوهی      سا  

 .. کردم از وردستی پی وردامش کپينجوریهم..        اصال نگاه نکردمش

 !        گفته بودم که تا فصل سه رو نوشتم؟

 .. دارهادی زیی        غلط امال

 ..رمینگران ام..        حوصله نداشتم

         مهتاب

 : گفتي خسته ايبا صدا        

  نی اي من حوصله یدونیتو نم.. مهرسا بخدا حوصله ندارم-         
 

 ! رو ندارم؟مزخرفات

 شک ندارم ..دوستهام چند بار رفتن.. خوبه رضایلی تئاترش خ-         
 

 !ادی مخوشت
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 ! آره ؟-         

 .. گفتي بگم آهسته ای        چ

 ! پس منتظرتم-         

 !خورهی بدون من حالم از تئاتر بهم میول.. باشه-         

 ! قربونش برم -         

 : گفتادی همه حرص از کجا منی ادونستی نمکهی        پرحرص در حال

 ...خورهی حالم بهم مي جوریعنی -         

 : حرفش اومدي        تو

  !يبا.. من هفت منتظر عشقمم-         

 و بعد دوباره چشمش .. پوشه گذاشتي رو رولی موبا ودی کشی        پوف
 
 ! مبل بلند شده بودي سحر افتاد که با قطع شدن تماسش از روبه

  کونگ فو کار قرار گرفت و به حالت کی حالت ي        روبروش، تو
 

 ! رفتنیی پا باال و پاي کارها چند بار روتکواندو

 ! بوددهی رضا کشي        دستش رو هم جلو

  !ای ب-         

  کرد حالت نگاهش به ی داد و سعرونی رو بشی        رضا بازدم عصب
 

 ! سحر نداشته باشهي رويدی دنی باشه که کوچکتري جورتوریمان

  ..زنمیوگرنه م.. پاشو-         

         تند سرش رو بلند کرد و سحر از اون چشمها خوند که امروز اصال 
 

 !ستی نوقتش

 ! سر جاتی فقط چهار تا انگشته اگه نتمرگ خرجت-         

 .. من-         
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 ! االن -         

  دهی نترسدشی نشون از تهدنکهی اي کرد و براي        سحر دندان قروچه ا
 
 :دی پا باال پري پنجه ي باز رو،

 !دمی نمادتی ينجوریهم..خوامی بگو پول م-         

 سه هفته .. روبروش نگاه کرديا        رضا سرش رو تکون داد و به جدوله
 
  تی موجود ، بهش ثابت کرده بود نهانی ادنی دو بار دي مداوم ، و هفته اي
 
 !ی به دو کنیکی ي بره اگه بخوالی که اعصاب خودت تحلنهیا

  يفکر کرد!  چقدره یدونی من حقوقم مچارهیب..گهیبگو د.. بگو-         
 

  ينکنه فکر کرد!..ام؟ی تو برنمی از پس دو کالس خصوصنجای اومدم اچون
 

 !رم؟یگی پول منای خودت از امثل

 با  .. دیپری منیی        سرش رو به سمت در حواله کرد و همزمان باال و پا
 

  نی اکردی و البد هم فکر مدادی از خودش نشون مي حرکات مسخره ادست
 

 ! بکنه تا بهش بگن تکواندو کاردی رو باکارها

  !ایو رو خدا بت..ای ب-         

  اومد و ی        لحن ملتمسانه اش اصال به حرکات و هارت و پورتهاش نم
 

 . خودش رو گرفته بودي جلوی ولانداختی رضا رو به خنده مداشت

 ..نی بشای بیپرستی می تو رو به هر ک-         

 ..ی بب-         

  !زی رو مکوبمی االن سرمو م-         

  !ستادی ، اي و سحر ، با نگاه تنددی کوبزی ميرو        با دست محکم 



 1816 

  حرکت مونده بود، با ی که دو طرف بدنش بزونشی آوي        دستها
 

 !انداختشی مردمک چشمهاش ، باز هم داشت به خنده می عصبحرکت

 .. چشم دوختستمشی        ازش چشم گرفت و باز به س

 !صتگفتم بذار سر فر..نگفتم!.. گفتم باشه-         

  رو شی مبل پرت کرد و گوشي        سحر با چند قدم خودش رو رو
 

 : گفتي آهسته ايبا صدا.. صورت گرفتيجلو

 ! گفتم و حناق-         

  نیا.. داد جوابش رو نده حی بهش انداخت و ترجی نگاهمی        رضا ن
 

  حاضر نکهی نشون داده بود که تصورش در مورد اشونی سه هفته ايهمکار
 

 !ادی ، اشتباه از آب در بستی تر و رك تر از فربد و فرداد نجواب

  رو هم روش گهی دي ، چهار تای کلمه بهش بگهی بود ی        کاف
 
 !گردوندی و بهت بر مگذاشتیم

  !نویبگو به من ا.. ؟يری بگادی ی برا چيخوای االن تو تکواندو م-         

 :، درست نشست جمله باشه نی        انگار که منتظر ا

 !؟يدی مادمیتو !. اونش به خودم مربوطه -         

 ..گفتم من بوکس !.. بچه -         

  رو ی گوشی شده ، با خوشحالی        انگار بهش گفته باشند رضا راض
 

 ! قبلش رو گرفتي کرد و دوباره ژست چند لحظه پرت

 :        رضا هاج و واج جمله اش رو کامل کرد

 !کنمیم...  کار-         
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  کرد در دنی پرنیی شروع به باال و پادی سفي های        دوباره با کتون
 

 : دستش رو به نشان حمله سمتش گرفته بودکهیحال

  !خوامی بوکس مگمیآقا من از اول دارم م!.. بوکس خوبه-         

 :        نفسش رو فوت کرد 

 .. تکی مگه االن نگفت-         

 !رضا بوکس ..کس بو-         

 ! کوبوندی هوا مي        و دستش رو تو

 ..        کالفه نگاهش کرد 

 !جهنم .. سراغشرمیبگو من خودم م!..؟ی بزنيخوای موی ک-         

 ! انجامش بدمدیمن با.. کار خودمه-         

  یدونی بدم تو که هنوز نمادتی فن يچطور!.. آخه ناقص العقل -         
 

 ؟! با هم دارندیاته چه فرق و کاربکس

 رضا .. شدندزونی درازش آوي و دوباره دستهاستادی ، اي" اه"        با 
 

  دل اعتراف کرد که ي اش افتاد و باز هم تودهی کشي به دستهانگاهش
 

  ، بهتر نگی سراغ مدلرفتی و مکردی شرکت حکمت ول مي رو توکارش
 
 ! احتماال گرفتی مجهینت

  تا اون فرد مورد نظرش رهی بگادیهم نداشت خودش فن  یاجی        احت
 

 ! بزنه رو

 .. شرکت چقدر باالست ي بود درآمدش تودهی        هر چند ، شن

  !خوامی دونه فن کوچولو مهی من فقط -         

 .. آخه-         
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 :دی کشي        نفس حرص آلود 

 ..فن مگه .. بگم به تو ی من چ-         

 : نگاهش کردی و عصبدی کشی        نچ

  لب تاپم رو دارمیسحر بقرآن ور م...ی االن ننشستیول.. باشه-         
 

  !گهی دفتهی چشمش بهم نیشکی که هکنمی گم منجای گورم رو از ايجور

  سحر رو اری اختی و از سر حرص بود که بی        جمله اش چنان واقع
 

 ! کرد و برگردوند سر جاشآروم

 :ست        نش

  ..يبا زنت دعوا کرد!.. گفتم بهت؟ی حاال چ-         

 .. نهای به کارم برسم يذاری م-         

 ... سر من چرا-         

 ؟!! نع ای يذاری م-         

  دهی        چند لحظه هر دو به هم چشم دوختند و بعد رضا انگشت کش
 

 ..گاه کرد نستمشی به سی آورد و با اه گفتننیی رو سمت سحر پااش

 ! ها ي اعصاب ندار-         

  زی ، خودم رو حلق آوفتمی تو بری گخوامی مدونستمی من اگه م-         
 
 ! رو دادننجای اشنهادی که بهم پي اون روزکردمیم

 !ه؟ی جدیلیدعواتون خ!.. چته ؟گمی حاال م-         

  بلند شد و  اشاره کرده باشه ،ی مهمي حرفش انگار به نکته نی        با ا
 
 رو به .. و برعکس روش نشستدی رو کشزی مکی نزدي های از صندلیکی
 

  !رضا
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 : گذاشت ی صندلی پشتي        آرنجهاش رو رو

  زن و شوهرا صحبت کردم مشکالتشون رو حل یمن با کل..نی بب-         
 

  بار با خانم نیآخر.. ها ي بدادی که بهم بوکس گمی نمنیبخاطر ا..کردم
 
 .. از همکارامون صحبت کردمیکی

 ! ؟هی االن کدوم جهنم-         

  ها هم که باز طالق گرفتن ی قبلیکی اون یول!.. طالق گرفتن نای ا-         
 
  چند ماه جشینتا..کنمی عمل میمن عمق!..کنندی می دارن آشتنکهی مثل ا،
 

 !شهی مدای پبعد

 ! کنه ی رو مخف نتونست لبخندشی        رضا لبهاش رو تو برد ول

 !برو تو رو جون ننه بابات .. سر جات نیبرو بش.. بچهنی بب-         

 ؟!ي طالقش بديخوایم!.. ؟هی جدیلی خ-         

  گذاشت و دستهاش رو قاب صورتش زی مي        رضا آرنجهاش رو رو
 

 :در واقع موهاش رو چنگ زد..کرد

  !مینامزد!.. زن ندارم-         

 !ی باهاش بهم بزنيخوایپس م..ا آه-         

 ! نع -         

 !ي دعوا کردنای با بابات ا-         

 ! نع -         

 .. خب-         

 : دادی صورتش تابي        چشمهاش رو تو

 ! امروز؟ي شدی سگنقدی پس چرا ا-         
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  از سر و صورت رضا یکالفگ..        هر دو چشم تو چشم هم بودند
 
  نی تا امروز با ااوردی ني که چرا بهونه ادادیبه خودش فحش م و ختیریم
 

 ..نیا ..نی اشیپ.. نباشه نجای خرابش احال

  بخواد نکهیبدون ا.. برداشتزی مي و دستهاش رو از رودی کشی        هوف
 

 : شدانی صداش نماي چند وقته تونی ایتلخ

  سگش رو به يون رو ای زندگنکهیتا قبل از ا.. نبودمی سگنقدری ا-         
 

 ! جام نشون بده همه

 ! دستش زل زد و به جمله اش فکر کردي        سحر به خودکار تو

 ! ازش استفاده کنهیی چند جاتونستی مشدی خوب میلی        خ

 ! بودي به درد بخوري        جمله 

 : جابجا کردی صندلي        خودش رو همدردانه رو

 ! خودش رو به منم نشون داده ی سگي رویزندگ.. تو امنی منم ع-         

 ! کارتی برو پ-         

 : بهش موندرهی        سحر خ

 !؟ی تو چطور با فربد دوست-         
         
  با اون اراذل و اوباش یواسه چ !..ی هستی پسر خوبیلی تو خ-         

 
 !ي شدنشی اون روز سوار ماشدمتید..؟ !یدوست

 ؟! بکوبم تو سر خودمای يری م-         

 ؟ !یقی هم رفری با ام-         

 چند لحظه هر دو ساکت .. چشم گرفت و بهش زل زدتوری        رضا از مان
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 ..موندند

 ! چطور؟-         

  !ينطوری هم-         

 !ينطوری هم-         

 ؟! باهاش ی دوست-         

  مورد باهاش صحبت کرده  فربد دریاز وقت...        پشت گوشش رو خاروند
 

  رحسامی در مورد گذشته اش با امی فرصتهی مشتاق بود سر یلی خبود
 

 .. بپرسهازش

 ..زدی بهم مگانی حسام شاری با امی روانهی        فقط 

  با دختر خاله اش نامزد کرده بود و اونجور که از ی به تازگرحسامی        ام
 

  ، بوشهر رو چیاندان سحر رو که ه کل ختونستی بود پدرش مدهی شنفربد
 
 ! بخره و بفروشههی تمام مخلفاتش در عرض سه ثانبا

  جوابش رو گرفته بای بود ، تقردهی مدت که رفتارهاش رو دنی ای        ول
 

 !بود

  نبوده احتماال بیپس عج.. ها نداشتشی کم از روانپریچی        سحر ه
 

 ! زده رو بخت خودشياونجور

  هیمیصم.. بهم کمک کردهیانیسر جر.. دوست فربدهرحسامیام -         
 

 !؟يدی پرسیحاال واسه چ...نمشیبی بخاطر فربد مشتریب...میستی نیمیصم

 ؟!يدی مادی بهم بوکس ی ک-         

  خونسرد سحر که با ي افهی هم فشرد و به قي        دندونهاش رو رو
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 :رد  نگاه ککردی چونه نگاهش مری حالت دست زهمون

 !کنمی براش مي فکرهی ، ي اگه تا آخر امروز سکته ام ند-         

 .. م-         

 ! حرف بزنمگهی دي کلمه هی به جون آقام اگه -         

  سرش رو داخلش برد ي و جوردی        لبتاپ رو کامل سمت خودش کش
 

 !نتشی نبکه

 : خوردممیی از چاگهی قلپ دهی        

  !گهی بگو د-         

  زی مي و دستهاش رو رودی تر کشکی نزدی رو کمشی        سارا صندل
 

 :گذاشت

  دمیصداش رو شن..شدمی رد ماطی حي داشتم از توی اتفاقشبی د-         
 

 ..زدی با فربد حرف مداشت

 ! خب؟-         

 !کنهی داره ازدواج منکهی مثل ا-         

 ! فربد؟-         

 :        لبخند زد

 ! ؟شهیباورت م!. اوهوم -         

 ؟! هست دخترهی ک-         

 ! در واقع چارهی        ب

 چون .. خودت بمونهشی پگمی منی واسه ایول..دمینفهم...دونمی نم-         
 

 .دونهی نمی سکرته و کسهی فعال قضگفتی فربد داشت بهش مانگار

 ! هست یحاال هر ک.. بدبخت دختره-         
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 :دی رو سر کششیی چاوانی و لدید        خن

 ! همون-         

  خواستی می چه دقیول..دادی        پس آقا گرگه هم داشت دم به تله م
 

 ..دونستی به دختره فقط خدا مبده

  رو هم مونیی چاي ماندهی        تلفن سارا که تک خورد ، هر دو با هم باق
 

 ..می و بلند شدمیدیسرکش

  تمام شده بود و از چابهار برگشته ي مهديماهه  دو تی        مامور
 

  خواب و من رو هم قرار شد تا سی سروي که برن براادیقرار بود ب..بود
 

 .. برسونندییجا

  تموم دنی جهاز خرنی اي پروسه دادی متی آخرش سارا رضامینی        بب
 

 ؟! نه ای بشه
       

 : سمت سارا خم کردمي        سرم رو از پنجره 

 .ي آقا مهدی مرس-         

 : کردمی رو تنظنهی        آ

  !گهی بود درمونیمس. کردم؟کاری چ-         

  تکون زدی سارا که چشمهاش داشت برق مي        سرم رو با لبخند برا
 

 .. کردمی و با هر دو شون خداحافظدادم

 .. دوراننی هر دوشون اي        حتما سخت بوده برا

 ..کردمی دور شد و من هنوز بهشون نگاه منشی        ماش

  تا آخر امسال شی کرده بود انتقالینیشبی که پي همونجوردوارمی        ام
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  هفته هم سخت بود ، چه هی سارا دنی ، و گرنه تحمل ندشدی مدرست
 

 ! به چند ماه برسه

 و بعد ترمزش ، باعث شد .. از پشت سرمینی بوق ماشي        صدا
 

 ..بچرخم

 .. لبخند زدماری اختی        و ب

 ..هنوز کامل ننشسته بودم... رفتم و در رو باز کردمکی        نزد

 !دمیکشی داشتم نقشه مشبی د-         

 :        در رو بستم

 ! نقشه کش ها شده هی شبیلی اتفاقا االن چشمهات خ-         

 ! خونتون امی بیمکی قاي سرهی خوامی م-         
         

 ! تو امی تون بی پشتاطیاز ح.. فکر کن-         

 : به سر تا پاش انداختمی        نگاه

 ! باال خودتو ی وضعت بکشنی با ایتونی هم میلی خ-         

  چقدر هنرش رو به دونستی        سرش رو کج کرد و فقط خدا خودش م
 

 ! چونه درست کردنشنی با ادهی کشرخ

 ؟! باال امی بوامخی گفت می ک-         

 :اوردمی        کم ن

 ؟! پس کاری مردم چي خونه انی می دزدک-         

 .. رفتنیناخوداگاه لبخندم از ب.  موندم رهی و من بهش خدی        خند

 هر ..ي اگهی دطیشرا..دونمیچه م..می بودي اگهی دطی شراهی        کاش تو 
 
 !یچ
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  بود تا من وقت داشته افتادهی تند ن دوري رونقدری ازی        کاش همه چ
 

 !کنمی مکاری دارم چنمی ببباشم

 .. زانوم برداشت و عقب گذاشتي رو از روفمی        ک

 ..        روشن کرد

 .. نشستی به دل نمنقدری ، ای حتشی الکي کارهاي        کاش همه 

 .. حرف گوش نکن نبود و نقدری        کاش ا

 ؟!رف گوش کن شده  حنقدری        چرا ا

  ی کمدنی رو ندگهی رفتارش بعد از سه روز همدکردمی        فکر م
 

 .. تر باشهمانهیصم

 ؟! وقت شبنی کجا تا ا-         

  شی        داد رضا باعث شد حلق مهرسا و کوثر با هم خشک بشه و ن
 

  !دهی پله ها کشي باالنینازن

  ستمشی سدونمینم.. همکارشيگفت خونه ..دونم؟ی مامانم چه م-         
 
 کار .. فدات بشماوردمیمن که سر در ن.. گفتی ، نرم افزار گفت ، چهیچ
 

 ! حتما داشتن

 : بهش نگاه کردی        با پوزخند واضح

 ! کار -         

 ! کنهي به مهرسا اشاره کرد تا رضا آبروداری چشمری        کوثر با نگاه ز

  باال گهی ديدو پله ..  رضا سرد بشهشیداد آت اجازه ننی نازنی        ول
 

 : کاورش فرو کرديبهای جي و دستهاش رو تورفت

 !.. کنند؟کاریرضا خب چ!  وا -         
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 .. سمتشدی چرخی        رضا عصب

  اشکال می که بگستنی نغهیص..عقد کردن !.. سارا که با شوهرشه-         
 

 !داره

 !د تا شرمنده اش کنه به مهرسا نگاه کري        جور

 ! مشت محکم فشردي رو توفشی کي        مهرسا دسته 

  کرده همکاراش لی تحصیکل..با دوستاشه..ستی مهتابم که بچه ن-         
 

 !هستن

 :دی انفجار و مهرسا چرخي آماده ي رضانی        نگاهش ب

 ! خونه می شد برگردازدهی که بگن ساعت ستنی بچه ن-         

 .. و دستش رو گرفتدی  رضا چند قدم باال رفت که مهرسا جه      

  که دونستیم.. کرد ی رو طموندهی هول شده چند قدم باقنی        نازن
 

 ! کردهشی عصبانچقدر

 ..کردمی محمد رو نمتی و رعاشدمی اگه همون روز جمعه بلند م-         

 : تخس دست به کمر شدنی        نازن

 ؟! مثال يکردی مکاری چ-         

 :        کوثر 

 ؟!نی نازن-         

 : باال تر رفتی        رضا دست مهرسا رو پس زد و قدم

  من باال ي صدات رو براينجوری تو دهنت ، االن ادمیکوبی م-         
 
 !يبردینم

 : عقبتر رفتی به خودش گرفت و قدمي ژست بغض آلودنی        نازن

  خونه به بابام بگو چطور ای شب بیول..ال بردم صدامو بای من ک-         
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 !ی باهام حرف بزنينجوری اي کردجرات

 ..        به حالت قهر سمت اتاقش رفت و رضا تند به دنبالش

  تند پله ها رو باال گهی به همدی        مهرسا و کوثر خانم هم با نگاه
 

  رو رهی رضا دستگ در رو ببنده ،نکهی قبل از ای وارد شد ولنینازن..رفتند
 

 .. داد فشار

 ! ؟هی چ-         

 .. کهي کارهینکن !..کنمی به جون آقا دارم بخاطر محمد تحمل م-         

 ؟!ی چ-         

 ! گفته بودي خفه اغی        با ج

 ! گفتم مگه ؟ی چ-         

  شونه اش ي و دست مادرش که رودندی        کوثر و مهرسا بهشون رس
 

 : پس زديفت رو با حرکت تند گرقرار

 ! کوتاه کنمتونمی زبون درازت رو فقط من منی ا-         

 :        مهرسا دستش رو گرفت

 !ولش کن !..زمی رضا عز-         

  ي چطوردی کرد ، که دي رو کفرنی ، نازن"ولش کن" ي        جور
 

 ! داغ شدندگوشهاش

 .. لحننی که با ا بوددهی رسیی ، کارش به جای پاپتهی        

  از شدت خشم نفسش کردی شده بودند و حس مدی        دندونهاش کل
 

  !ادی نمباال

 دهن .. عقب رفتی رو رها کرد و قدمرهی دستگی        رضا با نگاه پر غضب
 



 1828 

  جلو نهی دست به سنی رو هم بکنه که نازندشی تهدنی کرد که آخرباز
 

 :اومد

  چارهی چرا سر من و مهتاب بی هستی عصباني اگهی دي تو از جا-         
 

  گفتم؟یمگه من چ..؟!یکنی مشیخال

 .. بگهيزی        اجازه نداد رضا چ

  که ستی کالس نی بنقدری اایمثل بعض.. راحت باشهالتی مهتابم خ-         
 
  گهی کنه و بگه دمی کنند خودش رو ازشون قاي دو نفر ازش خواستگارتا
 

  !کنهیستانه شون شرکت نم دوي های دورهميتو

  ازشون خارج يزی چی ولخورندی که دارند تکون مدی        لبهاش رو د
 
 !شدینم

 : ضربه رو هم زدنی        آخر

  االنش نیهم !..نتشی نبی کسی کنمشی قاشهی از همه که نم-         
 
  چند نفر از همکاراش رو رد کرده و به شما ي خودش خواستگاریدونیم
 
 !نگفته  يزیچ

  ، که مهرسا با گفتی نميزی مونده بود و چرهی بهش خي        رضا جور
 

  بازوش ي و دستش رو از آرنج، رودی ، نگاهش از فتنه به رضا رسینگران
 

 ..رسوند

 : مادرش رو مورد خطاب قرار دادی بود وقتنی به نازنرهی خی        رضا ول

 ! مامان -         
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  و کوثر آب دهنش رو کردی نگاه منی به نازنينجور        هنوز داشت همو
 
 .. فرستادنیی به مهرسا پاي نگاه ترس خورده ابا

 : مادرش قرار گرفتي گرد شده رو به روي و با چشمهادی        رضا چرخ

 ؟!کجاست...مهتاب..؟! کجاست-         

 : عقب رفتی اش قرار داد و قدمنهی سي        کوثر خانم دستش رو رو

 .. مامان جان به خدا قسم-         

 ! کجا؟-         

 ..دونمی من نم-         

  نی رضا به نازني شونه هاي کوثر از روي        نگاه هاج و واج مونده 
 

  ي روهی لباس رو با گرکهی که سمت کمدش رفته بود و داشت چند تدیرس
 

 !انداختی منیزم

  رنیگفت با دوستاش م..ونمدیمن نم.. مامان بخدا گفته بود-         
 

 !ن؟یمگه نه نازن!.. عقب مونده شون رو انجام بدنيکارها

  و لبش دی دستش کوبي خارج شد ، کوثر رواطی که از در حنی        ماش
 

 : به دندون گرفترو

 ! خودت رحم کنای خدا-         

   باالي رو چرخوند و نگاهش از سالن به طبقه ي        مهرسا با نفس تند
 

 ...دیرس

  شونه يدستهاش رو رو..        بعد دوباره برگشت و به کوثر خانم نگاه کرد
 

 : کردتشی گذاشت و به داخل هداهاش
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 . تومیبر.. مامان سرده-         

 : هم مونده بودي کوثر خانم روي        دستها

 ! ورداشت گفت ؟ی چدهی ورپرنی ا-         

 ... فرستادرونی بی        بازدمش رو مهرسا عصب

 ! مهرسا ؟يدی د-         

 :        در سالن رو پشت سرش بست

  حرف نی من با نازننیاجازه بد.. شربت درست کنمهی براتون می بر-         
 

 ..دیشما چند لحظه استراحت کن!بزنم

  مبل برداشت تا ي که شدند مهرسا کوسن رو از روییرای        وارد پذ
 

 ..و همزمان فائزه رو صدا زد..نهی بتونه بشکوثر

 ! مامان دیی بفرما-         

 : شد کی به دست نزدوانی        فائزه ل

  از ينجوری شد مگه که شما ایچ..تو رو خدا نگاه..؟! شد خانم ی چ-         
 

 !ن؟یای در مجا

 ... سرش گذاشت و سرش رو تکون دادي        کوثر دستش رو رو

 : شددهی حرکت کنه که دستش کش        مهرسا خواست

  نمیبب !..نیبخدا کشته منو ا.. برهشینذار..باهاش حرف بزن..زمی عز-         
 
 ! رودهی بلکه بتونه آرومش کنه ورپرادی محمد بتا

 ..ستیرنگ به روتون ن..دیشما استراحت کن... چشم-         

 ! اگه منو دق نداد-         

 ... گفتند یدور از جون        مهرسا و فائزه با هم 

  چشمهاش محکم ي ، انگشتهاش رو روی به چشمی با نگاهنی        نازن
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 ! حفظ بشهشونی داد تا سرخفشار

 :        و بعد در رو باز کرد

 !می چند لحظه با هم حرف بزنخوامیم...شهیم.. جاننی نازن-         

 : دوشش مرتب کردي رو روفشی        ک

 ؟! جان نیاالن شد نازن..! عه ؟-         

 .. به شما گفتم کهيزی من چ-         

 : بهش نگاه کردي        با لحن پر تمسخر

 ! شما -         

 :دی کشیقی        مهرسا نفس عم

  ، کنهی می رضا رو عصبانی چدیدونی میچرا وقت.. بدونمخوامی م-         
 

 شما هم !.. بود خودش خسته..از سر کار اومده ..؟!دیزنی حرف مياونطور
 

  ..دشیشناسی از من مبهتر

 !با شما ؟..؟!رضا تا االن سرکار بوده ..؟! سر کار-         

 !گمی مي اگهی دزی من دارم چ-         

  حیچطور خودش حق داره بره تفر!.. خبیگی مي داری مزخرفزی چ-         
 
 ؟! مهتاب و سارا حق ندارن،

  دونمیمنم مثل شما م... دوست دارهیلی خ رضا خواهرهاش رو-         
 
 ..شهی میرتی غيادیز

 : حرفش اومدي        تو

 بهش بگو .. باهاش حرف بزننی خب بشي دکتریلی شما اگه خ-         
 
 ! نشه خب یرتی غيادیز

 .. من-         
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 ! سارا با شوهرش بوده-         

 :        نگاه پر تمسخرش رو به چشمهاش دوخت

 ..بعدش هم  !..غهینه ص ..ی عقد رسم-         

 : صورتش تاب دادي واضح توشی        چشمهاش رو با ن

  با ی ثابت کنوی چيخوای مدونمینم !..ستی مهتاب خواهرش ن-         
 

 !یدونی ما رو مي خانواده اناتی جرکردمیفکر م..؟! خواهر کردنهات برادر،

 ..فته ، دهنش خشک شده بود از هم فاصله گري        مهرسا با لبها

 ! رضا و مهتاب ، مثل من و محمد ، پسر عمو و دختر عمو هستن -         

 ! قلب مهرسا فرو رفتي تویغی        ت

 !.. ؟یدونستی واقعا نم-         

        - 

 ...در ضمن...نوی ادوننی همه م-         

 : وار زدطنتی شی برقنی نازني        چشمها

 !یستی نانی در جرادی تو زنکهیمثل ا.. ولش کن حاال -         

  بهش تنه نی هم ، نازني چشمهاي شدن تورهی خهی        بعد از چند ثان
 
 ... رفترونی زد و از اتاق بيا

 ... اتاق موندي به در بسته رهی        مهرسا مثل برق گرفته ها ، خ

 و متعاقبش ، ..دین گفتن کوثر خانم و فائزه رو شنی نازني        صدا
 

 ! رونی بغض نازنشکستن

 دستش رو به .. حرکت ندارندي برای پاهاش جونکردی حس می        ول
 
 .. زد و وارید

 ..نی زميسر خورد رو..دی        چرخ
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  ي نگران کننده و کابوسهاي حسهانیتمام ا...        پس اشتباه نکرده بود
 

 ! نبودندلی دلی ، برشیاخ

 .. کردنهاش، سرد حرف زدنهاشي دورنی رضا ، اي های آشفتگنی        ا

 .. قلب ، به گردنش رسوندي        دستش رو از رو

 ...شهی داره خفه مکردیاحساس م..        شالش رو باز کرد

 ؟!ارهی سرم بیی        مهتاب قصد داره چه بال

 ! کنند با من ؟کاری چخوانی منی        مهتاب و نازن

 ..الت تهوع بهش دست داد        ح

  چشمهاش اومد چند ماه قبل ، ي رضا جلوي در مونده ي افهی        ق
 

 .. رو جلو بندازندی ازش خواسته بود عروسیوقت

 !د؟یری رضا رو ازم بگنیخوایم..خوانی        م

 .. شدهسی        حس کرد چشمهاش خ

 ؟! نفسم رو قطع کنندخوانی        م

 .. مشت شداری اختی        دستهاش ب

 ... مرده باشمنکهی        مگه ا

 !شیری ازم بگیکه تو بتون... مرده باشم مهتابنکهی        مگه ا

 .. دستهام دور بدنم قالب شداری اختی شد ، بادی که پنی        از ماش

 ! من ی زندگي توکنهی خودش رو پرت مشهی اجل معلق ، همنی        ع

  از اونجور جدا تمی کردم عصبانی و سعرونی کردم ب        نفسم رو فوت
 

 ! نباشهدای صدام پي از مهرداد ، توشدن

  و باهاش حرف نمشی نشده بود درست ببی        بعد از سه روز ، حت
 

 !بزنم
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 .. کردم لبخند بزنمی        جلو رفتم و سع

  ياشه تو بیانگار دنبال مدرک..کردی و داشت بر و بر نگاه مستادی        ا
 

 !صورتم

 :کردمی حواسم رو جمع مدی گفته بود چقدر شکاره و بانی        نازن

 ..زمی اومدم عزی رضا خودم م-         

 ! بهش ندادم تا دهن باز کنه ی        فرصت

  بود که نشه فقط با ی سرخ چشمهاش خوندني        اونقدر خشم از رگها
 

 .. زدن آرومش کردحرف

 ! آخه ؟یکنی خودتو خسته م چرا-         

 ! هم فشار ي کمرش تکون دادم و دندونهام رو روي        دستهام رو رو

 ؟! کنم رضا کارتی        چ

 !        بخدا موندم توش

 ؟! کنمکاریچ..نخوامت ...        بخوامت

 ! خسته ام نقدری ا-         

 رصتم استفاده  از فدیپس با..کنهی االن زبون باز نمدونستمی        م
 
 !کردمیم

  !ی وليری بگی باقالي برادیقبلش با.. خونهمی بر-         

 ..        سرم رو بلند کردم و با لبخند بهش چشمک زدم

  ی سعخواستیم...نه از تعجب..        حاال فقط چشمهاش گرد شده بود
 

 ! نره نی از بتشی عصبانکنه

  عقب خوادیدم و متوجه شدم م کاپشنش رد کرری        دستهام رو از ز
 

 !بره
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 ؟! کنم رضا کارتی        چ

 !        بگو بهم

  ي براکردمی داشتم ، معطل نمی دهم مهرداد بهت حس خوبهی        اگه 
 

 .. از مهرسادنتیقاپ

 ! فقط ی مهی        کار پنج ثان

 ..ی        ول

 ..ستی نی حسچی        ه

 .. حرکت دادمورشی پولي        انگشتهام رو رو

  !ستی        ن

  !نجای اکنمی نمدای پیچی        ه

  !ستی نیچی        ه

 ؟! پس ادی نمادمیچرا .. دوست داشتمي روزهی        من 

 ! سردته ؟-         

 به شونه هام .. دستهاش ، از پالتوم گذشته بود و از بافتم و ي        سرما
 

 !دیرس

 !یکنیتو حالم رو خوب م!.. االن نهیول... اوهوم -         
         
  قبول کردم یکه چ..يخوب شد زنگ زد.. واقعا خسته شده بودم-         

 
  شگاهی آزماياونهمه تو..؟ !می امروز رو االن انجام بدي موندهی باقيکارها

 
 ! از صبح تا ظهررمیدرگ

 اه  داره پشت سرش رو مشکوك نگدمی        از خودش جدام کرد و د
 
 !کنهیم
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 !        تا ثابت کنه که رضاست 

  !کنهیقهوه گرمت م!. قهوه -         

  !خوامی هم می باقال-         

 ! شدشقدمی خودش پنباریا.. و دی        خند

 ! نخ بنده هی برام نموند کلک مهرسا به ی        شک

 !کنمی مدای برات پ-         

  !گهی دهروقتیاالن د..؟! از کجا -         

 ! برگشته بودی قبليرضا...یول...        من دستهام رو تکون ندادم

 .کنمی مدای پ-         

  خوادی اوضاع مدمیدی و مکردمی بهتر بود که صبر مدی        من فقط شا
 

 ! بره شی پيچطور

 و ...گرفتی ممی تصمدی خودش باگهی بودکه ددهی رسیی        رضا به جا
 

 ..من

 !نه وجدانم..دادی نه اعصابم اجازه مگهیاقعا د        و

  به دونستمی افتاده بودم و اصال نمری برادر و خواهر عاشق گهی        وسط 
 

 ! برمي ورکدوم

 !من سردمه .. رضا نی تو ماشمی بردی با-         

 ... فرق نداشتيزی برام چگهی بود ، که واقعا دي        االن هم اوضاع جور

  ، دادی رو که نميزی چهی اون قای و دقدادی به من مزیا همه چ        رض
 

  !دادی ممهرداد

 ..گرفتمی ، مرمی بگیمی تصمتونستمی        من هم اگه م

 ! بود دستشخی..می حرکت کردنی        دستم رو گرفت و سمت ماش
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 !تونستمی        نم

 !تونمی        نم

 !م کنکاری چدی بادونستمی        اصال نم

 ..        داخل شدم و در رو بستم

 !ي حقوق کارمندهی عمر با هی.. کنمی مثل سارا زندگتونستمی        من نم

 !ي هشتاد متري خونه ي        تو

  از مهرداد جلوتر یلی شوهر سارا ، خي االنش هم مهدنی        تازه هم
 

 ..بود

  ي به کمکهاتونستی داشت و مي هشتاد متري خونه هی        الاقل 
 

 !کنهی بزرگترش مگهی دو سال دیکی باشه که دواری و آقام امپدرش

 !        مهرداد کوفت نداشت

 ..روشن کرد و سرش رو چرخوند.. رخش رو نگاه که کردممی        ن

 ...دمی چونه اش کشي        انگشتم رو از کنار ابرو تا رو

 ..        حرکت نکرده بود هنوز

 !دوست دارم..من..ا  رض-         

 : به چشمهاش نگاه کنمنکهیبدون ا..        و بعد برعکس

 ! دوست دارم-         

 ... به انگشت خودم بودمرهی        خ

  و پنجاه ستی دوي خونه هیچون .. دوست داشته باشمدی        من با
 

   رنگیی و طالدی هر نه تا پنجره اش ، پرده سفي نوساز که مامان برايمتر
 
 !خوامی سفارش داده ، رو ممتی و گرون قابی کمي سرمه هابا

 ..تونمینم ..ارمی کم بخوامی        نم
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 !قد جونم !. دوست دارم-         

  ي ، نه با تلفنهاابونی خي رنگ پارك شده گوشه ی مشکي        سانتافه 
 

   وی محمد عصباني از دست رفته ينه با تماسها.. و آقا حرکت کردمهرسا
 

 ... کال فربدسی قهر کرده ، نه با دو تا مزن

 : که مهتاب سرش رو به زور جدا کرد و گفت ی        فقط وقت

 ! من نموندهي براي ای باقالگهی مطمئنم د-         

 !چند بار .. بار محکمتر در زدنی        ا

  یغی جتونهی االن منی        الهه دو قدم عقب تر رفت و حس کرد هم
 

  بعد که در باز شد ي هی ده ثانیمنته.. سرش بگذارهي که خونه رو روهبکش
 
  بره خوادی ، حس کرد دلش مدی رو دی سوفي براق و قهوه اي چشمهاو
 

 ! بندازهرونشی اتاق فربد بي ، موهاش رو بکشه و از پنجره جلو

  صدم می ، با عروسک روش ، ندرنگشی سفي مسخره ي        دکلته 
 

 !پوشوندی رو نم از بدنشوجب

  افاده ي زاده های دختر زککردی مشرفتی پشتری        مرحله به مرحله ب
 
  !يا

 !! جان ی سوف-         

  ی به لب سوفشخندی نی مثل خودش ، ولدهی        با همون حالت کش
 

 : رو دادجوابش

 !! جان ؟-         
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  میخوایم!..نصفه شبه ..زمی عزنی سرتون گذاشتي خونه رو رو-         
 

  !می کناستراحت

 !ياریاخت..؟!ی ، چيواری ، چهار دزمی عز-         

  سرش رو باال گرفته بود و دستش کهی در حالدی        و بعد هار هار خند
 

 ! دهنشي جلورو

 ! بخدا ستی        حالشون خوش ن

 : بود داد زدی به سوفرهی که خیی        الهه از همون دم در ، با چشمها

 ! فربد ؟-         

 :کردی همچنان نگاهش می از شدت خنده اش کم کرد ولی        سوف

 ! با داد صداش بزنه یکی فربد دوست نداره -         

 ؟ !ارهی بنیی پاهی سر بقي اونوقت دوست داره خونه رو رو-         

 ..ستنیبابا ناصر و مامان پوران که ن..؟يریگی حال منقدری چرا ای ال-         

 !زمیعز.. جانی سوفمهیساعت دو و ن!.. منم به درك -         

  ي صدایول..  نبوددشی شعاع دي ، تونهی تا فربد رو ببدی        سرك کش
 

 .. اومدی همچنان و با شدت میقی موسي کننده کر

 ! لطفا کمش کن -         

  !شهی نم-         

 ! چرا اونوقت ؟-         

 !میکنی کار مي لباس نامزدي طرحهايرو می دار-         

  جوهی رو می سوفي که داره خرخره کردی تصور می        خودش رو در حال
 
! 

 ! صدا ؟نی با ا-         
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 ! مونه دنی برکی بک گراند کیقی موسنیا!..می دوست دار-         

 ! ، که کنهی می همه رو خالي معده اتی محتویقی موسنی ازمی عز-         

 ! به خودش دادی دست به کمر شد و تکونی       سوف 

 ! به خودمون مربوطه ، که -         

 ! خودته و بس ری موجودات ، باعث تحقنی        دهن به دهن شدن با ا

  بار دوم فربد رو ي برانکهی داد و قبل از ارونی بی        بازدمش رو عصب
 

 !خودش دم در ظاهر شد.. بزنه صدا

  سبز کج و کوله که ي حلقه انی آشفته اش ، آستی مشکيا موها        ب
 

  ي توبی رفته بود ، در حال گاز زدن به سنشی شلوارك جری زنصفش
 

  !دستش

 ! سر کار ي فردا بردی فربد جان ، ساعت سهه ، تو با-         

 ! نداره ی به تو ربط-         

  !گهی گاز دهی        

  ي مورد استفاده یلی ، خهی آشنا و عاديه ، جمله  نداری        به تو ربط
 

 ! دو برادر زبون نفهم بودهر

 !شدی باعث تعجب طرف مدی نبادنشی که شني        اونقدر عاد

 ! بخدا نیکرم کرد!.. به من ربط داره -         

 :        با دهن پر گفت

 !پهلو ما .. ای خو تو هم ب-         

 ! فربد چشم از الهه برنداشتیول..هش نگاه کرد و بدی چرخی        سوف

 ! فربد ادی بتونهی نم-         

 !ادی بتونهینم.. آاا-         
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 ! خنده ری        بعد با هم زدند ز

  ی لحظه دستش تکونهی وجود الهه رو گرفته بود که ی        چنان خشم
 

 !د خودش رو کنترل کری ، ولی که دست بندازه دور گردن سوفخورد

 : لحظه آهنگ قطع شد ، و الهه از فرصت استفاده کرد هی        

 .. مم-         

  دو برابر قبل ، یی نعره مانند خواننده ، با صداي آهنگ با صدای        ول
 

  رو که داشت با ی ، فربد دست سوفنی رو به لرزه در آورد و همون حخونه
 

 : ، گرفتدیکشی مغی جخواننده

 !می به کارهامون برسدیبا ما -         

 !        و در رو بست 

  و عقب دی طاق صورتش کوبهی        الهه پشت در بسته ، دستش رو به 
 

 ! ، از در فاصله گرفتعقب

  و لی و موباشیلی في        به اتاق خودش برگشت و بعد از برداشتن متکا
 

  که اونجا دی امنیبا ا.  حرکت کردیی ، سمت سالن انتهانیی ، پاپتوش
 

 ! بشنوهي کمتريصدا

  فکر نی بزرگ و نرمش گذاشت ، به ای عروسکلی في        سرش رو که رو
 

 ! ترهی که االن از دست فرداد عصبانکرد

  نی ايهای کارنیری خودش بود ، االن مجبور به تحمل شي        اگه خونه 
 

 ! نفر نادون ، اونم ساعت سه صبح نبوددو
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  دو روزه نی اي بر علت شده بود که تودیر و مادر فربد هم مز        نبود پد
 
  هی ی بعد ازظهر ، سوفروزید.. انجام بدنخواستی دلشون مي هر کار،
 

  ي ، تا تابلوهاری پر از عروسکش بگی بار زده بود و از سه کمد صورتونیکام
 

 ! کار خودش رو هم، با خودش بار زده بود و آورده بودینقاش

 ! پدرش نداشتي جوراب هم خونه کیالن احتماال         ا

  کامل شوهر نکرده بودند نقدری که ده ساله ازدواج کردند ، ایی        اونها
 

  که از ي هفته انی اي کار رو تمام و کمال انجام داده بود تونی ای سوفکه
 

 ! گذشته بودشونی شدن نامزدیرسم

 .. شدشیوش و تازه متوجه چشمک زن گدی کشی        پوف

 ..می و نکیمتعلق به ساعت .. چت داشتي تونیری از شامی        پنج پ

 ..        بازش کرد

 !ي عباددهیش..ی که گفتيدر مورد اون دختر..شب خوش دوستم"        

 .. رو جلوتر گرفت لی        موبا

 چون همسر سابقش ، .. سال قبل از همسرش جدا شدههی کی نزد"        
 

 ".. متوجه مشکلشون بشمقی بوده نتونستم دقوشپسرعم

 !        پس جدا شده بود

 ! کارها نبودنی اهل اشناختمی که من مي        گفتم اون دختر

  تونستهی همسرش نمایگو.. بودهدهی در خواست از طرف شی ول"        
 

  هم دخترشون رو وادارش کردن ازش جدا دهی دار بشه ، پدر و مادر شبچه
 

 "..هبش
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  !رفتی کار رو کرده منی احتمال که بخاطر فربد انی بازم ای        ول

 با .. دارهی خوبیلی ، شغل خی اتمي سازمان انرژي االن هم تو"        
 
  نامه انی پانکهی مثل ای اونجا استخدام شده ، ولستی نيادی مدت زنکهیا

 
 داده باعث شده  لی دکترا تحوي هم که توی خوبي داشته و پروژه ی تاپي
 

 "!  استخدامش کنناونجا

 "!  ؟گهی امر د"        

 .. بالشش انداختری رو زلی        خارج شد و موبا

 ..        به فکر رفت

 .. مشخصهانشی        فربد که جر

  خی تاری مشخص شده بود و حتزی ، همه چي        روز خواستگار
 

  !ندهی سال آبهشتی ارديبرا.. شدنیی هم تعازدواجشون

  امسال، روز تولد ازدهی هم که قرار شد نهم برج شونی        جشن نامزد
 

 ! برگزار بشه فربد

 ! اونورتر بودنديزی ، چی        هر دو هم که از راض

 !شدی سرش اکو مي تویقی موسي        صدا

  ي دوزاري رابطه هانی ، اهل اشناسمی هم که من مي        اون دختر
 
 ! ستین

 ! ازدواج کنه ؟خوادی فربد مدونهی        نم

  ..ي غهی صهی و دلش رو خوش کرده احتماال به دونهی مای        

 !        فکر نکنم
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  حرفها نی زدن و اکیاهل دو روز ت..شناسمی که من مي ادهی        اون ش
 
 !ستین

 !، کنارش کاناپه ي افتاده بود توي داده که اونجوری        فربد بهش قول

 !        چشمهاش باز شد

  همه گهی دو ماه دیکی نبود که فربد خواسته بود تا نی        بخاطر هم
 
 ؟! نکنه دای درز پشی نامزدي هی مسکوت بمونه و قضزیچ

  صورت نی ، با توافق طرفي بود که روز خواستگاری اتفاقنی اقای        دق
 

 .. بودگرفته

  سالن ، نی ايته بودند فعال بجز افراد حاضر تو        فرداد و ماکان گف
 
  !رهی قرار بگانی در جردی نباي اگهی کس دچیه

 ! کردزی        چشمهاش رو ر

 ! برسهدهی به گوش شانی جرخوادی        فربد نم

  نی اي        از فرداد خواسته ، و فرداد هم با ماکان توافق کرده بود رو
 

  !مساله

 !        حتما 

 .. پسی       ول 

 ! ماه ؟کی        چرا 

 ؟! کنه کاری چخواستی        بعدش فربد م

 ..دی خودش کشي        پتو رو کامل رو

 ؟! داره ی        به من چه ربط

 .. کار خودم موندمي        من تو
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  با فرداد رفتار کنم که ي چطوردونمی        خودم هنوز بعد از پنج سال نم
 
 ؟! برنداره باهام قهر کنه مثل بچه ها شهی ميزی چهی تا

  کردمی مي هر کارگهی بهش گفته بودم اون روز ، که دی        حاال مثال چ
 

 ؟!زدی نمحرف

  صی ترخي که برای غروب پرواز داشت ، بخاطر مشکلکشنبهی        فرداد 
 

  ، یچ اومده بود ، و از اون روز بخاطر معلوم نبود شی پای اسپاني توبارهاش
 
 ! الهه حرف نزده بود با

  الهه رو گرفته بانی گررانی و با خروجش از اکشنبهی که از روز ی        بغض
 

  کدوم از چیبه ه.. بود دهی ، تا روز سه شنبه به حداکثر خودش رسبود
 

 ! نداده بودی جوابالتماسهاش

 ! روز جمعه بود يلمبرداری فکر في        الهه تو

  ی قهر مسخره اش بر نمنی هم دست از ادیرسیدا شب که م        اگه فر
 

 ؟!ی چداشت

  يلمبرداری فخواستندی حال قهر منی و با ای اوقات تلخنی        با ا
 

 ؟! رو انجام بدنیعروس

  و قرار شده بود که دادی پرو لباس رو انجام منی آخردی        فردا ظهر با
 

  ..رهی رو همون روز بگلباس

 ...رار بود فردا شب فرداد برسه و        ق

 ..دی بالش شنری رو از زلی آالرم موباي خفه ي        صدا
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  ی بالش گوشری پتو رو کنار زد و از زعی حتما فرداده سرنکهی        با فکر ا
 

 .. در آوردرو

 ! باز شداری اختی بششی اسم فرداد ، ندنی        با د

  خوادیلباس رو نم... نروییجا..نه ام هشت غروب خوایفردا هفت "        
 

  تا من برسم یمونیخونه م ..میریگی مشیلی تحومیریبا هم م ..يری بگصبح
 
 "؟ !یاک..

 ! هم خوندگهی رو ده بار دامی و پدی کشی        نفس راحت

  که ینی مشخص بود که فرداده ادی طرز تکست نوشتنش هم بای        حت
 
 ! رو نوشته نیا

 ..دی سرش کشي و پتو رو رودیند        خ

 ! مثل برق از سرش گذشت ي        فکر

 ... پس زدیعی        پتو رو با حرکت سر

  !نهی خونمون ببي        تصور کن من رو با لباس عروس تو

 !        چشمهاش برق زد

 ... تنش خوب نشسته بود کهي        لباس اونقدر تو

 ! دستوراتش روکردی م فراموشدیدی        حتما منو م

 !ی تاپ و دامن لباس عروسي        خودش رو تصور کرد تو

  !نی نگای دونه سنگ هی ی        بدون حت

  معرکه ، که دور گردنش ییایتالی اانی برلي        قرار بود رشته ها
 
  اون لباس ساده و ي شهر ، روي عروسهاي ، تفاوتش رو با همه انداختیم
 

 ! نشون بده ییای حال رونی عدر
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  !رمیگی ملی        من لباس رو تحو

 ! خونه برمی        م

 ! موهام بگذاره ي جالب روونینی شهی تا کنمی        آوا رو هم صدا م

 ..        و بعد 

 !دی        خند

 ! خونه ام ي توگمی و مرمیگی        با فرداد تماس م

 !دی        خند

 ! فردا ؟شهی        چقدر ذوق زده م

  فتهی خسته و کوفته برسه خونه حوصله نداره دوباره راه بی        اصال وقت
 

 !میری لباس رو بگمیبر

 ! طول بکشه ی پرو هم کمنی آخري        حاال تصور کن کارها

  !رمشیگی مرمی        آره خودم م

 ! خونه رمی        م

  زده اش جانیه.. و کنمیم مورد عالقه اش رو درست يای        براش الزان
 
 !کنمیم

 : کردپی        همراه برق چشمهاش ، تا

 " ! ی تو بگیهر چ..یاک"        

 !و منتظر .. بودداری هم بهی ، ساي مترستی آپارتمان صد و بي        تو

  بار بهش نگاه کی قهی دست گرفته بود و هر دقي رو تولی        موبا
 
 رداد ظهر بود و چون سرش شلوغ بود ازش  تماسش با فنیآخر...کردیم
 

  !رهی بود قطع کنه تا خودش تماس بگخواسته

  زی خمی ني با حرکت تندهی خورد و سابرهی دستش وي تولی        موبا
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  ، که به ي ایبا بغض ساختگ.. صورتش کنار زد يموهاش رو از جلو..شد
 
 : گفتشدی بودن خونده نمی وجه از ظاهرش ساختگچیه

 !رمیگی موقع شام تماس میگفت..؟! حاال -         

  یمنش!.. شد به هر حال ریاونم د !..ی شام خودم رو گفتم منش-         
 

  !شهی سر دردمونم هم خوب مببخشه

  !رمی بم-         

 ! سر کار ي برخوادینم..ابونتونمی سر خازدهی فردا -         

 !و خفه کنه  رغشی دهنش گرفت تا جي        دستش رو جلو

 !؟یستی ندی مگه مادر-         

 . کار داشتمنجایا.. امهی ترک-         

 ! تخت بپر بپر کنه ي بلند بشه و روخواستی        دلش م

  !گهیبذار د.. فدات بشم خوامیبخدا االن م.. فرداد-         

 ! شدسی که زده بود خی خودش با حرفي        چشمها

  برات دیبا!.. تا ششازدهی..نه کامل..البته..يل وقت دار فردا رو کام-         
 

 ! باشه یکاف

  !زهیری از سرمم م-         

 !        و اشکش روان شد

  کردی می سعکهیدر حال.        با هر دو دست تلفن رو گرفت و فشار داد
 

 .. هاش مشخص نباشندهیگر

 ؟! کردمدارتیب.. برو بخواب-         

 .. گفتیفی تکون داد و نه خف        سرش رو

 ! مواظب خودت باش-         
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 .خدانگهدار.. اوهوم-         

  !هی خدانگهدار نفس سا-         

 ..        قطع شد

 کنار پنجره ، پرده رو کنار زد و به ...        اشکهاش رو پاك کرد و بلند شد
 

 .. دلچسبش نگاه کردشی و مگرگ

 ! بسته ، لبخند زديبا چشمها و دی کشیقی        نفس عم

  به ينجوری چند وقتش که آرامش انی اي        کار خدا بود و دعاها
 

 ... شده بودری سرازروحش

  نی اي جلوتونهی نمی ، ولتهاشی جذابي        قبول کرده بود که با همه 
 

  !رهی رو بگازدواج

 !ردکی مشی راضدی بادی توجه فرداد رو داشت ، شانکهی        هم

 ! ام ی        راض

 ! آوردی دوام نمشکی        اون ازدواج هم ب

  که صرفا با در نظر گرفتن پدر پولدار طرف ی        چطور ممکنه ازدواج
 
  نی که بي عشق فوران زده الی سي باشه ، بتونه جلودهی انجام رسبه
 

 ؟ !رهی و فرداد بوجود اومده بود رو بگخودش

  !تونستی نمی صورتچی        به ه

 ..شدی ، خسته مگهیدو ماه نه ، شش ماه د..        فرداد 

  !گهی سال دکیبگو ..        نه

 ! اصال گهی        ده سال د

  ..گهی        هزار سال د

 ..        لبخند زد
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  ..مونمی        من منتظر م

 ..        چشمهاش رو باز کرد

  !روزهی        عشق همه جا پ

  گذاشت ، یشونی پي که روي الهه رو خوند و با ساعدامی  فرداد پ      
 

  ذهنش، ری تصاونیآخر.. رفتیقی چند ساعت کوتاه ، به خواب عميبرا
 

  رو به حد ییبای و سه ساله بود، که زستی بهی منشهی نقص ی بيچالها
 

 ..گذاشتی مثال ، به عرضه می بی و با نجابتکمال

  ي براشهی ممونی تا ابد ، پشي بدونه برانکهیون ا        به خواب رفت ، بد
 
  موجود نیزتری کنار عزتونستی رو که می شبنی دست دادن آخراز
 

  ی کرده بود، صبح کنه ، ولداشی پی و اتفاقی شانسیلی ، که خشیزندگ
 

 از !  توش صالبتش رو نشون بده خواستی قهر مسخره ، که مهی بخاطر
 

 ... داددستش

  کدوم از چی چند روزه گذشته ، هنی ای که طشهی مونمی        پش
 

 ! ، خاطره جمع کنه هی رو جواب نداد تا به قول ساتماسهاش

  ، گهی بار دکی ی که حتستی تا ابد ، قرار ني بدونه ، برانکهی        بدون ا
 

 !فرداد ...اونجور.. رو از زبان الهه بشنوهاسمش

 !        فرداد 

  !هی سايبای زيد با تصور چالها بودهی        خواب
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  یکاش وقت.. نگهبان دست تکون دادم و از موسسه خارج شدمي        برا
 
 !سحر...و البته ، اون دختره ... که رضا هم بودرفتمیم

 ولو ..کردی جشن ازدواج ما شرکت نمي        رضا رو که مطمئن بودم تو
 
 !میده بود که کرمی خودم و فربد بهش التماس هم بکننکهیا

  کنه با دعوت شی راضتونستی توپ هم نمکردی        فرداد که دعوتش نم
 
 !ادی بگهی دیکی

  سر امی تونسته بي با جاسوس بازی رو هم کلشینجوری همی        ول
 

  عی رو برند سرزیپوران و اون خدمتکار جاسوسش نبودند که همه چ..بزنم
 

 ..ی چ ورونی کف دست فرداد که رفته ببگذارند

 ..        راهنما زدم و سمت راست قرار گرفتم

  بودم ، بچه دهی که از دختره شنیفاتی با توصکردمی        اما اصال فکر نم
 

 ! حد ازش ، خوششون اومده باشه نی موسسه تا ايها

  ، کردندی مفی که ازش تعری و حرف زدندنی        با طرز لباس پوش
 

  هم شتری بودند و بیه که اکثرا مذهب موسسي دخترهادادمی ماحتمال
 

 !کردندی قبولش معی سرنقدری ادی ، نبايچادر

 ..        لبخند زدم 

 ! با نبود من کنار اومده بودندعی سریلی        نامردها خ

 ... هم نبودکیتراف.. نداشت يادی زي فاصله نجای از اتای        مزون آز

 ...        خوب بود

 !رمیگی م        لباسم رو
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 ؟! تا بپوشمشگهی دي بشه دو هفته یک..يوا..دمی        خند

 هر چند چاره .. فرداد اعتماد کرده بودمي قهی به سلی        خوب شد ول
 
 ! هم نبودي اگهی دي

  خوب از کار در اومده یلی تاپ و دامن جدا باشند ، خنکهی فکر ای        ول
 

 ...بود

 !ادیز یلیخ..        دوستش داشتم

  ، و رهیپورش سبز ت.. جلوتر رفت ی دستش رو تکون داد و قدمهی        سا
 

 ! خونه خراب کنش ، جلوش ترمز کرده بودندي راننده

 ... رو گرفترهی و دستگدی کشیقی        نفس عم

 ..و ..        نشست

  لبخند دل خوش کنک هی یبدون حت..کردی        فرداد خونسرد نگاهش م
 
! 

  هفت ساعت رو برم و نیفرداد دوست دارم ا!.. تا شش ازدهی -         
 

  عتمی ، طبتمی شخصدونمی مای.. انجام ندادمچوقتی انجام بدم که هییکارها
 
 بعدش پاشم برم دنبال ..دادهی بهم اجازه اش رو نمقمی نوع عالای
 

  دوست دارم خودم هم...افتادهی خدا اون اتفاقات نچوقتیانگار ه..میزندگ
 

 ! کنم کاری حدس بزنم قراره چنتونم

  !ستمیمن خسته ن..راحت باش.. بگوی قراره بازم فک بزن-         

 ! رو انجام بدممی اشتباهات زندگنی امروز بهترخوامی م-         

  !ی نکنهی گرخوامی من فقط م-         
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  پشت ي تا اشکهادی کشیقی باال برد و نفس عمی        سرش رو کم
 

 .. رو کنار بزنه شپلک

  آبغوره گرفتنات چقدر حالمو بد یدونیم!.. کار رو برام بکننی ا-         
 
  !کنهیم

 ..        فقط سرش رو تکون داد

 ! بذار بهمون خوش بگذره -         

 : اش لبخند زدهی گري رخ آماده میو به ن..        فرداد روشن کرد

 ؟!ی منشي چطور-         

 ... چشمش رو پاك کردي زد و قطره اشک گوشه ي لبخندهی        سا
 

  چند قدم جلوتر رفت و هی ، ساجاتی و سبزوهی بزرگ مي مغازه ي        تو
 

 : به فرداد ، عقب عقب رفت رو

 ؟ !گهی بگو د-         

 ! برام فرق نداره -         

  ..يزی چهی -         

 : حرفش ي        اومد تو

  !بی س-         

 : انگشت اشاره اش رو باال گرفتهی        سا

 ؟!ساالد سزار خوبه .ی غذا چشیپ !..بی سي پا-         

 :ستادی ای عصبي        با چشمها

 من بخاطر اون بلند کردم از اون سر ..ي رو داده بودای تو قول الزان-         
 
 ! اومدمایدن

 :دی به اطرافش خندی با نگاههی        سا
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  غذا حرف شیمن دارم در مورد پ.. عشقم اون که سرجاشه-         
 
 ؟!سزار !.زنمیم

 ..        راه افتادن باز

 .. مرغ و-         

 .. حرفش رو نزنهي باعث شد ادامه هی سر سادیی        تا

 ! حرفشم نزن-         

 ؟! با قارچ و کالباسی ساالد ماکارون-         

 ...آورد        انگشت شستش رو باال 

  و ی نارنجي چند فلفل دلمه اهی شدند و ساجاتی        وارد قسمت سبز
 

 .. رو امتحان کردقرمز

  خوشرنگ کنار گونه ي سمت فرداد با فلفل دلمه ادی        چرخ
 

 :متوجه خنده اش شد..اش

 !؟يخندی می به چ-         

 :        لبخندش پر رنگتر شد

  ي مغازه ي توامی بي دختر چادرهی با کردمی عمرا که فکرش رو م-         
 

 ! بخرمي ، فلفل دلمه ای فروشيسبز

 ..ی کبابي سمت فلفلهادی لبخند زد و چرخهی        سا

  رو طالقش کی في دختره ي مجبور شدیوقت..ستی نيزی که چنی        ا
 

 ! ، اون موقع ست که من کارم رو درست اجام دادميبد

 رست کنار گوشش از پشت سر ، باعث شد مور مورش  فرداد دي        صدا
 

 ! شونه اش رو ناخودآگاه جمع کنه هی و بشه
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  !ی اشتباه کنيخوای چقدر می نگفت-         

 :با لبخند .. سمتش دی        چرخ

 ! تا االن نود درصدش رو انجام دادم-         

 لبخند و دور  فرداد افتاد به همراه جمع کردن ینی بي که روینی        چ
 

 ! سرش ، باعث لبخند با صداش شدکردن

  ی روغن معمولي که بجانهی هم البد اشی اون ده درصد باق-         
 
 ! سبوس برنج ای ی استفاده کنتونی از زيخوایم

  !قای دق-         

 ! ورش دار بزن تو سر عمه ات -         

 ..بلند نشه خنده اش ي دهنش گرفت تا صداي        دستش رو جلو

 ..های        برگشت قسمت گوجه فرنگ

  !دهی که اونا رو بهت می        دخترك دم دست

 ؟! همه مثل اون معلوم الحالن ي        فکر کرد

 ! ور اون ور جناب نی بکشونمت ادی        من حاال حاال با

  و یکیقارچ و ذرت مکز..ی بروکلي بسته هی ، یتونی قرمز زي        گوجه 
 

  معطر ، جاتی تازه و سبزي هاازی ، به همراه تربچه و ترپی فرنگنخود
 

 .. بودند شونی بعديدهایخر

 !ادی خوابش نمگهی        فرداد فکر کرد که اصال د

  خوش بو و ی قلميارهایخ..        مواد ساالد رو خودش انتخاب کرد
 

  ساالد يفاده تو استي رنگ ، به همراه چند انار درشت برارهی تي هااسفناج
 
! 



 1856 

 !        که فکر خودش بود

 .. شدرهی صندوق خي تولی به مواد و وساهی        سا

 ..فقط..امم.. رو از قلم ننداختمیچیفکر کنم ه.. خب-         

 !یدنی نوش-         

  ي اش که چند دکمه رهی سبز تشرتیبه ت..        برگشت و بهش نگاه کرد
 

  :شیو کت مشک باز شده داشت ینییتز

 ؟! فرداد -         

 ؟! هوم-         

 ! ست باشه ؟نتی با رنگ ماشدی لباست بای بگيخوای م-         

  ینیری حس کرد سرش به دوران شهی        فرداد سرش رو کج کرد و سا
 

 ..افتاده

 !؟ي برام داري تو چه فکر-         

  سقف ي فرداد رویول گفت ي باز شده اش ، نه کشدارشی        همراه ن
 

  :دی کوبنیماش

 ..می بر-         

 ! مونده وهی م-         

 :        چند بسته رو داخل گذاشت و بدون نگاه سمت در برگشت

 .ارمی رو بهی بقرمی م-         

 :لبهاش از هم کوتاه فاصله گرفته بود.. سقف رو نگاه کردهی        سا

 ؟!يخوایکمک نم.. اوهوم-         

 .. بسته شدن در اومد و لبخند زدي        صدا

 از ..  مبل گذاشتنی ترکی نزدي دسته ي        چادرش رو در آورد و رو
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 .. زدي اگهیچرخ د... فرداد استفاده کردنبود

  دلش ي سالن ، باعث شد باز هم توییای منحصر بفرد و روی        طراح
 

 ه چهار ماه خودت رو به آب و  خونه شدن ، کار سنی کنه ، خانم ااعتراف
 
 !ستی زدن نشیآت

  !گرفتی وقت می دو سالیکی        الاقل 

 ! اشنانهی        تازه اون هم خوشب

  شده اش نگاه ي سنگدوزی نفتی آبکی        نفسش رو فوت کرد و به تون
 

 .. ودی چرخي ورودي نهیی آيجلو..کرد

 !ا  چشمهنی با ایکی ي البته نه برا-         

 ..        سمت تراس رفت و 

  فصل که مشخص بود تازه کاشته شده جاتی سبزفی گلها و ردي        بو
 
 ! کرده بودجی سرش رو گ،

  اومد و ای هر روز از اول به دنشهیم.. کردی زندگشهی تراس منی تو ا-         
 

 ! کردی کرد و زندگیعاشق

 ...سی ننجای اون نجاست اي        جا

 ...  لبهاش رو تو برد و گاز گرفت      

 فقط ..ی صبر کندیبا..ي رو قبول کردزیتو همه چ..        آروم باش دختر
 

  !صبر

 !گهی دقی نفس عمهی        

  راه شینی رو به بحونهای ري و بودی        دستهاش رو از هر دو سمت کش
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 ..داد

 صله گرفت و سمت         لبخند زد و همراه شل کردن شالش ، از تراس فا
 
 .. رفتفشیک

  باز شدن در ، ي صدادنی شده رو در آورد و با شنچی کادو پي        جعبه 
 

 .. کردشی سرش مخفپشت

  رو لیوسا.. بهش انداخت و وارد آشپزخونه شدی        فرداد نگاه مشکوک
 

 .. بودهی نگاهش به ساکهی گذاشت در حالزی ميرو

  تر کی هم چند قدم بهش نزدهیج شد ، سا        از آشپرخونه که خار
 

 ..شد

  و کردمیچشم باز م..شدی از آخرش شروع مزهای چی        کاش اول بعض
 
 ..ما خودم تنها..ي تموم شده و مال من شددمیدیم

 ! دستت رو بده -         

 همراه جلو ..دی فرداد رو ديبرق چشمها.. جلو اومدگهی        چند قدم د
 

 ! دستشآوردن

 .. ده درصد آخرشدونستمی م-         

 ...        ساعت رو از جعبه در آورد

 ..باحال...یلی خ-         

  ، باعث رهی صورت نگي برخوردنی کوچکترنکهی اي براهی        دقت سا
 

 ! بگه ي ا" مسخره " حرفش رو قطع کنه و شد

  ری دست زيبلد بود که حرفه ا ..هی خب کارش رو بلد بود سای        ول
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  همرنگ لباسش برد تا موقع مرتب ی سبزآبينهای با نگی مشکشال
 

 ..و چونه .. جذاب ، خودشون رو نشون بدنیی خرماي ، موهاکردنش
 

 ...گردن

  ..دی دست از چالها هم کششدی        و نم

  کار تایآز.. روش نگاه کردمیی با خطوط محو طالدی سفي        به جعبه 
 

  ي جعبه نی ، با سفارش اچیبا دوخت لباس قشنگم که ه رو شی احرفه
 

 .. بوددهی کاور لباس ، کامل به رخ کشي جذاب براي بندهیفر

 همزمان .. آوردمرونی        در عقب رو کامل باز کردم و آهسته لباس رو ب
 

 .. برده بودش فرودگاهکردمیفکر م... فرداد افتادنی به ماشنگاهم

 .. کردکاری چنمیه باهاش نرفته بودم بب        هر چند ، من ک

 .. قهرش افتادمادی        دوباره 

 .. گذاشتم و قفل رو زدمنی سقف ماشي        جعبه رو رو

 !        چقدر سبک 

  آسانسور دیهمزمان کل..دمی جعبه گرفتم و بو کشکی رو نزدمینی        ب
 

 .. هم زدمرو

 !        چقدر خوشبو

 .. دادمهی آسانسور تکي وارهیدم و به د        سه رو ز

 ...ي وای        ه

  خونه هم يمطمئنا تو.. نگرفته بودمی مواد خوراکیچی        من که ه
 
 .. نبوديزیچ
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 ..حاال ولش کن..دمی کشی        نچ

  استراحت ی لباس رو بذارم تو خونه و بعد از کمي جعبه دی        من با
 

 ..جام بدم رو هم اندهامی خربرگردم

 ..ادیفرداد که حاال نم..        اوهوم

 ..        گفت هفت ، هشت

  ي رنگ و تابلودینگاهم به در سف..        با شونه در آسانسور رو باز کردم
 

 .. اش که افتاد لبخند زدمسه

 فقط .. خوب عطرش رو حس کنمي بوتونستمی حاال هم منی        از هم
 
  باز ی کردنش ، اشتباه نبوده باشه و الکزیرپرا سوي براممی تصمدوارمیام
 

 .. نشهیعصبان

 .. هم نبوديچاره ا ..ی بگذارم ولنی زمي اومد جعبه رو روی        دلم نم

 ..شستی هر روز مچارهی رو که مستخدم بنجای        ا

 ..        ولش کن

 .. رو انداختمدی گذاشتم و کلنی زمي        جعبه رو رو

 ..م        هو

 .. عطرش رو حس کنمي بوتونستمی        واقعا م

  جعبه رو بلند کردم و داخل آوردم ، در رو نکهی        برگشتم و بعد از ا
 

 .. آروم بستمهم

 .. باعث شد تا قدمهام رو آرومتر بردارميزی مثل افتادن چیی        صدا

 ..هی همساي        نه حتما برا

 ! باشه؟ومدهی        دزد ن

  ..ی ولدمی ترسی فکر کمنی        با ا
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 ..امکان نداره..        نه

 ...شرفی از پیکی ساختمون نی ضد سرقت استمی        س

 ..شنومیدارم صدا م..        چرا

 !خنده ؟ ..ي        صدا

 جعبه .. کردمی ، راهرو رو طواریدست به د.. آهستهیلی        با ترس و خ
 

 .. ودمیآروم سرك کش.. دستم بودي توهنوز

 ..دمی کشی        نفس آروم

 !چته الهه؟..ستی نيزی        چ

  باعث دی تراس ، شانی        پنت هاوس بودن ساختمون و وجود چند
 

  ..شده

  واحد يحتما صدا..دیوزی مي که بودم هم داشت باد تندرونیب..        آره
 

 ..ای ییباال

 ! ، خشکم زددی خرکی و پالستي کاغذي چند جعبه دنی        با د

 ! ماست ي تو خونه یکی        

 .. قلبم گذاشتمي        آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو رو

 !        صداها از واحد خودمونه

 !        دزد

 .. زانوهام شل شدری        ز

 .. بهم گفت جعبه رو بنداز و فرار کنی        انگار کس

 ..ددز ..نجای        ا

 ..یی مواد غذادی خري هايبا جعبه ..ي دزدنجای اادی می ولی        ک

 ! خدا يوا..        آها
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 احتماال طراح ..دمی کشی قلبم گذاشتم و نفس راحتي        دستم رو رو
 

 !هیداخل

  !گهی دافتادمیداشتم پس م.. خداي        وا

  يو جعبه رو رو کف ، گذشتم ي پخش شده رولی وسانی        آروم از ب
 

 .. قرار دادممبل

 صداها از اون .. شددهی باال کشي و نگاهم به طبقه دمی        شالم رو کش
 

 .. اومدی مجا

 .. سوشرتم رو باز کردمي و دکمه هادمی کشی        پوف

  !ای        ب

 .. کنمزی بار من خواستم فرداد رو سورپراهی        

 ! بشه و برن  هم کارشون تمومدی        شا

 !        اه 

 !        فکر نکنم

 !دنی نخرخودی رو که بوهی و می        اون همه مواد خوراک

 !شی        ش

 ..        شانس من

 ..ي        قهقه 

 .. نرده مشت شدنی آخري دستم به لبه اری اختی        ب

 ..ي خنده ي صدانی        ا

 .. فردادهي        صدا

 .. پله رو هم باال رفتمنیآخر.. گرد شدهيا چشمها        ب

 .. خودشهيصدا..        خودشه

 .. عطرش خودش بودهي        من گفتم بو
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 ..        خودش بود

 ؟!کاری طراح چشی        اومده پ

 ..هشت..        به من که گفت هفت 

 .. صدا چقدر برام آشناستنیا...ي        صدا

 هر دو .. داشتاری ، دو تا دستیطراح داخل.. کردم        چند لحظه مکث
 

 ...يصدا... دخترههی ي خنده ي صدانیا.. پسر بودندهم

 .. جلوتر رفتمگهی قدم دهی        

 ؟!هی کي        صدا

 ..شناسمشی        م

 ..گهی قدم دهی        

 ؟!هی        ک

 ..شناسمی        م

 ..ه داشت        تراس فقط چند قدم باهام فاصل

 .. لباسم مشت شدي قلبم ، روي        دستم رو

 ..شناسمیم..اونم.. فردادهيصدا..نی        ا

 ..ي        صدا
        

 : قاشق رو جلوش گذاشتهی        فرداد روغن رو گرفت و سا

 ! کم -         

  !دهی کمش مزه نم-         

 !بده  کنم که با کمش مزه کاری چدونمی من م-         

 با لبخند قاشق ...دهی باز شدن در تراس رو شني        فرداد حس کرد صدا
 

 ! عقب دی گرفت و چرخهی از سارو

 .. بندازه کههی به ساي اکهی        لبهاش باز شده بود که ت
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 !        باز موند

  با لبخند هی گاز، باعث شد ساي روي سمت قابلمه دنشی        نچرخ
 

 ... مکث ، اون هم بچرخههیو بعد از دو ثان نگاه کنه بهش

  لبهاش ، سر ي که آروم آروم از رودی        چهار انگشت الهه رو د
 
 ... ، و بعدنیی پاخوردندیم

 .. انداختنییسرش رو پا..        حس کرد گردنش تاب سرش رو نداره 

 ..نییرو به پا... که شل شده بوددی        دست فرداد رو د

  یفرداد داشت سع..  موندرهی دستش خي تویگاهش به قاشق چوب        ن
 
 ...خوردندی دسته اش سر ميانگشتهاش رو...افتهی از دستش نکردیم
 

  فرداد به اجاق گاز پشت سرش ، باعث شد اری اختی بي هی        تک
 

 .. کمرش قرار بده تا از شعله دورش کنهي دست ببره و روناخودآگاه

 ! بود رهی خزی چهی بود و به نییرش هنوز پا ، سهی        سا

 ..رفتی دست فرداد ، که هر لحظه امکان افتادنش می        قاشق چوب

  کنه ي کارتونهی هم نمی چند تنيروی نهی ی حتکردی        فرداد حس م
 

 .. چپ الهه کنده بشهي زانوي روي شده هاي دوزکهی تي نگاهش از روکه

 .. ها لباس نپوشی مثل کولينجوری        بهش گفته بودم ا

  روش هی که سایی        آب دهنش رو قورت داد و حس کرد کمرش ، جا
 

 !سوزهیداره م..  گذاشتهدست

 ..        من گفتم بمون خونه

 .. اومدی زانوها باالتر نمي        نگاهش از رو
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 ..می        فقط داشت

 ..میکردی غذا درست ممی        داشت

  يزی هنوز چیول.. اش رو از اجاق گرفتهی به خودش داد و تکی تکون       
 
 ..ارهی وادارش کنه نگاهش رو باال تر بتونستینم

  عروسش گهی دي که قرار بود دو هفته ي افتادن دختريصدا...        بجز
 

 ...وسط در باز شده.. بشه

 ه بود اصال حس نکرد... با چند قدم خودش رو بهش رسونددی        نفهم
 

 ..رهی راه مداره

 ..ما..الهه.. الهه-         

 :        چونه اش رو گرفت و بغض خودش رو پس زد

 چشمهاتو  ..نیفقط هم..زمیعز..غذا..میکردی غذا درست ممی ما داشت-         
 

 .. کنباز

 .. گونه هاش گذاشتي        دستهاش رو رو

 !زم؟ی        تا بحال بهش گفته بود عز

 :    بلندتر گفت    

 !زمیعز.. الهه-         

 .. فقطمیما داشت...        غذا

 !زمیعز..تا بحال صداش نکرده بودم..        نه

 :        داد زد

 چشمهاتو ..میکردی غذا درست ممیما داشت..زمیعز..؟يشنویم.. الهه-         
 

 ! کن باز

 ..ر زهر مای به تلخي        دهنش پر شده بود از مزه ا



 1866 

 . شدههوشیب..ستی نيزیچ.. فرداد جان-         

 ..دهی رو شنهی ساي        حس کرد صدا

  عقب ی ، باعث شد دخترك هول قدمهی        چرخش سرش سمت سا
 

 ...بره

 ؟! چشمهاش رفته بودندي سرخ توي رگه هانی ای        ک

 :        نعره زد

 ! من ي از خونه رونی برو ب-         

  خودش دارند حلش ي گرد باد توهی  حس کرد اون پنج کلمه، مثل       
 
 ..کنندیم
 

  ستادهی برادرش اي ، شونه به شونه متری چند سانتي        فربد با فاصله 
 

  که الهه روش بود نگاه ی مثل فرداد ، به تختگهی و اون هم حاال دبود
 
 ..کردینم

 !و؟ی ی سي چرا آ-         

  بودند ی ، مات حرکات فوق تخصص قلب و عروقي اشهی شواری        از د
 

  یوانی کی ، پزشک خانوادگي ساعت قبل ، به درخواست دکتر جوادمی نکه
 

  خود کی اومده بود تا با پزشک کشنجای به ایی رجامارستانی ، از بها
 
 .. کنهي بهمن ، همکارمارستانیب

 !؟ي فرداد تو کجا بود-         

  ، از هر دو زونیآو.. دستهاش نکرده بودي براي فکرچیوز ه        فرداد هن
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  !رهیو خ..  بدنشسمت

 ! دکتره ؟کردی مکاری        داشت چ

 ؟ !نجای        چرا آوردمش ا

 .. اومد خودشیبه هوش م.. خونهي توموندمی مدی        با

 .. نبودشیزی        چ

 ..کردمی رو خودم خوب می عصبي        حمله 

  هی بود و گفته بود نترس ، دهی شونه اش کوبي بار آخر روي    جواد    
 

 ..ی عصبي حمله

  دو دکتر ي داشت توش که چشمهای مگه چی عصبيحمله  .. ی        ول
 

 ؟!شدی کنده نمشی جواب آزماي عروق ، از برگه متخصص

 و  ، زدی می ، حرفشدی از برگه جدا مهی صدم ثانکی..شدی        چرا کنده م
 

 !به برگه ..کردی دوباره بهش نگاه مبعد

 ..تو کجا.. فرداد -         

  بهش نگاه کنه ، نکهی        فربد آب دهنش رو قورت داد و فرداد بدون ا
 

 ..کنهی بهش نگاه مرهی برادرش داره خدیفهم

 ؟! فرداد ي کردکاری تو چ-         

 .. خوردی        شونه اش تکون

 ؟!شی باز زد-         

  رو "ی عصبي حمله " بود و هنوز دهی قبل رسي قهی        فربد ده دق
 

 .. بوددهینشن

 ؟! تو ي کردکاریچ..؟!وی ی سي چرا آ-         

 : فرداد قرار گرفتي        روبرو
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 ؟! چشهیال..یقرار بود شب برس..؟!ي تو کجا بود-         

  اهی سي چشمهاي توي نورچی هدیدی و مدادی        شونه هاش رو تکون م
 

 ..ستی نبرادرش

 ..فرداد..مگه نه؟.. خونه بود -         

 ...گهی تکون دهی        

 ! خورده؟یی سرش به جا-         

  بره ی شونه اش و وادارش کرد قدمي رودی کوبی فکر عصبنی        با ا
 

 :عقب

 ..چرا..؟ي سرش آوردیی چه بال-         

  ي هی زاوری و تغواری شدن به دکی کرد با نزدیسع و دی        فرداد چرخ
 
 .. ، باز به داخل اتاقک نگاه کنهدشید

  گرد و ي        فربد اما از جاش تکون نخورده بود ، داشت با چشمها
 

 :کردی از هم فاصله گرفته بر و بر نگاهش ميلبها

 .. بگو زدمش-         

 : به سمتش رفتگهی قدم دهی        

 !..ش؟ی زدی قبلي مثل دفعه -         

 : نگاهش کردی        با نگران

 ..نجای چرا پس ا-         

 :دی که از ذهنش گذشته بود چرخي حدقه ، با فکري        چشمهاش تو

 ؟!دی تصادف کرد-         

 : تر اومدنیی پای        نگاهش از چشمهاش فرداد کم

 ..؟! نشده تیچی چرا تو ه-         



 1869 

 : باز دی شونه اش کوبيرو        

 ؟!ي تصادف کرد-         

 .. بخونهيزی بتونه از چشمهاش چدی فربد عقب رفت شاگهی قدم دهی        

 ..یچی        ه

 ..شدی فروغ خونده نمی از اون چشمهاش بیچی        ه

 ..یشگی همیوانگینه پر از خشم و د..نه ناراحت..ی        نه عصب

 ..یچی        ه

  ، گفتی ربط می بي جمله هی و الاقل کردی اگه دهن باز مدی     شا   
 

 .. که بتونه بفهمه چشهشناختشی ماونقدر

 من .. فربد" ي ساعت قبل و جمله می بجز اون تماس نی        ول
 
 .. بودومدهی نرونی از دهنش بيزی ، هنوز چ" بهمنم مارستانیب

 ...        هنوز باهاش حرف نزده بود

  باز شدن در و چرخش سر فرداد ، باعث شد فربد هم بچرخه ي    صدا    
 
 .. زده بودند نگاه کنهرونی که بي به دو نفرو

  تمام ده ي توی ، ولشناختی که نمي ، همراه دکتري        دکتر جواد
 

  اون ي چشم به لبهاهی که بقدیدی داشت مشهی ، از پشت شی قبلي قهیدق
 

 ..دوختند

  يو زور زد چشمهاش فقط رو.. گرفتواری اش رو از دهید تک        فردا
 

 .. دکتر ثابت بشههمون

  گوشش گفت و بعد از چند قدم جلو ي تويزی چي        دکتر جواد
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 .. ، دستش رو سمت فرداد دراز کرداومدن

  !ی قلبیی نارساپیفلوش...يری ن-         

 !ه؟ی چپی        فلوش

  قدم به هی ترس خورده ، ي خورد و با چشمهای فربد تکوني        لبها
 

 ..از پشت سرش.. شدکی نزدفرداد

 ؟!ی قلبیی        نارسا

 ..یی        گفت نارسا

  با يریدکتر ن.. بخورندی تونستند تکونی فرداد واقعا هنوز نمي        دستها
 

  ي و رودی رو به دوست و همکارش ، دستش رو عقب کشي محولبخند
 

 :دیداد کوب فري شونه

 ..میکنی خودمون رو میما تمام سع..دی نگران نباش-         

 ! چشه ؟-         

  ي برای زده بود ، انگار توانرونی که از زبان برادرش بي        فربد با کلمه ا
 

  با ی که احتماال ارتباطي شدن به دکترکی ، و نزدگهی قدم دهی برداشتن
 
 ..ده بود کردای داشت ، پی قلبيهایماریب

 ..ی نظر قطعشهی هنوز نم-         

 ؟! شده یچ..؟!ی چ-         

 : جلوتر اومدي        دکتر جواد

 ..شاتِی آزماگهی دي سرهی به اجیاحت.. فرداد جان پسرم-         

  يشونه ...        دستهاش حرکت کردند و لبهاش سخت تکون خوردند
 

 .. نگاه کنهي جواد بهنکهیبدون ا.. روبروش رو تکون دادمرد
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 ؟!یچ.. بهم بگو-         

 : به فربد ، و بعد به فرداد انداختی نگاهيری        دکتر ن

 ..فعال..ستی ني ای نگرانچی هي جا-         

 ؟!ی چ-         

  :دی شونه اش کوبيو بعد رو..        لبهاش رو تر کرد

 .. دادینظر قطع شهی نمشی چند آزمانی من فقط مشکوکم و با ا-         

 ..ومدی نرونی ازش بيزی چی فرداد تکون خوردند ولي که لبهادی        د

 .. دکتري شده بود به لبهارهی شده بود و خزی فربد ري        چشمها

 !ی قلبيسکته .. امکان داره-         

 و ...دی سرش کوبيفربد رو.. هر دو برادر با هم حرکت کردي        دستها
 

  ، سر شیشونی پي و دستهاش از روي اشهی شواری سمت ددی چرخفرداد
 
 ..گونه هاش..چشمها ...نیی پاخوردندیم

 ..دی فربد رو شني        صدا

 ؟ !ی؟ قلب!سکته ..؟!یچ..ستی ساله اش هم نکی و یس.. فقط-         

 .. راه انداختندي سرش ولوله اي شدند و توی هم قاطي        صداها تو

  !یلی و ليریدکتر ن ي        صدا

 ..نهی صورتش رو ببدادندی        لوله ها اجازه نم

 ...میکردی        بقرآن فقط غذا درست م

 " !ی بهش نرسکنمیفرداد ، دعا م"        

 " ی قلبيسکته "        

 ..ی        غلط کردم ال

 !زم؟ی        سکته چرا عز

 ..        غلط کردم

  ...        پاشو تو رو خدا
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 ..میکردی درست مای الزانمی        بقرآن داشت

 "!ی ، بهش نرسي هر کدومشون رو بخواکنمی ، دعا مای سلایالهه "        

 ..زمیعز..        الهه 

 .. دنبال لباسمیبا هم بر..امی بعدش بخواستمی        م

 !ش؟ی گرفتی رفتیی چرا خودت تنهازمی        عز

 .. باهات باشممخواستی        من هم م

 ؟!یکنی پروش می وقتنمتی ببخواستمی        م

 "!ی بهش نرسکنمی منتینفر !..یبهش نرس.. فرداد یبهش نرس"        

 ؟!ی رفتییتنها..        چرا 

 " ی قلبيسکته "        

 ..        من گفتم بمون خونه

 !؟ی کنکاریچ... اونجا کهي        اومد

 ..کردمی نبود رو تمومش میچی که هيزیچ..        من داشتم

 ..خونه..شتی پامی بکردمی        بقرآن داشتم تمومش م

 .. خونهمی        پاشو بر

 .. زدي        چشمهاش سوز

 ؟ !رونی بزدی منجای و از اداشتی ورش مي        چطور

  ي بود از بانک مرکزنی بادمجون دور قاب چی        االن بود که هر چ
 

 !گذاشتندی سرشون مي رو رونجایا وزارت خونه ، ا تریبگ

 .. ، تا خبر به گوش به پدرش نرسهرهی جلوشون رو بگخواستی می        ک

  نی ايلومتری کی تا شعاع سگهی همانا ، و دی نجفدی        اومدن سع
 
 ! راهش ندادن هم همانا مارستانیب

 .. از خونهرونی آوردمش بی مدی        نبا

 ..نجای ببرمش از ادیبا        
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 ؟! ببردشدادی اجازه می که بهش وصل بود ، کی همه دستگاهنی        با ا

 ؟!بردشی        چطور م

 ...        مگه نگفت

 !؟ی قلبي        سکته 

 ..و اشک پشت پلکش رو پس زد..        دستهاش مشت شد

 ..ایبخدا قسم الزان..ای        الزان

 ..بقرآن من انگشتم بهش نخورده..زمیعز.        الهه

 ... که بهت دادمی اون قولي        به جون مامانم من مونده بودم رو

 "!  فرداد ی بهش نرسکنمیدعا م"        

 ..        چشمهاتو باز کن

 .. روی همه چگمی        من بهت م

 ..گمی        از اولش م

 .. نبودهی به گری لزومچی        ه

 تو ..یفهمیتو هم م..گمی رو بهت مزیهمه چ.. نکردمي کارچی ه        من
 

 ..یکنیباور م..گمی دارم راست میفهمیم..ي دوست دارمنو

 ..می برنجای        چشمهاتو باز کن تا از ا

 ..        باشه سکته 

 ...ي        سکته کرد

 ؟!ي        سکته کرد

 ؟!تو  ..ی قلبي        سکته 

 ..        خب

 .. آدم هست سکته کردهی     کل   

 ..شمی        خودم مواظبت م

 ..ومدهی تا بابات نمی        پاشو بر
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 .. شدهدهی        حس کرد شونه اش به عقب کش

 ..ستی نهی به گريازی نچی        ه

 ..می        پاشو بر

 ..دهی تا بابات نفهممی        بر

 !ادی بنید بگبه فردا...ستی نمیزی        پاشو بگو چ

 .. رو بهت بگمزی همه چامی        بگو تا ب

 ؟!        سکته 

 ..رنی بدنش در مری        حس کرد زانوهاش دارند از ز

 ..جاتی و سبزمی گرفتای الزانمی        ما رفت

 ..        بعدش 

 .. خونهامی بخواستمیم.. نبودیچی        ه

 "!ی بهش نرسکنمی منتینفر..ی بهش نرسکنمیدعا م"        

 ..زمی        الهه عز

 ..نمیمن بب.. لباستو بپوشمی برایب..میکنی        پاشو درستش م

 ..نجای از امیپاشو بر..الهه گوه خوردم...        غلط کردم

 ؟!افتهی عقب بمونی عروسگهی بار دهی يخوای        باز م

 ...        اصال تو

 ..رونی بي من از خونه زديه  بدون اجازي        تو غلط کرد

 ..        من گفتم بمون خونه

 ..ی کنزی منو سورپرای خواستي        تو گوه خورد

 بگو .. نکردهي کار بددونمیم.. خودشمي اههی        پاشو بگو من چشم س
 

 .. رو زی تو تا بهم بگه همه چای بدی بداجازه

 .. شوی        اولش عصبان

 ..        الهه پاشو
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 ..یشی آروم ميدی رو شنزی        بعدش که همه چ

 .. آدم سکته کردهی        کل

 .. قولم موندميبقرآن رو.. نکردمي کارچی        بقرآن ه

 .. نکردمانتی        من بهت خ

 ؟!        سکته چرا 

  ي و سه ساله ستی ، برادر باری مهي ورزشکارکلی بزرگ و هي        جثه 
 

  سال داشته ی کمتر از سدی انداخت که نبای رو به شک می ، هر کسیحام
 

  !باشه

 ! لبهاش باشه ي ، اون لبخند جذاب هم رونکهی        چه برسه به ا

  و هفت ی سي به چشمهاش داد تا نشون بده توی        روشنک تاب
 

  :رهی رو داره که مورد توجه پسر جوان قرار بگنی ااقتی هم لیسالگ

 ..االن خوبم..بم خو-         

 : قلبش گذاشت و ادامه دادي        دستش رو رو

  !ختیدلم ر..ي وا-         

 : جلوتر اومدی قدماری        مه

  هی و دییایدختر خانم تا با من ن..گمی رو منی من هم دارم هم-         
 

  ری تون برطرف نشه ،غیدگی و رنگ پردی نخوريزی چي ایدنی نوشیشربت
 

 !دیازه بدم بر اجممکنه

  روشنک رو هم شکست و هی تاب مقاومتنی دختر خانم ، آخري        واژه 
 

  کافه ي باالتر ، توابونی ، چند خشیمی نداد تا فکر کنه ، دوست صماجازه
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 ! قرار داره باهاش

  کردی با دستش اشاره ماری که مهی ، به سمتی شل" بگمیچ"        همراه 
 

  پسر جوان رو لی موباگهی دي قهی چند دقنکهیا تصور او ب! با لبخند ...رفت
 

  قرار کنسل ي کنه برای و معذرت خواهرهی تماس بگدای و با ورهی بگقرض
 

 !شده

 ! انداخت اری به مهی چشمری        نگاه ز

  !امی مرتری دگفتی منکهی نه اشدی کنسل مدی        بله با

 ! شدقتری        لبخندش عم

 !دیکارمون طول کش دی        شا

  رو داشت که عمرا ی        با دو پسر چهارده و هشت ساله ، توجه کس
 

 ! ترگل ورگل ، بتونن تورش کنندي هجده ساله يدخترها

 .. انداختنی ماشي به جلو بندی        برگشت عقب و نگاه

 ..شدی ساده درست مي صافکارهیبا .. نبودشیزی        چ

  نی بهترنی شدند و روشنک فکر کرد اکشونیوران نزد        وارد کافه رست
 

 ! عمرش نبوده ؟هی دزدلیموبا

 !پی        چقدر خوشت

 : کردپی تااری        مه

 "! دارمش!.. برو "        

  شد و با ادهی پنی الفور ، از ماشی رو گرفت و فاری مهامی پنی        حس
 

 ... رسونددای روشنک و و محل قراري محکم ، خودش رو به کافه يقدمها

 ! دستي توهی دی        همراه س
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  ، مطمئن شد ی و صندلزی ميفهای به ردی        در رو باز کرد و با نگاه
 
 ! باالستدایو

 ...        پله ها رو تند باال رفت

 ! زنک رو نگه داره بودشدی موفق نماری مهنکهی        امکان ا

 ...خودش بود..        آره

 ..کردی رو نگاه مرونی هم لوله کرده ، از پنجره بي توي    با انگشتها    

 .. تر شدکی        نزد

  ، ی و رو کنری منو زی زندگی تونستضتی        اگه تو با عقل ناقص و مر
 

 !ام؟ی چطور از پس گول زدن تو بر نمن

 !و نشست ... داد ی رو فشار کوتاهي دی        س

  با لبخند سر بچرخونه دای باعث شد و،یشدن صندل دهی کشي        صدا
 
.. 

  هم ، هنوز لبخند نی حسي افهی قدنی بعد از دهی تا پنج ثانی        حت
 

 .. از صورتش تکون نخورده بودمحو

 ... بعدی        ول

  !دی کشی اش به صندلهی همراه تکي خفه اغی        ج

 !ستین ن وقت تلف کردي جادونستی اما منی        حس

 :دی ، به سمتش کشزی مي رو روي دی و سدی کشیقی        نفس عم

 !... سه تا از کلشون-         

 !کی مکث کوچهی ی ، بدون حتگفتی        محکم م

  که تو ي ساعته اکی ییلمهای از کل في اقهی دقستی بلمی سه ف-         
 

 !ي من داري هی زعفراني خونه
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 ! صداشي توکی خش کوچکی یون حتبد...گفتی        محکم م

  که من هم با همه یی جااندازدتی، م!  شون خانمهی فقط پنج ثان-         
 
 ! ، واردش نشدمي چند ماهه برام درست کردنی که ایی های بدبختي

 !دادی مغامی پری با تاخدای        مغز و

  !نهی حسنی        ا

  !ستی        روشنک ن

 .. قرار داشتم        من با روشنک

 ..ستیروشنک ن.. کهنی        ا

 ...نی        ا

 ! شده دارموی که سیلمی و پنج فستی سه تا از ب-         

  !نهی حسنی        ا

  دی کلي دندونهانیاز ب..با حرص آشکار..آهسته..دی رو کوبي دی        س
 

 :شده

  ينجوری اامیب مثل بدبختها خواستمی رو نکرده بودم ، چون نم-         
 

 !... بندازم و بترسونمت رتی گنجای بکشم که انقشه

 ! ؟ي دی        س

 .. شددهی کشنی        نگاهش به دست حس

 !        دست چپش

  !ي دیس..مچ..ساعد..        آرنج

 کمک بخوام ، !.. از تو نکهی بدون اکردمی رو نکرده بودم چون فکر م-         
 
 .. سر وقتتامی راحت بالیست کنم و بعد ، با خ کارها رو درتونمیم

 ؟ !هی زعفراني        خونه 
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 ! ؟نهی حسنی        ا

 ..ی حس-         

 .. حرفش رو قورت دادي هی ، نفس کم آورد و بقدای        و

  مشی و از وسط دو نيری رو بگیکی ي که نشونت بدم لنگهاامی ب-         
 

 !ی چیعنی یکن

 ..دادی مرونی کلمات بنیبروش ، خشم و سرما رو با هم از ب        مرد رو

 !رم؟یگی مشی من چرا دارم آتی        ول

 ؟!یچ...هی دی        س

  کارم تونمینم.. مطب رو فک پلمپ کنمتونمینم !...تونمینم... نشد-         
 

 ... بماندمارستانمی بتیوضع..رمی دانشگاه پس بگی علماتی هي تورو
         

  از من ییآبرو..آبروم... طالق گرفتنم بماندي اون طرز مسخره -         
 

 .. که االن يبرد

 ..زی مي رودی        کوب

 که بابام هم حرفم رو باور ... بماندکنهی که مادرم هم بهم نگاه نم-         
 
 .. بماندکنهینم

  !دای وگهیدروغ م..گهی        دروغ م

 ..با هم به لرزش در اومد        همزمان تمام بدنش 

 !گهی        دروغ م

  !دای االن ته خطم و-         

 ..        چشمهاش پر شد

 ..گهیراست م..        داره

 ! دارهلمی        از من ف
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  اندازمتی و مرمیگی دستت رو مای.. بودههی قضنی پشت ای بگو ک-         
 

 ! که خودم هم هستم ی همون چاهداخل

 !ن بچه دارم         م

  !ی توش باشي داراقتی از من تو لشتری که ب-         

  !رهی اشکهاش رو بگزشی ري        نتونست جلو

 ..هی با قضادی تونسته کنار بی        تازه مان

 ! من تازه دو ماهه شده ی نی        ن

 ..رمی بگیسمونی براش سخوامی        من م

  دست باباته شیکی ، گهی ساعته دکیتا فقط ..ي دی سنی همنی ع-         
 
 .. دست شوهرتشیکی ،

 ..با مامانم...ی        با مان

  ..نی حس-         

 ..تییدا..خاله ات...عمه ات.. دست عموتشیکی -         

  !نی حس-         

 !دیلرزی        م

  یچی از هگهی شده ، که دي من جورياوضاع برا ..گهی االن د-         
 
 ..ترسمینم

         
  که افتاده رو ی هر اتفاقایب..دهی نقشه رو کشنی برات ای بگو ک-         

 
 ! کن فی تعری قاضشی پنیبش

 ..        نفسش قطع شده بود

 !گهی        دروغ م

 ؟! من کشوندمت داخل خونه ، آره -         
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 ! دارهلمیازم ف..گهی        راست م

  گرفته که ي منو جوری که زندگيبه گند!..ن  به شانست فکر ک-         
 
 به شانست فکر کن و بهم بگو !.. همه پخشش کنمنی بردارم و بنوی اذارهینم
 
 ؟ !دهی نقشه رو چنی برات ایک...یک

 ! و همه جا پخشش کنم؟امی بعدش بخواستمی        گفت م

 !ي وقت دارهیفقط ده ثان... به شانست فکر کن-         

  ي لرزون ، با لبهاي با مردمکهادایو..کردندی بهم نگاه مرهی دو خ        هر
 

  نی تلک تلک کردنش رو راحت حسي که صدایی شده ، با دندونهاکبود
 
 ! بشنوه تونستیم

 !فقط خشم .. ، با خشمنی        و حس

  که داده بود ، گذشته بود هی اهی از فرصت ده ثانهی        کمتر از پنج ثان
 

 .. و رها کرددی رو کامل به سمتش کشي دی سکهیدر حال..شد بلند که

 ..        بلند شد و 

 !دروغگو...یگی دروغ م-         

 ..داشتیهمچنان محکم سمت پله ها قدم برم..        برنگشت

 ..ستی ننی تو ایچیه..یگیدروغ م.. دروغگو-         
         
 !یگیم...دروغ .. کثافت... کثافت-         

 .. درست حرف بزنهدادی       هقش هقش بهش اجازه نم 

  برش داشت و چند متر یعی افتاد و با حرکت سري دی        نگاهش به س
 

 .. ، پرتش کردنی از حسجلوتر
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 .. دروغگو-         

 درست .. برنگشتی ولدی رو شنی شده صندلدهی کشي صدانی        حس
 

 ..دی رو شنيزیتادن چ افي پله ، صدانی قدم مونده به اولدو

 ..من..نیحس.. من حامله ام-         

  ، دای ودی دي هی رفت و با محو شدنش از زاونیی        چند تا پله رو پا
 

  بشه زبون هوشی کامل بنکهی کرد قبل از ای زد و سعنی رو به زمدستهاش
 

 .. کنه باز

 و اخراجش ت..ي منجزدهیسع..دهیسع...تو رو خدا...نرو..نی حس-         
 

 ..يکرد

 .. پله ها خشک شد و ي        قدمهاش رو

 !من حامله ام ..من بخدا..اون گفت.. گفتي منجزدهی سع-         

 ...دی        چرخ

 .. افتاده بود و نی زمي رودای        و

 ... کافه شدي        تازه متوجه افراد تو

  زور کهیود در حال روبروش بدای وسی و خي کبود شده ي افهی        ق
 
 ... لبهاش رو تکو بدهزدیم

 ..نیحس...ایب.. نگو-         

  به دادیبهش عالمت م... بلند کرد و تکون دادنی        دستش رو از زم
 

 .. بره سمتش

 ..ایب..گم..یم..ا...ی ب-         
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  رهی خی ، دست به نرده ، به دو زننی افتاد و حسنی زمي        کامل رو
 

 ! بلندش کنندکردندیود که بهش کمک م بشده

  !انداختندی که بهش مي آلودضی غي        با نگاه ها

  رهی خدای شال ویی انتهاي شده بود و به گلهاکی        چشمهاش رو بار
 

  !بود

 !؟ي منجزدهی        سع

 !        من اخراجش کردم؟

 ...        من

 .. خوردی        لبهاش تکون

  انگشت هی چشمهاش کنار رفته بود و ي از جلوزی همه چ        حاال
 

 .. روبروش بودزیدآمی تهدي دهیکش

 ..        بخدا قسم دکتر

 .. پله باالتر اومدهی        

 .. که خطوط پر از نفرت ، تمام صورتش رو گرفته بودي        دختر

 ! دکتر یشی ممونیپش..        به روح برادرم

 !يز منجدهی        سع

 !ي        تو اخراجش کرد

 ! اومد پشت سر دختره ادشی ای فادي        خنده ها

 ... باالتر اومدگهی قدم دهی        

 ... ذهنش اومدي با مهتاب توشی خداحافظنی        آخر

  که تکون یی و لبهانی و دو زن خشمگدایو.. و آدمهازهای        کافه و م
 
 داشتند آروم آروم ..گنی به اون ميزی و مشخص بود دارن چخوردیم
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 ... سر جاشونگشتندیبرم

 !؟ي منجزدهی        سع

 ! دخترهی.. دختر ِهی        

 ؟! بال رو سر من آورده نهمهیا!         اون 

 ؟!        چون اخراجش کردم

  اخراج دی مطب کرده بود، باي که توی        چون بخاطر اشتباه
 
 !به سرم آورده؟! اون .. با هم  همه بال رونیا!..شدیم
 

  :اری مهي کرد براپیتا... رو برداشتلشی نشست و موبانی ماشي        تو

 "!تموم شد"        

  ادی که تا بحال یی هنرهاي دورتر ، روشنک از همه ابانی        چند خ
 

  !کردی بود استفاده مگرفته

 همه اتفاقا در مورد ..رمی بگترشی جدخوامیم..یدونیم..باله.. آره-         
 
 ! بهم گفتن کلمیه

 !همراه عشوه .. کردي        خنده ا

  کاپشن درآورد و بی رو از جشی ، گوشی با سر تکون دادناری        و مه
 
 ... رو خوندامیپ

 ..زدی        روشنک همچنان پر حرارت حرف م

 ..دی بای کالسها رو ولي سرنیا.کنمی االن فکر م-         

  ، باعث شد حرفش رو قطع کنه و اری مهشخندی       بلند شدن همراه ن 
 
 ! بشه به حرکات مرد جوان رهیخ

 ! که خدا رو شکر رنگ و روتون برگشته نمیبیم.. خانم-         
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 : برگردوند و ادامه داد بی جي رو تولی        موبا

 !زه با اجا..کنمی رو براتون آرزو می روز خوشي ادامه -         

  ، روشنک هنوز نتونسته بود لبهاش رو هم اری مهي        از پشت شونه ها
 
  !ارهیب

 
 ..می        وارد مغازه شد

  !دونمی نمشدمی ، مانع نمگرفتی دستم رو که می از کگهی        د

  و به می شدادهی که پنی نبود از ماشادمی االنش هم نی همی        حت
 

 ! اون ایتم رو دراز کردم سمتش  اومد، من اول دسسمتم

 : گرفت کی        سرش رو نزد

 !ستی که لباس ننجای ا-         

 مهرداد هم .. دو خانم فروشنده تکون دادم و سالم کردمي        سرم رو برا
 

 ... کردسالم

 : شون جلو اومدیکی        هر دو بلند شدند و 

 .دییبفرما..زمی سالم عز-         

 ؟!اجازه هست  ...ی مرس-         

 ! باال دییبفرما.  گلم دی داراری اخت-         

 ! بودی کالم خانم رسولهی        گلم تک

 !شی چتری مشکي پرتز شده و موهاي        با اون لبها

  افتی رو دردهی رسدی مغازه شون که ژورنال جدامکی        شب قبل پ
 

 .. بودمکرده

  انتخاب کرده بای شده بودم و لباسم رو تقراشنستی        بعد هم وارد ا
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  !بودم

  !دی خري و درنگ نبود براری تاخي        جا

  ، ی کندی خريدی مغازه رو در عرض دو روز رسنی اي        لباسها
 

 !يدیرس

 ! ، از دستت رفته بوديدیرسی        نم

  ماه کیاز  سارا ، کمتر ی عروسي        من هم قصد نداشتم اجازه بدم تو
 
 ! ، لباسم از همه خاصتر نباشه گهید

  امی خواست همراه مهرداد بیدلم نم ..می        سمت پله ها رفت
 
 ..و .. نبودونیلی فروشگاه ، کمتر از دو منی لباس انیارزونتر..نجایا

  و دهیمطمئن بودم االن اجازه نم..        دوست نداشتم اون حساب کنه
 
 !حساب کنه  بره جلو که خوادیم

 ! از دست دادشدی چند روزه رو نمنی اي فرصتهای        ول

 .. بود و مارستانی بری        رضا درگ

 .. اشاره کردمیی جلوفی        دست مهرداد رو محکم فشار دادم و به رد

  !406        کد 

  که داشت از پله دمی رو شنی خانم رسولي ، صدامی که شدکتری        نزد
 

 .. اومدیباال م ها

  !هیتمام کاورهاشون که مشک..؟ !نمیی ببدی حاال باي چطور-         

  ..دمی دجشونی پي من قبال تو-         

 :دمی رو از پشت سر شنی خانم رسولي        صدا

 ؟! انتخاب شده -         

 : سمتشدمی        چرخ
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 ! بله -         

 ..بروم        با دست اشاره کردم به کاور رو

  !نی هم-         

 : چونه ام زد ری زی کوتاهي        ضربه 

 ! منه ي قهی خوش سل-         

 !کردی        با لبخند که به مهرداد نگاه کردم اونم داشت به چونه ام نگاه م

 :        آروم گفت 

 ! خوشگل منه -         

 !و بدل کرد رد نمونی بی و نگاه خنداندی صداش رو شنی        رسول

 ! بودمومدهی مزون ننی به انی با حسچوقتی        قبال ه

 و بعد به مهرداد .. رفتزی        لباس رو از رگال خارج کرد و سمت م
 

 !با همون لبخند.. انداختینگاه

 !د؟ی دارشی مراسم در پ-         

  !یعروس.. بله -         

 :        به من نگاه کرد

 !دتون ؟ خوی عروس-         

 : جواب دادی        مهرداد ول

 ! اوهوم -         

  به دستش زدم و به صورت پر تعجب ي آهسته اي        با آرنج ضربه 
 

 : نگاه کردمی رسولخانم

 ! خواهرمه ی عروس-         

 .. آها -         

 ..دی        خند

 ..        لباس رو در آورد و من جلو تر رفتم
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 !خودشه ...ای        خدا

  یی جلوکی درشت و کوچي و سنگهای تو گردني        بجز رشته ها
 

  که يجور ..شدی به دامن متصل میفی ظریلی اش با تور خهی ، بقلباس
 
 .. مشخص نبود بهم وصلنادیز

 ..يوا..        دامنش

 ! باشهاوردهی دو تا نیکی از شتری کار بنی از ادوارمی        ام

 ! نکردهدای رو پنجای انی تا نازنفروختشونی امروز هم منی همشاهللای        ا

 : شونه ام زد ي        دست رو

  .ارمشی برو تو گلم آماده شو تا ب-         

  یول.. بزنمی سمت مهرداد که بهش چشمکدمی گفتم و چرخی        اوهوم
 

 : همراه دست دراز شده اشکرد،ی نگاه می به رسولداشت

 !من خودم هستم !.. زحمت نکش شما-         

 : به من انداختی نگاهی        خانم رسول

  !نمیبرو کنار ب!.. بچه پررو رو -         

 ! برس هاتیشما برو به مشتر..میشیمزاحم نم.. نه واهللا -         

  زی خندانش نگاه کردم که با رخت آوي گرد شده و لبهاي        به چشمها
 

 :داد زد مهري به بازوي اضربه

  من پررو ي رو سفارش بده ، بعد برای لباس عروسای شما اول ب-         
 

 !زمیشما هم برو پرو عز !..اری در بيباز

 .. گفتم و سمت پرو رفتمی        رو به مهرداد چشم

 !خوندمی مدی لباسهامو باي قرار بود بدمش دست شماها که فاتحه -         

 ! دست تنها نمونه نییرتون پا همکاگمی من دارم م-         
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 ! تو نگران نباش جغله -         

 ! خنده دی        و زدند ز

 ..دمیشنی رو می رسولي قهقهه هاي در رو هم بستم صدای وقتی        حت

 ! بود مزهی بیلی        خ

  غش غش ينجوری اي گفته بود که تو داری        حاال مثال مهرداد چ
 
 ؟!يخندیم

  !ستی نی گفته بود زن درستایمیک        

 ! تور کرده بود ينجوری        همسر دومش رو اصال ا

  که با خانمش اومده بود داخل یی آقاهی        بچه ها گفته بودند مخ 
 

  !کنهی زده ، که سه ماه بعدش باهاش ازدواج مي ، رو جورمزونش

 م جدا شده و در  بود که از اون هنی از ای        هر چند که خبرها حاک
 

 ! ازدواج کردهگهی نفر دهی حاضر با حال

 !        اما خب 

  ي گذاشتم و شروع به باز کردن دکمه هازی رخت آوي رو روفمی        ک
 

 .. کردمانتوم

 !        باز هم هرهر 

 !        مرض 

 : باز شدیی        در با صدا

 ! تو ياوردیهنوز که درن!.. عه-         

  !شی    ش    

 ! االن -         
        
 ! خودت دوختنشيگفتم برا!  محشر -         
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  که گفت سمت در ي "محشر " قدم عقب رفت و بعد با تکرار هی        
 

 :دیچرخ

 ! برم جغله رو صداش کنم -         

 هر چند .. و شونه ام رو نامحسوس باال فرستادمدمی چرخنهی        سمت آ
 
 .. خبیول.. داشتم یرس استمچهین

  باز شدن در رو ي صدای صدا وقتی فرستادم بنیی        آب دهنم رو پا
 

 ..دمیشن

  !نمیی من پا-         

  ی که رسوليمهرداد داخل شده بود ، و سر..        برگشتم سمت در
 
 .. برده بود و در رو هم بست رونیب

  گهی که شد دکمینزد..شدی لبخندش کم کم محو میول...        جلوتر اومد
 
 !کردی لباس هم نگاه نمبه

 ؟!ستی خواست بگه که خوب نی        نم

 ؟! چطوره-         

 !خوب.. مم-         

  !ومدهی خوشش نادی        اما از لحنش مشخص بود که ز

 : زدی        لبخند کوتاه

 ! جداگونه سهاتونیشما که عروس... خوبه-         

 ..دمی چرخنهییلباس رو بلند کردم و سمت آ        دامن 

 .. قرار گرفتدمی دي        تو

 !بعد به خودم... و کردی        داشت به کمر لباس با اخم نگاه م

 :        جلوتر اومد
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 ؟! آره -         

 ! ذوق نادون یب.. بهش نگاه کردمنهیی        از داخل آ

 ؟!ی آره چ-         

 !اس؟ جدا گونه -         

 : زدمی چرخمی زدم و ندنی        خودم رو به نفهم

 ؟! جدا گونه اسی چ-         

 ؟!دیرسی االن به ذهنش نمي اگهی فکر دچی        واقعا ه

 .. از همونیخانمها و آقا..گمی سارا رو میعروس..؟! مجلستون-         

 : حرفش اومدمي        تو

 ؟! نه ای ادی بگو بهم م-         

  که ي اگهی تر بشه با چرخ دکی نزدنکهی زد و قبل از ای     لبخند کوتاه   
 

 .. فاصله افتادنمونی ، باز هم بخوردم

 ! ؟هینجوری چرا ا-         

 ؟ !ي چطور-         

 ؟!ي تو دوستش دار-         

 ! مهرداد ي        وا

 !شو بردار و مهربون ی شاکي نگاههانی دست از اکنمی        خواهش م

  من ی ، چطور نظرت رو جلب نکرده وقتیونیلی لباس شش مهی        آخه 
 

 ؟!درخشمی توش مدارم

  !هی جورهی -         

 !؟ي چطور-         

 ..زیچ.. اصال -         

 :        دستش رو به چونه اش زد

 .. مم-         
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  یشتن شد با اون حرکت دوست داي        لبش رو جلو فرستاد و دلم جور
 

  !صورتش

  شقدمی پدی خود احمقش بود که بایول.. برم جلوخواستی        دلم م
 
 !شدیم

 ..ی ، مدلی طرحهی.. بگمیچ.. نداره يزی چ-         

 ! خوشگله نهمهیا ..گهی ذوق نشون دیب.. مهرداد-         

 کجاش خوشگله االن !.. خوشگلهمی نداره که بگيزی چنی ازمی عز-         
 

 ..؟ !مثال

  ي تنه و دامن و اخمهاش تومی نی خالي        باز نگاهش افتاد به فاصله 
 

 ... رفتهم

 !دونمی خنگ باشه من نمدی بایکی        چقدر 

  ی من ادا در مي داشت برانجایا..کردی می تلفن وراجي        اونهمه تو
 

 !آورد

  !نمیبی نمیمن خوشگل!. خوشگل -         

 مهرداد نشون .. بار جلوتر که اومد ، من حرکت نکردمنی و امستادی        ا
 

 ! حرفهاست نی ذوقتر از ای بود بداده

 : زدي        لبخند مسخره ا

 !می رو هم امتحان کنهی بقمیبر.. خوبهنی ا-         

 ؟ !می کنکاری چ-         

 ؟!می تستشون کن-         

 !م؟ی کن-         
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 :        لبخندش جون گرفت

 !کنمی من کمکت م-         

 !خوبه ؟!..من انتخابش کردم..ستی الزم ن-         

 : صورتم چرخوند و تند گفت ي توی        چشمهاش رو عصب

 !آره؟!..شهی شما که مختلط نمي مجلسهاگمیم!.. آره خوبه-         

 ..دونمی من چه م-         

 اگه قرار ..؟ !نی هستيچطور یدونیتو نم..؟!ی تو چه بدونی چیعنی -         
 
 ..به

 ! ها فقط یخودمون..ری نخ-         

 .. خوردمي اگهی        دست به کم چرخ د

 ! کودنه یلی خای ، رهی چشم و دل سیلی خای نی        ا

  !ستی دو حال خارج ننی        از ا

 ؟ !انی ها کی خودمون-         

 .. به دامن کردم و رهاش کردمی        نگاه

 ! خنگولکم نی دامن رو ببي        ظرافتها

 !        خوشگلم

 ! دوسش دارم-         

 ؟! منو آره ي صدايشنوی نم-         

 با ..ری دستهام رو بگایب.. جلوایخو ب.. خدانیچقدر نادونه ا..ستادمی        ا
 

 !بذار حست کنم..احمق جان ..می چرخ بزنهم

 : حوصله گفتمی بیخص نباشه ، ول مشتمی کردم عصبانی        سع

 ؟! خبهی چ-         

 .. عمو و يخونه ..؟! مثال ای ها کی خودمون-         

 ..نامیعمو ا..نای آره ا-         
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 ... پسر عموهات و -         

 ..ای        خدا

  ادی بدی و باادی لباس چقدر به من منی درك کنه اتونستی        واقعا نم
 

 ؟ !جلوتر

  اتاق پرو بزرگ و خلوت نی براش تو اشدمی متابی داشتم بگهی     من د   
 
 !آروم ..و

  !میستی نينجوریما ا..فکر نکنم..دونمینه نم.. اوهوم-         

 ؟!نباشه..مناسب تو ..یکنیفکر نم..مهتاب.. مم-         

  !دونستمی        م

 !رده بودم کی اخالق ، سالها زندگنی        من با دو تا مثل هم

 ! با محمد و رضا زدی        مو نم

 ! مناسبه کنمیفکر م.. نه-         

 :دی        دستش رو سمتم کش

  دنی که با دعیسر..مینی ها رو ببهی بقمیبر.. حاالهی چنیا. اصال-         
 
 ..یکی

 ! من انتخابش کرده بودم از قبل -         

 !م  حرفها نبود بنظرنی        االن وقت ا

 !د؟یکشی        خجالت نم

 !دیدی می لباسنی        بار اول بود من رو با همچ

 .. کنهفی ازم تعرنکهی اي        بجا

 !        عقب مونده 

  !نی        بقول نازن

 ..دیرسی به ذهنم نمی حرکتچی هگهی واقعا دی جلو رفتم ولی        قدم
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 ؟ !تگرفی لباس ، چشمش رو نمنی        چطور ا

 !فهممی        نم

  ، و بعدش هم " گهی دمی خوبه بر" رو که بگه نی امکان ای        حت
 
 ! اومدی ازش بر مشدی و منتظرم مرونی برفتیم

 ...        دو قدم که برداشت من هم به سمتش رفتم

  دستهام کنمیفکر م.. داخل بردمشی کاپشن کتانری        دستهام رو از ز
 
 .. کرده بودخی

 ...        سرم رو بلند کردم و

  که باز هم با ستی اونقدر خل ندیرسی بنظر مگهید...        خدا رو شکر
 

 ! نگاه کنه اخم

  کردی تنه رو به دامن وصل ممی که نيزی ري بندهاي        دستهاش رو رو
 

 ..دیکش

  ی که هنهی بهش اجازه نداده بود اونا رو ببشی        احتماال مغز نخود
 
 ! نداره که یچی هگفتیم

 ! خوشگل من ی        مغز فندق

 !        لبخند زدم

 !خواستمشیمن واقعا م.. اش گذاشتمنهی سي        سرم رو

 ! هاشي        با تمام کودن باز

 ! مهتاب ؟-         

 ؟! بگو-         

  نای بابام ايخونه .. رومونی اگه قرار شد چند ماه اول زندگ-         
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 !؟یکنی مکاریتو چ.میباش

 .. فشردمشتری دستهام رو بي        لبهام رو تو بردم و حلقه 

  نی با اتونستمی چادر هم مری زکنمی من حس می بود ، ولبی        عج
 

  که توش یی هاتی ، جمالتش رو با موقعی ذره حتهی باشم که يموجود
 

  !کردی هماهنگ نمگرفتی مقرار

 !؟يای م-         

 ! حرفها بود؟نی       االن وقت ا 

 ..دونمی نم-         

  تو ي لباس داری مغز خر خورده باشم که نخوام هر چدی بای        ول
 

 !نمی رو تنت ببکمدت

 ! همون اتاق مهمونت ي        تو

  !تی عطر لعنتي بونی        با ا

 ! مطمئنم گهیحاال د.. مهردادخوامتی        من واقعا م

  !خوامی می چدونمی   م     

 !        تو رو 

 .. بهم نگاه کردتی        از خودش جدام کرد و با عصبان

 ..گفتمی بهش مي اونجوردی        نبا

 !میداری اتاق مهمان رو ما ور مکنمی من صحبت م-         

 ! زورم رو زدم نخندمي و همه دمی کشیقی        نفس عم

 ..گرفتمیز داخل گاز م        لبهام رو به نوبت ا

 ! خودمون ؟ي خونه می بری ک-         

 !دی کشی        انگار نفس راحت

 :        لبخند زد
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 ! زود-         

  ي مترستی دوي به خونه دیارزی لبش ، بخدا مي گوشه ي        انحنا
 

  !رضا

  !يصدمتری        تو بگو س

 ؟! مهرداد ي چشمهات سورمه ا-         

 ..دمی پلکش کشي   انگشتم رو پا     

 .. قراره عاشقش بشمدونستمی مدمشی که دي روزنی        من همون اول

 ..دونمی چه م-         

 :        با ذوق ادامه داد 

  گهی جالب دي فکرهاهی..دمیقول م!..کشهی طول نمشتری چند ماه ب-         
 
 ! هم دارميا

 ! همه رو بهم بگو االن -         

  دهی من کشینی بی که هشی قهوه اوری پولي       انگار چسب داشت تو 
 
 ! سمتش شدیم

  بهش دادی دستهاش که صورتم رو قاب کرده بود اجازه نمی        ول
 

 ! بشمکینزد

 :        لبخندش پررنگ شد

  هیبعدش !..انی مای بچه ها مون به دني و همه میکنی ما ازدواج م-         
 

  !میخریگ م بزري خونه

  داخل ی دوازده سانتيبا پاشنه ... پا بلند شدمي نوك انگشتهاي        رو
 

 ! نبودی شدن بهش کار سختکی پرو ، نزداتاق
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 ! دوسش دارم-         

 ! سه تا اتاق داشته باشه دی با-         

 ! پنج تا -         

 ونه ها رو  هندامیمن از سر کار که م.. حوض داشته باشهاطشی ح-         
 

 ! توشکنمی مول

 !می توش شنا کنشدی می        حت

 ! خودمون و بچه ها ي با عکسهاشهی راهروش هم پر مي تو-         

 ..نمی        حرکتش ، و بعد زانو زدنش ، باعث شد من هم بش

  !ای در نی خانمه گفت برو تو تا هر وقت خواست-         

 !؟ی خانم رسول-         

 .. تک خنده کردم       

 ! بلدم زوی من چ-         

 !زو؟ی چ-         

  ...نی هم-         

 : زدی        چشمهاش برق

 !م؟ی عقد بکن-         

 ؟!        عقد

 !؟ي بلدی تو چ-         

  ..یالنکاح سنت..تو تکرار کن ..نی بب-         

 ..        مشکوك بهش نگاه کردم

 ! بگو-         

 ؟!وی چ-         

 .گمی من می هر چ-         

 ..        لبخندم رو قورت دادم
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 ! تو کامل بگو اول -         

 ..زیچ..سیفل..ی فرغب من-         

 .. دهنم گرفتمي        دستم رو جلو

 ! بودی داده بود خوردنشینی که به بینی و چی عصبي افهی        ق

 !ادی نمادشیمله کامل  بود چرا جنی        احتماال ناراحت ا

 ! شدرهی و بهم خدی دست از اخم کشکدفعهی        

 ! قاط زده دی        فکر کنم فهم

 ؟! خوبه نقدری داداش مهرسا چرا اای        خدا

  خوب نهمهیخودش بود که باعث شده بود عطر ا..        فقط کار عطر نبود
 

 !بشه

 !اد  مهردي کردیقاط ..ثهی حدهی نی ا-         

  !نهیهم.. خودشه-         

 !عشقم ..ي وا-         

 ...دمی        چونه اش رو کش

 ! گاز گازش کنم االن دی        من با

 ! کرده بود پسرك خل وضع من ی قاطی با چوی        چ

  !ستی اون ننی ا-         

 !بذار تو .. کنمی قاطزوی بکن تا همه چي کارهی.. اه-         

 .. شدرهی خمینیبه ب        

 ..دمی رو گرفتم و کششینی        نوك ب

 ! خل وضع -         

 ! نگويزیچ..سی ه-         

 ؟!ي دارسانسی مهرداد تو وجدانا ل-         

 !خودم گرفتمش.. معلومه-         
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 !می خنده زدری مکث ، زهی        با چند ثان

 ! هم البد ی دو دست-         

 :بهم نگاه کرد..رو جلو آورد و بعد         صورتش 

 ! مهم قصدمونه -         

 !زدیبرق چشمهاش داشت چشمم رو م ..گهی دشدمی بلند مدی        با

 ! لباسمي وا-         

 .. بهونه وادارش کنم بره کنارنی کردم با ای        سع

 !شدی نمی        ول

  ری خودم از زي دستهایت کار رو بکنم وقنی اخواستمی        اصال چطور م
 

 ! هم رد شده بودورشیپول

  !اریخانم گفته خودت درش ب.. باشه-         

 ..مینشست.. و دی        شونه هام رو کش

 ! کردی اصال به من نگاه نمگهی        د

 ! خانم گفت -         

 !دیاری شما در بمیپوشیگفت ما م.. باور کن -         

 ! شما -         

  !گهیآره د.. بود کهنی منظورش ا-         

 ..        خنده ام رو خوردم و خودم کمکش کردم

 ! لباس رو پاره کنه خواستی مشتریب..کردی هم نمی        اصال کمک

  بعد ، مگان مهرداد ي قهی دو دقی شد و وقتادهی پنی        مهتاب از ماش
 
 ..فت مسعود رو گري شماره یسهراب..  کوچه خارج شداز

  دوشش گذاشته بود ، ي رونی بود که حسي افهی وظنی        هر چند ا
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  موضوع نی ادادی ، بهش اجازه نمنی حس خودش ، و شناختش از حسیول
 

 ! بهش بگه رو

  که همسر سابقت ، دست تو دست هی روزه متوالنی سومنی که انی        ا
 
  نی بشه به حس نبود کهيزی ، چي گردابونی خرهیم ! ی پسر قرتهی
 

 : گفت میمستق

 ! بوق برداشتنی        بعد از سوم

 ! آقا ستی ازت ني؟ خبر! جان ی جانم سهراب-         

 !من بگم اول تو پروژه ام .... آقا سالم عرض شد-         

 !دی        و خند

  مهتاب ي رو بپای وقته ، سهرابیلی خنی        مسعود خبر نداشت که حس
 

  !کرده

 ؟! کدوم پروژه هست حاال -         

  تی وقت بده فقط ، اون منشهیشما !.. آقا گمی بهتون مامی حاال م-         
 

 ! به جون ما ننداز رو

  !یگی می چنمی بایب.. االني وقت دار-         

  آدم مسعود نی ، و بهترنی ، مورد اعتمادترنی شناسترفهی وظی        سهراب
 
 ! بودنی و حسی حام،

 .. کارش ، امکان خطا نداشت ي هم تومتریلی صدم ممی        ن
        
 ! گرسنه؟انی االن همه مینگفت..ي تو خونه بودنینازن.. واقعا که-         

 :دی ساعدش کشي        دستش رو رو



 1902 

 !فائزه هم که نبود..؟! کنم خبکاری دستم چنیمهتاب من با ا. وا-         

 .. رو باز کردمخچالیفتم و در  گي خفه اشی        ش

  غذا رونی کاش حرف مهرداد رو گوش کرده بودم و بي        ا
 
 .. بشکنهممی رژخواستمینم..میخوردیم

 ! تو خونه ستی کوفت هم ندونستمی        چه م

 ..دمی رو کشی صندلهی...  رووهی آب رو درآوردم و ظرف مي        بطر

  !یتونیاونو که م..اری بینی زمبی الاقل برو چند تا س-         

  آشپزخونه ي که برداشت ، وارد انباري داد و با سبدشینی به بینی        چ
 

 ..شد

 !        نکبت 

  !شعوری بيکردی سرخ منی زمبی        الاقل س

 ! کرده و مرتب شیآرا.. اومدنیی        وارد که شد سارا هم پا

 :        لبخند زدم کنارم نشست

 ! که ی مهمونيری ميدار!.. حاال چرا ؟ي دلخور-         

 ... برداشتی نارنگهی زد و ی        لبخند کمرنگ

  !رهی فردا م-         

 ..کردمی بحث رو عوض مدیبا..هی گرری ززدی مگفتمی کلمه من مهی        

 ؟!از آقا اجازه گرفته بود.؟! مامان چرا رفت حاال -         

 : دستش ، نشستي توي و چاقوهاینی زمبیبا سبد س نی        نازن

 . اوهوم-         

  که چه خبره ، نامزد فرداد تو می تلف بشیما از گرسنگ!..        خوبه
 
  !هی بسترمارستانیب

 . رو پوست گرفت و تو بشقاب من گذاشتی        سارا نارنگ
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 .ی آجدارمی خودم برم-         

 دلم ..االن با مامان حرف زدم.. حالش بهترهگنیم یول.. خدا رو شکر-         
 

 ! خونه ازش بپرسم امی تا شب که باوردی نطاقت

 : با چشمک بهش نگاه کردنی        نازن

 ؟ !يای حاال تو شب م-         

 : کردمی        به سارا نگاه

  .گهی گفت حالش خوبه دشبی رضا که همون د-         

 :محو شد        لبخند از چهره اش 

  خوب شده گفتنیجمعه هم م.. کهيدید..گهی دهی قلبي سکته -         
 
  ..یباز ول..گهید

 : گفتنی کرد و نازنی        نچ

  اصال بهش گهی ددمی دومش رو که شنيمن سکته ... آرهچارهی ب-         
 
 .حاال باز خدا رو شکر.. نداشتميدیام

 :        سارا 

 . خدا رو شکر-         

  ها رو سمت ینی زمبی رو خوردم و سبد سی نارنگي کهی تنی        آخر
 

  دونه اش هی هم گهی ساعته دهی تا يکردی رو رهاش منینازن..دمی کشخودم
 

 !گرفتی پوست نمرو

  یلیخ.. رو هم ازش انتظار نداشتمنقدریمن هم..یشوخی حاال بی ول-         
 

 ! رو تحمل کنه والی بوده که تونسته چهار پنج سال اون هيقو

 : کرددیی با لبخند حرفم رو تانی        نازن
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 !دمی رو شنفشی از محمد تعر-         

 !دنی بود مانند دی کدنی شن-         

 :        رومو سمت سارا گرفتم

 ؟ !نای انای آدري دختر خاله ی عروسادتهی سارا -         

 ! اوهوم-         

 :ردم نگاه کنی        به نازن

 همش .. چند بار می بوددهی ما تا قبل از اون فقط فربد رو د-         
 
  تو ی وقتیول !...فتهی خودخواه و خود شنقدری نفر اهی شهی چطور ممیگفتیم
 

 ... هامیدی رو دیکی اون یعروس

 !نطوریسارا هم هم..        خنده ام گرفت

  رو سرت حلوا حلواش یذاشتی ميدیبوسی فربد رو مدی بامیدی فهم-         
 
 ...يکردیم

 :        سارا

 ! آره-         

 الاقل به عنوان انسان ..کردیالاقل نگاهت م.. آدم بود اصال فربد-         
 

  دیبا!.واه واه واه .. اون فردادهیول..زدیدو کلمه باهات حرف م!.. داشتقبولت
 
  االن قشنگ دارم یعنی.. تو تاالررفتی راه مي جورهی اصال ن،ی نازندشیدیم
 
 نه سارا ..هفت هشت سال قبل بود!..مثل روز جلو چشمه ... هاادمهی گمیم
 
 ؟!

 :        سارا هم چاقو برداشت و بهمون کمک کرد 
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  !دادی کس محل نمچی به ه-         

 پوزه اش رو  ! يشنوی ميزی چهی اصال نینازن!.. محل که خوبه -         
 

  من بهتون افتخار دادم گفتی به زبان حال داشت میعنی!  بود باال گرفته
 

  من که کنارتون ي االن جلودیخودتون رو بکش!.. چشمتون اومدم جلو
 
 ! غرور داشت حرکاتشنقدریا..سادمیوا

 ! بدبخت دختره -         

  !..چارهیب..؟! تحملش کرده تا االن ي چطوردونمینم...گهی دگمی م-         
 

 ! کرد آخر سر دق

 :دی کشی      سارا آه  

  !شونهی عروسگهی ديهفته !..شه؟ی خوب میگی مهتاب م-         

 : بلند شد و سمت قهوه جوش رفتنی        نازن

 ؟! بچه ها نیخوری م-         

 : گفتم و به سارا نگاه کردمی        اوهوم

 نه و  حرکت کتونهی نممیتصادف که نکرده که بگ..گهیآره د..شاهللای ا-         
 
  بلیخدا رو شکر وضعشم که است..زود راه افتاد!.. ؟ادتهیآقا رو که ...نایا

 
 خوب .. هنوز فرصت هستگهی هم که ده روز دشونیتا روز عروس..شده

 
 . نگران نباششهیم

 اون هفته مامان داشت ..سوزهی منای باباش ايدلم برا... خدا کنه-         
 

  خانواده اش کردی مفی داشت تعریذوق با چه زد،ی با پوران حرف میتلفن
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  جدا رنی بزن و بکوب بگیاز ده روز قبل عروس.. دوشنبه برسنخوانیم
 

 ؟! دارنیحاال چه وضع!.. برا خودشون گونه

 : نشستنی        نازن

  و زاتی باباهه تجهگفتیزن عمو م..انیقراره فردا ب...دنی هنوز نرس-         
 

  نکهی مثل اگهید.. خودش فرستادهيمایواپ تا دکتر معروف رو با هچند
 

 . گرفتنطیجدا بل.. خودشون نبودهيجا

 من .. برگزار بشهی هم به سالمتشونیعروس.. خوب بشه شاهللای ا-         
 
 ! چند روزه چقدر حوص خوردم نیا

 ..        منم واقعا براش نگران بودم

  دی ذره هم امهی گهی دوم ، دي گفتند سکته ی وقتنی        به قول نازن
 

 ..خدا رو شکر.. حاالیول..نداشتم

 !و با لبخند بهش نگاه کرد.. خورد ی        تلفن سارا تک

 .. شده به لبخندش نگاه کردمزی ري        با چشمها

 ! تو روخدا گاهی        جوجه عاشقو ن

  رو که سارا پوست گرفته بود به یبی از سکهی تهی        با نوك دو انگشت 
 

 ...دمی کشدندن

 ..        هوم

  چقدر چارهیب..زدمی هم به مادرجون مي سردیبا...        چقدر حالم خوبه 
 

 ؟! روزها خوب باشه نی رو گرفته بودم احالش
 

         الهه
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  دهنش گرفت و شروع به فوت ي دست مشت شده اش رو جلودی        سع

 
 ... بودرهی خرونیبه ب که از پنجره یبا نگاه.. کردکردن

 : بودشیی داي شونه ي        دست مهرو هنوز از پشت سر ، رو

 ؟!نتشیفرداد هم نرفته تو بب!.. ؟ویشکی؟ ه!یی دای فردادو چ-         

 .دکترها که اجازه ندادن فعال.. جان یی داگمی نه م-         

  و  عقبادی شونه هاش نشست و وادارش کرد بي        دست نارگل رو
 

 ..ی بده به صندلهیتک

 .زمی که االن حالش خوبه عزنهی مهم ا-         

 ...دی کشي گفت و نفس بلندي        مهرو آره ا

  ی با تلخند کامال واضحنباریا... بودشی ژست قبلي اما هنوز تودی        سع
 
! 

  ي ، دو تا سکته شی سالگکی و ی سي که فقط توی به آدمشدی        م
 

 ؟! رو پشت سر گذاشته بود ، گفت خوب یقلب کامل

 ! باشه؟ی داشت همون آدم قبلدی امشدی مگهی        د

  رو هم کنترات ای قلب و عروق دني متخصصهانی که بهتررمی        حاال گ
 

 .. سرش باشندي که از صبح تا شب باالبردارم

 .. دادهی تکی صندلی پشتيو سرش رو رو..        چشمهاش رو بست 

 ؟! مونده الاقل نشی که اکردی دل خوش مدی        حاال با

 ! بند ازش مونده ؟می نهی که کردی خدا رو شکر مدی        با

  ي روزها تمام مدت تونی که اي        چشمهاش رو باز کرد و جمله ا
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 :وارفته .. زبان آوردي رو رودیچرخی مسرش

  !می نداشتی قلبيهایماری بي ما سابقه -         

 :        نارگل

  خدا رو شکر دیما االن فقط با.. که فقطستی نکیبه ژنت..زمی عز-         
 

  !نیهم..میکن

 : شدمارستانی به بی منتهابانی        منوچهر راهنما زد و وارد خ

  ..ی همه چیعنی خودش نیهم!  بخدا -         

 .. فوت کردرونی نفسش رو پر حرص به بدی        سع

  ی که به سمتش مشیی توجه به زن دای    مهرو در رو باز کرد ، و ب    
 

  ي پالتويبهای جي که توییبا دستها... باال رفتیکی ، پله ها رو دو تا اومد
 

 ..دندیلرزی ، از سرما مبازش

  شدنش ، ادهی بعد از پقهی        تابلوها راه رو بهش نشون دادند و سه دق
 

 ..ود شده بوی ی سی بخش سوارد

 .. نفر بودکی        چشمهاش فقط دنبال 

  بلند ی صندلي که متوجهش شده بود و از رودی        از دور پوران رو د
 

 ..شد

 ..شونیچند نفر از دوستان خانوادگ...نایس...نای        آدر

 .. داده بودندهی تکواری کنار هم به دیفربد و سوف..        چشم چرخوند

 ؟!        فرداد 

  دیفهمینم.. شده بودکی کامل بهش نزدگهی        جلوتر رفت و پوران د
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  نکرده داشیچشمهاش هنوز دنبال فرداد بود که پ..گهی می و چدهی شنیچ
 

  چشم ي فربد ثابت موند و با حرکت گوشه ي وجود نگاهش رونیبا ا ..بود
 

 ؟! ، فرداد دی پرسازش

 .. برداشتواری اش رو از دهی همزمان تکی        فربد جلو رفت و سوف

  کی که مهرو از داخل فرودگاه جلوش رو گرفته بود با نزدی        بغض
 

 ... فربد شکست و شدن

  خورد و از پشت ی ، چرخنهی با دندون قروچه و دست به سی        سوف
 

  قرار دشی دي محوطه ي فربد ، خودش رو به روبروش رسوند تا توسر
 

  !رهیبگ

 ..دادیهاش رو از هم باز کرده بود و دندونهاش رو بهش نشون م        لب

 :        مهرو سر بلند کرد

 ! ؟ستی ننجایمگه ا!.. فرداد کو؟-         

 !دی راهرو ، پدر الهه رو دي چشم گرفت و از انتهای        فربد از سوف

 ...ي تو-         

  ي ، ترس توشدی مکی ، از دور نزدی چرم مشکي که با پالتوي        مرد
 

 .. رو چند برابر کرددلش

 .ی بغلي راهروي تو-         

  به سمت پدر الهه برداشت که حاال ی        مهرو ازش جدا شد و فربد قدم
 

 .. نفر دورش رو گرفته بودندچند

  ، نهی با همون نگاه پر تمسخر و دست به سی ، سوفي        قدم بعد
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 : رو سد کردجلوش

 ؟ !ی آرومش کنيخوایمامانه رو هم م..؟! کجا آقا -         

  نشی خشمگي کرد صدای بهش انداخت و سعي ای        فربد نگاه عصب
 

 : نره باال

  بگم چخه شدیم.. اومد سمت منی داشت ميدید!.. کنم ؟کاری چ-         
 

 ؟! اونور برو

  !چارهی بهیدم دست...ی آخ-         

 ! شدرهی خیناباور به سوف        سرش رو عقب برد و 

 !کرد؟یچطور جرات م.  نفسهاش نامنظم شدندکردی        حس م

 !؟ي با من بود-         

  ، آهسته ي چند متري از فاصله نای        صداش اونقدر باال رفته بود که س
 

 ! گفتي "دیآروم باش" چشم ، ي کرد و با اشاره صداش

  ی صورت سوفير غضب تو        فربد هنوز داشت چشمهاش رو پ
 
  نگاه ، نی بعد از ادونستی اونقدر مستاصل بود که اصال نمی ولرچرخوندیم
 

 ؟! کنه کاری چحاال

 ؟! بکنه اصال تونستی مکاری        چ

 ؟!کردی        چطور جرات م

  و نیروز به روز توه . شدی        خواهر ماکان روز به روز پر روتر م
 

  بود نی اکردی که مي ، و در عوض فربد تنها کارشدی مشتری برهاشیتحق
 

 !روزشی از موضع دادی هر روز کوتاهتر بکه
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 ،  ! خوامتی بابا ، نمستی نشی که حالی باباته ، و اونی دم دست-         
 
 !ی چیعنی

  انی صورتش نماي توشخندی اجازه نداد نی ولدی کشی        نفس راحت
 

 !باشه

  ، نی و ادادی نشون از حال بدش می سوفيشده  گشاد ي        مردمکها
 

 !کردی فربد رو خوب محال

 !؟ي چطور ، جرات کرد-         

 .. بحث رو کوتاه کنه دی        فربد بهتر د

  بود که اعتقاد ي پر ادعاتري دختر پر مدعا ، متعلق به خانواده نی        ا
 

 : دوال و راست بشند ماي خلق شدند که جلوهی و بقمی فقط ما آدمداشتند

 ! چشم من نباش ي ، جلونی بب-         

  زده اش تنها گذاشت و به سمت رتی و حی رو با نگاه عصبانی        سوف
 

 .. رفتی احوالپرسي الهه براپدر

  فرداد کجاست ، و دیپرسی بند فقط مهی        متوجه نارگل هم بود که 
 
 ! خفه کنه ي اون رو چطوردونستینم

  قفل خوادی الهه هم مي   مطمئن نبود فرداد در مواجهه با خانواده      
 

 ! نه ای رو بسته نگهداره زبونش

  به داشتی و بر مگذاشتی با خودش می دو روز اول ، هر چیکی        تا 
 
 ! باشهتونستهی می چانی که جردیرسی نمی قابل قبولي جهینت
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  بود خندان و دهی و الهه رو د        چهارشنبه صبح از خونه خارج شده بود
 

 ..خوردی ، صبحونه مخوشحال

         فرداد قرار بود شب برسه ، در عوض ساعت سه باهاش تماس گرفته 
 

 !مارستانمی ، من بای که ببود

 ..        بعدش هم که دهن باز نکرده بود 

 ه تا  سر کامل همهی دوم الهه ، ي با سکته نکهی جمعه ، بعد از ای        ول
 

 .. بوددهی رسي قابل اعتمادترجی رفتند و برگشتند ، به نتاجهنم

  گفتند حالش بهتر شده ، اگه هم بهش ، اجازه ی        انتظار داشت وقت
 
 اونقدر فرداد رو .  داخلرفتی و مشکوندی ، در رو مدادندی مالقات نمي
 
 !تو  رو هم سوراخ کنه و بره واری دادی که بدونه ازش برمشناختیم

 ؟!نمشی ببخوامی مگفتی        چرا نم

  ، دو روز قبل گفته بود ، الهه بعد از به هوش ي دکتر جوادی        چرا وقت
 

  کلمه کی به حالت نرمال ، فقط شی قلبي و برگشتن تمام فاکتورهااومدن
 

  ي سر خورد و نه دستهاش براي ، فرداد اونجور"؟! بابام " ، کنهی تکرار مرو
 

 ! سرش برداشته شد و نه از جاش تکون خورد؟يطول شب ، از رو تمام

 ؟ !نمی ببخوامیفرداد رو م!..        چرا نگفته بود فرداد ؟

  ي بهش گفته باشند سکته گهی بار دهی شد که انگار ی        چرا فرداد حال
 

 ؟!دوم
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  حال بهم ی فربد نمونده بود که برادرش ، مقصر اصلي برای شکچی        ه
 

  ينجوریو حاال که زبون باز نکرده بود ، بهتر بود هم.. الهه بودهیخوردگ
 

  !بمونه

 مهرو ...ستادی ، سر راهرو ابی        دنبال نارگل روانه شد و دست به ج
 

  فرداد حلقه کرده بود و آهسته صحبت ي رو دور شونه دستش
 
  دنیبا د که ییگو.. قبل نبودي قهی چند دقي هاهی از گريخبر..کردیم
 

 ! بود و مطمئن شده بود خواهرش حالش خوبه دهی ، مهرو الهه رو دفرداد

 .. گفت و جلوشون زانو زد و نشستيِ آهسته ا"زمی عز"        نارگل، 

  جواب ی        با شک و ترس همراهش ، به فرداد نگاه کرد که حت
 

 ..دادی نارگل رو هم نمي هایاحوالپرس

  اوضاع رو درست تونستی خودش موندی الل ميجورنیهم..        خوب بود
 

 !کنه

  ری به خزیهمه چ...موندی الال مينجوری و فرداد همکردی        خدا رحم م
 
  !گذشتیم

  گذشته تو دهن همه ، ي هفته کی نی که جا انداخته بود ايزی        چ
 
 !دونمی بود که من منیا

 !        به من گفته 

  ، دهی که رسنی خونه نبوده و همیه برگشته ، کس        از مسافرت ک
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 ! الهه بهم خورده حال

 ... ومارستانی        بعدش هم که ب

 .. نبودی که مشکلنجاشی        تا ا

 ؟ !خوامی بند گفته بابامو مکی بود که الهه چرا نی        مشکل ا

  که ینیح.. لباسهاش رو عوض کرد دی لباس ، سعضی اتاق تعوي        تو
 

 سرش رو تکون ..دادی زبان رو گوش می متخصص آلماني هاهی توصنیآخر
 

 ..در رو براش باز کردند.. و بعدداد

  نی باشه ، و کوچکترری ات خندان و بدون تغافهی حالت قنکهی        ا
 

  !ی ازش نپرسیسوال

  االمکان ، نگاهش به دستگاه ها و لوله ی کرد حتی        جلو رفت و سع
 
 ...فتهی متصل بهشون نياه

  و فشارش به سرعت شهی می زانوهاش داره خالری زکردی حس می        ول
 

 .. تخت زد و يدستش رو به لبه  . ادی منیی پاداره

  ي روی آلماني و جويدست دکتر عسکر..دی کشیقی        نفس عم
 

 ..کردندی متشی نشست که به جلو هداکمرش

  برگرده چون انگار هنوز دهیه تا الهه رو ند بهترکردی        اما حس م
 

 قدم سست کرد و درست قبل از چرخشش .. رو نداشتدنشی دیآمادگ
 

 ..دشی عقب ، الهه سر بلند کرد و دسمت

 ! بابا ؟-         
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  مطمئن شد االن وقتش شتری بدی        دست دراز شده اش رو که د
 
 .. بزنهینوع لبخند مصهی ی کرد نتونست حتي و هر کارستین

  که کنار تخت بود ، سر خم کرد و دست الهه رو به حالت ي        پرستار
 

 .. برگردونداول

 ! بابا ؟ي اومد-         

  می تمام نکهی در حالرهی اشکهاش رو بگزشی ري نتونست جلوگهی        د
 

  ی وجه ، حتچی آموزش قرار گرفته بود که به هنی رو تحت ای قبلساعت
 

  ! نهاخم

  !میدی داخل شدن رو نمي        وگرنه بهت اجازه 

 و همون .. کردتشی بازوش رو گرفت و به جلو هداي        دکتر عسگر
 

 :دی الهه باز دستش رو به طرفش کشلحظه

  !ای ب-         

  ، بازوش رو از دست یقی        تمام توانش رو بکار گرفت و همراه نفس عم
 

 . دست الهه رو گرفت آزاد کرد وي عسکردکتر

  ، ي اگهی رو به کمک دکتر دی که پرستار ، صندلافتادی        داشت م
 

 .. کردمی پاش تنظری و زدی کشجلوتر

  احساس ضعف و ترس و نهمهی تمام عمرش ، اي توچوقتی        ه
 

 ! کرده بودروحی بي افهی قنی ادنی نکرده بود که با دیبدبخت

  ي متخصصهانی و بهترزاتیونهمه دستگاه و جه که با ایی جاي        تو
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 ! درست رو نداشت دنی توان نفس کشی رشته ، حتچند

  ..کنهی لبهاش رو تر مکنهی می که داره سعدی        د

 .نجامیمن ا!... دخترم؟هیچ.. باباجان-         

 ! فقط گوش بده -         

  سرش رو  ،شیشونی پدنی باعث شد همراه بوسفشی ضعي        صدا
 

 ! تر نبره عقب

  ، با زبان شی دکتر کناری        دستهاش رو دور صورتش قاب کرد ول
 

 ... بهش گفت و بعد دستهاش رو بلند کرديزی ، چیآلمان

  سرش ی مشت کرد ولکی نزدي لهی مي        دستهاش رو به لبه 
 

 .. به صورت دخترش مونده بودکی نزدهمونطور

 .. بابا جوگهی ديخوب شد..ه جانماله.. بابام-         

 ! گوش بده فقط-         

 .. زد و سرش رو تکون دادی        پلک

 ؟! بابا -         

 ! جان دل بابا -         

 !؟يخودت فرستاد.. يمایهواپ..با .. رو نای ا-         

 .. کلماتش ي اداي        دلش به درد اومده بود با اون طرز شل و وا رفته 
 
 .. زور زد لبخند بزنه یول

 . آره بابا -         

  یفرستیم.. نفر رو هی..یچی ، هیازم بپرس..  سوالهی ..نکهی بدون ا-         
 

 ..يتو.. باباش ي خونه
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  داره دیدی رو که داشت می        نفس کم آوردنش موقع حرف زدن و رنگ
 

  ..رهی لبهاش بگي ، باعث شد انگشت جلوشهی مزردتر

 !باشه ؟.. بعدا بهم بگو بابا -         

  خشک شده اش رو يلبها.. پدرش رو گرفت و پس زدي        الهه انگشتها
 

 : کرد باز

 !قد پونزده سال .. بابايبه من بدهکار!.. فقط گوش بده -         

 : به قلبش خوردهيری        حس کرد ت

 .. بعدامیزنیحرف م ..یی باشه بابا-         

 ..ي کشوي تو-         

 : دهنش گرفتي        باز انگشتهاش رو جلو

 ..بهم گفتن فقط  . نای ادنی االن اجازه نم-         

 :        الهه چشمهاش رو بست 

  هی دارم با ی نفتی آبي سجاده هی.. کمد ،ینییپا.. ي کشوي تو-         
 

 ..بعدش ..اریفقط اونا رو برام از اونجا ب..اونا رو..دی سفچادر

  سمت خودش شتری گان رو گرفت و پدرش رو بي قهی ي        جلو
 

  ، همراه پرستار و دو دی سعی سرش رو بلند کنه ولیزور زد کم..دیکش
 

 .. ، به حالت اول برش گردوندندکی نزدپزشک

 چشمهاش رو بست و باز کرد تا اشکها کنار برن و بهتر بتونه .. دی        سع
 
  ..نهیبب

 ! ببر نجایتا شب نشده منو از ا..بعدش بابا -         

 .. الهه-         
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 ..هی االن ک-         

 : کردیرانی        رو به پرستار ا

 ! ساعت چنده االن ؟-         

 : جواب دادعی        پرستار سر

 ! صبح می هفت و ن-         

 :دشیدوباره کش... پدرش بودي قهی        دست الهه هنوز متصل به 

 ..یبا هواپ.. ببری کشور لعنتنیتا شب منو از ا!.. تا شب -         

 ..گوش..ییباشه بابا.. الهه جان -         

  که به سرم وصل بود رو هم بلند ی ، دستدیکشی که مي اقهی        همراه 
 

 .. صورتش تکون دادي و جلوکرد

  خوامیمانم مرده م روز برگشتم و گفتم ماهیاگه هم ..بابا ..گهی و د-         
 

 ؟!باشه ..  سر قبرش ، جفت پاهام رو قلم کن و نذار حرفم تموم بشه برم

  ي تندش با باال رفتن صداي و نفسهادی کششتری اش رو بقهی        
 

  رو بلند دی ، سعي بار دکتر عسکرنی سمت راستش ، باعث شد ، ادستگاه
 

 ... کردند کی هم خودشون رو به تخت نزدهی و بقکنه

 : مانند صداش رو باال برد غی        الهه ج

 ؟! باشه -         

 ... رفتنی توسط افراد دور تخت از بدشی        د

  فقط تونست سرش رو ی ولدی صورتش کشي دستهاش رو تودی        سع
 

  الهه سر تکون دونستی اش بلند شده بود و مهیهق هق گر.. بدهتکون
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  ، کامل از اتاق ي و عسکري دکتر جوادنکهیز اقبل ا .. دهی رو نددادنش
 

 : کنند ، زور زد تا بگهخارجش

 !تا شب ، باشه .. باشه بابا-         
 

  و نه دیشنی سه مرد دورش رو مي لباس ، نه صداضی اتاق تعوي        تو
 

 ... دور سرش دست برداشته بوددنی از چرخي لحظه ااتاق

 :و چشمهاش رو بست زد ی صندلي        دست به لبه 

 ! ببرمش؟تونمی می ک-         

 ..        صداها قطع شدند

 ..دی بدونخوامیم..ی نجفي آقا-         

 :کنهی داره نگاه می به کدونستی نمی        چشمهاش رو باز کرد ول

 !؟ی ک-         

  ، از مارستانی بسیی ، ري        صالبت کالمش باعث شد دکتر عسکر
 
  :رهیفهاش فاکتور بگ حري هیبق

 !میکنی می و بررسمیگذاری جلسه م-         

 : و بعد گان رو در آورددی شونه اش کوبي        دستش رو رو

 !امروز.. امروز-         

 در که باز شد ، اول از هم مهرو  . دی پالتوش رو پوشي چطوردی        نفهم
 
  صورت ي تويزیچ . ستادی چند قدم مونده بهش ، ای سمتش اومد ، ولبه
 

 !ترسوندشی ، مپدرش

 ؟! بابا -         
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  که پشت سر قالب کرده بود ، یی رو به فربد کرد که با دستهادی        سع
 
 : داده بودهی تکواری دبه

 ! فرداد کجاست ؟-         

  ، رهیگی مواری که از دي اهی کرد لرزش و ترسش رو با تکی        فربد سع
 

 : کنه یمخف

 .. فرداد-         

 ! نتونست جمله اش رو کامل بگه ی        ول

 .. اشاره کردي کناري        به راهرو

 و فربد و .. فاصله گرفت وی ی سی محکم از در سي با قدمهادی        سع
 

 .. بودند که تونستند قدم بردارند ي افرادنی و نارگل و پوران ، اولمهرو

 !دشی        سر راهرو ، د

 : بود گفتهی منظورش با بقکهی عقب و رو به نارگل ، در حالدی      چرخ  

  !ی کسادی جلو نم-         

  ی و بازدمش رو عصبدی به پشت گردنش رساری اختی        دست فربد ب
 
 .. فرستادرونیب

  یحت.. نخورده بودی تکونچی ، هنوز هنی زمي ، فرداد روی        کنار صندل
 

 !ه بود رو نچرخوندسرش

 .. شدکی هم فشار داد و بهش نزدي دندونهاش رو رودی        سع

  فرداد قصد بلند شدن نداره ، دی دی وقتی مکث کرد ، ولهی        چند ثان
 

 !دی اش رو کشقهی شد و خم
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  زد واری و فرداد دستش رو به دستادی سر راهرو ابی        فربد دست به ج
 
 ! بلند بشه تا

  تونستی که نمنهی بلند نشدنش ، فقط الی دلدونستی نمیچکسی        ه
 
  !ستهیبا

 ! مال اون نبودندچوقتی        زانوها انگار ه

  قرار دونستی روبروش بود ، که می کسنی خشمگي افهی        حاال ق
 
 ! بشه فشی حرستین

 ! الهه بره ذارهی که جنازه اش هم نمدونستی رو هم منی ای        ول

  از دهنش خارج ی حرفنکهی قبل از ای لبهاش رو باز کرد ولدی سع       
 

 : بود رو پس زددهی اش چسبقهی که به ی ، فرداد دستبشه

  !شی ببرذارمی نم-         

 ! لحظه فقط کی.. برگشتاهی سي        برق به چشمها

 : ، سرش رو جلوتر بردتی گرد شده از عصباني با چشمهادی        سع

 ..ي بال رو سر من آوردنی اي بفهمم تو بود-         

 !شی ببرذارمی نم-         

  بابا و مامان و برادر و خواهرت ، با ي ، جوررمیگی خدا رو شاهد م-         
 

  چی چرخ کنند برات ، که هدمیرو م!  تو شکمش، با بچه اش ي بچه اون
 

  !ارهی نتونه از هم درشون بي ای قانونپزشک

  تونستی به بعدش رو هم منی نکرده بود ، فرداد از اهیا حاال گر        اگه ت
 

  !ارهی بطاقت
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  شی ببرذارمینم.. دوستش داشتمنکهی نکردم ، بجز اي کارچی من ه-         
 
  !یتونینم!..
 

  ي که توي ارهیبا دستگ.  دادهیبهش تک.. در رو باز کرد و نای        آدر
 

 . کرد داشت ، منتظر به مهرو نگاهدست

 ..وارد شد..        مهرو نگاهش رو به اطراف اتاق چرخوند

  ی صندلي پنجره ، روي لبه دیشنی الهه رو انگار مي خنده هاي        صدا
 
 ..زدی باهاش حرف می تلفنیوقت.. مبل تاشو ي ، روشی آرازیم

 !        دروغ گفته 

 ! شدم ونمی بهتون بگم پشخوامی وقته ملهی        دروغ گفته که خ

  چی حرف زده بودم ، هنوز هی روز قبلش که باهاش تلفنکی ی        حت
 

 . نگرفته بودیمیتصم

  دیچرخ.  ازش چشم گرفت عی افتاد و سريواری        نگاهش به کمد د
 

  :نای ، رو به آدرعقب

 ؟!یدونی نمیچی تو ه-         

  هفته کیاون . خورد ی تکونی رو رها کرد و به سخترهی دستگنای        آدر
 
  ي و چهار ساعت آخرش که رفتن الهه جدستی بنی طرف ، اهی گذشته ي
 

 .. طرف هی بود شده

 به ساعت ..  دادهی بزرگ انداخت و تکي کاناپه ي        خودش رو رو
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  دیپری ممارستانی ، بالگرد ، از پشت بام بگهیدو ساعت د.. نگاه کردروبروش
 
  الهه دنی دي دو روز ، برانی اي کدومشون توچی هي التماسهاکهی در حال،
 
 .. نداده بودي اجهینت

 :        سرد گفت 

  ..رهیمی برادرم داره مدونمی فقط م-         

  خواب و ی دو سه روزه ، حتنیا..  ندارهستادنی        مهرو حس کرد توان ا
 

 ود ،  روش نشسته بنای که آدريپشت کاناپه ا.  هم نداشتی درستيغذا
 

 : خورد و نشستسر

  !رهی بگمی تصمينجوری که همستی نی کسی الدونمی منم م-         

 :و ادامه داد . دی رو از اون ور کاناپه شننای        آه سرد آدر

 !دونمیچه م..دعوا کردن.. هستيزی چهی -         
         
 .. من خودم آخه روز قبلش باهاش حرف زدم-         

  هم فرو کرده بود ي اش که تودهی کشي به انگشتهای نگاهنایر        آد
 

  :انداخت

 تو تراس کباب .. بابا بودمي من شب قبلش تا ساعت دوازده خونه -         
 

 ..ی با فربد و سوفمیدیچقدر خند..میکرد

 :دی کشي        آه بلند

 ..اصال ناراحت نبود..ی ال-         

 !اتشییبا تمام جز..و  اومد همون شب رادشی        

  تا دادی دست می و فرصتگرفتی ازشون فاصله می که سوفیی        وقتها
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  !یی کنه و مسخره اش کنند دو تاکی رو به سر الهه نزدسرش

 ؟!ارهی بال رو سر فرداد منیچرا داره ا...        اصال ناراحت نبود

 ! ؟نتشی ببقهی فقط دو دقکنهی        چرا قبول نم

  سکته ، نیا.. بخاطر اونکنمیمن فکر م..دهی ترسی ال-         
 

 .شهیدرست م.. باباش باشهشی پخوادیم..دهیترس

 !شهی مسی        حس کرد چشمش داره خ

 ! خودش بود اصال ؟ری        نکنه تقص

  کی عقب افتاده ، ی        چقدر با فرداد دعوا کرده بود که حاال که عروس
 

 !نند تا اون فارغ بشه هم صبر کگهی دماه

 .. کرده بود شی برادرش کفري های محلی        چقدر ب

  دفعه، مامانبزرگ هم نی مادربزرگش گفته بود اگه اي بار جلوهی        
 

  تو که ي ، بچه رمی سردخونه بمونه تا من زن بگي تومیذاری بشه مشیطور
 
  !ادی صد سال نخوامیم

  کرده بود هی بود خونه به شانس بدش گر        چقدر اون شب که برگشته
 
  !فتهی عقب بی از خدا خواسته بود عروسو

 .. اش مشت شدرهی        دستش ناخودآگاه به زنج

 ..        نکنه

 ..        چشمهاش پر شد

 ! منه ؟ری        نکنه تقص

 ! بال رو سر فرداد آوردم؟نی        من ا

  شده يزی چهی.. حرف رو بزنهنی ايطورنی که همستی نی الهه آدم-         
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 !دونمیمنم م.بخدا ..يآدر

 ؟! مثال ی چ-         

 ..می رفتیوقت.. بفهممدیبا..دونمی نم-         

 دهن باز کرد که .  و از باال بهش نگاه کرد دی مبل چرخي رونای        آدر
 

 .. ازش بپرسنی رفتیوقت..خوبه .. آرهبگه

 ! خوب نبود نشیاون رفت ..ی        ول

  چشمهاش ، با زبان قفل ي کامل زرد شده يهایدی        فرداد با اون سف
 

  و رفتی اگه الهه مآوردی فروغش ، تا چقدر دوام می اش ، با اون نگاه بشده
 

 ! براشون؟ارهی منتظر بمونند تا مهرو خبر بخواستنی مبعد

 ..شناختی        برادرش رو خوب م

  اهی بود که تونسته بود اون نگاه سی تنها کس،ینجف دی        دختر سع
 

  ! ..رهی بگي ، ازش قرار نامزدارهی تو راه بیکم.. آروم کنه ی رو کمیوحش
 

 ! ازدواجقرار

  !یلی خیعنی فرداد ، ي ها برای کمنی        ا

  کنه ي ازش خواستگارخوادی فرداد گفت میوقت..اومدی مادشی قی        دق
 
 !گذشتی مشونی از شروع دوست فقط شش ماه،

  حواسش ی کنه که وقتي بود که تونسته بود کاری        الهه تنها کس
 

 ! خودش داشته باشه ي فرداد رو روي ، نگاه زوم شده نبود

  نگاه نکرده بود ی به کسهی از سه ثانشتری تمام عمرش بي        فرداد تو
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  گذشتندی ها مقهی ، دقندگردوی و الهه روش رو برنميکردی اگه رهاش مکه
 
 !گرفتی چشم ازش نمو

 ! نشون بده چقدر دل باخته خواستی        برادر غدش نم

 !        شک نداشت که خود الهه هم خبر نداره چقدر مورد توجه فرداده 

 ؟!دیکشی اونقدر نگاه هاش طول می چشمری        چرا پس ز

  شدیاشت که باعث م توش دی مو رو پشت گوش زدن چهی        مگه 
 

 ؟! ها بهش زل بزنه هی، ثان ! شیگریفرداد با اون وحش !..فرداد

  اطی حي که دارند توي اهی ، که بقي نفر رو بخواهی دی        چقدر با
 

  به توپ نزنن که ي ضربه ای حاضرن ببازن ولکنند،ی مي بازالیوالب
 

 ؟! بره سمت الههدنی ماحتمال

 ! جونشون نندازن        که فرداد رو به

  یی جای ، که وقتی دوست داشته باشانهی نفر رو مخفهی دی        چقدر با
 

  و دلت ی تو همون فرداد سابقی ثابت کنيخوای ، هم میستی نهمراهش
 

 !کجا رفت ..؟! کردکاری چی باشه که النی ، و هم تمام سواالتت ادهینلرز
 
  یچ..؟!ت جم نخورهمامان نگفتم از کنار خود..؟! نشستی کشیپ..؟
 

  براش رداری ماست موسدونستیخود احمقش نم!..چقدر خورد ؟..؟!خورد
 

 ؟!يشعوریمامان تو چقدر ب..؟ !ستی نخوب

  !یدونستی        تو که م
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  خودت ي کنارت ، به رونهی و بشنیی پاادی        همزمان هم که الهه ب
 
  میمام سواالت ن و تي تو فکرش بودنقدری همون بوده که انی ايارین

 
  رو تیشونی کنارت و پنهیکه بش.. قبلت ، مربوط به خودش بوده ساعت

 
  !ي و بري رو بردارچتیی و سوي نگذاری محلنی ، تو کوچکترببوسه

  دور روان همه هی کردی عطسه مهی ی        چقدر دل باخته بود که اگه ال
 

  نبود تا تو نمویچی تو بوده ، ما خودمون هری که تقصکردی صاف مرو
 

 !ی و مرضت رو به جونمون انداختياومد

  نای دعوا کرده بود که انای مساله با آدرنی        دو بار فقط سر ا
 

  !شهی هاست که خوب نمیمی کريهایسرماخوردگ

  !دونمی        من م

 ! ما ي خونه ای نیشی مضی مرگمی دارم می        ه

  نایچقدر حرص خورده بود آدر..دی قطره اشک از چشمهاش چکهی        
 

  !هی اون قضسر

  که هفته ها یهمون ..ی اون فرداد قبلشدی ، بخدا مرفتی        الهه م
 
  آپارتمان ي توکنهی مکاری داره چشدی ازش خبردار نمی و کسگذشتیم
 

 !خودش

  نفر از خودشون صحبت کنه الاقل که هی با نکهی ، بدون ارفتی        م
 

  !چمه
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  کرده ی خونه زندگهی دو سال با هم تو کینزد!  انصاف ی     ب   
 

 ..با بابام..يزدیالاقل با فربد حرف م..میبود

  ي وارفته ي بلند شدن و قدمهاي ، صدانای خورد و آدری        کاناپه تکون
 

 ..دی رو شنمهرو

  ي بلند شد ، با دست روی کاناپه زد و به سختي        دستش رو به لبه 
 

 :شکمش

 !ستی حقش نیول.. دارهي ای فرداد چه اخالق سگدونمی من م-         

 : ادامه دادنای و آدردی        مهرو چرخ

 خودش .. چقدر دوستش دارهدونهی خودش میال...ستی بخدا ن-         
 
 ... فقط ظاهرشهنی ادونهیم

  نگفته هم خودش نایآدر.. دوخته شدنی        مهرو نگاهش به زم
 
 ..خوادی که چقدر الهه ، فرداد رو مدونستیم

  ي الهی وسکهی ، اگه اون دو تکردیحس م.. داشتیبی بغض عجنای        آدر
 

  تمومه ی همه چیعنی خونه بره ، نی الهه سفارش داده براش ببرند ، از اکه
 
! 

 ! رو لی نبره وساکردی می مهرو رو راضدی        انگار با

  .هی براش مجازات سختنی هم کرده باشه ، اي فرداد هر کار-         

 . درست بشه زی همه چدیشا.. زمان بگذرهدی فقط بادیشا..ي آدر-         

  هر دو چشم تو چشم هم موندند ، و بعد مهرو سمت کمد هی        چند ثان
 

 ...دیچرخ
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 رو به دو .  برگشت ی گفت و سمت خروجیی لب ناسزاری زدی        سع
 

 : ، با چونه به عقب اشاره کردیکلی هنگهبان

 ! اجازه ندارن وارد بشنونی آقانی ا-         

  داد که بتونه به خشم خودش غلبه رونی بي        فرداد بازدمش رو جور
 

  قدرتهاشون ، نی بی نداشت وقتي ادهی فاچی ، هیزور مقابل نجف . کنه
 

 ! فاصله بوداونقدر

  رو به آسمون وصل نکرده نی الهه زمدنی دي دو روز برانی        کم ا
 

 ! نبودنجای حاال ادیرسیزورش م..بود

 ! فرودگاه امام ی باند اختصاصهی خروجي پشت درهانجای        ا

  مارستانی پشت بام بي که بالگرد روی موقعی بود حتدهی        زورش نرس
 

  !نتشی ، ببنهیبش

  !ی        از دور حت

 ت فربد جدا کرد و با چند قدم تند خودش رو به         آرنجش رو از دس
 

  افهی با قدی گرفت و برگردوند ، که سعيشونه اش رو جور.. الهه رسوندپدر
 
 .. سرخ شده روبروش قرار گرفتي

 !کردی هم نمنجای نکرده بود ، اهی        اگه تا حاال گر

 .. باشهرهیداره م!.. بره خوادی باشه م-         

  ده روزه رو پس ی بغض لعنتکردی می بازم سعکهیص در حال        پر حر
 

  :دی شونه اش کوبي ، روبزنه

 !برو .. بهش بگم خدانگهدارخوامیم !..ی خداحافظ-         
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  يتو.. چرخونددهی رنگ پري افهی اون قي چشمهاش رو تودی        سع
 

 ! باز بموننکردندی می که با لجاجت سعییچشمها

  يزی بود ، نه چدهی ده روز گذشته ، نه خوابنی اي که تو        خبر داشت
 

 .. زده بود ی بود ، نه حرفخورده

  بعد که باال آورد ، هی دوخت ، و سه ثاننی        فرداد نگاهش رو به زم
 

 : نگاهش بودي با تمام قدرتش توخشم

 ! بهش بگم مواظب خودش باشه خوامی م-         

 ..، هنوز سرپا نگهش داشته بود سرم قی        دو بار تزر

 : آوردنیی قدم عقب رفت و صداش رو پاکی        فرداد 

  !قهی دقهی.. کنمی باهاش خداحافظخوامی م-         

 .. شدکی به پدر الهه ، از پشت سر به فرداد نزدرهی        فربد خ

  ..هافتی حال و روز بنی کرده بود ، انصاف نبود به اي        فرداد هر کار

 :انگشتش رو باال آورد.. هنوز ادامه داشتدی سعي رهی        نگاه خ

 !اونم اگه خودش بخواد ! قهی دقکی فقط -         

  رو به عقب ي اگهی ، فرداد باز هم قدم ددی        سمت در که چرخ
 

 .. فربد رو حس کرد يدستها.. و برداشت

 ..یلاالن وقت خواب نبود و..        چشمهاش رو بست

 ! بره بخوابه تونستی        بعدش م

 ..تونستی عمر مکی ي        برا

  پوستش ، آشکارتر شده بود از ری نبض دستش زي        حس ضربه ها
 
 .. ساعت دور مچشکی تکیت

 .. قلبش هم باهاشون هماهنگ شده بودي        حاال صدا



 1931 

  !ی بهش نرسکنمی منتی        فرداد ، نفر

  پاش ریباز هم حس کرد زانوهاش دارند از ز..هاش رو باز کرد        چشم
 

 .. رفت و سر خوردواریسمت د.. به فربد زد و کنارش زديتنه ا..رنی مدر

  ، همه رو کی بدنش ، اتوماتي اعضاي        دست خودش نبود که همه 
 

  !توننی تا ثابت کنند خودشون مزدندی مکنار

  !انی        از پسش بر م

 ! کرد بهش نگاه نکنه ی و سعدی کشیقی    فربد نفس عم    

  ي اومد ، ضربه های مادشی که از برادر قدش یی خاطره هانی        اول
 

 ! به صورتش بوددستش

  کدوم برگه رو از دفتر مشق دونستی می        چهار سالش نبود ول
 

 ! بشه هی پاره کنه که فردا تنببرادرش

 ..        بزرگتر شدنش

 ! چشمهاشیطانی        رنگ ش

  !شیشگی همي هاشخندی        ن

  مهد کودکش يهای از همکالسي رنگ و وارنگش ، براي        نقشه ها
 

 .. زاده و ی و ماکان زکیمیاشکان کر... تا ای بریبگ

  خواستی نمچوقتیه.. بهش نگاه نکردی داد ولهی مقابلش تکواری        به د
 

 !ندشی حال ببنی ايتو

  رنگ و کنار رفتن نگهبان ، ي خاکستری باز شدن در آهني        صدا
 

 ! شد سر هر دو نفر سمت در بچرخه باعث
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 : زبان بودی        همون پرستار فارس

 ! فرداد ؟ي آقا-         

  پوش ي به زن سورمه انکهی زد و بدون اواری        فرداد دستش رو به د
 

 از کنارش که .. حرفش باشه سمت در رفت ي منتظر ادامه ای کنه و نگاه
 

  دینشن... گفتيزی که انگار رو به فربد چدی زن رو شني صداگذشت
 
  !دیدیفقط م..یچ

 ! رو ی مجلل نجفيمای        هواپ

  دی ، باادی بادشی کردی و وادارش مداشتی الهه رو نگه مییروی        با چه ن
 

 ونه اش افتاده رو پس فردا  سبزرنگ خي کاناپه ي که روی عروسلباس
 

 ؟ !دیارزی نممای هواپنی اي اندازه شی زندگي همه ی ، وقتیبپوش

 .. لرزانش ، قدرت دادي سست و گامهاي        به قدمها

 .. بخواب شهی هميبرا...ی بخوابیتونی        بعدا هم م

  و ي بود و بعد دکتر عسکردی که گذشت ، خود سعي نفرنی        از اول
 
 ..يوادج

 ..ی آلمانیی        جلوتر دکتر مو طال

 ...        جلوتر

 ..        دستش رو به نرده ها زد و باال رفت

  قراره از دستت دونستمیاگه م.. نشستمی کنارت نمچوقتی        کاش ه
 

  !نشستمی روبروت مشهی ، کاش همبدم

  با صاف کردن  شدهیحت.. پله رو باال رفت و باز بغض رو پس زدهی        
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 !گلوش

 .. بشمری بگذره تا پدی سالها باکردمی        فکر م

 .. پله رو هم باال رفتنی        آخر

 ..        در براش باز شد و وارد شد

 ...نجای        چقدر سرده ا

 .. بخدا شهی        بدتر م

 ! دخترش رو بکشهخوادی نصف کردن من ممتی        به ق

  که روبروش بود بهش يدختر..رو به قاب زد و سر چرخوند        دستش 
 

 .. کرداشاره

  !نجای        ا

  !هی ، و نه گریجی و گیخوابی از بکردی غش مدی        نه با

  !نهی ببتونستیحاال م..        جلوتر رفت 

 ..        جلوتر 

 ..شهی همنشستمی        کاش روبروت م

 ..رفتمی نمی مسافرتچی        کاش به ه

 .. موندمی مرهی تو حواست نبود و من بهت خشتری        کاش ب

  زی و هر چرداری ماست موسذارمی به خاطر توئه که نمگفتمی        کاش م
 

 .. وارد خونه بشهي اگهی دي دارریموس

 ..ی نکردم الانتی        من بهت خ

 .. نشکستیول..دی        اشک تا پشت پلکش رس

 .. کنار تختی صندليست رو        نش

  ي قهی ي باز شده يباالتر از دکمه ...رفتی        هنوز چشمش باالتر نم
 

  !رفتی ، نمالهه
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 !تا بتونه حرف بزنه..چند بار ..        الهه لبهاش رو باز کرد و بست 

 .. نگفتميزیچ.. من -         

 ! قرار نبود بشنوه ؟گهی صدا رو دنی        ا

 ..خودت.. نه بخاطر-         

 ! چند بار بگو فرداد ، الاقل يری ميحاال که دار..من فردادم..        اسمم

 ..شناسمیم..من بابامو.. بخاطر خانواده ات-         

 افتاده رو ..ی لباس عروستيعاشق دامن ساده ..ي بریتونی        تو نم
 

 ..کاناپه

 . .يای تو خودت بدارمی        بقرآن من برش نم

  !میبر..ای        ب

  رو شونیکی یکیسر .. تا حرفم تموم بشهکنهیصبر نم.. بهش بگم-         
 
 .. تو دستت ذارهی مکنهیم

 ...يخوریتو سرما م.. سردهنجایا..ستی تو ني سرما مال صدانی        ا

 ! برو -         

 دا بع ..خوردی داشت تاب مزیهمه چ.. باالتر گرفتی        نگاهش رو کم
 

 ..شهی بخوابه تا همتونستی مهم

 ! بذار فقط دکمه ات رو ببندم-         

 ! برو فرداد -         

 !مثل قبل .. بگو يهمونجور..خواستمی نبود که من مي اون فردادنی        ا

 !        فرداد 

  !رمیم..دکمه ات رو ببندم..رمی م-         

 .....        الهه چشمهاش رو بست 

 .. داد و باال آوردی    فرداد دستهاش رو تکون    
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  ي اگهی دچکسی من قبل از تو عاشق هگفتمی        کاش هر روز بهت م
 

 !نبودم

 !        بخدا نبودم

 .. نکردمانتی        من بهت خ

  قولم ي ، چون رويذاری منو تنها ميدار!.. نکردمانتی من بهت خ-         
 

 ؟!موندم

 ! بکشمغیج نذار -         

  فرصتش خواستیدلش نم.. رو آهسته هم آورد و اصالقهی ي        لبه ها
 

 ! از دست بده رو

 .آروم باش .. باشه-         

 .. دستهاش رو بلند نکردیول...        دکمه رو بست

 .. کرده بودنددای گاه پهی شده ، تکزونی آوي        بعد از ده روز دستها

 !ر و برو دستتو بردا-         

  منو تنها يدار..پس فردا پنجشنبه اس.. لباست تو خونه مونده-         
 
 ؟!يذاریم

.         

 ! کنم با لباست ؟کاریبگو چ..؟! کنم کاری من باهاش چ-         

 ! برو فرداد ، فقط برو-         

 ! من دوسِت دارم-         

 هر دو ..  چسبوندشیشونی رو به پشیشونی        سرش رو جلو آورد و پ
 

 .. رو بستندچشمهاشون
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  پام رو يچطور..؟!ارمیفقط بهم بگو کجا برم که طاقت ب..باشه.. برو-         
 

  ي برم خونه يچطور..؟!کجا برم!.. بابا بذارم؟ي اتاقمون خونه يتو
 

 ! ؟نمی و لباست رو نبخودمون
         
 ؟! بگو کجا برم-         

 !رو ب..نجای از ا-         

 !ي تو دوستم دار-         

 ..نه فرداد!.. نه -         

 .ي دوستم دار-         

 ! گوش بده -         

  ندارم یی من جایدونیم..یکنی منو تنها ول نمنجایا..ي برشهی نم-         
 

 ..برم

 .. گوش کن -         

 .. رو شیشونی پزی        حس کرد تکون ر

  دوسِت داشته باشم ، دوسِت تونمیچون نم!..ندارم دوسِت .. فرداد-         
 

  دوسِت تونمیمن فقط م.. باشم ، و بعد دوبار دوسِت داشته باشمنداشته
 

 ..دوسِت داشته باشم .. باشمداشته

 :        هق زد و ادامه داد

  چوقتی هگهید..و بعد .. دوسِت داشته باشم.. دوسِت داشته باشم-         
 

 !اشم  نداشته بدوستت

  اشکش رو ي جلوشدی نمگهی دی        فرداد چشمهاش رو فشار داد ، ول
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 .. شددهی رو به عقب کشيدی آرنجش با تکون شدیدهن باز کرد ول..رهیبگ

  تاب چشمهاش ثابت دیدی مکهی در حالستهی وادارش کرد بادی        سع
 
 که با  به الهه انداخت ینگاه.. و هر لحظه امکان افتادنش هستشهینم
 

  صورتش ي پتو رو روگهی دهنش گرفته بود ، با دست دي که جلویدست
 
 ..دیکشیم

 ! چشممي گم شو از جلو-         

 و ..راه بره..ستهی کمکش کرده بای کدونستی        هلش داد و فرداد نم
 

 .. در برهسمت

  کرد و متوجه شد داره از ارشی که به صورتش خورد هوشي        نور
 

  کرد به ی بزرگ داد و سعیدستش رو به قاب آهن..شهی خارج ممایهواپ
 

 .. ، حرکت نکنه خورهی که هل میسمت

 .. برهنجای از اخواستی        نم

  نگذاشته ی براش باقییروی نچی جهنم بودن ، هي ده روز تونی ای        ول
 

 ..بود

 ..شتی پاومدمیداشتم م.. نکردمانتی        من بهت خ

 .. نکردمانتیبهت خ        

 .. قولم موندمي چون من رويری مي        دار

 ؟!        من کجا برم حاال 

 ..کردندی پاش حرکت مي        پله ها جلو

 ..دستش رو پس زد..دی روشن ، و داداش گفتن فربد رو شننی        ج
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 .. راه بره تونستی        م

  ..دیکشی م ، فقط داشت خودش روي بعدي هاهی        ثان

  دی رنگ رو دي دم در خاکستري نگهبانهاي چند متري        از فاصله 
 
  هنوز بلند مای که هواپینه تا وقت..رفتیحاال نم.. راهش رو کج کردیول
 

  ، و دیدینشستن و زانو بغل کردنش رو م..شدی الهه بلند مدیشا.. بودنشده
 

 ..سوختی مدلش

 .. بودي هم منتظر معجزه امای آف هواپکی بعد از تی        حت

  ي تنها گذاشت که با چشمهانی زمي رو رويو مرد..  الهه رفت ی        ول
 
  فکر زی چکی باز شده اش ، بدون پلک ، فقط به مهی نرحمِی و باهیس
 
  !کردیم

 ؟! کنم کاری        با لباست چ

 .. کرد مبل پرت ي دسته ي چادرش رو از سرش در آورد و رودی        ناه
 

 ..دیشنی و مهرنوش رو از راهرو ممی ندا و مري خنده هازی ريصدا

  ازش زی به مدهینرس..        با لبخند پشت سر مادرش وارد آشپزخونه شد
 

 :دی شونه اش کشي زد و دستش رو روجلو

 .کنمیخودم دم م..نی مامان شما بش-         

  و دی رو شنیدل شدن صندهی کشي ساز که رفت صدایی        سمت چا
 

 : مادرشي صدابعد

 ! مامان ي جان ، کتردی ناه-         
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 بعد به طرف .. سرش رو تکون دادي برگشت و با لبخنددی        ناه
 

 .. رو در آوردي رفت و کتریی ظرفشوری زنتیکاب

  که ستی ني ایی ، اون چانی اشدی متوجه معی سریلی        عماد خ
 
  !خوادیم

  لی تحوي آن نگاه هاهی کهیدر حال..ش کرد و سمت اجاق رفت        پر آب
 
 ..شدی از ذهنش دور نمشیی زن داي رانهیگ

  دیگنجی باورش نمي چهار سال قبل هم توای سه نی تا همی        حت
 

  آخر ماه صفر ، که هر ي مراسم روضه ي پر ادعاشون برایی زن دايروز
 

  ، دعوتشون بکنه و شدیر م برگذادی ناهي پدربزرگ مادري خونه سال
 

  !رهی بگلشونی تحوياونجور

 ! جون گفتن هاش ای        با اون طرز ثر

  اونقدر عقل رس شده بود که بفهمه نگاه گهی که دیی تمام وقتهاي        تو
 

  چند وقت نی تا همی حتهاشی داره ، از اون بچگي مادرش چه دردنیغمگ
 

  که رسهی مي که روزشدی ختم منی به ااهاشی روي همه ي ، انتهاقبل
 

  که اونها حسرت ارتباط باهاشون شنی مادرش ملی باعث افتخار فاماونقدر
 

  نبوده چون پدر بناشون که همون موقع هم نی ااقتشونیکه ل.. بخورندرو
 

  زنش رو نداشت ، لی همرده قرار گرفتن با زرق و برق فامیی بود ، تواناکه
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 .. شون نشنکی ها نزدی مثل جذامي اونجوردیبا

  کامل ، یرحمی مادرش ، که با بي افاده الی اون فامي        که به همه 
 

  کردند که ی که چه اشتباهکنهی رو طرد کرده بودند ، ثابت ممادرشون
 

  ي بندشون رو هم بعد از سرطان پدرش و فوتش تومی ني رابطه همون
 

 ! ، قطع کنند شیجوان

  ، و قبول شدن دو تا از ي هسته اکیزی فيش تو        با گرفتن دکترا
 

  دی دانشگاه شهی و دندان پزشکی پزشکي رشته هاي توخواهرهاش
 

 .. شده بود کی به هدفش نزدیلی ، خیبهشت

  که آرزوش رو داشت و یگاهی رسوندن خانواده به جاي        با تالشش برا
 

 .. بودومدهی به سه خواهرش کوتاه ني فشارچی سالها از هنی ايتو

  عماد ، سر ي حرصش رو از دست کارها و گوش ندادنهاي        همه 
 

 !کردی می خالخواهرهاش

  و ی درسي بود با برنامه هادهی کشغی        چقدر حرص خورده بود و ج
 

 .. و ندامی مرهیکنکور

  کرده بود که من که هی گرششونی کرده بود و پدشونی        چقدر تهد
 

  و فقط دی هستم که شما ندادمی و دمی دییشما بودم چه روزها از بزرگتر
 

 !دیدیشن

  !دی کني ، الاقل شما آبروداررسهی زورم به عماد نمدینی        که بب



 1941 

  بچه ها ي هی بقي فهی از وظری مون در قبال مادر ، غفهی        که ما وظ
 

 .. شون هستنی قبال والددر

 .. تره نی سنگ برابرنی ما چندي فهی        وظ

  شده که ي عاشق مردنکهی که بخاطر امی رو باال بکشی زندی        ما با
 

  پولدارش جدا شده و سالها بار متلک و لی در بساط نداشته ، از فامیآه
 

 ! دوشش بوده ي روریتحق

 ! ، عاشق پدر ما شده نکهی        بخاطر ا

  تا ابد تی وضعنی ادادینم اجازه ی با حسرت بزرگ شده بود ولدی        ناه
 

 .. داشته باشهادامه

 !شدی تحمل مدی و کمبودها باهای سختي        همه 

 ! حد توان ممکن نی اون هم تا آخربستندی تالششون رو بکار مدی        با

  بود که دهی رسیی االن به جایول ..ادی زیلیخ..        موفق هم شده بود
 

  و آروم منتظر زدی حرص و جوش نم اونقدرکردی هم اعتراف مخودش
 
 !دیرسی مگاهی جانی و سه ساله بشه ، باز هم به همی تا عماد سشدیم

 .. شدقی        لبخندش عم

  و یی دل زن داي نبود که توي        برادر خوش قد و باالش ، قند
 

 ! آب نکرده باشه دخترش

 !و باال نبود  چشم اومدن ، کار فقط قد ي تونی        به هر حال که ا

  و سه ساله ی برسه که برادر سي که روزکردندی        کجا فکرش رو م
 

 ! رو به مادرش بده ؟ییالی وي خونه هی دی ، قول خرشون



 1942 

 ؟! نرسونده بودشون نجای        مگه به ا

  !دیخری هم مییالی وي        خونه 

 ! حواست به مامان بزرگ بود ؟-         

 .. تکون دادي زد و سريم پوزخند محو خانای        ثر

 !        چطور حواسش نبود ؟

 !کردی که دوباره مادرش ، مامان صداش مشدی می        چند سال

 ! مادر ای        ثر

 ..خواسی دلم میلی خ-         

 : هشدارانه بهش زل زدای        ثر

 ؟!ه  درستمی مامان ما حرفامون رو کامل با هم زددی ناه-         

 : گفت و بلند شدی هومدی        ناه

 ..من دارم.. ماماندونمی م-         

  حرف میچند دور کامل نشست..تموم شده.. نگویچی هگهی االن د-         
 

  گهی دخوامی هم نمیی خودمون دو تاشیپ ..میدی هم رسجهی و به نتمیزد
 

 !ادی بشی گذشته ها پصحبت

  دونستینم. سوالش دو دل بوددنی پرسيبرا.. رو بلند کردي        سر کتر
 
 ! بشنوه ی دوست داره چشتریب

  فکرش هم براش آزار دهنده ی ، دو سال قبل بود ، حتیکی        اگه هنوز 
 

  !بود

 ! االن ، خودش قبول کرده بود که حق با مادرشهی        ول

 ! ببرندلی از فامتونستندی        اونها نم

 !بود  که نلمی        ف



 1943 

 ! کتابها ي داستان توای        

 ! و انتقام نهی سرگذشت کای        

  داشتند بعد از اون ازیکه ن..ی معمولي خانواده هی.. خانواده بودندهی        
 

 ..رندی ، حاال رفت و شدهاشون رو از سر بگیکسی و بیی سال تنهاهمه

 !گرفتند؟ی رو ممیمر ی خوشبختي و لجاجت ، جلونهی با کدی        چرا با

  ي رو داشت که مورد توجه خونه نی شانس امی مرگهی        چند بار د
 

 ؟ !رهی اش قرار بگخاله

  سازمان ي توی خونده بود و شغل خوبیمی پتروشی        کاوه مهندس
 

  هی نی ، همشدی مي جدياگه صحبت خواستگار.. داشتیرانی کشتيمرکز
 

 ! بودی نبوده کافجهی نتی بدی ناهيالشها نشون بده تنکهی اي برامورد

  مهرنوش ي برای بخشنانی راحت پل اطمیلی ، خمی        ازدواج موفق مر
 
 ! ندا هم بودو

 .. در مورد عمادی        ول

 .. داشتی حسهی        

 ! بودنددهی هم اتفاقا باهاش هم عقمی        ندا و مر

 ! بودی هم عالیلیدونند، خ نی عسل رو مورد مناسبنکهی        نه ا

  ي و سه ساله ستی بیی عسل ، دختر داکردی فکرش رو می        ک
 

  دارشون ، با هی مایی تنها داي پر ادعاي ، فرزند خانواده خوشگلشون
 

  یی بشه به دهن دختر عمه هارهی با لبخند خي اسم عماد ، اونجوردنیشن
 

 ! بودنشوندهی سالها ندکه



 1944 

 ! بودي ای هم مورد عالیلی        عسل خ

 !شد؟ی می چي و دورری اون همه سال تحقفی پس تکلی        ول

  جان از ای و ثرشدی و بلند منشستی که حاال میی زن دانی        هم
 

  خودش رو به دشونیدی میی هم جای ، که قبال اتفاقافتادی نمدهنش
 

 راموش بشند  کارها و رفتارهاش فی راحتنی ، حقش بود به همزدی مدنیند
 
  ی دخترش ، که االن انگشت رو هر کسي رو بفرستند خواستگاری کسو
 
 ؟ !دیشنی جواب رد نمگذاشتیم

  ..گفتی هم نمراهیخب مادرش ب..ی        ول

 ! بهتر از عسل ؟ی        ک

 !        اون هم حاال که خودشون مشخصه منتظرند

 ؟ !میحروم کن متونیی دایبانی        چرا خودمون رو از پشت

 ! ؟ي دوری        تا ک

 ؟ !ي با عماد حرف زد-         

 .. و به مادرش نگاه کرددی        چرخ

  مشخص داشت یلی نگاه خنیبا ا..        متوجه نگاه مردد مادرش بود
 
  !ترسمی مگفتیم

 ! جواب رد بشنومترسمی        م

  ادی بعد از سالها ، ب که برادرمدمی رسیی حاال که به جاخوامی        نم
 

  "؟ ! چه خبر خواهر " شونه ام بگذاره و بگه ي کنارم و دستش رو رونهیبش
 
  ي ، خدانهیری مادرم برام مثل نبات شي گفتن ها" ، مامان ای ثر" که ،
 



 1945 

 ! عماد ، از دستشون بدم ي های از سرتقیکی دوباره با نکرده

  خواستی می وقتشدی مفشی حری کی ، ولی هم که عالی        عماد هر چ
 

 ؟! کنه يلجباز

 !نه..هنوز که..دونمی نم-         

 !؟ی باهاش حرف بزنيخوای می ک-         

 ! بود بگه نه ی        کاف

 ! در مورد عسل باهاش حرف بزنه و عماد بگه نه ای بود ثری        کاف

  هیقط با  اومد ، فی رو که اسمش می سالها که هر کسنی        کم نبود ا
 
  جرات ی کگهی و دشدی از طرف عماد کال کنسل م"اری اسمش رو نگهید"
 
 ؟ !ارهی اسمش رو بکردیم

 : بلند شدي" بگم یچ"        با 

 ! نه ای غذاش رو گرم کنم نمی برم بپرسم بب-         

 : شدزی خمی هم ندی        بلند که شد ناه

  .رمی شما خودم منی مامان بش-         

 .زمی عزرمیم.. نه -         

 .. بود بگه نهی        کاف

  سال نداشت رو نهمهی که اي بهش خانواده ای نه ، دوباره کگفتی        م
 

 !گردوند؟یبرم

 ..شدی        تازه داشت به مجالسشون دعوت م

 ..شدی آب مخهای        تازه داشت 

  ، جاش رو به لحظات  و حسرتهارفتی منی ها داشت از بنهی        تازه ک
 

  !دادی آشنا بودنها رو منی بخوش



 1946 

  بود و هر هر ی        وارد سالن که شد دخترها هنوز سرشون تو گوش
 

 .. شون به راه خنده

 : به مهرنوش انداختی        نگاه

 ! سر درست مامان ؟ي بريخوای نم-         

  ي توعی سریلیره خ        مهرنوش سرش رو با لبخند بلند کرد و بعد دوبا
 

 : رفتشی قبلژست

 . االن مامان -         

  !ي دو ساعته خونه هم نبودنمیپاشو ب.. ؟گهی دهی االن ک-         

 :        از کنار دخترها گذاشت 

 ! ندا بلند شو برو کمک خواهرت-         

 .. راهرو بودياتاق عماد ، انتها.. گوشه رفتي        سمت راهرو

 و باز اون .. بازیتلفن..دی حرف زدنش رو شنيو صدا.. باز بودمهیدر ن        
 

 .. مربوط به کارش رو یشگی هماصطالحات

 ..        سرش رو کوتاه داخل برد و عماد متوجهش نبود

  دلش يتو..  پسرش ي قد و باالي        لبخند زد و دلش رفت برا
 

 .. گفتیماشالله

  ! نی ببگفتی ، حتما مدشیدی و االن م زنده بوددرضای        اگه حم
 
  حرص نخور سر غذا نهمهی بهت گفتم ایه..؟ !رهی گفتم سر خودم ميدید
 

 ! و نخوردنش خوردن

  لحظه چشمهاش پر شد و خواست بره که عماد متوجه حضورش هی        
 



 1947 

 ..شد

 ! ؟هی چدی سر پرسي از گوش جدا کرد و با اشاره ی رو کملی        موبا

 ! غذاتو گرم کنم مامانم ؟-         

 :        چونه اش رو باال فرستاد

 .ندیدر رو بب.. مامانامی م-         

 .. گفت و در رو بستي آهسته اي        باشه 

 ..دی        عماد سمت پنجره چرخ

  و رو ری ذهنش به زي قاب پنجره حرکت داد و توي        دستش رو رو
 

  داشت تا ازی که نیینادر گفته بود ، با روزها که ی مختصات سالنکردن
 

 .. تموم بشه پرداختپروژه

  هنوز دمشی ندیوقت.. بگم؟یاالن من بهت چ.. نادرستمی مطمئن ن-         
 
! 

 . بگویبی تقرزی چهی -         

 ؟! ده در دوازده یگفت..خب..نی بب-         

 ! حدود ها نی آره هم-         

 : دادهی تکواری د و بهدی        چرخ

 بازم مطمئن .. دو هفتهدیشا.. که مد نظرشونهيزی با اون چ-         
 
 .ادی دستم نميزی و با خودشون حرف نزنم که چنمشیتا نب..ستمین

 !؟یتونی فردا مي کنم براشی اک-         

 ! نه ای تونمی مگمی تو زمانش رو بگو من بهت م-         

 ! عشقم ؟ی واسه چيایفاز م نقدری عماد جان ا-         

 : شدی        عصب



 1948 

 ؟!یدونیتو نم.. بقرآنرسمینم!.. بابا فاز کجا بود؟-         

 !... بابا يا..؟! داداشیچسبونیآمپر چرا م!.. خبلهی خ-         
         
 .. رومای خب پس حاال ساختمون ن-         

 !اهار نخوردمهنوز ن.... باورت بشه .. من کار دارم االن-         

 ؟! همش رهیگی چرا پاچه مگمیمن دارم م.. از اولیگفتی م-         

  منتظر جواب نادر بشه ، نکهی کرد و بدون ای لبری زی        خداحافظ
 
  پرت کرد و در زی مي رو رولشی موبارفتی منهی که سمت کمد آینیح
 

 .. رو باز کردکشو

 ..        سجاده اش رو در آورد و پهن کرد

  از دیبا.. شدرهی و هر دو دستش رو به کمرش زد و به سقف خستادی        ا
 

  . ندهی آي هفته گرفتی وقت مهی رو کرده بود فشی که محسن تعريدکتر
 

  ناچار کردی مدای ادامه پينجوریا.. هر روزشدی مشتری کمرش داشت بدرد
 
 ... بودي دست به دامن عمل بشه که ازش فرارشدیم

 ! چقدر کار داشت ندهی آيفته         ه

 .. شکمش قرار گرفتي        ناخوداگاه دستهاش از کمر جدا شد و رو

  برنامه اش ي شکم آب کن هم توي دو سه روزه می رژهی دی        با
 
 ! هفتهنی اگذاشتیم

  !دادی دختره ، شانسش رو به نصف کاهش مدنی درفتی مينجوری        ا

 ! عکس ، در ذهنش زنده شدي توي افهی        دوباره ق

  می به مردمشی ، من اول که ددی ناهيوا" ندا رو که ي        و جمله 
 



 1949 

 "!  مدله بخدا نی اگفتم

 ! دل دل کردن نداره نهمهی        واهللا ا

  !قهی دو دقشینیبی ميری        م

  و اصال دو کلمه که حرف بزنه ستی مثل عکسش نیشی متوجه مای        
 
  !هیکه تمومه قض.. ادی اخالقش خوشت نمزا

 !خودشه..که... همای        

 ! نه ای ادی خوششون بخوادی مدیحاال مامان و ناه..        متاسفانه

 !  منتظر بودم که با همون نگاه اول بفهمم خودشه شهی که همی        کس
 
  هی ي که توهدی ، همکار قد بلند و الغر اندام ناهخوامی همونه که من منی ا،
 

  که دمی رو ندي ساده ، دست کم تا بحال ، دختري شلوار سورمه امانتو
 

 ! باهاش رقابت کنه بتونه

  شربتش رو وانی پاش بندازه و لي پاش رو رورهی بگمی        فقط اگه تصم
 
 ! از شغلشون استعفا بدن دی باای دني لبخند بخوره ، نصف مانکنهابا

  و مجلس زنانه بودن ، باعث ی مهموني که فضاي        دختر قد بلند
 

  ی ، کسرهی حجاب عکس بگی بخواد بهی بود جو زده بشه و مثل بقنشده
 
  بار صحبت کردن باهاش رو هی که بخاطر مطلقه بودنش ، ارزش ستین

 
 ! باشهنداشته

 ! نه ای بکوبه تو سر و صورت خودش خوادی        حاال مامان م

  !ادی نداره که کوتاه بي کنه ، مامان چاره ایمنو راض        اگه دختره 



 1950 

  يبرادر کوتوله . ستادمی        سر کوچه سرعتم رو کم کردم و بعد کامل ا
 

 ! ، دست بردار نبود دیناه

  گاهی باعث بشه مردم جادی بدونم مطلقه بودن باخوامی        من واقعا م
 

 ؟! رو نشناسند خودشون

 !د؟شی        چطور روش م

 ..جناب ِ ..دینیی بب-         

 ! مسخره شون ؟یلی بود فامی        چ

 ! واضح بهتون گفتم قصد ازدواج ندارم فعال یلیمن خ!..ي        عسکر

 ؟! سر کار خانم کنمی من دارم در مورد ازدواج صحبت م-         

 ...        چه

 ! بخدا یی        چه پرو

  !نهکی        صدا برا من کلفت م

  پس ، البد هم پررو ی تماس گرفتی چي        حاال من بهش بگم خب برا
 

  !گهی مگهی دزهی چهی دارهی برمپررو

  دی چند ماه قبل ناهي رو بکشونم سر دلخورهی قضخواستمی        اصال نم
 
 ! بودنش تا االن نی سرسنگو

  !رهیگیم نلی خانم تحودی هم بهم برخورده حاال ناهیلی        نه که خ

 ! اول دی بگنویا.. به شما داده ؟ی منو کي شماره -         

 ؟!دی منو گوش بدي حرفهاقهی ده دقدیشی جواب بدم حاضر م-         

 ..دی اس دارقهی دقستی شما االن ب-         

  ي جمله دیذارینم.. خانم محترم من حرف بزنمدی شما اجازه نداد-         
 

  ! نعدیگی تموم بشه ممن



 1951 

 !        صداش رو 

 !        انگار طلبکاره 

 ! بزن تو سرم اصال ای        نه ب

  خواستی به درد بخور داشت مکلی و هافهی قهی آدم نی ادونمی        من نم
 
 ! کنه کاریچ

 !        همون 

  طلبکار با مردم حرف ينجوری هم ادی زبون دراز بادی        داداش اون ناه
 

  !بزنه

  خل و چلش مدام قربون صدقه اش رفتن ، ي     فکر کرده خواهرها   
 
 !رنی بگلشی شونه تحوفهی مردم هم وظي هیبق

 ! بره بچرخونه دمی که من سگم رو هم بهش نمگهی        نم

  نتونه زدمی بهش می حرفهی االن نیهم.. نبوددی        بخدا داداش ناه
 

  !گهی بشه دجمع

 ! کج و کوله اش ي افهی        با اون ق

 .. من دارم با زبونی وقتدی داري چه انتظار-         

  !قهی دقهی دی شما گوش بد-         

  ، ي عسکري محترم ، آقايمن، آقا!.. قطع نکردمدی بخدا بخاطر ناه-         
 

 !خدانگهدار !... ازدواج ، ندارم قصد

  کردم فراموشش یعس.. رو روشن کردمنی        نفسم رو فوت کردم و ماش
 

 . بهش فکر نکنم گهی و دکنم



 1952 

  ی روز از من بر نمکی فقط ي توي همه اعصاب خردنی        تحمل ا
 

 ؟! برم و با مامان روبرو بشمي چطورخواستمیاالن م..اومد

 ! خونه بودي توی        مشکل واقع

 ! شام دعوت کرده بودي که برداشته بود خواستگار برای        با مامان

 که حاال ..        فکر کرده بود گول زبون چرب و نرمش رو خوردم
 
 ! هایمثل قبل!..انیب

 ! شوهر خاله ات تو تلفن نه بگم ي        زشته من به دختر عمه 

         اما زشت نبود دعوت بشن خونه ، شام بخورن ، بعد بهشون جواب 
 

  !می بدرد

 ! با لگد بستم بای        در رو تقر

 ..      سر مامان و سوده با هم بلند شد   

  داره چپ ي حدس بزنم االن چطورتونستمی می        نگاهش نکردم ول
 

  !کنهی نگاه مچپ

 ! بودي اگهی حرکت بهتر از زدن هر حرف دنی        اما بنظر خودم ا

 ! بشه يزی آبرورخوادی مي        بذار بفهمه مهمونهاش برسن چطور

  رو کنترل تمی از عصباني اگهی و شالم هم مقدار دفیدن ک        پرت کر
 

 ..کرد

 .. گذاشتمزی مي و آرنج هام رودمی کشرونی رو بی        صندل

 ؟ !رسهی        چرا همه زورشون به من م

 ؟!رمی مامان رو بگي تونم جلوی        چرا نم

  ي که کارهانهی من کوتاهتر نبواری از ديواری دی خانم قرباندی        چرا با
 



 1953 

 ! بخشها رو هم بده به من انجام بدم ؟ي هیبق

  کارها با ي شرکت کنم ، همه شهای هماي همه ي تودی        چرا من با
 

 ؟ !رمی رو نگگرفتی مي که منصوری ، آخر سر هم نصف پاداشمن

  ازم کنهی جرات مدی و زشت ناهاهی سي        چرا داداش کوتوله 
 

 ! کنه ؟يخواستگار

 .. هم نهي        تازه خواستگار

  !می واضح گفت فقط حرف بزنیلی        خ

 ...ي        عنکبوتِ کوتوله 

 .. و چشمهام رو بستمدمی کشیقی        نفس عم

 ؟ !رسهی        چرا زورم به مامان نم

  ي فربد براطی صبر کنه تا شرادی بهش بفهمونم باتونمی        چرا نم
 

 ..يخواستگار

 !       فربد  

 ... هم قرار گرفتي رومیی انتهاي        دندونها

  هفت قی شد االن دقنیخدا شاهده ، ا.. که من دارمي ای        هر بدبخت
 

  !سال

 ... ، بخاطر اون کشمی که من دارم مي ای هفت ساله هر بدبختقای        دق
 

  ..اون

 !        بذار فقط

 .. و بلند شدمدمی کوبزی مي        کف هر دو دستم رو رو

 ... ، در باز شد وفمی به کدهی        نرس

 !        بهتر که سوده بود



 1954 

 ! بکشم غی االن سرش جتونستمی        مامان بود بخدا م

  ياز حرکت دستم که رو..        کامل داخل شد و من به سمتش رفت 
 
 ! ، چشمهاش گرد شده بوددادمی اش به عقب هلش منهیس

 ! اومده ی چي حدس بزنم براتونستمی      م  

 : در آوردم و شماره اش رو گرفتم فی کي جلوبی رو از جلی        موبا

 ! کار دارم االن رونی برو ب-         

 .. باهاخوادی مامان م-         

  که به ی محکمي ضربه يبه صدا...        در رو بستم و بعد قفلش کردم
 

 ...دمیپرده رو کش..ستادمی پنجره اکی نزد نکردم وی زد توجهدر

 ..دمی کشقی        چند نفس عم

 !        دور باطل 

  ی چدونمی بار رفته بودم و نمهی رو من وبی معکلی سنی همقای        دق
 

 ! احمق بشمنهمهی شده بود دوباره اباعث

 ! دور ناقص فربد ي        رو

  !شی تو خاليه  مسخري هادی دور وعده و وعي        رو

  !هی اکگهی چرب و نرم فردا دي جمله هاي        تو

 ! تمومه گهی        پس فردا د

 ! باهاشون حرف بزنم دی باي چطوردونمی        من م

  !رونی بمی برای        تو االن ب

 !امی هم خودم تنها مومدنی نگهی دي        هفته 

  !نجای اای بهونه جور کن بهی        تو امشب 

 ! جان دهی شکنمی        خودم درستش م

 ! تنبک يری درمون بگی جان و درد بدهی        ش



 1955 

  شهی که نشست قول داد پا میخی بگذره از اون تاردی        چند هفته با
 
 ؟!ي خواستگارادیم

  تونهی ، سختشه ، نمگهی بگم که خب راست مدی        چند هفته من با
 

 ؟! کنه شونیراض

  برادرش ی صبر کنم و بگم االن از بهم خوردن عروسدی     چقدر با   
 

 ؟ !ستی نی و االن اوضاع اکناراحته

  می بچرخمی به زور بردی تا نصفه شب بای وقتستی        چطور ناراحت ن
 
 ؟! ور و اون ور نیا

  ي هم بگم نه ، برگرده و با اون تاب مسخره ی        که من هر چ
 

 ؟! نگاهم کنه زیآم دی تهدچشمهاش

  ..نییچشمهام رو باز کردم و آروم سر خوردم پا...        برداشت 

 ؟ !یخوب !..دهی ش-         

 .. بودمی مواظب تن صدام مدی        با

 ...        آب دهنم رو قورت دادم

 ؟! فربد -         

 : صداش اومدری        با تاخ

 ؟! بله -         

 !بته         و مشکوك ال

  آخر هفته ي دو ماه قبل ، دو ماه قبل به من قول صد در صد داد-         
 
 .. همراه پدر و مادري گهی دي

 : حرفم اومدي طلبکارش توي        صدا



 1956 

 ! شده ؟ی االن باز چ-         

 ! نه ی        عصبان

 !        فقط حرفت رو بزن 

  یباز سع.. نشدیگفت !..ي خواستگاريای همراه پدر و مادرت م-         
 
 االن اوضاع .. کم صبر کنهیحاال .. سختهیگفت..کنمی مشونی راضکنمیم
 

 ..تونمیاالن نم... شده ی پاطیقاط

 :        کشدار ، جمله ام رو قطع کرد

 ؟ !هی چ-         

  گهی بار دهی بال رو نی اگمیدارم م!..گوش بده  !..هی چگمی دارم م-         
 

 ..گمیدارم م..يورد سر من آهم

 ..من سر تو ..؟! من-         

  ..گهیدست خودم نبود د...دیشنی        به درك که مامان م

  امروز و فردا یه!...ي بال رو سرم آوردنی همقایدق !..قای دق-         
 

 .. باباگفتمی تو سر خودم بهت مزدمیمن م..يکرد

 ..دمیهام فهم چشمیسیاز خ..دمیکشی مغی داشتم جگهی        د

  !تونمینم..ستمی بابا مامانم واي جلوتونمی        من نم

 :        داد زدم

  بهت گفت من ی کیگفت... برو به دركی گفتی آخر سر برداشت-         
 
 ؟! کنمي ازت خواستگارخوامیم

  از دست خود شتریب.. دروغش نبودي        حرصم فقط بخاطر حرفها
 

 ! بودمی عصباننادونم



 1957 

 !چقدر ... ، چقدر کوتاه اومده بودمشی خواستگاري        که بخاطر وعده 

 ! تا کجا یدوونی منو سر میه..؟ !هی االن دوباره نقشه ات چ-         
 
  داره از پس ی؟به من چه ربط !ياری سر من بیی چه باليخوایدوباره م..؟
 

 ن منتظرن تو  االن بابا مامان ميمگه فکر کرد..؟ !يای و مادرت بر نمپدر
 
  همراه پدر و مادرت اونا هم يایکه ب..؟! من که هوا برن ي خواستگاريایب

 
 !.. غش کنندی خوشاز

 :        داد زدم

  هم چکدومشونیاز ه..کنمی خواستگار رو رد مهی من دارم هر روز -         
 

 ؟! آخه ی حرص بخورم سر چنهمهی ادیمن با !...یستی تو بهتر نواهللا
         

  که یبه من چ..؟ !ستی به من چه که نامزد داداشت حالش خوب ن-         
 

  اوضاع یک.. ؟ !ستی شون عقب افتاده ، االن اوضاع مناسب نیعروس
 

 !.. ؟شهی ممناسب

 .. ب-         

  مامانت رو یتونینم!... اون اوضاع تو مناسب بشه پس ؟خوادی می ک-         
 

  یتونی هم نمییتنها !..یتونی که مییتنها!.. ي خواستگاريای بی کنیراض
 
 ...فربد..

 .. معلوم هست-         

 : آوردمنیی        صدام رو پا



 1958 

  منو باز نبر تا سر جهنم و برم یول.. شوالیخیبگو ب ..تونمی بگو نم-         
 

  !تونمی نمگهید..ي بال رو سرم آوردنی بار اهی..گردون
         
 من تا سر !.. هر روز و هر شب دروغ به همه بگم ؟دیبا چقدر من -         

 
 ...نیاالن بب... به مامانم بگم نرفته بودم تا حاالنکهی بدون اکوچه

 .. خودم باعث شد چشمهام رو با فشار ببندمي        حرصم از دست کارها

 !        چه غلطها که نکرده بودم 

  فربد ، من چه غلطها امیدا م ، فرامی امروز ميدهای        بخاطر وعده وع
 

 ! نکرده بودم که

  !می رو درست خونه باشغهی صستمی مطمئن نی        حت

 ! خدا يوا... که نکردمیی        من چه غلطها

 ؟! شده ی االن چ-         

 ..چرخوندی و مدی کشی موهام رو میکی        انگار 

 !        چقدر راحت 

 ؟! شده ی        چ

 دارم بهت ...؟!گمی دارم می چيشنوینم..؟! شده ی چیفهمی نم-         
 
 ! شد دو ماه گمیم

  نیی محکم به در اتاقم هم باعث نشد صدام رو پاي ضربه هاي        صدا
 
 :ارمیب

  تو خوش ي مسخره ي دلم رو به وعده هاگهی دتونمیمن نم... فربد-         
 

 .. دروغتيبه حرفها..کنم



 1959 

 : آوردم و آروم تر گفتمنیی پا        صدام رو

 بگو ...بار دوم برام راحت تره.... بار از دست دادمتهیقبال !.. من فربد-         
 
 ! خالص میتمومش کن..يخواینم

 ! الل شده بود گهی        االن د

 ! ؟شدی الل مدی باگهی        االن د

 بخدا .. باز فربدنمتیبب.. شرکت ي جلوای بای زنگ بزن گهی بار دهی -         
 
  !زنمی مغی و فقط جکشمی مسهاموی گابونی وسط خنمیشیم

         
  ي ، که اومدنمتیبی می فقط وقتي ،بار بعدنمتیبی می فقط وقت-         

 
  ، از صد نیبجز ا...بجز اون فربد!..با پدر و مادرت ... تو خونه مون ینشست

 
 ! منم رد نشو يلومتریک

 : زدمادیفر مانند غی        ج

 ؟!يدی فهم-         

 .. رو پرت کردمی        قطع کردم و گوش

 ...دمی کشی        نفس راحت

  تا شب که دیکشی حتما کارم نمزدمینم..زدمی مدی حرفها رو بانی        ا
 

 ... خواب سکته کنميتو

  بار ، هی بود ، بخدا تحمل داشتم می ناجور زندگي        اگه فربد وصله 
 
 ! بکنم و دورش بندازم شهی همي برایلو

  مزخرف ، اونقدر کوتاه ي رابطه نی گذاشته بودم سر اهی        اونقدر ما
 



 1960 

  برسم یی هاش ، که االن به جایی بودم در مقابل خواسته ها و زورگواومده
 

  !کنمی ، به جون مامانم تمومش مي خواستگارادی بگم ، ننیقی با که

  ملتهب مامان باعث شد ي گفتنهادهی وقفه و شی بي ضربه هاي        صدا
 

 .. بشمبلند

  يبکنم دورش بندازم برا.. بخاطر مامان هم که شدهتونمی        بخدا م
 

  !شهیهم

 !ي خواستگارادی        فقط بذار ن

 .. شونه جابجا کردمي رو روفمی قدم عقب رفتم و کهی        

 .مهمادرجون منتظر.. زودتر فقط-         

  بهش رهی کردم خی شدم و سعنهی        در رو که بست ، دست به س
 

 ! ، ترس داشت نینازن...نشم

  ی به چي حدس بزنه دارتونستی ، مکردی        انگار به چشمهات نگاه م
 

 !یکنی مفکر

  هم اصال سر شبتی دياز حرفها.. چت شده مهتابفهممی من نم-         
 

 !اوردمی ندر

 .. فرستادمنییصدا آب دهنم رو پا ی        ب

 ..حی من کامل برات توض-         

 : حرفمي        اومد تو

 ! رو متوجه نشدمحتی همون توض-         

  دی از تهدنهی چشمهام ببي کردم توی سرم رو جلو بردم و سعی        کم
 



 1961 

 !ترسمی نمچشمهاش

 ! بکنم ي کارنی از اشتری بتونمی من ، نم-         

 ؟!یگی مي داریچ.. نموندهيزی چگهی د-         

  شهینم.. لنگش کنیگیم.. واسه خودت اون گوشهيسادی تو وا-         
 

 ..شهیبخدا نم ..نینازن

  رو نی نازنیول.. فکرش سمت مهرداد بره ی حتخواستمی        نم
 
 ! سمتشرفتیفکرش م..شناختمیم

 ..میدی نقشه کشیکل..می ما نشست-         

 !   هوف      

  کنار ی بکشيخوایم.. نموندهيزی چگهیحاال که د..می حرفامونو زد-         
 
 ؟!

 رضا ، مهرسا .. جاننینازن..؟ !مییما االن کجا..؟! نمونده يزی کجا چ-         
 

  !کنهی ول نمرو

  !کردی مدی باشی بکنه ، دو ماه پخواستی        م

 !اده باشم نبود که انجام ندي من کارگهی        د

  کج کرد و نگاه کرد که انگار بهش فحش داده ي        سرش رو جور
 

 :باشم

 ..گیدارم م ..ستی رابطه شون خوب نگمی من دارم م-         

  ستی ، اگه خوب نستیاگه خوب ن ..یگی واسه خودت مي تو دار-         
 

  کاری چنجایمهرسا هر روز و هر شب ا.. پس خورهی ، چرا بهم نمنینازن
 



 1962 

 ..کنهیم

 .. م-         

 : صورتش تکون دادمي        انگشتم رو جلو

  !وی همه چفهممی رضا مي به چشمهاکنمی نگو که من نگاه م-         

 ..شناختی من نمي رضا رو به اندازه یشکی        ه

 درسته .. مهرداد رو از دست بدمخوامی نمنکهی        خدا شاهده نه بخاطر ا
 
  بوده که ی قاطیی خودم هم تا جاي برامی چند وقته اوضاع روحنی بس ااز
 

  االن دست کم دو متر جلوتر خودم ی ، ولکنمی مکاری نفهمم دارم چاصال
 

  !نمی ببتونمی که مرو

 ! ، که دوستش ندارم دمی رو زجر میی        من دارم رضا

  و فقط زنهی رو بهم نمشی ، نامزدی وجه من الوجوهچی        که به ه
 

  !کشهی عذاب مخودش

  !ستمی        دوستش ندارم ، دشمن قسم خورده اش که ن

  !خونهی که مخونهی        نماز م

  !کنهی که مکنهی کار مهیری        تو موسسات خ

 !        مبارکه مهرسا 

  يخودی دوستش ندارم ، چرا بیوقت.. دارمکارشی        مرض که ندارم ، چ
 
 ؟!بدم زجرش دیبا

  ي ، و اونم تازه توارمی به دستش بخوامی نمکهی        زجرش بدم ، در حال
 

  !زنهی رو بهم نمشی من بخوامش هم نامزددونمی که میطیشرا

 ! از هکتور ی شده حتتری        رضا قو



 1963 

  ي شب ، تنها کارمی و نازدهی بود ، اون شب ساعت ي اگهی        هر کس د
 

  رفتی بود که صاف منی ، ادادی انجام منشی از ماش شدنادهی بعد از پکه
 
  !خوامی ، مهرسا رو نمخوامی نمگفتی آقا و مشی پنشستیم

 !        نگفت 

  !گهی        نم

  !دهی که آقا نخواد رو انجام نمي ، کاري رضا رو ببرنی        بخدا سر ا

 بکشه تو  زجر ی زجر بکشه ، هی مهرسا ، هي روبرونهی        حاضره بش
 

  رضا ، هزار سال نی ، بخدا ااهی هزار سال سی ، تو نخواستن ، ولیفیبالتکل
 
  !خوامشی نمگهی و بره ، نمادی هم که بگهی داهیس

 ! چشمهاش رو بخونم ي توتونمی        من م

 ! خودم رو شناختم ، عاشقش بودم ی که از وقتی        من

 ! من ي از دست کارهاکشهی می حدس بزنم چتونمی        من فقط م

 ! بکنه تونهی هم نمي کارچی هکهی        در حال

  !تونهی ، نمخوادی        م

  !ذارهی        نم

 ! رو انجام بده خوادی که مي کارذارهی        خودش ، نم

 ! خودش ي جلوسادهی ، خودش وای بولدوزر پنجاه تنهی        مثل 

  بکنه ، که خودش به خودش ي به کار رو واداری کستونهی می        ک
 

 ؟ !دهی نفوذ نمي اجازه

 ! مثل من زهی انگی ، بهی        اونم 

  ...ي ندارم براي ازهیانگ..        من 

 ! زجر دادنشي ندارم براي ازهی انگگهی        د



 1964 

 !ندارم ..نی        هم

 ! آماده بشه گهی حاال آپارتمانش تا دو ماه دخوادی        م

 !       بشه خب  

 ؟! کنم دای پگهی براق مهرداد رو ، کجا دي سورمه اي        من چشمها

 ؟!ي و چند مترستی دوي اون خونه ي        تو

  االنش ، من هر شب خواب رفتن به اتاق سه در چهار مهرداد نی        هم
 

  هی ي برام ، به اندازه ي اگهی دی مساحتچی ، که هیطی ، در شرانمیبی مرو
 

 ! پونک ، ارزش ندارهي سه در چهار تواتاق

  ، منو از همه دونهی هم می منم هست و هر کسي رضا ، آقاي        بابا
 
 ! دوست داره شتریب

  !خرهی منم مي رضا و محمد رو براي خونه نی        بهش بگم ، ع

 !خوادی        فقط صبر م

 !        انصاف هم نبود

  ی ، به دل رضا داده بودم ، چری که چند ماه اخییها خوننی ای        معن
 

 ؟!بود

  که نهی ، که مهرسا منو ببنی نازننی ، همنی کرده بودم با نازني        کار
 

 ؟! بودی چشی ، معندهی دی زامبهی انگار

 !        بس بود بقرآن 
 

 ! ؟هی موضوع چ-         

 ! ، ترس داشت  شدنشرهی خي شدن و اونجورنهی        دست به س

 ؟! موضوعه -         



 1965 

  !گمی می دارم چیدونی م-         

 ! ترس داره نی        گفتم نازن

 ... کردم مسلط باشم به اعصابمی و سعدمی کشیقی        نفس عم

 ! دستش نبودي تویچی هنی        نازن

 !دادی لو مشتری منو لو بده ، خودش رو بخواستی        م

 ؟! ، کو ین        در ثا

 ؟! کرده بودم کاری        من چ

  !یچی        ه

  به ی خاله زنکي هاهی و کنازی آمدی        بجز چنتا متلک و نگاه تهد
 

 ! نکرده بودمي اگهی کار دچی ، همهرسا

 ...        رضا هم که

  !یچی        ه

 دت ،  منی مهتاب اگفتی ، نمکردی هم که عمر مگهی        دو هزار سال د
 

  چپ زده ، ی علي سرم آورده و حاال چنان خودش رو به کوچه یی بالچه
 

 ! همون مهتاب چند وقت قبل باشه نی خودم هم شک دارم اکه

 : مشت شدفمی        راه افتادم و دست راستم به بند ک

 ..خدان .رمی من م-         

 ؟! مهرداد آره -         

 !بود ، که خشکم زد دهی نرسرهی        دستم به دستگ

  لحظه چشمهام رو هی فرستادم و نیی آب دهنم رو پاصدای        باز ب
 

 ..بستم

 ! موضوع مهرداده ، داداش مهرسا -         
         



 1966 

 ! بوده مهتاب ي بازهی همش نیا ..شهی باورم نم-         

 ! سمتش دمی        چرخ

 ! نهیبی تو نگاهم می داره چدونستمی        نم

 !من ، رضا رو ، دوست ، ندارم  !..ستی موضوع ، مهرداد ، ن-         

  !ي با مهرداد-         

 ..فی بند کيرو !..اری اختی        دستهام مشت شد ب

  !ي تو االن با مهرداد-         

  !نی برات متاسفم نازن-         

 ...دم و به سرعت در رو باز کردم و از اتاق خارج شدمی        چرخ

  که گرومپ گرومپ یبا قلب..کشمی تازه دارم نفس مکردمی        حس م
 

 ..کردی مصدا

 !        با مهرداد 

 ! بره نی از بنی        لبخند محو ، کمک کرد ترسم از نازن

 ! بکنه تونستی نمي کارچی        ه

 ؟! کنه کاری        مثال چ

 !        بگه مهتاب با مهرداده ؟

 ! بگه        

 ! گفت اصال ری        د

 !        معلومه که من با مهردادم 

 ؟! رضا ي برادهی نقشه کشی بره بگه به مامان ، مهتاب کلخوادی        م

 !        بگه 

  من مهرداد رو فهمنی خودشون می حرفش رو ، وقتکنهی باور می        ک
 
 ؟!خواستمیم



 1967 

  رو نشی ماشیوقت..جودم دور شد        ترس ، با تمام مخلفاتش از و
 
 ..دمید

 ؟!استی دننی ماشنی        چطور متوجه نبودم تا بحال ، مگان قشنگتر

  مگان ، لذت ي ، تونای مادرجون اي تا خونه نجای اری مسای        
 

 ؟ !استی کوتاه دنری مسنیبخشتر
        

 فرستاد و بعد ،  باز مهی در ني از الی        مهتاب خندان ، ماچ خداحافظ
 

 ! رو بست در

  ، نی نشده بود که ، در جلو و عقب ماشمی        هنوز دستش رو دنده تنظ
 

  ترس داشته باشه ، ي فرصت برانکهی باز شد و مهرداد بدون اهمزمان
 

  ي چاقوي دسته کهی شد، در حالدهی کوبی بالشتک صندلي روسرش
 

 !نش گردي رو روشیزیو ت...دادی دار رو مضامن

 ..ی چ-         

 ! هش -         

  درست تونستی نمیحت.. به چاقو ، باعث لرزش شديشتری        فشار ب
 

 ! بکشهنفس

 .. شما-         

 ! خفه -         

 ؟ !نی هستی ک-         

 ! ، ترسناك تر بودي پشت سري        صدا

 ! ؟هی چ-         



 1968 

 امروز با مانتو شلوار ! مهرسا !هیشک که ترم نه پزي خواهر دارهی تو -         
 

  يهمه ! ..  ست کرده يقهوه ا!..دانشگاه تهران !... نرفته دانشگاه شیمشک
 

  کهی ، در حالشهی ملی تشکی آناتومشگاهی آزماي امروزش هم تويکالسها
 

 ! نشونه هست هی انگشت اشاره اش ، يرو

 ! بکشه تونستی نفس نمی        حت

 ؟ !شرفیب..  توی هستی ک-         

  ، یی جاهی نشیبب!.. دختره که االن رفت تو نی زنگ بزن به ا-         
 
  ،یی جاهی ندتیبب

 :        چاقو رو فشار داد

  با کنمی خواهرت رو هم پست مي نشونه هاي هی آدرس کامل بق-         
 
 ! نامزدشيدم در خونه  ! وشیدی ، با ووشیدیو

 ! پوش رفته بودند ی بود که هر دو شبح مشکقهی از چند دقشتری        ب

 و فقط .. جدا کنه ی مهرداد هنوز نتونسته بود سرش رو از صندلی        ول
 
 ! تونست به اوضاع اطرافش مسلطش کنه زی چهی

 !        مهرسا 

  ذهنش ، باعث شد بتونه دستهاش رو حرکت ي خواهرش توری        تصو
 

 !رش رو  سي و بعد با حرکت تندبده

  لی موباي رو برابهاشی به اطرافش انداخت و چند بار جی        نگاه
 

 .. با خودش لیاصال موبا.. کردجستجو

 ..        آره



 1969 

 .. کردداشی        پ

  شدیهمون وارد گزارشها م... بشهنی وارد مخاطبتونهی        مطمئن بود نم
 

 .. بودبهتر

  ي بود بتونه درست رودی و بعدیدی        داشت لرزش انگشتهاش رو م
 

 ! رو لمس کنه یاسم

  مهرسا از ي افهی لحظه ، قهی        چند بار دستهاش رو مشت کرد و 
 

 !شدی دور نمذهنش

 .. سر خواهرم اومدهیی        چه بال

  بود که نی ذهنش اي قبل تا االن ، فقط توي قهی        از اتفاقات چند دق
 
 ..مطمئن باشه خوبه ..نتشیبب..ه با مهرسا حرف بزندیبا

 ؟ !گهی        گفتن مهرسا د

 ..        مهرسا

 !        چرا مهرسا ؟

 ... قلبش واضحتر از بوق تماس بودي        صدا

 ؟!مهرداد .. الو-         

 !خودشه ؟.. لحظه رفتهی        نفسش 

 ؟ !یخوب..؟ !ی داداش-         

 مهرسا خوب .. دادهی تکیو به صندل        چشمهاش رو بست و سرش ر
 

 ..بود

 !        خب

 ؟! افتاده بود پسی        چه اتفاق

 ؟! گفتنیچ.. بودنیک..        اونا 



 1970 

 ؟!        مهتاب 

 ؟!        اون دختره که رفت تو 

 ..        مهتاب

 ؟ !نمینب..        مهتاب رو گفتن 

  از موتورسوارها کالهش یکیز ،  باالتر ، پشت چراغ قرمابونی        چند خ
 

 : گرفتي از سر در آورد و شماره ارو

 ! آقا تموم شد-         

 " !ی دونه همش ، امتحانهی دونه ، هی"        

  ..شمی موونهی ، دی        من گفتم ازم جدا بش

 آروم ، .. رو باز کردی با روکش شکالتي موزفری ونی        کاغذ دور چهارم
 

  .آهسته

 "!  خوبه یلی امتحانش کن ، بخدا خ"        

  ، باعث تهوعش فری وي بسته نی خوردن چهارمکردی        حس م
 
  گه،یحاال که د.. موز و کاکائو از دهنش دور بشهي بوخواستی نمیول..شهیم
 
 .. موز و کاکائو بده ي که بوی بود و نه دندونی لبنه

 ! زجر آور کاکائو و موز ي        بو

  ...مهی زندگنی ، ای      گفتم نباش  

  ي توستی قرار نگهی مطمئن شده بود دی        از چهارده ، پانزده سالگ
 

 . کاکائو بخوره عمرش

 "! کوچولو ي کهی تهی.. دونه هیبخور .. خوشمزه اسیلیخ"        

 ! بدمزه اسیلی بخدا خ-         



 1971 

  کردیکمک م..اد        چند بار پشت سر هم آب دهنش رو قورت د
 

  يسر جا..و اشک همونجا بمونه..  برن نیی پاعتری ، سري موزيشکالتها
 

  !رونی بادین...خودش

  چشم گرفت و از ظرف عیسر... روبروش افتاد ي        نگاهش به کاناپه 
 

  ی رو برداشت و پک کوتاهگارشی مبل ، سي دسته ي روکی کوچي انقره
 

 ..زد

 "!کشمی نمگهی دیگفت"        

  !کشمیگفتم کم م..کشمی کم م-         

  سرش جابجا کرد ، کامل دراز ری        خم شد و کوسن رو که ز
 

  ِ روش ، درست روبروش یی طالي سبز رنگ و جعبه يحاال کاناپه ..دیکش
 

 !بود

  کارها نیاز ا..ی کارها بکننی از ايتو بلد نبود..ي نبودينجوری تو ا-         
 

 ..که

 ..گهی دقی دم عمهی        

 !؟ي بلد بود-         

 ..گهی دیکی        

 ... کارها کهنی از ا-         

 ..گهی دیکی        

  !ی کنهی که خودت هم به حالش گری با آدم بکني کارهی -         

 "!  فرداد گهی نکش دگاریس"        



 1972 

  هی . نهینب رو یی طالي چشمهاش کرد تا جعبه لی        ساعدش رو حا
 

 .. رو خوردي و موزی شکالتفری از وگهی کوچک دي تکه

 .. فردادی هم بگمای اون روز تو هواپیتونستی م-         

 ..مثل زهرمار بود..کردی رو مزه مزه مفری        و

 ؟ !يخوردی منای از اي چطور-         

 ..يا گهیدم د.. به انگشتش رو باز جلو آوردگاری        و بعد دست س

  !کشمی نمگهی دیهزار بار گفت"        

  یگفتیم..یرفتی و میگفتی بار آخر مي فرداد ، برایگفتی م-         
 

  تو یول..ي بدامی بهم پیتونی نمگهید..کنمیمن شماره ام رو عوض م!..فرداد
 
 ! نکش گاریس

 ..دی از کاکائو رو به دندون کشگهی دي کهی تهی        

 ! رو گاریاون سبده من "        

 " ، گفتی می ذهنش زنده شد ، وقتي توزشی آمدی تهدي        چشمها
 

 .."!  رو گاری من اون سبده

 ! توش نبود ی قدرتچی که هيزیدآمی تهدي        چشمها

  خودش شدی فقط باعث مزش،ی آمدی تهدي        هر بار دست دراز شده 
 

 ! رهیجلوتر تا گردنش رو بگ.. بشه جلودهیکش

 ! شماره ات رو هم ندارمیمن حت... بکشمخوامی م-         

 ! و موز و کاکائو تییسکوی ببی بود ترکای تز دننی        بدتر

  کاملش رو گرفتم ي جعبه هیمن .. ، امتحانش کن يچون نخورد"        
 
!" 



 1973 

 "!  چقدر خوبه نیبب"        

 ؟!يو عوض کردچرا شماره ات ر..دوسش ندارم..ستی خوب ن-         

 .. گرفت و بو کردشینی بي رو جلوفری        و

 ..دهی تو رو مي چون بودمی فقط دارم به زور قورتش م-         

 .. رو به دندون گرفتگهی کوچک دي تکه هی        

  آشغالها نی از اکردمی مرتی چون هر بار که تو تراس غافلگ-         
 
 !يخوردیم

  چشمهاش يه وضوحِ لبخند دندون نماش ، جلو بزی چچی        حاال ه
 

 "! کاملش رو گرفتم ي جعبه هی من " ، بعد ازنبود

 چرا به ..؟ !رهی کاملش رو بگي جعبه هی برات ي گفته بودی به ک-         
 

 ..زمیعز ..ی نگفتخودم

 .. انگشتهاش گرفتي الگاری از سیقی        دم عم

 و داشته باشم؟ شماره ات ردی چرا من نبا-         

 ..        نگاهش باز به جعبه افتاد

 .. ترکش کنمتونمیمن م. نترس-         

  ي کاناپه ي روي زل زد به جعبه می و مستقدی        به پهلو دراز کش
 

 !روبرو

  يبا دستها.. لبهاش گرفتنی رو بگاری از دستش افتاد و سفری        و
 

 ..باس  لي بود به جعبه رهی شده ، خزونیآو
 

  ، تلفن ی نگاه کننهی به آنکهی روز صبح ، قبل از اهی فقط هی        کاف
 



 1974 

 .. گذشته ، عکس خواب آلودت رو برام بفرستادی رو بردار و به همراهت

 ؟!ي        چرا خطت رو عوض کرد

 ؟!        چرا من شماره ات رو ندارم 

 ! گذشته ادی        بگو فقط به 

 ! قربان صدقه ات نرم ؟متونی        مگه م

  ..ارمی خودم ني به روزی چچی ، هدمی        قول م

  ..می گفتری ، شب بخشبی دنی        انگار که هم

 ! ؟ی حرفام رو باور نکنيخوای می        چرا نگفت

  نی ایگفتیم..همون شب قبل از پروازم..یگفتی        همون شب بهم م
 

  گفتمیبهت نم ..دونستمیاگه م ..یگفتیگه م ، ایگفتیم.. شبه فرداد نیآخر
 

 .. کاناپه بخوابي روبرو

  ي مسخره ، تا صبح باالخودی اون قهر بي ،تا بجادونستمی مدی        با
 

 .. بمونمداری بسرت

 .. برگردمی وقتی صدام کنيخوای نمگهی دیگفتی        م

 ..دونستمی مدیبا ..یگفتی مدی        با

 .. بهت دست زدشهی نمگهی دیتگفی مدی        با

 ...ی خطت رو عوض کنيخوای        م

 ..ي حرفام رو بشنویخواستی رو ، حاال که نمزهای چنی ایگفتی مدی        با

 ..        عکست رو الاقل برام بفرست

 .. اسدهیرنگت هنوز همونقدر پر..نمی ببنکهی اي        فقط برا

 .. راحتالتی        خ

 ..ي سرم آوردیی رفته چه بالادمیکه ..اونقدر دلم تنگه         من 

 ..شمی متی عکس خواب آلود هپلي        قربون صدقه 



 1975 

 ..دمی        قول م

  هی يخوای هزار بار هر روز بهش نگاه کنم و هر بار بگم مدمی        قول م
 

 ؟! قربونت برم گهی دبار

 ...زمی        عز

 ..        الهه
        thanks to my dear sara7395 

 
  ي مهرداد سورمه ايکه چشمها...        که حواسش از من جمع تر هست

 
  ...بود

  اش نهی طلبکار و دست به سي افهی کردم و به قزی        چشمهام رو ر
 
  دهی نشون مشتری رو بتمی کنم ، عصبانکاری االن چدونستمینم.. شدمرهیخ
 
! 

  ی رو طابونی کنده شد و به سرعت عرض خنی ماش ازدنمی با دنای        م
 

 !کرد

 ..رمی رو بگنای        حاال بعدا فرصت بود حال م

  خوامی داده بود که انگار شک نداره من مهی تکنی هم به ماشي        جور
 

 !که من کارم اشتباه بوده.. جلوبرم

 ره جلو و  شخم بزنه و بمی تو زندگادی بينجوری بذارم همدی        که با
 
 ! هم نداشته باشمی اعتراضچیه

 !        که باشه 

 !یگی        تو خوب م



 1976 

  !شهی می چمینی جلو تا ببمی برينجوری        ما هم

  رو فروختن ، نمی ماشنی که نه ، سر همیچی        بخدا سر ه
 
 !دمشیبخشینم

 :ادی جلوتر بدیترسی منکهیمثل ا..ستادی امی مترکی ي تونای        م

 ..بخدا قسم .. بخدادهی ش-         

 ! نداشت کهیاصال حرف..        مکث کرد

 ؟! حاال ی        مثال بخدا چ

 !؟یبخدا چ...        خب بگو

 ..        چشمهام رو براش گرد کردم و از کنارش گذشتم

  !دهی ش-         

 ! نگو یچی ه-         

  ی که شدم دستهام بکینزد... رفتم ابونی خي گهی        به سمت د
 

  به خودش نداده بود اال ی تکونچیه.. مانتوم رفت يبهای جي تواریاخت
 
 ! من بودی عرضگی هم از بنیا...کردی نگاه ميشتری بتی با عصباننکهیا

 ؟ !هی چ-         

  شونه يو بعد دستش رو رو.. رو پشت سرم حس کردمنای مي        قدمها
 
  ..ام

  !گهیبرم د..من برم ..مم..هدی ش-         

 : سمتش دمی        براق چرخ

 .. چون ی بمونخوامیاتفاقا من م ...ی بموندی نه تو با-         

 : سمت فربددمی        چرخ

 ! آقا نی چون ا-         



 1977 

  :دمی        دستم رو سمتش کش

  !یدونی که می هستی کن و الاقل تو تنها کسی گند زده به زندگ-         

  که نی و خم کردن سرش ، باعث شد بخاطر ای        جلو اومدن دو قدم
 

 ! بشم نهی رو نشون ندم ، دست به سترسم

 ! تو ؟یمن گند زدم به زندگ!.. من -         

 .. از پشت سردمی رو شننای گفتن ترس آلود مدهی شي        صدا

 ! من ی به زندگيگند زد!.. تو نی همقای دق-         

  ی ضعفنیفربد نشون داده بود کوچکتر..      دهن باز کرد که اجازه ندادم  
 

  !شهی هار مشتری که هست بینی ، از اشهی ، هار مياری مقابلش در بدر

  !تونمی ، نمگهید!.. من ، خستم -         

 .. تو-         

 ..يمن د.. آره فربد -         

  که جفت پا یکس..؟!يخسته ا که حاال ي کردی مثال تو چه غلط-         
 

 .. من ی گند زد تو زندگاومد

 ..گهی می چنیبب.. خداي وا-         

 : دهن بردي        انگشتش رو جلو

 !ی دلت خواسته به من گفتیهر چ.. فقط الل شوقهی دو دق-         

  :نای        م

  !یوانی کيآقا !..دهی ش-         

 !م؟ بهت گفتیمن چ..؟! من-         

  :عی        چشمهام پر شد سر

 ! نگفتم نه ي زدي من که هر زر-         

 .. م-         



 1978 

 ؟! گفتم-         
         
 بفهمن .. کردمیبابا و مامانم بفهمن من چه غلط..؟ ! گفتم فربد -         

 
  شونی رو فروختن راضنمی ماشگهی دیکنیفکر م.. گذاشتم تو خونه اتپامو

 
 ..؟!کنهیم

  دیفهمی نبوده اگه مي ادهیکه انگار ش..انداختی دورم مي        بابا جور
 

  !خوردهی مي کجا حضوربتهام،ی تمام غمن

  بعد نی ، اي آخر کارنی به خودش که مثال ادادی        اونوقت فحش نم
 

 ! بوده ؟ي اي رو فروختن ، چه مسخره بازنمی ، ماشی چهمه

 فربد .دمتی دابونی دوبار تو خیکی من ندکنی االنش فکر منی هم-         
 

  !مونهی مامانم بفهمه زنده نمبخدا

 ! بره به جهنم خوامی مامانت م-         

 .. قدم به عقب رفتمهی دهنم گرفتم و ي        دستم رو جلو

  ، ده برابر همون یداشتی فربد به جلو بر مي که برای هر قدمقای        دق
 

  !ی بشمونی پش کهکردی مي ، کارنسبت

  ، و ابونی خي گهی سمت ددمشی اول که دي        اگه همون لحظه 
 

  باال گشتمی و برمدمیکشی ، راهمو مدهی کشي برام چه نقشه انای مدمیفهم
 
 .. کهدیرسی نمیی حاال کارش به جا،

  گرد ي چشمهایول..و برگردم..        فقط تونستم با انزجار نگاهش کنم
 



 1979 

  نی شدن آستدنی گفتنش ، همزمان شد با کشیوانی کيآقا و نای مي شده
 

 ..اون هم با هول..مانتو

  فی دادم اون دست کثحی ترجی فاصله داشتم ولنی        چند قدم با ماش
 

 ! شده اش بهم نخوره دراز

 .. دادمهی تکنی        خودم عقبتر رفتم تا به ماش

 !دی حرف بزننیخوای منیگفت..کنمی خواهش میوانی کي آقا-         

  !یوانی کي        آقا

 !        آقا 

 ... موجود نی        ا

 ..که..رمی ازش بگي ایلی چنان سخواستی        دلم م

  !وونی اسم حفی حیعنی        

  ي جونورنی بره به جهنم که همچتی        اون مامان زشت و افاده ا
 

 ! کرده تیترب

 ! ات کنمکهی جا دو تنی تکون بخور تا هم-         

  !نای بلند منی        ه

 ؟!یکنی تلفن خاموش م-         

 .. دادمرونی        چشمهام رو بستم نفسم رو تند ب

  !نمتی که من نبي و بريای بي جورهی که -         

 ! بهش برخورده بود آقا یلیخ..شدمی دست بکار منهای زودتر از ادی        با

 ! کرده بودشی سه روزه ، عصباننیوش کردن ا        تلفن خام

  دی گذشتم ، باتمیثی حي چند ماهه از همه نی من اگفتی نمگهی        د
 
 ؟! حاال کردمی مکاریچ



 1980 

  ی رو انداختم دور، وقترتی که غشدمی می عصباني چطوردی        من با
 

 .. سه روزدنی از تلفن جواب ندادن و ندتو

  ي بود کله دهی چشمهاش پرينجوری بود و ادهیند        فقط سه روز منو 
 

  !سرش

 ...شدمی دست به کار مدی بانهای        زودتر از ا

 ...آخه!.. در رو از جا در آوردن يپاشنه ...ي خواستگار دار-         

 .. هم قرار گرفتي        همراه مکثش ، دندونهام رو

 ..عقب موندهآخه ..؟! تو ي خواستگارادی می آخه ک-         

 ؟! بکشم خدا خوبه االنغی        ج

  ذره زحمت هیاگه .. ذره عقل داشتهی اون مامان خل و چلت اگه -         
 

 .. کردن تو تی بود سر تربدهیکش

  بود که اگه ي جورستادنشی حالت ای گرفتم ولنی ام رو از ماشهی        تک
 

  دادی قبل ، هلم مي قهی ، دوباره مثل چند دقکردمی حرکت مي متریسانت
 

 ..عقب

 ..برو تا..نجای برو از ا-         

 ..؟!ی تا چ-         

  اری اختیدستم ب.. بچسبمنیتا به ماش..محکم.. رو شونه ام دی        کوب
 

 .. راستم که بهش ضربه زده بود قرار گرفتي شونه يرو

 !شعوری        ب

 ؟ !یچ!.. تا -         

  !دی        دوباره کوب



 1981 

 ! بکشمادی فرخواستی بود که دلم مي بار شدت دردش جورنی        ا

  یکنی مي کارهیچرا ..د آخه..آخه ..؟ !ی کهی گند زده به زندگی ک-         
 

 ؟! خودم رو راحت کنم الی خفه ات کنم خنجای همکه

  ي صدایول.. دادمرونی وق زده بينای به می        بازدم تندم رو با نگاه
 

  و رمی بگنای ، باعث شد نگاه از منی سقف ماشي شده دستش رو دهیکوب
 
 .. بچسبمنی به ماششتریب

 بدبخت  ..چارهیب !..چارهی کنم بتی انصاف رعاخواستمی من اگه م-         
 
  که کردمی لهت منمی ماشری زي جوردمتی که دي بارنی همون اولدیبا
 

 .. هات هم نرسن دست مامانت خرده

  سرش وسط ي روانداختی نمينجوریور اگه داشت صداش رو ا        شع
 
  !ابونیخ

 ! آبرو ان ی همه مثل خودش بکردی        فکر م

 تلفن رو من قطع ..مامانت و کوفت..مامانت و زهرمار!.. مامانم-         
 
 ؟!یکنیم

 ؟! خودشي براگفتی میی        داشت چه پرت و پال

  !رهی صداش باال تر میه.. بخوامی چهر.. نگمیچی من هی        هر چ

 ؟ !شهی مادی من زي حاال تو روت برا-         

 ..نکهیا..؟!ی کنتی رعایخواستی موی انصاف چ-         

  :نای        م

 .. تو روخدادهی ش-         



 1982 

  !..گهی خودش مي داره براي چه شر و ورنمیبذار بب... نه بذار تو-         
 

 ؟!ي به خودت حق بدشهیچطور روت م..؟! فربدی چانصاف

 !گمی من دارم شر و ور م-         

 ..ي تو دار-         

  دلم رو ي        انگشتش رو سمت خودش گرفت و اون جلوتر اومدنش تو
 

 : کرد یخال

  که پاشدم ي من همون روزدهیش..من..گمی من دارم شر و ور م-         
 

 .. در خونتوناومدم

 : منقطع شده بوددنشیفس کش        انگار ن

  ي شونه مرتب کرد و جوري رو روفشیک.. اون روز که خواهرت -         
 

 .. شوهر کرد رفتشبی گفت دراحت

 .. و من از جا کنده شدمنی ماشي رودی        کوب

  اومدم ی و مشدمیبخدا قسم اگه پا م.. اومدم باالی مشدمی اگه پا م-         
 

 ..مکردی رو خفه ممادرت

 .. فربد-         

  شر و ور ی تو روم بگيستادی صاف وانمينجوریا.. بعدش خودت رو-         
 
 ؟ !هی انصاف چدونهی نمی کیکه نگ! گمیم

 ؟ !گهی        کدوم روز رو م

 ؟! کرده کاری        سوده چ

 ؟ !ی        گفت سوده چ



 1983 

  بار هی بود که نیخدا شاهده انصاف ا ! دهیش... بود نی انصاف ا-         
 

  يکه جور ..آوردمی سرت میی بالهیکه .. و دلم نسوزهستادمی وامجلوت
 

  نقدری و اي داغم کردي چطورشی پنج سال پادی بادتیکه  ..کردمی مداغت
 
  گمی هر شب و هر روز دارم میکه شش ماهه ه !رمی نداشتم که نمرتیغ
 

  شهیباز صبح ، شب م...هری مادمی شهیباز شب ، صبح م.. جرش بدم بره بذار
 
  که تلفنت رو خاموش ییجرت بدم که کارت نرسه به جا.. ولش کنگمیم
 

  ؟یخواستگار چ..هی و نگم دِ آخه مرگت چنمتیکه نب..یکن

 : و نعره زدنشی باز رو سقف ماشدی        کوب

  زن هی ي خواستگارادی میک..؟! تو آخه باز ي اومده خواستگاری ک-         
 

 ؟! هر روزمطلقه

  سمت صورتش ، نفسم رو بند هی ي دستش روی شدن عصبدهی        کوب
 

 :آورد

 !.. پدرسوخته ها ؟نی ان آخه ای ک-         

 :        با لرز گفتم

  !میابونی تو خ-         

  باز تو شی جهنم بفرستشی مثل چند سال قبل بکنيخوای باز م-         
 

 .. منیزندگ

 :لرزمی دارم مدمی و من د        جلو اومد

 ؟! تو آخه ي اومده خواستگاریک..؟! تو آخهي خواستگارادی می ک-         



 1984 

  :نای        م

 ؟! آقا فربد -         

 تلفنت رو چرا خاموش  ..دهیچرا ش!.. ؟یکنی تلفن رو چرا خاموش م-         
 

 ؟!يکرد

  !نی همیعنی        شعور که نباشه 

 .. ممکنه من خواستگار داشته باشمگهی دهکنی        فکر نم

 !گمی دارم دروغ مکنهی        فکر م

 ...        نه خوب شد اصال

 ! آخه ؟ی خودم تنها بکشم که چی نگم و هیچی من هی        ه

 تازه بعد از سکوتش ..        سرش رو عقب برد و من تونستم نفس بکشم
 

 !کنم ی چند لحظه قبلش رو حالجي حرفهاتونستم

 ...شی من پنج سال پ-         

 :        انگشتم رو ناباور سمت خودم گرفتم

 ..؟!فربد من ..؟! سر تو بال آوردم شی من پنج سال پ-         

  ی از سرخدمی لحظه هم نترسهی کفر درآر بود که ي        حرفهاش جور
 

 !چشمهاش

  یفربد ک..؟!همه  ي پول کرد جلوهی ي سکه یمنو ک..؟!من..؟!ی ک-         
 

 ؟! بهم گفت برو به دركبود

 :کردی        لبهاش از هم فاصله گرفت و با تنفر بهم نگاه م

 من !.. همه آبروت رو بردميمن جلو!.. پولت کردم هی ي من سکه -         
 

 .. که رفتم شوهر کردم بودم

 :        داد زد



 1985 

 !.. چون-         

 ...تم قلبم گذاشي        دستم رو رو

  ببره بچرخوندم خوادی مي که اخراج شده چطوری کسگهی چون د-         
 

 ؟ !رهی عروسک بگبرام

 ! گرفتهشی دست پي چطورنیبب ..ای        خدا

  که هر يخودت نبود..؟!يومدی سر قرار هم نی که حتي تو نبود-         
 
 م رو  من خر مغزی که گفتيتو نبود..؟!ی از دهنت در اومد بهم بستیچ
 

 ؟! تو ي خواستگارامی گرفته بگاز
         
 ؟! فربد کردمی مکاری چدی من با-         

  چپه از موهام هی شال ، ي جلو اومد و از رودمی لحظه دهی        دستش رو 
 

 : گرفترو

  شوهر یرفتی و ميدیدوی مدیبا!..يکردی شوهر میرفتی مدی با-         
 
 ..يکردیم

 .. ام بلند بشههی گرخواستمی نمی ولشدیشت کنده م        موهام دا

 !.. که فربد که اخراج شده يکردی همه جا پخش میرفتی مدی با-         
 
 ؟! کنم کارشی چخوامی مگهید

 : زدم ي خفه اغی        ج

 ..من ..؟! من-         

 خودت ..؟!کردمی مکارتیحاال انصاف بود چ..؟!هی حاال منصف ک-         
 

 ...ی وقتکردمی مکارتی چدیبگو من با..بگو



 1986 

 درد رو از صورت ... نموندهي        حس کردم تا کنده شدن موهام فاصله ا
 

 .. که دستش رو برداشتدی شده ام فهممچاله

  نصفت کنن از وسط که تا رنی بگدیتو رو با..يخوای تو انصاف نم-         
 
  ! مثل خودتشرفی بي هی عبرت اون بقی بشاسی دنایدن

 ! رفته بودم پخش کردم؟وی        من چ

  یگی میچ..؟!یگی میچ! و؟یچ.. من رفتم همه جا پخش کردم؟-         
 

 ؟! گفتم فربد یمن چ..من کجا رفتم ..تو

  افتاد که لبهاش از هم فاصله گرفته بود و با نای نگاهم به ماری اختی        ب
 

 !کردی گرد ، به فربد نگاه ميچشمها

  ابونمی تو خنکهی از ادمی بار اصال نترسنیا.. شددهینگاهم به فربد کش        
 
 !کنندی چند نفر دارن نگاهم مو

 منم از خودم درآوردم !..تهیتو فقط حال!..هی انصاف چیدونی نه تو م-         
 

 عقلم ... بهشون بگم صبر کنندتونمیکه نم..رسهی زورم به بابا و مامان نمکه
 

 .. چادر هم حاضرم باهاتری بود که گفتم ز سنگ برداشتهپاره

 ! گوش زنگ زدي تونای چند ماه قبل مي        جمله 

 "!دونمیمن م..دهی بهش گفته شيزی چهیصدف رفته "        

 ؟! پخش کردموی        من چ

 ؟! گفت ی        چ

 ؟!نگفتم فربد !..امی چادرم هم باهات مریگفتم ز.. من -         

 ! کبود شده اشيلبها..ش سخت تکون خورد        لبها



 1987 

 !چون من اخراج شدم!..ي شوهر کردی تو رفت-         

 !شدی        باورم نم

 ؟! سر من آورده بودییچه بال..        صدف

 ؟!چون اخراج شده ..؟!خوامشی        بهش گفته من نم

 وست  دنکهیمن بجز ا.. امیمن چ ..يفکر کرد..؟!ي چون اخراج شد-         
 

 ..داشتم

 "!دونمیم..دهی بهش گفته شيزی چهیصدف "        

 .. قبلشقهی چند دقي شد به جمله دهی        ذهنم کش

  شوهر شبید.. که خواهرت دم در گفت رفتي همون روزدیمن با"        
 

 ".. رفتکرد

 ! بابا ؟ياومده دم در خونه ..        شب بعد ازدواج من

 !        چرا ؟

 ..برو هر ...   خودش که گفت     

 ..گفت فربد خودش گفته که..        صدف گفت

  با يری و مششی به ريخندی مي بخواویکیتو ..؟ !ی دوستم داشت-         
 

 ؟!یکنی ازدواج مي اگهی دکس

 ..خودت.. تو-         

  لنگ دراز زبون هیمن بخاطر ..؟ !دهی شیمن خودم ، چ..یچ.. من -         
 

 .. بفهمه که باباتونستیکه نم ..کردیکه اونقدر عقلش کار نم..نفهم

  رو ي دردی ولگهید.. هر دو شونه امي رودی        با هر دو دست ، کوب
 

  اشکش مشخص نباشه داشت ، نفسم رو زدی که ميزور..کردمی نمحس
 



 1988 

 ...کردی مقطع

 وضعش هم از  نیکه الاقل با ا.. نگران باشمخوادی اونقدر داره که نم-         
 
  فکر کنم حاال که نمی بشخوادیکه نم... دارهشتری کارمند بانک ، هنوز بهی
 

 منم برم !.. تمومه گهیپس د.. رو فروخته و آپارتمانهاش رو نشی تا ماشدو
 

 ! کنمشوهر

 .. گفتم کهی        من به ک

  یول...ی چدونمینم..  بهش گفتهيزی چهیصدف ..دونمی من مدهیش"        
 
 "! دونمیم..گفته..دونمیم.. بهش گفتيزی چهی

 ..        سرم به دوران افتاده بود

 نه چون همه جا پر .. من بخاطر تو ، چهار ماه نتونستم راه برم-         
 

 نه .. نشونش بدمنای به بابام اخوامی ميچطور.. فربد که اخراج شدهيکرد
 

 ..نی ابخاطر

 ..ای        خدا

 ! تو ؟ي کردکاری        صدف چ

 !... شدمی که عاشق چسوختی نه چون دلم م-         

 .. ام نهی سي رودی        کوب

 ؟! صدف ي سر من آوردیی        چه بال

  گرفتم که دو سال دلم رو خوش کرده بودم راست شی نه چون آت-         
 
  ...هی خنده هاش واقعنیا ..خوادیمنو م..گهیم

 ...        فربد



 1989 

 ..يخوای صدف بهم گفت تو ساناز رو م       

 ..خواس...يایب..ی قصد نداشتیچوقتی هیخودت گفت..ی        خودت گفت

  هم که یبا اون حال..نتونستم راه برم چون ، با اون وضع هم.. چون-         
 

 من ..خوامشیمن بازم م.. که باباگرفتمی گر میه..ي کردکبابم
 
  تب چهار ماه ي توسوختمیم..هار ماهنتونستم حرف بزنم چ!..خواستمشیم
 
  دوست داشتنش ، دمی هم که فهمي بودم که با وجودچارهی بنقدری که ا،
 

  ولم کنه خوادی می بخاطر چگفتی اگه می حتی داشتن نبوده ، ولدوست
 
 .. برهذاشتمی نمی ولي دزدرفتمیم..

 ! با من ؟ي کردکاری        صدف تو چ

 ؟!        من دوستت بودم 

 !        نبودم ؟

 اگه  ! دهی شي برذاشتمینم..؟! رو فروختمنمی چون خونه و ماش-         
 
  افتادم یم..ي برذاشتمی نمی ولي دزدرفتمیبخدا م..هی دردت چیگفتیم
 
  هی دردت چیگفتیم..ي ذاشتم بری نمی و تخم حرومش ولیمی کريپا
 

 ..یر کن شوهيخوای مخبری بعی چطور سریگفتیم.....یگفتیم..فقط

 ..        هر دو شونه ام رو گرفت و تکون داد

  !ذاشتمی نم-         

 ..یتو چ..ی چ-         

 ؟ !دهی شی رفتي چرا ول کرد-         

 ..نه از اشک..سوختی        چشمهام م



 1990 

 تند تند باال و .. لبهاشيکه با وجود کبود.. روبرومي گلوبکی        از س
 
 ! نشن ونی کنه که چشمها گرير کادیشا.. کهشدی منییپا

 ...يای بي قصد نداریخودت گفت ..ی تو گفت-         

 ..لبهام جون نداشتن..        آب دهنم رو قورت دادم

 بهت ..دوست داشتم..فربد ، من..؟ !ادی حماقت از کجا منهمهی ا-         
 

 ؟! برم ازدواج کنم يچون اخراج شد..گفتم نگران نباش..؟!نگفتم ..گفتم

 : قدم سمتش برداشتمکی        ناباور 

  ی هم باهات زندگرچادریگفتم من ز...شهیدرست م... گفتم-         
 
 گفتم .. وضعنیبا ا ..؟ي خواستگارامی بياالن چطور.. صبر کنیگفت..کنمیم
 

 گفتم تو ..امی هم باهات مرچادریگفتم ز..گفتم من دوست دارم..ای فقط بتو
 

 ... که ای بفقط

 .. بدنم رو گرفتي همه ی    لرزش آن    

  یمی کري آقاي از برادرزاده خوادیگفت فربد م..        صدف گفت
 

 .. تا حاال کهيدیگفت چطور نفهم.. کنهيخواستگار

 ..        گفت چطور 

 .. گفتنوی        صدف ا

  از زبونت در اومد بهم یهر چ..تماس گرفتم.. سر قراريومدی تو ن-         
 

  ..یگفت

 ! من حالم خوب نبود-         

 ..اومدی چاه مي        صداش انگار از تو



 1991 

 !برو شوهر کن.. به دركی گفت-         

 .. من حالم خوب نبود-         

  ي خواستگاریمی کري آقاي از برادر زاده يخوای می به صدف گفت-         
 

 ..یکن

 : شددهی کشنای        دستم لرزان سمت م

 ؟! بهت گفتیصدف چ.. بهش بگونای م-         

 اون هم انگار مثل .. گلوش رفتریتا ز.. آروم حرکت کردنای        دست م
 

 ..کردی ، شال دور گردنش ، داشت خفه اش ممن

 : قدم عقب رفتمهی        

 ..کنهیفکر م.. بهش بگونای م-         

 :        ناباور سرم رو تکون دادم

 ...ي چون اخراج شدیکنی فکر م-         

 ..        سرم رو تکون دادم

 .. صدفي        تو دوستم بود

 .. خونه موني        چند بار اومد

 دروغ ..؟!من دوست نداشتم!..اد؟ی همه حماقتت از کجا منی فربد ا-         
 

 که ولت کنم و برم ..؟!اخراج شدنت برام مهم بود..؟! دو سالگفتم
 

 ..ایخدا...شوهر

 .. اومدی    نفسم باال نم    

 ؟! بودی        صدف ک

 ؟! من ی رها شده بود و پرت شد تو زندگی        از کدوم جهنم

 ؟!دمی        چرا نفهم



 1992 

 ؟! گفته بهشی        چ

 ! ؟دمی        چرا نفهم

 ؟! بهت گفته فربد ی صدف چ-         

  ياشت و جلو اش بردقهی ي رفت که دستش از رونای        حواسم به م
 

 :لب زد..  مشت شددهنش

  !دونستمی م-         

 .. نبودارمی        حرکت دستهام تحت اخت

  که یمثل کس..تکونش دادم.. کاپشنش قرار گرفتنينهای آستي        رو
 
 .. کنهداری رو از خواب بی کسخوادیم

 .. شو فربدداری        ب

 !        من دوست داشتم

 !ت داشتم من دوس-         

 ! تو ؟ي کردکاری        صدف چ

 !وونهی من دوست داشتم د-         

 !؟ي        چون اخراج شد

 ! فربد من دوست داشتم -         

  !یخواستی منو نمچوقتی هی گفتی رستوران وقتي مردم تو-         

 ..زمیعز..        مردم فربد

  يخوایر کردم که گفت م چند روز قبل صدف رو باوي تازه حرفها-         
 
 ..یخودت گفت..ی کني ساناز خواستگاراز

 .. نداشته باشمشدیمگه م..من دوست داشتم...        فربد

 !.. تو تلفن ؟ی بود به من گفتی چرت و چرتها چ-         

 !؟.. باباي دم در خونه ي اومدی        ک



 1993 

 ..زمی        عز

 !؟ي کجا تو ناراحت رفتن من بود-         

 ! پس؟ي باهام حرف زدي        چرا اونجور

 ..زمیعز...دروغ گفته! ؟...  بهت گفتهی صدف چ-         

  مونده رهی خنی ، به دور شدن ماشنای مي از پشت شونه هادهی        ش
 

  نای شد ، نه مدی گذشت و ناپدابونی خچی هم از پی تا وقتیحت..بود
 

 همراه .. بود لبهاش رو ببنده تونستهدهی ، و نه شدهی سمت شدیچرخ
 

 ! گرد شده يچشمها

  بده رونی تونست نفسش رو بنای هم گذشت تا مگهی دي هی        چند ثان
 
 .. بچرخهو

  خونده زی چکی فقط نای ميو از چشمها.. شدندرهی        هردو بهم خ
 
 ؟!نگفتم  ..شدیم

 !؟يدی        د

 !        گفتم 

 !باال ..رمیم..من ..نای م-         

 ...دی کششیشونی پي        دستش رو رو

 ..رمی م-         

 ..کردی نگاه منای هنوز داشت به میول.. قدم عقب رفتهی        و 

 .. حالم-         

 !دونمی م-         

 .. سرش رو تکون داد و برگشت دهی        ش

 ...رد مانتوش برد و انگشتها رو بهم فشبی جي        دستهاش رو تو



 1994 

 ...        نه از سرما

 ..        پنج سال گذشت

 ..یچیبخاطر ه.. صدفي رو حروم کردمی        پنج سال از زندگ

  !یچی        ه

 ..        وارد ساختمون شد

  پشت چشم برام نازك کنه کردیخواهرش جرات نم..        فربد اگه بود
 

 ! شدچارهی پچ، که داداشمون بوپچ

  می به خودش حق بده که چکار کنتونستید اگه بود ، مادرش نم        فرب
 

  در و اون در بزنه بچه نیچقدر به ا!..نی که دختر مهشهیبچه اش نم !..پس
 
 ! دکتر و اون دارو کنه خب نیچقدر پولهاشو صرف ا ..ام

  بخاطر دیچسبی        اگه خودش بود ، انگ نازا بودن به من نم
 
  ي بانکش خوشش اومده و دنبال بهونه ادیرمند جدفقط چون از کا..یچیه
 

 !ادی که خودش رو محق بدونه که من از اونجور درمانها خوشم نمباشه

 ...        اگه فربد خودش

 ..دی کشي        نفس سرد

 .. خودم بودری        تقص

 ! خودمری        تقص

 ؟!چه مرگم شد..کردمی صبر مدی        با

  ي خواستگارانی کنه بی پدر و مادر فربد رو راضخواستیم ی        حاال ک
 
 ..هی



 1995 

  هی آسانسور تکي وارهی ، چشمهاش رو بست و به دنهی        دست به س
 

 ..داد

 با ..شناختندشیم.. ، هنوز عوض نشده بودندی در اصلي        نگهبان ها
 

 شون  فربد ، بهي شب شده ي افهی قی جلوتر رفتند ولی گفتنیوانی کيآقا
 

 ... رو ندادشتری شدن بکی نزداجازه

 ! کنه داشی کجا پدونستی        م

 ! چهارم ي        باال ، طبقه 

  !تیری مدی        دفتر اصل

 !        حسابدار مخصوص اشکان 

  که جلوش قرار یی کارمندهاي افهی به قي اهی صدم ثانی        حت
 
  ، نه با زدن تیو عصبان..شدیف م تلدیوقت ، نبا..کردی نگاه نمگرفتندیم
 

  !رفتی منی حرف ، از بي اکلمه
 

  عقب گهی فاصله گرفت و دسته به کمر چند قدم دواری        صدف از د
 

 ..رفت

 ! روبروشسی به تابول فرش نفرهی        خ

 ؟! چطوره -         

  ي هول شده توی        روشنک هنوز جوابش رو نداده بود که منش
 

 .. قرار گرفتوبچهارچ

 ..شونیا...يا.. خانم-         



 1996 

  و کامل وارد دی به هوا پربای تقری باز شد و منشی        در با لگد محکم
 

 ! شداتاق

  ي شده رودهی هم ، لبخند ماسدنشی بعد از دهی تا چند ثانی        حت
 

 ! نرفته بودنی صدف ، از بيلبها

  !دهیبقرآن فهم...دهی        فهم

 ..رونی بدی بریعنی سمت روشنک حواله شد ، اری اختی    دستش ب    

 .. فرستادنیی        و خودش آب دهنش رو پا

 ..حاال.. خبلهی        خ

  بود که با چرخش فربد ، محکم رهی در هنوز خي        روشنک از ال
 

 ! رو عقب برد و در رو بستسرش

 !يخوش اومد..مم.. فربد-         

  در هم فرو رفته ي انگشتهاي کرد استرسش رو الیند زد و سع        لبخ
 

 ! کنهی مخفاش

 ؟!زمی عزی خوب-         

 ! شده بودشتری لرزش انگشتهاش ، باعث ترس بی        ول

  نکرده ی حرکتچیفربد هنوز ه...ستادی جلو رفت و بعد اگهی قدم دهی        
 

  هست که تا ي، فاصله ا ماندهی و صدف شک نداشت اون چند قدم باقبود
 

 ! داره جهنم

 ! کنده بشه خواستی ، نمدهی        شر ش

 .. گذاشت و جلو رفتبی جي شده اش رو توزونی آوي        فربد دستها

 .. عقب رفتشتری        با هر قدمش ، صدف ب



 1997 

  باالتر به يمتری که تابلو فرش ، چند سانتيواری        عقب تا بخوره به د
 
 ! شده بوددهیوب کوارید

  شده بود که صدف دستهاش رو باال کی        حاال فربد اونقدر نزد
 

 ! شدن بشه کتری نزدي برایتا الاقل مانع..جلو..رهیبگ

  !نیبب..دمی محیتوض..نی..بب.. فربد-         

 ..        دستها رو جلوتر برد

 ...دونهیم..خدا...رمیگی خدا رو شاهد م-         
         

 ! بهت گفتن ؟یچ..زمی شده عزیبگو چ.فقط..دمی محی توض-         

  اونقدر ترس داشت که چشمهاش رو یشونی پي ورم کرده ي        رگها
 

 .. اشکش روان بشهاری اختی صدف و بببنده

 .. بخدا فربد-         

 ! نترس -         

  بهش يزی چچیو هنوز ه..        صدف هنوز چشمهاش رو باز نکرده بود 
 

 ! نکرده بود برخورد

 .. راحت التی خ-         

 ! به ظاهر آشفته اش نداشت ی شباهتچی آروم فربد ، هي        صدا

 همه اش ..يدی رو با کبود شدنت نممی از عصبانتی سر سوزنی حت-         
 

 !خوامی مرو

 ! فربد -         

  !نی باز کن چشمهاتو بب-         



 1998 

  اش گرفت و با ترس چشم نهی سي مشت شده رو روي        صدف دستها
 

 .. کردباز

 ..در مورد من..دهی بهت گفته شیچ.. فربدنی بب-         

 ...        سر خورد

 ! غلط کردم -         

  نجس گرفت و اجازه نداد ی شهی لباسش رو مثل ي        فربد سرشونه 
 

 !افتهی بنی زميرو

 ! بود روبروشستادهی لرزان اي        صدف با پاها

  ی چه غلطیگفتیم..یگفتی چند ماه قبل هم بهم منی تا همی حت-         
 

 ..يکرد

 ..بخدا.. غلط کردم فربد-         

  ..ي سرم آوردیی چه بالیگفتی م-         

 .. حرفش رو نتونست بزنهي هی        فربد فقط سرش رو تکون داد و بق

 ... روز قبلشهی ی وقتینه حت...ی نگفت-         

 .. غلط کردم فربد-         

 ..ینگفت.. سر کارومدهیچرا ن.. کجاستدمی روز قبلش ازت پرسهی -         

 .. بخدازمیعز.. . فربد جان-         

  نکهیقبل از ا...یدونستی رو مزیهمه چ... دوستش بهت گفته بود-         
 

  من ی ، بهش گفتینگفت...ی و بهم نگفتیدونستیم..ي کنه باخبر بودازدواج
 
  یگذاشت..بذار برم بپرسم.. من خبر ندارمیگفت.. کردمي ساناز خواستگاراز
 
.. 



 1999 

 ..دشی        دوبار صدف سر خورد و دوباره فربد باال کش

 ..یاونوقت بهم بگ..صبح بشه.. فردا بشهي صبر کرد-         

 ..خود ساناز بهم گفت ..گفتنی فربد همه م-         

  گفته من خودم دهی شیچرا بعدش گفت..؟!ی به من چرا دروغ گفت-         
 

 ..کاری چخوامی فربد رو مگهیمن د.. شده بودممونیپش

 ..نی بب-         

  اون حس ي من چند سال تویچرا گذاشت.. که رفته بوددهی ش-         
 

  ممکنه یدونستیم.. من روتی عصبانیدونستیم.. بار دست و پا بزنمحقارت
 

 ..چرا ..؟!ي کردکاری چیچرا بعدش نگفت.ارمی سرش بیی بالهر

  به سرعت سر خورد که فربد هم نتونست ي بار جورنی        صدف ا
 

 .. بشهمانعش

 .. چشمهاش گرفتي        نشسته ، دستهاش رو جلو

 ...فی رو برات تعریفربد بذار من خودم همه چ... بذار-         

  بود که صدف حس کرد ي رفت و حالتش جور قدم عقبهی        فربد 
 

 ... کارش رو تموم کنهتونهی لگد هم مهی ی حتاالن

  یدونستیم !..یشناختی از ده سال قبلش منو م-         
 
 .. از دستم برهیگذاشت... برام فرق دارهیکی نی ایدونستیم..خوامشیم

 .. فربد-         

 .. بهمی دروغ گفت-         

 .. دهی تو رو خدا  فربد-         

 ! تو هچل فرداد و ماکان فتمی بی گذاشت-         



 2000 

  !ادی برونی بتونهی که جنازه ام هم ازش نمی هچلي        تو

 ! گفتن نداشتي برايزی چیول..با لرز..خوردی صدف تکون مي        لبها

  ي جلوارمیکه جهنم رو ن..اری قانع کننده برام بلی دلهی فقط -         
 

 ! من ي چشمهاي جلويآورد.. که يهمونجور..مهاتچش

 ..        انگشتش رو باال آورد

 ! ماه ازدهی چهار سال و -         

 ! فرداد رو کنار رو بزنم ؟ي        بگو حاال چطور

 ! ماکان و فرداد ؟ي روبروسمی واي        بگو چطور

  ينه داد..ياری ب بزنمت تا خون باالخوامینه م !..سای بلند شد وا-         
 

 !..فقط اومدم بگم بلند شو !.. بکشم سرت دارم

 .. قدم عقب رفتهی        

  !ي تاوون پس بددی ماه باازدهی قد چهار سال و -         

 ..گهی قدم دهی        

  ی خودت هم بترسي هی که از ساکنمی مي اومدم بهت بگم کار-         
 
 .. صدفکنمی ميکار!..

 .. کرده بودسیک تمام صورت صدف رو خ        اش

  که من پنج ساله دارم ینی ببنهیی آي رو هر روز توي همون موجود-         
 
  !نمیبیم

 .. نکردميمن کار.. فربد تو رو قرآن-         

 ! که دوستش داشتم منو نخواست ی که چرا تنها کس-         

 : رو گرفترهی        دستگ

  ای..ي ماه بعدازدهی تر بگذره چهار سال و عیند سر ببلی برو دخ-         
 



 2001 

 ! بمونهی ازت باقيزی کن تا بگذره چدعا
 

 .. رو به فرمان چسبوندشیشونیو پ.. رو بستنی        در ماش

 ؟! بره به جنگ فرداد خواستی می        حاال ک

 ! تر شده بودی قبال هار بود ، االن وحشی که هر چي        فرداد

 ..دستها رو دور فرمان مشت کرد        

 ! خوام ؟ی رو نمی ، سوفی        بهش بگم بخاطر چ

 .. دادرونی        نفسش رو بار حرص ب

  نسخه ي که جورکشهیدو ساعت طول نم.. اس دهی        بگم بخاطر ش
 

 ! نه ای بوده ي ادهی که پدر و مادرش هم شک کنند قبال شچهی رو بپاش

 ! ؟ستهی فرداد بايجلو خوادی می        ک

  !ستی نيدوست داشتن زور.. کنمشی حالي        چطور

  !خوامی رو نمی        من سوف

  !هیاری        اخت

  !خوامی رو مدهی        ش

  !ستی هم ني        ادار

  !خوامی رو مدهی        من ش

  !ی لعنتهیشبانه روز!         ساعت کار هم نداره 

 ! خوراك هم نداره         خواب و

 ..!ستی نی        شوخ

  !خوامی رو مدهی        من ش

  !کنهی منیی خودش رو ، خودش تعي که قاعده هی بازهی        

  ..ستی نای هست ، ای        دوست داشتن 

  !خوامی رو نمی        من سوف

 !        حد وسط نداره 



 2002 

  رو می کنم فرداد ، که زندگی بهت حاليچطور..خوامی رو مدهی        من ش
 
 ؟ !ی و رو نکنریز

 ؟!کردی می به فرداد حالي        چطور

  رحم ، که دو ماه بود فقط با ی باهی سي با چشمهاي        فرداد ، مرد
 

 !شدی از خونه خارج می مشکيکتها

  گشتی می رحم ، که فقط دنبال کسی باهی سي با چشمهاي        مرد
 

 ! کنه یاون خال رو سر شیعصبانت

 !        که خرخره اش رو بجوه و با چشمهاش ، نفسش رو قطع کنه 

 !        فرداد هنوز بلند نشده بود

  خوامیمن م.. بهش بگه بلند شوخواستی که می به حال اوني        وا
 

 ! سمی واجلوت

  شدن فرداد بلند شد زی خمی احترام قبل از ني اداي بانک براسیی        ر
 
 هر .  که تمام صورتش رو گرفته بوديهمراه لبخند.  دستش رو دراز کردو
 

  تمام ازش وقت گرفته بود ، ي هفته کی ضمانت نامه ، ي انجام کارهاچند
 
 ! داشت یمی مثل کري اي نگه داشتن مشتري ارزشش رو برایول

 : فشرد ی شعبه به گرمسیی        فرداد دستش رو دراز کرد و ر

 !دیقا ما رو سر افراز کرد آ-         

  دی معروف ، مشخص بود نبایمی پسر کردی همراه جدنی        از وجنات ا
 

 ! از خود اشکان داشته باشه ی کمدست



 2003 

  بانک ، ظرف هشت ماه نی اشکان در اي دهی خوابياردهایلی        م
 

  ی خوشحاللیو دل.  شعبه شده بود ي دو درجه اشی ، باعث افزاگذشته
 

 ! بودنی هم همینی سنگنی به ای ، و قبول وامری مديآقا

 ! شما نی لطف دار-         

  داد و رونی به رقم وام ، نفسش رو با حرص بي        اشکان با نگاه مجدد
 
 ! رو امضا کردرشی ، زی سر تکون دادن نامحسوسبا

 همراه .. کت قرار دادی داخلبی جي رو توسشی        بلند شد و روان نو
 
 .. بانک قرار داشتسیی نگاه خوشحال رری به فرداد ، زي اخم آلودگاهن

 .. رفترونی کرد و بی توجه ، خداحافظی        فرداد ب

  کام رو نی رو روشن کرده بود و اولگارشی بعد ، تازه سي قهی        دو دق
 

 ..دی کشرونی لبهاش بنی رو از بگاری از پشت سر ، سی بود که دستنگرفته

 :دی درهم اشکان رو دي افهی و قدی چرخی   عصب     

 ؟ !دهی مي ای چه معندنی کشگاری سی اول صبحنی ا-         

  اشکان با ی ولرهی رو بگگاری که سدی اعتنا دستش رو کشی        فرداد ب
 
 ! پا لهش کردری پرت کرد و زنیی رو پاگاری ، سی دستشیپ

  پاکت ي لبخندمچهیرد و با ن پالتوش بی داخلبی جي        دستش رو تو
 
 :دی کشرونی رو بگارشیس

  !نیآفر!..ي کارت ترکم دادنیتو هم با ا!.. ندارم گهی د-         

  اشکان فورا دوباره بست و ی رو با دست آزادش باز کرد ولنی        در ماش
 

 : قرار گرفت روبروش



 2004 

 !؟ي داري بازپرداختش چه فکري بگو برا-         

  رو گاری صورتش چرخوند و بعد سيرداد چشمهاش رو مشکوك تو        ف
 

 ..دیچرخی مگارشی چشمها و سنی نگاهش بیاشکان عصب.. کردروشن

 ! وام منه -         

 : پوزخند وار بلندش ، سرش رو جلوتر بردي        اشکان همراه هه 

 ! به ضمانت منه -         

 ؟! من مونده شیپ التی رهی تا حاال ی بگيخوای م-         

  !گمیمن دارم بخاطر خودت م! .. احمق -         

.         

 ده  ..خورهی بده پروژه ات شکست منوی درصد هم احتمال استی ب-         
 

  ينجوری اي گرمه که داریفرداد پشتت به ک...یک!..پنج درصد ...درصد
 
 ؟! که من خبر ندارم ي داریچ!.. ؟یکنی مسکیر

  یقینشست و دم عم.. رو باز کردنی و در ماشدید فقط چرخ        فردا
 

 ..گرفت

  که آب از سرش ی کسدیفهمی ، چون نمدیپرسی سوال رو منی        ا
 

  !کنهی براش فرق نمگهی وجب و صد وجبش دهی ، گذشته

 !        خفه شده رفته 

 ..        دو ماه بود نفس نداشت 

  کرد می رو تنظنهیآ.. راه افتاد يدیشد آف کی        اشکان نشست و با ت
 
 :دنیچی پنیح

 ...کنی اگه فکر م-         



 2005 

 ! تخت التیخ!. تو حساب باز نکردمي ذره هم روهی اصال -         

 : شده اش جمله اش رو از سر گرفت دی کلي دندونهانی        اشکان از ب

  ، دو الی دو ر ،ی حماقتنی همچهی بخاطر امی من مي اگه فکر کرد-         
 
  بکشمت دو رونی کف دستت از لجن بذارمیکوفت هم نم !..ی بگو حتالیر
 

  !گهی دماه

 بار .. زدي تکون داد و لبخند محوی صندلی        فرداد سرش رو به پشت
 
 : کردکی رو به لبش نزدگاری سگهید

 خون .. داداششناسمی ها رو میمی وقته کریلی هم من خیگفتی نم-         
 

 ؟ !یکنی مفی رو چرا کثخودت

 ..یول..به درك... فرداديگور خودتو کند.. خبلهی خ-         

 : رخ فرداد انداخت می به نی و نگاهدی        چرخ

 حاال !..شهی رقمها کله پا نمنی با ای فقط محض اطالعت ، نجف-         
 
 ! تو گرفت ي نقشه رمیگ

  چشمهاش هنوز بسته یول..دیش کرونی لبهاش بنی رو از بگاری        س
 

 :بودند

 .. براي نقشه اچی من ه-         

 !باورم شد.. آره -         

 : کردمی رو تنظی صندلی        دست برد و پشت

 ! باورت نشه-         

 : انداختی بهش نگاه کوتاهضی        اشکان برگشت و پر غ

 ..ور نداره که بفهمه شدم که اونقدر شعی ضامن کسشهی باورم نم-         



 2006 

 : ادامه داديزی        با لحن تمسخر آم

 ! دختر هی -         

 :        دوباره صداش رو به حالت اول برگردوند

 !ي ارزش نداره خودت رو بخاطرش تو دردسر بنداز-         

  !شناختی چون اشکان رو خوب مشدی        باورش نم

 ! خودش بود نی        ع

 ! محض ی عاطفگی تا حد بیم        آد

  چشم ي و رو بشه با چشمهاری دلش زنکهیتا قبل از ا.. خودشنی        ع
 
 !اههیس

  ي که تمام روزهاشدی مدای پی االن اگه کسنی همدونستی        چون نم
 

  نی ، از اول اول تا همدیچی روش مي و جابجا جلوکردی می رو قاطعمرش
 

  !کردی اشتباه بلند مای مکث و يذره ا روزش رو بدون کی.. روامروز

 ! آبان نود و چهار رو ي        سه شنبه 

  که ي نفر رو اونقدر بخواهی تصور کنه تونستی چون نمدیفهمی        نم
 
  ي ، چه دردینی ازش ببی عکس حتهی ی نتونی ،وليری براش بميخوایم
 

 ..داره

 :دیچی سرش پي مهرو توي        صدا

 " ! می اتاقش ببري رو تویلی موباای نی دوربچی هذارنی نم"        

  موندم ی صورتم ولي تودمیمن بدبخت ، کوب..ی بهش بگی        که نتون
 
 .. که بهت دادمی قوليپا

 ! رها شدنينطوری        حق من نبود ا



 2007 

 !يری باهاش تماس بگی حتینتون..        که شماره اش خاموش باشه و تو

 ! آب از سر من گذشته دهی چون نفهمدیفهمی        نم

 ! بکنه تونهی مکاری که آب از سرش گذشته ، چی کسدونهی        نم

  !نهیحرف من ا.. فرداديندازی تو دردسر مي خودت رو دار-         

  !رمی مي هر دردسري        من تو

  سمتش هی که ي دردسري برم تونکهی اي براکنهی        من سرم درد م
 

 ! باشهی نجفدی سعدختر

 !        باورت بشه 

  يدار.. جاده مخصوصينهای زمي رومی قرار بود تمرکزمون رو بذار-         
 

 ! فرداد زی به همه چیزنی مگند

 :        آب دهنش رو قورت داد

 ! هست زی من حواسم به همه چ-         

 .. سر جاش بن روینجف!..یکنی فکر مزی چهی به ي تو االن فقط دار-         

 ! اشکان جان یرونی گاو منی عي دار-         

  طرف حساب ی با نجفیتونی نمگمیدارم مثل آدم بهت م..یتونی نم-         
 

 ..!یبش

 :آهسته زمزمه کرد ..        لبهاش رو تو برد و چشمهاش رو فشار داد 

  !تونمی م-         

 ! هوا ي رورهیاباش م دار و ندار بای ، گردهی الهه برمای        

 !        برگرده 

  !رهی من بمشی برگرده پدی هم بارهی بمخوادی        م

 !        با من 

 !        با هم 



 2008 

 .. برگرده دی        الهه با

  کاناپه برداره و تنش ي لباس عروسش رو از روي جعبه دی        خودش با
 

 ..کنه

 : نگاه کردیپلک زدن ، به حام ي و بدون ذره امی مستقنی        حس

 ؟! من ي بود اون بذارش به عهده نی ا-         

 : سرش رو کج کردی        حام

 دادگاه که ننشسته اونجا ..؟!زمی عزيریگی پاچه ميخودی چرا ب-         
 

 ! بهمون نوبت بده میبری مدرك می ما کنهی ببمنتظر

  ي ، پالتوش رو از دسته  دادرونی بشینی که از بی با نفسنی        حس
 

 : برداشت و مسعود هم بلند شدمبل

  ي برامیگرفتی امروز نوبت منیدست ما بود هم!.. جان نی حس-         
 

  که بخاطرش هیزی چنیا.. خودشون رو دارندي روال کارنای ایول..حکم
 
 ! ؟می بحث کنمییایب

 : جلوتر رفتی قدمی        حام

 ! حله زیمه چ اونم حاال که ه-         

 : به هر دو انداخت و بعد سمت در رفتي نگاه کالفه انی        حس

 ! که مهتاب برگشته باشه هی من وقتي حل برا-         

 ...        در رو بست 

  ، ي اهی و به مسعود نگاه کرد که با مکث چند ثاندی چرخی        حام
 

 : برگشتزشی مسمت

 ؟! چه خبر از پسره -         



 2009 

 ..دی کشرونی بری زرد رنگ رو از زي        نشست و پوشه 

 ! حل شد-         

 ! داره ها ی قاطنیا..؟!گهی حل د-         

 !دی        دستش رو سمت در کش

  ترسوندنش که اسم مهتاب رو بشنوه يبچه ها جور!.. حله جانم -         
 

  !کنهی فرار مهم
 

 .. ، روشن کرد        نشست و بعد از بستن کمربند

 ..گذشتی کند مزی        چقدر همه چ

 ... هاقهی دقنی اي        چقدر سنگ بسته بودند پا

 ؟! خودشي سر جاگشتی برمزی دوباره همه چی        ک

 ؟ !گهی دشدی طوفان تموم می        ک

 ! ؟گهی نلرزه دخواستی منی زمنی ای        ک

 ؟! برگرده خواستی مهتاب می        ک

 ! پس؟شدی برگزار می دادگاه لعنتنی ای        ک

 : فرماني رودی        کوب

 ؟!کشمشی مرونی بی لعنتي از اون خونه ی ک-         

  گذاشتم زی مي شده رولنتی خودکار ، ساری شماره گي رو رولی        موبا
 
 ..دمی کره رو برکهی تهی رمی ازش چشم بگنکهی بدون ایول

 !ر رو پ.. اصال-         

 : نگاه کردمدهی چشم گرفتم و به شلی        از موبا

 ؟ !ی بگدی به ناهيری چرا نمیشی متی خب اگه اذ-         

  ي نشه که باز مثل دفعه ي جورهی خوامی مهتاب من همه اش م-         
 



 2010 

 حاال به ..کردی مکاری چشیدیتو که ند.. کنهيزی آبروردی ناهي اونجوریقبل
 

 .. اعصاب منو خرد نکننقدریبهش گفتم ا..م گفتم ها  کنه هنی اخود

 ؟!چش بود..        لقمه رو به دهن بردم

 ...دادی        چرا جواب نم

 ؟! مهردادگرفتی        چرا تماس نم

  تلفنم رو روشن کردم ، شروع کرده به تماس گرفتن نکهی باز هم-         
 
  !خودیب ..يکوتوله  ..يپسره ..

  !يخودیچه آدم ب..عا هم         واق

 ! چه خبره کنهی ، آدم فکر مرهیگی اونهمه خودش رو مدی        اون از ناه

 : زبون آوردمي        فکرم رو رو

 !خودی بيبا اونهمه ادعا.؟! چطور سرخواهرش نرفته -         

 ! خاله زنکه کوتوله -         

  ي بود قاشق رو تولی چشمم به موباهی کهی زدم و در حالي        لبخند
 

 : عسل بردمظرف

  و دو تا از خواهرهاش رو دیناه..دهی شکنمی تعجب می ول-         
 
 تو ..دمیمامانش رو هم که تو عکس د..دنیهمه شون بلند و کش..دمید
 

 ..ي اصال اون سرخودت

 !دونمیچه م! .. سر عمه اش رفته باشهدی شانیا..دونمیم.. آره-         

 ..می خنده زدریهم ز        با 

 ..دادیمهرداد جواب نم.. نداشتي ادهی        فا

 اصال .. چند بار تماس گرفته بودمدونستی        تا ساعت دوازده ، خدا م
 



 2011 

 ! نبود که ينجوریاصال ا.. کارم تمرکز نداشتميرو

 ..دیکشی        حرف نزدنمون به دو ساعت نم

 ..فرستادی ميزی چیامی هم حتما پدیکشی        م

  ي ای ، چه معندادی چند روزه اصال نه زنگ زده بود و نه جواب منی        ا
 
 ؟!دادیم

  بهش گفته رو از يزی چهی اون نکهی        تمام مدت داشتم فکر مهرسا و ا
 

 ..کردمی دور مسرم

 ! جو درست کنميخودی بخواستمی        نم

  تو ي جورای دادیم نم اواخر بوضوح جواب سالم هنی        هر چند ا
 

 .. نهای گفته يزی که شک کنم چگفتی میدماغ

  رو قطعش یرپوستی زي بود که اون دعوانی من واقعا قصدم ای        ول
 

 ..کنم

  ي برایحاال داشتم دنبال راه..        خدا شاهده قطعش هم کرده بودم
 

 ت  فکرم رو دوباره بندازم سمخواستمی نمگشتم،ی میرپوستی زیآشت
 

 !مهرسا

 ؟!مهرداد چش بود... خب پسی        ول

 ؟!دادی        چرا جواب منو نم

 ... خدا ای        

 .. قرار دادم و کوتاه فشار دادمزی مي        دستهام رو

 ..دونمیچه م..        اگه رفته باشه



 2012 

  که یی مهرسا ، کم دقش نداده بودم با رفتارهاي چشمهاي        من جلو
 
 !ا داشتم رضبا

 .. از اونها رویکی        اگه رفته باشه و 

  که خودش ي جورهی از اون کارها رو هم یکی..دونمی        چه م
 
  ...فی داداشش تعري براخواستیم

  کنه که من مقصر شناخته فشی تعري جورهی        حاال الزم هم نبود 
 

 !بشم

 !مقصر بودم ، من کردی مفی هم که تعري عادينجوری        هم

 ... باشهدهی شنيزی        اگه مهرداد چ

 ..        نگاهم به ساعت افتاد

  زنگ يصدا..دیترکیچقدر سرم داشت م.. گذشته بودری        چقدر امروز د
 

  !ستمی باعث شد راست بامیگوش

 .. و بچه ها فاصله گرفتمزی از معی        دستکهاش رو درآوردم و سر

 !        نچ

 ...گهی بود دی کنی   ا     

 ..ولش کن..        حوصله نداشتم 

 ...ییمثال از جا.. اگه مهرداد باشهی        ول

 : سبزرنگ رو فشردم ي دکمه عی        سر

 ؟! بله -         

 ! ؟ي خانم نامدار-         

 !مهرداد نبود..        نه

 : حوصله گفتمی        ب



 2013 

 .دیی بفرما-         

 ...برادر ..من.. ازتونخوامیمن معذارت م..يخانم نامدار.. من-         

 ! ؟ی        چ

 ! ، خواهر منه ي خانم عسکر-         

 ...ي عسکرلی فامي و رو کردم براری        ذهنم رو ز

 ؟! بوددیبرادر ناه..؟!دی        ناه

 .دییبفرما..؟! بله -         

 ! باشهخودی بدیچقدر آدم با..دهی شگفتی        راست م

  ياالن روبرو.. که ازتون گرفتمی از وقتکنمی می من بازم عذرخواه-         
 

  ، ي ازتون خواهش کنم خانم نامدارخوامیمن م..ابونیسر خ.. هستمسازمان
 

 !نمتونی ببهی ثانی سفقط

 خودم کم اعصابم خرد .. بدمی        دهن باز کردم که جوابش رو عصب
 

 ..نبود

 .. رو نداشتمي کنه بازيوصله         ح

 !نه لحن جذاب و مودبش..خوردی کنه مينه صداش به آدمها ..ی        ول

  تو حرفهاش بود مثل خواهر بلبل زبونش ، ي پر رو بازي        اگه کلمه ا
 

 ..یول ..گرفتمی رو محالش

 ؟!ي عسکري در چه مورد آقا-         

 : اومدری        صداش با تاخ

  که کارمیواهللا من هم نه ب ..هی ثانیفقط س..دیلطف کن.. لطفا-         
 

  ساله ام ، ي و خرده ای عمر سينه تو..دی نباشم شما وقت ندارمتوجه
 



 2014 

 ! درست کردمی کسي برامزاحمت

 ...        لبهام رو چند بار باز و بسته کردم

 ر  جوهی.. گوش بدهکردی صداش ،آدم رو متقاعد مي تويزی چهی        
 

 .. دلخور و محکم لحن

 ؟! من کنه کاری چخواستی مهی ثانی        حاال س

  !رمیخودم م.. نه-         

  .شدمی مسیعمرا که سوار سرو.. کردمی خداحافظهی و بقدهی        با ش

  که حالت زدی اونقدر فک ممیتا برس... بودیکی با مونا رمی        مس
 

 ..دادی بهت دست ماستفراغ

  رو فروخته بود ، تازه به فکر افتاده نشی ماشدهی چند روزه که شنی   ا     
 

 .. داشتی مخالفتگهی کنم هم آقا دیفکر نم.. بخرمنی ماشبودم

  اومده بود رونی از زبونم بنکهیهم..هی مشخص بود ناراضلی        اون اوا
 

  دادم فعال حرفش رو حی ، که ترجيخوای اخم کرد و گفت فعال نميجور
 
 .. نکشمشیپ

 ..ازمی نگهی االن دی        ول

 !؟ي خانم نامدار-         

 .. سمت صدا دمی مشت شد و چرخفمی        هول دستم به بند ک

 ! ابوالفضل ای        

 ...        بخدا خودشه

  !نی        عماده ا

 .. خودم رو جمع کردمعی سری        لبهام از هم فاصله گرفت ول

 .سالم  -         



 2015 

 ! ابوالفضل ای        

 ..دونهی ، خدا مدمی رو ددهی که شی        من از روز اول

 ! دختره کم داره نی گفتم ادونهی        خدا خودش م

  تعجبم رو نکهی اي گذشته بود که تونستم براهی چند ثاندونمی        نم
 

 .. اش بردارمافهی کنم ، نگاه از قیمخف

 ! گفته کوتوله یبه چ...خدا تو رو نی        بب

 !        اهللا اکبر 

  نی نه ، با اای جوابش رو دادم دونستمینم...        آب دهنم رو قورت دادم
 

 .. کردمي سرم رو تکون دادم و سالم آهسته اوجود

  کیزی في دکترای با اون عقل ناقصت تونستيچطور ! دهیش ..دهی        ش
 

 ؟ !ياری رو بی دولتي اهسته

 !        من موندم تو کار خدا 

 ! مجدد ، شرمنده ، خانم کنمی می من معذرت خواه-         

  !کنمیخواهش م.. نه-         

  نی در مقابل اي اگهی دي، کلمه " کنمی خواهش م" بجز شدی        مگه م
 

 ! وقار داد ؟همه

 ! مثال ی بتِی جدابنیا..نی        ا

  رو ي دهن هر دخترتونستی مشیت مشک خوش حالي        فقط موها
 

  !ببنده

 ...        چه برسه به

 ..        نگاه گرفتم ازش

 !من که تو تلفن بد باهاش حرف نزدم ؟ ..نمی بسای        وا



 2016 

 ...فکر نکنم..        نه

 ! نبود ي اگهی کس دچی های.. بود دی بردار ناهای نی        ا

 ! هستميعسکر.. من-         

  !ای     ب   

  !دهی شری        بم

 ! تو رو قرآن ری        بم

 ! برسونمتون؟دی همراه ندارلهیوس.. جسارته اگه بگم -         
 

  برادر هی ، افهی و قپی با اون تدی        من گفتم آخه چطور ممکنه ناه
 

 ؟! داشته باشه اهی سي زشت ِ دماغ گنده ي کوتوله

 دماغ سرخ .. بودنی که گفت ايقشنگ جمله ا...        دماغ گنده هم نه
 

 ! گنده زشت

  کلی هنی اي جمله رو برانیا!.. و نه ساله ستی بهیقوی        دختر ل
 

 ! بکار برده بودییاستثنا

 ..شمیمزاحمتون نم.. نه-         

 ... انداختنیی        سرش رو کوتاه پا

  ..ختیری از سر و روش میی        آقا

 چه .. نهگفتی بود ، می صدم درصد آدم مزاحمکی        
 

 !رسونمتیم..یمزاحمت

 ... ، حاضر بودم منو برسونه کردی        بخدا اگه اصرار م

  شما صالح يهر جور.. سرکار خانمابونهی من، سر خنیماش.. پس-         
 

 ..رمی وقتتون رو نگادیمن قول دادم ز..دیبدون



 2017 

 ؟!يکردی دکش مياونجور و يدی دنوی        کودن ، تو ا

 ؟! کارشی پرهی مشهی خسته می        نگفت

 !        احمق 

  !تی خاصی        لنگ دراز ب

 ؟!ی کندای پيخوای ، کجا منوی مثل ای        نگفت

 ! فقط شانس داشت یعنی        

 !        فقط

 !موندی ازش نمیچیه..یگرفتی مدهی        اگه شانس رو از ش

  نجای رو به ااروی نی ، ادهیمشخص بود که فقط شانس ش..لبته        ا
 

  ..نکشونده

  عقل و خرد و شعور و می تقسي تودهی بود شدهی دی        احتماال خدا وقت
 

  ، اوردهی نی بودنش ، سهمی ، بخاطر دست و پا چلفتی اجتماعهوش
 
 ر  به سر و شکلش بده دی حالهی گرفته بود میتصم !..اوردهی نیچیه
 

  !عوضش

  سال کی و قد و قواره اش هم باعث شده بود هنوز به افهی قنی        هم
 

  سازمان هم ، ي کرده لی تحصي دخترهانی از طالقش ، از سر تردهینکش
 
 ! خواستگار داشته باشه شتریب

  تو اتاق نندی نشانی حق دوست ، نای و ی نبود که خانم غالمي        روز
 

 .. بختت آخه دختري رویزنیچرا م.؟! مگه چشهی که فالناستراحت

 .. انداختمی سوار بشه ، دوباره بهش نگاهنکهی ، قبل از ای چشمری        ز



 2018 

 ؟! اسکارهی چگفتی مدی        ناه

 ..کلی هنی        ماشاهللا به ا

  مامانم هر روز پشت سرش اسپند دود گفتی مدی        حق داشت ناه
 
  !کنهیم

  ي به افاده هامی بوددهی خندنای و مونا ادهیتو خلوتمون با ش        چقدر 
 

  !دیناه

 ؟ !ارهی لبهاشون رو هم بخواستی می کنند،ی اگه دخترها ببنوی        ا

  و هنوز شرکت خودش رو راه کنهیگفت آزاد کار م...یطراح داخل..        آره
 

 ..ننداخته

 ..ادمهیقشنگ ..        آره
        
 : تر بردم کیسرم رو نزد        

  دم ادی بدی بگدهی لحظه به شهی..عجله دارم..شمی نه خاله مزاحم نم-         
 

 . فقط در

 !عه .. مامان جانمگمی تو مای ب-         

 . سر فرصت شاهللایا..عجله دارم .. قربونت برم-         

 ! مهتاب ي دلخورم کردیول..االن.. خبلهی خ-         

 :ند زدم        لبخ

 . شما ي فدا-         

  ي بکوبم روی دو دستدمشی دنکهی به محض اخواستمی        من م
 

 ..شدی خونه شون که نميتو..سرش

 .. باز شداطی دادم که در حهی تکواری بود که به دي اقهی دقکی        
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 تعجب تو ... سرش رو چرخوندی گرفتم و وقتواری ام رو از دهی        تک
 

 .. به اطراف انداختیباز نگاه.. شدشتریب صورتش

 ! هم بود ي اگهی        خل وضع انگار منتظر کس د

 .. مهتاب-         

 هنوز نگاهش داشت به پشت ..دی        جلوتر اومد و دستش رو سمتم کش
 

 ..زدی دو دو مسرم

 ؟!يایچرا نم.. توای ب-         

 :ستادمی مقابلش انهی        دست به س

 ؟!يدی رو کجا ددی داداش ناهی گفت-         

 : گرد شدمی        چشمهاش از سوال ناگهان

 ؟!ی چ-         

 ؟!شیدیکجا د !..دمی دی رو گفتدیداداش ناه !..دی داداش ناه-         

 ! چطور؟-         

 : قدم به سمتش برداشتمهی        

 ؟!شیدیتو بگو کجا د.. بهت گمی حاال چطورش رو م-         

 ؟! بهت گفته يزی چدی ناه-         

 !دیترسی سگ منی        ع

  ..پرسمیمن دارم ازت م.. جاندهی ش-         

 ؟! گفته باز ی چدیناه...چطور مهتاب..چند ماه قبل.. جلو سازمان-         

 ؟! اون بوده یدونیاز کجا م..؟! بوددی داداش ناه-         

 گفت امروز  ..رونی بمی قبلش که بریعنی..گفت .. خودش گفت-         
 

 ! شده حاالیمگه چ..هاله هم همراهم بود.. دنبالمادی بخوادی مداداشم



 2020 

 انگشتهاش رو با ترس ... صورتش چشم چرخوندمي توی        عصب
 

 : هم قالب کردي تویواضح

 فقط تماس گرفت .. کهيدید.. نکردمي کارچی مهتاب بخدا من ه-         
 
 ..د باهاش حرف نزدممنم اصال ب..

 .. رسوندهنجای فقط تا انوی        خدا ا

 !        فقط خود خدا 

  سانت هم ستی جوب با عرض بهی از سر یی خودش تنهانی        وگرنه ا
 
 ! سالم رد بشه تونستینم

 ! گفتن حاال ؟ی چ-         

  :رونی        نفسم رو فوت کردم ب

 ! عقل کليدی اشتباه د-         

 ؟ !وی چ-         

 ! نبوده دی داداش ناهيدی که دی اون-         

 : شدشتری چشمهاش بي        گرد

 ..؟! بوده ی ک-         
         
  هاله نیسوار ماش!.. نکردمي کارچی بخدا من همون موقع هم ه-         

 
 ؟! شده حاال یچ..دنیما رو ند..اصال از ما دور بودن..می رفتمیشد

 ! هم بکنه هی گرخواستی مشیذاشتی  م      

 : بنظر برسمی کردم همچنان عصبی خنده ام رو گرفتم و سعي        جلو

 !دمشی من امروز د-         
         
 ! عماد رو -         
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 .. و گنده بوداهی نه دماغش سرخ و س-         

 : قدم سمتش برداشتمهی        

 !د نه کوتوله بو-         

  :گهی قدم دهی        

 ! نه زشت و عقب مونده و کچل -         
         
 ! سرشي کچل هم هست جلویگفت..گهی دي کچل هم گفته بود-         

 ..پس.. خب-         

 .. به لبهاش دادیی        انحنا

  وزی رانویک..؟ !يوودی هالي هاشهی از هنرپیکی عاشق کدوم ی گفت-         
 
 ..؟ !تی پبرد.؟!

 :دمی سرش کوبي رویکی        

  ناقص ي فقط عقب مونده شینی ببدیبا!..رسنی به گرد پاش هم نم-         
 

  !العقل
         
  شدیاز جوابش کردنهات خسته م ..رفتی مشدی خسته منی ادهی ش-         

 
 ! احمقی چکار کنیخواستی ، مرفتیم

 : ادامه دادميشتری        با غلظت ب

 ! احمق -         

 .. خب-         

 ؟! تا حاال يخب و چرا نمرد..خب و زهرمار.. خب و هالهل-         

 .. نخنده مشخص بودکردی می        فشار دندونهاش که داشت سع

 ! مرض -         
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  !گمی نه واقعا م-         

 !ش؟یدی تو کجا د-         

  میچند بار رفت!..شینی اداره بببونای شاپ سر خی قراره فردا تو کاف-         
 

 ...اون

 ؟!ی چ-         

 :دی        انگشتش رو سمت خودش کش

 ؟!یچرا باهاش قرار گذاشت!.. من ؟-         

  !رفتی بود ، سر قرار هم نمنیاگه ا..        آره خب

 ! ؟خونمی دو ساعته دارم برات روضه م-         

 ... مهتاب من اصال-         

 : به دستهاش دادی    تکون    

  !یگذاشتی باهاش قرار مدی نبا-         

 ؟ !ی اونوقت واسه چ-         

  ..خوامیمن اصال نم..نکهی واسه ا-         

 .. به بازوش زدم و کنارش زدمي        ضربه ا

 .. اصالزدمی با خاله حرف مدی من اصال با-         

 ..دمی هولش رو از پشت سر شني        صدا

 :ستمیمجبور شدم با..دی        بازوم رو گرفت و کش

 ..خودت که ..نای مامان ادنیمن بابام اصال اجازه نم..؟!یدونی تو نم-         

 .. بگمخوامیم.. با خاله حرف بزنمخوامی من منی همي برا-         

  ..ی وقتهی..میوسط تا.. خبلهی خ-         

 : کج کردی        سرش رو عصب

 ! ؟ی چرا باهاش قرار گذاشت-         

  تو برا خودت یگی میچ.. فقطشینی ببدی باگمی من دارم مدهی ش-         
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 !؟

  !نمشیبیم.. خبلهیخ... بابا من اصال-         

 .. شدمقی صورتش دقي        تو

 ...        اصال از کجا معلوم دروغ نگفته که 

  مثل احمقها جواب رد ينجوریقبال و ا دهیپسره رو د..        من چقدر خرم
 

 .. نگاهش مشخص بوديکامال از وضع کالفه ..داده

 ! بزنه ي بره سر قرار چه گندخواستی        مشخص بود فردا هم م

 .. قدم عقب رفتمهی        

 ! خبلهی خ-         

 ؟! تو ياینم!.. باشه نمشیبیم!.. بگم ؟یچ ..گهید..باشه.. آره-         

 !کردی    قشنگ داشت دکم م    

 ! دست خودت ي عقل نداشته ات کار بدنی تا من بذارم با اسای        وا

 !بهش بگم  ..ي اگه قبول کردرهیگیگفت تماس م..رمیم..  نه-         

 ! داشتشینی به بینی        چ

 ... کهدادی پرش مي سر قرار و پسره رو جوررفتی        بخدا فردا م

  !نهی عماد رو ببدیه با        خال

 !ی تو ولایب.. باشه-         

  !ي اگهی حاال وقت د-         

 ! اوهوم -         

 .. خدانگهدار-         

 . خدانگهدار -         

 و بعد با خدانگهدار  ..می شدرهی        چند لحظه ، مشکوك هر دو بهم خ
 
 !میدی ، هر دو چرخي اگهید
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 با بوق .. مامانش رو گرفتمي شماره عی ، سردمی شن در رو کهي        صدا
 

 : برداشتسوم

 ! مهتاب جان؟-         

  !دایببخش.. خاله جون سالم-         

 ..کنمیخواهش م..زمی نه عز-         

 : حرفشي        اومدم تو

 نفهمه من دارم باهاتون .. باال ادی االن داره مدهیش..دی خاله ببخش-         
 

  !نمزی محرف

 :        صداش با مکث اومد

 ..بگو مامان .. خب-         

 ... کم طول بکشههیممکنه ... تو اتاقتوندی بر-         

  کنم ی رو راضدهی تونستم شنهی که ببرهیگی        عماد گفته بود تماس م
 

 ! نه ای شاپ ی کافبره

 ! نداشت ي ادهی فاچی سر قرار ، هیی به تنهادهی فرستادن شی        ول

  ، مشخص بود فردا به شینی رو بنی و چزونی آوي        از اون لب و لوچه 
 

  !رونی بزنهی و مزی از پشت مشهی بلند مدهی نکشقهیدق

  ي قراره براش خواستگارهای تا ککردی کودن فکر منی ادونمی        من نم
 
 ! بشه ؟دای دردبخور پبه

  !ی خوبیلی و خشهیم و بچه ات ی هم سالمیلی        نه خ

 ! بزن خواستگار رد کن ی        ه

 !        انگل اجتماع 
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  خودمون هم تماس رو قطع نکرده ي تا برسم سر کوچه ی        حت
 

 ! فکر کنم خاله کامل مجاب شده بودیول..بودم

  با ي باعث شده بود اونجوردهی مامان ششی پادمی زتی        احتماال مقبول
 

 ! ، حرفهام رو کامل گوش بده دیی و تاسکوت

  داغش رو ازی اصال پشهی متوجه منهی شک نداشتم عماد رو ببی        ول
 
 ! نکردمادیز

 ؟! بگم بهش یچ.. خاله دیحاال هر جور که شما صالح بدون.. خب-         

 . بهتر باشهی که خودت گفتی دخترم همونکنمیمنم فکر م.. مم-         

  ادی سختش باشه بادیفقط احتمال ز..کنمی فکر منطوری هم آره منم-         
 

 .. بهش بگمرونی بستیبهتر ن..خونتون

  کن که با من حرف دیفقط تاک.. مامانمیدونی خودت مي هر جور-         
 

 !يزد

  خودتون ي شماره دیخواست..رهیقراره تماس بگ..گمیبهش م.. حتما-         
 

 ..دمی بهش مرو

 تو تماس گرفت بهش بگو هر ..شهی می فردا چنمیبذار بب حاال -         
 

  با خودش حرف رمیمنم االن م.. من زده بشهي جلودی که داره بایحرف
 
  !کنهی می داره چه غلطنمی ببزنمیم
 

  صورتم ي رو جلوی و گوشدمی        لباسهام رو که عوض کردم دراز کش
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 ..گرفتم

 ... کرده بودی غلطهی وسط نی نداشتم که مهرسا ای شکگهی        د

 ! مهرداد ستی بلک لي نداشت برم تویلی        وگرنه دل

 ..شدندی هم ارسال نمامهامی پی حتگهی        د

  بهش گفته بود که مهرداد مثل بچه ها داشت یچ..کنمی        تعجب م
 
 ؟!کردی رفتار مينجوریا

 ... کهی        چ

 ...فی تعرياشت مهرسا خانم برا دزهایچ.. نهزیچ..        معلومه

  تلگرام ، بعد از دو تا تماسش ي رو هم تودهی شی        شکلک عصبان
 

 .. ندادمجواب

 .. شدمرهی سرم گذاشتم و به سقف خری        دستهام رو ز

 .. سر کاررفتمی مرتری دی کمدی        فردا با

 ..دمیدی اول مهرداد رو مدی        با

 .. آدم عاقل و بالغ بگه چه مرگشههی  مثلادی        ب

 ! کنمحشی توجتونستمی        البد من هم م

  بلک ستی لي برم تودی زده که من نباي ورهی خواهرت اومده گهی        د
 

  !شده

 ..مهرسا..        مهرسا

  امی روز سر فرصت بهی خوادی دلم مي چطوردونهی        فقط خدا م
 

 .. ات رو بجومخرخره

 ! باهات خوب بشم تو نذار خوامی من می     ه   

 ! دستم بودی قلقش حسابی        مهرداد ول
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  بهم وقت قهی با لبخند بهش نگاه کنم که دو دقي بود جوری        کاف
 

 !بده

  مجابش کنم تونسمی هم مهی ده ثانيمن تو.. هم نهقهی        دو دق
 

 ... چرت گفتهخواهرش

 !کردم؟ی مکاری        وگرنه اونجا چ

  رهی از هم فاصله گرفته ، خي عقب رفت و لبهاگهی        مهتاب دو قدم د
 

 .. مهردادی آتشي به چشمهاشد

  از دهن کردی ، تا باور مدیشنی اون جمله رو مدی باگهی        چند دور د
 

  !کنهی پر غضب نگاهش مي اومده که داره اونجوررونی بيمهرداد

 : قدم عقب رفتکی        مهرداد هم 

 ! حاال لطفا برو -         

 :        لحن مهتاب ناباور و ناله مانند بود 

 ؟ !هیمنظورت چ..ی می چ-         

 ! واضح بهت گفتمیلیمنظورم رو خ.. گفتم برو-         

 مطمئن بود االن در رو باز .. و ي        مهرداد برگشت سمت در ورود
 
  !نهی دوباره که مهتاب برو ببردهگیبرنم.. داخلرهی و مکنهیم

 ..رفتی و مکردی در رو باز مدیبا..کردی کار رو منی همدی        با

 ! نتونستی        ول

 .. به پشت سر بندازهی        برگشت تا دوباره نگاه

  خواستی ، دلش مدی دستادهی        مهتاب رو که با حال نزار ، همونجور ا
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  شد که اونجا قرار ی سر خودش ، که چيتو بکوبه ی دو دستتونستیم
 

 ؟ !گرفت

 ؟!        وسط مهرسا و مهتاب 

 ؟ !يشنوینم!.. بروگمی م-         

  نجوریا..  تموم کردن و دی بانی از اقشی عمی        االن بدتر از ناراحت
 

  یکه ه.. کنه ي پافشاريمتریلی بود که مهتاب بخواد منی کردن ، اتموم
 

 ؟ !ی چيبرا..؟! چرا  بپرسهبخواد

 ! ، که چته ؟امی        که بخواد مرتب زنگ بزنه و پ

  به دی گذشته ، که چرا باي هفته کی نی بود ادهی        خودش کم نترک
 

  !کنهی که واقعا عاشقش شده بودم ، بگم مامانم قبول نمی کستنها

 ! بودند اصال اونها ؟ی        ک

  نکهیته و با خودش کلنجار رفتن ، بجز ا چند روز گذشنی        تمام ا
 

  قابل ي جهی بده اون افراد رو همسر سابقش فرستاده باشه ، به نتاحتمال
 

  بود دندانپزشکه ، بدجور همه جا برو دهیشن... بوددهی نرسي اگهی دقبول
 

  !داره

  فعال تونستی رقم خورده بود ، که اصال نمي        اوضاع براش به گونه ا
 

  !خوادی متمرکز کنه که چقدر مهتاب رو منی رو افکرش

 !        بحث مهرسا بود 

 ! خواهرشي        بحث آبرو
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  بود که آبروش رو نی که اون دو نفر گفته بودند ، اي جمله اقای        دق
 
 !برندی نامزدش مي خانواده شیپ

 ؟!ختر  دهی ي برگرده ، اون هم براخواستی چطور مرفتی        آبرو اگه م

  نکرده بهم خوردن ي فکر کنه که خدانشی الزم نبود به اگهی        د
 

  که با يخواهر .. زنهی به خواهرش مي مهرسا و رضا ، چه لطمه اينامزد
 

  !خوامیمن خودم م !..خوامی مخالفت هر سه برادر ، گفته بود من موجود

  خونه بلند يتو که قبال رو نداده بود که حرف خواستگار یی        مهرسا
 

  پدر و برادرهاش شی پشیشگی هميای حجب و حالیخی بي ، چطوربشه
 

 ! نه دی بگدییایحاال همه تون ب ..خوامی بود و گفته بود من خودم مشده

  وقتت رو تلف يخوایتو هم مثل من نم ..دونمیمن م.. مهتاب برو-         
 

  شی راضتونمیه نم رقمچیمامانم مخالفه و من مطمئنم ه!..تمومه ..یکن
 

 !برو..پس تمومه..کنم

 ..        اشک پشت پلکش رو پس زد و برگشت

  شده به رهی اتو قرار داد و خزی مي رنگ رو رودی سفرهنی        مهرسا پ
 

 ..نی آستي لبه

  يو بعد دوباره بلندش کرد و جلو..دی لباس کشقهی ي        دستش رو رو
 
 .. گرفتشینیب

  خوش عطر تام فورد رو با تمام وجودش يبو..رو بست        چشمهاش 
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 .. چرا چشمش پر شده باز دی کرد و نفهماستشمام

 .. بود ي        جنگ نابرابر

 !دیدی عنوان در خودش ، تاب مقاومت در برابر مهتاب رو نمچی        به ه

  مادرش شی پی دلش بود رو ،حتي که تويزی چتوستی        چرا نم
 

 ؟!نه  کاعتراف

 ! بگه ؟ی چدی بادونستی        چرا نم

  که باعث بشه رضا هر گذاشتی ميزی چي دست روقای        چرا مهتاب دق
 

  ی بشه ، باز چشمهاش دو دو بزنه و برگرده سمتالیخی هم بخواد بچقدر
 

 ؟! مهتاب نشسته که

 ؟! چکار کنه دی بادونستی خوب منقدری        چرا مهتاب ا

 ..تونستی خودش نم        چرا

  مونیی لحظات دو تانی تری خصوصي باعث بشم توتونمی        چرا من نم
 
  حرکت هی به ی بهم نگاه کنه ، که حتی ، با اون برقهی رضا فقط دو ثان،
 

 ؟ !کنهی ، نگاه مزی بلند شدنش مثال از پشت منی مهتاب حي ساده

 .. جمع بشهعی سرموقعی بي هی رو گاز گرفت تا گرنشیی        لب پا

 ؟!        چرا همه اش مهتاب 

 ؟!        همه جا مهتاب 

 !        حرف اول و آخر آقا مهتاب ؟

 ؟!        عشق سارا ، مهتاب 

  له له بزنه که ي ، چرا اونجورگذارهی کس محل نمچی که به هینی        نازن
 

 ؟! سوال بپرسه هی ازش مهتاب
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  آوردم ری گیبتی با چه مصدونهی رو که رضا می کنسرتيطهای        چرا بل
 
  ارزش ي صدم درصد مقدارهی ي ، برامی شب خوب رو با هم بگذرونهی تا
 

  يخونه !  دنبالمایگفته ب!!  که مهتاب زهی تا قرارمون رو بهم نرنداره
 

  !مادرجونم

 .. اتاق نگاه کردي        به در بسته 

  و دی کشرونیاتو رو از برق ب...رهی خودش رو بگي جلوتونستی        نم
 

 .. در رفتسمت

 ..گشتی ميزی چهی        دنبال 

 ..يزی        هر چ

 .. دو دو زدن چشمهاشنی بای ادی برونی رضا بي حرفهاي        چه از ال

 ! تماسهاش و بلند شدنهاشای و ادی بلشی موبايامهای پي        چه از ال

 ...        چه از

 ..د راهرو شد        وار

 ! اتاق مهتاب ي        تو

 ...دی        شا

 ..ستادی        دم در اتاق ا

  ..یول..دادی کار حق نمنی        به خودش بابت ا

 !کردی رفتار مختهی        مهتاب افسارگس

  !ختهی و افسار گسي        حرفه ا

 . حق داشتدی        شا

  کنه و دای پیز کنه و بره تو و مدرک اتاق رو بانی        حق داشت در ا
 

  !نی کوثرخانم بده که ببای مادرش نشون
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 !دینی        بب

 !        من حق دارم نگران باشم 

  !ارهی من می سر زندگیی مهتاب داره چه بالدینی        بب

 .. به راهرویو نگاه..        در اتاق رو باز کرد

  خورد،ی مي چازهی بزرگ کنار فااطی حي        بجز کوثر خانم که االن تو
 

 ! وقت روز خونه نبودنی ایکس

         شب قبل به رضا گفته بود که صبح قبل ازکالس ساعت دوازده اش 
 
 ! شما ي خونه امیم

 .. کار رو بکنمنی اخوامیخودم م..        با فائزه بگو لباسهات رو اتو نکنه

  !لرزهی که داره مدی دو آشکارا...        آهسته وارد اتاق شد

 .. به سرتاسر اتاق انداختی هم مشت کرد و نگاهي        دستهاش رو تو

 .. دزد بهش دست داده بودهی        احساس 

  !کنهی مي دزدي اگهی که داره از دزد دي دزدی        ول

  ی دنبال چدی بادونستینم..و حرکت کرد.. به خودش دادی        جرات
 

 ..باشه

  ي کنم ، جوردای پي نشانه انی ، اگه کوچکترخورمی قسم می   ول     
 

 ... رو ببرم و نترسم ، کهآبروش
 

  داد ، بازش کرد و وارد اطی که به در حياری اختی بي        مهتاب با تنه 
 

 .. که هر لحظه امکان سقوطش هستی نا استوار ، مثل کسيبا گامها..شد

  فائزه و يه کشان ، باعث شده بود صداباد زوز..ی در اصلکی        نزد
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 .. بشنوه ی پشتاطی رو از حمادرش

  ، ی وقت صبحنی ادنشی سالن نبود و با دي        خوب بود که تو
 
 ؟! شده ی بپرسه که چخواستینم

 ؟!یچرا برگشت..؟ !یستی        چرا سرکارت ن

  ..دیدی نمگهی در امروز خودش دی توانچی        ه

  تازه هم سر کرده ي هاکهی چاقو برداشته بود و به تيرداد جور        مه
 

 .. کار رو نکرده بودنی هم انی حسی بود ، که حتدهی کشقلبش

  ..نی        الاقل حس

  دست ي بست و به نرده رو توی وسطي پله هاي        چشمهاش رو رو
 

 .. و تهوع با هم بهش دست داده بودجهیحس سرگ.. فشردمحکم

 ؟! شده ينجوری   چرا شانس من ا     

 ..        چرا همه

  مشت شده اش دور نرده ، ي که انگشتهافتهی        باز حس کرد داره م
 

 .. شدند مانع

  پله ها رها کرد و تلو تلو خوران به سمت اتاقش ي رو باالفشی        ک
 

 ..رفت

  ، شردفی اش منهی سي استخوانهاي دست چپش رو روکهی        در حال
 

 .. رو گرفت و بازش کردرهیدستگ

 .. خورد و ی تب دارش دور سقف اتاق تابي        چشمها

  ، باعث شد با ترس در رو ببنده و بچسبه به در ي آشفته انی        ح
 



 2034 

 ! شده بسته

 ! روبروشي گارد گرفته ي گهی        با همون دست رو قلبش ، و دست د

 !بود ؟..ی        چ

  زن بود رو درست روبروش هی که احتماال ی آدمتونستیچشمهاش م        
 

  ، ترسش رو هی کنهی تا ببشدی چشمهاش که متمرکز نمی بده ، ولصیتشخ
 

 ! برابر کرده بودچند

 ! مهتاب -         

  ي و کبود رنگ ، از جلوي خاکستري ، جلوتر اومد و تازه پرده هی        سا
 

 .. کنار رفت چشمهاش

 .. مهتاب من -         

 !        مهرسا ؟

 ..من..دونهیخدا م.. من-         

 ؟!        مهرسا بود 

 .. من فقط خواستم-         

 !        مهرساس

 ..کردمی رضا رو اتو مي من داشتم لباسها-         

 !        رضا ؟

 .. کهخواستمیاتو بخار رو م..اتو پرس ..اتو ..یعنی... من-         

 ! شد شتری مهتاب افتاده بود ، بي لبهانی که بي    فاصله ا    

 ..لباسِ رضا... لباسشي قهی ي که برا-         

  چشمهاش رو پر کرد و ناباور رو به يای        ناخواسته ، اشک ، تمام زوا
 

 ... ، سر تکون دادمهرسا
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 ؟! گفته بود بهش یچ ..ی        چ

  !خواستمیم..اتو بخار رو.. من فقط-         

  صورت و حرکات مهرسا مشخص بود ، که مهتاب ي        ترس اونقدر تو
 

  فرستادن آب نیی پاي صدایحت.. با اون حال داغونش متوجه شدهم
 

 ! رو دهنش

 .. اش رو از در گرفت هی        تک

 ..من.. مهتاب -         

 ! ؟ی بهش گفتی چ-         

  که امکان باز شدن داشت ، باز شده ي ا مهرسا ، تا درجهي        چشمها
 

 !بود

  ..دادندی هشدار مکی مغزش ، فقط ی عصبي هارگی        تمام مو

 !        رضا 

  !زنهی        داره در مورد رضا حرف م

 ! من ي        در مورد رضا

 ! ؟اومدی همه وقاحت از کجا منی        ا

 : خودش رو به خشم دادي        تعجب جا

 ! ؟هی منظورت چ-         

  شتری صداش ، باعث شد مهتاب بی ناگهانی        حالت هشدارانه و عصب
 

  زنهی ضربه منجوری برداشته و داره همشهی بشه که مهرسا بود که تمطمئن
 
  !شی قاطي مسخره یزندگ..ی زندگنیا..نی ابه

 : بار بدون ترس نیا..        مهرسا جلو تر اومد

 ..ما..دوست دارم..من ، رضا رو ..مهتاب ، ... من-         



 2036 

 :دیلرزی صداش می ، ولی ترسنیبدون کوچکتر..        جلوتر اومد

 ...يتو حق ندار..می رو دوست دارگهی ما همد-         

 ! جلوتر اومد و دستش ناخواسته بلند شدگهی قدم دهی        

  ..دمی بهت اجازه نم-         

 .. صورت مهتاب گرفتيلو        کف دستش رو ج

 ..يبخوا...تونی قبلي از رابطه -         

 !دیدی شده و لرزان مهرسا رو از خشم مفی ردي        دندونها

 بدون ..یکنی سواستفاده ميدار..و احساسات رضا.. از گذشتهي دار-         
 
 !اون حاال زن داره ..ی بدوننکهیا

 :دی        مهرسا انگشتش رو سمت خودش کش

  ..نی از اشتریب ..دمیاجازه نم!..همسرشم.. من ،-         

  برداشت کرد که يجور..        مهتاب ، سرش رو ناباور تکون داد و مهرسا 
 

 ! صد چندان بشه تشیعصبان

 .. وسط نیتو هم ا..میکنی ازدواج ممیما دار...!..هست!.. چرا -         

 ..با من تموم کرد رو زی االن همه چنی        مهرداد ، هم

  صورت مهتاب يمتری چند سانتي        انگشت مهرسا ، هشدار گونه تو
 

 : گرفتقرار

  نکن يکار!..ي جلوتر برنی از اي مهتاب ، اگه بخوابرمی آبروت رو م-         
 

 ! هم بفهمهي اگهی بجز من ، کس دکه

 ...ي        تو باعثش شد

 ...        تو

 .. که لب باز کنه         مهتاب زور زد
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 ..خوامی        که من رضا رو نم

 !خوامی        مهرداد رو م

 ؟!شی        چرا ازم گرفت

 ؟ !ی بهش گفتی        چ

 .. باهاتون ندارمي کارچی من چند هفته اس هيدی        تو که د

 ... آرومش کردشدی مدی        شا

  ییکه بره حرفها..قاز کنه  حرف زدن رو باهاش آي از درشدی مدی        شا
 

 ..رهی به مهرداد زده بود رو پس بگکه

 ..رضا رو.. من-         

  صورت مهتاب گذاشت ، باعث شد جمله ي که دست مهرسا توی        برق
 

 ! تمام بمونه مهی ناش

  نتونست حدس بزنه کدوم ی        مهتاب اونقدر شوکه شده بود که حت
 

  گر ي مهی کدوم ني دستش رو رودی و باسوزهی مشتری صورتش بطرف
 

  !رهی صورتش بگي گرفته

 و ..  ، به هر دو سمت بدنش قرار گرفته بودزونی        هر دو دستش آو
 

 ! به دختر سرخ در حال انفجار روبروشرهی خخودش

 ..زه.. هرهی..تو..ي رضا رو بخوايتو گه خورد !..ي کردخودیب.. تو -         

  منقطع مهرسا ، باعث شد نتونه جمله اش رو ي زدنها        نفس نفس
 

 !در عوض اشک تمام صورتش رو گرفته بود. بگه کامل

  ور نی چند ساعت قبل به اي ، انگار هوش از دست داده یلی        س
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 ! رو ، بهش برگردونده بودمهتاب

  در صلح و چی دو بهم زن خانه خراب کن ، از هي فتنه نی        با ا
 

 ! وارد شدشدی نمي ایستدو

 !        مهرسا 

  !خواستی خودش مي رو برازی        همه چ

 !دیفهمی رو منی نازني حرفهای        تازه معن

  !خوادی خودش مي نگاه ها رو ، فقط برايهمه .. توجه ها رو ي        همه 

  !دیدی        تازه چشمهاش داشت م

  ي جورنکهیرد اتاقش شده بود ، بعد از ا دزد ، نامزد رضا واکی        مثل 
 

 !زه ؟...هر..گفت...هی برادرش رو شست و شو داد که مهتاب ، مخ

 !        به من گفت ؟

  هل داد که از سر راهش کنار بره ي        مهرسا شونه اش رو گرفت و جور
 
 ! بتونه در رو باز کنه تا

  هی تازه داره وارد رنژی گذاشت ، حس کرد اکسرونی        پاش رو که ب
 

 .. کشی از سر آسودگی و نفسشهی مهاش

 ! مهرسا -         

 ... نداشتدنی جرات چرخیول .. ستادی        وحشتزده ، مهرسا ا

  !ری منو بگي ، جلویتونیم... من ، رضا رو ، دوست دارم ، اگه-         

 ! همون حالت ، خشک شده بودي        مهرسا تو

 ..ي که زدیتهمت..ي که زدي ایلی س-         

  کبود ي لبهايو روبرو.. دی که بلرزه ، آهسته چرخيدی        مهرسا مثل ب
 

 : مهتاب قرار گرفتي شده
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 :        مهتاب نفسهاش رو کنترل کرد تا بتونه جمله اش رو تموم کنه

 رضا ، فقط ، با من ، ..بخدا قسم ..کنمی فراموش نمچوقتیه.. رو -         
 

 ! به جنگ من اریب ..ي داریهر چ..برو !..کنهی مازدواج

  برگرده داخل یاهی محکم بسته شدن در هم ، باعث نشد سي        صدا
 

 ! مهرسا يچشمها

  !دیسف.. سر کی        

 .. ، جون گرفت دنشی        رنگ ملتهب نگاه مهرسا با د

 !؟چطور ممکن بود بده  ...دادی اجازه نمیشکی        به ه

  نگاه تو بهشون نکهی قابلمه هام رو به عشق اي رهی دستگی        من حت
 
 .. انتخاب کردمفتهیب

 ! ؟ی در رو چي روکادی        و ان 

  پشت یشی رد مرشی از زي داری وقتکردمیبخدا قسم فکر م!         رضا 
 

 ؟! نه ای اسپند هم دود کنم سرت

 .. رو قطع کنه  مهتاب نفس منذارمی        به خدا نم

 ! رضا رهی تو رو از من بگدمی        اجازه نم

  اش به در ، باعث شد ، رهی بالش و نگاه خي        جابجا کردن سرش رو
 

 . مادرش و اعظم خانم ، با هم رد نگاه مهرسا رو دنبال کنه سر

 ! مامان؟ي اومد-         

 م اعظم خانم رو  به مادرش انداخت و جواب سالی نگاهمی        رضا ن
 

  ی شد و همراه تکون دادن پرسشزی خمین..  تخت شد کینزد..  دادآهسته
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 : مهرسا رو گرفتي ، دست دراز شده سرش

 ! شده ؟ی چ-         

 بند بند .. نکنههی کرد دوباره گری سعی        چشمهاش پر شد ول
 

  گهید ..خواستی م" شدهیچ" رو همراه " زمیعز" ، ی هم حتانگشتهاش
 

  نی رضا، عشق چنديدختر عمو.. دخترانه نبودتی حساسهی فقط موضوع
 

 ! نامزدش ، چند ساعت قبل ، علنا و رسما اعالم جنگ کرده بودي ساله

  پوری ، تا گخوردی نمیدراتی کربوهچی که هي ای لعنتي        دخترعمو
 

 ... بتونه دل شتری زانوش ، بي کوتاه تا باالی آبسبز

  چشمهاش داره تار يکرد باز مثل چند ساعت قبل جلو        حس 
 
  گردوندی برش می که به زندگي آخر به تنها کلمه اي لحظه یول...شهیم
 

 : زدچنگ

 ! رضا ؟-         

 .. شباهت به ناله نبودی        صداش ب

 ! جونم ؟-         

  هنی مهرسا ، تا ببي دلواپس اعظم خانم زوم شده بود روي        چشمها
 

 ! نه ؟ای بزنه ی حرفخوادی حاال که رضا اومده ، مهرسا مالاقل

 ! کرده بود؟داشی راهرو پي ، توهوشی شده بود که فائزه بی        چ

 ! غش کرده بود؟ی        اصال ک

 ! کنند؟داشی واسه خودش افتاده بود تا اونها پي اونجورقهی        چند دق

 ! بود ؟ی چادی بدیبند فقط ، به رضا بگ کی و شانی همه حال پرنی        ا
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 ! ؟زمی بگو عز-         

  به اعظم خانم انداخت ي بخواد نگاه شرمنده انکهی        کوثر خانم بدون ا
 
 .. باز به مهرساو

 .. اش هم ، دست رضا رو گرفت گهی        مهرسا با دست د

 ! رضا ؟-         

 ... نکنه هی گرتونستی نمگهی        حاال د

  مهرسا ، آزاد ي فشار محکم انگشتهانی از دستهاش رو از بیکی        رضا 
 

 : گذاشتشیشونی پي و روکرد

 ؟! شده یبگو چ..زمی بگو عز-         

 : خم شديشتری بی        اعظم خانم ، با نگران

 .بگو جون دلم ..؟ !هیچ.. مامان جانم-         

  رو يزی اتاق بجز رضا ، چيتو..دیدی مادرش رو نمی        مهرسا ول
 
  هی گريشتری ، بهش قدرت داده بود که بتونه با شدت ب" زمیعز" و دیدینم
 

  :خواستشونی که االن واقعا میی شد به لبهارهیخ..کنه

 !تنها حرف بزنم...تنها...خودت.. با خوامی م-         

 ...گرفتی        نگاهش رو از لبهاش نم

 !الن  اخواستشونی        م

  يکوثر خانم انگشتهاش رو تو.. به هم انداختند ی        هر دو مادر ، نگاه
 

 : فرو کرد هم

 .زمی عزمیرونی ما ب-         

  گهی بسته شدن در ، مهرسا با پشت دست سمت دي        همزمان با صدا
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  که رضا روش دست ینه اون سمت... صورتش رو از اشک پاك کردي
 

 .. بودگذاشته

  حس کنه شتری مهرسا به اون گوشه لب ، باعث شد رضا برهی      نگاه خ  
 

  يدستش رو از طاق صورتش دوباره باال آورد و رو. ستی خوب نحالش
 
 ...اومدی به حرف مدیشا... گذاشت تا جهت نگاهش رو عوض کنهشیشونیپ

 ؟! رضا -         

 ! ؟هیچ..بگو .. فقط-         

  یحت . دادی مصی خوب تشخیلی رضا رو ، خيدا صی        هشدار عصبان
 
 ..لب باز کرد... حال دگرگون شده اشنی ابا

 .. رضا-         

 ..هی        و باز گر

 :        رضا با فک منقبض شده ، دستش رو تکون داد

 ... چتهیاگه بهم نگ..نی مهرسا بب-         

 !من دوست دارم .. رضا-         

  رضا ، کم کم از شدتش کم شد و جاش رو ي چشمهای        رنگ عصبان
 
 .. تعجب دادبه

 .. قسم بخور-         

  تونستی نمي زلزله اچی دست راست رو گرفته بود که قطعا هي        جور
 
 : هم جداشون کنهاز

 !يذاریتنهام نم... قسم بخور-         

 :دختنیری منیی محابا پای        دستش رو تکون داد و اشکها ب
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 !یکنی منو ول نمچوقتیبگو ه.. بگو-         

 ...کردندی نمي عنوان همکارچی باز شدن ، به هي رضا براي        لبها

  ي توری ، مثل آژی تماس تلفننی ساعت قبل مادرش حکی ي        جمله 
 

 .. شددهی کشگوشش

 ."! می کردداشی در اتاق مهتاب پيجلو.. چش شدهدونمینم"        

 ..يذاریبگو تنهام نم !..رمیمی حاال منیبگو وگرنه هم...بگو.. رضا-         

 ! بهش گفته يزی        مهتاب چ

 ! ؟ی        چ

  !کنهینگاهم نم..        مهتاب که چند وقته به من

 ..بگو..؟! رضا -         

 !کنهی ممی        آشکارا خودش رو قا

  صبح ها تا دادی اجازه نمیود حت ماه بکی که شده ، ي        با هر بهونه ا
 

 ! برش گردونمای.. کارش برسونمشمحل

 ...تو رو خدا... بکشمتونمینفس هم نم..من بدون تو..نیبب.. رضا -         

 تا بهش ثابت کنه نفسش .. خودشي گلوخی تا بدی        دست رضا رو کش
 

 .. شدهقطع

 ..با.. آروم-         

  !ينو تنها نذارم.. رضا تو رو خدا-         

 : شدی        چشمهاش پر و خال

 سشوار هر ..دمی قبل سشوارمون رو هم خريهفته ..ی من حت-         
 

 ..بگو !..دومون

 ! مهرسا -         
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  !يذاری بگو تنهام نم-         

 .. فرستاد نیی        آب دهنش رو پا

 ! بهش گفته يزیمهتاب چ..        بخدا قسم 

 ...یول..ی        چ

 !؟یچ...        مثال

 ! رضا ؟-         

 ...        گفته

 ...ی        گفت

 ! ؟ی بهش گفتی        چ

  !ي        مهتاب ، قصد جون منو کرد

 ! پس ؟یکنی        چرا بهم نگاه نم

  و نگاهت نکنم ، رمی خودم رو بگي جلوتونمی نمینیبی        چرا م
 

 ؟ !يری میشی و پا میزنی زل مهی ثانهی با اخم ياونجور

 ! به مهرسا ؟ی گفتی        چ

  و پشت دی کشرونیدست هاش رو ب..        مهرسا نتونست مقاومت کنه 
 

 .. رضا گذاشتگردن

 .. اش قطع نشده بودهی شدنش ، هنوز هم گرکی نزدنی        ح

 ولم ..ودت رض ا به جون خ...داداشهام...مامانم..به جون بابام.. بخدا-         
 

  !کشمی ، خودم رو میکن

  دهی ، دوباره از پشت در شننی پر از استرس نازني قدمهاي        صدا
 

 ! به خودش نداده بود هنوز مهتاب ی تکونیدر که باز شد ، ول...شد

 ! مهتاب -         
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 ... به جلو برداشت و گهی چند قدم دنی        نازن

 !ترسوندشی می ، کم دختر عموشي افهی قنی        ا

 ...کردندی عجله می داشتند کمدی        شا

 ! کردن نبود ي ، وقت رو بازدی        هنوز شا

 ! ؟ی چباختندی رو مزی        اگه همه چ

  ي گر گرفته ي رنگ مصمم چشمهانی اي درصدتونستی نه می        ول
 

 ! بده ریی تغدیدی بده ، و نه صالح مریی رو تغروشیرو

  به مهتاب گفته بود که خودش غش ی    دخترك دکتر ، معلوم نبود چ    
 

 ... ،نی چننی بود و مهتاب اکرده

 .. باز به سرتاپاش انداختی        نگاه

  اش نهی از تمام منافذ صورتش ، با اون ژست دست به سشی        آت
 
 !زدی مرونیب

 ! بوددهی ندیصبان حد عنی رو به ای که تا بحال ، کسدونهی        خدا م

  نی اي بگه ، توخواستیاگه م... شده نبودی چنکهی        حاال وقت گفتن ا
 

 ! ساعت گذشته گفته بوددو

 ! زن عموئه -         

 ! باهاش مخالفت کنه هم نبود نکهی        وقت ا

 .. خورده بود و عقل به سرش برگشته بودی        تازه مخش تکون

  ي هی بود که مهرسا از قضنی ، ادادی منی که نازنیال احتمنیشتری        ب
 

  !دهی فهميزی چمهرداد

  مادرجونش، از ي خونه ي که سه روز قبل به هوای        و گرنه ، مهتاب
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  ، نه حاضر شده بود به حرفهاش گوش بده و نه اصال رونی زده بود بخونه
 

 ! گوش دادن داشت ییتوانا

  صورتش رو ي اجزاي که همه يبخند محو        اون برق چشمها و ل
 

 و نه آپارتمان سر کوچه  ..خواستی میی بود ، سه روز قبل ، نه رضاگرفته
 
  !يا

  ي پادنی بري براي مونده بود و نه قول و قرارادشی یی        نه رضا
 

 ! از اتاق سر راهرو مهرسا

 ... بهش گفتهيزی و چدهی مهرسا فهمخورمی        قسم م

  ی زن عمو باال مبیعن قر.... نبوداتیی جزی وقت موشکافی   حاال ول     
 

 ..اومد

 : برداشتي اگهی        قدم د

 ...يخوایم.. مهتاب-         

  !خوامی می من چیدونی م-         

  !کنهی سرعت قبول نمنی رضا به ای گفت-         

 ! ندارم ي من با رضا کار-         

  !خوامیرو نم        من اصال رضا 

 ! آخرت برنده اس می سی تو گفت-         
         
 ! ؟تی آخر لعنتمی کجاس س-         

 ... رضاقی از طردی بایول!..کنمی مکاری دارم چدونمیم.. من-         

 !من تا آخرش رو رفتم !.. نداره قیطر!  رضا -         
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 نه ، اون شب ساعت  مهرسا رو پس بزخواستی        با خودش فکر کرد ، م
 

  !کردی کار رو منی ادی ، بادندی شب که به خونه رسدوازده

 : به جلو برداشتی و قدمدی هم سابي        دندونهاش رو رو

  !دهیجواب نم!  رضا -         

 ... بهم بخوره ، بعدش ي نامزدنی اخوامی        من فقط م

 ... خبلهی خ-         

 .. بهم بخوره ، بعدش ي نامزدنی اخوامیفقط م!  ، من نی نازن-         
 

 ! بخواد بخوره هم ، بذا بخوره نی به زمآسمون

 .. کله بدون فکر کردن به تمام جوانبهی شهی نم-         

 بهش گفتم رضا رو .. به دختره گفتمگمیمن دارم بهت م..؟! جوانب-         
 
 ..خوامیم

 ؟!ی چ-         

 ! رو به همه گفته زیاالن همه چ...ستی ني اگهی جوانب دچی ه-         

 : دستهاش رو باال بردنی        نازن

 ! لحظه صبر کن هی -         

  !دونهیمامان م... به رضا گفته-         

 .. دستهاش رو تا کنار هر دو گوشش باال آوردنی        نازن

 ! صبر کن -         

 ! آخر می سی گفت-         

 : لب ری زکنهی و انگار داره با خودش زمزمه مدی چرخنی        نازن

 ..دونهیزن عمو م...؟!به مهرسا ..ی بهش گفت-         

 صدا نشون ...دندی مهتاب گفتن بلند کوثر خانم رو ، هر دو شني        صدا
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  !نهیی هنوز پادادیم

 : باز سمت مهتاب دی چرخنی        نازن

 ..نمی بنال ببگمیدو ساعته دارم م!..؟ی بهم بگيخوای االن م-         

  !خوامی آخر رو ممی س-         

  شده ، فقط و دی کلي دندونهانی براش نمونده بود که ای شکنی        نازن
 

 االن ... باشه که بخواد پاره کنه و بره جلوی متعلق به آدمتونهی ، مفقط
 
  !رهی مهتاب رو بگي جلوتونستی نمیچیه

  وجه عواقب چی دل موضوع ، به هي تومی کله رفتن ، مستقهی ، ی        ول
 

 ...فقط.. نداشت یخوب

 ! بودنی نازني ملتهب رضا ، برگ برنده ي        فقط چشمها

  بروزش رو ي ، جلویعی که قدرت ما فوق طبي        التهاب کشنده ا
 
 ..گرفتیم

 ...        حق با مهتاب بود

  !دادی آخر جواب ممیشته بود ، فقط س        حاال که کار از کار گذ

 !کردی به اون برگ برنده ، اعتماد مدی بادی        شا

  رهی خي جلوخواستی هم میشونی پي دست روی که حتیی        چشمها
 

  !تونستی نمیول ..رهی رو بگشدنش

 ! بوددهی        خودش بارها د

 ! من ي بذارش به عهده -         

  نی به نازنشدی مکی که داشت باریی ، و با چشمهامیتق        مهتاب ، مس
 

 : کردنگاه
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 ! مزخرف تو رو ندارم ي نقشه هاي من حوصله -         

  رهی بهم خنیمهتاب و نازن...        کوثر خانم باز مهتاب رو صدا کرد و
 

 :بودند

 ..زوی همه چينجوری ا-         

 !من بهش گفتم... خراب شدهزی همه چ-         

 ...خوامی کم زمان مهی من -         

 !و مهتاب گفتنش رو از سر راهرو..دی مادرش رو شني قدمهاي        صدا

 : کف هر دو دستش رو باال آوردنی        نازن

 !... آخرمیس ...ستیوقت ن... خبلهی خ-         

 ! قدم عقب رفت هی        

  من نیتو فقط صبر کن بب!.. گفته دروغ گفته یهر چ!... آخر می س-         
 
 ! کن دییهمون رو تا..گمی میچ

  !نی نازن-         

 ! بگو -         

  !گشتی می دنبال چدونمینم!.. اتاق من ي اومده بود تو-         

 ! مهرسا ؟-         

  رنگ شتری چشمهاش بنکهی سرش رو تکون نداد ، بجز ای        مهتاب حت
 

 ! گرفت خون

 ...بعدش...بدون اجازه -         

  ي فقط تکون لبهای وقتیول..  سرش رو تکون داد ی پرسشنی        نازن
 

  که فکر هی متوجه شد اوضاع خرابتر از اوندی رو از سر حرص دمهتاب
 
 !کردهیم
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 .. باز شدن دري عقب رفت و صداگهی قدم دهی        

 :        آهسته لب زد

 ! بسپرش به من -         

  متعجب یبا نگاه.. چهارچوب دري سمت کوثر خانم، تودی   و چرخ     
 

  !تی با عصبانختهیآم

  ي رو با انگشتهاشی ، اضطراب و نگرانیشگی        کوثر خانم به عادت هم
 

  نینگاه متعجبش رو از مهتاب و بعد نازن.. هم حلقه کرده نشون داديتو
 

 انگار با خودش .تخت نشست ي لبه ي به اطراف اتاق ، روی و با نگاهگرفت
 

 :کردی مزمزمه

 ! آخه ؟ی چیعنی -         

 !دم؟ی        چطور تا حاال نفهم

 .  به مهتاب انداخت و کنار مادرشوهرش نشست ی نگاهمی ننی        نازن
 

 : شونه اش گذاشت ي رو رودستش

 ! ذره شکاکه انگار هی.. رفتارهاش شک کرده بودمنی من قبال به ا-         

  از سکوتش نی بود و نازنرهی نامعلومش خي        کوثر هنوز به نقطه 
 

 : کرداستفاده

  دیکشی ، صحبت رو مدیرسی به من و سارا که مي جورهی شهی هم-         
 

  می جنی چند روز قبل داشت فائزه رو هم سدمی من شنیحت.. مهتاب سر
 
 !کردیم

 : دادهی تکواری به د مادرش ،ي        مهتاب حرکت کرد و روبرو
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  !ترکهیسرم داره م ! نی بسه نازن-         

 : مهتاب ، کوثر نگاهش رو بهش دوختي        با جمله 

 ! بهت گفته ؟ينجوریا..؟! آره مهتاب -         

  خودش رو به خواستی دلش ميجور.. نشستنی زمي        سر خورد و رو
 

  رو زی چچید بندازه ، که قبال ه بوستادهی سرش اي که باالیلی چاه واعماق
 
 ! نخواسته بودينجوریا

 ! رو نی حسی        نه حت

  رفتی منیی و باهاش پاگرفتی دست مهرسا رو هم مدی        فقط قبلش با
 
! 

  هی ، تنها رفتی مادشی کنارش بود ی بود که وقتی        مهرداد تنها کس
 

  از سر دنشی نفس کشيا صدی ، که حتنی زمي کره ي وجود داره رومرد
 

  !ارهی هم ، دلش رو به لرزه در میخستگ

 ! وفا رو ی        دندانپزشک ب

 .. نهی        ول

 !        حاال پرده کنار رفته بود

  !نهی ببتونستی        بهتر م

  ي        چقدر خوب و کامل ، از چند ساعت قبل که مهرداد اونجور
 

  چشمهاش نگه ي که به زور جلوینیگ سني کرده بود ، پرده عشیضا
 

 ! ، کنار رفته بود ارهی نادشی رو نی بود تا حسداشته

 ! بود ادشی زی        حاال کامل همه چ
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 ؟! آره مهتاب -         

 ..دی رو دنی نازني        اشاره 

 اونقدر خوب که خودت هم  ..ی کني نقش بازي        چقدر خوب بلد بود
 

 !يار شد دوستم دباورت

 ؟ !ی        دوستم نداشت

 ! که عاشق بودند ي رو در آوردیی آدمهاي        ادا

 !        ادا بود ؟

  !ی عاشقي        تظاهر کرد

 ! عاشقت شدم ي جدي و من جدي تظاهر کردي جدي        جد

 ! و من جا خوردم ي        جا زد

 !اشت  گذشته دست از سر من برندیول ..ی        از من گذشت

  ي        اونقدر بدبخت شدم و حسادت کردم و حسرت خوردم ، که به هوا
 

 .. برادر مهرسا ، خودم رو خوار کردمي سورمه ايچشمها

 ! ها در افتادم ی با کنی        بب

 !همه اش !  تو بوده همه اش ری        تقص

  شی نی وقتکننی شدم که فکر منایمن از ا!... شدم ای از کنی        بب
 
  !شهی بخورن دردشون کمتر مشی هم نگرانی دکننی ، فکر مخورنیم

  !نی بدبختها شدم حسنی        من از ا

 ! ؟یی        تو کجا

 ؟ !یکنی مکاری چي        دار

 ؟! منو ادی مادتی        اصال 

  ، با تعجب بهش نی لبش نقش بست و مادرش و نازني روي        پوزخند
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  حرفش رو ي باز با تکون سر بهش اشاره کرد که دنباله نینازن.. کردندنگاه
 

  !رهیبگ

  ..دی        اصال شا

 .. بهتر شدينجوری        ا

  خسته ي چشمهاي کنار رفته ، وضوح رو صد چندان جلوي        پرده 
 

 ! کرده بود شتری باش

 ! اشتباه بود هی        مهرداد 

  مثل برادر مهرسا ، یکی که ياری منیی پاي خودت رو تا حدی        و وقت
 

  و بلند نیی پاي رو قورت بدي خوارنی هم ادی بهت خفت بده ، باياونجور
 

  !یبش

 ...سمت کمد لباسهاش.. زد و بلند شد واری        دست به د

  در ي لنگه شی عصباني که رضا با اون چشمهاي        اصال همون روز
 

  برو لباسهات رو ایته بود و بهش گفته بود  مادربزرگش رو گرفي خونه
 

  ی ولشدی ، همونجا دو نصف مکنمی جا دو نصفت منی همای ، و می بربپوش
 

 ! ، بهتر بودگذاشتی نمنجای رو دوباره به اپاش

 ... رو و بعدچارهی زن بدادمی موندم و دق می مدت اونجا مهی        

 ! بود دهی که به آسمون نرسنی        زم

 !فقط من رو نخواسته بود  ...نی      حس  

 !شدمی        دوباره سر پا م

  تموم گفتمی و مدمیبوسی و مگرفتمی دست مادرجون رو مرفتمی        م
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 !شد

 !        خوب شدم 

  !می        پاشو بر

 ؟!        کجاست جانمازم 

 ! قضام رو بخونمي        بده برم نمازها

  هر وقت که شهی دلم خونابه مي ، تونهی سي توی ولمگفتی نمگهی        د
 

 ! ازدواج کنه خوادی دوباره منی ، حسبشنوم

  !گهی ازدواج کنه دخوادی        دوباره م

 ...خوادی که نمشهی        هم

 ؟! مامان یکنی چکار م-         

  دهی خوابي دونستم شانسم از اون روزی ،، من می ولگفتمی نمگهی        د
 

  برن سفر و من رو با خودشون یی گرفتند تنهامی که پدر و مادرم تصمبود
 

  !نبرند

  فقط چهار ساله اش بوده ، ی که پدر و مادرش ، وقتی گفته کسی        ک
 

  ي رنگ ، نشه همپای ، قراره چمدون بزرگ مشکرنی و مگذارنی متنهاش
 

  !شی زندگیشگیهم

 ! ور ، به اون ور نی        از ا

  اعتنا ، ی بیول..دی رو شنشدی مکی که بهش نزدیی قدمهاي      صدا  
 

 ... و هل داد وسط اتاقدی کشرونی رو بچمدونش

 .. رنگ ی        چمدون بزرگ مشک

 ... مامان رمی م-         
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 ؟! مادر ي کجا بر-         

 : باز نگاهش کردي کنارش قرار گرفت و با چشمهانی        نازن

 !هتاب ؟ م-         

 :دی        کوثر بازوش رو کش

 ! ؟گمی کجا م-         

  که توش ی لحن ممکننی کرد با آرومتریو سع ..دی        مهتاب چرخ
 

 : شکسته اش مشخص نباشه و صداش رو نلرزونه حرف بزنه بغض

 ..دیشا... من برم بهتره مامان-         

 :اش نلرزه کرد صدی        آب دهنش رو قورت داد و باز سع

 . نباشم بهتره نجایمن ا.. من حساس شده ي روی کم-         

  که توش رفته بود چنان ی در اومده بود و اوضاعی به شدتهی        گند قض
 

 ! اقرار به اشتباهش بکنه تونستی جا هم منی بود ، که هماشتباه

  !کردی به حال خودشون رها مدی        مهرداد و مهرسا رو با

  مغزش سالم مونده بود ، داشت جار ي سلول فقط توکی اگه ی   حت     
 
  !نهی تنها کار درست همزدیم

 !        رهاشون کن 

 !        مهرداد و مهرسا رو رها کن 

  !ی        برگرد و بشو اون مهتاب بدبخت قبل

  !سازهی به تو مشتری بیلی خی        بدبخت

 ! اصال دهی        بهت حال م

  ي که تونی دهن برد و به نازني      کوثر دستش رو مشت کرده جلو  
 

 : رفته بود نگاه کردي متفکرانه اژست
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 ! تو مهتاب ؟یخوب... وا-         

 : شد دهی باز سمت کمدش و باز دستش کشدی        مهتاب چرخ

  خودت ي براهیچرت و پرت ها چ..؟ !ي تو برذارمی مگه من م-         
 
 ! گفته ی خودش گفته هر چيدختره برا؟  !یگیم

 : سمت مادرشدی چرخضی و با غدی شالهاش رو تند کشزی        آو

 ...ی برمدیاز اولش نبا... برم دیمن با.. مامان جان-         

  از هم فاصله گرفته اش ، باعث ي نگاهش و لبهاری مسی ناگهانریی        تغ
 

 ... و مادرش با هم بچرخند نی نازنشد

  چشمهاش ي ، تازه تونست از گردي اهی        کوثر خانم با مکث پنج ثان
 

 ! جلو بره ی کنه و قدمکم

  ي چشمهانی بهش گفته بود که با ایمعلوم نبود چ ! وانهی        دخترك د
 

 ! بود وسط چهار چوب ستادهی به دست ، ارهی ، دستگشکار

 !        رضا 

  دی با رضا حرف بزنم باخوامیط م        از همون اولش که گفت فق
 
  !هی نقشه اش چدمیفهمیم

 ! به جلو برداشت ي اگهی        قدم د

  ، هی اعظم خانم ، مادر مهرسا ، ظرف کمتر از ده ثاني        تمام حرفها
 

 !کردندی چشمهاش حرکت مي قطار از جلومثل

 کنه بچه دار قبول  ! نی نازني دعا بردار براهی        کم بهش نگفته بود 
 

  !بشن



 2057 

  !شاهللای ، بال ازش دور بشه ای حاجي دعا بردار براهی        

 ... دعا برهی        

 !        همش دعا دعا دعا 

 .. جلو رفتگهی قدم دهی        

 ...        نکنه

  !داشتی        چشم از پسرش برنم

 ! در حال انفجار ي        از رضا

 .. کرده باشهییا هم دعا رضي        نکنه برا

  !ستی ندی بعیچی هيری زنجي هاوانهی دنی        واهللا از ا

 .. مهتاب هم دعا برداري گفته بود برایبخدا حت..        آره

 ؟ !دهی کشی        بچه ام خودش که بدبخت

 ؟! و منم الل بشم و بذارم بره خای جگر زلنشی        کرد

 ! شده مامان ؟ی چ-         

  مهتاب ي مادرش برداشته شد و باز روي رضا از روی       نگاه عصبان 
 

 ...نشست

 .. رو رها کرد و داخل شدرهی        دستگ

  مهتاب ي که چشمهاي ، درصد نورشدی مکی که نزدی        با هر قدم
 
 ..دیشنی راحت میلی رو خنی تپش قلب نازني و صداشدی کمتر مدیدیم

  ي توشدی راحت میلیکه گذشت رضا ، ترس رو خ        از کنار کوثر 
 

  !ی حتنهی مادرش ببيچشمها

 ! ، به کمد خورد و متوقف شدیول.. قدم عقب رفتهی        

 ؟ !يری        کجا م

  !ری رو بگي آوردچارهی بي که سر دختره یی جواب کارهاسای        وا
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 ..        چشمهاش رو بست و با مکث باز کرد

  :دی مادرش رو شنيا        صد

 ؟! رضا گمی شده می چ-         

  نگاه کرد و تنها همون نگاهش باعث شد نی        رضا با همون نگاه به نازن
 
 : ، دو قدم عقب بره نی نازن،

 ! مامان رونی شما بدی بر-         

  رو عوض کرد و سمت رشی بعد از چند قدم عقب رفتن ، مسنی        نازن
 

 !فت  عموش رزن

  بوده باشه نی، ا" مامان رونی شما بدیبر" منظور رضا از کردی        دعا م
 

 ! هم باهاتون بره نی نازنکه

  ي هم چفت کرد و حاال شونه به شونه ي        انگشتهاش رو تو
 

 : بود ستادهی امادرشوهرش

 ؟! بهت گفته رضا ی چگمی م-         

  اش ترسناك شده بود که کوثر و فهای قگهی و اونقدر ددی        رضا چرخ
 

  کوثر خانم خودش رو از تا ی وجود ولنیبا ا.  به هم بچسبند شتری بنینازن
 
 :انداختین

 ؟! سر هم کرده ي چه شر و ور-         

 !مامان  ! رونی ، برو ، بگمی م-         

 : گرفتی زرد دخترش ، جراتي به چهره ی        کوثر خانم با نگاه

  رمی بگذاره منم باهاش مرونی بنجای بخدا قسم اگه مهتاب پاشو از ا-         
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! 

 :دی نالسشی لب ، همراه نگاه خری        مهتاب ز

 ! مامان -         

 : اش ، سرش رو هم جلوتر برد دهی        رضا با نعره اش ، و دست کش

  !رونی ب-         

  و رهی دست کوثر رو بگاریاخت ی بنی باعث شده بود نازنادی فري        صدا
 
 ! عقب بکشه به

  ي کلمه هی        هر چقدر هم که کوثر خانم توان داشت ، جرات گفتن 
 
 ! نعره نداشت نی رو بعد از اگهید

  بار ي و مهتاب برادی در بسته شد ، رضا ، آهسته چرخی        تازه وقت
 

 اش همراه پدر و  کي چند ساعت گذشته ، آرزو کرد که انی اي توهزارم
 

 ! رفته بودمادرش

 !        نگاه رضا ، حاال درست روبروش بود 

  ی و سرماخوردگکهی مهتاب کوچکردی کاش ، مادرم فکر نمي        که ا
 

 ! مسافرت ي ممکنه بدتر بشه توفشیخف

  ي مخم رودنی به پاششدی منجر ممی کاش سرماخوردگي        که ا
 

  !دمیدی رو نم روزهانی ای ، ولآسفالت

 !.. تنهام بگذاره ينجوریکه حاال ا !..ي رو ببندم به مرددمی        که ام
 

 !رضا ..با. ، کی اتاق سرد و تارنی اوسط

 ؟ !ی گفتی به مهرسا چ-         
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  رونی کلمات باشه ، با بنی ادنی ترسش فقط شني        انگار که همه 
 
 !ت  گرفیبی از دهن رضا ، آرامش عجختنشونیر

 ! مهتاب ؟ی بهش گفتی چ-         

 ..شدی که داشت سرماش کمتر مي        راحت تر ، تن داد به کمد

  ی ، ولرهی نگاه مهتاب قرار بگری مسي تودی        رضا دو قدم عقب رفت شا
 
 ! نداشت ي ادهیفا

  :دی سر خودش کوبي و محکم ، روی        دو دست

  به ي افتادي طاعون شدينجوری کردم اچکارت..؟! مهتاب هی چ-         
 

 ! من ؟ی زندگجون

  پاك ي براي ای سعی دهن گرفت ولي        مهتاب انگشتهاش رو جلو
 

 :کردی اشکهاش آرومش نملی سکردن

 ! اتاق من يتو..اومده بود .. خودش-         

 ! بود کلمات چطور از دهنش خارج شدند دهی        اصال نفهم

 ... بوددهی انگار اصال نشنی        رضا ول

 ...؟!آره..؟ !یخواستی تو رضا رو م-         

 : حرفش رو ادامه داد ي هی        با داد بق

  آقا تا من برسم ي جلویسی دو ساعت وای که نتونستیخواستی م-         
 
 ؟!

 نگاهش به .. شددهی طرف راست صورتش کشاری اختی        دست مهتاب ب
 

 ! جمله رو به اوضاع امروز ربط بده نی ، انکهی اریهنش درگ بود و ذنیزم

 ... تمام ي و دو هفته ي رو خاموش کردلتی که موبایخواستی م-         



 2061 

 :        داد زد 

 !نمتی وقت من نبهی که ي نزدرونی از خونه ب-         

  یو با نگاه لرزان... گرفتگهی صورتش رو هم با دست دي گهی        طرف د
 
 .. شدرهی پسرعموش خبه

 ؟ !گفتی داشت می        چ

 !دو هفته ؟...        کدوم

 ...        دو هفته

 ..حاال !.. حاال -         

  :دی طاق صورتش کوبي عقب رفت و روی        دوباره رضا قدم

 ...؟! کنم کاری چچارهی دختر بنیبا ا..؟! حاال من با آقا چکار کنم -         

 !رضا  -         

  که ي اهیچطور بگم من از اون ثان !...خوامتی برم بگم نمي چطور-         
 

  ...ی کارد بزنيتو که بلد!.. شدم ؟مونی مهتاب طالق گرفته پشدمیشن
 

  ..ی بهش نگاه کننکهی ، بعد بدون اي از آدم نگذاریچی که هیی اونجایبزن

 :        داد زد

  کنمی دختر بگم نگاهت منیطور برم به اتو بگو چ !...ي بری پا ش-         
 

 ؟! نباشم شتی و پرمی بمخوادی مدلم

 ! رضا -         

 ! چشمهاش ترسناك نبودی سرخنهمهی ، اکردی مهی اگه گردی        رضا شا

 ..ي خودمون بودشیپ..ي تو که از اول با خودمون بزرگ شد-         

 ! رضا -         

  آدم ، ي نهی تو سی دست بکنی هينجوریا داده ادی بهت ی ک-         
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 ...انگار نه انگار ..ياریباز دوباره در ب ..یبچلون ...ی رو بچلونقلبش

 ..تو رو خدا... رضا-         

 من تو اون !.. ؟يخوای از جونم میچ...بابا منم آدمم... آدمهنمی ا-         
 

  گشادت هم  لبخنددمتی و دوبار هم که دي و نبودی که رفتی سالچهار
 
 ؟!یکنی مکهی تکهی تي داروی چگهید... شدم رفتکهی تکهی ، تاومدینم

 .. من-         

 من ...یمن برم بهش بگم چ...رهیمیمهرسا داره م !..رهیمی داره م-         
 

 ! بگم بهش تا دق نکنه ؟ی ، بگو برم چنامرد

  که زانوهاش رو ی لرزانيبا دستها... و زانو زدنیی        مهتاب سر خورد پا
 

  :دیلرزی گرفته بود ، سرش رو باال گرفت و مبغل

 !کردم ، رضا ..اشتباه .. من-         

.         

 ... غلط کردم-         

 ..ياون شب خواستگار..دیچی گوشش پي محمد توي        صدا

 ! رضا یکنی اشتباه مي        دار

 !        نکن رضا 

  !یکنیبختش م        دختر مردم رو بد

 !        نکن رضا 

 ! چشمهاش يرو..دی کششیشونی پي        دستش رو باال برد و تو

 .. سرخ روي        فشار داد با دو انگشت چشمها

  نییدستش رو پا ..سوختی که زده بود میی        گلوش از شدت دادها
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 ، هق هق مهتاب ، بدتر از سوهان .. دی متورمش کشي گلوي و رودیکش
 

 ...دیخراشی رو ممغزش

 ... رضا دی ببخش-         

  ، شدی هق هق خفه نمنی االن انیاگه هم..        چند قدم به جلو برداشت
 

 ...دادی دست خودش مکار

  ي قهی بخوره ، ي اگهی دي دستش به جانکهی        خم شد و بدون ا
 

 ...دی مهتاب رو گرفت و کشلباس

  کنه که مهتاب بلند ي کارتونستی هم ، مقهی ي دست روهی        همون 
 

 .. از ترس دو دو زني ، با چشمهابشه

 ...رضا.. غلط کردم-         

 ..بازم غلط بکن... بازم بکن-         

 : فرستاد رضا نیی        آب دهنش رو پا

  ارمشی بتونمینم... بدبخت نگاه کنمي به اون دختره تونمی من نم-         
 

 ...بازم غلط بکن... تو اتاقمذارهی پاش رو می وقترمی بمخوامیم...م خونه اتو

  نفر رو به هی که داره یمثل کس.. رو فشرد و تکون داد محکمقهی        
 

  !ارهی بهوش

 بگو پام  ..یبگو با من...يخوایبگو منو م... به خودم بگو-         
 
 ..ه آقام دق کنای. اگه دختره خودش رو بکشهیحت..يسادیوا

  هم فشاره ي رو روشیی انتهاي ، دندونهاضی        باز تکونش داد و با غ
 

 :داد
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  من غلط کردن گهیحاال د...بگو مهتاب...يخوای بگو منو م-         
 
  تونهی نمیشکیتو چشمهام نگاه کن و بگو ه...يخوایبگو منو م!..خوامیم
 

 ... گفت يزی چیبگو اگه هم کس... کنهمونتی کنه پشيکار

 : رو قهی        با حرص تکون داد 

  شی کارهی.. من خودم هستم...کنهی مشی کارهی رضا خودش -         
 
 !تو رو قرآن بگو بهم ...يخوایبگو منو م..بگو..کنمیم

 ... رضا-         

  لبهاش گرفت و حاال مهتاب ي        رضا انگشتش رو هشدارانه جلو
 
 !نهی رو ببشی زندگي صحنه نی ترسناکترتونستیم

  که چند سانت باالتر ، صاحبش داشت با یی متورم گلوبکی        س
 

  ییو دندونها..کردی بهش نگاه مختیری مرونی که ازشون گدازه بيچشمها
 

 !دیشنی بهم خوردنشون رو مي از سر خشم ، صداکه

  بهش ي اگهی دزی ، چخواستی آدم منی که ايزی بجز چشدی        و مگه م
 

  !یبگ

 ... من-         

 ! و االنه که خفه بشه شهی        حس کرد فشار دست رضا ، داره تنگتر م

 ...یمن پنج ساله منتظرم بگ..بگو بهم!..؟یچ...یبگو تو چ!.. بگو -         

 ... رضا-         

 !.. درمون یرضا و درد ب... رضا و زهر مار-         

  دای گدازه ها پنی اومدن از برونی بي رو براي        باالخره ، اشکها منفذ
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  !کردند

  نی که پاشدم از ايمن از اون روز...ستی همه سخت ننی واهللا ا-         
 

 بقرآن منتظر ..از همون روز بقرآن ...ارمی رو بلمیرفتم وسا..رونی رفتم باتاق
 

 بگو .. رفتم ی بهم وقتینگفت..ي دوستم داری که برگردم و بهم بگبودم
 

 بگو ..يبگو واقعا دوستم دار..ستی با مهرسا نيبگو از سر لجباز..االن
 
  خو از نی با خودت اینگفت..يواقعا دوستم دار..ی مسخره ام کنيخواینم
 

 بعد ..نگاهش کنم و دلش رو بلرزونم.. خورده ، بذار منم دستش بندازمهمه
 
 .. بودمی انگار نه انگار من همون مهتاب قبلگهی ساعت دمین

  مدت سر نی که ایی چشمهاش اومد کارها و بالهاي   مثل روز ، جلو     
 

 ! بدبختش آورده بود يپسرعمو

  اول صبح ، باز دوباره بعد ي دل لرزوندنها و تا لبه چشمه بردنهای        ه
 

 ! کننده اش رو دی نا امي اخم کردنهاازظهر

 تنهاش ،  گرفي        خودش هم همون موقع ، وسط اون همه دل به باز
 
  !ارهی که رضا بارهی سنگ طاقت نمدونستیم

 ! ، قرار نبود پاك بشه ی معذرت خواههی        اشتباه مهتاب ، با 

 ! چشمهاش قرار داشتي ، جلوی پوششچی        فاجعه ، بدون ه

  !خوامتی بود که لب باز کنه بگه آره ، منم منی ، ازتری        رقت آم

 ! بگو -         
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 و گرنه رضا ..کردی می حرکتدیچون حتما با..   فقط سرش رو تکون داد     
 

 ! خفه بشه ی فشار هم ، کسنی ممکنه با ادیفهمی اون حال ، نميتو

  اش برداشته قهی ي همون تکون سر ، باعث شد دست رضا از روی        ول
 

  !ی نه از سر آسودگیول.. بکشهی و بتونه نفسبشه

  !ی از آسودگری ، بغزی        از سر همه چ

 ... و یچارگی مخلوط با عذاب وجدان و ترس و بی        دم

  اش رو به مهتاب رهی نگاه خی        رضا چند قدم به عقب برداشت ول
 

  ، نی زمي اش ، باز افتاده بود روقهی که درست بعد از رها کردن یانیگر
 

 ! برداره تونستینم!.. به بغل ، نه زانو

 ! موقع برداشتن نگاه نبود گهیال د        حا

 .. برگردهی قبليوالی اگه اون هی        حت

  !دمی بار از دستت نمنی من ا-         

 .. کردمکهی تکهی اومد جلوم رو تی هر کیکی یکی اگه ی        حت

  !دمی بار از دستت نمنی من ا-         

 ! چمداني لبه ي رودی پا کوبي        با پاشنه 

  !نوی جمع کن ا-         
 

 .. خودش مچاله شدي توشتری        در بسته شد و مهتاب ب

 اون روز صبح ، موقع اذان صبح ، گرفته .. که به رضا کرده بودینی        نفر
 

  !بود

  کوچک ینی بي که روی صورتش رو جدا کرد و با انگشتنای        س
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  که ییبایلبخند ز.. رفترونی ب ، از اتاقنای به آدري ، با لبخنددی کشپسرش
 

  نقش بسته بود ، با بسته شدن در ، به دندون قروچه نای صورت آدريرو
 
  هوا ي کنان ، انگشتش رو تودیتاک.  سمت فربد دی شد و چرخلی تبديا

 
 : داد و از ته دل گفت تکون

  شیاز اون پدربزرگ لعنت!..از تک تکشون  ! ادی از همه شون بدم م-         
 

 ! گوهش و خود انترش و اون خواهر معلوم الحالش ي تا ننه باباای بریبگ

  تا به دی تخت خودش رو جلو کشي روی زد و کمي        فربد لبخند محو
 

  کرد که به صورت نوزاد ده روزه یدستش حرکت.. تر بشهکی نزدسام
 

  دی توجه نشون بده شای کرد خودش رو بی سعنایآدر.  بشه کینزد
 

  ، ترس رو کنار بگذاره و الاقل انگشت سام رو شی برادر دو متررهباالخ
 

  !رهیبگ

  نه ، باز دستش رو عقب برده و بجاش سرش دی دی وقتیرچشمی        ز
 

  با تعجب ، داره به سام نگاه ختهی آمی حالی با بي کرده ، و جورکتری نزدرو
 
 ! شد شتری بتشی ، عصبانکنهیم

 خود .. تخت نشستي و لبه رونیش رو فوت کرد ب نفستی        با عصبان
 

  ی بود ، ولومدهی کنار نی کوچکنی به اي موجودهی هم هنوز با قضنایآدر
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  براش ناراحت یلی ، خزدی وجه بهش دست نمچی فربد ، به هنکهی ادنید
 

  !هی چلشی بفهمه دلتونستیاصال نم.. بود کننده

 ؟! نرمه نقدری چرا ا-         

 : کرد هی بهش انداخت و بعد بهش تکی نگاهنایدر        آ

 ؟! نرم باشه یدونی ، از کجا مي تو هنوز بهش دست نزد-         

 ..زهیچ..نرمه...یلیخ!.. مشخصه -         

 :ادی به زبون بنای        مکث فربد باعث شد آدر

 ! ؟ادی تو هم ازش بدت م-         

  مجبور نای به شونه اش داد تا آدری        فربد با چند لحظه مکث ، تکون
 

 ! و بهش نگاه کنه رهی اش رو ازش بگهی تکشد

 ..ادیمن ازش خوشم م..هی نرمي کوچولویلیخ!...نه !.. من؟-         

 .. بهم بودندرهی        خ

 ؟!ي آدري تو دوسش ندار-         

 : نکرد و فربد با بهت ادامه دادری تغنای آدري افهی        ق

 ؟ !ی باشی مادر وحشتناکنی همچهی یتونی چطور م-         

 ..کنمیمن همه اش دارم فکر م ..ي تو هنوز بغلش نکرد-         

  بلند کرد و شروع به تکون دادن کرد که ي        فربد دستهاش رو جور
 

  :دهی حرف عمرش رو شننیبتری عجانگار

 .. کهگمینم.. من هنوز..یدونیم.. من -         

 ! شدنای مستاصل گونه اش باعث لبخند آدري افهی کرد و قی   مکث     

  تر گرفت و نیی پای        دست راستش رو همونجور که تو هوا بود کم
 

 : رو به خواهرش کرد دهی رو نشون ميزی داره وزن چانگار
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 ! از تو دستم زهی بردیشا..؟ !یدونیم..کنمی فکر م-         

  دهنش يدستش رو جلو..شدی نمیلند نخنده ول کرد بی سعنای        آدر
 

  هیبرادرش هنوز سام رو به عنوان .. از فربد فاصله گرفتی و کمگذاشت
 

  قسمتهاش بهم وصلند و امکان نداره از هم جدا ي زنده که همه موجود
 

 ! ، قبول نکرده بود بشند

  يرداد تو زد و همون موقع در باز شد و في        فربد هم لبخند ناچارانه ا
 

  فربد ي نگاه کنه ، نگاهش رونای به آدرنکهیبدون ا.  قرار گرفتچهارچوب
 

 ! کرده کی باري بود با چشمهازوم

  !می رو ما دعوت کردنجانی که ایینای نصف ا-         

 : اعتنا ازش چشم گرفت و دوباره به سام نگاه کرد ی        فربد ب

 ! رو دعوت نکردم ی من کس-         

 .. دعا کرد باز بهم نپرندنای جلوتر اومد و آدری       فرداد قدم 

 ؟! با لگد ببرمت ای يای خودت م-         

  قهیده دق.  شد نای آدري خفه نی فربد ، باعث هی        بلند شدن ناگهان
 
  وارد اتاق شده بود هشدارانه به فربد گفته بود بلند بشه و نای قبل که سي
 
  زاده ها ی خوش آمد به زکي نکرده برای عصباننی از اشتری فرداد رو بتا
 

 ! سالن بشه وارد

 ! به عنوان جواب بهش نداده بود ی        که فربد کالم

  ی ، کمکنهی مبل بلند مي کتش رو از دسته دی دی وقتنای        آدر
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  قراره دادی وجه نشون نمچی اش به هافهیهر چند ق.  راحت شدالشیخ
 

 ! که ازش خواسته رو انجام بده ي و کارافتهیرداد راه ب سر فپشت

 :انداختی که به فرداد می با نگاه پر غضبدیپوشی        فربد کتش رو م

  رونی که دعوتشون کردم رو بیی اونارمیم!..  داداش رمی خودم م-         
 

  !بندازم

  يد فرستاد و نگاهش پشت سر فربرونی نفسش رو پرصدا بنای        آدر
 

  و یشلوغ.. در حال چرخ بودی و فرداد عصبانشدی از اتاق خارج مکه
 

  راه بندازه يگری بخواد وحشدادی ، احتماال به فرداد اجازه نمادی زيمهمونها
 
 ! بود دواریالبته ام..

  ي راهروي مترستی طول بدی به سالن برسه باخواستی        فربد تا م
 

  !شدی ، بهش باز مسی اتاق و سرونی که در چندکردی می رو طیضیعر

  فرداد کار ي از اتاقها ، برایکی ي انداختن و کشوندنش توری        گ
 

 ! نبود یسخت

  که همراه لبخند جذابش رو به ی عقب رفت و با چشمکی        فرداد قدم
 

 ! زد ، در رو بست نایآدر

 رد و سرش رو  بازش کی با هول خودش رو به در رسوند و وقتنای        آدر
 
  !دی کننده کشدی ناامی برد ، آهرونیب

  فربد رو از پشت ي قهی        درست همون جور که حدس زده بود ، فرداد 
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  ، باهاش ی مقاومتچی که فربد بدون هدی فقط دنای بود و آدردهی کشسر
 

 ! شد نای اتاق سوارد

  و بعد از دیاخل کش سرش رو دنهی فرداد اونو ببنکهی و قبل از اعی        سر
 

  !دی دولشی در ، سمت موبابستن

  ..کردی رو خبر منای سدی        با

  دهی در کوبي فربد روبای شونه هاش رو رها کرد که تقري        فرداد جور
 

 ! تا بسته بشه شد

 ! چته ؟نمیحاال بنال بب!.. آها -         

  اش برد تا حالت آشفته هقی اش رو از در گرفت و دست به هی        فربد تک
 
  که قصد داره دادی اش اصال نشون نمافهی قیول.. رو مرتب کنهرهنشی پي
 

 ! باز کنه لب

 ! ، نه ی        آروم بود و عصب

 : و دوباره به سمت در هلش داد دی شونه هاش کوبي        فرداد دوباره رو

 ! خب؟-         

  نی زمي فرداد رويوك کفشها نکی نزدیی فربد جاي رهی        نگاه خ
 

 ..بود

  به گونه اش زد و نه چندان محکم که یمی مالیلی بار فرداد سنی        ا
 

  که فربد بهش نگاه کنه و بگه يفقط جور.. باشه ی حسابي دعواهی آقازگر
 

 ! روزه گذشته ، چه مرگش بوده دو
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  چند بار نکهی که ماتش برده و مثل احمقها فقط بعد از ای        مثل آدم
 

 ! نگاهت کنه شی ، برگرده و با اون نگاه خالي کردصداش

  کردن دعوا رو نداره چون داشت ي فربد هم قصد جددیرسی        بنظر م
 
 !کردی بهش نگاه میتفاوتی حالت کامال ببا

 ؟! ها -         
         
 ! چرا ؟ي الل شد-         

 ! برادرش ی وحشاهیس ي شده بود به چشمهاقی        فربد دق

 ! که دوباره برق بهشون برگشته بود یی        چشمها

  شیچ..کردی مي کارهیفرداد داشت .. اشتباه نکرده بودرحسامی        ام
 

 ! نبود مهم

  وقت بود یلیفرداد خ.. نداشت ی        مهم بود هم مطمئنا به فربد ربط
 

 ! معامالت اشکان و ماکان ي شده بود همپاکه

  ی دوستنی بود که هر چقدر انی ماجرا اي       قسمت ناراحت کننده  
 

  !رفتی چاه فرو مي توشتری تر ، فربد بي اشهی و رشدی متریقو

  ی چند ساعت قبل بهش گفته بود که از منبع موثقرحسامی        ام
 

  از پروژه هاش رو خوابونده تا بتونه پانصد تا ستی بکی ، ماکان نزددهیشن
 

 ! برادرت جور کنه يبرا

  از هم فاصله گرفته ي فربد با لبهاگفتی رو منی که ای        و تمام مدت
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  چقدر خنده داره اگه بپرسه پانصد کردی بود و با خودش فکر مرهی خبهش
 
 ؟ !ی چتا

 ! ؟اردیلی مای!.. ؟ونیلی        م

 ! باشه ؟ونیلی ماکان وسط باشه و رقم به مي        پا

  ي رو جلودهی خودش از دو روز قبل که شياعصاب به تاراج رفته         
 

  قابل ری براش غشتری بود ، لحظه به لحظه بدهی محل کارش دشرکت
 

  مگه نکهیا.  کرده بود جشی چکار کنه گدی حاال بانکهی ، اشدی متحمل
 
  ، بهش حالت خبری بال رو سرم آورده باشه و من بنی صدف اشهیم
 

  ي عاقالنه تر و بهترلی دلچیکه واقعا ه.. از خودش داده بودي اانزجارگونه
 

 ! ؟یی جدانی اي برانبود

 ! بند وجودم نسوزه نی بهش فکر کنم تا آخری که وقتيزی چهی        

  يدروغ مسخره  ...نینه ا.. که ارزشش رو داشته باشهيزی چهی        
 

  ..ي احمقانه

 ! بهتر بودیلی هم خی قبللی همون دلی        حت

  ..نی        هزار بار شرف داشت به ا

 ! گذاشت يزی اسمش رو چشدی که اصال نميزی چنی        به ا

  چی، اون هم بدون داشتن ه!  مطلق صدف ی صفتوانی و حی        پست
 
  !ي عاقالنه الیدل

  ، و دی دوست قبولش داشت ، مثل خواهرش شاهی از شتری که بی        کس
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  ي و سه ساله ستی حسش به دختر لنگدراز بدونستی میاز هر کس شتریب
 

  ی رو خراب کرده بود ، که حتزی ، نه تنها خودش همه چهی چی عسلچشم
 
 ! و بهش نگفته بود دونستی مدهی دو روز قبل از عقد شاز

  درست ی غلتم داد و برام جهنمی دروغي ، تومی        و بعد چهار سال و ن
 

  به خورد شی آتنقدری اشهی که مکنهینم هم مسلما فکر نم که خود جهکرد
 

 ! بدن که صدف به خورد من داد یکس

  وجودش ، ی صفتوونی با هر درجه از حی هر کسکردی فکر مشهی        هم
 
 ! بودنطوریخودش که ا ...ادی هم دلش به رحم میی جاهاهی

 که من نقشه  ينجوری نفر بخواد براش اهی بود که ي موجوددهی        ش
 

 ؟! ، نقشه بکشه دمیکش

  !دی        لرز

  خوامی مدونستی کنم ، مکاری چخوامی من مدونستی        صدف م
 

  دونستی ببرم ، مي و آبروش رو چطورهای از مهمونیکی وسط بکشونمش
 

  وجه فکرش به کار نخواهد افتاد که چی فقط قد دراز کرده و به هدخترك
 

  راحت و با اعتماد کامل ، دنبال من یلیت خ ، داشهی من چي نقشه
 
 ..و اونوقت .. چاه ، ي که بندازمش تواومدیم

  شونی هفتگشاتی آزماي هر چه تمام تر ، تمام سندهای        با ساده لوح
 

 ! قرارم داد ارمی در اخترو
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 ؟! صدف ي و تماشا کرديسادی        فقط وا

  لهش کردم ، حکم اخراجش یاب حسی مهموني تونکهی        که بعد از ا
 

  و کردمی ملی پاتی با سوفستی وسط پرفتمی و بعدش البد مرمی هم بگرو
 
  !کردمی که انتقامم رو گرفتم غش منی ای خوشاز

 ؟! صدف يدی        چطور نترس

 ! احمق شدم ؟نهمهی        چطور ا

  زی همه چی اتفاقیلیاگه خ.. اومدی        اگه اون روز هم حرف تو حرف نم
 

  که صدف برام درست کرده ی دروغي توخواستمی می ، تا کشدی نمروشن
 

 ! و پا بزنم ؟دست

 ! به فرداد بود رهی        هنوز خ

  یی طرف ، روبرو شدن با فرداد هم خودش به تنهاکی نهای اي        همه 
 
 ! طرف کی

  نی اییجابجا خبر از رحسامی امنکهی        البته که اون هم تا قبل از ا
 

 ! بده نی سنگيرقمها

 ؟ !ی چگفتی        مثال االن بهش م

  هفته ، پانصد نی رو که تو از برادرش فقط ظرف همی        من سوف
 
 ! ؟خوامی رو نمی تومن قرض گرفتاردیلیم

 !        تازه اگه پانصد تا باشه 

 ! فرداد ؟ي خبر داشت از کارهای        ک

 !        نه 



 2076 

 ..    وقتش االن نبود    

 ! زدی موضوع حرفنی با فرداد راجع به اشدی وجه االن نمچی        به ه

 ! ، سر فرصت حرف زدی زبون نفهم حتی با خود سوفشدی        م

  حرف ی مناسبتی موقعي ماکان توی حتای با پدر و مادرش شدی        م
 

  !زد

 ..اونم حاال !  با فرداد ی        ول

  اعصاب خراب شِی روان پرنی بود حرف زدن االن با ايری زنجهی  کار       
 
! 

  ارمی دووم مهی افته ، من چند ثانی        فرداد داره به جون نجف زاده م
 

 ؟ !سمی بخوام جلوش وااگه

 : اش رو مرتب کردقهی و بعد دی به موهاش کشی        دست

  !میبر!  خوبم-         

  فرداد متعجب داد ، از خودش دورش کرد و ي نهیه س که بی        با هل
 

 .. بچرخه تا در رو باز کنه تونست

 : باال رفته ، دنبالش روان شدي        فرداد با ابرو

 ؟ !می که خوش بگذرونمی بر-         

 !        اشتباه نکرده بود 

 ! شده بود داری        فرداد ب

 ! و سر حال اری        هوش

  نجف زاده گفتی کنج لب ، به زبان حال داشت مشخندی ننیا        
 

 ! کنده ست گورش

 ! ؟خوامی رو نمی بگم سوفامی آشفته بازار ، بنی        اون وقت من ، وسط ا
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  يخوای می شونه ام که جونم داداش ، بگو چي        که برگرده بزنه رو
 

 ؟ !پس

 ؟! رو دهی        ش

 ! برات رمشیگی        م

 ! برات رمشیگی مي کن تو چطورگاهی اون گوشه فقط نسای       وا 

 : گرفتیقی        دم عم

  !میخوش بگذرون... آره-         
 

  حرفهاش رو دهی بود که شنی اهی آرام بخش قضي        الاقل تنها نکته 
 

 . صبر کنه تونهی و مکنهی مباور

 ...تا وقتش ..        صبر کنه تا

  ..کردی رو درست مزی صبر و حوصله ، همه چیفقط کم..         آره 
 
 
 

        
 

  شروع به فشی کي تولی خانم که بلند شد ، همزمان موبانی        مه
 

  گذاشت که فقط ي عماداری در اختی باور نکردنی خوردن کرد و فرصتزنگ
 

 ؟! نه ای تر فکر کرد ي جدهی قضنی اي روشهی منهی بود بباومده

 ! رستوران گذاشته بودنی پا به انی همي فقط برا       

 !        مطمئن بود 

 ... حاال ی        ول

  !رهی نمشی مطابق افکارت پزی ، همه چشهی همای        گو
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  رو تی قبلي هستند که تمام نقشه هایی های چشم عسلي سرهی        
 

  که ي افکاريه  اونجا ، اون باال ، صدر همنندیشی و خودشون مزنندی مبهم
 

  !یداشت

 ! ساعت عمرم بودکی نی        بهتر

  رفته شی ، مطابق افکارش پزی همه چشهی        هر چند که تا بحال هم
 

  !بود

 ... بار نی ای        ول

 ! ساعت عمرم تموم شدکی نی        بهتر

 ! زدي        لبخند محو

  !ی مطلقه فکر کنم حتهی به  روزهی کردمی        خانم ، من عمرا که فکر م

  مادر نی اي االن هم دوال بشم و جلونی وجود ، حاضرم همنی        با ا
 

  من نذاره ، خم ي دماغت که مشخصه حاال حاال ها قصد داره مخ براگنده
 

  !بشم

  ی کرد اخم محسوسی دست فشرد و سعي رو توفشی بند کدهی        ش
 

  ساعت تمام مخ کی االن نی بشه همورادآی تا به مردكِ چندش ، بزنه
 

  ام و چقدر خوبم و ی ام و کی که من چيدادی رو شست و شو ممادرم
 
  و مسخره نبودم و چقدر اصال دلم ی الکي ارتباطهانی وقت اهل اچیه
 
 ! بانو دی جلسه، شما هم باشنی اي براخواستیم

 !شی        ش
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  افتاده لی از دماغ فهیافاده ا از خواهر ی ، دست کمي زبون بازي        تو
 

 ! نداره اش

  سرش رو بلند کنه و نگاه و اخم دهی        از رو نرفتن عماد ، باعث شد ش
 

 ! اش ، واضح بشه رانهی به زسر

  رو ، " جانميا" که به کار برد ، فقط تونست ی        عماد با تمام توان
 

  !ارهی زبان نيرو

 !نشد.. ، نهرهین نگ لبخندش جونکهی ای        ول

  که انگار داره ي واضح تر اخم کرد و با چشمهاش جوریلی خدهی        ش
 

  که فکر ی از اوندی ، ازش چشم گرفت چون برادر ناهکشهی و نشون مخط
 
 ! پررو تر بودیلی خکردیم

 !جانم ..        جانم 

  دهی پوستش دوری زي که لحظه ايزی آمجانی        عماد از حس تصور ه
 

 !شدی وجود لبخندش کشدارتر منی غرق تعجب بود ، با ابود

  دوخت ي مزون هانی اعصاب به فنا رفته ، بزی انگجانی        تصور ه
 

 ! عروس لباس

 ! به سر تا پاش انداختی        نگاه

 ! ، که براش بدوزنخوادی لباس مهی        

 ! ، دختر جان دهیپوش یکی که قبال ی بپوشی        من عمرا بگذارم لباس

  به مادرش کرد که معلوم نبود ي از پشت سر دندون قروچه ادهی        ش
 



 2080 

  نی ااری رو در اختی فرصتنی همچهی و لی موباي زل زده به صفحه چرا
 

 ! گرسنه قرار داده گرگ

  شده ، همون کی باري        دوباره به عماد نگاه کرد که حاال با چشمها
 

 !بود  لبش ي روکجخند

 ! ؟يریگی خودت رو منقدری        حاال چرا ا

 ! از خدات هم باشه دی        خوبه من بار اولمه و تو با

  اون موقع مثل پسرك یول..  لب بزنه خواستی دلش میلی ، خدهی        ش
 

 پس باز هم به اخم متوسل شد و ..کردی ادب جلوه می اون هم بگستاخ
 

 .. کرد از نگاهش بخونهیسع

 "!  جناب يشعوری بیلی خ"        

  لبش ، ي شد ،با اون داخل بردن گوشه تری        طرح لبخند عماد که قو
 
 ! شدرهی و به مادرش خرونی نفسش رو فوت کرد بدهیش

 ! باشه ومدهی        به حق پنج تن خدا ، مامانم ازش خوشش ن

  با ورودش دهی ش بود ،دهی که عماد رو دي که همون اول کاری        لرزش
 
  تر ي ، لحظه به لحظه قوکردی وجودش حس مي سر تا پاي رستوران توبه
 
  چی وجه ، به هچی وجه ، به هچی مردك گرگ ، به هنکهی ، مضافا به اشدیم
 

 ! کچل حال بهم زن نداشت ي کوتوله هی به ی شباهتچی ، هوجه

 ! بهش انداختی نگاهمی        ن

  نگاه کردن ، عماد متوجه نشه میکرد که موقع ن رو شی سعي        همه 
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  خودش رو ی واقعفی کثي ، چهره ی و ترسیی اباچیمردك بدون ه ...یول
 

 ! لجنش ي روزمندانهی با اون لبخند پدادی نشون مداشت

  ساعت گذشته کی ي که با اون لحن زن خر کنش ، توي        نه چهره ا
 

 ! داده بودنشون

  هیسرش تو گوش..  نگاه کنه گردهیش رو که مامان برنم        باطن خراب
 

  !شهیدوزار

 !مامان ؟.. خداي        ا

 ! شدبی        عماد دست به ج

  نی من ایول!  بشنوه ی ممکن هم هست مادرم سکته کنه وقت"        
 

 "! خونه رمی مدارمی چشمها ، ور منی رو با همدختر

  پلک نزدن و لحظه به ی عماد و حتیی از شدت خشم از پررودهی        ش
 

  ، انگار که دییسای هم مي کش دار شدن لبخندش ، دندونهاش رو رولحظه
 

 ! آره ؟يدی که تلفن منو جواب نمخوندی کنج لب فقط مشخندی ناون

  عی سریلی که گفت ، عماد خيدی خانم و ببخشنی مهدنی        با چرخ
 

 ! گفت ي آهسته اکنمیاهش م رفت و محجوبانه ، خوشی ژست قبليتو

  لب عماد و ي گوشه شخندی چرخش و جمع شدن ننی از ادهی        ش
 

  وجه چی ساعت گذشته که به هکی تمام ي به نگاه محجوبانه لشیتبد
 

  بود نجای شده بود که اگه مهتاب االن ای عصباني ، جورکردی نگاه نمبهش
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  !کندی می شک پوست سرش رو غلفتبدون

  !ي مهتاب فتنه گر موذ       

 ! احمق شعوری        ب

  !شعوری نماز نخون بخبری از خدا بنی        کثافت ِ خبرچ

 !يدی و جواب تلفن نمی گرفتی        امروز رو مرخص

 ! ؟ی کنکاری چيخوای        فردا م

 ! از سر حرص دهی        باز به عماد نگاه کرد ش

  بود و ری پسرك چاپلوس کامال سر بز خانم ،نی مهي تو روی        ول
 
  !گهی که مادرش داره تو دل میی احسنتهای بشنوه حتدهی شتونستیم

 ! مهتاب يری        بم

  از سر نوی متوسل بشم که فکر ای به چدونمی که االن نميری        بم
 

 ؟! دور کنم مامان

  قرار فی کي رو توشی رو برداشت و همزمان گوشفشی خانم کنی        مه
 

  کرد که عماد دوباره یهمراه سر تکون دادنش ، باز معذرت خواه..داد
 

 .. رو دادجوابش

  به ی نگاهمی فرستاد و ننیی صدا آب دهنش رو پای خانم بنی        مه
 
  !دیلرزی ميزیته دلش چ.. انداختدهیش

 ... مثليزی        چ

  نی قد و قامت ایت بند از وقهی دونستیفقط م . ی چدونستی        نم
 

  !لرزهی ، داره مدهی روبروش رو دجوان
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  و از گذروندی همه مرحله رو منی ايچطور..خوردی کم چشم نمدهی        ش
 

 ؟! مرد بگذاره نی تا دستش رو تو دست اکردی هم بال حفظش ماون

 .. برداشت ی صندلي دسته ي        ته دلش غنج رفت و بافتش رو از رو

 تا پشت ..نطوریاالن هم هم..کردی عمل نماطی بدون احتوقتچی        ه
 

 ... محال بود بهش رو بدهآوردی جغله رو در نمنی پشت ااندر

 ...ی        ول

 ! چقدر آقاسی        ول

  نقص ی همه بنی اي همه ادب و شعور و متانت ، رو کدوم مادرنی        ا
 

 ؟! کرده تیترب

 ! زن  دست و پنجه ات طالي        ا

  خوندن و اسپند کادی پسرش رو بدون و ان شهی نمدونهی مدونمی        نم
 

 j-6!+ فرستاد؟رونی سرش دود کردن بپشت

 چند بار .  داد نیی رو پاشهی سرما شد و شالیخی        پشت چراغ قرمز ، ب
 

  دهی مادر شي از دست حرفهاتشی تا شدت عصباندی کشقی عمنفس
 

  هم باعث دی همکار ناهنیری شي اخمهايادآوری ی حتیول.. کنهدای پکاهش
 

 .. مادر احمقش قابل تحمل بشه ي افاده هانشد

  یلی افتادم دنبال دخترش البد خهی و مدتهی خبرهی کردی        زنک فکر م
 

 ! من ي براستی نگهی و دخوبن

  !چارهیفقط شانس اومده دم در خونه ات ب..        شانس 
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  ، طاقچه ی بهش و حلوا حلواش کنی بچسبی دو دستکهنی اي        بجا
 

 ! ؟يذاری برا من مباال

  رستوران ، اونقدر ي خانم ، تونی مهدی شداطی مبهم و احتي        حرفها
 

  ی بعدش، با وجود سرما و برف نم نمی تحملشون کرد ، ولشدیم... نبودبد
 

  يرو برسونه بدجور ، آخر سر اجازه نداده بود عماد اونها دیباری که مهم
 

 . رنجشش شده بودباعث

  ي خانم با چشمهانی، مه"برسونمتون " که گفت ی هم موقعي        جور
 

  میشی ممنون ، اصال مزاحم نمیلیخ.. اصال " و گفت دی شده چرخگرد
 
  !یکه انگار بهش فحش داده باش.."

 ؟! تو رو برسونه خواستی می        ک

  دخترش نمی اجازه نداد ببزشی تيون چشمها با ای حتتهی        عفر
 

  رندی بگی و تاکسابونی که تا برسه اون سر خدهی پوشي به درد بخورلباس
 
 ! نه ؟ای نزنه خی سرما از

 ! دخترش رو شوهر داده ؟ي بار اول چطورنی ادونمی        من نم

 ! آخه ؟ی چیعنی!  رو اصال یکنی مدی تاکی        ه

 ! خانم نیاق مه        اصال و حن

  !ی ، تو برام نقشه بکشسمی ام که واينجوری        نه من ا

  به چهره ي مسخره اي افهی داد و قی صورت ، تابي        دستش رو جلو
 

 .. کمتر کنه ی کمشی تا الاقل درآوردن اداش ، از شدت عصبانتداد
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 رستوران  از نکهی ، بعد از انی آخر مهي از همه جمله شتری بی        ول
 

 ...سوزوندی شدند عماد رو مخارج

  تر ي جدشهی منمیبب!  تا من دی رو مسکوت بگذارهی شما فعال قض"        
 

  صورت ی رسمي خواستگاردونمیمن فعال صالح نم!  نه ؟ای فکر کرد بهش
 

 " ! رهیبگ

 !        فعال و سرطان 

 ! نکن شما يادی        غلط ز

  وقتها ی آموزش پرورش ، بعضي بازنشسته ها چرادونمی        من نم
 
 !شند؟ی می توهمنقدریا

  رو از حالت مسکوت خارج هیهر وقت صالح بدونم قض!         من خودم 
 
  ..کنمیم

  رو مسکوت هی قضشهی وجه نمچی به هنمیبی که مهی        االن هم جور
 

 ! انتر خانم گذاشت

  يمساله ..نمیبذار بب...بعدا...اال نه ح" جمله اش هی هر نی مدام بای        
 

  جوانب رو در نظر ي همه دیبا ..ستی ما که نيبرا ..ستی ني اساده
 

 "؟ ! پسیخانواده تون چ..شهی هم که آخه نمينجوریا...گرفت

  دهی نبود که دی اوندیشا!.. دور هی دخترت رو نمی        بابا تو اول بذار بب
 

  !بودم
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  ی نچهی دختر همسادی پارك افتضاح پرادنی با ددیس        سر کوچه که ر
 

  یی بلند جلوی شاسنی ماشی بهش بده ، ولی و لب باز کرد که فحشدیکش
 
 ! باعث مکثش شد،

  ..نهی داد تا بهتر بتونه ببنیی رو پاشهی        ش

  !شیی رنگ دای مشکيسانتافه ..خودش بود ..        بله 

  از ری غی رنگی مشکيل داشت سانتافه         اصال مگه چقدر احتما
 

 ؟! ساختمان اونها پارك بشه ي ، جلوشیی دانیماش

 ! بودی به هر کسدنی پرياالن آماده .. دادرونی بینی        نفسش رو از ب

 .. رو زد و وارد شدموتی        ر

  نی عسل ، آخرکردی می به مادرش حالدی بای        چطور و با چه زبان
 

  !کنهی ازدواج بهش فکر مي ، برانی زمي کره ي که روهی انهیگز

  ساختمون نی خدمتکار اای دارمونی واضح گفته بود دختر سرایلی        خ
 

  ي برايشتری ، قطعا شانس بکنمی کار مشی طراحي که دارم روي ادهیجد
 

 ! شدن دارندانتخاب

  ، باعث  چند لحظهي براشیی زن داي قهقه ي انداخت و صدادی        کل
 

 ! چشمهاش رو ببنده و فشار بده شد

 .. رو با چشمهاش بسته داخل برد و به دندون گرفت نشیی        لب پا

  ی طول چنداني وروديراهرو...        در رو آهسته رها کرد و جلو رفت
 

  قطع شده ی خنده بطور ناگهاني صدابای بعد ، تقري هی و سه ثاننداشت
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  !بود

  ي متوقف کرد با اون چشمهاهی مادرش چند ثاني رو رو        نگاهش
 

  !شکار

 ! فرستاد نیی آب دهنش رو پاصدای بچارهی که زن بي        جور

 ! سالم مامان جان -         

  یکی یکی گذاشت و حاال خواهرهاش هم جوابی        سالم مادرش رو ب
 

  !شدی وارد دلشون مترس

  اری اختی ، دخترك بدی مهرنوش که رسکی        عماد جلو رفت و نزد
 

 ! شد بلند

  که رفت و دستش رو دراز کرد و شیی        از کنارش گذشت و سمت دا
 

  عاطفه و چهار دخترش ي از گلوی گفت ، نفس راحتي آهسته اسالم
 
 ! زدرونیب

  ی حرفهاست که به مهمون بنی پسرش با شعور تر از ادونستی        م
 

 .. کنه یاحترام

  ي محض رضای هم سالم کرد ولشیی و دختر دایی        عماد با زن دا
 

  شون اقی اشتی اونها دوخته نشد ولي هم نگاهش روهی صدم ثانکی خدا
 

  !کردی هم حس مدهی مادر و دختر ، ندي برق چشمهاي از رورو

  ادامه داشت که عماد در حال درآوردن شیی گرم داي های        احوالپرس
 

 . که خواهرش به احترامش بلند شده بود ، نشست ی مبلي، رو کتش
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  با تکون سر ، جواب ی زانوش گذاشت و با لبخند کمرنگي        کت رو رو
 
 .. رو دادشییدا

  مهرنوش باهوش ی ، ولرهی اشاره داد به خواهرش که کت رو بگدی        ناه
 

  !رهیش بگ بشه تا کتش رو ازکی از اون بود که به برادرش نزدتر

  يتهای که از اون عصبانشدی راحت نمالشی و خگفتی جمله نمهی        تا 
 

 !شدی نمکی ، بهش نزدستی ني خبربی و غربیعج

 !اوضاع شما که خوبه ؟.. جان چه خبر؟یی دا-         

  !یی کرد داي سرخوشانه اي        و خنده 

  ی دل صلواتيش ، تو خونسرد پسر قدي افهی قدنی        عاطفه خانم با د
 

  !فرستاد

 اوضاعمون !.. من قصد ازدواج با دخترتون رو ندارم ییدا!.. خوبه -         
 
 ! خوبه یلی خیول

  دهی هم شنی کسدنی نفس کشي صدای ، حتهی چند ثاني        برا
 
  !شدینم

  ي رویکی و ندا بود که آروم آروم ، بلند شد و می        فقط دست مر
 

 ! دهنش ي جلويگریست و د نشقلبش

  ی و عاطفه مثل کسکردی نگاه مشیی مثل مسخ شده ها به دادی        ناه
 

  و جی گونه اش گذاشت ، گي باشند، دستش رو رودهی سرش کوبي روکه
 

  !شوکه
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 ... شدرهی        مهرنوش هم با لب به دندون گرفته ، به مادرش خ

 با ...ي برادیدلم نم!  بمون نجایرو ا امشب يخوایم..؟! ماماني بهتر-         
 
 . سرفه هاتنیا

  به ستون نهی خواهرش که دست به سی عصباني افهی        سوده به ق
 

 .. انداخت و بعد مادرشی داد بود نگاههی تکآشپزخونه

 . بمونم بهتره گمیخودم هم م..دونمی نم-         

 . آره مامانم -         

  بغلش بود گذاشت و دست ي که تونی سر آريو ري ، بوسه انی        مه
 

 : نوه اش رو تکون داد دی سفتپل

 ! هاش تنگ شده ي پدرسوخته بازي دلم برا-         

  تا مادرش رو متوجه خودش دی کوبنی زمي محکم پاش رو رودهی        ش
 

  :کنه

 ..بخدا.. مامان با شمام -         

 و دست مشت شده اش رو  سمتش دی چرخي جوری عصبنی        مه
 

 . ساکت شددهی دهن گرفت که ناخودآگاه شيجلو

  فشارم بره باال که تو راحت دیباز با..؟ !هیچ... صدات رونیی پااری ب-         
 

 ؟ !یبش

  اش رو از ستون هی فرستاد و تکرونی بینی نفسش رو از بدهی        ش
 

 : گرفت شیسمت اتاقش رو پ..گرفت

 ! کنم کاری چدی بادونمیدم م من خو-         
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  !..ی با بابات طرفيدست از پا خطا کرد... تو خودتي کردخودی ب-         
 

 ! سر رهی خي دختره

  با دی رو شندهی شده در اتاق شدهی محکم کوبي صدای ، وقتنی        مه
 
 : سمت سوده دی راحت چرخالیخ

  اقتیل..؟! رو زده  در خونه اشي تو رو خدا شانس چه طورنی بب-         
 

 ؟! آخه نی اداره

  داد و به ی بغل تکوني رو توشیگی        سوده بالش مخصوص حامل
 

 : به راهرو کرد ياشاره ا.. شدکی نزدمادرش

 ؟! که اوردی در ني خل باز-         

  پاچه هی.. ماماندشیدی مدیسوده با...مردم مگه من ؟..کنهی غلط م-         
 

 !ماشاهللا  ..ماشاهللا !..آقا

 : زدي        سوده لبخند محو

  پشت سرش رو هم يری که می گفتی که تو رفتينجوری مامان ا-         
 

 ! که کنهی نمنگاه

  ي زانو جابجا کرد و با صداي رو رونی زد و آری کوتاهشخندی ننی        مه
 

 : گفت ي ترآهسته

 !..ره دل باخته رفته پس!.. راحت التی خیول.. اون که الزم بود-         
 

  طرف حسابم بخونم ي اگه نتونم از چشمهاستمی ننیمه!  هم باختهبدجور
 
 ! اس کارهیچ
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  برداشت و اون هم زی مي رو از روشیی چاوانی        سوده با شوق ل
 

 : آورد نیی رو پاصداش

 ؟ !ادی شب که ممی حرف بزندی با سع-         

 ..زنمی خودم باهاش حرف م-         

 : و ادامه داد دی رو سر کشوانشی از لی کماطی        با احت

  !زنمی به آب نمگداری دفعه بنی ا-         

  به ی دستهاش رو پشت سرش قالب کرد و محتاطانه ، نگاهنی        نازن
 

  ي رو توی که راحت شد و کسالشیخ... و برش و بعد عقب انداختدور
 

  کوچک تیی شد و بعد ، راه سوکی نزدیل ، به سرعت به در اصدی ندسالن
 

 سوشرتش رو .  به پشت ساختمون بود دهیکه چسب.. گرفت شی رو پفائزه
 
 ... رفتنیی با دو ، پله ها رو پابای فشرد و تقرشتری خودش ببه

 دو تقه به در ... نفسش رو منظم کردی و کمستادی در اکی        نزد
 

  واحد کوچک خودش بود و اگه کار يتو گهی فائزه دازدهیمعموال ساعت ..زد
 

 ..موندی تا صبح همونجا ماومدی نمشی پیمهم

 ! کنه ی        فائزه در رو باز کرد و تعجبش رو نتونست مخف

  نزده بود که رونی از دهنش کامل ب" خانم نی نازن" هنوز ی        ول
 

 ! هلش داد داخل و در رو بست نینازن

  ي بدن تويد قدم عقب رفت و دستهاش رو جلو        فائزه با تعجب چن
 

 : قالب کردهم
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 ! شده خانم ؟ی چ-         

  رفت و از ی بهش نگاه کنه سمت کمد چوبنکهی بدون ای ولنی        نازن
 
 .. کمد گذاشتي رو در آورد و روی سوشرتش ، پاکت کوچکبیج

 : برد بی جي سمت فائزه و دستهاش رو تودی        چرخ

 ؟ !گمی دارم بهت می چنی خوب گوش بده بب-         

 ...ی شده نازنی چ-         

 : لبش برد ي انگشت اشاره اش رو جلونی        نازن

 !فقط گوش  !..یگی نمیچی ه-         

  داد هی تکواری ، به دبی عقب رفت و با همون ژست دست به جی        قدم
 
: 

  که بدون اجازه وارد اتاق مهتاب دمی ماه قبل دهی من نامزد رضا رو -         
 

 !يدی و البد تو هم شنای کارش بوده گونیالبته ا...شد

 : دهن گرفت ي        فائزه دست مشت شده اش رو جلو

 ..واق...نه خانم... وا-         

  يزیحاال چ...دندیهمه هم فهم!..دختره مشکل داره ..آره!... ساکت -         
 

 ... بگم خوامی مکه

  منتظر فائزه ي چشمهاي توشدی ، ترس رو واضح منی       با لحن نازن 
 
 ..دید

  من اون روز متوجهش ی حواسش بهش نبود ، ولیشکی ه-         
 

  قی دقتونستمی نمدی از سوراخ کلیآهسته پشت سرش رفتم ول..بودم
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 ...نمیبب

 ! گرد شده ، دهنش هم باز مونده بودي        فائزه با چشمها

 ..نهیی رو گذاشت پشت آيزی چهی انگار دمی فقط د-         

  :دی اش کوبگهی        فائزه با دست ، پشت دست د

 !دعا بوده ..خاك تو سرم!.. خانم ؟نیگی راست م-         

  زده ی زن عمو با فائزه حرفادیاحتمال ز..دی کشی نفس راحتنی        نازن
 

  !بوده

 و نقشه اش .  اومد ی راه منیداشت با نازن یبی        اوضاع به طرز عج
 

 :رفتی مشی خوب پداشت

  گناه خوامی بود و نه می چدونمیمن نه م ! دونهیخدا م !..دونمی نم-         
 

  فرصت هی فرداش ، سر یعنی بعدش که رفت ، یول... رو بشورمیکس
 

 .. رفتم تو اتاق و درش آوردممناسب

  يوا" برد و همزمان با شیاسلش سرمه ا بی دستش رو به جنی        نازن
 

  ي که فائزه گفت ، مشتش رو جلوش باز کرد و بسته ي ا" مرگم بده خدا
 
 .. فائزه گرفتي رو جلوی رنگرهی تي پارچه ي شده تودهیچیپ

 ! بود نی ا-         

  گونه ي عقب رفت و روی زده ، قدمرونی از حدقه بي        فائزه با چشمها
 

 :دی کوباش

 ! خدا يوا!..هی چدونمینم.. دعاسنیا..؟!دیگی خانم چرا حاال م-         

  ، دلم سوخت به حال دیاون موقع شا... بخدادونمینم... خب-         
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 من ..خورهی بهم مشونینامزد..رهیگفتم اگه بگم آبروش م..مهرسا
 
 ! باعثش بشمخواستمینم

 ! دخترم یگفتی به کوثر جون مدی با-         

 : چند قدم جلوتر رفتنی     نازن   

 من رابطه ام از اول با مهرسا خوب .. بگمشهیمن نم !..تونمی نم-         
 

  چرا همون گنی منایاگه االن بگم ، زن عمو ا...ممکنه باور نکنند . نبوده
 

 ! فائزه یتونیم...یتو ول....؟!ی نگفتموقع

 :        فائزه لب زد

 ! من خانم ؟-         

 زن عمو از شدت سر .. بودهي چه آدم ناجوردندی االن همه فهم-         
 

  دونمینم..دهی ازش فهمییزهای چهیفکر کنم ...دهی اصال نخوابشبی ددرد
 
 .. به مهرسا و مامانشگردهی برمشی ناراحتکنمی حس میول..یچ

  یمن چ... نگفتنيزی چیول.. نداشت خانم امروزیحال خوب... بله-         
 

 !تو رو خدا خانم ..انم خبگم

  من ستیالزم ن..ي خانواده انی از افراد خود ایکیتو مثل .. فائزه-         
 

 ...گذرهی خونه منی تو ای برات مهم باشه چدی که بابگم
         

 
 ! کنه ؟ی با ما زندگادی بخواد بی آدمنی همچهی ستی برات مهم ن-         

.         
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  رو تهی عفرنی اگه اادی سرش میی رضا چه بالستی برات مهم ن-         
 

 ؟ !رهیبگ

.         

 ...ينجوری ادی که بادهی کم کشچارهیمهتاب ب!.. مهتاب -         

 : فائزه تکون داد ي        بسته رو جلو

 ! آت و آشغال به خوردش بدن ؟دونمی چه م-         

 : عقب رفتی        فائزه با ترس و دلهره ، قدم

 ..حرف شما رو..دی خانم تو رو خدا خودتون بگ-         

  يخوایدروغ که نم..گمی که دارم مدونمیمن م... بهترهی تو بگ-         
 

 ...یبگ

 ... آخه خانم-         

  یدونی خودت مگهی رو گفتم حاال دگفتمی مدی بهت بای من هر چ-         
 
  کلمه هی نکهی ، بدون ایگی رو مزی باال و به زن عمو همه چيری االن مای...
 

  فائزه ، بدون یول !..یول..کنمی مشی کارهی من خودم ای..ادی بشی من پاسم
 
  !ي برنجای و از ای رو جمع کنلتی وسادیبا... که تموم بشهانی جرنی انو،یا

  پاکت پول گذاشت و ي مکث ، برگشت و بسته رو روي        بدون لحظه ا
 

 ! رفت رونی ، از اتاق ببعد

  عقب رفتم و حس کردم دستم از شدت فشار ی        وحشت زده قدم
 

 .. شده حسی بمشتم

 با رنگ زرد و ..دمیدی        به سارا نگاه کردم و انگار داشتم خودم رو م
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 !کردی نگاهم مدهیترس

 ؟! مهتاب -         

 :دمی        دستم رو سمتش کش

 زود ..رهی مامان رو بگينه جلو بتودیشا.. برو زنگ بزن به محمد-         
 

 !زود باش.. ساراباش

  عقب ی قدمنینازن.. عقبدمی چرخعی بلند شد و من سرزی        سارا ت
 

 ..رفت

  رو باال ماندهی باقي و چند پله دی قدم که جلوتر رفتم کامال چرخهی        
 

 ...رفت

 ش پله ها رو باال چنگش زدم و دنبال.. گاهم انگار دامنم بودهی        تنها تک
 

 ...رفتم
 

 .. به محمدی چي برا-         

 ! تو ؟ي کردکاری چنی نازن-         

  نی کج کرد انگار نامربوط تري گرد شده ، سرش رو جوري        با چشمها
 

 .. شدهدهی ازش پرسای دنسوال

 ! کرده باشم؟تونمی مکاریمن چ!.. من ؟-         

 : فرستادمنروی        بازدمم رو تند ب

  دروغها رو سر هم کنه نی ایتو بهش گفت..؟! آره ی تو به فائزه گفت-         
 
 !؟

 !مگه عقلم رو از دست دادم؟..؟ !هی شر و ورا چنیمهتاب ا!..عی ه-         
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 ! ؟گفتی راحت دروغ منقدری        چرا ا

 ؟ !دیترسی        چرا اصال نم

 :شم  به دامنم زدم از سر خی        چنگ

 منم ..یدونیخودت هم م..دروغه..نی نازنیگی دروغ مي دار-         
 
 ...خدا هم..دونمیم

 :و آهسته تر ادامه دادم..  شرم کردمي از روی        مکث

 !یدروغ گفت..دونهی م-         

  لب باز کنه نکهی قبل از ای داد ولی صورتم تابي        چشمهاش رو تو
 

 : رو گرفتمجلوش

 ... برهخوادیم..نیرفت خونشون نازن!.. مامان االن رفت-         

 ! کنه مامان؟کاری بره چخواستیم..        لبم رو محکم گاز گرفتم

 ! کنه کاری بره چخوادی مدونمی نم-         

  عوض شد و نی بود که حالت نازنی لحنم و نگاهم چي تودونمی        نم
 

 .. اومدجلو

  !نهیباور کن تنها کار درست هم..تراحت کنبرو اس.. مهتاب-         

 ! باشه ؟حی وقتونستی نفر مهی        چقدر 

 ... وجدان باشهی بتونستی نفر مهی        چقدر 

 !گفتی بود که مي آخرمی همون سنی        بخدا قسم ، ا

  خورمیقسم م.. بگهي        خودش به فائزه گفته بره به مامان اونجور
 

 ! بوده خودش

 .. به فائزهیتو گفت!... آره ؟ي تو بود-         

  پست تونمیمگه من چقدر م..؟ !یکنی چرا باور نمزمیعز.. مهتاب-         
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 ! ؟ترسمی از خدا نمنهمهی من ایگی میعنی!.. ؟باشم

 ! چه خبر شده ؟دونمینم..دونمی        نم

 ..گهیفائزه که دروغ نم.. کردهي هم مهرسا خودش کاردی        شا

 .. دستهام گرفتمي و سرم رو تودمی        چرخ

  شدم و داری از خواب بهوی دونمیفقط م.. چه خبر شدهدونمی        نم
 
  !ستادمی پرتگاه اي درست ، لبه نمیبیم

 :اومدی ممی از پشت سرم ، انگار از هزار فرسخنی نازني        صدا

  نیخب ا... اتاقتي اومده توشیدی بار دهی ی مگه خودت نگفت-         
 

 .. بگه زودتردهیترسیم..فائزه که گفت.. بودهکارش

 دختر بدبخت سرش تو کار و ..کنمیباور نم..نی نازنیگی        دروغ م
 

 ... به جونشفتمی من مثل خوره بنکهی خودش بود قبل از ایزندگ

 .. چشمهام نقش بستي واضح جلویلی اش خافهی        ق

 !ه رضا بسته اس        گفت جونم ، ب

 :دی کشرونمی باالتی خيای شونه ام ، از دني        دستش رو

 همه ... ندارن اصالیحال درست..معلومه... دختره نی مهتاب ا-         
 

 گفت کار مامانه بوده اصال دعا برداشتن .. که زن عمو هم گفتيدید..شون
 
 ... از قبل زنعمودونستهی ميزی چهیالبد ...زهای چنجوری او

 .. قلبم گذاشتمي        دستم رو رو

 ! شده بودم داری از خواب بهوی        

  و شروع به راه رفتن شهی که خواب نما می        درست مثل کس
 
 ! بودمی مدی هستم که نبایی جادمی شده بودم و دداریمن ب..کنهیم
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 ! خواب نبودي کدوم از کارهام توچی تفاوت که هنی        با ا

 ! رو دق داده بودم شش ماه یسی روز روشن ، مهرسا رئي   تو     

 ... خدايوا..        با برادرش 

 !ذهنم رو به رگبار بسته بود.. اتاق پروي توي        صحنه ها

 !        چشمهام رو از شدت خجالت بستم 

 ؟!داری بای        خواب بودم 

 ! برعکس ؟ای  شدم ،داری        اون موقع خواب بودم و االن ب

 ؟ !یعنی دارمی        االن ب

 ! خودمم ؟نی        ا

 !        مهتاب ؟

 !        من مهتابم ؟

 ؟! کردم با مهرسا کاری        چ

  !یسی حاج رئي قبل بلند شد که بره خونه ي قهی        مامان چند دق

 !        همراه فائزه 

 ! کنه ؟کاری چخوادی        م

 ... رضا بگهای به آقا نکهین ا        بدو

 ؟! چکار کنه خوادیم.. بگهيزی به محمد چنکهی        بدون ا

 ! کردم؟کاری        من چ

 ... خوردمی        دور خودم چرخ

  من ی ، باز هم مقصر اصلگفتی داشت راستش رو منی        اگه هم نازن
 

  !بودم

 که ..اون حال و روز افتاد سر دختر بدبخت آوردم که به یی        من بال
 
 .. اي دعا بذاره تودونمی چه مادیب
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  که هی آخري همون نقشه نیا...گهی دروغ منیبخدا نازن..گهی        دروغ م
 

 ..گفتی مخودش

  یاهی چشمهام رو سيو جلو..لرزهی پام داره مری زنی        حس کردم زم
 
  داره ی چدمی نفهماصال..و.. تهوع بهم دست داددی آن حس شدهی...رهیگیم
 
 .. کردمکاریچ.. کردمیچه غلط..کجام..شهیم

 ! شده بود شهی از همارتری هوشی        ذهن ول

  و بخاطرم کردی حرکت ملمی فهی نی چشمم ، عي واضح جلویلی        خ
 
 .. آوردیم

  شدم و داری انداخت ، که تازه بی چاهي منو تونی        برج دو ، حس
 

 ! کجام دمیفهم

  !یقی چه چاه عمي        تو

  ببر هی گرگ گرسنه ، هی ، والی ههی ، مثل نیی        از همونجا ، اون پا
 

  !چارهی بي ، افتادم به جون مهرسایزخم

  حرکت دستهاش و تکون خوردن یول..دمیشنی رو نمنی نازني        صدا
 

 ..دمیدی رو ملبهاش

 ...        سردم شده بود

 ؟! اون ، من نبودم کردی باور می        حاال ک

 .. سردم شده بودیلی        خ

  ...کنمی مخی دارم -         

 ! ، و صداش رو نه دمی        باز فقط تکون خوردن لبهاش رو د
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 ..نی نازنکنمی مخی دارم -         

 ؟! بست خی ی همه چعی سرنقدری شد ای        چ

 ..تو رو خدا...ری مامان رو بگي تو رو خدا برو جلونی نازن-         

 .. سرم اکو شده بودي بار تونی خودم چندي        صدا

 ...خدا...خدا..خدا...تو رو خدا..        تو رو خدا

  بود و رضا شهی خلوت تر از همابونهای سر ظهر ، خي        پنجشنبه 
 

 .. پدر مهرسا نداشتي تا برسه به دم در خونه يادی زي فاصله

  که به پاها ی و نامرئنی سنگي مثل وزنه هايزی بفهمه چتونستی م       
 
  یول... سرعتش کم بشهنقدری شده بود ، باعث شده ازونی دستهاش آوو
 

 ؟! گلوش نشسته بودخی بود بی نبود چمعلوم

 ! چکار کنم ؟رمی        حاال االن دارم م

 !و باز مهرسا ...لشی        باز زنگ موبا

  نی سنگي وزنه هاالیخی کرد بیبار هفتم هم جواب نداد و سع ي        برا
 

 ..رفتی جلو نمنی ماشی داد وليشتریگاز ب ..بشه

  اگه هم بخواد جواب تلفن رو بده اونقدر گوشهاش کردی حس می        حت
 
 ! بشنوه تونهی نمیی شده که صداپیک

 ..م جوابش رو بدتونمی نمنی هميبرا..        با خودش تکرار کرد

 ... جوابش روتونمی        نم

 .. فرستادنیی        آب دهنش رو پا

 ؟! کنمکاری چدی        االن با

 ! چکار کنم ؟دمی که بعد که رسرمی        دارم م

 ؟! نبودی حتي چراغ قرمزچی        چرا ه
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 و دو ... بود که ترمز کنهنی اخواستی که االن ميزی        واقعا و تنها چ
 

 ! سر خودش يبکوبه تو یدست

 ! بشه و اون چکار کنه ی چخوادی منهی ترمز کنه و بعد فکر کنه ببای        

  فکر کردن داشته باشه ي برای تا فرصتفتهی بری پشت چراغ قرمز گای        
 
! 

  !ستهی بازی و همه چستهی باای و دنستهی چراغ قرمز بشه و اون باای        

  ي بود که برسه سر کوچه نی اخواستی که نميزی        فقط تنها چ
 

 ! بوددهی رسیول...نای امهرسا

  شدن از مزداش که ادهی ، محمد رو در حال پکردی        اشتباه هم که م
 

  !دیدی نماشتباه

 !محمد..        برادرش بود

  قبل باهاش تماس گرفته بود و گفته بود من قهی که چند دقی        همون
 

 !خودت رو برسون رضا ..رمی مدارم

  شد ، وزنه بود به دست و پاش وصل ادهی        رضا با همون وزنه ها پ
 

 ! تا ببندهدی طول کشهی رو پنج ثاننی که در ماششده

  براش نموند که اگه ی و بازوش رو گرفت ، شکدی        محمد که بهش رس
 

  چند ونستتی منش،ی به ماشهی جوب و تکي برادرش ، همونجا لبه نبود
 

 ! هم بمونهگهی دروز

 !ی دونه هم نبود حتهی..  نبودي چراغ قرمزچی        چرا ه

 ؟! که چکار کنم دمی        من االن رس
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 ! مهرسا باهات تماس نگرفته ؟-         

 ..        مهرسا 

 .. افتادهنیی        حس کرد فشارش پا

  خوادیودش چند چنده و م با خنهی ببقای هنوز ننشسته بود دقی        حت
 
 ! کنه کاریچ

 ! مطلق گذشته بودیجی گي سه روز گذشته ، تونی        ا

 سارا بهت ..دمی االن رسنیمن هم... مامان چش شده دونمی نم-         
 

 ! نزده ؟زنگ
         
 ! داداش ؟یخوب.. رضا-         
         
 فقط تونستم با تو تماس ...رونی زدم بينجوریهم.. به آقا نگفتم-         

 
  !رمیبگ

 ..بعد ... تورمیبعد م..به درشون..رسمی        دارم م

 !        چکار کنم ؟

 ؟! بگم ی        چ

 !        چطور بهش نگاه کنم ؟

 ! رضا ؟ی خوب-         

  لحظه نفس حبس شده هی محمد ، باعث شد ی زنگ گوشي        صدا
 

 ! برگرده اش

  هر چند کوتاه ی آرنجش رو رها کرد و رضا حس کرد فرصت        محمد
 
 ! دار برسه ي به چوبه نکهی کرده قبل از ادایپ
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 ؟ !ی برم تو بگم چخوامی        م

 اشک پشت پلکش رو پس ..        سرش رو بلند کرد و به آسمون نگاه کرد
 

  ..زد

 ...        من مهرسا رو 

 ؟!مهتاب ..؟! چش شده-         

 ! زد و گشاد شدی ،برقهی ثاني رضا ، توي شده کی باري     چشمها   

 ! شده به محمد و لبهاشرهی        نگاهش رو از آسمون گرفته گرفت و خ

 ؟ !ی        گفت مهتاب چ

 .. برادرش زدي شونه ي        رو

 ؟ !ی        مهتاب چ

  محمد جون چرا... رو دور آهسته افتاده بودزی همه چنقدری        چرا ا
 
 ؟!ی تا بگه مهتاب چکندینم

 ! دهن بچرخونه ؟ي زبون توتونستی        چرا خودش نم

 ؟!االن خوبه سارا ....؟! خوبه -         
         
 ..مینه ما هنوز دم درشون.. خبلهی خ-         

 : سمت برادرشدی        محمد با تکون شونه اش چرخ

  نینازن...کنمی می دارم چه غلطنمیبذار بب...ا ساردونمینم..نه.. باشه-         
 

 !ست؟ی خونه نمگه
         
 ..گهی ساعت دمی نمیرسیما هم م... اورژانسدی خب االن با هم بر-         

 ؟ !ی        اورژانس چ

 !        مهتاب و اورژانس کنار هم ، جون داده بود به زبونش 

 :دی رو از دست محمد قاپی        تند گوش
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 ؟! سارا -         

 ! رضا ؟-         

 ..یمهتاب چ!.. شده ؟ی چ-         

 ...حالش بهم خورده..انگار ..فقط..خوبه... داداشیچی ه-         

 ! حالش بهم خورده ؟ی واسه چ-         

 ؟!        چرا حالش بهم خورده 

  شیزینگران نباش چ..مارستانی بمشیبریما االن م.. دونمی نم-         
 
 ؟! داداشيدیمامان رو د...ستین

  دی کلي مامان باعث شد دستش روي شد که کلمه ی چدی        نفهم
 

 ...ادی و قطع تماس فرود بقرمز

  داره که ي به مراتب مهمترلی االن دلدیفهمی خوب میلی خی        ول
 
 ! نباشه نجایا

 ..مامان هر ..        بذار

 ! برم دی        من با

  ، محمد فتهی بنکهی محمد پرت کرد و قبل از اي نهی سي  تلفن رو رو      
 

 .. گرفتشی دستدو

  و فاصله گرفتن رضا رو دی گشاد شده ، چرخي        متعجب و با چشمها
 
 ! ؟رفتیچرا از اون سمت م..دید

 ؟!نشی سمت ماشرفتی        م

  رضا واقعا دی دی وقتی زبانش قفل شد ولهی چند ثاني        از تعجب برا
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  که گفت ، یی "! رضا ؟" ، به همراه نهیشی رو باز کرده و داره منی ماشدر
 

 .. به سمتش حرکت کردتند

  پنجره و کاپوت ي که محمد دستش رو رونی        روشن شده بود ماش
 

 : دادقرار

 ..ما هنوز..؟! کجا -         

 ! مهتاب چش شده نمی ببرمی م-         

 ! توئه نیمامان ا..؟!ضا  ر-         

 :دی کشیسیی حاج ري        محمد ناباور دستش رو سمت خونه 

 ..می بريای قرار بود ب-         

  ي براارهی زبون بي کلمه روهی        رضا زور زد تا لب باز کنه و الاقل 
 

 ! خودشحیتوج

  "مهتاب" دیچرخی روح و روانش داشت مي که توي تنها کلمه ای        ول
 

  !کنهی برادرش رو قانع نمدونستی همون حال هم مي توی ، که حتبود

  !کردی، محمد رو نم" مهتاب "کردی محی رو هم که توجای        دن

 درست .. جانی نبود که چند ماه قبل ، درست همی هموننی        مگه ا
 

 !نرو .. و گفت نکن داداشدی ، بازوش رو چسبنجایهم

  !نیاز ماش نشو ادهی        پ

  !ی حاجي خونه ي تونی        نرو و بش

  !خوامی        نگو که دخترت رو م

 ؟! کرده ی چه گناهچارهی        دختر ب

 !حاال نه ...        نرو رضا

 !نی ماشي برگشته بود توری        د



 2107 

  !ری        چند ماه د

 .. شونه اش پس زدي        دست محمد رو از رو

 ! برم دیا ب-         

  و یعی ، با هم بلند شدند و همزمان هم دکتر رفی و حامنی        حس
 

 ... به احترامشون بلند شدندیمالک

 !دی آقا لطف کرد-         

 ! قربان یی مايشما تاج سر همه .. بود فهی وظ-         

  بود ی ، چند ماهي منجزدهی که سعیمارستانی بسیی ، ریعی        رف
 

  تا دی در اومده بود ، اونقدر باهوش بود که بدونه بایستخدام رسم به اتوش
 
 ! از فرصت به دست اومده استفاده کنه تونهیم

  ی قراره چه دادگاهندهی بود ماه آدهی شنی        از منبع کامال موثق
 

  ي قهی اومد ، اتهام ها صد در صد از ی که بوش منجوری بشه و الیتشک
 

  !شدی، پاك م!  و همه جا آشنا دار پیزشک خوشت ، دندانپی صادقدکتر

  وزارتخونه و ي        البد که نه ، مطمئنا بالفاصله هم پستهاش رو تو
 

  جلو دارش بود ی کگهی ، و اون موقع دگرفتی پس ممارستانی و بدانشگاه
 
 !؟

 ! ، بهتر شتری بی        پس هر چه چاپلوس

  رو امضا کرده بود و همون روز به ي منجزدهی سعقی حکم تعلروزی        د
 

  کامل براش درست ی حراستي رسوند ، و بالفاصله هم دو پرونده دستش
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  !ي کارنیری شنی نره ای دکتر صادقادی تا بعدها از کرد

  گردن کلفتش ي سن کمش و اون آشناهانی که با اي ای        دکتر صادق
 
 ئنا حاال حاال ها به  تبرئه اش کردند ، مطمی اتهامنی که از همچ،
 
 ... ادامه خواهد داد شیشرویپ

  ی به پرستار تپلی که حامي اکهی ، با تنی حسزی آمتی        لبخند رضا
 

  ی شد و نفس راحتلی تبدی واضحشخندی از کنارشون گذشت ، به نکه
 

 ..دیکش

 ..تازه که...دیکشی        تازه داشت بعد از چند ماه نفس م

 ... سالن اورژانس ثابت و قدمهاش سست شد ي در وروديو        نگاهش ر

 ؟!        ساراست 

  ي بار مصرف توکی وانیبا ل!..سارا دختر خاله اش..        خودش بود
 

 ... که از آب پر کرده بود دستش

  ي از توتونستی فاصله هم منیاضطراب رو از ا... نبودنی        متوجه حس
 

 ... رو با چشم دنبال کرد  حرکتشریمس... بخونهنگاهش

 .. باعث شده متوقف بشه و به سارا نگاه کنهی چدیفهمی        نم

 ؟ !نی حس-         

  رو دنبال نی نگاه حسری که اون هم داشت مسی سمت حامدی        چرخ
 
 ...کردیم

 ! االن امیم... برو روشن کن-         

 .. تکون داد و ازش فاصله گرفتي سری        حام
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  کی مهتاب نزدي آب رو از دست سارا گرفت و به لبهاوانی لنی        نازن

 
 :کرد

 ! ذرههی بخور -         

 : رو وانی        مهتاب با پشت دست پس زد ل

  !خوامی نم-         

  گهی انداخت و به سمت دنی به نازنی نگاهضی        و با غ
 

 ... باز اتاق افتاد و مهیاخواسته به در ننگاهش به سارا و بعد ، ن...دیچرخ

 !        پلک زد

  ي قفسه ی بفرسته ، ولرونی رو که باال داده ، بی کرد نفسی        سع
 
 ! نکردي اش همکارنهیس

  که ییو حاال با لبها...         همونجور ، بدون حرکت ، با نفس حبس شده 
 

  !تگرفی از هم فاصله مشتری به لحظه داشت بلحظه

  شده بود و چشمهاش گرد ، که سارا اری هوشي        حالت نگاهش جور
 

 ! عقب ، سمت در دی چرخناخودآگاه

  ي زانوي دست مهتاب بلند شد و روي از رواری اختی        دست سارا ب
 

 ! نشست خودش

 !        با فشار 

  در شدیم نگاه و قامت مرد روبروش بود ، که ني تويزیچ!         متاسفانه 
 

 ! به احترام بلند نشد مقابلش
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  خودش رو نگه داره ، تونهی نمدی ، اول دستش ، و بعد که دنی        حس
 

  به مهتاب ، که یبا نگاه.. داده بود هی بدنش رو به چهارچوب تکینیسنگ
 

  ...کردی دل سارا رو هم خون میحت
 

  !نشیربهت... کجا بودمی بخش زندگنی تری واقعدونمی        م

 ..یمی زندگلی روز شروع بشه ، تو دلی        وقت

 !دمتی چقدر هست که ندستی        اصال مهم ن

  ..ادی ِ زادی ِ زادی        چقدر ز

  که دستهات رو گرفتم و تو ي بارنی        چند قرن گذشته از آخر
 

 .. انگشتهام رويفشرد

  گهیو د ..شدیدرست م بخش روزم نی بهترکردم،ی        که نگاهت که م
 
 ..کنمی مکاری دارم چدمیفهمینم

  و دوست ی ، واقعی لعنتي توي ، به اندازه ي اگهی دزی چچی        ه
 

  ...ستی نیداشتن

  نفس لی تموم بشه ، بازم تو دلزی روز و همه چی وقتی        حت
 

 ...یدنمیکش

 ..نجامی باشه که من اادتی        

 .تظرت باشم که مننجامی        ا

 .. باشه که دوستت دارمادتی        

 !که دوستت دارم..یستی        که تنها ن

 ... باشهادتی        
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  ي به در بسته ی گرفت و با نگاهواری اش رو از دهی        حاج محمود تک
 

  ي بارنی سومنیا.  رفتشیمی خورد و به سمت دوست قدی ، چرخاتاق
 

 . اومدی ، به مالقات مهرسا می مدت حاجنی اي که توبود

  سه ساعت بود تکون کی اتاق ، نزدي جلوی صندلي        پدر مهرسا ، رو
 

  حاج محمود بلند شده بود و دنی ساعت قبل ، با دمیتنها ن.  بودنخورده
 

 . که داده بودند ، دوباره نشسته بودی از دستبعد

  کمرم "با مفهوم  ، ی سن شصت سالگي کلمه ، توی واقعی        به معن
 

 ! ، آشنا شده بود " شکست

 ! داشته باشهی تلخی معننقدری اکردی فکر نمچوقتی        ه

  هر کدوم از سه تا پسرش ي اتفاق برانی ، اگه ای        شک نداشت ول
 

 ! کمرش نشکسته بودينجوری بود ، اافتاده

 اهه ، اون هم  دو می مهرسا ، طول درماني قبل که دکتر براي        هفته 
 
  ينجوری ادیشا.. نوشت ، واقعا کمرش شکست ی علت عدم تعادل روحبه
 
  اگه حاج محمود هم همون موقع ، که دکتر روانپزشک اون شکستینم
 

 ! ، اونجا بود زدی رو محرفها

 : شونه اش زد و کنارش نشست ي روی دستی        حاج

 . بگمی چدونمینم...ه ام بگم شرمندي چطوردونمی خدا شاهده نم-         

 .. بگهی چدونستی هم نمیسی        حاج رئ
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  ي ماجرا بوديتو کجا ..قی حرفو رفنینزن ا..؟!کنمی        بگه نه خواهش م
 
 !؟

  تخت ي و حواس ، روهوشی بیدخترش وقت..شدی        لب از لب باز نم
 
 ت  دسي دست روهی مادرش هم ، با گری افتاده بود و حتمارستانیب

 
  ای گنی راست مدونمینم..دونمی نم" که کردی می و طول اتاق رو طدیکوبیم
 
 ! که سهله ریتقصی بی مقصر بود ، حاجای دني همه " نه

  ی چدونمینم... ما هم جهنمهي خونه ي اوضاع دو هفته اس تو-         
 

 ..دونمینم... مردبگم

  :دیباری حاج محمود مي از صدای        شرمندگ

  حرف نی اي اگهی ، بجز فائزه ، هر کس درمیگی خدا رو سر شاهد م-         
 

  هجده ساله اش نشده بود هنوز ، پاش رو یاز وقت!...کردمی ، باور نمزدی مرو
 

 طالقش ..میشناختیخانواده اش رو تو شهرستان م.. ماي تو خونه گذاشت
 

  ينفره  نه ي ، برگشت سر عائله شدی بچه اش نمنکهی دادن بخاطر اکه
 

  بگم جد اندر جد قبولشون داشتم خوامیم.. ندارش یچی بدبخت و هپدر
 

  و درست و مومنه ههی زن وجهی...شد همدم کوثر... آوردمش تو خونه امکه
 

 ...کردمی خود کوثر ، شک میحت..زدی حرف رو منی اي اگهیهر کس د...اس

  :دی کشي        نفس بلند
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  دونمینم... از خودت کالف سر در گم تر منم ،یدونی خودت بهتر م-         
 
 .. بگمیچ

  اش بلند شد و گهی دست گرفت و دست دهی رو با حی        پدر مهرسا تسب
 

 ..فشارشون داد.. چشمهاش نشستي ، روی با اهللا اکبر گفتنهمزمان

  سرم من ي دخترت رویدونیخودت م..ستی نگهی زن دنی به دل ا-         
 

 ..رونیبلند شده از خونه رفته ب!.. زن کنم ؟نی چکار ایول..د داره تا ابجا

  رو کامل حس ی        حاج محمود از اعماق وجودش حس شرمندگ
 
 ..کردیم

 مادرش ..شهی عروسگهی ديسارا دو هفته ... آبروم از اون ور رفته-         
 

  ی چدونمی طالق داده ، نمغامی ، قهر کرده رفته و پيری کرده سر پبلند
 

 ..دونمیبقرآن نم..ی حاجبگم

  شرمنده شد ، که ي زانوش نشست ، بقدري که روی        دست حاج
 

  و چشمش به رهی اگه شده بمی بلند شه بره و حتخواستی دلش مفقط
 

  دوش حس ي رو روی بار شرمندگينجوری که افتهی ساله اش نی سدوست
 

  ..کنه

  رو ری نبود که بشه تقصيزی چچی بود که هنی هم ای اصلی        بدبخت
 

 ... صدا باال داد و ی دوشش انداخت و کميرو

  مثل قمر در عقرب ی        چرا ، با همسرش که ده روز تمام اوضاع
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  ساعدش ي که کوثر چهار روز قبل ، پالتوش رو روي ، به حدداشتند
 

  سالن رو ی محکم راه خروجي نگاه ، و با قدمهاهی ی و بدون حتگذاشت
 
 .. گرفته بودشیپ

  راهش ی در اصلي اشک آلود جلوي        و در جواب سارا که با چشمها
 

  فقط " ! مهی عروسگهی دي مامان ، دو هفته " سد کرده بود و گفته بود رو
 

 بابات بخواد دختر دوستش رو  !..ستی من ني جاگهی دنجای ا" بود ، گفته
 
 "! و طالق بده  مندی خونه ، قبلش بانی تو اارهی زور ببه

 ! بود دهی طالق رو شني کلمه ی گرفته بود وقتشی        آت

  چهار روز گذشته از نی ای بود که طي جمله انی جمله ، آخرنی        هم
 

 .. بود دهی همسرش شنزبان

         بعد از ده روز جنگ اعصاب و جدل و اوضاع نابسامان خونه ، که 
 

  هی از جونش مادی باکردی فکر نمچوقتی ه خونه رو ترك کرده بود ،کوثر
 

 ! و نبودش رو هم تحمل کنه ي چهار روز دورنی تا بتونه ابگذاره

  رو هم ی حاجی مقاومتي هاهی النی چهار روز آخر ، آخرنی        در واقع ا
 

  !زدی حرف نمي که رضا ، مطلقا ، کلمه ای اوضاعيتو..شکست

  رو برات یسیمهرسا دختر حاج رئ که بهش گفت ی        درست مثل وقت
 

 ! سر بلند نکرده بود که بهش نگاه کنه ی نظر گرفتم ، حتدر

 ..گفتی نمیچیه...        حاال هم همونجور
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 ؟! بود کرده ی چه غلطنی آورد ، که ای به درد منی اشتری        دلش رو ب

  حال رضا رو هفت هشت ماه قبل ، برنگشت از دی دی        چطور وقت
 

 ! ؟حرفش

  حجره از صبح تا شب ، قسمش ي و توکردی محمد التماس می        وقت
 
 ؟! ، نرفت تو گوشش " خوادی دختر رو نمنی آقا ، رضا ا" دادیم

  ی فروغچی محمد راسته و هي حرف هادی به چشم دی        چطور وقت
 

 ! ، چطور برنگشت از حرفش ؟ستی رضا ني چشمهايتو

  پسرش گرفت و يخودش با دست خودش از چشمها که ی        فروغ
 

 ... حرومزاي چشمهاي توکرد

 : اومد ی        نفسش باال نم

 ... ال اله اال اهللا -         

 ! بودم ؟فکری و بخردی بنقدری        کجا من ا

  پسر نکهی اری ، به غنجای افتاده اينجوری اچارهی بنی که ای        مقصر اصل
 

 ؟ !هی باشه کمن

 ! ؟هی من باشم کنکهی اری        به غ

 و کوتاه ..خوادی نمدمید...ستی نلشی مدمی رضا ، دخوادی نمدمی        من د
 
  !ومدمین

 !شهیدرست م...شهی        گفتم درست م

 ..        نگاهش به در اتاق افتاد

  جا نماز آب بکش واسه مردم ی عمر ههی..ی حاجری بگلی تحوایب..ای        ب
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  ، که آخر یکی نی به ایارتی از اون سفر زیه.. دم از عدل و مروت بزنی هو
 

 .. خودت هم ي بچه هاي برای نتونسر

 ... فکرش به پنج سال قبل رفتاری اختی        ب

 ! ؟هی بال رو سرش آوردم کنی من انکهی        مقصر بجز ا

 عشق و ..کردم زده اش زادیاز آدم و آدم.. کردمشینجوری        خودم ا
 

 .. اش رو ازش گرفتمعالقه

 ... الدنگ هفت جد اندر جد خراب هی        برداشتمش دادمش به 

  تا عی فرستاد سرنیی زد و آب تلخ دهنش رو پاي        چشمهاش سوز
 

 ..رهی اشکش رو بگزشی ريجلو

 ...که ندمش به پسر خودم.. ؟ی        که چ

 !امانت دختر برادرم رو         که فکر کنم نجاتش دادم 

 !        خوشبختش کردم 

 ! کردم و خوشبختش کردم مهتاب رو تی        انصاف رو رعا

 ! شدمی مسلموني        ادعا

 .. زدي به سقف انداخت و زهرخندی        نگاه

  نیحقم هم جز ا.. بال و پرم رو يدی        قربونت برم خدا ، که خوب چ
 

  !نبود

  لب ری که زی بهش انداخت و با ال اله اال اللهی نگاهمی محمود ن        حاج
 

  ..نی سمت ماشدی گفت ، چرخآهسته

  کرد آثار لبخند کمرنگ ی رو تو برد و سعنشیی        کوثر لب پا
 

 ! رو محو کنه ناخواسته
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  یصبر کرد تا اول حاج...دی که رسنی        دنبالش روان شد و به ماش
 

 ... بشهسوار

 .. رو باز کردنی و در ماشدی کشی راحت ، نفسالی       بعد با خ 

  ي با اعظم خانم حرف زده بود و اجازه ی        چند ماه قبل که تلفن
 

  برسه ي که روزکردی خواب هم فکر نمي توی گرفته بود، حتيخواستگار
 

  ، نفس ی و ناراحتهی بعد از دو هفته خون دل خوردن و حرص و گرکه
 

 ..ي نامزدنی بکشه از بهم خوردن ایراحت

  چهار روز و ترسش که اگه نی        حرص و خون خوردنش به کنار ، ا
 

  !شتری اش کرده بود بوانهی دنبالم چکار کنم دادی نیحاج

  پدر و مادرم و خواهرها و شوهرهاشون ي سر بلند کنم جلوي        چطور
 
 ! برادر ها و همسراشون و

 ! رو بگو اصال یج حالی        فام

 ... لبخندش رو گرفتي و باز جلودی دل کشي تويصدای بی        نچ

 .. گذشت ری بود بخی هر چی        ول

 : به همسرش انداختی چشم ، نگاهي        با حرکت گوشه 

  نکرده ، از ابهتتون کم ي وقت خداهی شما نی نپرسی احوالهی -         
 
  !شهیم

  لب گفت ، باعث شد لبخند کوثر پر ری زی که حاجی        استغفرالله
 

 ! بشه رنگ
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  قهر ، واهللا يری میشی سن پا منی تو ایکشی شما که خجالت نم-         
 

  !دی حالت رو هم پرسدی بایگی مراست

  و کوثر زدی ، که فقط توش غرور موج می صدا و لحن حاجدنی        شن
 

  نداره ، باعث شد گل تی از عصبانین نشاچی هدونستی سال منهمهی از ابعد
 
 ! گلش بشکفه از

 ! کوتاه اومده بود ی        حاج

 .. به پنجره انداختی        نگاه

 !        خدا رو شکر 

 ! آقا ي شما تاج سر-         

  چکسی که هي لبخنددنی همسرش فشرد و دي بازوي روی        دست
 

  همسر قدش کشف کنه ، ي  چهرهي توتونستی نمای دني خودش توبجز
 
 .. رو کامل راحت کردالشیخ

  بود که در مورد فسخ نی بپرسه اخواستی که دلش می        االن سوال
 
 ؟ !نی زدی هم حرفغهیص

  غرورش ي هم که شوهرش ، پا رونجای که تا همدونستی می        ول
 

 ! برد کرده یلی و اومده دنبالش ، خگذاشته

 اصال ..شدی طرفه باطل مکی غهیص... نبود يمساله ا اش هم هی        بق
 
 .. مورد نداشت نی در ای به نگرانيازین

  و قالب شده ، کامال از سرش ضی مري شر دختره نکهی        فقط حس ا
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 .. فکر کنهغهی به صشدی بشه باعث مبرداشته

 ! افتاد دوباره باعث لرزش شدی می چه چاهي داشت تونکهی        فکر ا

 ! همه آدم نی       ا 

 ؟ !ی و غشضی مري دختره ي کوثر روي عدل دست بگذاردی        با

  خوندن ، پامون رو باز ي چه وردستی        که مادرش با دعا و معلوم ن
 

 ! تو خونه شون ؟کنه

 !        پناه بر خدا 

 ؟! اعظم کافر نی تو نخ من بوده ای از کدونهی        خدا خودش م

 ! زن ی که رفتي  پناه بر خدا از اون سفر مکه ا      

 ! ؟يدی        چطور نترس

 !        هوف 

  !دی کشیقی داد و نفس عمهی تکی صندلی به پشتتی        با رضا

  قراره گفتی اومد و بهش می می ماه قبل هم کسکی ی اگه حتدی        شا
 
 ..ال حای ، ولکردی بهم بخوره ، از غصه دق مي نامزدنیا

 ..        لبخند زد

  گهی ديدو هفته ...کردی میدگی خونه و به اوضاع رسرفتی مدی        فعال با
 

 .. وسطنی کم حرص نخورده اچارهی سارا بود و دختر بیعروس

  !کنمی مدای رضا هم بهترش رو پي        برا

 ون ،  و افاده تسی        اگه پسر من اونقدر خواهان داره که شما با اون ف
 

  در خونتون ، خب دیکشونی با دعا و ورد و جادو جنبل ، منو منیداری مبر
 

 ! هم هست بهترش
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  یول.. خوب و مورد پسند رفت ي نهی چند گزشی        فکرش ناخواسته پ
 

 .. انداخترونی اون افکار رو از سرش ببالفاصله

 ..و آهستهآروم ... دوباره کردیعجله نم..        حاال حاال فرصت داشت

 ..        رضا هم که ماشاهللا 

  !شنوهی بگذاره جواب رد نمی        دست رو هر کس

 !        فعال سارا فقط مهمه 

 !خوش گذشت بدون من ؟.. خب حاج آقا-         

  ...دی        و خند

  بهش نگاه نکهی شربت نعنا رو از دست فائزه گرفت ، بدون انی        نازن
 

  !کنه

 ! فائزه اری برو اسپند ب-         

 ..        و با لبخند آشپزخونه رو ترك کرد

  قبل تا حاال ، آرام نگرفته ي        فائزه هنوز لرزش بدنش از دو هفته 
 

  ی رو کسسشی خي سمت انبار آشپزخونه تا چشمهاعی سردیچرخ..بود
 
  ...نهینب

  : زن عموش گرفتي شربت رو جلووانی لنی        نازن

 ! خودمون ي شربتهاي چقدر دلتون تنگ شده برادونستمی م-         

 : زدی        کوثر لبخند پهن

 ! تو دختر ي فدا-         

 .. رو بلند کردوانی        و ل

  ي کنارش نشست و دستش رو رونی ازش رو خورد که نازني        جرعه ا
 

 : اش گذاشت شونه
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 ! حاال خبر خوب من -         

  :دی       کوثر چرخ 

 !.. خب؟-         

 .. نگاه کردنی بلند کرد و به مادر ، و بعد به نازنلشی        سارا سر از موبا

 : کوثر برق زدي زد و چشمهاي انانهی لبخند شرمگنی        نازن

 ! ؟ي حامله ا-         

 کفه  گل از گل کوثر بششتریو خنده اش باعث شد ب . دی خندنی        نازن
 
: 

 ! بگو به قرآن -         

  بلند و پر شوق کوثر ، باعث شد توجه حاج محمود و محمد ي        صدا
 

 ! به طرفشون جلب بشه هم

  جلوش زی مي شربتش رو رووانی که کش اومد، کوثر لنی        لبخند نازن
 

 .. رو بغل کردنی ، نازني شکرت گفتن بلندایو با خدا ..گذاشت

  به سارا نگاه کرد ي شده اکی باريمد راست نشست و با چشمها        مح
 

  :کردی با ذوق بهش نگاه مکه

 ! ؟نیچرا نگفت.. داداشي وا-         

 هنوز مطمئن نبود .. و مادرش رفتنی        بلند شد محمد و سمت نازن
 

 ! نه ای دهی شندرست

 ثر با سر و صدا و  از آغوش کوثر جدا شده که دوباره کونی        تازه نازن
 

  ی چند قدميکوثر که محمد متعجب رو تو.. گفتنهاش ، بغلش کردشکرت
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 : رو از خودش جدا کرد و به پسرش نگاه کرد نی ، نازندی دخودش

 !قربون جفتتون برم .. فدات بشه مامان-         

  صورت ي به حاج محمود انداخت که رفته رفته ، اجزای        و نگاه
 

 :گرفتی و لبخند صورتش رو قاب مشدندی باز م ،شیسوال

 ؟! چه خبر شده -         

 !بابابزرگ !..ی مژده بده شما اول حاج-         

 ..دی        و بلند خند

  که گفت ، باعث شد لبخند پدرش ي" قربون آقام برم يوا"        سارا با 
 

 نگاه  و مادرش رو نی محمد هنوز داشت متعجب نازنی رنگ بشه ولپر
 
 ..کردیم

 ! متوجه نگاهش بود نی        نازن

  آقا و مامان جونم بهت شی پخواستمیم ..شگاهی صبح رفتم آزما-         
 

  !بگم

 : مچش رو فشردتی        کوثر با رضا

 ! قربونت برم مامان -         

  ، شدی محو که لحظه به لحظه پر رنگ تر مي        و محمد با لبخند
 

 ..شدی خوشرنگ همسر خوشگلش جدا نمي چشمها ازچشمش
 

  دوخته ی نامعلومي که به نقطه ي ، با نگاه شوکه شده ای نجفي        آقا
 

 : کردکی به گوش نزدشتری تلفن رو ببود،

 ؟ !هی چرعاملشونی اسم مدیاحسان گفت...ی گفت-         
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 !خود فرداده !... آقا نیدی درست شن-         

 :ناباور ..متعجب تکون داد        سرش رو 

 ..ی چه ربطياون شرکت قطر..؟!یگی می چ-         

  قورت داد ، باعث ی        آب دهنش رو که ناخواسته از سر اضطراب ناگهان
 

 .. حرفش قطع بشهشد

  پنجاه درصد از سهام شرکتشون رو یوانی قبل ، فرداد کي هفته -         
 

  !خودش تنها آقا!..تنها  !..دهیخر

 ! خدا ای        

 ! رحم کن ای        خدا

 ! من تو بازاره ي هی سرماي        همه 

 !        همه اش 

  کار نهای با امیما ده ساله دار!.. ؟یمطمئن!.. مگه ممکنه احسان ؟-         
 
 ؟!میدیچطور نفهم..میکنیم

 خودم هم هنوز تو شوکه ...ی نجفي بگم آقای چدونمی من نم-         
 
 گفتم تا مطمئن نشدم خبرتون .. قطرروزی و متش رو فرستادم ديدینو...ام
 

 !متاسفانه ..راسته آقا...نکنم

 ! خدا ای        

 !        چطور تونسته ؟

 ؟ !هی        مگه شوخ

  ی ، مگه شوخی پنجاه درصد از سهام اون شرکت غول عربدی        خر
 

 ؟!بود
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 ! الف بچه هی        

 .. الف بچههی آخه        

 ...دی چونه اش کشي فرستاد و دستش رو رونیی        باز آب دهنش رو پا

  ، منجمد گهی دي هی ، تا چند ثانی صندلي        حس کرد اگه بمونه رو
 
  !شهیم

 :        بلند شد 

 ؟! متش االن قطره -         

 ؟!چکار کنم .. بله آقا -         

 :ان شوکه ، شروع به راه رفتن کرد        ناباور و همچن

  !ری رو برام بگی اللهفیس ...ی اللهفی س-         

 ! سرم شده ي توی چه خاکنمی ببری        بگ

  و ی اللهفی ، سدندی فهمروزی خودش تازه دي        هر چند ، اگه آدمها
 
 ... باشنددهی ، فهمي زودنی به اتونندی ، نمهیبق

  داد و دستهاش هی مبل تکيدستش رو به لبه ...د        تماس که قطع ش
 

 .. فرو بردبی جي تورو

  که تو ذهن ترس يزی ، دستهاش رو مشت کرد و تنها چبی جي        تو
 

 ! اش بود ، نگاه آخر فرداد بود خورده

  هلش داده بود ، و شی اختصاصيمای هواپي توی        سه ماه قبل ، وقت
 

  !ستادیقاب در ، ا ي به لبه هی با تکفرداد

 ! تو اون نگاه نبود یچی هقای        دق

  هم اون لحظه ، ماتش برده دی خود سعی نبود ، که حتیچی        اونقدر ه
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  !یچی از اون همه هبود

 ؟! تونسته ي        چطور

 ؟!        اون همه پول رو از کجا آورده 

  اش قهی يو رو اومد رونی ببی دست راستش از جاری اختی        ب
 

 ..نشست

  من ،ي هی سرماي        همه 

  !ای        خدا

 ! نسوز ينتهایمی خام لي        شده ماده 

 ..        که فقط شرکت ِ

 .. به گردن خشک شده اش دادی        گره کراواتش رو شل کرد و تاب

 .. خداای        

 ! ازم بخرشون ؟تونهی        فقط شرکت فرداد م

 ؟! به سرم شده ی     چه خاک   

 ! جان نیلی هستم ، آانی مراد-         

  " چندش " از خودش فاصله داد و همراه ی تلفن رو کمنیلی        آ
 

  قرار داد ،و تکون سر ی گوشی دهني که روی که گفت ، با دستي اآهسته
 
 ! کردی پشت خطي لب و لوچه اش ، شروع به در آوردن اداو

  !دییرما بف-         

  !شی        ش

  که دی قبل فرموديهفته ..؟ !یوانی کي دارند آقافی امروز تشر-         
 

  !رمی تماس بگامروز

  !یچقدرم از خود راض..        هه 



 2126 

 ؟! داره ی خوشگلي صدایلی خکنهی        واقعا فکر م

 !رررااب.. خخهی        عنکبوت چادر

  ی مخفییقدرت رو داشت ، فرداد رو جا نی انیلی        در واقع اگه آ
 
  صداش رو بشنوه ، ی گوشچی ، نه هنهی اون رو ببی چشمچی که نه هکردیم
 
 ! در موردش حرف بزنه ی دهنچی نه هو

  ..نی        چه برسه به ا

 !رررااب.. خخهی        عنکبوت چادر

 ه شروع جلسه شون دار..دی صبر کندی چند لحظه بایول.. هستن بله-         
 
 .شهیم

  !کنمیمن صبر م...زمی عزکنمی خواهش م-         

  و همراه چند دی کوبزی مي که کرد ، روي رو با تق بلندی گوشنیلی        آ
 

 ..گفتن ، بلند شد"متنفرم ازت " بلند بار

  باز شده بود و نجای پاش به اي که دخترك چادریلی        هر چند اون اوا
 
  ، ته دلش رهیگی ملشی ، تحوهی بقي ، سواگهی جور دهید  فردادیدی منیلیآ
 

  و ازدواج ي نامزدشهی دخترك باعث منی اشاهللای شده بود که اخوشحال
 

  ده ساله ام که تصاحب ي الوقوع فرداد ، بهم بخوره و من به آرزوبیقر
 

  صداش دنی دست خودش نبود که با شنی چموش هست برسم ،ولپسرك
 

 !ردخوی حالش بهم مهم
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  نمونه که از خودش هی بقي برای که شکزدی حرف مي        جور
 

 ! وجود نداره ای دني توخوشگلتر

  نیلی نبود که آی حال بهم زن ، تنها کسهی        البته که دختر افاده ا
 

 ! متنفر بود ازش

  لی ، تبدکردی ، که به فرداد نگاه میی مونث دو پاي        هر موجود زنده 
 
  چطور هر روز داره دونستیخودش هم نم..شدی منیلی آین خون دشمبه
 
 !شهی از روز قبل عاشق مشتریب

  دفتر فرداد بود ی که منشی سه سالنی بود که تو ابی عجیلی خی        ول
 
  ، برخالف کردی مدای اتاق رو پنی ورود به اي که اجازه ي از تنها دختر،
 
 ! بودی اومد ، الهه نجفیبدش نم ! لشیم

 ! فرداد ی        نامزد رسم

 .. باز شدششی        ن

 !        البته نامزد سابق 

  دختر سبزه ی ، ولادی کرده بود از الهه هم بدش بی سعیلی خنیلی        آ
 
  تونستی نمچکسی نگاه مظلومش داشت ، که هي تويزی قد بلند ، چي
 

  !ادی بدش بازش

  چند بار به خودش نکهی با وجود ا سکته کرده ،دی شنی وقتی        حت
 

  براش دعا هم کرده بود و یول!.. کار رو نی نکن انیلی داده بود که آهشدار
 



 2128 

  نکهی هر چه زودتر خوب بشه به شرط اشاهللای دعاش افزوده بود که ايانتها
 

 ! از سر من و فرداد برداره دست

 .. فرداد بگه نداشت بهیلیاصال تما.. به در زدي آهسته اي        تقه 

 درست بعد از بهم ... از کنه نبودي خبرگهی        هر چند چند ماه بود د
 

  ، دیرسی چش و چال سبزه که منیفرداد به ا..یول.. فردادي نامزدخوردن
 
 !شدی مگهی جور دهی

  !زنهی بود چقدر مهربون باهاش حرف مدهی        بارها د

 قربونت برم " دلش ي ، تودیرو د فرداد نکهی        وارد شد و به محض ا
 

 ! نثارش کرد "یاله

 ! ؟یوانی کي آقا-         

 ! جان ؟-         

  با خودش فکر کرد چقدر قربونت برم نیلی        فرداد سر بلند نکرد و آ
 

 ؟ !بسته

 ؟! جانم یگیم!! ..        جانم

 ند نکنت  سر بلی ژست خرکنی اي کنم براکهی تکهی        بزنم خودم رو ت
 
 ؟!

 ! اون خانم چندشه باز تماس گرفت-         

 : بود پدشی        هنوز سرش تو آ

 ! نشده؟ي از جوادي خبر-         

 ..بهش گفتم ..یتماس گرفتم ول.. هنوز نه-         

 ؟! کدوم چندشه -         
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 ! داد شینی به بینی چنیلی        آ

 !خخ  ..هی چادر-         

 ! ناخودآگاه بسته شد نیلی آشیاد سر بلند کرد و ن        فرد

  !دونستمی        با خودش گفت ، م

  !ای        ب

 ! نشده ، شاخکهاش فعال شدیچی        هنوز ه

  !ي        کثافت چادر

 ؟! داره مگه آخه ی سبز و پوست زرد ، چي چشمهاهی ری        بغ

 !        کثافت 

 ؟ !ی ک-         

 ! کثافت        

 : به چشمهاش داد ی تابنیلی        آ

  !يزی چنی همچهی ! دونمیچه م..ي مراد-         

 !        کثافت 

 ؟ !هی سا-         

 !        عوووق 

 !        عوووق 

 : برگرده خوادی رو گرفت و نشون داد مرهی        دستگ

 .. بهش بگم تو جلس-         

 ! وصلش کن -         

  هم فشرد و در ي به همراه تکون سرش ، دندونهاش رو هم رونیلی     آ   
 

 ! بست رو
        

  هی ، ساشدی مدهی و آهنگ انتظار شنشدی که تماس وصل مینی        ح
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 ! دندون گرفت ری کار دست دوستش رو بلند کرد و زهی نمدیوانی لریز

 !محکم ..        محکم گاز زد

 ..کردی مهی گردی        نبا

 ! بله ؟-         

  و ي که باعث زنده بودنت هست رو بشنویی صدانی اشدی مگه می        ول
 
 ؟ !ی نکنهی شوق گراز

 ؟! بله -         

  سه ماه که دی و تو به اجبار باگردونهی برت می که به زندگي        صدا
 
  !ین نکدای پدنشی شني برای راهچی و هی از سه قرنه رو تحمل کنشتریب

 ؟ !هی سا-         

 ! حس کرد نفسش بند اومده هی        سا

 ..با همون لحن...        دوباره همونجور

  تکون ي ، جورهی ساي " هی " لبش موقع گفتن ي        حتما هم گوشه 
 

 ! صد بار براش جون دادشهی که مخورده

 !        بازم بگو 

 ! ؟ی خودت-         

  که از دهنش ی دهنش گرفت تا آهيور دستش رو جلو الفی فهی        سا
 

 ... شده بود به اون ور خط نرهخارج

 ..دی کشیقی        نفس عم

  بار نی آخري اونجورنکهی بعد از ای ولدونمینم..زمی خودمم عز-         
 
 خودمم .. آرهیول..؟! نه ای زمی باز هم بهت بگم عزشهی ، مدمتید
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 !نفسم  ..میزندگ..زمیعز

 : جرات داد هی        سکوت پشت خط ، به سا

 تا بهت .. فقط صدات رو بشنومخوامیسه ماهه م! فرداد !  نفسم -         
 

  بگم ، که هنوز خوامینم.. سه ماه داشتمنی که تو ایاالتی خي از همه بگم
 

  کمرنگ ی آبشرتی از لمس تکنهی دست چپم ، زق زق ميانگشتها
 

  سانت از انگشتت که موقع هی بگم همون خوامینم...قربونت برم !..خوشگلت
 

  ی بشم از کل زندگمونی به دستم خورد ، باعث شد پشی ، اشتباهيآشپز
 
 که چرا .. سانت سر انگشتت برم من هی اون يفدا.. که تا حاال داشتميا

 
 .. بگم خواستمیم.. خاطره بردارمشتری از اون دو ساعت بنتونستم

 
  نی بگم چقدر ای حتخوامینم..میزندگ..زمیعز..د  اصال فرداينبود..نشد

 
  رد بشم یابونی شده چند روز بعد از تو ، از خی بار ، حتهی آرزو کردم مدت

 
 .. بگم خوامیفقط ، م..ي تو ازش رد شدکه

 : و ادامه داد دی کشي ادانهی        نفس ناام

  هی برات يد رو ، و آرزوم بود که بهم اجازه بدتی پست جددمی شن-         
 

 ! گل بفرستمدسته
         
 ! ؟يشنویم! یزندگ.. فرداد-         

  !يری تماس بگی ولکردمیفکر نم!.. آره-         
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  ، با هم شروع به نواختن ای دني هایقی موسنی بهتري همه یی        گو
 

 ..کردند

 ؟! خوبه نقدری صدا انی        چرا ا

 !        چرا خدا ؟

  توش داره که آدم یچ" يری تماس بگی ولکردمی فکر نم"ه         مگ
 

  بندازه نیی پنج پاي طبقه ي بلند شه و خودش رو از پنجره خوادی مدلش
 

 ! باشه می زندگي صدانی آخرنی اخوادیدلم م!.. خدا ي اکه

 !        بذار باشه 

  يفدا!.قربون طرز حرف زدنت برم ...قربون صدات برم.. قربونت برم-         
 

  به ي اونجوريکردیفکر م..؟!يکردیچرا فکر نم.. توشه ی سرت و هر چاون
 

  هیزی ، چخورهی منی چشمت موقع خنده ات چي و گوشه یکنی نگاه مآدم
 

 ؟ !خوادی آدم تا دم مرگ نمکه
         
 ؟! بفرستم دسته گل رو -         

 !و باز کرد  چشمهاش رو از شدت اضطراب بست ، فشار داد هی        سا

 ! آره -         

  تو محل کارش ، همراه چشم بستنش هی اتاق سايژنهای اکسي        همه 
 
  ، نفس ي اش شد و باالخره بعد از سه ماه و اندنهی سي با هم وارد قفسه ،
 

 !دی کشیراحت
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  اونقدر یتونی میحت..؟ !امیخودمم همراهش ب..؟ !زمی عزی خودم چ-         
 

  چونه ات رو حس ری خوب زي بوهاي تا نذاری عطر بزنی که کلی باشنامرد
 

  !می زندگامیبذار ب..یول..کنم
         
 ! تو رو قرآن بگو باشه -         

  رو داشت از هم هی        نفس بلند فرداد از پشت خط ، بند بند وجود سا
 

 !کردی مباز

  !رمیگیتماس م..دمیرس..ستمی نرانی بعد اي تا اواسط هفته -         
 

  گهی ساعت دمی گفت تا ننیلی به آنکهی        تماس رو قطع کرد و بعد از ا
 
  رو وصل نکنه ، تلفن رو سر جاش قرار داد و ی تماسچی ، هي بهونه اچی هبا
 
  هی تکشی صندلی که پشت گردنش گذاشت ، به پشتیی دستهابا
 

  ي برهی بود که و گرم شدی بعد ، تازه چشمهاش کمي قهی دقستیب..داد
 

 .. چشمش رو با اخم باز کنههی باعث شد لشیموبا

  اش هم باز بشه ، گهی دو صفر اول شماره ، باعث شد چشم ددنی        د
 
  نقش ي ، بخاطر چهار تا دو ی سرش از صندلی کنده شدن ناگهانیول
 

 ! آخر شماره بود ي بسته

 ! بکشه یقی کرد نفس عمیع قرار داد و سزی مي        هر دو آرنجش رو رو

 ! لبش نقش بست ي ، بعد از بوق سوم ، روشخندی        ن
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 ، متوجه شد بهتره خودش  ! شرفی        باالخره مردك الدنگ دزد ب
 

  !رهی بگتماس

  کوتاه نکهی ایعنی نداشتن ، ی با ورشکستگي مرزای شد گوشی        حال
 
  !رهی و خودش تماس بگادیب

  !رهی دفترش با دفتر قطر تماس بگنکهی        نه ا

 ! اتصال رو زدي        دکمه 

 ! شروع نکردی        ول

 ! بزنهی قصد نداشت حرفیی هم گوی        پشت خط

 !رسوندی تنفس حرص آلودش ، بهتر منظورش رو مي        صدا

 ! ؟یوانی جناب ک-         

 ! لبش بوديپوزخند رو ابروش رو باال فرستاد و هنوز هی        فرداد 

 ! جانم ؟-         

 ! ، باعث پررنگ شدن پوزخندش شدی نجفی        نفس بلند عصب

  دراز وانی دست ديشده بر بد.. به مصداق شعر اون بنده خدا ای گو-         
 
! 

 : دادهی تکی دست خودش رو بغل کرد و دوباره به صندلهی        فرداد با 

  ي رو هوا بود ، شاهنامه بخونم برامی اگه زندگکنمینم فکر ی من ول-         
 

  !طرفم

 : فرستادرونی بینی نفسش رو از بی        نجف

  که تو ذاتته يزیاون چ..؟ !يبچه باز!.. فرداد ؟ی چکار کنيخوای م-         
 
 !؟
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  که تو باهاش ی شرکتشدی نميبا بچه باز..؟! جناب هی چیدونی م-         
 

 !و بخرم  ریکنی مکار

  کشهی چقدر طول ميواقعا فکر کرد !..نهی بخاطر همي بچه اگمی م-         
 
 ! کله پات کنم ؟تا

 و من پولش رو  !..ي بازار داري نسوز تونتیمی تو پونزده هزار تا ل-         
 

 ! وسط نی اشهی کله پا می تماست رو قطع کنم ، کیکنیفکر م!...

  که ی از کسنویا ! دهی به منزل نرسچوقتی ه بار با حقه پسرجان ،-         
 

  رفتنها رو از نیی باال و پانی و هزار تا از اختهی رو تو بازار رشی و جوونعمر
 

 ! گذرونده گوش کن سر

  و تو و نارگل جونت و جفت شهی ، باعث منیی قلم باال و پاهی نی ا-         
 

  !کهی دست ، مرتنیری بگیی گداي ، کاسه دخترات

  هم رد نویا...ی قبلي از معامله هایلیمثل خ.. معامله اسهی هم نی ا-         
 
 ! هایمثل قبل..کنمیم

 !ردش کن  !..اروی االی!.. ردش کن پس -         

 ! ؟نهیحرف آخرت هم!  ؟ی کنکاری چيخوای م-         

 ؟ !یاک.. پس نخوريادی تو چنته ، گه زي نداریچی ه-         

 !مثل دو تا مرد .. روشن بشهفمونیگرفتم تکل تماس -         

 ؟ !ي مردی بگيخوایم!..مرد !.. هاها -         

 ؟! فرداد يخوای می چ-         

  !خوامی می چیدونی م-         
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 ؟ !ياری بی اسمش رو حتي که حق نداریدونی م-         

 ؟! که جنازه اش هم مال منه یدونی م-         

 ! خط برقرار شديخشم ، هر دو سو از سر ی        سکوت

 تو ..خطر کامل هنوز از سرش برطرف نشده !.. حالش خوب نشده -         
 
 ؟! فرداد يخوای میچ

  !موی روز عروس-         
         
 .. رو لشیوسا..صداش رو .. شماره اش رو -         
         
 !زنم رو ... خودشو-         

 ! فردادي بهم خورده داري نامزدهی تو !...ستی زنت ن-         

  !ي تو هم پونزده هزار تا بشکه جنس خام دار-         

  به کشتنش يخوای که ميدوستش دار!..؟ي واقعا دوستش دار-         
 

 خبر ..؟ !شیدید!.. مونده ی جون ازش باقمهی نهیالهه االن !..؟يبد
 

 !؟ی چیعنی ی قلبي دو بار سکته یدونیم..؟!يدار

 .. مشت کردزی مي     دستش رو رو   

  ي ساله ات هم پر نشده ، دو تا سکته کی و ی سی حتیدونی م-         
 

 ؟! زنده موندن ی شانسیعنی ، ی قلبکامل

 .. هم فشردي رو از شدت خشم روشیی انتهاي        فرداد دندونها

 ش  سري باالياری قلب رو بي دکترها و متخصصهانی بهتریدونی م-         
 

 ! ؟ی چیعنی ، ستی آدم بشو نگهی دنی ايو هر روز بشنو... روزهر

 همراه دست مشت شده اش ، اجازه نداد ..        فرداد چشمهاش رو بست 
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  !ی ولادی برونی بیاشک

 ! فرداد ی نگذاشتی ازش باقیچی ه-         

  !زنهی مرونی حلقش بي        حس کرد جونش داره از تو

  !خوامیم... ازش مونده روی هر چ-         

 ! رو بفرستم ؟شیچ !..یرسونی رو متی پست فطرتتی نها-         

  خورد و یتکون.. دادن ندارههی تکي برای توانگهی        فرداد حس کرد د
 

  شیشونی پي هیو دست چپش رو محکم تک.. گذاشتزی مي رو روآرنجهاش
 

 ..کرد

 !..رده در مورد من اشتباه ک.. دخترت-         

 منم .. فردادستیجاش ن..؟ !می در موردش صحبت کنيخوای م-         
 
 ! بشنوم يزی چخوامینم

  دیبا.. با خودش حرف بزنمدیبا!  بزنم ی با تو حرفخوامی منم نم-         
 
  !نمشیبب

 .. بشهتی چطور بگم که حال-         

 دعوتم ! به درك  نفرستمت يخوایم..ورکمیوی ماه ، ننی اواخر هم-         
 

 ! ناهار به خونه ات ي براکن

 ! ؟يشعور ندار..؟! تو ي فهم ندار-         

  ي توی بلند شد و دستيدی ، با تکان شدی صندلي        فرداد از رو
 

 ...دی کشصورتش

 ! شده سی خی کدی        نفهم
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  نی هاش ، تلفن رو بنی آستدنی        سمت کتش رفت و در حال پوش
 

 : و گوشش گرفتهشون

 .. به هر حالیول...شهی بابا که از قضا داره نفله مهی..ی تو باباش-         

 :        تلفن رو با دست گرفت

  یبهش حال !.. ینی مهربون من رو ببي که روي شانس رو دارنی ا-         
 

  ادیب فتهیباهام راه ب!  بعد از ناهار دیبا! بهش بگو  !..امیدارم م!  ، که من کن
 
  چمی نسخه ات رو بپيخواینم.. رو جمع کنهختی که از من ریی آبروادیب!..
 

  ، تا اسمم رو وارد شناسنامه اش ادی کن باهام بیبه دخترت حال !..ینجف
 

  !کنم

  دست فشار داد يتلفن رو تو... قطع کردعی        منتظر جواب نموند و سر
 
 ..د بلند و محکم ، در رو باز کري با گامهاو

  صورت کنار زد، تا تمام قد ، ي رو از توشی چتری مشکي موهانیلی        آ
 

  !نهی رو که شک نداشت باالخره مال خودش خواهد شد رو ببيمرد

 ؟! جغله يبری        دل منو چقدر م

  شدن فرداد بهش باعث شد ، کی زد و نزدیی        لبخند دندون نما
 
  !ستهیبا

 ! ؟ بله قربان-         

  :نیلی صورت آي داد توی        فرداد چشمهاش رو تاب

 ..انیمراد...دختره... اون-         

 !شی        ش
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  !شی        ش

 !        ععع 

  !هیسا..رمی بنداز باهاش تماس بگادمی برگشتم -         

  به صورتش داد ، همراه چندش گفتنش ، باعث شد نیلی که آینی        چ
 

 : ابروش رو باال بفرسته ي تاهی فرداد

 ؟ !هی چ-         

 !یچی ه-         

  :نیلی شد آنهی        دست به س

 ! ؟يری امشب م-         

 !        فرداد ساعتش رو نگاه انداخت و سمت در رفت

 ! آره ؟-         

 ! نگاهش کنه ی و عصبستهی باعث شد بانیلی بلند آي        صدا

  به خودش ی تصنعي انداخت و حال مظلومانه نیی رو پا سرشنیلی        آ
 

 :گرفت

 ! خب شهی دلم برات تنگ م-         

  دو درصد احتمال یزنی حرف مي داری هم بکن بهم وقتی لطفهی -         
 

 ! تو ي کم داردوننی نمنجایهمه ا!... باشمستیی ردی شابده

  !گمی به محسن م-         

  کنمی اش مکهی دوتنمشی پدرسگ رو اگه من بب دِ همون محسن-         
 

 ! من و خودش دِ برو ي رو انداخت تو پاچه تو

  هی وار ، شروع به گری با دست صورتش رو پوشوند و تصنعنیلی        آ
 

 :کرد
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  ام بهت چارهیداداش ب!.. ؟ادی؟ چطور دلت م!ي به بابام فحش داد-         
 

  !نجای اامی کرد که گفت من باعتماد

 :        فرداد چشمهاش رو گشاد کرد 

  از صبح تا یمالونیکم روانمو م!.. هم بدهکار شدم يزی چهی.. نه بابا-         
 

 ؟ !شب

  ییتا جا..دادی خنده دار خودش ادامه مي هی همچنان به گرنیلی        آ
 

  :رهی صورت فرداد شکل بگي توي باعث بشه لبخند محوکه

 !مسخره . !.نمتی بب-         

  حالت چهره اش رو عی دستهاش رو از صورتش برداشت و سرنیلی        آ
 

 : کردعوض

 ؟ !ي باهاش قرار بذاريخوای دوباره م-         

 ؟ !ی با ک-         

  !زهیچ... با اون-         

 ! و موهاش رو کامل پوشونددی        مقنعه اش رو جلو کش

  ي حالت کج و کوله نطوریاش، و هم کج و کوله ي مقنعه دنی        د
 

 ! جلو اومدنشیو کم.. ، باعث پر رنگ شدن لبخند فرداد شد صورتش

  !شدی می خوردنیلی وقتها خی        خواهر محسن بعض

 ! بهش دست زد شدی که نمفی        ح

 ! دست زد شدی ، به امانت نمگذاشتی        خودش هم که م

 مگه امتحاناتت ...ی باشنجای اخوادیتو هم نم.. !.گردمی دوشنبه برم-         
 

 ! ؟ستی نکینزد
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 !امتحانات  !..کیچ..؟!ی مواظبم باشيخوای حاال مثال م-         

 ؟! چکارت کنم پس -         

  ایب..باهام قرار بذار!.. کم دوستم داشته باشهی..دونم؟ی می چ-         
 

  !میخواستگار

 !ده نشد کرد نخني        فرداد هر کار

 : سمت در دی        و چرخ

  تو رو ای ، ادی خودش بای.. امشب رمی باشه با محسن تماس بگادمی -         
 

  !ي بربفرستمت

  !ی اگه باز باهاش قرار گذاشتکشمتی فرداد م-         

 ... با خنده عقب رفت نیلی و آدی چرخی        فرداد عصب

  ی و وقتزی ميکارش رو پرت کرد رو خودنیلی        در که بسته شد ، آ
 

 !زی مي رودی کوبی ، دو دستنشست

  يدختره .. بزنه خی از سرما ندتی ببنکهی قبل از اشاهللای ا-         
 

  !خخخررراب
 

  کردی می که پشت سرش قالب کرده بود ، سعیی        فربد با دستها
 

 !رهی بد موقع اش رو بگشخندی نيجلو

  که از یی از حدقه در اومده ، و دستهايه با چشمها کی سوفدنی        د
 

  و بسته شدی و باز مخوردی تکون می که هیی فاصله گرفته بود، و لبهابدنش
 
  که یی ها و دقهاي اومد، تمام اعصاب خردی نمرونی ازش بیچی هی ول،
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  !بردی منی مدت بهش داده بود رو ، داشت از بنیا

 !بگو .. دوباره -         

      اما لحن به شدت مظلومانه و ناباورش ، باعث شد بتونه لبخندش رو    
 

 ! کنه یمخف

 ! رو گفتم زی همه چ-         

 ! بوددهیحتما اشتباه شن.. سرش رو تکون داد ی        سوف

 !بگو فربد .. دوباره-         

 : اش رو از در گرفت و دو قدم جلو اومدهی        تک

 ! هم گهی دچوقتیه!..ستی در کار نندهی ، ماه آیم مراسچی ه-         

  ی صورتش تکون داد که اگه باز هم سوفي جلوي        و دستش رو جور
 

 ! ، با حرکت دستش منظورش رو رسونده باشه دینفهم

 ..تویم.. چطور -         

 : دهنش گرفت و همون موقع بغضش شکست ي        دستش رو جلو

 ..من..فربد ..م من دوست دار-         

 :        فربد دستهاش رو باز کرد 

  !یمن دوست ندارم سوف!..من ندارم !.. ندارم-         

  زی همه چکردیحس م.. دهن بردي اش رو هم جلوگهی دست دی        سوف
 

 .. چشمهاش به حرکت در اومدهيجلو

  کاریمگه چ..بگو..خوامیمعذرت م.. کردم فربدکاریچ.. من -         
 

 ..بخاطر..غلط کردم..کردم

 ..ی سوف-         

  دوست دارم یلیمن خ..بخدا ..؟یگی قبل مي هفته ی بخاطر مهمون-         
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 .. لباست یکیگفتم اون ..گفتم..بخاطر خودت..فربد

  ي که روییبا دستها.. تمام موندمهی افتاد و جمله اش ناری اختی        ب
 

 فربد با احساس ..شدیظه بلندتر م زده بود و هق هقش که هر لحنیزم
 

  قبلش ، چند ي چند لحظه ي انهی نسبت به لبخند موذدشی شدیمونیپش
 

 : کردی رو به سرعت طماندهی باققدم

 ..زمی عزی سوف-         

  کرد و با کشیبه خودش نزد..        کنارش نشست و شونه هاش رو گرفت
 

 و از اشک پاك  کرد صورتش ری ، سعی صورت سوفي دستش توحرکت
 

 ...کنه

 .. کت رو بیکی بخاطر خودت گفتم اون -         

 .. شده بودزی ، واقعا ترحم انگی شوکه شده و ناراحت سوفي افهی        ق

 .. گوش بدهیسوف..ستیبخاطر اون ن.. اصال-         

 !ه؟ی بخاطر چ-         

 ..نی بب-         

  ي کردیبگو شوخ... کردم باهاتیوخبگو ش..فربد ..؟ !هی بخاطر چ-         
 

 ..باهام

 .. کرددنی شروع به باريشتری اشکها با شدت بلی        دوباره س

  از چه دونستی        فربد مستاصل بهش چشم دوخته بود و اصال نم
 

 ! استفاده کنه ي اجمله

 ..فقط.. من -         
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 م ناراحتت  کرديهر کار..فربد غلط کردم..خوامی معذرت م-         
 

 ..خواستمیبخدا نم..کرده

  هق یول..تا ساکتش کنه..میمال.. دهنش گرفتي        انگشتهاش رو جلو
 

 ..کردی رو کباب می ، هر دلی سوفي هاهق

 .. دوست داشته باشمتونمیمن نم..ستی تو نری تقص-         

 ! از تو دوست دارم شتریهزار برابر ب.. رو ي اگهی کس دی        وقت

  !ی سوفتونمی نم-         

  نفسش رو هم ي ، که صداهی چند لحظه ، نه تنها گري        برا
 
 ..يبجز هق مظلومانه ا...دیشنینم

  بود ی سوفي تو چشمهايزیچ.. کرد به چشمهاش نگاه نکنهی        سع
 

 :کردی فربد رو شرمنده مکه

  یسوف..می جلو نرنی ا ازشتریبذار ب ..افتادهی ما ننی بی اتفاقچی ه-         
 

 .. برگزار بشهمونی مراسم نامزدندهی آماه

 .. فربد-         

 !طالق ..بره جلوتر..مونهی دستمون مي بهم خورده روي نامزدهی -         
         
 .. ساله ات هم نشدهستی بی تو حت-         

 .. من دوست دارم-         

 .. من ندارم-         

 ..نویا.. نگو-         

 ..باهات ازدواج کنم ..تونمینم.. من -         

 ..کنمی می تو بگي هر کار-         
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  و رهی ، باعث شد ازش چشم بگی و لحن سوفافهی قزی        حالت رقت انگ
 
 !فشردی دست مي که توی سوفيانگشتها.. بشهرهی انگشتش خبه

 .. کنم فربدکاری چ-         

 :اه کنه لب زد بهش نگنکهی        بدون ا

  .ی آروم باش سوف-         

 ..يدی منو بخشی کنم که بگکاری فربد بگو چ-         

 ..کنمی خواهش م-         

 ..غلط کردم فربد.. من غلط کردم-         

  از حس ی کمشدی اش هم باعث نمافهی نگاه نکردن به قگهی        د
 

 ! کم بشه خجالتش

  ، ی سوفدی شدي مظلومانه ي هی گرونیو م        دستهاش رو رها کرد 
 

 : کردبغلش

  نی بخواد به ازی همه چکردمی فکر نمیسوف..خوامی معذرت م-         
 

 ..منو ببخش.. برهشی پسرعت

  شده باشه ، فشار دستهاش رو تشی انگار تازه متوجه موقعی        سوف
 
 : تر کی کرد و فربد رو به خودش نزدشتریب

  امی مدت نمهیمن .. زمی عزی کنی معذرت خواهخوادینم.. نه-         
 
 ؟!باشه ..یتا هر وقت تو گفت..نجایا

  صورت ي جمله اش رو توری به خودش داد تا بتونه تاثی تکونی        سوف
 

  بوده که فربد رگذاری تاثي جمله اش عاقالنه و بقدرکردیحس م..نهی ببفربد
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 !کنهی الفور قبول می فحتما

 ! نتونست ی ول       

  موفق بشه و بهش نگاه کنه ، ی نداشت که اگه سوفی        فربد شک
 

  هم هی امکان داره همراهش گری دلش براش خواهد سوخت که حتاونقدر
 

 .. دور شدن بهش ندادي به خودش فشارش داد و اجازه شتریپس ب !.بکنه

 ..یشی تو با من خوشبخت نمزمیعز.. تو-         

 ! خوشبخت بشم خوامیمن نم..اشکال نداره -         

 .. زدهی گرری        و دوباره ز

  کردی فکر نمچوقتیه..سوزهی        و فربد هم حس کرد چشمهاش داره م
 

 ! بسوزه ی سوفي برسه که دلش برايروز

  دوست یلی رو خگهیما همد.. فربدخوامی من تو رو فقط م-         
 

 ..غلط کردم..رو خدا دوباره مهربون باشفربد تو ...یخودت گفت..میدار

  ي موهاي        فربد چشمهاش رو بهم فشرد و دست آزاد ترش رو رو
 

 : به حرکت درآورد یسوف

 ! منو ببخشیسوف..خوامیمعذرت م!.. متاسفم -         

 ..تو رو ..ينجورینگو ا.. نگو-         

 ..نجایا..تیگ دنبال زندي بردیتو با..کنمی خواهش می سوف-         

  با بای خودش رو از فربد جدا کرد و تقريدی با تکون شدی        سوف
 
 : زدادی گرد بهش نگاه کنه ، فري که باعث شد فربد با چشمهایغیج

 ..نجاستی من ای زندگ-         
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  فربد شوکه شده ي نهی سر و سي دستهاش رو روی آدم روانهی        مثل 
 
  :رهی دستش رو بگي ضربه هاي جلونستتویو فربد نم . دیکوبیم

 ..خوامینم..خوامی نمگهی دهی زندگهیمن ..ییتو.. تو-         

 ..آروم ..باشه..ی سوف-         

 ..خوامی نم-         

  !نمتی ببخوامی االن منیهم!.. االن نی هم-         
         
  !يای بدیبا..گهی دایب.. ؟يای م-         

 ..خوام برسم اونجا من تا ب-         

 :دمی کوبنی زمي        پامو رو

 !زود باش ..من منتظرتم ..یرسی مایب.. تازه دو هم نشده هنوز -         

 ! ربع به سه االن هی -         

  !کنمی مهی بخدا گر-         

  که يو با لبخند.. قطع کردمدمی خنده اش رو که شني        صدا
 
 .. رو داخل روپوشم گذاشتملیبا کنترلش کنم موتونستمینم

 حس .. نکرده بودمی احساس خوشحالنقدری تو عمرم اچوقتی        ه
 
 ! مثل درآوردن بال بودرشینظیب

  که تونسته بودم به ترسم از مامان غلبه کنم و شی چند روز پی        حت
 
  رو انی جرنی کنم ای و بهش با زبان خوش حالرمی تماس بگدی برادر ناهبا
 

 ! خوشحال نشده بودم نقدری نده هم ، اادامه

  که ی ، با احساس قدرت و اعتماد به نفسدمی شدی        حس خوشحال
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 ! بوددهی حال خوب بهم بخشهی شده بود و ی نداشتم قاطچوقتیه

  !ستادنی خودم اي پاي        حس واقعا بزرگ شدن و رو

  از مامان نکهیدم ، بدون ا که نخوام رو انجام ني کارتونمی منکهی        ا
 

  !بترسم

  يزی چي عسکري تماس گرفتنم با آقاانی        هر چند مامان هنوز از جر
 

 ! بوددهینفهم

  خوب تونسته بودم محترمانه ، به نقدری انکهی از اشدی        واقعا باورم نم
 

 ! موضوع بشه نی االیخی ندارم و بي کنم بهش عالقه ای حالي عسکريآقا

  رو بزنن از شی مادر و خواهرهاش تونسته بودند راای      هرچند که گو  
 

 !مشخص بود اصال..قبل

  ادی انگار زدادی گوش می تفاوتی جور بهی زدمی باهاش حرف می        وقت
 

  !ستی براش مهم نهم

  بچه ي خنده يصدا.. به سمت اتاق استراحتکردمی        داشتم پرواز م
 

 در .. رفتم فقط مهتاب داخل بودرونی از اتاق بیوقت..اومدی از پشت در مها
 

 ..دمشی بچه ها چشم چرخوندم ، ندنی که باز کردم و برو

  ماندهی باقالیخیب..شگاهیحتما برگشته بود آزما..        انتظارش رو داشتم
 
  دنی دکردمیهر چند حس م.. رفتمشگاهی قهوه ام شدم و به سمت آزماي
 
  واقعا ی گفتن حرفم مردد بشم ، ولي توشهیباعث م حالشی بي افهیق
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 .. نفر در موردش حرف بزنمهی با خواستمیم

  نسبتا ي "ها "و .. پاهام بلند شدم ي پنجه ي روشگاهی        دم در آزما
 

  ي اگهی فکر دچیواقعا ه.  که خودم خنده ام گرفت يجور.. گفتمیآروم
 

 .. سراغ نداشتممری وصف ناپذی نشون دادن حس خوشحاليبرا

  جی کارش برگشته بود و نتازیمهتاب سر م..        درست حدس زده بودم
 

 .. گرفتهي افهیبا همون ق..کردی مستمشی وارد سرو

  کی گذاشته بودم شنگول بهش نزدبی جي که تویی        با دستها
 

 ..ی سیکوتاه سر بلند کرد و بعد دوباره به پ..شدم

 .. باهاش حرف بزنممخواستی        واقعا م

  از دستش ناراحت بودم بخاطر یلی خشی        هر چند ، چند وقت پ
 

 ! بغلش کنم و ببوسمشخواستی االن دلم می مامان ، ولشی پشیچغول

 ! رو بهش بگم زی ، همه چهی چدی        و بعد اگه پرس

 : ام ، دوباره سرش رو بلند کردستادهی اي همونجوردی دی        وقت

 ! ؟ی خوشحالیلی خ-         

 :        سرم رو جلوتر بردم

 !مهی روز زندگنی مهتاب بهتر-         

  ي سرش همچنان توی لبش پوزخندوار تکون خورد ولي        گوشه 
 
 : بودستمیس

  !..مهی روز زندگنیبهتر!  پوستتو کنده ي کردکاری خاله بفهمه چ-         
 

 !خل  !..هه
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  گفته دی با برادر ناهمیبه مهتاب در مورد تماس تلفن        تازه صبح 
 

 ! فقط بخاطر اون موضوع خوشحالمکردیفکر م..بودم

  ساعت کی ي حرفهاریهنوز گ ..دمی ها رو کشی از صندلیکی        
 

 : بودقبلمون

 ! کن ی چغولای دوباره بيخوای م-         

 !ت خله  رو بخت خوديزد.. من تو فکرت بودمچارهی ب-         

 !صد سال !.. باشه دی فکر کن بخت من داداش ناه-         

 :        نگاهم کرد

  !دهیجواب سالم منو هم به زور م.. تخته اش کمههی که دی ناه-         

  !نای ان اوانهی نگفتم د-         

  رفتارش دیحاال کنسل شده که با... چرا هنوز دلخوره؟ي نه جد-         
 

 !نه ؟..شدی معوض

  گهی رفتارش مثل قبل بشه من دنی ايمهتاب واقعا فکر کرد.. هه-         
 

 خوبه تو و هاله هم !.. حرفهاشو؟يدینشن!..رم؟یگی ملشیتحو
 

  !هی منطقی چه بنیدیفهم!..دیبود

  بهم خورده زی کال همه چگهی االن دگمی من میول.. اون که آره-         
 
  !دونمیچه م ...دیبا

 ؟ !يخوایکمک م.. ولش کن-         

 : کرد ی        نچ

  فیح.. داداششودمیمن د ..ي بخدا اشتباه کردی ولدهی ش-         
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  !فیح..شد

  دستش ری در آوردم و چند تا از برگه ها رو از زبمی        خودکار رو از ج
 
 : تا وارد دفتر کنمدمی کشرونیب

  من اون روز گمیبابا م.!. گفتم؟ی من چيدی مهتاب اصال فهم-         
 

  یگی میچ!.. به زور فرستاده شوندمی فهمدمی و خواهرهاش رو دمامانش
 

  !کردنیاصال بهمون نگاه هم نم!.. ؟تو

  کاریتو با اونا چ!.. و ندا دی صد سال نگاه نکنن ناهخوامی م-         
 

 مهم خودش بود که اونقدر حرفش برو داشته که تونسته بود با ..؟!یداشت
 

 ! ، بفرستشون خونتون نای مخالفت مامانش اوجود

 تا .. مادرش بود هایناسالمت..شد؟ی مگه میول..یگی منوی حاال ا-         
 

 ! بگم اشکال نداره ولش کن ی من هچقدر

  مدت هیآخرش بعد ..؟! مخالف باشنخواستنی منای مگه تا کجا ا-         
 
  !اومدنی م کوتاهادی از دستشون بر نمي کاردنیفهمیم

  تو نهی مهر طالق بشگهی بار دهی که کردندی مي کارهی دمی شاای -         
 

 ! ام شناسنامه

 عماد ارزشش رو داشت آدم ..ادی مفمیبخدا ح!.. تو يخودی بیلی خ-         
 

 ! صبح تا شب با مادرشوهر و خواهرشوهر دعوا کنه بخاطرش

 !هه هه !.. خواهر شوهرها -         
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  دمتی اگه ندگهیبذار دو روز د..چارهی بخند بنیبش!.. هه هه -         
 

  !يریگی انگشت ندامت به لب ميچطور

 ؟! داده ادتی یشعرو ک !..يریگی به لب م-         

  ، لی به موبایبا نگاه.. زنگ خوردلشی جواب بده که موباخواستی        م
 

 : بلند کردبوردی کي رو از روانگشتهاش

 !سالم ..بله آقا -         
         
 ..شما .. خوبم-         
         
 ..هی..نیبذار..نه حاال.. امم-         
         
  !ستی حالش خوب نادی مامان جون هم زیی آخه آقا-         

  !یکامال تصنع..دیخند.. بهش انداختمی نگاهمی        ن

 ! که خوب نبودروزی بخدا د-         

  یضیال باز ازش خواسته بود برگرده و مهتاب باز مر        احتما
 

 .. آوردی رو بهونه ممادربزرگش

 .. خب-         

  کرده ، مهتاب چش بود ی غلطهی گهی دیکی بفهمم تونستمی        اصال نم
 

 ! خونه گشتی رو به خودش گرفته بود و برنمزی چهمه

  ی نازت رو بکشه و تو ه ورهی ات چقدر هر روز تماس بگچارهی بي        بابا
 

  !امینم!.. نه یبگ

 ؟! بوده نای اری        اصال مگه تقص
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  و بی غربی مهتاب عجي هاي وقتها کارها و لوس بازی        چقدر بعض
 
 !شدی قابل تحمل مریغ

  نازش رو ی تحملش کنند و باز هتونستندی خانواده منی        چقدر ا
 

 !بخرند

  ی از نامزد داداشش خوشش نمچوقتی مهتاب ه        من مطمئن بودم
 

  ينجوری انکهینه ا..بودی از خداش هم مدی اتفاق ، بانیحاال با وجود ا..اومد
 

  که سرش رو کنده باشند ، آروم و قرار ی مرغنی تمام عي هفته سه
 

 .. باشهنداشته

 ! بره خونه خوادی        تماس رو که قطع کرد ، مشخص بود باز هم نم

 !کشمیمن بجات خجالت م..؟! چقدر منت بکشه خبچارهی بابات ب-         

 گفتم .. دنبالتامی بيای بيخوایگفتش م!..منت کجا بود؟.. هوو-         
 
 ..مادرجون..نه

 .کردی چقدر اصرار مدمیمن شن.. چرت نگو-         

 ..منم  ..ایب..گفتش.. خب-         

  گند گهی دیکی..؟ی خودت گرفت رو بهزی اصال چرا تو همه چ-         
 

 ؟ !ي اکارهی وسط چنیتو ا..دهی ماجرا رو فهمگهی دیکی..زده

 !        باز رفت تو خودش

 ... گفتن خبرم کور کردي        ذوق و شوق منو هم برا

 :        خودکار رو کنار گذاشتم و دستش رو گرفتم

 م نبود دختره بعد معلو..بخدا مهتاب .. خدا رو شکردی بگدی با-         
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  !ارهی سرتون بیی چه بالهاخوادی میعروس

  !دونمی نم-         

 !چارهیب..مخصوصا به رضا..خدا بهتون رحم کرده!... بدون -         
         
 !شرش کنده شد.. خدا رو شکری ول-         

  !مارستانی بهی بستر-         

 ..زدی داشت با خودش حرف مانگار..        سر بلند کردم و نگاهش کردم

  !دهی ششهی اصال باورم نم-         

  به نظر ی دختر خوبیلی خونتون خمشیدی که دياون سر.. منم-         
 
 .دیرسیم

 !وسط امتحاناتش بوده!...امتحاناتش.. بشهي بستردی دو ماه گفتن با-         

  !سوزهی می کي خل و چل دلش برانیبب..ای        خدا

  مردم جادو جنبل ي تو خونه ادی نخواستی م-         
 

  !فتهی ترم بنی اشاهللایا..شعوریب...بذاره

 : لب زدي آهسته و گرفته اي        باز با صدا

 .گهی دفتهی حتما م-         

 :        ناباور نگاهش کردم

 !سوزه؟یدلت براش م ..شهی مهتاب باورم نم-         

 ..ینه ول.. نهه-         

 دختره .. تو بودم تو شوك بودميمنم جا..ي داری چه حسدونمی م-         
 
  زی مزی تو اتاقش چيای که مشعوری به تو داشت بکاریمهتاب چ !..وانهی دي
 
 ؟ !يذاریم
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  هم قالب کرد و يانگشتهاش رو تو.  بلند کرد ستمی        سرش رو از س
 

 .. شدرهی خبهشون

 !تموم شد..ي بهش فکر نکن خواهر-         

  اونم هنوز تو نقدریا...دمیچند بار از فائزه پرس..دهی ششهی باورم نم-         
 

  !هی گرری ززنهی دو سوال مشهی سوالم مهیتا ..شوکه

  !چارهی زن ب-         

 دختر .. یلیخ..چ...اصال !..دهی ششهیباورم نم...دمشی خودم دگهی م-         
 

 !بود ..یخوب

 .. روز اومده بود داخل اتاهی شیدی خودت هم دیگفت مگه ن-         

 ..دونمینم..دمشید.. آره-         

  مدت هی.. خونهياصال بهتره فعال برنگرد.. بهش فکر نکن مهتاب-         
 

  ي چقدر ناراحتش کردادتهی خدا رو يبنده ... مادرجونت بمونشی پهم
 

 ش؟ی وقت پچند

  دهیش... بود که به آقا گفتم بذاره بمونمنیآره خودمم برا هم.. آره-         
 

 .ترسمیهمش م...دوست ندارم پامو بذارم تو اتاقم..اصال

 . کرددای رو که فائزه پزهی اون چ-         

  .ی ولترسمیم..دونمینم... اوهوم-         

 !دمیترسیمنم جاش بودم م..چارهی بگهی        راست م

 !دیچه زود رس..گاهم به ساعت افتاد نعی که زنگ خورد سرلمی        موبا

  ي و من سرم تا ابد روشدی االن متوقف مای دني توزی        کاش همه چ
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 :موندی می کاپشن سبزرنگ باقنیا

 ؟!دهی ش-         

  اش نهی سي روی جوابش فقط سرم رو تکون آهسته و کوتاهي        بجا
 

 ..دادم

  ی ام گذاشتنهی سيرو رو که سرت ي بارنی اولچوقتی من ه-         
 

 !کنمی نمفراموش

 ! اته نهی االن هم سرم رو س-         

 !گمی بار رو منیاون اول..دونمی م-         

  مون مونده ، غهی مدت صانی دو هفته به پانکهی االن گفتن ادونمی        نم
 

 ! اگه بگم ؟کنمی جلوه می دم دستای هست هی درستکار

 !؟ی بهش گفتیه بگو چ فربد دوبار-         

 ! اه -         

 ..گهی بگو د-         

 باور کن . نکردمي کارچی من هنوز هیول.. تو ذوقت بخورهخوامی نم-         
 

 !ستی صدم درصد از کل ماجرا هم نمی نی زدن با سوفحرف

 ! بوده ؟ی        اسمش سوف

 !بد..        چه

 ! من همه اشه ي برا-         

 .. که تویخل و چل من -         

  لبش ي سرم رو بلند کنم ، دو تا از انگشتهام رو رونکهی        بدون ا
 

 : نگهيزی تا چگذاشتم

 ...تو رو.. فربدخوامی مزی فقط دو تا چای دني من تو-         
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 .. گردنشي تا رودمی کشنیی        دستم رو از لبهاش پا

 ! و خودمون رو با هم -         

 ! به چهاره قهی پنج دق-         

 ! تو ذوق بزنه خدا تونهی        چقدر م

 ! همه اش رو با تو بگذرونم خوامیم.. روزه خاصه منهنی فربد ا-         

  بهم نگاه کنه ، دستش نکهی از خودش جدام کرد و بدون ای        با تکون
 

 : رفتچیی سوسمت

 .. خبلهی خ-         

  !ادیاالن بابا م..دنکن فرب.. نه نه-         

 ! پس چرت نگو -         

  داره دمی رفتم و از تکون خوردنش فهمی قبلتی موقعي        دوباره تو
 
 :دیخندی مآوردی که داشت ادام رو در میبا لحن..خندهیم

 ! روز خاصه منه -         

 ! فربد خواستهی لحظه رو منی دلم اشهی هم-         

 :کردیحرکت م کمرم ي        دستش رو

 !ي بردی بادهی ش-         

 !        اه 

  ترسو نقدری هم تو روز خاص من ادیحتما با ..يریگی چقدر حال م-         
 

 ! ؟یبش

 : سرمي رو روشیشونی        حس کردم پ

  همه نی رو که ايزی از من چشتری بیک.. روز خاصت ي فدا-         
 
  ..ترسمیبخدا م..ترسمیآره م..؟! از دست داده،یچی بخاطر هخواستهیم
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  بکوبم تو سرم دی باگردهی ندارم از پس فردا که فرداد برمی کم بدبختخودم
 
  گزك دست مامان ی به قدر سر سوزنخوادیاالنم باور کن اصال دلم نم.. 
 

 !االنه که برسه ... بدماژدهات

 !ه اژدها مهمون دار!... دنبالم ادی بخوادی امروز بابا م-         

 .یکنی من سختش ميبرا..می دارگهی وقت دیما کل..دهی بلند شو ش-         

 : کاپشنش فرو رفتمي توشتری به خودم گرفتم و بی        لحن لوس

 ! فربد -         

 ! ؟دهی ش-         

 ! جانم ؟-         

  دفعه هر نیا... ، طوفان بشهادی که بشه ، زلزله بیهر چ.. قول بده -         
 
  !ی شد ، جا نزنیچ

 !        باورم نشد

 خواستم سرم رو بلند کنم و با اخم ..گفت؟ی مينجوری        داشت به من ا
 

 ! نگاه کنم که انگار دستم رو خوند که اجازه نداد بهش

 ! من جا زدم -         

  ارهی که سرم میی بالنی ، کمترافتهی ، که مفتهی فرداد باهام در ب-         
 
  ...رونی بکنهی دست لباس تو تنم پرتم مهی که با نهیا

 
 !همه شون مال خودشه ..کارم..نیماش..خونه

 ؟ !ی چیعنی        

 ! ؟شهی مگه م-         
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  یول..شهی مي که بهت بگم چطورنی سر امیدیحاال نرس.. آرهشهی م-         
 
  !شهیم

  !یفقط خودت مهم.. من يبرا.. اصال-         

 :دیخند        

 !؟ي شل شدينجوری و ای هنوز تو روز خاصت-         

 ..رمیمی برات مری بمی االن بگیدونیخودت م..من...نه فربد.. نه-         

 ! خدا نکنه-         

 ! بخدا -         

 ! جونم -         

  نویا..؟ !ستهی ما باي باشه که بخواد جلوی فرداد کگمیم ..ی ول-         
 
  !گمیم

 ! ؟دهیش !...رسهیفرداد زورش به همه م... نهای ادی خوشت ب-         

  !زمیبگو عز.. کرده خودی ب-         

  ی بار زنده نمنیمن ا!..  شد ، منتظر من باش یهر چ.. تو رو قرآن -         
 

 !بگم .. ها ی جا بزني بخوامونم

 .. من-         

 ! کارم ی پرمی مرمیمی به قرآن م-         

 .. من ، جا ، نزد-         

  !نهی رو ببمی عصبي سرم رو بلند کنم تا چشمهاگذاشتی        نم

  تموم انهای جرنیا.. شروع کنمخوامیاالن نم.. دختريزد..ي جا زد-         
 

 !ي به من بدهکاری دو سه تا پس گردنهی بشه

 ! بشم ادهی پنتی از ماشخوامی من نم-         
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 : ، جعبه رو گرفتیشت چشم نازك کردن با پنی        نازن

  !یعنیسبکه  !..کهی کوچيادی زیول.. ام-         

  شقدمی پنی زد و صورتش رو جلو برد تا نازنی        محمد لبخند کمرنگ
 

  صبر کرد تا در جعبه رو برداره و بعد که برق گردنبند نیمنتها نازن...بشه
 

 :بش رو داد  جواي ، با لبخند جونداردی ناز رو ددیسف

  !زمی عز-         

  نشون نینازن.  اش رو مرتب کردقهی نهی آي        محمد بلند شد و جلو
 
  که دییپای همسرش رو میرچشمی زی حواسش به گردنبند هست ولدادیم
 

 ! به خودش برسه ينجوری نداشت ای اصال لزومبنظرش

  هم قبال ي ا کهنه و شلوار پارچهدی سفشرتی تهی        خبر مرگش با 
 

 ! بره رونی بينجوری بار داغ رو دستم گذاشته که نگذارم اچند

 !مارستان؟ی تيری می گفت-         

  اش ، همراه قهی به دهی چسبي        محمد با چند لحظه مکث ، و دستها
 

 : سمت همسرش دی گرد شده چرخيچشمها

 !؟ی چ-         

 ! که ادیم باال م کفرنقدری اادی مادمی..دی ببخش-         

 .. نگاه کرد نهی به نشان تاسف تکون داد و دوباره به آي        محمد سر
 

  کردی بهش نگاه می حاال داشت با اخم واضحنی رو برداشت و نازنادکلونش
 
: 
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  فهی وظیی جوراهی کنمیمن فکر م...نی نازنيومدی کاش همراهم م-         
 
 .. ماستي

 : اش رو ادامه داد عقب و جملهدی        چرخ

 ! من و تو -         

 بلند شد و پشت سرش قرار .. نتونست تحمل کنهگهی دنی        نازن
 

  :نهیدست به س..گرفت

 !آقا محمد!  خب یگفتیزودتر م!.. مونهفهی وظدونستمی نم-         

  بعد از خوادی        محمد دستش رو تکون داد و نشون داد دوباره نم
 

  چند بار سر تا پاش رو ضی با غنی نازنیول..اه ، شروع کنه  مکی کینزد
 

  که محمد رو انتخاب کرده بود بخاطر ظاهرش بود ، یلیتنها دل.. کردبرانداز
 
  به يزی چی نبود که از ته دل دعا نکنه ، مرضی بعد از ازدواجشون شبیول
 

 ! بشه که فقط قابل تحمل کردن باشه ختیری بي و جورفتهی بجونش

 ! کچل بشه ی جواني هاش و تویی الاقل بکشه به دانکهی اای        

  چقدر بهم گفتی نفر بهش مهی ی وقتکردی رو مالقات ملیی        عزار
 
  !دییایم

  جلوه کنن ي طورگرانی در نظر دخواستی عنوان دلش نمچی        به ه
 

 ! به گرد پاش برسه ی محمد حتکه

 ؟! بره سر قبر ننه اش خوادیشلوار ، م کت و نی        حاال هم با ا

 ..بب !...گهی دفهی وظیگفت.. بدونمخوامی نه اتفاقا م-         

  !يای بخوادیتو نم..زمی عزرمیخودم تنها م.. باشه-         
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  سمت دی چرخی ، ولی        ساعتش رو برداشت و با لبخند هر چند تصنع
 

  نی صورتش ، نازنیانت چند سيتو.. کنهی که باهاش خداحافظنینازن
 

 ..دی حمله اش رو عقب کشي اخم آلود و آماده صورت

 .. آلود نگاهش کردضی        محمد هم صورتش رو عقب برد و غ

 ! محمد زدمی داشتم حرف م-         

 : حرص داد شتری رو بنی محمد ، نازني        پوف کالفه 

  !می نداره در موردش حرف بزنی باور کن لزوم-         

 : هوا تکون داد ي دستش رو تونی        نازن

  يری مي انگار داري کردي جورهیتو !.. ؟یمطمئن..؟! نداره ی لزوم-         
 

 .. نداریاون موقع لزوم!  عمه ات یعروس

 قبلش سه ..رونی برمی دارم مدمیلباس پوش.. کردمکاری من چ-         
 

  !يای هم بهت التماس کردم همراهم بساعت

 ! راحت شد پسالمی خ-         

  که دهی نرسیی تا کار به جادی        محمد باز سرش رو تکون داد و بهتر د
 

  چند نفر یونی به پادرمازی درست بشه که نیی خدا ، دعواي شهی هممثل
 
 ! داشته باشه ، از اتاق خارج بشه دی سفشیر

  ، دنی نبوسونستدیم.. جلو برد نی نازنتی عصبانالیخی        سرش رو ب
 

  !ی چیعنی خروج ، ي لحظه اونم

 ! سرت رو ببره خوادی دستش باشه و میی اگه چاقوی        ببوسش حت

 ! داشتي کار رو نکردن ، عواقب به مراتب بدتر از بدنی        چون ا
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  رو داده بود ، با خودش قسم شی خبر حاملگنی که نازني        از روز
 

  داخل ی به مرز انفجار برسه و حتنکهیشده ، ولو ا ي بود هر جورخورده
 

  !رهی اره رو نگي گهی انفجار ، اون هم سر دخود

  دنی به گرفتن و کشیبی عجي ، عالقه باشی که همسر زي        اره ا
 

 ! داشت شیشگیهم

  که از ی چهار سالنی ، و اي نامزدي ده ساله ي دوره ي        هر چند تو
 

  جنگ ي پوست کلفت کرده بود توی کافي ، به قدرتگذشی مازدواجشون
 

  ي دخترعمویول .. نی نازنیشگی همي هانی و متلک و توهاعصاب
 

  نی از ده ها نفر خواستگار رو رد کرده بود ، و اشی ، که بخوشگلش
 

  ي دخترهاي از همه شی که دختر من ب" ، نی مادر نازني بود برايافتخار
 

  به مشی ندشهینم !..می چکار کنگهی دیول خواستگار داشته ، لیفام
 

  خرد کردن هر چه ي رو براي و تازه ادی راه جدشهی ، هم" ! پسرعموش
 
  !کردی مدای اعصابش پشتریب

  ، نگاهش رو از مهرسا گرفت و باز به مادرش نگاه یرچشمی        ز
 

 ..شدی اعظم خانم ، باعث خجالت محمد مي افهی قيشرم تو..کرد

 .. بودندنجای ربع ساعت قبل هم انی حاج آقا تا هم-         

  .دیببخش..مزاحم شدم.. من -         

 :        اعظم خانم سرش رو تکون داد 
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  دی بای چمیدونیاصال نم..ما بخدا... تو رو خدادیی نفرما-         
 

 ..کاریچ..میبگ

  ، باعث شد محمد گرفتی رنگ بغض مشتری که داشت بیی        صدا
 

  :ادی حرفش بي توعیسر

  زودتر مهرسا جان شاهللایا.. حاج خانمدی حرف نزنينطوری ا-         
 

 ؟!شرمنده چرا ..برگردن خونه.. خوب بشهحالشون

  کرد و آهسته کی به خودش نزدشتری        اعظم خانم ، چادرش رو ب
 

  :دی چشم کشری رو زانگشتش

 ..شاهللای ا-         

 حس .. ازش چشم گرفتعی از داخل گاز گرفت و سر        محمد لبش رو
 

 .. وجودش رو گرفته بودي همه ي ناشناخته اخجالت

  هی ی باز شدن در اتاق ، باعث شد هر دو سمت در بچرخند ولي        صدا
 

 ! تخت شدي ، باعث متوقف شدن نگاه محمد رويزی چلحظه

 ! بودرهیهش خ        مهرسا چشمهاش رو باز کرده بود و با تعجب ، ب

  که تا چند لحظه هی هموننی اومد ای ، که اصال بهش نمرهی خي        جور
 
 . بود هوشی قبل ، کامال بي

  ، نی به سمت تخت برداشت و همون حی        محمد با لبخند ، قدم
 

  ماری همراه بخوادی مکی که دکتر کشگفتی داشت به مادر مهرسا مپرستار
 

 ..نهی ببرو
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  که رو به محمد گفت يدی و با تکون سر و ببخشدیعظم خانم چرخ        ا
 
  متوجه به هوش اومدن نکهیبدون ا.  پشت سر پرستار از اتاق خارج شد ،
 

 .. مهرسا باشهي دوباره

  سمت تخت برداشت و ي اگهی        در که بسته شد محمد قدم د
 

  :شدی داشت پر رنگتر ملبخندش

 !؟ی آبجیبخو.. مهرسا جان -         

  ملحفه ری از زعی سریلی لحظه و خهی دست مهرسا که دنی دی        ول
 
  به دستش، باعث شد سر جاش خشکش بزنه و دی اومد و چسبرونیب

 
 ! بمونه ی ناتمام باقحرفش

 ..نجای اای ب-         

  ی عقب ، ولدی گرد شده اش کشي        محمد دستش رو با چشمها
 

  کم لوی از ده کشتری بیی که گوییم دست مهرسا محکي به حلقه زورش
 

 !دیرسی بود ، نمکرده

 .  کرد لی به در انداخت و بدنش رو به عقب متمایصالی        نگاه پر از است
 

 : چشمهاش کم کنه ي کرد از گردیسع

 ..مهرسا خانم.. ام-         

 ! ؟زمیعز.. ؟ آره !ي اومد-         

  آرامبخش ، ي ، بخاطر خوردن اونهمه دارونیقی به بی        احتمال قر
 

 ! نداره و من رو با رضا اشتباه گرفته ي مساعدحال
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  کامال مشابه محمد و رضا ، کلی هنطوری قد و همی        تفاوت دو سانت
 
  یلی که خیطی شراي ، توادی بر بچارهی دختر بي نبود که از عهده يزیچ
 

  دندیدی دور که کمتر اونها رو ميلهایم اومده بود ، دوست و فاشی قبال پبار
 
 ..رندی دو برادر رو با هم اشتباه بگ،

  در ی فرستاد و ترسش از باز شدن ناگهاننیی        محمد آب دهنش رو پا
 
  دستش رو بکشه ، که موفق يشتری بار به قدرت بنی باعث شد باز و ا،
 

 !شد

  ، دنی نشدنش از کشدی مهرسا ، و ناامي دست دراز شده دنی دی        ول
 

 : شد بغضش رو فرو بده و هر دو لبش رو تو باعث

 ..محمد..من ..؟!ی آبجیخوب.. مهرسا جان-         

 ؟ !یکنی مينجوریچرا ا..؟يای چرا نم-         

  !نهیبی براش نموند که مهرسا داره فقط رضا رو می شکچی هگهی        د

 ؟!ي دوستم ندارگهی چرا د-         

 :دی      برق چشمهاش رو د  

 ! ؟ي ندار-         

  !ستی ننجای رضا ا-         

  اگه احتمال هر لحظه اومدن اعظم خانم نبود ، محمد همونجا دی        شا
 

  ..ی ، ولشدی روان ماشکش

 :        باز آب دهنش رو قورت داد با سر افکنده 

 ..من.. مهرسا جانستمیرضا ن.. من-         
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 ! ؟يایچرا اصال نم..؟!يایچرا همش نم..؟یکنی مينجوری چرا ا-         

  تونستی هم ، منیی به پادهی همون حالت سر خمي        و محمد تو
 

 !نهی دستهاش رو ببتکون

 .. کهگمیبه رضا م..رمیم.. من-         

 . بود نیی هنوز سرش پایول.. قدم عقب رفتهی        

  رو کم کنه ، شی از شدت ناراحتی کمتونستیم که يزی        االن تنها چ
 

  !کنهی برادر نامردش رو پاره مي خودش بود که داره گلوتصور

  هنوز یول..نهی تخت زد و زور زد که بشي        مهرسا دست به کناره 
 

 .. مونده بودی دراز شده باقدستش

 ... کنههی االن گرخواستی        واقعا محمد دلش م

  اگه هم ی سرش رو بلند کنه ، حتنکهیداشت که به محض ا نی        شک
 
  دست دراز دنی اشکهاش نشه ، دزشی مظلوم مهرسا باعث ري افهی قدنید
 

 ..کردی کار رو منی اش حتما اشده

  ..ایتو رو خدا ب..بعدش برو..ای لحظه بهیفقط ..کنمی رضا خواهش م-         

 ..گمیبهش م..آروم باش خواهر.. مهرساکنمیخواهش م..محمدم.. من-         

 ..رمی لحظه دستت رو بگهیفقط .. رضا -         

 : فرستاد نیی چشم ، پاي        آب دهنش رو با سوزش گوشه 

 ..نجای اارمشیم..ادی بهش بگمی م-         

 ..تو رو خدا.. رضا-         

  ارمشیم..بخواب خواهر جون..  مهرساارمشیم!. خدانگهدار -         
 
 .خدانگهدار . بخواب مهرسا جان !..باشه؟..شتیپ
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  رونی همون حالت عقب عقب ، در رو باز کرد و خودش رو به بي        تو
 

 ! کردپرتاب

  به دنشی تا رستونستی ، مکردی        احتماال اگه خدا بهش رحم م
 

 ! نکنه هی و گررهی خودش رو بگي ، جلونیماش
 

        
 

  شینی که به بینی گذاشت و همراه چزی ميه اش رو رو قهونی        نازن
 

  پدرش ي خونه ي بود رو به مستخدم جوان و تازه استخدام شده داده
 

 :کرد

 !ببرش .. که قهوه ام سرد بشه نهی ، اخوامی که ميزی چنی بدتر-         

 ! هم سرد نبودادی        البته که ز

  ی می هم مستخدم قبليشتری بي سرماي رو با درجه نی اگه ای        حت
 

  !گفتی بهش نميزی ، چآورد

  شده دهیچی گوشش پی کافي به اندازه گهی ، دی        چون مستخدم قبل
 

 ! و حساب کار دستش اومده بود بود

 !اومدی مدی دختره هم بانی        حساب کار دست ا

 ماه اول  سه ي رو هم تونی گرفته بود مصرف کافئمی        مضافا که تصم
 

 ! ، کم کنه شیباردار

 !کنمیاالن عوضش م.. خانمدی ببخش-         

  ي رفتن صدانی رو بلند کرد و حوانی        دختر جوان هول و مضطرب ل
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 : برگشتدی رو از پشت سر که شننینازن

 !از دهنم افتاد .. الزم نکرده -         

 . تو رو خدا دی ببخش-         

 ست بهش اشاره کرد بره و دخترك سر افکنده ، از سالن         با حرکت د
 

  لبخند به لب در حال خارج نی که مادر نازنییجا... آشپزخانه شدوارد
 

 : بود شدن

 دخترم ..ياری تو سالن نیول.. اسپند دود کن زهره جانهی -         
 

 ! داره تیحساس

 !االن ..رو چشم .. چشم خانم-         

 ... و وارد آشپزخانه شددی کشیراحت        زهره نفس 

  ي بار جون به جون نشدستی بچه ات سقط بشه خودتم تا بشاهللای        ا
 
  !يرینم
 

  دراز تی موقعنی با لبخند کنار دخترش نشست و نازننی        نسر
 

 ..رهی مادرش قرار بگي پاي کرد که سرش رومی تنظي رو جوردنشیکش

 !انم ؟ مامي خسته که نشد-         

  گرفت کتری و نزددی رو کوتاه کشنی هم گردنبند نازننی        و همون ح
 
 ! خوب براندازش کنه تا

  تونستی ها گذرونده بود ، می طالفروشي توي که عمرنی نسرگهی        د
 

 ! بده صی اصل تشخری اصل رو از غنینگ

 :        لبخندش پر رنگ تر شد
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  تا آخر ماه نهم با طالهات خوامی میعنی نیازنن... دستش درد نکنه -         
 
 ! بزنم ها ي گلرهی

  به ي اگهی دست دراز کرد تا اون هم نگاه دنی و نازندندی        هر دو خند
 

 : بندازه گردنبند

  هم از من طلب سی سروهی زن عمو گفته هر ماه که تموم بشه -         
 

  !يدار

 : اش رو برداشتوهیکرد و ظرف م جمع ی لبخندش رو کمنی        نسر

  اون پولها رو سر قبر باباش خوادیم!.. باشه تونهی هم نمنی جز ا-         
 

 ؟! کنه پس خرج

 ؟! نشده یچی بگم تا هنوز هيزی چهی مامان -         

 ! هوم -         

  شد و زی خمی ننینازن.. رو تو دهن دخترش گذاشتبی سکهی تهی        و 
 

 : داد هین رو پشتش مرتب کرد و تککوس . نشست

 ! متمرکز بشم ای رو مانادی زتونمی که نمهی من االن طورتی موقع-         

 : باز شد نی نسرشی        ن

 ؟! ماه هنوز کیشد !.. چشه ؟تتی مثال موقع-         

  یمامان من هر چ.. کهيدید..گمی که نمی اصال بخاطر حاملگ-         
 

 ..شتم رو  داشتم گذايانرژ

 : رو به آشپزخانه لب زدي با نگاه هشدارانه انی        نسر

 !گهی رو خبر کن دای دنيهمه !..سسی ه-         
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  از دستم يادی کن من کار زی حالکایمامان به خاله مل.. خبلهی خ-         
 

 !ادی نمبر

 : باال انداختي شونه انی        نسر

  عی هم اگه سری قبليدفعه ..ظار نداره از تو انتی االن هم کس-         
 
  تو سر مادرشوهر گوهه موزمارته االن ي چه فکريدیفهمی و ميدیجنبیم
 

 ! رو هم گرفته بودمای رضا و مانیعروس

 ! اش هی بقگهی که با خودته دي خب پس قبول کرد-         

  خود تنها از پسش بر کردمی رو ولت می قبلیکی نه که اون -         
 
 !..ياومدیم

 ! هوم -         

 ! هوم -         

  و دوباره دی رو از چنگال تو دست مادرش کشبی سکهی تهی نی        نازن
 

 :دی کشدراز

  يفعال هم که همه !.. از محمد خرتر هیکیرضا .. بگم بهتون ی ول-         
 

  خوش هی الکسِی دماغوئه دهن سروي و حواسش رفته تو دختره هوش
 

  !شانس

 !تو نگران نباش .. با خودم-         

  چند روزه که مهتاب رفته ، نیا ..شینی ببدیبا.. مامان ي نه جد-         
 

 ! آخه ی چیعنی..؟ !گهی خونه دادی بخوادی می آقا کاد،ی راست مرهی مچپ
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 ؟ !ارمشیبرم ب..؟ !یرفته مونده که چ..؟

 !گش ؟ خبر مراردشی سر کار و مبرشی می االن ک-         

  سر هیرضا اونم کرده !..حامد ..عمو براش راننده گرفته !..شی ش-         
 
 که ..دمیشنی بگو مگوش رو با عمو میواشکی داشتم شبیپر... دعواگهید
 

 .. برم دنبالش و تونمی و من مکاری چخوادی مراننده

 ! گفت ؟ی چی حاج-         

 : به گردنش داد ي قرنی        نازن

 عمو !.. دار بشن نی مهتاب السطنه خانم اراده کردن ماشنکهی مثل ا-         
 

 به حامدم ! گهی دادی خودش بره و برمی بگنی براش ماشخوامیم.. نهگفت
 

  مادرجونش ي خونه يهایکی بعد از ظهر ها هم بره دنبالش همون نزدگفته
 

   نکرده عمویچالق خانم شش ماهه رانندگ!.. کنه ی رانندگنی تمرباهاش
 
 ! رفته باشه ادشی ترسهیم

  !رهی براش بگخوادی می چ-         

  ینیماش ..دونهی محمد خودش میول.. بهش فکر کنمخوامی اصال نم-         
 

  !امی مکنمی من برسه ، قهر منی ماشي به گرد پارن،ی براش بگکه

  که می هستيما االن تو مرحله ا..کنمی بشه قهر می چهیتا .. هوو-         
 

  پسر خر کوثر نگرفتم افسار ننداختم گردنش يتا پوزه ..؟! توی کنقهر
 

 !شنومی نمی از قهر و قهرکشیحرف

  !رونی بکشم بخوامی االن من گفتم منی همنکهی مثل ا-         
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  ندنیچ !...نی نازني کردي کارهی یدور برت نداره فکر کن !..خودی ب-         
 

 .. من بود  که همه اش کاری اون جوجه دکدم

 واسه خودم ..یچیمنم ه!..کار تو بود ..آره البد !.. کار تو بود ؟-         
 
 ! همش دمیچرخیم

  یعنی رو نفرستادم تو اون خونه ، ایحاال هم تا مان!.. تو حرفمای ن-         
 
  !یچی به هیچیه

  ی حاجي خونه ي االن از روکشهی رضا خجالت مگمی مامان م-         
 
 دردش اونه که ..مارستانی افتاده گوشه بي که دخترشون اونجور!یسیرئ
 

  خوامی مهتاب رو مگهی االن منی همیبخدا اگه ولش کن!.. نگفتهیچی هفعال
 
! 

 ...بگه هم من!.. بگه ي زودنی جراتش رو نداره به ا-         

 : کردی        مکث

  تو گوشش خونمی مدو تا شر... فردا پس فردانمشی کوثر رو ببدی با-         
 
 ! دستش دمی رو می گوشی حساب،

  ، ي اازهی سرش مرتب کرد و همراه خمری کوسن رو زنی        نازن
 

 : رو بست چشمهاش

 شک ..ادی از دستش بر نمي کارچی هیچکی رضا اگه باز هار بشه ، ه-         
 

  ایان و مکای خاله ملالیمن جات باشم خ..ی خود دانگهیحاال د.. ماماننکن
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 ! که تمومهکنمی راحت نمنقدری ارو

  ی تو عروسگهی دي هفته شاهللایا!.. تمومه یعنی تمومه ، گمی من م-         
 

 ! رو به تنور چسبوندم رفته ری ، خمسارا

  گرمابه و گلستانش ، قی رفنی ، و همچننی نسري دختر خاله کای        مل
 
  رو ی حاجي پانصد متريخونه  به دنی رسيای ، سالها ، روای دخترش مانو
 

 !پروراندندی سر مدر

  ، سرعتش رو کم ادی منیی داره از پله ها پادی        محمد که رضا رو د
 

 .. ساختمان کامال متوقف شدي ورودي به پله هادهی و بعد نرسکرد

 با ..ستادی مکثش ، سرعتش رو کم کرد و بعد ادنی        رضا هم با د
 

  ! ی جون دار و واقعي به اندازه ايلبخند.. برادرش زدي شونه ي رولبخند
 

 .. بوددهی ندي اگهی بود محمد و کس دی مطلقا چند سالکه

 ؟ !يکجا بود!.. احوال داداش؟-         

  سرخ داخل ي و رضا تازه متوجه رگه هادی کشیقی        محمد نفس عم
 

 ! شدشی عصبانيچشمها

 :دیب رضا کوي شونه ي        اون هم رو

 ! بودم مرد مارستانی ب-         

 : شونه اش زد ي روگهی بار دهی رفت و محمد نی        لبخند رضا از ب

 ؟! مرد ي چطور-         

  تلفظ کرد ، که اگه هم رضا تا اون لحظه ظی رو غل" ر " ي        و جور
 

  !رهی بود ، بگنگرفته
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  دلش یمحمد ول..د کرزی عقب رفت و چشمهاش رو ری        رضا قدم
 
 ! بزنه رونی و اونقدر بزنه تا خون از دماغش برهی نفر رو بگهی خواستیم

 ! نامرد روبروش نی از اقتری الی        ک

 تو  !..ياری دمار آدمم در بی بزنيتو که بلد! مومن !..مرد !.. برادر -         
 

 .. .یتونی مکه

 !؟یگی مهی چي مزخرف ها-         

 : توجه ادامه داد یمد ب        مح

 .. دادن رو ی تو که خوب جا خال-         

  برادرش ي قهی و ادی نبود که رضا کوتاه بيزی چ" دادن یجا خال"        
 

  :رهی نگرو

 ؟ !یگی مهی چرت و پرتها چنی اگمی م-         

 : اش رو رها کرد قهی و رضا دی        محمد خودش رو عقب کش

  کم تی از مردیچیواهللا ه..نشی سر ببهیفقط برو ..مارستانی برو ب-         
 
  ی کیعنی ، نامرد ی چیعنی خودت ، مرد ي با چشمهاینیبیفقط م..شهینم
 
! 

  هم از سر خشم ، ي روشیی انتهاي دندونهادنی        رضا همراه ساب
 

  و ادامه دی شونه اش کوبي باز رویمحمد ول.  انداخت نیی پای رو ولسرش
 
  :ددا

  دم در ي که اون شب خواستگاريزی اون چي جهی نتنی برو بب-         
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  يگفتم دار.. دختر گناه دارهنیبهت گفتم رضا ا!.. شون بهت گفتم خونه
 
  که شوهر الدنگ مهتاب ، بهش اجازه بده با ما رفت و شی خواستگاريریم
 

  پوست و شده..نشیبرو بب..؟! نه داداش ایگفتم .؟! نهایگفتم .. کنهشد
 

 ..استخون

 :        بغضش رو قورت داد محمد و ادامه داد 

  یفقط چشمهاش باق..افتاده رو تخت.. و حواسهوشی ب-         
 

 ...نهیمنتظر که تو رو بب..چشمهاش منتظرش..موندن
         
  و کنارش ياومدیفقط م..ياومدی رضا به خدا قسم اگه اون روز م-         

 
 همون ... از همون روز منتظرته هنوزچارهیب.. اومدی سرش نم بالنیا..يبود

 
  ، مارستانی و سارا رفته بنی مهتاب سرش درد گرفته با نازنيدی که شنروز

 
  و ي اومدیهمون روز اگه م ! ی و رفتي هوش و حواست رو از دست دادکه
 

  ی بال سرش نمنیا ..يستادیای هم کنارش می دلخوش کنک الکبخاطر
 

  حال مچاله نی افتاد با ای ، نمی پزشکي دانشکده ي نخبه يانشجود.اومد
 

  زیمامان که زرت و پرت همه چ!..اون وضع ..با ..مارستانی رو تخت بشده
 

  رهی وصلت سر بگنی ادادیمامان که به هر حال اجازه نم!.. در آوردرو
 
 ..چارهی دختر بنی ، ادشیدی بار مهی الاقل اگه یول..گهید
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 :ضا هلش داد و حرفش رو قطع کرد         ر

  سر خواهرت یی چه بالخواستیمعلوم نبود م ! چارهی اون دختر ب-         
 
  !ارهیب

  :ادی باال می        محمد حس کرد نفسش به سخت

 و ! پس لطف کن به خواهرم !..داداش !..آره ، خواهرم !..  خواهرم -         
 
 ..، نظر نداشته با!  خواهرت به

 و فقط تونست با .. محمد نشست ي گونه ي برق آسا ، رویلی      آتش س  
 

 ! بود دهی که پنج سال ندنهی رو ببیی ، رضاسشی خيچشمها

 ! بوددهی پنج سال ندچکسی        که ه

 ! نظر داشته باشمخوامی م-         

  قبل يهمون رضا!..همون رضا برگشته بود!..        اشتباه نکرده بود محمد
 

 ! مهتابیعروس

 ! ستونه نی ، برو سرتو بکوب رو ای تو هم ناراحت-         

 !همونقدر نامرد ..ختهی ، همونقدر افسارگسی        همونقدر وحش

 !        همونقدر نامرد 

  دور نشده بود که دوباره با ی        رضا از کنارش گذشت و هنوز قدم
 
 : برگشت ي صد چندان شده اضیغ

  اونقدر نظر خوامیم!.. که نظر داشته باشم رمیاالن هم دارم م -         
 

  که افتاده رو تخت و مادر گوهش ، با ي اچارهی باشم ، که جون اون بداشته
 

  !ادی باال بهم
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  نی و از بدی چرخدیباری که ازشون خون میی        محمد با چشمها
 

  از داخل یو کس بلند داد بزنه شدی که میی قفل شده اش تا جايدندونها
 

 : صداش رو نشنوه ، صداش رو باال برد خونه

  ندونه ، من ی و هر کيتو که شش ماهه دنبال بهونه ا!  شرف ی ب-         
 

  ، الاقل شرفی دستت اومده ، بيتو که االن خوب بهونه ا !..دونمی مخوب
 

  کن ایح..رهی کم جون بگهی ي نفله کردي که زدی قبلیکی کن تا اون صبر
 
 !.. آقات ي کن از روایح!.. آقات قی رفي رواز

  مشتش و محمد و ستون تی کامل بچرخه ، موقعنکهی        رضا قبل از ا
 

  ي از جا کنده شد و روبای کرده بود که برادرش ، تقرمی ذهن تنظي تورو
 

 ! شددهی کوبستون

 اعث  ، بزدی مرونی بشینی که از بیی و گرمانیی        محمد سر خورد پا
 

 .. صورتش بکشهي توي دستش رو روشد

 انگشتش . محمد زد ي ساق پاي روی        رضا جلوتر رفت و لگد محکم
 

 : صورت محمد باال گرفت ي جلورو

 صبر ..به خاطر آقا..کنمیپنج ساله دارم صبر م! .. صبر کردم -         
 

 که ..فتم خودم رو گريپنج ساله جلو!..بخاطر شماها ، صبر کردم !..کردم
 

 ..که نکشم..نزنم

 :        هر دو دستش رو مشت کرد 



 2179 

  يتو.. صبر کردم داداش!  مشت و لگدهامو گرفتم ي پنج ساله جلو-         
 

 ! ..  ، صبر کردم نیبهم حقه زد!.. ، صبر کردم نشی روشن از گرفتروز
 

  آقات سکته کرده نیگفت!  ، صبر کردم ی حتنمشی خونه ببامی بنینذاشت
 
  ..نی گرفتیبراش عروس!.. بار ، صبر کردم نی اشیکشی تو بوده ، مریتقص..

 : چشمهاش رو حس کردیسی        خ

 .. صبر کردم ، پنج ساله ، صبر کردم-         

 : و داد زددی زانوهاش کوبي        هر دو دست مشت شده اش رو رو

 ..یکشتن ول!..ادی صبر کردن از من بر نمگهی د-         

 : قدم عقب رفت و انگشتش رو باال آورد هی        

  !ادی بخدا فقط کشتن بر م-         

  ذهنش ي که توي چرا تنها صحنه ادونستی        رضا رفت و محمد نم
 

  ي ، توشی حلقه انی آستشرتی گرفته ، فربد بود که با شلوارك و تجون
 

  گود افتاده يمها برف ، با چشری صفر اون شب ، زری چهار درجه زيسرما
 
  داشت انگار با یوقت.. در خونه شون افتاد ه بودي کبود لرزان ، جلوي لبهاو
 

 :زدی حرف مخودش

  تا دیالاقل صبر کن..نشیکشی منیدار..؟!دشی بکشنیخوای م-         
 
 !دیصبر کن..ادیب

 ! تهرانه ؟-         

 تش کرد  و بعد پردی کشرونی سوشرت بنی        فربد دستش رو آست
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  ي سه هفته ی رو که سوفیکوسن بزرگ خرگوش..ی پشتي کاناپه هايرو
 
 : سرش قرار داد ری و زدی داده بود جلوتر کشهی بهش هدشیپ

 !آره .. برگشته شهی مي چهار پنج روز-         

 ؟! سراغت ومدهی و هنوز ن-         

  قرار  سرشری که زيزی از چی ناراحتي        حس عذاب وجدانش ، تو
 

  به کوسن نگاه کنه ، پرتش نکهی بشه و بدون ازی خمی ، باعث شد نداشت
 

 !اون پشت .. کنار سوشرتشکنه

  در مورد ي دارازی نشیدی هست ندی سه چهار ماههی احتماال -         
 

  !ی بدونشتری ورژنش بنیآخر

 : خنده زد و فربد ادامه داد ری        الهه ز

  یهر ک.. سراغمادی احتماال خودش بشهیسر شانش مک.. باور کن-         
 

  اروی نی ارمی بگمی تا تصمکشهی طول می ساعت جلو چشممی بزنه نزنگ
 

 ! نه ایحاال در رو باز کنم  ! هی کای رضاست ای الدهی محتما

  از یکی که من شناختم ، خونه ات فقط ی اون گردن کلفتزمی عز-         
 

 !خونه و همه جا ..فتت کنه توش ختونهی که مهییجاها

 ! همون -         

 : کردند و لحن مضطرب الهه ، سکوت رو شکست ی        هر دو مکث

 !بخدا .. نگرانتم فربد-         

  !فتهی بهتره با من در ندونهیفرداد م..الیخی ب-         

 ! آها -         
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 چنان ..اره فرق دیلی خی قبلي دفعه با دفعه هانیا..یشوخی ب-         
 

 ! بدم بره جرش

 !خب ؟..آها!.. بره ي جر بد-         

  !دمی قلم شرافتمم مهی نیمن سر ا !..نی حاال بب-         

 ! بخدا کنمی نمیشوخ ! شمی نگرانت مشتری فربد بخدا دارم ب-         

 ! هست یحواسم به همه چ.. زدم رو اوضاعمهیخ.. نگران نباش -         

 ! فقط ي نذارخبرمیب.. بگمی چ-         

 ؟!حالت چطوره .. از خودت بگو-         

 ! بهتریلیخ.. خوبم-         

 !؟یال.. خوبهیلیخ.. خوبه-         

 ؟! جانم -         

  !نمتی ببشدی کاش م-         

 !زمی عز-         

  !ی تنگ شده آجیلی دلم برات خ-         

  گفتمیامروز صبح داشتم به مهرو م.. نطوریمنم هم.. قربونت برم-         
 

 .نمی رو ببنای فربد و آدرخوادی دلم مچقدر

 ! منه هی چقدر شبیبدون..؟! سامو-         

 ..دی        الهه خند

 ! که معلوم نبود یچیه..  فرستاد ي عکسش رو آدر-         

  حس هیبه من ..شینی ببکی از نزددیبا..ستی ندای تو عکس که پ-         
 

 !بقرآن ..ی داره الخاص

 ! مثال ؟ی چه حس-         

 .. دارم ی فرقهی هی من با بقکنهی حس مدیشا..دونمی نم-         
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 و بعد ..  بلند الهه ، فربد رو مجبور کرد حرفش رو قطع کنه ي        خنده 
 
 : ادامه بده ی مکث کوتاهاز

  چقدر رهیگیتمو م انگشی بهت نگفته وقتيآدر ..؟یکنی باور نم-         
 

  !ارمی درش بتونمیالمصب اصال نم..؟ !رهیگی ممحکم

 چند لحظه .. زدی و فربد لبخند کم جوندیخندی        الهه بلند تر از قبل م
 

  فربد باز هم جرات نکرد یول.  الهه تموم بشه ي تا خنده دی کشطول
 
  گهی که د کنهي بار کارنی ، اي اشاره انی کوچکتردیترسیم.. بپرسهيزیچ
 

 ! هم صداش رو نشونداونها

  !وونهی د-         

  همش تو روزید..ستی ني به عمل بعدازی نی خوشحال شدم ، گفت-         
 

 . بودمفکرش

 !ي ماه شگفت زده ام کردنی اگفتیم.. بودی راضیلیدکترم خ.. آره-         

 . خدا رو شکر-         

 ؟! هم بگم گهی دزی چهی -         
         

 اصال ..بابا..؟ !شهیباورت م.. خانواده دارمکنمی تازه دارم حس م-         
 

 ! اسگهی جور دهی یعنی..یلیخ..ستی نکردمی که فکر مياونجور

 ! تحملش کردشهی میعنی -         

 :دی        الهه خند

 !ساوانا ..  مسافرتمیریم..میدار...يزی چنی همچهی -         

 ! کجاس ؟-         
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  یلیخ..  نارگل اونجان همه شونيبابا مامان و داداشها...ای جورج-         
 

 حاال برگشتن ..دست دوستش بوده.. بابادهی خرالی وهی اونجا شی پوقت
 
 ..وركیوین

 ! کنی منو هم خالي جا-         

 فکر کنم تو عاشقش .. داره اونجای محلي رستورانهایکل.. اوهوم-         
 

 !شینی ببیبش

 ! اولمه ي نهی ، اونجا گزمی که فرار کندی رسییاگه کار به جا!..ی اک-         

 :        الهه خنده اش رو جمع کرد 

  !ستیبرادرت ، آدم ن..مواظب باش.. فربد-         

 ؟ !ياری اسمش رو بيخوای نمي جدي جد-         

 ! ؟ی شروع کنيخوای م-         

  گفتم يزیچ !..دمی کدومتون نپرسچیه از ه کلمهی انصاف من ی ب-         
 

 ؟! مونده رو دستم یونیلی تا کت و شلوار ده مسه

 . خودتی عروسشاهللای ا-         

 : سرش گذاشت ری        دستش رو ز

  رو ندارم بجز تو که یالبته منم کس.. حس بد دارم همشهی ی ال-         
 

 قربونت !..ي نداریست درمون تو هم که قلب دریاک!.. درد و دل کنم باهاش
 

  !برم

 ! تو همه جوره هستم يبرا ..ی بگو داداش-         

  چند ماه نیمنظورم ظرف ا !..های زودنی به ارمی بمکنمی فکر م-         
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  ..یعنی.. اسندهیآ

 ! ببند لطفا -         

  !گهیباور کن حسم م.. نه -         

 ! حست غلط کرد گفت -         

  !یگفته ول ..ی هر چای حاال غلط -         

  !وونهید..گهی تمومش کن د-         

  هی.. رو ندارم باهاش درد دل کنمیگفتم کس!..؟ی اولش گفتم چ-         
 

 !گمی دارم می ببند گوش کن چقهی دقدو

 ! چرت و پرت گوش بدم خوامی نم-         

 : ي و بعد پوزخند بلنددی کشیقی        فربد نفس عم

  با ی مدت که مثال نفهمه وقتنی ادمی نقشه کشیکل!  فکر کن -         
 

  شک ندارم ، شک ندارم ، به یول!.. بودهی چلشی دلزنمی بهم میسوف
 

  !دهی ، فهمدهی شننکهی امحض

 ؟! رو دهی ش-         

 بخدا ازش ..ی ازش الترسمیم !..دونمی ، مدهیفهم ..دونهی م-         
 
 از ..شهی نمدای مامان چرت داره که لنگه اش تو عالم پهی دهیش..ترسمیم
 

  و آخر سر بازم بهت ی براش هفت خوان رو رد کندی که هفت بار بااوناست
 
 با .. نداره ی فرقچی نجاست هکهی تهی مثل من براش با یکی یعنی..دهی مریگ
 
   هفت سري اژدهاهی وجود ، اونو هم که بتونم دور بزنم ، فرداد مثل نیا
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  گهی ، هفت تا دي سرش رو ببرهی ی بزنی که هییاز اونا ! سادهی واجلوم
 

  ي رو با آدمهاي شرکت قطرهیرفته !..فکر کن !..ادی در میکی همون يجا
 

  !ی چستی معلوم ننیبا ا!.. طرفمنیمن با ا !..دهی خرتوش

 ! راحت التیخ.. نداره ي با تو کار-         

  يکه با من کار..نمیمنم نگران هم! ه ندار.. کاش داشت -         
 

  يدست رو نقطه ا!  اشتباه ، درست يمتریلیفرداد درست و بدون م..نداره
 
  !کنهیقشنگ اونو بلند م..ي که روش ضعف دارذارهیم

  دوست شتریتو رو از چشمهاش هم ب..گمی منی منم بخاطر هم-         
 

 مواظب  ..ی ، ولوونیون ح با ای کنکاری چيخوای مدونمی ، نمیول.. داره
 
 ! تلفنه فقط هی اون داداش گرگت ، کار يبرا.. باش دهیش

 : فشار داد و چشمهاش رو بستشیشونی پي        فربد انگشتهاش رو رو

 !جون من بگو ..؟!ی سرت آورده الیی فرداد چه بال-         

 ! ؟ي نداري کار-         

 ! بگو رهی فربد بم-         

 ..خدا نکنه -         

 : مادرش رو برداشت ي        فرداد پالتو

 ! کار دارم مامان -         

  و دی رو با لبخند بوسشیشونیپ.         بازوش رو گرفت و بلندش کرد 
 

 .. کرد پالتوش رو بپوشهکمکش

  ..ي من بذاري وقت براقهی فرداد شد دو دق-         
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 .شم بایی جادیبا.. کار دارم عشقم-         

 ... سریی چه بالضتی داداش مریدونی تو م-         

 :        شونه هاش رو گرفت و به سمت در هلش داد

 !نگران نباش ..دونمیمامان م..ی گفت-         

 : برگشت ضی        پوران با غ

  دیبا..؟!چطور نباشم مامان!.. نگران نباشم؟یگیم.؟! نگران نباشم -         
 
 !کردی مهی داشت گري چطوريدیدی م مهرنوش روروزید

  گنده اش يخودیشما ب..ی اون و سوفنی بوده بکی کوچي دعواهی -         
 

 .دیکرد

 !.. رك و پوست کنده بهش گفته کنسله گمی دارم مزمی عز-         
 

 !من گنده اش کردم ؟!..تموم

 !؟ي اومدنتی با ماش-         

  بفهمه فرداد تونستیاصال نم. داد  رونی بینی        پوران نفسش رو از ب
 

  !کنهی با آرامش برخورد منقدری اچرا

  برخورد ي نبود که بشه باهاش با آرامش و خونسردي مساله انی        ا
 

  لی ، حاال دلکردی طرف رو پاره می جزئلی که سر مساياونم فرداد.. کرد
 
  !دیفهمی بود ، نمی همه آرامش چنیا

  با ي موضوع ، فرداد شوکه شده و برخورد بددنی با شن        انتظار داشت
 

 .. داشته باشهفربد

  پنج روز گذشته نی ای به فرداد بود و برگشتنش ، که طدشی        تنها ام
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 ..حاال هم که .. اوضاع حس نشده بودي توي بهبودچی ه،

  به ي مبل بلند کرد و جوري که کتش رو از دسته دی        فرداد رو د
 
  کامل نکهیقبل از ا ! رهی اومد که بهش نشون بده خودش هم داره ممتشس
 
 بعد از بهم .. لباس افتادي سالن خارج بشه ، دوباره نگاهش به جعبه از
 

  فرداد ي بود که پاش رو داخل خونه ي بارنی ، اولی عروسخوردن
 
 ..نهی رو ببشی طراحریی تغنی فرصت نشده بود آخریحت..گذاشتیم

 .. گرفتشی به خونه انداخت و جلوتر از فرداد ، راه خروج رو پینگاه        

 !        خب 

  ، البد کردی آرامش برخورد منی و با اينجوری        اگه فرداد داشت ا
 

  به شهیبهتر بود مثل هم..کردیالبد درستش م.. هم نبودهی مهمي مساله
 

 !کردی اعتماد مخودش

 !اشت         به فرداد ، که حرف ند

 سر .  فرمون گذاشتي رو در آورد و جلونکشی        پشت چراغ قرمز ، ع
 

 و بعد با فشار دو .. رو دادهی سايبای و جواب لبخند پر رنگ و زچرخوند
 

 .. کرد خواب بد موقع رو از سرش دور کنهی به چشمهاش ، سعانگشت

 ..        االن که اصال وقتش نبود

 ! مزاحمت باشم خوامینم. .زمی عزي خسته ا-         

  برداره ، یی شمار چراغ راهنماهی اش رو از ثانرهی نگاه خنکهی        بدون ا
 
  :زدی فرمون مي اش روگهی حرکت آروم انگشت اشاره ، پشت دست دبا
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  !ستمی خسته ن-         

 : زد ي اگهی        سر چرخوند و لبخند محو د

  !نمتی بب دوبارهکردمی اصال فکر نم-         

 : داد هی تکی راحت صندلی به پشتشتری و بدی خندهی        سا

 ! ؟زمی چرا عز-         

  فرداد ازش چشم یو وقت.. بودرهی نگاهشون بهم خهی از ده ثانشتری        ب
 

  نگاه نیا . دی کشتی از سر رضای نفس راحتهی و روشن کرد، ساگرفت
 

 ! پنهان نبوداقشی اشتی ، ولددای خسته نشون ماری هر چند بسمشتاق

 ؟ !نهی ، به ثمر ننشیقی و حقی        چطور ممکن بود عشق واقع

 ! که مژده ، دوستش ، بهش وعده داده بوديزی        همون چ

  ییبای ، زشی و زاللی که با وجود تمام پاکستی نی و تالشی سعچی        ه
 
 ! ثمر رها بشه ی مثالش ، بار نده و بیب

  تالشهات رو ي بهش ثابت کرده بود ، که جواب همه نوی  خدا بارها ا      
 
  !دهیم

  به آسمون کبود رنگ ساعت سه بعدازظهر ی جلو ، نگاهي شهی        از ش
 

 ..انداخت

 ! ساعت سه عمرشنی        بهتر

 ! بعدازظهر نی        بهتر

 ! روزش نی        بهتر

 .. شکرتای        خدا

  یب.. نقص فرداد انداخت ی رخ بمیهش رو از آسمون گرفت و به ن        نگا
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  مثال ی بتی جذابنهمهی اي برای خوبفی که همردي ، تنها واژه انقص
 
  !شدیم

 ! عاشقتم فرداد بخدا -         

 !        باالخره تصاحبش کردم ؟

 !خودِ خودِ تنهام !..        مال خودم ؟

 !        آره خدا جونم ؟

 !     تموم شد ؟   

 .. روز و شبم ي هاهی        اونهمه حرص خوردنها و گر

 !        تموم شد؟

 ؟! چرا شهی        باورم نم

 .. شدی لبش منحني انتهااری اختی        ب

 ؟! فردادي خانم خونه شمی        م

 ؟!        همش مال خودم 

 .. بالکن رو بگو اصال يو تيآشپزخونه ..پرده ها و..        با اون دکور و 

 ! بود ؟ی واقعیعنی..دی کشي        نفس بلند

 ؟! بود ی        امروز واقع

 ! بود ؟ی فرداد پشت تلفن واقعشبی پري        جمله 

 ؟! بودی ، واقعشهی همي براخوامتی        م

  ، شی ذاتی پشت تلفن ، با اون غرور خواستنيرای گرم و گي        صدا
 

 ؟ !يداری بایب بود  خوايتو

 ! ؟داری بای        االن خوابم 

 ! خونه اش؟میری ممی        دار

 ! جان هی        نه صبر کن سا

 ..        لبخندش کش اومد
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 ! خونمون میری ممی        دار

  داده بود هی که بهش تکي الهی دستهاش رو از پشت سر ، دور مهی        سا
 

 !محکمتر ..فشرد

  براش نموند که بهشت با یو سر فرداد که ازش فاصله گرفت ، شک        
 

  و دست ییای مرد رونیا.. مخلفاتش بوده که ازش جدا شده ، نه ي همه
 
  چشمش ، ي روي مهر گرم خوشبونیحاال تمام و کمال با ا.. ، کهیافتنین

 
 !دیرسی تر به نظر میافتنی دست

  ي چشم از چشمهاونستتیو نم.. درست نفس بکشهتونستی        نم
 
 ! بکشه رونی باهشیس

 ! به خودش گرفته بودتی رنگ واقعزی        تازه همه چ

  خوابها و نی دورتري قبل هم ، توي هفته نی که تا همیتی        واقع
 

  ، حاال ، تمام قد ، روبروش نمودی ممکن مری و غبی ، عجباشی زياهایرو
 
  !گرفتی بود و ازش چشم نمستادهیا

 !میزندگ !..می زندگ-         

 .. شد و شقدمی بار خودش پنی        ا

  و صبر ، تا کردهی صبر مدی بوده که بانی اشی زندگي        اگه همه 
 
 ! ، پس ارزشش رو داشترهی جواب صبرش رو بگينجوریا

 فرداد دستش رو گرفت بدون .. و از هم جدا شدندستادی        آسانسور ا
 
 ..اه کنه  بهش نگنکهیا
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 .. بندازه دی و سه ، دستش رو رها کرد تا کلستی در واحد بي        جلو
 

  زده بود رو تو رونی شال بری از موهاش رو که از زی سمجي دسته هیسا
 

  :برد

 ! خونه ات یکیاون  ..میری فکر کردم م-         

 ر         فرداد بدون جواب ، در رو باز کرد و دستش رو پشت کمرش قرا
 

 ..داد

  دمانی به چی کلی نگاهیرچشمیز.. زد و وارد شدي لبخندهی        سا
 

  ..انداخت

  رو به یانی لقب اعشدی بود ، مدهی رو ندشی قبلي اگه خونه دی        شا
 
 ! نداشت یچی هنجای در مقابل اون ، ای جا هم داد ، ولنیا

 ! خوشگله یلی خ-         

 :نداخت  بهش ای        فرداد نگاه

 .ارمی بیدنی نوشهی رمیم.. راحت باش-         

 .. نبود ، پر از ی دور شدنچی        دور شدنش هم مثل ه

 ؟! مرد مال من شده نی اای        خدا

 ؟! خالص شدمیی هر جاي        از شر اون دختره 

 ؟ !ی راحتنی        به هم

 !خورمی فرداد عشقم من فقط آب م-         

 !واقعا قشنگ بود..نه.. بوداتی به جزئشتری بار نگاهش بنی و ادی چرخ       

 ..ی با اون قبلسهی در مقای        ول

 ! نبودیکی با اون سهی        اصال قابل مقا
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  که فرداد رفته بود رو دنبال يریمس..        چادرش رو از سر در آورد و 
 

 .. آب نبودي خونه ، تشنه نیاالن و تو ا...کرد
 

 با همون ژست .. هم مکث کرد گهی دي        فرداد پشت در ، چند لحظه 
 

 ! به کمر دست

 با دست .. اتاق رو ترك کرد ی گذشته بود وقتقهی از پانزده دقشتری        ب
 

  یدگی به کوبی دست چپش رو تا آرنج باال زد و نگاهنی ، آستراست
 

  دو روز یدگیعلت کوبهنوز ..شروع به ماساژ دستش کرد.. انداختآرنجش
 

 .. بوددهی رو نفهمادشی آرنج و درد زکی نزدقبل

 ! تو امی من دارم مهی سا-         

 سرش رو چند بار به چپ و راست  ..خوردی        خواب داشت بدنش رو م
 

  بشی داخل جلیموبا.. بار ، دستش رو دور گردنش بردنی داد و اتکون
 

 .. هم اگه پوران بود که بار بازنیا.. کردبرهی به وشروع

  !نیلیآ..        نه

  !زمی عزای ب-         

  رو رهی کنج قرارش داد و دستگزی ميرو.. رو خاموش کردلی        موبا
 

  ..گرفت
 

  ، و به فرداد که درست دی زانوش باال کشي ملحفه رو تا روهی        سا
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  دلها رو کردیفکر م که ی از اونشتری زد که بي قرار گرفت، لبخندروبروش
 
  اهی سي پنج متري پارچه هی شال و مانتو با ری زیحت..کردی و رو مریز
 
  !دهیچیپ

 ! رنگ ِ کوتاه ِ نفس بند کننده ی ، تور ارغواننی        چه برسه به ا

  مهی و نری دلپذي سکوت و گرمانی اي هم توهی که سايزی        منتها چ
 

  کننده ، بهش وانهی و همزمان شوق آور و دزی اتاق بزرگ ِ هول برانگروشن
 

  مدل جهان هم االن نیباتری بود که نه فقط اون ، بلکه زنی اکرد،ی ماذعان
 
  ، بی پوش دست به جي مرد سورمه انی در مقابل ايازی امتچی ، هنجایا

 
  بفهمه به نحو فاجعه تونستی رو باال زده بود ، و احتماال نمنشی آستهی که
 

 !کردی ، کسب نمکنهی ميره دلبر دايزیآم

  !يای بکردمی فکر نم-         

  کرده و داره کم کم وارد دای پي درزي موذیی حس کرد سرماهی        سا
 

 ..شهی مبدنش

 ! خوردی جاش تکوني        تو

 .. اسشهی        نگاهش مثل هم

 ! فرستادنیی        آب دهنش رو پا

 ! بودشهی ، مثل هم سرد فردادي رهی        نگاه خ

  حس یحت.. ملحفه بهم زدری از شدت اضطراب ، زانوهاش رو زهی        سا
 

 ..دهی تلک برخورد دندونهاش رو هم شني صداکرد
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 .. لحظه همهی ی من حتزمی عز-         

 : ، حرفش رو قطع کرد رهی نگاه سردش رو ازش بگنکهی        فرداد بدون ا

  !هی نداشتم ساتیمن کار..يزدیاگه زنگ نم..م نداشتتی من کار-         

  دهی ، به مغزش رسشدی مشتری که لحظه به لحظه داشت بیی        سرما
 

  روبروش بی مرد دست به جاهی سي سرما داشت از چشمهایی گوبود،
 

 !شدی مساطع

 .. کلمات رو بهم مرتبط کنهدادی        سرما به هر حال ، اجازه نم

 !ود        منتظرش ب

 !        فقط منتظر 

  !رهی سرما رو ازش بگنی جلو و اادی        که ب

 ؟!چته ..نترس..هی ساهینجوری اشهی        نگاهش هم

  ادتی..سرده بوده..ينجوری اشهیهم.. مغرورشهیهم..گهی        فرداده د
 
 ! ؟ستین

 ؟ !يایچرا نم...خوامتیمن م.. فرداد -         

  هنوز دست به یول... زدي دورمی به خودش داد و نی        فرداد تکون
 
 ..نهیس

 .. فاصله بود نشونی کمتر از دو متر بي فاصله ادی        شا

 !د .. فردا-         

  ، قهی نگاه فرداد ، اونقدر قدرت داشت که در کمتر از دقي        سرما
 

 !بلرزونه ... رو و يازی رنگ پوست پي کنه لبهاکبود

  ملحفه رو بکشه ي بود که دست دراز کنه ، و گوشه کی اونقدر نزد        و
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! 

  بفهمه چرا دونستینم.. ، خودش رو جمع کرد ینی با ههی        سا
 

  !شنی مسی دارند خچشمهاش

  يروزی دي از اون رنگ چشمهای نشانچی هنکهیبخاطر ا..دی        شا
 

  ي جلوشدیبود که نم کرده کی سرش رو اونقدر به گوشش نزدیوقت..نبود
 

  شهی همي من براهیسا"..دیشنیو م ..رهی نامنظم قلبس رو بگيتپشها
 
 " ! خوامتیم

 !        نبود

 .. نبوديروزی محبت دي از گرماي اثرچی        ه

 ! بود خیفقط ..        فقط سرما

  !خی پر از یطانی شی        مشک

  یتونیتو امروز م!..ار رو بکن  کنیا !..ی خاطره جمع کنیخواستی م-         
 

  !ی تمام عمرت خاطره جمع کنيبرا

 ؟ !يایچرا نم.. سردمه-         

 ! به لب سرد شخندی نطانی        ش

 !فرداد  ! زمی عز-         

  هر چه بلندتر خواستیم.. بده ي به خودش دلدارخواستی مهی        سا
 

 !اموش بشن ذهنش خي آزار دهنده يتا صداها.. بزنهصداش

 !زد؟ی        داشت پوزخند م

 ! ؟خندهی        داره م
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  دادی ، اصال انگار اجازه نماهرنگی سي داخل چشمهاي سرماواری        د
 

 ! رو بشنوه هی سايصدا

 چون خودم رو !.. سراغت امی بخواستمینم.. نداشتمتی واقعا کار-         
 

 !ي شدنی نفر انگار ، تو هم مثل منیول..دونستمی ممقصر

 ! فرداد -         

  شده ام نی نفریول!..من خوبم ..؟! زده به سرم یکنی؟ فکر م !هی چ-         
 
! 

 .. اتاق رو پر کرده بودي همه یلی لي        صدا

 " ! ی نرسيخوای که می فرداد ، به کسکنمی منتینفر"        

 :        شونه اش رو باال انداخت 

  هر موقع به کنمی منتینفر !..کنمی منتیمن نفر !..ی بشدیا تو هم ب-         
 

  و ی با شوهرت بخوابه ، و تو بفهمیکی ، يدی هفته قبل از ازدواجت رسدو
 

  !ی کنسکته

 ..د... فر-         

  باشه که نخواد درست دو ی عوضهی احتمالش هم هست شوهرت -         
 

  وجود ، من نیبا ا ..یو بفهم بخوابه که تی قبل از مراسمتون با کسهفته
 
  ..نمی که نفرفرستمی براش مي دی سهی!.. رو هوا بمونه نمی نفرذارمینم

 :و ادامه داد !.. پس گردن خودش دی        فرداد با دست ، محکم کوب

 ! باز رو سر و کله ات نهی بش-         

 ..ایخدا...خدا... چ-         
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 ! نفس آخرهنی اکردی ، فکر مددای مرونی که بی        با هر نفس

 !خوردی آخر مي به نفسهاشی        همه چ

  داره سادهیاالن وا! که کلکت رو بکنم !.. خدا تو رو سپرده به من -         
 

 تو چقدر !  آخ فرداد گهیداره م!..گوش بده !.. ؟يشنویم !..کنهی نگاه مبهمون
 

  !یکنی کلک مخوب

 ..هع..فر..د..دا.. فر-         

  ی و لباسي اتاق ، لباسهات رو در آوردنی انی شش تا دوربي جلو-         
 

  !..يدی پوشي با خودت آورده بودکه

 !رو به عقب  ..دی        دستش رو کش

 ! اونجا -         

 و نگاهش رد دست فرداد رو ..ستادندی ای از لرزش نمی آنهی ساي        لبها
 

 ..اش رو که لباسهییهمونجا.. بودگرفته

 ..عی ه-         

 !و سرما .. شده بودی        سکسکه ، با لرزش قاط

  !..ی ، و به من فکر کنی ، تا ابد مجرد بمونکنمی منتی من نفر-         
 

  بهم فکر ی نتونی ، ولیازم متنفر بش ! یو به من فکر کن..ی بمونعاشقم
 

  تا ، یفکر کن!.ی کن و به من فکری بپوسیی تنهاي توکنمی منتینفر !..ینکن
 
  !يریبم

  اطرافش رو ي هاژنی دهنش رو باز کرده بود که بتونه تمام اکسهی        سا
 

 .. نبودیچیه.. نبودیول..ببلعه
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 اومده  ..رهیگی ، الهه باهات تماس مندهی ماه آستمی حول و حوش ب-         
 

  !...می مورد عالقه اش رو با هم درست کني من ، که غذاي خونه يبود
 

 ! ؟یگرفت

  اهیهمه جا داشت س.. هوا تکان دادي        فرداد دستش رو باال برد و تو
 
  نیی جهنم رو پایاهی از سییانگار داشت با حرکت دستش ، تکه ها..شدیم
 
 !هی ساي چشمهاي ، جلونییپا..دیکشیم

  !ی از جلو چشمم گم شي وقت دارهی ثانی س-         

 ! اصال نبوده نکهیمثل ا.. ، دور شدهی ساي چشمهايو و از جلدی        چرخ

 ! خواب بوده ي        تو

  ..ي        تو

 !هوا نبود . دی        نفس کش

 ..        خوابم

 !        هوا نبود 

 ..خواب..        دارم

 ! ذره کی ی        حت

 ..نمیبی        م

  ي غهی تيگشتش رو روان..  داد و هی تکی صندلی پشتي        سرش رو رو
 
 ! بسته يبا چشمها..دی کششینیب

 ! داداش-         

 : کرد کی رو به گوش نزدلی        موبا

  .نیی پاایب.. دم درم فربد-         

 : فربد با مکث اومد ي        صدا
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 !من؟..يخونه ..؟ !نجایا.. مم-         

  !زمی عزنیی پاای ب-         

 ! برقرار شدنشونی ، بي اهی        سکوت چند ثان

 .. باال ، داداایب..خب ..ای ب-         

 ! مني خونه میری م-         

 !        و قطع کرد

  ، نگاهش نهی در ساختمان ببي بعد که فربد رو جلوي قهی        تا پنج دق
 
  ..ی صندلی داده به پشتهیبا سر تک.. جدا نشده بودی در اصلاز

        
  داری خورد و بی ، تکوندیکشی که گوشه لبش رو ميزی حس چ        با

 
  چشمهاش کنار رفت و به ي جلوي هیچند بار پلک زد ، و کم کم سا..شد

 
 ! شدلی تبدفرداد

  لبش رو با دو ي لب داشت و گوشه ي روی که لبخند واضحي        فرداد
 

 ..دیکشی مانگشت

 ؟! کنن دارتی به زور بدی تو که دوازده هم بايدی خوابی ک-         

 ! بشه تشی تا فربد متوجه موقعدی طول کشهی حدود ده ثانيزی        چ

  خورد و خواست بلند بشه و فرداد با گرفتن شونه ي اگهی        تکون د
 

 .. کمکش کردهاش

  دی نور خورشي رگه هانی هوا روشن شده و اولی        مطمئن بود وقت
 

 !رفته  اتاق شده ، خوابش گوارد

  و شیشونی پي رویکی فرداد ي دستهای        تمام شب گذشته رو ، وقت
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  ، ي سابقه ای با ترس بختهی آمی دور گردنش بود، با احساس خفگيگرید
 
 ! رو از سر گذرونده بودای مونده بود و تمام احتماالت دنداریب

 ! خواب خفه اش کنهي احتمالش هست بخواد تونکهی به ای        حت

 .. به فرداد انداختی        نگاه

 ! بود که زنده ام هنوز نی        حداقلش ا

 : چونه اش زدری زي        فرداد ضربه ا

 ؟!يخوری می تو چ-         

 ! نه ای.. لب باز کنه دونستی        نم

 !؟ی چ-         

 ! بود که امکان داشت بگه يزی تنها چ"یچ"        

 : تر شديداد ، قو        رنگ لبخند فر

 ؟! من تنگ نشده بودي تلفن کردن هم براهی ي دلت اندازه -         

 ! کردزی        چشمهاش رو ر

 !؟ياری سرم بیی چه باليخوای        م

 !        بگو راحتم کن 

 دست  ..دی دور گردنش کشی فرستاد و دستنیی        آب دهنش رو پا
 

 : موهاش رفت ي هم الفرداد

 ؟!آره!..ي کوتاهش کرد-         

 ! تا فرداد دستش رو بندازه دی        خودش رو عقب کش

 فرداد بود که با حرکت دست ، سر برادرش رو جلوتر .. نشدی        ول
 

  :دیکش

 ؟!يخوری می چ-         

 ! ؟هی چ-         
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 ؟!يخوری می چ-         

  !یچی ه-         

 !        پوزخندش هم ترسناك بود

 ؟! قربونت برم يخوری می چ-         

 .. رویسوف..من. فرداد -         

 : آروم فرداد با دست آزادش ، جمله اش رو قطع کردیلی        س

 !؟يخوری می چگمی دارم م-         

  !خوامیمن خواهر ماکان رو نم..یچیه !..خورمی نم-         

 ؟ !زهیری ازت مگری جنقدری چرا ا-         

 ! بهش گفتم-         

 .  صورتش نبود ي توی تعجبیول.. فرداد ، از هم فاصله گرفت ي        لبها
 

 ! بودشخندی همون نهنوز

  !دونمی م-         

  ي فاصله متری واضح برادرش ، چند سانتشخندی توجه به نی        فربد ب
 
 ! رو پر کرد و فرداد رو به آغوش گرفتنشونیب

  کردم ، يهر کار.. دوستش داشته باشم تونمینم..بفهم.. داداش -         
 

  !نشد

 : بعد ، فرداد هم دستهاش رو دور کمرش گذاشت ي        چند لحظه 

  !فهممی م-         

  !یفهمینم!.. من، دوستش ندارم -         

  !يخوای رو نمیسوف..يدوستش ندار..دمیفهم..زمی چرا عز-         

 جدا بشه تا با نگاه کردن به چشمهاش ، بتونه بفهمه  کرد ی        فربد سع
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  دور شدن ي بار فرداد محکمتر گرفتش و اجازه نی ای تو سرشه ، ولیچ
 

  :نداد

  رو با من هماهنگ ی بکنيخوای که میی چرا کارهافهممی فقط نم-         
 
 ! کمکت کنمتونستمی مدیشا .یکنینم

 : شکل گرفت و ناله مانند گفت ي فربد ، حالت نزاري افهی قي        تو

 .. خودمي بذارش به عهده -         

 ! خودت -         

 ! رفته ادشی منو گهیدو روزه د!.. بچه اسی سوف-         

  شونه هاش زی و تکون رخوردی کمرش تکون مي        دست فرداد که رو
 

  سرش ي روی ، باعث شد دلش بخواد دو دستدادی نشان از خنده مکه
 

  !بکوبه

  ، باعث شد خودش رو با رهیگی داره مورد تمسخر قرار منکهی        حس ا
 

 .. از فرداد جدا کنه وي تندحرکت

  !دیخندیواقعا داشت م..        آره

 :        فربد سرش رو تکون داد 

 !منو وسط خودت و ماکان قرار نده .. من-         

 ؟ !می تمومش کني چطوريخوای م-         

  !خوامی رو نمی من سوف-         

  !شیی منم ازت نخواستم که بخوا-         

  !خوامیمن خواهر ماکان رو نم!.. فرداد-         

 ! کنم که چقدر دوست دارم تی حالتونمی چرا نم-         

 :دی        فربد نال
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  !خوامشی نم-         

 !اتو بخور  صبحونه ایب.. پاشو دست و صورتت رو بشور-         

 : ترش کرد کی به خودش نزدی        سرش رو گرفت و کم

  ..دنشی ديری مي که دارری بعدش تو مس-         

 ! به حرفهام ؟يدیگوش م!  فرداد -         

 ! رو فردا خاکش نکنم دهی که شی بهش بگی فکر کن که چنی به ا-         

  ی رمقچیبرادرش ، انگار ه ي دستهانی        فربد ، با سر کج شده اش ، ب
 

 ! باز کردن لبش نداشتيبرا

  :دی کشواری داده به دهی        دستش رو سمت فربدِ تک

  بگو کدومه با همون باهات حرف شهی متی رو که حالی اون زبون-         
 

 !.. نداره یبه من ربط !..ستمی من نگمیدارم م!..نفهم !..بابا !..بزنم
 
  ..یخواستینم

 : به لحنش داد يشتری بدی جلوتر برداشت و تهدی  قدم      

  یدخترشونو نم! دو سال تموم !  رو ی سوفیخواستی فربد نم-         
 

 ! تو خونه ات يآورد

 :دی        نگاه فربد از فرداد ، به کفپوش ها رس

 ..يکنارم بود..ي تو همه اش بود-         

 :        سرش رو باال آورد 

 .. بال رو صدف سر نیا.. من نبودریقص ت-         

  ، ی چرت تر هم بگزی چهیاالن من قانع شدم چون !.. قانع شدم-         
 

  يفقط خودت رو بذار جا..شمی ، قانع مدمی جونمم برات منکهی اواسه
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  و رفت و شدش، ي مدت نامزدهی بعد از نایفکر کن س.. و باباش ماکان
 

  گهی دیکیمن  !..خواستمی من مستیه اون ن کنیا!.. ، عه گفتی مگشتیبرم
 

  هیفکر کن !.. اون موقع فربد ؟يکردی مکاریچ!...گولم زدن  !..خواستمی مرو
 

  ، رهی که از قضا پولش از پارو هم باال می اعصاب هم داشتی قلدر و بيبابا
 

 ؟ !ي آوردی منای سر سیی بالچه
         
  و اونم خوامی من نمی بگيای تو ب ،نجوری همنهیشی زاده نمی زک-         

 
 !.. نبوده دخترش رو بهت بده ی که راضیطیاونم تو شرا!.. خب بگن

 :دی سر خودش کوبي        رو

  !رمیمن گ.. من احمق خودم رو انداختم وسط -         

 ! بکن شی کارهی!..تو رو قرآن .. فرداد جون مامان-         

 اونقدر که .. قدم جلوتر اومدهی ، هدی        فرداد با همون دست کش
 

 : فربد بخورهي نهی به سانگشتش

  تونمینم.. کنم کارشیچ ..نامی اکیمن شر..؟ !!کاریچ!..؟ !کاری چ-         
 
  ، پشت سرت ي کردي گوه خوری االن که تو رفتتونمیمن فقط م..شهینم!..
 
  ازم بر نمیا!.. کنم ببخشنت ي کارهی... رو جمع کنم برهتی گند کارامیب

 
 ! تازه ادینم

  !خوامشینم!  من -         

  !يمجبور !..شیخوایم!.. تو -         
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 ! فرداد جون مامان -         

 :        سرش رو تکون داد فرداد 

  !ستمی رو ننجایا.. داداش ستمی من ن-         

 د  برات بتونهی زاده بهم بخوره هم مگه چقدر می شراکتت با زک-         
 

 ..بخاطر من.. داداشیتونیم..یکنیخودت رو جمع م.؟.بشه

  !تونمیاالن نم !..تونمی نم-         

 ! بره نی موضوع از بنی که با استی نيزی با ماکان چتی دوست-         

  !خوامیاالن پولشون رو م !..خوامی ماکان رو نمی من دوست-         

 .. م-         

  یچیبخدا قسم االن ه ! خوامین داداش پولشون رو ماالن م!.. االن -         
 

  !رهی کتم نمتو

  !رهی تو کت منم نم-         

 ! بره تو کتت دیبا.. فربد ي نداریچیتو ه..بذار بره .. بره دی با-         

  :رهی از فرداد چشم بگنکهیبدون ا..        فربد سرش رو تکون داد

  !خوامی نمیچی ، هدهی من بجز ش-         

 !دهی ش-         

  :دی فربد کوبیشونی به پي        با انگشت ، ضربه ا

 از خداش .. زن مطلقه اسهی دهیش..؟! مونگول يخوای می برا چنوی ا-         
 

 خرش .. و مجبورم ونهی اطمیبگو شرا..رقصهی می بزنيبه هر ساز. .. باشههم
 

 !کن

  بهتر از منو رد يم خواستگارها االنش هنیهم ..تونمینم..شهی نم-         
 
 ! بکن شی کارهیفرداد  !..شهیخودش هم که خر بشه ، مامانش نم ..کنهیم
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 :        چند لحظه گذشت تا فرداد ، لب باز کنه 

  !يوارد خط قرمز من شد.. بکنم تونمی نمشی ، کارچی ه-         

  !خوامی رو مدهی من ش-         

 : داد با حرص و عقب رفت ونری        فرداد نفسش رو ب

  يخوای رو مدهیتو ش !..می داری چمی دور مرور کنهی ایب.. خبلهی خ-         
 
  از صدف شتری ، بازم خودش بمی نگاه کنهی که به قضیکه با هر منطق! 
 

  فربد ي نداریچیه!.. ور تو نیاز ا!.. زن مطلقه اس هیاالن هم ! .. بوده مقصر
 
  بهت دیمن با!  من مونهیم !..یستی زاده ها بای زکيو که جلي نداریچیه!..
 

 ؟!درسته !.. کنم کمک

 :        فربد لبش رو از داخل به دندون گرفت

 ! کار رو ، بکن داداش نی ا-         

 !.. من ي دشمنهاشنی ماکان و باباش میعنی بهت کمک کنم ، -         
 
 ! ازم سفته دارن چقدری فکر کنیتونیم..شهی می پام خالری زیعنی

 ؟! باهات بکنني کارنی همچهی دی بای چيبرا..قاتنی رف-         

  هی..تونمیاالن نم..داداش بفهم .. فربدامی پشتت در بتونمی من نم-         
 

  ی بگي بریاالن پا ش !..شهی ، االن نمشدی مدی بود شاي اگهی دوقت
 

 باباش  !..نهی افته ای که می بوده ، اتفاقي جدي زدی که به سوفییحرفها
 

 !  فربد کنهیبقرآن م!.. بهت نده ی که نون خشک هم کسکنهی ميکار
 
 ! بکنمي کارتونمیمنم نم !..شناسمشیم
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  !یتونیم!... چرا -         

 : داد رونی        نفس سردش رو ب

  انتی زن مطلقه که از قضا بهت خهیبخاطر  !..تونمینم !..تونمی نم-         
 

  لی تو فامياری بيریکه دستش رو بگ.. ، که مال کف جامعه اس کردههم
 
 .. تونمی همه ، من نمي خنده ي هی مایشیم

 :        فربد با داد حرفش رو قطع کرد

  !خوامی رو مدهی من ش-         

 :        و اما لحن فرداد ، آروم بود 

 ! و من الهه رو -         

 ! حرف بزنه تونستی نمیول..د کرکی        فربد چشمهاش رو بار

  هی منطق قضالیخی بي بخوای حتای ، کنهی اگه عشق من قانعت نم-         
 

  ، من از الهه ي که تو دوستش داری ارزشی بخاطر دختر بدی که چرا بایبش
 

  برسه یینذار کار به جا!.. بهت بگم ،زور هم با منه دی بکشم ، خب بادست
 

 ! از زورم استفاده کنم که

 !ياز دست داد.. الهه رو.. تو-         

 ! ندادم -         

 ..تو الهه رو از دس.. فرداد -         

 ! فکر کن داده باشم -         
         
 !برو گندت رو جمع کن فربد ! .. االن !.. برو خونه شون-         

 ...        فربد ناباور ، فقط تونست سرش رو تکون بده 
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  برات ي کارچیفربد من ه!.. و پسرش نایآدر..بابا .. جون مامان  به-         
 
  لج ، اگه بهم بگه سرش رو ببر ي سر دنده فتهی زاده باهات بیزک!..کنمینم
 

 !.. سرت رو برمی براش مهم
         
 !منتظرتن !..االن برو .. برو -         

  کرد ، که یو ط باز کرد و راهرو رو با دي در اتاقش رو جوری        سوف
 

  و دی فربد رو که از پنجره دنیماش.. بخورهنی بود زمکی بار نزدچند
 

  شتری گرومپ گرومپ قلبش ، لحظه به لحظه بي رو ، صداتوقفش
 
 .. گرفتنیکم.. نبوددی دي که توییجا..شنی پارتکینزد..شدیم

 .. اشکش روان شداری اختی که وارد سالن شد ، بدشی دی        و وقت

  تازه متوجه عشق ی ، ولخوردی      از ضعف خودش حالش بهم م  
 

 .. نسبت به فربد شده بوددشیشد

  حاال ، ی ولدیدی خودش می قدمکی ي چند روزه تونی        مرگ رو ا
 

  ماتم گرفته و همزمان خشن نامزدش هم ، دوباره داشت ي افهی قنی ایحت
 

 !دادی می زندگبهش

  دی لبش رو هم شنریسالم ز.. رفت و دست داد که سمت پدرشدی        د
 
 ! بهش نگاه هم نکرده بود ی مادرش ، حتیول.. باباش جواب داد و ماکان،

  ..دی کشی        نفس راحت

 : قلدر باباش اومدي        صدا
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 ؟ !یوانی ورا جناب کنی از ا-         

  بهش نگاه  بود ، االن با دندون قروچه ،ي اگهی اگه وقت ددی        شا
 
  ..کردیم

  صی تشخیتونی ، می جهنم باشي تمام ، توي هفته کی ی وقتی        ول
 

  رو زی همه چشهی و بعدا باز هم مشی باشه ، الاقل داری االن هر چيبد
 

 .. کرددرست

 .. کردمتشی اذیلیخ.. نبودمری تقصی        من هم ب

  !دیگاه فربد رو د و همون لحظه ، ندی چشمش کشری        دستش رو ز

 !        حس کرد نفسش بند اومده 

  !دهی مطمئن بود که فربد اونو دیول ..دی سرش رو عقب کشعی        سر

  ي نقش و نگار هاي بلند شد و با انگشت ، رواری اختی        دستش ب
 

  نداشت ، بخاطر ی رو نوشت که شکیحروف.. شددهی ، کششنی پارتیچوب
 
 ! کنهی اومده و قراره زندگایفه که به دن چهار تا حرنیا

 !        ف ر ب د 

 .. زاده ی زکي کردم آقادتونیحدس بزنم ، چقدر نا ام...تونمی م-         

 : حرفش اومد ي        باباش تو

 شما !.. شدمدی نا امدمتی که دي در واقع جناب ، من از اون روز-         
 

 !حرفت رو بزن!.. باش االن راحت

 !      اه بابا   

 !باز هم حرف بزن .. فربددهیصدات به من جون م!..        صدات 
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  بار ، حس کرد که تک تک نی و ادی چشمش کشي        باز دستش رو پا
 

 .. دلبرش روي عطر دلرباي باشند تا بونیی اون پاخوانی بدنش ميسلولها

 ..حرف زدم... ، جان یمن با سوف!.. متاسفم -         

  اش نهی قفسه سي صورتش برداشته شد و روي از روی      دست سوف  
 

 !نشست

 ..واقعا متاسفم..من.. متاسفم-         

 ..دمتیمن بخش.. فربدیگی مي داریچ..        نه

 .. بگمی چدونمی نم-         

 ... نگویچیه..تو رو خدا نگو..        نگو

 ...ی ول-         

  داد بلند شنی که به پارتي اهیش داد و با تک به پاهای جونی        سوف
 

 ..شد

 ! بلند شدیول.فتهی بخوادی        حس کرد م

 ..غلط کردم..نگاهم کن فربد..        نگاهم کن

 .. نگویچی        ه

 ! کنسل بشهزیبهتره همه چ.. بنظرم-         

  از هم شتری لبهاش ، هر لحظه بیول.. چشمهاش رو بست ی        سوف
 

 ..گرفتندی مفاصله
        

 
  ی بود ولزی مي رولشی ، و بعد چرخش موبابرهی به ورهی        فرداد ، خ

 
 ! شدن بهش رو نداشت کی نزدجرات
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  !نهی ش رو بب"دیعمو حم" ي بشه ، و شماره کی که نزدنی        جرات ا

  تونستی ، و اصال نمگذشتی ساعت از رفتن فربد مکی از شتری        ب
 

  زاده ها قرارش بده ، ی زکي کنه اگه برادر احمقش بخواد رو در روتصور
 

 ! براش بکنه تونهی کار مچه

 ..        دستش رو دراز کرد و 

 : فرستاد نیی        آب دهنش رو پا

 ! عموجان ؟-         

 !حالت چطوره ؟.. سالم بابا-         

  :دی کششیشونی پي        فرداد دستش رو رو

 ؟!شما چه خبر.. خوبم عمو-         

 .. خبر که-         

  ، آب از دی پوزخندوار پدر ماکان ، بند دلش رو پاره کرد و فهمي        هه 
 

 ! فربد گذشته سر

 ! بودننجای آقا داداش االن ا-         

 ! ناراحتتون نکرده باشهکنمی و دعا م-         

  کنار دخترم دنشی که دو ساله دی از اونشترینه ب.. ناراحت که-         
 
  !کردیم

 :        سرش رو تکون داد 

 ..قرار بود که!.. بگم ی چدونمینم..واقعا متاسفم..عمو من.. متاسفم-         
         
 ! واقعا متاسفم -         

  موضوع و اصال نی نداره ای ربطچیبه تو ه..؟! تو چرا بابا جون -         
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  همراه ماکان دیاونم االن که با!.. ناراحت ای ی متاسف بش بخاطرشخوامینم
 
 من هم اگه بخوام صادق !.. کار تازه تون ي رونی رو بگذارتونی انرژي همه ،
 

  وسط خودم مقصرم نی از همه ، اشتری که بدونمی و منمیبی می ، وقتباشم
 

  ي اگهی مهرنوش و دختر احمقش رو خوردم ، از کس دي هاهی گول گرکه
 
 ! دلخور باشم تونمینم

 ..        فرداد چشمهاش رو فشار داد

 !بگو  ..ياری سرش بییچه بال ... ی چکار کنيخوایم ! ی        ول

 ! فرداد جان ی ول-         

 !        فرداد حس کرد فشارش افتاده 

 ؟! که نوی ایفهمیم.. بگذرمتونمی رقمه از برادرت نمچی ه-         

 .. نکریدرست..کار .. فربد-         

 ..تماس گرفتم که اول به خودت بگم.. گوش بده بابا -         

 .. متوجهم-         

  که من قرار گرفتم قرار یی جاي تودیبا ..یستیمتوجه ن.. نه پسرم-         
 

 ! متوجهمی بگی که بتونيریبگ

 ! درستش کنم تونمیعمو هنوز من م.. هنوز-         

  بود که خودم يزی چنیاتفاقا ا... گوش بدهزمی نه عز-         
 
  با تو تماس نکهیقبل از ا !..خوامی نمی درست شدنگهیمن د..خواستمیم
 

  شی پفرستمشی گرفتم ، تا آخر هفته می سوفي براطی بلهی ، رمیبگ
 

 !..خواهرهاش
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 ..        فرداد سرش رو تکون داد

 ! فربد ی ول-         

  !نهی بشتونستیواقعا نم.. دراز بکشهخوادی        حس کرد م

  ی که با تمام نفهمی کنشی حالي جمله رو جورنی اخوامی م-         
 

  !رهی ، بگشیذات

  !دیی بفرما-         

  ..نیماش..خونه!  هم نداره ی پاپاسهی االن ، داداشت نی از هم-         
 

  هی مثل يریگی اش رو هم مقهی ، ی که ازش گرفتزویهمه چ !..یچیه..کار
 

  !رونی بیکنی سگ پرتش متوله

 ! عمو دیشما آروم باش.. چشم-         

  ومدهی االن دخترم غش کرده و به هوش هم نیول.. من آرومم بابا-         
 

 ..اما من آرومم !..هنوز
         
 !.. نداره ی ، اشکالرهی نمی کنه که از گرسنگدای پي خواست کار-         

 
  ي که گل و دستمال کاغذیینای اای ، ی ، حمالییر از پادو باالتیول
 
 !نه .. سر چهار راهها فروشنیم

         
  استخدام بشه ، من از چشم تو و ماکان یی ، هر جانای بجز ا-         

 
  !نمیبیم

 ! چشم -         
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  گذاشت ، اون دوست و یی هر دوست و آشناي پاش رو تو خونه -         
 

  کن تا شیحال!.. کن فردادشیحال !..زنمی مشی با خونه اش آت روآشنا
 

  خودش ي سر چهارراه ، نتونسته براي هاي که از پول دستمال کاغذیزمان
 
 ؟! بابا یگرفت.. پارکها بخوابه يهایی تو دستشودی سرپناه جور کنه ، باهی

 :دی سرش کوبي        با دست آزادش رو

 !بله ... بله-         

  داده بودم ، به چپ و راست هم هی تکواری  همونجور که سرم رو به د      
 

  ی بشه که حالم بهتر بشه ، ولی چشدی باعث مدونمینم..دادمی متکونش
 

 ! بودی خوبجور

  اتاق دورم حرکت ي توزی و همه چشدی مجی        کم کم داشت سرم گ
 
 ... و زیتختخواب و کمد و رخت آو. کردیم

 .. معصومهی موسیکی میِ رو فرشي هایی و دمپافیو ک زمی        م

 !زمی عزمی        هجدهم ، صبح ساعت ده و ن

  !زمی        مهتاب عز

  !زمی        عز

 به محض .. سرم رو به چپ و راست تکون دادميشتری        با شدت ب
 
  ، دادی سرم رو تکون ميشتری ، با شدت بدیچیپی سرم مي صداش تونکهیا

 
 !شدی تر مي صدا قوی ، ولشدمی تر مجیگ

  !زمیعز.. مهتابمی        ده و ن

 !        آخ
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  که شکم درد داره ی گرفتم و مثل کسواری ام رو از دهی لحظه تکهی        
 

 .. رو بغل کردمخودم

 ؟! تو بودمزی        من عز

 .. بودم که اونجورزتی        من عز

 ..دمتی        من که د

 ! بگه به من ؟ی چخوادیدادگاه م        

 ! ؟ي بهم نشون بديخوای تو دادگاه مي داری        چ

 ؟! بشه لی تشکدی        دادگاه اصال چرا با

 ؟! بشه لی تو تشکیگناهی بي براشهی        دادگاه اصال چطور روش م

 ! تو ؟ی به من بگيخوای می        چ

 ؟ !یگی می تو سرم چيای می        ه

 ؟ !ی    مهتاب ، چ    

 ! ؟نی حسی        مهتاب ، چ

 ..زنِ..اون...و اونم ..ي        تو بود

  !دمیخودم د..يخودت بود..ي        تو بود

 ! ؟دمی نبود که من دزی        مگه اون همه چ

 ! و افتادم دمی        د

 ! ؟یدادگاه چ.. خودميبا چشمها..دمی        خودم د

 !مهتاب ..زمیعز.. مهتاب مین        ساعت ده و 

 ! نه هی        دوباره گر

  !رمی جا نمچی        من ه

 .. خرد بشه تمی اجازه بدم شخصتونمی از نمشتری بگهی        چون د

 ! کنم ؟کاری        برم که چ

 ! کنم ؟کاری بدون من پاشم برم اونجا که چخوامیواقعا م..        نه
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  بزنم ، ی دور کاملتونستمی که مییتاق ، تا جا        بلند شدم و دور ا
 

 ! به چرخ خوردن کردمشروع

 .. بوده که گفته يزی چهی..        حتما

 ..ستادمی        ا

  تو ادی بي بذاردی که نباهی عني همون فکرهانیا!..        مهتاب 
 

 ! ، مرد ، رفت نیحس..ری درزش بگنجایدرست از هم..سرت

 !        آره

 ..   دوباره شروع به راه رفتن کردم     

 !مرد ، رفت..        آره

 ..هی        نامرد پست فطرت عوض

 .. هموناقتتی        ل

 : باز شداری اختی و دستهام بستادمی        ا

 چطور روت ..؟ !امی بدی بدونم چرا باخوامیمن م..؟! کجا امی نه ب-         
 
 .. کهي نبودیمگه تو همون کثافت ..نویبگو ا..؟!چطور روت شد ..؟ !شهیم

 .. البد بوده که بهت گفت يزی چهی.. بوده مهتاب يزی چهی        

  کینزد..رِی اومدن آه سردم ، همزمان شد با پر رنگ شدن تصورونی        ب
 

 .. صورتششدن

 .. زدمی ها چرخوانهی سرم قرار گرفت و مثل دي        دو دستم رو

 ..ای        آه خدا

  یدست ک..؟ !يدیاز کجا خر..؟ !دهی برات اون کت و شلوار رو خری        ک
 
  شی تار و پود مشکي توزی ريچهارخونه ها..دمشیمن د!.. بغلت بود؟ریز
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 ..بود

 ..        افتادم 

 !شیخری میوقت.. باهات باشمخواستمیم..        من 

  يومدیو ن..ي کردکید سرت رو نزیوقت.. کهشعورمیب ..نقدریا..        من 
 

  ..جلوتر

 ؟! جلوتر يومدی        چرا ن

 !خوبم کرد...کردی ام موانهی عطر لباست داشت دي        بو

 ...يتو بود..        کار سرم نبود

 ! زود ؟نقدری چرا ایرفت..يومدیچرا ن.. جلوتريای بخواستمیم..        من 

  ایب..نمتی ببایب..میعت ده و نهجدهم صبح ، سا..ای ، مهتاب بزمی        عز
 

 ! نشون بدمبهت

 ؟!ي به من نشون بديخوای موی        چ

  !دمی        من خودم د

 ! بهت نشون بدم ای        ب

 .. زدم و بلند شدمنی        دستم رو به زم

 !نوبت دادگاه دارم..ای که نشده بهم گفت بوانهی        د

 ! سراغ کمدمتمرفی چرا داشتم مدونمی        نم

 .. رو در آوردممی مشکیو بارون.. رفتمی        ول

  نه ، ای مطمئن بشم شال هم بردارم نکهی اي بودم که براجی        اونقدر گ
 

  ای تا متوجه بشم شال االن رو سرم هست دمی سر و گردنم دست کشيرو
 
  ..نه

 !نبود..        خب
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 ! بردارم یکی        

 !کنم؟ی مکاریمن دارم چ .. خداي        وا

 ! ؟بندمی        دارم دکمه لباس م

  !رونی برم بخوامیحتما هم بعدش م..        آره

  کردمی ميبعد من هر کار.. بود رو سقف انگارسادهی اتاق واي تویکی        
 

 ..هار هار هار..دیخندی مبهم

 ! هم واضح تر بودنی حسي خنده اش ، از صداي        صدا

 !زمی     مهتاب عز   

 !        هار هار هار 

 ..نمتی داددگاه ببای، هجدهم، ب..می        شنبه ساعت ده و ن

  درست فکر دادی سقف بود ، اجازه نمي که رویاون..        در رو باز کردم
 

 .. مخم رو به کار گرفته بودي خنده هاش بلندش ، همه يصدا ..کنم

 !ها باشم  داشتم تنازی من نی        ول

 ! فکر کنمی        که کم

 .. داشتمازیمن به فکر ن..        آره

 ..که ..رونی برفتمی مدی بادی        شا

 ..        که

 ..        که مثال

 .. خوردم دور خودمی        چرخ

 !دمی ، مثل برق گرفته ها به سمتش دوخچالی دنی        و با د

 !نباشه ..        نباشه

 ..  درش رو باز کردم      

 ..می نداشته باشوهی        م

 ..خوامی موهی        من م
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 ..وهی        م

 !آه.. بودوهی پر از منیی پايکشو..آه..        آه 

 ! ؟می نداروهی میچی        مگه مادرجون صبح نگفت ه

 ..وی منجای        پره ا

 !ها ..        ها 

  !ری        ش

  !وامخی مری        ش

 ! ؟ستی چرا نری        ش

 !م؟ی ندارری        چرا ش

 .. در رو نگاه کردمي        هر سه قفسه 

  !ستیبخدا ن ..ستی        ن

 ! خب لهی        خ

 .. رو بستم خچالی        در 

  !می ندارری        ش

  !خوامی مری        ش

  !رونی برمی        م

 !می ندارری        چون ش

 .. نای ری دنبال شرونی خونه بره بنی تو ادی بایکی        

 ؟! مهتاب -         

 !ي وا-         

 ! خوردمخچالی محکم به ی عقب ولدمی        چرخ

 ! رفت عقب ي که اونجوردی تو صورتم دی مادرجون چدونمی        نم

 ؟!زمیترسوندمت عز.. ماماني وا-         

 ! شد و نفسم برگشت  چشمهام کمي        از گرد

 ! دادم و از کنارش گذشتمی        دستم رو تکون
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 !یچی نه ه-         

  !ستادمی        ا

 .. کهیچی        ه

 :        برگشتم سمتش دوباره 

 ؟! مادرجون -         

 ! جونم مامانم ؟-         

 ؟ !می ندارری ش-         

 ..خی..ي تو-         

 !م نبود نگاه کرد-         

  بود ادممی..ي وايا ..رونی که رفتم بیصبح..خب..؟! نبود مامان-         
 

 ..میفکر کردم دار..ها

 :        شالم رو از دور گردنم باز کردم

 !رمیگی مرمیمن م.. اشکال نداره-         

 !        آره

 !گردمی و برمرمیگی مریش.. تا سر کوچه رمی        خودم م

 ! نی        هم

 .. و نای ایانی آقا درشی پرمی        م

 .. و رمیگی مری        ش

 .رمیبذار من خودم م...ستیتو حالت خوب ن..؟! کجا مامان-         

 .. کهرمیخودم م..خوبم..نه خوبم... نه-         

 .. پام کنمخواستمی بود می دم در چدونمی        نم

 ؟! مادرجون ی طبیی دمپاي        لنگه 

 !       خوبه  

 .. و ستی حالم خوب ندیفهمی        االن هم که م
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 ممکن بود مادرجون بفهمه اوضاع  ..کردمی حواسم رو جمع مدی        با
 

 ..ستی ندرست

 ..        به مغزم فشار آوردم 

 ! بوت هام می        ن

 ! بودن ی        عسل

 .. کنداشونیبرو پ..        آره

  کردم نگاهم که بهش ی رو از پام در آوردم و سعشییمپا دي        لنگه 
 
 .. لبخند بزنمهی حتما افتهیم

 !کردی گرد شده نگاهم مي        داشت با چشمها

  کفشم رو باال پی داشتم زیجلوتر اومد وقت.. نکردمیی        اعتنا
 
 . حواسم بودی چشمریز..دمیکشیم

 ؟!امی همراهت بيخوای مادر جون م-         

 ..سر کوچه.. جانیتا هم..رمیدارم م.. نه بابا-         

 " مهتاب می ساعت ده و ن"        

 " ! زمی مهتاب عز"        

 ..دیشا.. حاال-         

 :        سرم رو بلند کردم و آب دهنم رو قورت دادم

 !تو پارك.. هم بزنمی چرخهی..دی شا-         
 
 

        
 
 

 !وم هم شونه اش رو تکون داد  دي برای        حام
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  شده بود قی دقي منجزدهی سعلی صورت وکي چنان تونی حسی        ول
 

 : مجبور شده صداش بزنه ، آهسته ی حامکه

  !زمی جان ، عزنی حس-         

 : که صداش بلند نشه ي و آهسته طوردی چرخی کمنی        حس

 ..دارم حر..؟ !زمی عزيذاری م-         

 ! مهتاب -         

  به لبهاش و بعد دوباره ی حامي از چشمهاهی صدم ثاني        نگاهش تو
 

 !دی به چشمهاش رسعیسر

  تا رد نگاه دی از هم فاصله گرفته چرخي مکث ، بعد با لبهاهی        دو ثان
 

 :و صداش که ..  رو دنبال کنه یحام

 !نی حسادی گفتم م-         

  که اطرافش ي دو نفرنی هم بدی آهسته و سعدی شونه اش کوبي        رو
 

 ! رو گرفتنی ، متوجه مکالمه شون شد ، و اون هم رد نگاه حسبودند

 ! لب نشوند و بعد ، دوباره مشغول صحبت شدي روي        لبخند

  ذهنش ي زمان بگذره تا توی داشت کماجی ، احتی ولنی        حس
 

 !بروش  کنه اتفاق روشی سازیدرون.. کنهیحالج

 .. روبروش روي پوش و الغر شده ی سر مشککی        اتفاق 

 .. نهکسری        

 .. شددهی        نگاهش به کفشهاش کش

 ! الغرِ من ی و عسلی مشکبی        ترک

  ماه کی که یبا قدرت... گذاشت و حرکت کردبی جي رو تولشی        موبا
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 ! صد چندان شده ، برگشته بود بود

  یول.. قدم عقب رفتهی حس کرد مهتاب د،ی که رسری مسي مهی  به ن      
 

  ..ارهی خودش ني کرد آروم باشه و به رویسع

  جلسه دادگاه و دو تا هی بود که بشه با دهی نديزی        مهتاب ، چ
 

 .. ، به حال اولش برش گردوندی خواهمعذرت

 !ستادی اد،ی رسشی مترکی به ی        وقت

 ! ، تا به حالت اول برگرده خواستی کار داشت و زمان میلی        خ

  که موقع خواندن حکم یمطمئن بود نفس..دی کشیقی        نفس عم
 

  !ستی نی راحتنی هم ، به اکشهی می قاضتوسط

 ! بودنجای        مهتاب ا

 !        بخاطر اون 

  !ي مترکی ي        درست تو

 ..گار سالها ان.. گذشتهیلی        گرچه که خ

  امیب..بهت بگم ... ، رمی تماس بگکردمی رو فکر مشبی تمام د-         
 

 ! نه ای دنبالت

 : بردبی جي        مهتاب چشم گرفت و دستهاش رو تو

 !چرا اومدم..دونمینم.. اصال-         

  !رمی بذار ، دستهاتو بگ-         

  مهتاب رو از يو دستها دست ببره ، شدی مانع مشی ذاتی        خودخواه
 
  !ارهی در ببیج

 ؟ !ی        که اگه رو ترش کرد چ
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 .  نکنه ی نگاهش باهاش تالقزدیزور م.. تکون داد ي        مهتاب سر
 

  :بی دست به جهمونجور

 ؟ !یچ.. دادگاهِ-         

 : داد ی تکونبی        دستهاش رو تو ج

 ! االن ؟ی ، چیعنی -         

 !رهی لبخندش رو بگي زور زد تا جلونی        حس

 !یینجایتو ا..زمی        عز

 ! هات تنگ شده بودي خل بازنی اي        مهتاب ، چقدر دلم برا

 ! توی        چقدر خوب

 .. حاالیول..        از خدات هم روگردان شدم

 ! کار ، برام کرده هی دونمی        الاقل حاال م

  ادمی برام کرده که نوی هام ، الاقل ای بدبختيمه  با وجود هنکهی        ا
 

  ات افهی ، چقدر قيری خودت رو بگيخودی بيخوای که می موقعبرده
 

  !شهی تر میخواستن

 !بردی نمادمی        اگه 

  دوست ی خواستني اخمهانی که اارمی طاقت بخواستمی مي        چطور
 

 ! رو ندارم ؟یداشتن

 ! بردادمی        خوب شد که 

  که هشت ماه قبل ياونجا دختر!.. تو جلسهيای ، باهام میعنی -         
 

 !..ینیبی کردم رو ماخراجش

  مشخص بود تا ی نگاه نکنه ، ولکردی می        مهتاب باز هم داشت سع
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  !رهی منی ، تالشش از بگهی دي هاهیثان

  !ینی اش رو خودت ببهیبق.. بهتره-         

  !امی که من نمیدونیم..خودت بگو.. نه-         

 ! مهتاب -         

 ! برگردمدی با-         

 !گردونمی برت م-         

 ! ؟ی چیعنی دونمی واقعا ، نم-         

 ! شدنهی در آورد و دست به سبی        و دستهاش رو از ج

 ! که نگاهشون بهم گره خوردي        درست لحظه ا

  ي ادامه ی بکشه ولغی جخواستی ، دلش مدی د رو کهنی        لبخند حس
 

 ! رو بشنوهحرفش

  !برمتی م-         

 : گفت دهی        کش

 ؟! خــب -         

 : لبخندش رو جمع کرد نی        حس

 فقط ...کشهی ساعت هم طول نممین ...ی کنارم باشخوامی مهتاب م-         
 

  حکم خوانیفقط م.. همجهینت.. هاش انجام شدهیبررس.. حکم رو بدنقراره
 

  !ایباهام ب.. بدنرو

 ...اصال.. من-         

  دستش رو دونستی هنوز نمنی        باز نگاهشون بهم گره خورد و حس
 

 .. نهای کنه دراز

  اون ي ، حقه يدی دی ، که هر چيبشنو..ي بشنودی خودت با-         
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 !فقط ، چون اخراجش کردم .. بودهضی مري دختره

  از موهاش ي      مهتاب دست برد و همراه شونه باال انداختنش ، دسته   
 

  حرکت ي قهوه اي دنبال موهانیو نگاه حس.  زده بود رو تو بردرونی بکه
 

 :کرد

 ؟ !يای م-         

 !دی شد و چرخبی        مهتاب دوباره دست به ج

  !نی        پشت به حس

 ..يتو رو د..من خودم !..مفهمینم..اصال ..؟ !ی که چ-         

 !مگه نه ؟ ..ي که بشنونجای اياومد !..ای مهتاب ب-         

 ...دی        شونه باال انداختنش رو دوباره از پشت سر د

 .  بشهکی خواست بهش نزددی سر چرخوند و با اشاره از سعنی        حس
 

 . رفت نی دادستان زد و به طرف حسي بازوي رودیسع

  !رونیباز رفت ب -         

 . راحت نبودنجایا.. من خودم بهش گفتم-         

 .. سر بهش بزنهی برو -         

  اضافه ی روبروش نگاه کرد و با درماندگي به برگه های        با اوقات تلخ
 

 :کرد

 ؟ !سمی بنودی همه رو باز من بانیا..گه؟ی دگنی می چنای ا-         

  به نکهی و بدون ادی رو به طرف خودش کشهگی دي پرونده ی        حام
 
 : کدوم نگاه کنه بازش کردچیه

  ، شما دکتر جان بجز امضا زدن سمینوی که من دارم مدی ببخش-         
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 !؟ي کرديکار

  دی که سعي بهش بگه ، منتها با ضربه ايزی برگشت که چنی        حس
 

 :کت شد هر دو نشوند ، ساي شونه هاي روی اخم مصنوعهمراه

 به ..رمیدارم م!  من ي برادی به جون هم آبرو نذارنیفتی هم بنجای ا-         
 

 ! برس کارت

 . انداختلی طوي به هر دو سمت راهروینگاه..         از اتاق خارج شد

 . راه پله بودي داده به نرده هاهی        هنوز تک

 ..        به طرفش رفت 

  سمت راست صورتش یِسیب دست برد و خ ، مهتادی که رسکی        نزد
 

 . با پشت دست پاك کرد رو

 .. باییبگم چا!  مهتاب خانم ؟دیخوری ميزی چ-         

 !اد؟ی می کنیحس.. برمدیمن با..نه.. نه-         

 . صورتش رو پاك کرد ي گهی بار سمت دنی        و دوباره دست برد و ا

 زودتر  ..گهی دقهیده دق.. موندهي آخري امضاهايچند سر..ادی م-         
 

  .دیشا

 . شدهرمید.. برمدیبا!.. اوهوم -         

  مدت رو نی امی رشتی و هر چی برو تا برگه ها رو بکوبه رو سر قاض-         
 

 ! دنبالت ادی کنه بپنبه

 : شدي اشکها جارلی باز سیول..دی خندهی گرونی        م

  !شهیباورم نم..اصال!..شهی باورم نم-         

 به تک ! ؟یگی می اگه بهت بگم ما فکرمون تا کجاها رفته بود چ-         
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  نیا..اونوقت !..می همکارهاش تو وزارت خونه و دانشگاه شک کرده بودتک
 
 ! بگم یچ!.. الف بچه هی

 .. از همهشتریب..رهی پس بگدای رو از لتشی شکانی حسذارمی من نم-         

 :        هق زد

 ! اون بودریتقص..ادی از اون بدم م-         

  ي سر جادی بازیهمه چ..رهی رو پس بگتشی شکاخوادی هم نمی کس-         
 

 !رهی قرار بگخودش

 !دختره رو ..کنند؟ی مکارشی حاال ، چ-         

  !..ي منجزدهی سع-         

 : برد بی        دستهاش رو به ج

  تی شکاياالن ما برا.. گفتقی که بشه دقهی وضعش خرابتر از اون-         
 

  يتو... دختره استخدام شده بودشی دو ماه پایگو.. میینجای انیحس
 
  نامهی جلسه ، گواهنی تو ایول..فعال از اونجا هم معلقه ...ی دولتمارستانیب

 
  ي ، اما ، پرونده نی از انیا..شهیپس اخراج م.. باطل شدشی پزشکنظام

 
 .  هفته نیاحتماال آخر هم.. رو دورفتهی بدیم داره که با رو هدای لتیشکا

 
  نفر سواستفاده هی هی بد روحطی تونسته از شرانکهیا..نهی سنگیلی خاون

 
 .. رو تو دردسر بندازهگهی نفر دهی ينجوری اکنه،

 :دی کشی        مهتاب سر تکون داد و آه

 !نه .. نفر هی -         

 : که از دور دهنش پاك کردییهمراه اشکها..د        آب دهنش رو قورت دا
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 ! کردچارهی ها رو بیلیخ... ها رویلی خ-         
 

        
 . رو باز کردم نی کردم و در ماشي آهسته ای لب خداحافظری        ز

 ! چرا جهنم هفت طبقه دارهفهممی        حاال م

  ي منجزدهی مثل اون سعي ای که جهنمفهی ، حی        چون طبقات اول
 

 .. توش بندازندرو

  !دونستمی        بخدا م

 ..زنهی        هنوز صداش داره تو گوشم زنگ م

 ..زنهی نفر از جهنم ، پشت خط ، داره حرف مهی دونستمی        م

 ناخودآگاه خودم رو عقب .. که بسته بودم دوباره باز شد وي        در
 

  موندنش حرکتی که بدمی دیولچشمم رو به فرمون دوخته بودم ..دمیکش
 
 ! شده بودنشی همراه با نگاه سنگ،

 ..نمی اخمش رو هم ببتونستمی می ، حتچرخوندمی        اگه سرم رو م

 بدون  ..دی صورتم گذشت و کمربند رو گرفت و کشي        دستش از جلو
 
 ! بهم بخورهنکهیا

 !از  نگاهش نکردم بی        مطمئن بودم ناراحتش کردم ، ول

 ..که.. وجودم بودي توی        حس

 !خجالت بود..نکهیفقط ا ..هی چدونستمی        اصال نم

 !دیحس خجالت شد..        آره

 ..یول.. شدمی از هم قربانشتری وسط بنی من ادونستمی        م

 ! بودکی به خجالت نزديزی از هر چشتری        حسم واقعا ب

 ..        در رو بست و نشست
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 !کنهی برگشته و داره بهم نگاه منمی ببتونستمی        باز هم م

 ! مهتاب ؟-         

 ! بله ؟-         

  جلوه ي رو عادزی بهش انداختم تا همه چیعینگاه سر..        مکث کرد
 

 !بدم

 ..        بعد دوباره به انگشتهام نگاه کردم

 !یی و آشنایبی و غربی        جه حس خجالت عج

 ! باهاش حرف بزنمخواستمی بار منی اولي که براي     مثل روز   

 ..نای بابا ايخونه ..خونه..يایهمراهم ب..يخوای م-         
         
 ! ببرمت تونمی مکرد،ی مامان فکر م-         

  !انی بکردمیفکر م.. مم-         

 ..گفتن ..يایبهشون گفته بودم تو م!.. قبل اومده بودن ي هفته -         
 

 !شنی خونه منتظرت ميتو

 ! برم دیبا.. من-         

  یول.. رو هم گفتم"ح " فکر کنم یحت..ارمی اسمش رو بخواستمی        م
 
 ! تو گلوم نذاشتيزی چهی

 .. من خودمميخوایم !.ی با مادربزرگت که تماس گرفت-         

 ..نه من .. نهه-         

  نیا..کردمی داشتم ناراحتش ممیدا..رد بهش نگاه کادی زشدی        نم
 
 ..و..نهی االن ببخواستمی نبود که ميزیچ

 ..بپرم و .. کهخواستمی        م
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  درست فکر کنم دادی خجالت ، اصال اجازه نمبیحس عج.. ی        االن ول
 
! 

 .. کمکی..دی با-         

 :        سرم رو بلند کردم تا بهش نگاه کنم و حرف بزنم

  ..دیبا..یدونیم..دی با-         

 ! بودنی اسمم حس-         

 ..        لبخند زدم و ازش چشم گرفتم

 !فردا خوبه ؟.. فرداي براگمیبه مامان م.. باشه-         

 ! اوهوم-         

 ؟! فردا ناهار-         

 ! اوهوم -         

 !نرو سر کار .. فردا هم-         

 .فقط سرم رو تکون دادم.. مسخره بودیلیاوهوم خ بار تکرار نی        ا

 ؟!مهتاب .. خوبه-         

 .دمی لباسم رو باز کشي        دکمه 

 ؟! مهتاب -         

 :دمی        خند

 ! بله ؟-         

 ؟!یچ..  االن-         

 ؟!ی چ-         

 !خودمون ..يخونه !.خونه؟..يایباهام م.. االن-         

 ..خب..ن م-         

 !شدی کنده مگهی دهی شک تا چند ثانی        دکمه ب

 تا فردا صبر  .. دیمن با..نیبب..ي بردی بادونمیم..یگفت.. آره-         
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 ..دنتید ..يبرا..کنم

 .. دادرونی        بازدمش رو ب

  !نی        حس

  !زمی برم عزدنتی        قربون نفس کش

  !زمی        عز

  یحت .دمیقول م..نیهم..قهیپنج دق..چند لحظه..فقط.. کهونمدی م-         
 

 .. تو برو و برگردکنمی دارم پارك میوقت.. توامی نباهات

 ...زمی        عز

 ! نکنمهی شده گري هر جورخواستمیم..         لبم رو گاز گرفتم

  !زمی        عز

  ایتو ب..ال باامیتا من ب!..سبزه.. خودتيکاناپه ..  رونی بش-         
 
 تا صبح رو دووم .. کار رو برام بکننیا! .. ممکنه که بگذرهریامشب غ..رونیب

 
 !دی شاينجوری اارمیب

  !زمی        عز

 ؟ !يای م-         

  !زمی        عز

 ؟! همراهم يایم!.. مهتاب ؟-         
         
  يدیشن..يخودت بود.. که االنيدید.. تو رو خدا بهم نگاه کن-         

 
  !..وی چهمه

 !        آه 

 .. از جون منخواستنی می        باز اشکها ، معلوم نبود چ

 ..با مادرجون حرف بزنم..خوامیم..االن!.. منو ببر خونه-         
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 :        اشکهامو با پشت دست پاك کردم 

 ! بهشون بگم دیبا.. هست کهزی چی کل-         

  !زمیعز!..کنم ؟ کاریمن چ.. االن-         
         
 ! ها وونهیمثل د!..برم ؟..  پدربزرگت وي بذارمت دم در خونه -         

  !نی حس-         

 !تو رو خدا  !..ایب..قهی فقط چند دق-         

 ..چوقتیتو ه..زمی        عز

 !؟يزدی با من حرف مينجوری        کجا ا

  ي سرت رو چطورنمیبب.. کنم برگردم و نگاهتخوادی        چقدر دلم م
 

 ..ي کردخم

 !..تا فردا ..صبر کن ..فردا..تونمینم..بخدا ..تونمینم.. االن اصال-         
 

  !زمیعز.. اصرار نکنکنمی مخواهش

 ! بودی منتظر چدونستمیم...دمی نفس راحتش رو شني        صدا

 ! فردا صبح -         

  !گرفتی خنده ام مهی        داشت وسط گر

 ! باشه -         

 ! زودیلیخ.. صبح زود-         

 !صبح زود.. باشهنیحس.. باشه -         

  و ارمی راحت ، سرم رو باال بالی        روشن کرد و من تازه ، تونستم با خ
 

 .. بکشمنفس

 ..خدا..        آه

  ییزهای چنیا.. بفرستم و رونی سرم رو از پنجره بخوادی        چقدر دلم م
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 ! بندازم رونی بادی هستن رو از تو گلوم با فری چدونمی نمکه
        

  ي رو بست و وارد خونه اطی مهتاب در حی        ساعت دو ، وقت
 

  داری از خواب بدی که کشيحاج محمود با نفس تند.. شدپدربزرگش
 

 ..ملحفه رو کنار زد..شد

  و متوجه دیتش کش صوري توی ، دستقی        بعد از چند بار نفس عم
 

 .. شددشی شدعرق

 .. بردارهي کنارزی آب رو از سر موانی        دست دراز کرد تا ل

 .واریرو د..سمت راستش..        نگاهش به قاب عکس پدربزرگش افتاد

  کدوم چی هی ، ولکردی می ، که هر چه سعي اگهی دقی        باز نفس عم
 

 ! نبودندقیعم

 ..شدی مقتری خسش داشت عم خسيصدا..        فقط

  خونه ، ي با امروز موندن توکردیفکر م... نداشتی حال خوبروزی        از د
 

 ..اصرار کوثر هم بود.  بهتر بشه حالش

 .. اشتباه کرده بودای گوی        ول

 ..بهتر بود.. سر کار رفتی اگه مدی        شا

 ..دی صورتش دست کشي        دوباره تو

 .. گفت و بلند شدیتغفرالله        اس

  قاب عکس روبروش ي اتاق برسه ، نگاهش روي هاسی        تا به سرو
 

 ! قبلشي خواب چند لحظه ریو ذهنش تمام مدت ، درگ..بود

  تر بنظر ی ، واقعی واقعيای دني توی واقعي که از هر لحظه ی        خواب
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 ..دیرسیم

 ..رهیدوش بگ که دیو بهتر د..        در رو باز کرد

  شسته شده و اتو شده وارد اتاق ي ساعت بعد که کوثر با لباسهاکی        
 

 ..دی نماز دانی سجاده ، در حال سالم پاي ، همسرش رو روشد

 .. نشستکشی نزدی صندلي کمد قرار داد و روي        لباسها رو تو

  چیه..د رو بلند کرحشی        حاج محمود اهللا اکبرش رو که داد ، تسب
 

 .. نبودشیشونی پي و گرمادی از عرق شدینشان

  ناهار صداتون ي که برایفکر کردم خواب!.. شما ؟ي بودداری ب-         
 

 !نکردم

 ؟! کوثر جان -         

 : بود که کوثر ، لبخندش آهسته محو شد ي        لحنش جور

 ! جانم ؟-         

 ! ساعت چنده ؟-         

 !چطور آقا ؟.. سه -         

 :رفتندی آهسته کنار محی تسبي        مهره ها

 ..بگو بره دنبالِ..ری االن با رضا تماس بگ-         

 :        گلوش رو صاف کرد و ادامه داد 

  !نجای اارهیبرش داره ب.. دنبال ِ مهتاب -         

   اصالای بود ، ختهی به جونش ری حاجي که صدای        لحنش بود ، ترس
 

  !دونستی ، نمنی ، مادر نازنشی جاري دو پهلويحرفها

  :ختی رنیی پاي دلش هری        ول

 ! بعدش بره موسسه دیبا..امروزم شنبه اس..االن سرِ کاره .. رضا که-         
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 :دی به دست چرخحی        تسب

 زنگ بزن بگو بره دنبال مهتاب ، با !  االن نیهم!  االن حاج خانم -         
 

 !باال ..نجای اانی بهم

 :        انگشتش رو سمت سجاده اش گرفت

 ! جانی ا-         

 ..و باز موند.. خوردی کوثر تکوني        لبها

  گفتیداشت م.. داشت دو پهلوروزی بود که پردهی فهمی چنی        نسر
 

 ..که

 ! خدا ای        

 ! مرده باز نی تو فکره ای        چ

 ..خوادی م        نکنه

 !چشه ؟..        چرا

 ؟! شده يزی حاج آقا چ-         

  گهی دي کلمه هی و کوثر از نگاهش خوند فقط دی        حاج محمود چرخ
 
  !کنهی شعله ورش م،

 !هاج و واج .. به زانوش زد و بلند شدی        دست

 ! ؟ارهی سرم بخوادی میی        چه بال

 ؟!ارهی بخوادی م سر بچه امیی        چه بال

 .. کردمدای ها نجات پوونهی        تازه از دست اون د

 ! ابوالفضل ای        

 ! زهراي فاطمه ای        

  ..ارهی        اسم مهتاب رو ن

 !ارهی        اسم زن مطلقه رو ن
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 ! بچه ام ي براارهی        ن

 ! کنه ؟کاری چخوادی        م

 ! تو ؟شی پدهی خوابينجوریچرا شانسش ا بچه نیا..  خداای        

 !        رحم کن به من 
 

        
 

  ي ، شالم رو هم روگذشتمی داشتم از سالن می        با حالت دو ، وقت
 

 !زدی شور مينجوری چرا دلم داشت ادونمینم.. انداختمسرم

 ؟!کردی مکاری چنجای موقع روز ، انی        رضا ا

 ..کارش باشه سر دی        االن با

 ! گفت تو تلفن ؟ی        چ

 .. باهام حرف بزنهخوادی        آقا م

 ..        نکنه دروغ گفت

 ! شده؟شیزی چهی        آقام 

  در رو باز نکهی رو قبل از اکردی مادرجون که داشت تعارفش مي        صدا
 

 ..دمی شنکنم

 ..گذاشتیف نم طرنی پاش رو ای در رو گرفته بود ولي        لنگه 

  همه اش یوقت..ي ورودي از چهار پله فتادمی ني چطوردونمی        نم
 

 ..کردمی اش رو کنکاش مافهی قداشتم

 : بودم که صداش کردماطی        وسط ح

 ! رضا ؟-         

 ..        در رو رها کرد و جلوتر اومد 

 ! شده ؟ی چ-         
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 ! داره؟کاری آقا چونستمدیمن نم...دمیپرسی مدی        من با

 ! خوب بود اصال ؟میی        آقا

  !ستی سرحال ندمید.. باهاش حرف زدمروزی        من د

 ! بگه خوادی شده نمشیزی چهیآقام .. خداای        

 ! آقام خوبه رضا ؟-         

 ! ؟گمی شده می چ-         

 .. خدا ي        ا

  قبل ي قهیتو پنج دق.. وقت روزنی اجانی ايتو اومد.. شده ی چگهی        م
 

 ! شده ؟ی چگهیبه من م. آقام کارت دارهیگفت

 ؟!آقام خوبه .. بودمنجایمن که ا!.. شده رضا ؟ی چدونمی من چه م-         

  يچرا خونه ا ..دهیرنگت پر..؟!ی هستينجوریچرا ا..گمی اتو مافهی ق-         
 
 ! االن ؟ی سر کار باشدی؟مگه نبا!

 !    اووه    

 : مادرجون از پشت سرش اومد ي        صدا

 .گفتم بمونه خونه.. امروز سر حال نبود-         

 : من شدي رهی مادرجون ، دوباره خي روهی ثانکی        نگاه رضا بعد از 

 ! ؟یدکتر رفت!.. چت بود؟-         

 !آقام خوبه ؟..خوبم رضا!.. نه-         

 ؟ !ی هستينجوریتو چرا ا!.. باشه ؟شیزی چدیا خوبه ، مگه ب-         

 ! منو تو تلفن ي ترسوند-         

 آقات ..مامان زنگ زد گفت برو دنبال مهتاب !.. گفتم مگه ؟ی چ-         
 

 .گفته
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  خواستمیاصال امروز م.. هم باهاش حرف زدم سر حال نبودروزی د-         
 
 .دنشی دامیب

 .. خوبه -         

 : چهارخونه ام افتادکی سرم ، به تونياهش از شال رو        نگ

 ! تا برسم ی من تماس گرفتم که آماده بش-         

 :        دستم رو تو هوا تکون دادم و برگشتم

 ! االن امی م-         
        

  يزی چی لبریمامان ز.. بلندتر از مامان جوابم رو دادندنی        سارا و نازن
 

 ! نه ای جواب سالمم بوده دمینفهم که اصال گفت

 تا آقا .. نکردم و سمت پله ها رفتمییاعتنا.. رضا زوم بودي        نگاهش رو
 

 ..شدی راحت نمالمی خدمیدی نمرو

 .. تو کتابخونه اس-         

  !کردیمحمد بود که به من نگاه م..        برگشتم عقب 

 ..دی        همزمان با من ، رضا هم سمت محمد چرخ

 .. سالم-         

 ! مهتاب ؟یخوب.. سالم -         

 :        سرم رو تکون دادم

 ؟! آقا تو کتابخونه اس-         

 : به رضا کرد ی نگاهمی جواب ، ني        بجا

  تو ي اگهیگفت کس د!..تو و رضا .. باهاتون حرف بزنهخوادیم.. آره-         
 
  !ادین
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  رونی بی بعد ، بجز نفس سرد مامان ، که مثل آهي هی چند ثاني        برا
 

  !یو نه تکون..  کس بلند نشدچی از هیی ، صداداد

 .. بوددهی چسبنی        پاهام به زم

 !        حاج محمود کتاب قرآن رو بست و به روبروش نگاه کرد

 ! بوددهی که چهار سال قبل ، خودش ، آفري        به فاجعه ا

 ! جلوتر بابا نیای ب-         

  ی مهتاب تکوندی دی وقتی جلو اومد ولی ، قدمی        رضا با نگاه مشکوک
 

  زانوش يحاج محمود کتاب رو رو.. ، سر چرخوند و بهش نگاه کرد نخورده
 

 : داد و دستش رو روشقرار

 ! مهتاب جان ایب.. باباای ب-         

 بتونه خودش رو تکون  تا مهتاب دی هم طول کشگهی دي هی        چند ثان
 

  :ستادی آقاش ، کنار رضا اي مترکی ي فاصله يتو.. و قدم بردارهبده

 ؟!آقا  ..ی خوب-         

 .. خوبم باباجون-         

 : مهتاب يو بعد دوباره رو.. به رضا انداختی        نگاه

 ! کلمه اسهیجوابم !.. سوال کی فقط -         

 !ورت داد        مهتاب آب دهنش رو ق

 ! کلمه کی فقط -         

  ي چشم مهتاب ، توي از جلوری چند ماه اخي صحنه هاي        همه 
 

 .. گذشتندهی ثانصدم

  !دهی        فهم

  !دهی        بخدا فهم
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 ..که.. آقادهی فهميزی چهی        

 .. فرستادنیی        آب دهنش رو دوباره پا

 ..گفته..        که

 !مهاش رو بست        چش

 ..دهی        آقام فهم

 .. مهرسا روي        من چطور

 !بهش گفته..يزی چنی        نازن

 !        خدا 

 . اومدی        نفسش باال نم

 !        خدا 

 !اول تو بابا ..؟! رضا -         

 : از ترس توش نبودی نشانچی هیول.. اومدری رضا هم با تاخي        صدا

  !دیی بفرما-         

 .. رو گردنمهایلی خنی ، دنید.. دارمیلی من کار نکرده خ-         

 ! شده آقا؟ی چ-         

  نیدی کلمه جواب منو مهی ، و فقط نیدی بابا گفتم فقط گوش م-         
 
  !نیهم.. نهایآره !..

 ! چشم -         

  ..ینی دی ول-         

 :مه داد  سرش افکنده شد و ادای        حاج

  داره آزارم شینی سنگيزی از هر چشتری هست ، که بینی د-         
 
 !..ستی نبهیطرفم غر!..دهیم

 :        سرش رو بلند کرد

 ! خودمن ي بچه ها-         
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 !ناواضح ..        رضا سر تکون داد

  هی کردم که يو کار.. شما قرار گرفتم نی ، بشیپنج سال پ.. من-         
 

  !کنهی با بچه هاش نم ،پدر

 ..دیلرزی        مهتاب داشت م

 ..اتفاقات..نیبعد از ا ..خواستمی م-         

 :دی کشي        نفس بلند

  کم زمان هی..خواستمی بگم ، ميزی چي زودنی به اخواستمی نم-         
 

 ! ندارم یفرصت ..کنمیحس م..یول..بعد..بگذره

 !رضا با هم بلند شد مهتاب و ي دهی کشي "یچ"        

 ؟! آقا ی چیعنی -         

 .. به هر دو انداختضی پر از غی نگاهی        حاج

  آقا گمی االن ، منیبعدش ، هم..دی کلمه جواب من رو بدهی فقط -         
 
 ! کلمه هیفقط ..نجای اادی جواد بدیس

 !.. رضا -         

 ش ، فقط ذهنش دنبال  به پدررهی گرد شده ، خي        رضا با چشمها
 
 ! ؟ادی مسجد بدی چرا سنکهیا

 ! ؟يخوای دخترعموت رو م-         

 !        رضا پلک زد

 ! ؟يخوای مهتاب رو م-         

  شد و حلقش اهیهمه جا س..رفتی مهتاب داشت مي زانوهاری        ز
 

  !خشک

 .. آقا-         
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 ! نه ای فقط آره -         

  داشت همه یاهیس.. مهتاب شروع به زق زق زدن کرديا        سر انگشته
 
 ..افتادیداشت م..خواستی گاه مهی تکهیاالن فقط ، ..گرفتی اتاق رو مي

 .. من-         

 .. نه ای آره -         

 ! شده آقا؟ی چ-         

 ! ؟يخوایهنوز م!  مهتاب رو -         
         
 ! زبونت بشنومي فقط روخوامیم..دونمی من جوابت رو م-         
        
 ! خجالت زده نکن نی از اشتریبگو منو ب.. بگو بابا-         

  خورد و همون لحظه ، حس ی مهتاب ، تکوني        گردن خشک شده 
 

 مطمئن بود سرش رو اونقدر خم کرده که رضا .. به قلبش خوردهيری تکرد
 

 !دیدی نمیول..نهی ببرو

 !تو ام آقا با !.. رضا ؟-         

 !کردی به پدرش هم نگاه نمیول.. نبودنیی        رضا سرش پا

 !دی آهسته اش ، به گوش مهتاب رسي        صدا

 !خوامیم!..بله ، آقا ... بله -         

  روبروش اهی ، گودال سکردی رو که حس ميزی        حاال مهتاب ، تنها چ
 

 !و کوبش محکم رگ گردنش بود  ..بود

  خوادی شاهرگش رو گرفته باشه ، و فقط با زور انگشت ، می  انگار کس      
 

 ! بکشهرونی رو برگش
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 ! مهتاب بابا ؟-         

 ! دهنش آقاش بودي که مرکزش ، حفره ی        و گودال

 به .. چقدر شرمنده اتمیدونیخودت نم.. ترمونی آقا من به تو مد-         
 
 ..المیخ

 که .. بشمره مهتاب ی حتتونستیم.. و بست و  چشمهاش ری        حاج
 

 !ادی ، جونش باال مگهی نفس دچند

 !شهی آخرنی اگهی        د

 !رمیمی منی بعد از اگهی        د

 .. کنم در حقتي پدرخواستمی م-         

 :        زور زد تا لب از لبش باز بشه

 ..معلومه که.. آقا-         

 نور چشم .. کنارتسادهی که واینیا...جوابم رو بدهفقط ... نگویچی ه-         
 

 .. به پاشفتمی بخوامی مدونهیخودش م..گمی می چدونهیخودش م!..منه

 :        رضا لبش رو از تو گاز گرفت تا مقامتش شکسته نشه

 ! آقا -         

 خدا رو .. کنمي برات پدرخواستمیخدا شاهده من م.. مهتاب بابا-         
 

 .. نبودنیقصدم جز ا ..رمیگی مشاهد

 ..دونمیم..ییقربونت برم آقا..دونمیم.. آقایگی می چ-         

 ! بابا؟یدونی م-         

 ..ی منی زندگيآقا تو همه .. نگوينجوریآقا ا..دونمی م-         

  زانوهاش يرو... دست دراز کرد و مهتاب به سمتش پرواز کردی        حاج
 

 .. شده بود سیش خ صورتي افتاد ، همه که
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  :دی سرش کشي        حاج محمود دستش رو رو

  ای تا شب کشمی مدونمینم.. قلم راحت باشههی نی از االمیخ.. بذار-         
 
 ..نه

 !کشمیمن خودم رو م.. بشهتیزی چهیاگه .. نگو آقایچی ه-         

  :دی        دستش رو نوازشگرانه ، باز کش

 !.. مهتاب -         

  :ارهی       و بعد هر دو دستش رو قاب صورتش کرد تا سرش رو باال ب 

 .. بهت التماس کنمخوامیم !..خوامیمن جواب تو رو نم.. باباجون-         

 ! آقا-         

  دارم و ندارم مال تو بابا یهر چ...من و کوثر .. منت بذار رو سر من-         
 
 !يفقط بهم جواب رد ند..

 !قا  آ-         

 ..بگو ..فقط بگو .. نکن باباهی گر-         

 :دی درخشی چشم حاجي اشک ، پاي        قطره ا

  المیبذار خ..شیخوایبگو هنوز م..بگو بهم بابا !..يخوای بگو رضا رو م-         
 

 بذار سرم رو راحت ... رو راحت کنم الشیبذار تا شب نشده ، خ.. بشهراحت
 

  تا خوابش رهیگی رو به دندون نمنی بچه ام زمگهیکه د.. بذارمنی زمامشب
 

 ..ببره

  :دی هق هق مهتاب ، غرنی        رضا ب

 ! آقا -         

 من به رضا بدجور تو رو .. رو خبر کنمدیبابا بذار آقا س.. مهتاب -         
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  دستت رو بذارم يذاریم...؟! آقا يریگیرومو م..یتو که نفس آقات..بدهکارم
 

 قربونت .. آقات ي کار رو برانی ایکنیم.؟!ادی، که نفسش باال ب دستش تو
 

 ! باباجون برم
 

  که ی محکمي ترسناکش ، با تنه يتهای از عصبانیکی يتو!         محمد 
 
  اتاق ، يجلو.  گرفت شی تلفن به دست زد ، راه اتاق مادرش رو پنِی نازنبه
 

 شمهاش از ترس گرد شد  چدنشی ، با دزدی مرونی داشت بدی که ناامسارا
 
 : دستهاش رو باال برد و تکون داد و

 ! االن ادیخودش م!  آروم باش تو رو خدا ی داداش-         

  خواهرش زد تا از سر ي به شونه ي اعتنا ، ضربه ای محمد بی        ول
 

  که پاش رو به اتاق گذاشت و مادرش رو یو درست از وقت.  کنار بره راهش
 
 : باال برد زی آمدیت اشاره اش رو تهد ، انگشدید

  خدا ياین ! هیبدون گر !..نیی االن پانی هميای میشیپا م!  مامان -         
 

  !برمتی تو گوشت مزنمی مشاهده

 :دی قرمزش کشي به چشمهای        کوثر دست

  !دهیداره منو دقم م..بابات.. پسرم یفهمیتو که م..؟! تو چرا مامان -         

 تا خطبه رو نخونن !..فهممی نمیچیمنم ه..نیی پاایگفتم ب!  مامان -         
 

  ..مارستانی بمشی ببرادی نمآقا

 .. من-         
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 ! االن يایم !..ستیخوب ن!  حالش -         

  ی راه نجاتچی سرکشانه ، هتی حجم از عصباننی        کوثر در مقابل ا
 
  صورتش ي توی بشه ، دستکید محمد بهش نزنکهیقبل از ا . شناختینم
 

  ی ولدیکشی در بازوش رو گرفته بود و ميمحمد تا جلو.  و بلند شد دیکش
 

  ی نگاهمی ، بازوش رو خارج کرد و با نی در ، کوثر با حرکت عصبانکینزد
 

 .شدی اش داشت از سر گرفته مهی انداخت دوباره گرنی به سارا و نازنکه

  مادرشوهرش ي رو شونه ی دستواستخی شد و مکی نزدنی        نازن
 

 . کوثر پا تند کرده بود و رفتی ، ولبکشه

 .. مامان ناراحینیبینم..؟ !هی محمد چ-         

  قدم عقب هی الفور و با ترس ، ی فنی        دست محمد باال اومد و نازن
 

  :رفت

 : دهنش گرفتي انگشت اشاره اش رو جلوزیدآمی        تهد

 !خفه ! ه ..فِ.. خ-         

  ي اهی محمد ثانی کنه ولهی گرخوادی و نشون داد مدی لب چنی        نازن
 

 ! نکرد تا بهش نگاه کنه مکث

  ، دی دجهی نتی همراه با ناز رو بی مصلحتي هی هم که گرنی        نازن
 
  به دست ، پشت سر لی داد و با چند لحظه مکث ، موباشینی به بینیچ
 

  !گرفتیمادرش رو م!  بار ی از سشتری بي داشت برایاد ، وقت به راه افتسارا
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  چنان از کار گذشته ، که اجداد دیرسی        هر چند کار ، به نظر م
 

  شدند،ی ، مپوستی به وقوع مبی که عن قریانی هم االن متوجه جرشیمادر
 

  !بردندی نمشی از پيکار

  و ساختمون خراب  اومدی که جلو مي        حاج محمود مثل بولدوزر
 
 ! پر آب و رنگ مادرش کرده بودي کردن نقشه هارانی ، شروع به وکردیم

 !        باز هزار رحمت به بولدوزر 

 ..        دوباره شماره رو گرفت

  و بعد ستی ساختمون ني توی کسدیدی و مکردی        بولدوزر اول نگاه م
 

  !کردی مخراب

 ! حاج عمو نی ای        ول

 ! حاج عمو نی       ا 

 ! مامان توی اون گوشرهی گوه بگ-         

  ، مادرش ، به خونه شون اومده بود و نی بود که نسرروزی دنی        هم
 

  سه ساعت که مخ کوثر رو به کار گرفت ، موقع خروج ، کی از نزدبعد
 

  نی که زد ، به نازنی باال برده بود و با چشمکيروزی رو به نشان پانگشتش
 

 ! مهتاب ی مهتاب بفهموند

 ! مامان ؟یی        حاال کجا

  ي براي ای رنگي برادرشوهر گردن کلفتت ، چه خوابهانی ببای        ب
 

  !دهی دکای تو و خاله ملي هانقشه

 !        اه 
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 ..        تلفن رو از گوش فاصله داد و قدمهاش رو تند کرد

  و مونی به زندگيدی مثل زالو چسب        تف تو اون ذاتت مهتاب ، که
 

 ! صاحاب ولگرد ی بي ، دختره یستی نولکنمون

 ؟!        تو رو چه به رضا 

  گهی دي نقشه هی جا برسه ، از نی به اخوادی کار مدونستمی        من اگه م
 

 ! کردن مهرسا رونی بي براکردمی ماستفاده

  مزخرف يدنهاینقشه کش و اون توی مامان خودت و گوشرهی        لجن بگ
 

 ! رو تی زاردو
 

  کرد و دستهاش رو ی در اتاق بزرگ کتابخونه ، مکثکی        کوثر نزد
 

 همون لحظه ، محمد هم بهش  . دی صورت کشي چشمها و توي رومحکم
 

 ! و دوباره شونه اش رو هل داد دیرس

 !        داخل اتاق ، اول از همه ، چشمش به مهتاب افتاد 

 ! در حال وارد شدن به قلب و چشمهاش با همه ي   حس کرد خنجر     

  ی سالم و احوالپرسدی و جلوتر رفت تا با آقا سدی کشیقی        نفس عم
 

 .. حس کرد نفسش برنگشته یول ..کنه

 چه به سر روز و !  مرد به اصطالح مرد نی خودت شاهد باش اای        خدا
 

  !ارهی من آورده و میزندگ

  شاهد یول ! دارمی برادرش رو نگه ممیتی تو گفتم ي    ،من بخاطر رضا    
 

  !یکنی مچارهی مظلوم و کم شانس منو بي "رضا " ي ، که تو دارباش
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  هی دختر رو دادن دست من ، به خودت قسم ، نی که اي        از اون روز
 

  !دمی خوش من ندروز

  ..ستمی نی        شاهد باش که راض

  که با تعجب بهش یی "رضا " ي تا رورفتی چشمش رو که ميجلو        
 

 ! اش از سر گرفته نشه هی رو گرفت ، تا گرنهی بنشکردی منگاه

  !ستمی نی        شاهد باش که راض

  ساختمان ي جا به ورودنی ترکی رو تا نزدنشی رضا ماشی        وقت
 

  رو دور کمر  ، دستشيزی برف نم نم و رری کرد ، محمد هم زمتوقف
 

  ، نیسارا و مهتاب و نازن..نهی قرار داد و کمکش کرد داخل بشپدرش
 

  دی اومدن رو با هشدار آقا و بعد تهدنیی پله ، جرات پانی اولي رودرست
 

 . نداشتند محمد

  دنی که نشست ، رضا سر خم کرد و با دنی        حاج محمود داخل ماش
 

  :دی راحت کشینفس که رنگ و روش برگشته بود ، پدرش

 ! آقا؟ی خوب-         

 .خوبم .. خوبم آقا -         

  ي رو نگاه کنه که ادامه رونی زد و خواست از پنجره بي        رضا لبخند
 

 : پدرش مانع شدحرف

 ! خوب نبودم نقدری اچوقتی ه-         

  ي        لبخند مهربان و کمرنگ پدرش ، باعث شد رضا از سر جاش رو
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 .. پدرش رو ببوسهیشونی بشه و پزی خمی راننده ، نیدلصن

 !قربونت برم آقا !.. قربونت برم -         

 : لبخندش پررنگتر شد ی        حاج

 . خدا نکنه بابا-         

  :دی محمد رو شني        رضا برگشت سر جاش که صدا

 ! ؟ی برداشت رويروزی دی و نوار قلبشی داداش اون پاکته ماله آزما-         

  !نی بشایب!..کار؟ی چخوادی م-         

  که گفت ، راه ي " امی االن م"        محمد رو شونه اش زد و با 
 

 . گرفت شی رو پساختمون

 . فرمون ، ثابت موندی چرمي کرد و نگاهش چند لحظه روی        رضا نچ

 دو قدم که .  شد و در رو بستادهی پعی سری موضوعيادآوری        بعد با 
 

 : ، برگشت و سر از پنجره خم کردرفت

 ! اومدم آقا -         

 !دی ِ پدرش رو نشن" برو پسرم " رفت که عی        منتها چنان سر

  کرده بود با اون نگاه نی کتابخونه سنگي مادرش توي        جو رو بقدر
 

 ..، که  ! هاش

 !نیخت و بعد نازن انداهی آماده به گري به سارای نگاهمی        ن

  نی که بعد از بستن در ماشي کرد هر جور شده لبخند محوی        سع
 

 ! ببره نی صورتش نقش بسته بود رو از بيتو

  !نی نازننی بعدا همبردی        آبروها ازش م

 : بهش نگاه کرد ی        سارا با اوقات تلخ

 ! ؟ي بدرنقدیچرا ا.. رضامیای ما هم بنیذاری چرا نم-         
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  به خودش گرفت ی متعجبي افهی شونه باال انداخت و قي        رضا جور
 
  هم فکر کنه اون بوده که بهشون ي اگهی بجز سارا ، کس دنکهی احتمال اتا
 

 ! رو ، به صفر برسونه دییای بدی شما نباگفته

   حرف رو زده بود با چشمنی بود و سارا اي اگهی        البته که اگه وقت د
 

 .. حاالی بود سرش ، ولدهی داد کشغره

 : باالتر رفتگهی دي پله هی به مهتاب انداخت و ی        نگاه کوتاه

 !آقا خودش گفت ..؟!نیای من کجا گفتم ن-         

 ! بود دهی        و به مهتاب رس

  مارستانی بي و کارهامی و بعد هم بدو بردیرسی        االن بود که محمد م
 
 ..قلب و  نوارو

  !گشتی حتما تا برمشدی        شب م

 ! بودندنجای انی        و به جهنم که سارا و نازن

 ! بودیلی خگذاشتندی براش آبرو مگهی        حاال اگه دو روز د

 ! خب به جهنم ی        ول

 : تر گرفت که درست روبروش باشهنیی جلوتر و پاي        سرش رو جور

 ..؟ !هی چ-         

  ، از "هیچ" پشت شدی نمی ، ول" به جهنم " هر چقدر هم گهی        و د
 
 ! هم استفاده کنه " زمیعز"

 ! بوددهی        هر چند نوك زبونش رس

  !زمیعز...ناراحت نباش !..مهتاب ؟...هی چ-         

 : بازوهاش رو گرفت ارتری اختیو ب.. گفت اری اختی        ب

  !زمیعز!.. بهت دمیقول م..ستی نشیچیآقا ه..خونه.. برو-         
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 ! نبوداری اختی بار بنی اگهی        د

  بود ی مانعنی کمتر" زمیعز" صورتش جلوتر نره ، نکهی        در مقابل ا
 

 ! کنه جادی سر راه خودش اتونستی مکه

  یی از دستهاش رو باالتر برد و با صدایکی ، نهی        مهتاب دست به س
 

  :دی چشمش دست کشي ، پادیرسی به گوش میار از ته چاه انگکه

  !ستیخوب ن !..ستی ن-         

 ! هق هقش بلند نشه ي        و لبش رو گاز گرفت که صدا

  لب ری رو زيزی ، از سر حرص چشمهاش رو درشت کرد و چنی        نازن
 

 !دی و نه صداش رو شندی اش رو دافهی نه حالت قی که البته کسگفت

  همه ی مهتاب ولي به دندون گرفته نیی اون قسمت از لب پاي        جور
 
  گهی که مهتاب داره می اوندی نفهمی رضا برده بود ، که حتادی رو از زیچ
 

 ! ؟هی ، کستی نخوب

  محمد که از در سالن خارج شده ی سرش جلوتر رفت ولاری اختی        ب
 

 ..فت و رو بهشون کرد ، دوباره فاصله گربود

 ! رضا زود باش داداش -         

 ! هم مماس کردي        دندونهاش رو رو

  بود که نی بود ، اری هم دیلی که االن زود نبود و اصال خي        تنها کار
 

 ! بازوهاش برداره و بگه خب ي رو از رودستش

  !می        بر

 .. وشی دوباره باز و آزمامیری بگی نوار قلبمی        بر
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 !رفتی و مداشتی دستهاش رو برمدی بای       ول 

 ! االن نی        اونم هم

  يروی که دوباره ندی کشنیی        دستهاش رو آروم شل کرد و بعد پا
 

 ! رضا نبود ری اصال تقصنی مانند ، برگشت و اآهنربا

  ساعت قبل به االن رو کی ی        سرش رو که جدا کرد همون حالت منگ
 

  جور هی مهتاب ی بکنه ولي هر کارخواستی و دلش مدیتش د صوريتو
 
  !جی گي مثل احمقهانجورینه ا.. نگاه کنه گهید

  !ستیآقام حالش خوب ن! .. گفت رضا ؟ی چيدی د-         

  ستی شده ندهی که بفهمه االن بوسی کسي افهی قنی        رضا فکر کرد ا
 
 ! و حتما کارش رو درست انجام نداده ،

 .. و کردمی اگه بغلش مدی     شا   

 !بابا ..        آره

 ! بدون بغل کردن ؟ي ارزه بوسه ی        تف م

  جی دوباره مهتاب با همون نگاه گی ولدی مهتاب رو جلوتر کشی        کم
 

 : کرد نگاهش

 ! بخدا ستی خوب ن-         

 !ه  سرش رو محکم به ستون بکوبخواستی بار رضا دلش منی        ا

 ! کنم آقا خوبه تی تونستم حالدی        تو بذار من کارم رو بکنم ، شا

 !        واهللا خوبه 

  !زمیعز !..زمیعز..نگران نباش..قربونت برم..خوبه..زمی خوبه عز-         

 ! اومد ی نفسش باال نمنی        نازن
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  یلبش مخف کار برادرش با تو بردن هر دو دنی        سارا لبخندش رو از د
 

  نجای و خدا رو شکر کرد مادرش به حالت قهر برگشته تو اتاقش و اکرد
 
 :دیرو به مهتاب پرس ! ستین

 ! گفت مگه ؟ی چ-         

  سردش رو يانگشتها.. مهتاب رو گرفتي        رضا جدا شد و دستها
 

 : کردحس

  یوقت..اب برو باال بخو!..ادی زیستیتو خوب ن ..زمی حالش خوبه عز-         
 

 . ببرمت درمانگاهدی حتما بابرگشتم

  مونی جمله اش گفته بود پشي که توي "بخواب"        به سرعت ، از 
 

  !شد

 ! هم روبراه نبودادی و مهتاب زشدی مکی هوا داشت تارگهی        االن که د

  خواستی می کگهی که داره دینی        اگه بخوابه با اون خواب سنگ
 
 ؟!نه  کدارشیب

 ! دنبالت گردمی برمعی االن سرنیمن هم..ی بخوابخوادینم.. نه-         

  نیی ، عقب عقب دو پله پارهی        دستهاش رو رها کرد و همونجور خ
 

  اری اختی مهتاب بي بچرخه ، جمله خواستی که مي و درست لحظه ارفت
 

 : کشوندشباال

  !نی مواظب آقام باش-         

  بهش گفت فقط یکی بود که انگار نی اد،ی که شنی وليزیچ        تنها 
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  !ي بری رو نبوس که بتونلبهاش

 ..ی گونه و چشمهاش حتای.. خوبهیشونی        پ

  !يدی        نه االن چشمش رو بوس

 ! رضا نهی        انگار آقات تو ماش

  !گهی        جون بکن د

  !یشونی        پ

  و نیخودش ، سرش رو جدا کرد و به بهتر می از تصمی        راض
 

 ! خدا نگاه کردي ِهی هدنی ترسی و نفنیارزشمندتر

 !آقاش ..        خدا و 
 

  از ی ، حاج محمود ، لبخندش جون گرفت و چنان نفسنی ماشي        تو
 

  دوشش برداشته ي عالم از روي تمام بارهایی ، که گودی کشی راحتسر
 

  !بودند

 ... داد وهی تکی صندلیرو به پشت        سرش 

 هنوز با اثر ... وجودش رو گرفت ي ، همه ای خواب دننی ترقی        و عم
 

 .. تو ام تی از اون لبخند از سر آرامش و رضایکمرنگ

 ! در عقب رو باز کردی ، محمد با اخم ساختگدی        رضا که رس

  دهیم برداره و دو تا کش که چهار قددیدی        هر چند االن عاقالنه تر م
 
  ي افهی قيادآوری گوش برادرش بزنه ، تا الاقل حرصش از ي جوندار توي
 

  تو چشمهاش ، دیدی رو که می برقی مهرسا ، کمتر بشه ، ولي زده ماتم
 

 !شدی ممانعش
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 ! سوار بودهای انصافی بنی اي روای        تا بوده کار دن

  دیکشی رو رضا می انصافی بنی از اي ا        حاال چه اشکال داشت ، گوشه
 
 ؟ !گشتی هم به چشمهاش برمی زندگی ول،

  ي آروم و خواب رفته ي افهی قدنی دیول...        در رو باز کرد و خم شد
 

 .. رو تو وجودش انداختیبی عجي ، دلهره پدرش

  رو ی قبل تلفن خواهرش رو جواب داده بود و گوشي هی ده ثاننی        هم
 
 ! محمد برگردوندبه

 ! باشه دهیخواب..تونهی        نم

  متوجه برادرش بود ی رو باز کرد ولنی به مهتاب ، در ماشرهی        رضا خ
 

 : خم شده در عقب رو گرفته که

  !گهی دنی بش-         

 ! لفتش بده گهی ذره دهی محمد خواستی ته دلش می        ول

  ستی رو بنی خم بشه و در ماشدی چرا با آدمهی        هر چند معلوم نبود 
 

 ! خب ی ، ولرهی بگهیثان

 !        نخوابه مهتاب 

 ؟!        گفتم بهش نخواب 

 ..        آره فکر کنم گفتم

  !دونمیم...خوابهیم... اگه شانسه منه کهنی ، ادونمی می        ول

 .. رو بگوی برگشتنکیتراف..کی        تراف

  !خوابهی م        صد در صد
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  یول.. پدرش رو لمس کردي        محمد با ترس ، دست برد و شونه 
 

 : نداد تکونش

 !غا .. آ-         

  :ي پر بغض و دو رگه اي        تکونش داد همراه با صدا

 ! آقا ؟-         

  چشمش رو از سر سوز فشار نده ي کرد تا گوشه ي هر کارای        مان
 
  شدی مجبور مگهی دي هی چند ثانکردی کار رو نمنیا.. نداشتي ادهیفا
 

 ! رو پاك کنهاشکش

 ! شدسی بار چشمش خنی        دوباره بهش نگاه کرد و ا

  دلت رو ببره دی باشتری که روز به روز بشهی مدای پي مردای دني        کجا
 
 ؟!

  قبل ي ، از دفعه شینیبی هست که هر دفعه مي مردای دني        کجا
 
 ! ؟شهی مدابترج

  بپوشه ، دلت بخواد با نگاه ی و لباس مشکرهی باباش بمیکی دی        چرا با
 

  ات تا جونت باال نهی رو سر و سی بکوبي و تا جون دارینی بهش ، بشکردن
 
 ؟!ادیب

  شد که نی چشمش ، متوجه نازني جلوسی خي پرده نی لحظه بهی        
 

 ..تر گرفتسرش رو باال..ادی به سمتش مداره

  !گردهیخاله داره دنبالت م!.. ؟یینجایا..؟ !ای مان-         

  !دی        بازوش رو گرفت و کش
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  :دی لب غرری        و ز

  االن یگینم..؟ !یکنی مهی گري روبروش دارینشست!.. خل وضع -         
 
 ؟ !وانهی دي ي دختره نی چشه اگهی مفهمهی میکی

 :دی کشرونیزوش رو ب با بغض باای        مان

 ..ينجوری دوستم انی بهترچوقتی هشدی باورم نم-         

 : و حرفش رو قطع کرددی چرخضی پر غنی        نازن

 ! رفت شی مثل برق پزیهمه چ!.. نشد گمیم!.. بابا -         

 ! مثل برق -         

  هم ، کاشی حرص آلود نگاهش کرد و مادرش و خاله ملنی        نازن
 

 : ادامه داد ای به مادر و خاله اش ، رو به مانیبا نگاه. دندی رسکنارشون

 سارا اومد ..میتازه ناهار خورده بود..من خواب بودم!.. بخدا قسم -         
 
 مگه !... شد؟ی چکردمیهنوز داشتم تعجب م!.. شده؟یگفتم چ.. کرد دارمیب

 
  می برایگفتش ب...نجای اگهی میسارا چ!.. کنارم خواب نبود؟نجای االن امحمد

 
 ! اومده دیآقا س..نییپا

 : شرمنده ادامه داد نی و نازندی کشی هوفکای        مل

 مهتاب !.. بله نمیبیم ..نیی و لباس بپوشم برم پاامی تا به خودم ب-         
 

  !..خانم

 : هوا زدي روی        بشکن

 ! انتر خانم بله رو هم گفته -         

 برو باال .. حرفهانی داره گفتن اي ادهی چه فاگهیاله جون االن د خ-         
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 !برو ..

 : کرد نی        رو به نسر

 !رنگ به روش نمونده ... بهش بده بخورهيزی چهی نی ببرش نسر-         

  نگاه ای به خودش گرفت و بعد به مانی مظلومي افهی قنی        نازن
 

 ! نبودنجایکه حواسش ا...کرد

 ! سالن بزرگ جا مونده بودي     حواسش تو   

  بعد ، ي نگاه کرد و چند لحظه نی ، به نازنی بگمی با چنی        نسر
 
  در کینزد.. گرفتندشی کردند و راه خروج رو پی خداحافظای و مانکایمل
 

 .. اشکهاش روان بودلی بار سنی و ادی باز چرخای ، مانیاصل

  !زمیز عمیبر.. مامان می بر-         

 بخدا اون دختره مهرسا برام قابل تحمل تر ..شهی مامان باورم نم-         
 

 !بود

 : و از در خارج شدنددی        بازوش رو کش

  !ستی مامان دست من و تو نزهای چیلی خ-         

 مگه ...کردی می دلش رو خالي مادرش ، توي کننده دی        لحن ناام
 

  نظر داد و شهی موضوع گفته بود حاال نمدنیشن مامان نبود که با نیهم
 
 .. بوده وی مصلحتزی همه چدی چطور شده و شادی ددیبا

 .. کنمی بکشی راحتنی به هميخوایم..؟! مامان -         

  دهی که سر مزار دي صحنه ايادآوری و با دی کشیقی نفس عمکای        مل
 

 : ، حرف دخترش رو قطع کرد بود
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  همون اقتشیل..به درك!..تموم شد!..بسه مامان..دخترم بسه -         
 

 !بهش فکر نکن.. اسدختره

 ! مامان-         

 ! مامان و -         

 و .. بازوش رو از دست مادرش رها کرد و چند قدم جلوتر رفتای        مان
 
  و ستی معلوم نیچی ، که هنوز هنی نسري هاي دلداردونستی مکایمل
 

  ستی نشتری بيدل خوش کنک مسخره ا... ودونهی نمیچی هپدربزرگشون
 
! 

  نامزد سابق دو سه هفته ي پدر و مادر و برادرهاي که جلوی        کس
 
  ، نی به قول نازني به دختره ي ، نترسه و خجالت نکشه و اونجورششیپ
 

  نی و ببرش سمت ماشرهی بازوش رو بگياونجور!.. بده ي، دلدار!  خانمانتر
 
  یعنی آدم نی ، ادهی کس بجز مهتاب نبوده که داغ دچی هگهیکه د انگار ،
 

 !... وعده اش رو چند ساله داده نی که نسری دندون لقیعنی!.. شده تموم
 
 ! کندش و انداختش دور دیبا

 !تموم شد...        رضا
 

  آهسته به در اتاق مهتاب ، دوباره به سر ي        محمد با چند ضربه 
 
  و داد دوباره شروع شده غی جي صدادنی نگاه کرد و با شن راهروي گهید
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 .. مادرش ، سرش رو تکون دادي

  دی رو دی عصبانيرضا.. باز شدن در که اومد ، سر چرخوند ي        صدا
 

  که کنهی داره نگاهش مي گذاشت و جوربی جي هر دو دستش رو توکه
 

 ! عالم رو بهش دادهي فحشهانی بدترانگار

 ؟ !نیی پايای نم-         

 ! کنم ؟کاری چنیی پاامی ب-         

 ! صداش رو ؟يشنوی نم-         

  دستش به یول.. و کامل از اتاق خارج شددی هم سابي        رضا دندون رو
 

 .. بند بودرهیدستگ

 ..داره..ستیحالش خوب ن!.. بزنمش؟امیب..؟! کنمکاری داداش چ-         

 .. خانواده نگذاشتهنیآبرو برا ا !..گهیم داره چرت و پرت -         

 !ستندی ننجای االن که اونا ا-         

 ! به برادرش نگاه کرددانهی        محمد لبهاش رو از هم فاصله داد و ناام

  یلی که ما خدیکشی مغی جينجوری خودشون اياگه جلو.. آره خب-         
 
  !می تر بودرتی غبا

  :دی تو موهاش کشی ، دستیب حوصله و عصی        رضا ب

 بخدا .. کنمکاری با مهتاب چدی بادونمیمن نم!..اه .. چته تو محمد-         
 

 ! مامان رو ندارم ياالن اصال حوصله  !..ستی خوب نحالش

 ..ي برایب.. مهتابستی نشیزی چ-         

  نیع!..خورهی ميزی نه چزنهینه حرف م..ستی نشیزی کجا چ-         
 
 ! به آدم زنهی ها فقط زل موونهید
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 ..شهیخوب م..هیعی طب-         

 ! سه روز شد-         

  آقا قیرف..هی انصافیب..ادیخدا رو خوش نم !..نیی پامی برایب.. داداش-         
 

 ؟! براشون نگذاره تیثی مامان حينجوری اذاشتیخودش بود م !..بوده

 !اره  ندی مامان حال خوشدوننی االن همه م-         

  شی ناخوشي بگذاره پایکی که ستندی نيزی حرفهاش داداش چ-         
 
 ؟ !يشنوینم!..کشتنمون .. دعا به خوردمون دادنگهیداره با داد م!..

  ي بازويرو..        رضا با حرص بازدمش رو فوت کرد و در رو آهسته بست
 

  !فتهی زد تا راه ببرادرش
 

  هاشی دو تا جارنی کوثر و مادرش ، همچن سالن ، هر سه خواهري        تو
 
  فحش به خانواده ای حرف ای داشتند با آب ی دورش رو گرفته بودند و سع،
 
 ! آرومش کنندی ، کمي اگهی دزی هر چای مهرسا ي

  کی ، با ظاهر شدن رضا و محمد ، نزدنی ، مادر حسنی        خاله نسر
 

  خواهرش برداشت و ينه  شوي باال ، دستش رو از روي طبقه ي هاپله
 

 ! عقب رفت یکم

  هی که چند ثانی گل گاو زبوني هم با دم کرده نی نازننی        همون ح
 
  رو ازش وانی الفور ، لی و مادرش فدی قبل از فائزه گرفته بود سر رسي
 

 .. خودش جا باز کرد يبا دست چند نفر جلوش رو کنار زد و برا ..گرفت
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 : دهن کوثر برد ي رو جلووانی زد و ، ل زانوشی جاري پايجلو

 !..  به خدا خودش میسپریاونا رو م..بخور.. بخور خواهر جون-         
 

  دمار از ي جورهی!.. هست زی برم اون باال حواسش به همه چقربونش
 

  ستی همون دخترش ننیمگه ا... و نگاه کنسایفقط وا ..ارهی در بروزشون
 

  یکی ، کی شون هم از بزرگ تا کوچهیبق..؟ !نمارستای تي افتاده گوشه که
 
  کرده ییکه هر دعا!..به حق پنج تن !..شاهللای اشنی مستی سر به نیکی
 
 ! خودشی سر زندگفتهیب

  ي که دخترش که باالکردی مهی هم گري        و موقع حرف زدن ، جور
 

  !رهی چشمهاش رو بگي گردي جلوتونستی بود ، نمستادهی اسرش

 ! هنرش ، احسنت گفت نهمهی دل به مادرش و ايتو        

  مادرزنش رو گوش ي        محمد جلوتر از رضا ، با دندون قروچه حرفها
 
  !دادیم

 عمو عباس ، داشت با رضا حرف ..        سر تکون داد و به عقب نگاه کرد
 
  که رضا شدی مشتری موقع عموش داشت بی بی از وراجتشیعصبان..زدیم
 

 ..ج عموش زد و جلو اومد آرنيرو

 ! شدنش کنار رفتند کی با نزدیکی یکی        خاله ها و زن عموهاش ، 

  غصه هاش از سر گرفته ي همه دنشیبا د...        کوثر سر چرخوند و
 

 !شدند
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  نکرده بود که نفهمه ، هر ی حدود چهل سال با محمود زندگيزی        چ
 

  تونهیاگه بخواد م!  بزرگه نیمخصوصا ا... بزرگه ،نی پسرش ، مخصوصا ادو
 
 ! قلدرتر از پدرش باشه یلیخ

 !        سر کش تر 

 !        حرف گوش نکن تر 

 ! تر یاغی        

 ! دهن زن جماعت بزن تر ي        تو

  از حرصش ی تا کمگشتی ميزی سه روز گذشته ، فقط دنبال چنی        ا
 

  طرف ، عذاب وجدانش از اون کیاز  خودش بتیدرد و مص.. کنهی خالرو
 

  نکنه اون نکهی طرف ، فکر اکی از ی با حاجشی آخري و قهر لحظه رفتار
 

  اصال مادرش بعد از بهم ای.. شده باشهبتی مصنی مهرسا باعث ايدعا
 

  برداشته باشه و گهی دي دعاهی ، بلند شده و رفته ي نامزدخوردن
 
 ... ، وی کرده از طرفاهشونیس

 ..   و     

 ! پسرش انداخت ي به قد و باالی        نگاه

  ، باعث ي اگهی رضا هم از طرف دي از دست رفته اش براي        آرزوها
 

 ! آروم بشه دی بکشه ، شاغی بخواد تا بتونه جيزی بود فقط دست آوشده

  و داد راه بندازه ، خوب غی جخواستی ميزی        منتها سر هر چ
 
 !حاال نه ..تونهی ، نمي مورد آخرهی نی سر ادونستیم
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  دیطلبکار روبروش بشه ، با.  قلدر ي افهی قنی افی حرتونستی        اگه م
 
  !شدی ، می با حاجشی زندگي بار توکی

  ي بود و جورستادهی برابر با اصل همسر زورگوش ، روبروش ای        کپ
 
  سوراخ هی خواستنی ، مشی دور و بري بود ، که خانمهای اش عصبانافهیق
 
 ! کنند و بچپند توشدایپ

 .. زانوش گذاشت و از رضا چشم گرفت ي        کوثر هر دو دستش رو رو

  یچی بار هنیا.. مامانگمی نمیچیه!..فقط آقا .. به احترام آقا -         
 
 به گوشم برسه ، باز !..بار اولت ، بار آخرت هم باشه ! فقط ..فقط  !..گمینم
 

 ... اومده رونی بی و خانواده اش اومده ، از زبون هر کسیسیرئ حاج اسم

 :ادامه داد .. خورد و به هر دو زن عموش نگاه کرد ی چرخمی        ن

 ! دور گردنش چونمیپی مارمی زبونش رو در م-         

 به .. به صورت انداخت و به دخترش نگاه کردینی ، چنی        زن عمو نسر
 

 ..دیلرزی مدی و مثل بکردی رو نگاه منیم که داشت زنینازن

 ! گفت ی دلش خاك تو سرتي        تو

  قلدر خان نی اگهی وا بده ، دو روز دينجوری احمق بخواد اي        دختره 
 
  !کشهی تو سر شوهر نادون تر از خودش و دار و ندارش رو هم باال مزنهیم

 ..دیسر کش .. پر از جوشونده رو با قاشق هم زد ووانی        ل
 

  اش فشرد و نهی سي ، سر مهتاب رو رونی باال ، خاله نسري        طبقه 
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  هی ی ، حتدشیدی سه روزه که مرتب منیا..دی صورتش دست کشيرو
 

 ! بود دهی اشکش رو هم ندقطره

 !شدی که لحظه به لحظه ، زردتر می        فقط رنگ

 !دیدی رو نمزی چچی که انگار هیی        و چشمها

  خوادی دلش منکهی و انی االن صحبت کردن در مورد حسدونستی        م
 

  که ی کسي سخته ، اونم برایلی ، خندشی هم که شده ببقهی دقکی يبرا
 

  از پسرش هم جرات یول.. هنوز مرگ عموش رو باور نکرده مشخصه
 
 ! که امروز هم برگرده خونه و بگه باهاش حرف نزدمکردینم

  نفس ي و بذار صداری رو بگلتی شده موبای گفته بود حتنی        حس
 

 ! بشنوم یول!.. رو هم که شده بشنوم دنشیکش

 !نشد..        برنگرد خونه و بهم نگو حالش خوب نشده

 تو  ..می بريخواینم..خاله قربونت بره.. خالهزیعز..؟! مهتاب-         
 
 !جونم ؟آره مامان ..حال و هوات عوض بشه.. کمهی!..اط؟یح

 ! نه یعنی.. سرش رو زی        حس کرد تکون ر

 ! بوددهی بود الاقل شننجای اشی        خوب

  ی عکس العملچی با هاش حرف زده بود ، هی سه روزه هر چنی        ا
 

 ! بود دهی ندازش

 : زدای به خودش داد و دل به دری        جرات

  مثل شمر االن تو نیا حسبخد.. کنمکاری مامان جانم پس من چ-         
 

  ..ایالاقل ب.. منتظرسادهی واخونه
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         سرش رو جدا کرد و با هر دو دست ، صورتش رو قاب 
 

  :دی رو بوسشیشونیپ..گرفت

 صدات رو ...الاقل تو تلفن دو کلمه باهاش حرف بزن..گرمی جای ب-         
 

  مرغ سر کنده ، نیع..زمی داره عزی که چه حالیدونینم ...رهی آروم بگبشنوه
 

  دادگاه ، گذاشتمش ي چرا بعد جلسه گهیم..خورهی دور خودش تاب مداره
 

 .. خونهاوردمشیچرا ن.. بابابزرگشي خونه

 ! ببره خونه ؟ویک...وی ک-         

 ! خدا ای        

  قلبش ي ، با چشم ها گرد شده و دست رودهی هول ، و ترسنی        نسر
 

 ..دیکه درضا رو  ..برگشت

 ! خدا ای        

 !        حس کرد نفسش بند اومده 

  گرفت و بهش شی پر از تمسخر چشم از ساعت مچی        فرداد با نگاه
 

 : کرد نگاه

 !..آقا ؟.. آقانیگفتی میچ.. باباتي برای راست-         

  ي که رضا با تمام قدرت عضله هايجور.. شونه اشي رودی        کوب
 

 .. شددهی به عقب کشی ، کمشی ورزشکار ومحکم

 فردا صبح پرواز .. بخوابمدیبا ! .کهی ..یول!..متاسفم .. به هر حال-         
 

  !دارم

 : کاپشنش مشت شد بی جي        رضا دستش تو
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 !کجاست ؟.. فربد -         

 : ابروش رو باال داد هی        

  بگم خوامیاالن باز نم..نیبب..؟ !یپرسیچرا از من م..خب!.. فربد ؟-         
 

  !کهی ساعت

  ي روی دو دستخواستی شد که رضا دلش مدهی کشششی ني        و جور
 

 ! خودش بزنه سر

 ! زده ؟بشیچرا غ!..فربد کجاست ؟.. فرداد-         

 ..اونم..؟ !یپرسی از من می چي برا-         

 :داد باال داد و ادامه ي        شونه هاش رو با لبخند

  !کی ساعت -         

 : کرد بغضش آشکار نشه ی        سع

  دوستش فوت کرده ، و هنوز نیتریمی صمي باباشی چون ده روز پ-         
 

 ! هم باهام حرف نزده ی تلفنیحت

 :دی چشمش رو دست کشری        باز شونه اش رو باال انداخت و ز

 ! بشمداریاز خواب ب ! کی ساعت دی من چرا بافهممی بازم نم-         

 :و باز کرد .. لحظه چشمهاش رو بستهی        رضا 

  مراسم بابام باشه ، ي فکرم رونکهی ايمن ده روزه بجا.. انصاف ی ب-         
 

 بگو حالش !..فقط بگو خوبه ..گردمی در به در دنبال داداش تو مدارم
 

 ! راحت بشهالمیبذار خ..خوبه

 !برو به اون دختره هم بگو ! ارم  من ازش خبر ند-         

  بشی و پنج ساله ، ده روزه غی آدم سهیچطور !.. داره ؟ی ک-         
 



 2270 

 ! ؟ستی هم ازش ني اثرچیه..زنهیم

  در رو نکهیقبل از ا.. عقب رفتی اش رو از در گرفت و قدمهی        فرداد تک
 

 : در و قاب گذاشتنی ، رضا جلوتر رفت و پاش رو بببنده

 ..رمیم.. بگو حالش خوبه فرداد-         

 ..گمی واضح بهت میلی دارم خ-         

  به پدرش ی بگم چومدمین..ومدمی ندهی خدا شاهده بخاطر ش-         
 

  دخترشون رو سر کار کنندی هفته اس جرات نمهی که یگفت
 

  به خوانی رو چپوندن تو خونه مچارهی که دختر بي کردکاریچ!...بفرستند
 

  ، سراغش رو از هی با گردی هم بانای بگم چرا آدرومدمین..شوهرش بدن زور
 

 !کجاست فرداد ؟!..فربد ، کجاست؟ !..رهی بگمن

 ! ؟دهی می برات چه مفهوم"ازش خبر ندارم" -         

  اصال ییهمه کاره تو !..ادی ازت برميهر کار. .. توي باشه زور دار-         
 
 مثل آب  ..میندازی وقته جلوت لنگ میلیخ!.. داداش میبخدا قبولت دار!..
 

  یکیاون  !..ی کندی و تهدی تار و مار کنی و بزنی دل بشکونیتونی مخوردن
 

  در ي بریپاش ..ی کنمی قاي کدوم خراب شده استی معلوم ني ورداررو
 

  رونی جرات نکنن سر از پنجره بی بگی چستی معلوم نگهی دیکی ي خونه
 

 ..کنند

 ! بخوابمخوامی م-         
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  اش زد ، وادارش کرد پاش رو عقب نهی که به سي        با ضربه ا
 

 : برگشت ی دوباره به سرعت به حالت قبلیول..بکشه

  کم یچ!.. دو تا بهم برسن ؟نی اخورهی تو بر ميای دني به کجا-         
 
 ،  فرداد يدیتو که خودت د!..مونه؟یکار کدوم شرکتت لنگ م!.. از تو ؟ادیم
 
  تا چند ماه راه هم يدید!.. سرش اومدیی چه بالشی چند سال پيدید
 
  تو روز روشن ظلم ي دارنکهیبجز ا !..یشی ممونیپش!.. بره تونستینم
 
  چقدر دونمیمن که م..یکنی نمي اگهی کار دچی در حقشون ، هیکنیم
 

  تو برادر ي براگهیزنده بمونه هم د.. فرداديدیاز دستش م..ي داردوستش
 
  تا ی کنستشیسر به ن..؟! بشهينجوری ايخوایم..؟!يخوای منویا..شهینم
 

  از دست یفربد چ..؟ !یبعدش چ!.. مورد عالقه اش رو شوهر بدن بره؟دختر
 
 فوقش .. سال نه ، دو سالهیهر چقدرم که دوستش داشته باشه ، !..ده؟یم
 

 ، فربد هم  که ازدواج کنه دهیش...؟!نی از اشتری بگهید!..ها؟.. سالپنج
 

 ..مثل قبل ..کنهی مفراموشش
         
  !ی کندشی باهاش تهدي که بخواگهی دي داریتو چ.. بعدش-         

 
  ی که دستت خاليبترس از اون روز... فردادمونهی برات نمیچیه!..یچیه..؟
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  از ي مثل آب خوردن دارنکهیبترس از ا ! ..رهی مدهیکه ش!.. مقابلش شهیم
 

  گهی دیتونی کارخونه ها و امالکت ، نميبا همه ..یکنی جداشون مهم
 

 !کنهی نگاهتم نمگهید..خورمیقسم م ..شی باشداشته

 : اش رو گرفتقهی        فرداد جلو اومد و 

 ! گورتو گم کن -         

 : به در دیچسب.. رضا از رو نرفتی        هلش داد ول

  همه کاره ادی ازت بر مگهی د کهنیا.. الاقل بذار باهاش حرف بزنه-         
 
 بذار صداش رو .. بذار مثل آدم جدا بشنیول.. به پاتافتمی ميبخوا!..
 

 صداش .. بقرآن فرداددهیگناه داره ش..شهینم..تونمیبذار بهش بگه نم..بشنوه
 

 تازه بعد اونهمه ..ستی نیشناسی که تو میی مثل اون دخترهایکی..ادی نمباال
 

 ..ال به سرشون آورده  که اون صدف آشغییبال

  ساق پاش ، مجبورش کرد از ي روی محکمي بار با ضربه نی        فرداد ا
 

 : درد عقب بره زور

  دختره ذارهیمرده ام هم نم !..ادی صدا جونش باال بي بجاخوامی م-         
 
  !شمی بچسبه به ري دو زاري

  باز آرنجش رو  ،رفتیفرداد سمت اتاق خوابش که م..        و در رو بست
 

 نگاهش به ساعت .. داددهی به مادر شی لب فحشری داد و زیمالش
 

 .. بود می و نکی کینزد...افتاد
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  ي رو جددهای تهددی ها انسان بودند پس باي        اگه اون دو زار
 
  !کردندی و شرشون رو کم مگرفتندیم

  فقط بخاطر  بود ،اوردهی سرشون نیی االن هم بالنی تا همنکهی        ا
 

 ! نادونش بودبرادر

 ..دی کشي اازهی سرش مرتب کرد و خمری        بالش رو ز

  ينجوری بود که قبل از سفرش ، انی اخواستی که ميزی چنی        بدتر
 

 ! بکار گرفته بشه مخش

 !        پس فردا 

 ! شددهی لبش کشي        گوشه 

 ! اههی چشم سنمتیبب..اههی        آخ چشم س

  مقابل واری اش رو از دهی ، تکقهی        رضا باالخره بعد از گذشت ده دق
 

 . افتادهيبا شونه ها..راه افتاد.. فرداد گرفت وآپارتمان

 ! بده؟ی جوابش رو چخواستی بود که االن منی        بدتر از همه ا

  ي ، که آقالشی از همه جا کوتاه ، و فقط موباچارهی        دست دختر ب
 

 ! تو رو خدا ينامدار

 !دی        تو رو خدا کمکم کن

  هی گرفته از گري که اون صداخواستی می رحمی و بي دل قویلی        خ
 

 ! نکنه هی بشنوه و باهاش گررو

  لشی موباي        تلو تلو خوران از آسانسور خارج شد و همون موقع صدا
 

  کاپشنش بی ، سمت جلی جواب دادن موبايدستش برا..دی شنرو
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 ! رفت ی هم از رو نمی پشت خطیول..نرفت
 

  رو لی زد و موبای لحظه چشمهاش برقهی ، دی رضا رو که شني        صدا
 
 : هر دو دست به گوشش چسبوند با

 !آقا رضا؟!..؟ي نامداري آقا-         

 : اومد ری رضا با تاخي وارفته ي        صدا

 ! رمیگیتماس م.. گفتم که-         

 !ي نامداريآقا..؟!آره !..آقا فرداد رو ؟!..نش؟یدی د-         

 : فشار داد ی صندلی        رضا سرش رو تکون داد و بعد به پشت

 !فرداد بودش..بله..دمی د-         

 : گرفته باشه ، پر حرارت تر ادامه داد ی انگار جوندهی        ش

 ! گفت ؟یچ..یچ.. خب-         
         

 ..؟!دیستیمگه شما باهاش دوست ن!.. آقا رضا؟-         

 !        من غلط بکنم 

  ي با بغض شکسته دستش رو جلودهی        جواب ندادن رضا باعث شد ش
 

  :رهی بگدهنش

 ؟! گفت ی چ-         

  مدت نی دارم و اقی رفیبا هر چ..یچیمن که ه.. خانمدهی ش-         
 

  ، با انی همه مون هم که از گور بلند شن باجداد !..یچی دنبالش هافتادم
 

  !رسهینم!.. خواهرم رسهیزورمون به فرداد نم !..هم

         شش ماه بعد

         سنگ و سنگ و سنگ
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         کوهسارها

 
         شر و شر و شر

 
         آبشارها

 
 
 

         صاف و صاف و صاف
 

 بارهای        جو
 

 سبز        سبز و سبز و 
 

         کشتزارها
 

         باز و باز و باز
 

         چشم آفتاب
 

         شاد و شاد و شاد
 

  آبي        خنده ها
 
 
 

         غصه ها همه
 

         دور ، دور ، دور
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 ی        کار و زندگ
 

         جور و جور و جور
 
 

 !شد کی خانم و دخترش نزدنی به نسرینی        زهره با س

 : زد ي گفت و لبخندنی نازنختی به ريری دلش اکبي        تو

 ! خانم دی خسته نباش-         

  بلند وانی لهی رو در آورد و دشی سفی تابستوني دستکش هانی        نسر
 

  :کرد

 !هووف.. از گرماشمیدارم تلف م!... زهرهاری بي بطرهی برو -         

 ! چشم خانم -         

 .. رفتنیبه سمت نازن        

  بهش نگاه کنه ، با دست بهش اشاره کرد نکهی        بغ کرده و بدون ا
 

 ! بردهکنار

 ! گذشت ریو بخ.. فرستاد زهره ی        صلوات

 ! بهش نگفت یچی        ه

 : فرو رفت ی مبل راحتي رونی        زهره به آشپزخونه برگشت و نسر

  !نی بشای ب-         

  وسط سالن ، به مادرش نگاه نهی دست به سي همونجوری ولنی نازن       
 
  :کردیم

 ! مامان -         

 : بغضش شکست هوی        و 

 ! کنم ؟کاری بگو چ-         
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  به نیدستهاش رو باز کرد و نازن.. شد و نشستزی خمی ننی        نسر
 

 : پرواز کردسمتش

 !دم بدبخت ش.. شدمچارهیب.. مامان-         

  !سی ه-         

 :با نجوا ..نوازشگرانه ..دی سرش کشي        دستش رو رو

  ی معمولي زنونه ي هایضی مرنیتا دلت بخواد از ا!.. شدهی انگار چ-         
 

 ..که

 : براق سر برداشتنی        نازن

 ؟ !یمامان معمول!.. ؟ی معمول-         

 :        با شدت هق زد

 !ستی نی معمول-         

 !کوفت  !..سی ه-         

 :        سر بلند کرد 

 ! زهره -         

 : آبيهمراه بطر..        زهره به سرعت وارد سالن شد

 !اومدم.. بله خانم-         

 زود .. رو پر کنلی آجيظرفها ..رونی بيبرو تو انبار !..ستی الزم ن-         
 

  !باش

 ! االن نیهم.. چشم -         

 : هم آرومتر شده بودنی نازني هی بعد ، گري قهی       دو دق 

 .. بچه دار بشمتونمیمامان من نم..ستی نی معمول-         

 ..با تو..وانهید!.. ساکت -         

 : آوردنیی سمت صورتش رو پاك کرد و صداش رو پاکی نی        نازن
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 از ..؟! کنمشی مخفیاز ک..ستی نی مشکلم هم معمول-         
 
  می بگم بخاطر ناراحتیتا ک.. رو بفهمهزیفرداست که زنعمو همه چ!..؟یک
 

  گهی االنش منیهم..؟! بگم ی چگهیسال د!.. فوت عمو بوده ؟انی جرسر
 

  یمن چ.. نظر دکترری زي وقتشه برگهید.. چهار ماه گذشته از سقطت حاال
 

 .. بودی چشیاسم کوفت.. بهشون بگمیچ...؟! بگم مامان بهش

 ! نه ؟ای یکنی بس م-         

  رو نی هممی که رفته بودی مامان هر چهار دکتر متخصص-         
 

 !زم؟ی تو سرم بریچه خاک..؟!چکار کنم مامان..گفتند

 : مادرش بردي قهی ، دست به هی        با گر

 ؟! کنم کاریبگو چ..تو رو خدا ..کمکم کن .. مامان کمکم کن-         

 : نگاهش کرد و دستش رو باال بردضی با غنی        نسر

 !نی نازنزنمی بخدا می بس نکن-         
         
 چطور من که !  تو ؟یمگه ممکنه نتون... آروم باشگمیبابا م.. عه-         

 
 .. دو تا بچه تونستممادرتم

 ! داره مامان ؟ی چه ربط-         

  پولدار داشتن يبابا!...ن چرت گفتن اونا برا خودشو!.. ربط داره-         
 

 گوه !..دنی تز مننیشی گرفتن برا من می چهار تا مدرك تقلبرفتن
 
 !اره؟ی بایدختر من نتونه بچه به دن!..خورنیم
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  نمیبیمحمد رو که م..شمی میبخدا دارم روان.. کنمکاریچ.. مامان -         
 

 ! دندونهام خرخره اش رو بجومخوادی مدلم

 محمد جونش رو هم !...آروم باش تو اول .. خبلهیخ.. خبلهی خ-         
 

 ..دیتو با.دهی مبرات

 ..!ی مامان-         

 : زدهی گرری        و ز

 ..دونمیمن م ..دهی فهميزی چهی.. بخدا عوض شده-         

 ؟ !دهی فهمی چ-         

  هی.. بچه دار بشمتونمی که نمیی انگار از جادهی فهمیول..دونمی نم-         
 

 .. همشکنهی نگاهم ميجور

 !؟ي نازي شدوونهید... پناه بر خدا-         

 ! شده ي جورهی مامان بخدا -         

 تو فقط زبون به دندون !.. بشنوم یچی هخوامیبسه نم!. بسه -         
 
 ! من ي به حرفهايدی و گوش ميریگیم

  خوامیبچه م..مامان بشم چارهینذار ب...تو رو خدا.. مامان کمکم کن-         
 

  يمامان نذار!.. که جونم به جونش بستهیدونیم... محمدیول.. تو سرمبزنم
 
 ! دستش بدم از

 !آروم مامان .. آروم-         

 ..تو رو خدا کمکم کن.. کمکم کنی مامان-         

  چشمش رو ي اشک گوشه ي قطره نی بغلش کرد تا نازننی        نسر
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 !نهینب

 :دهنش رو قورت داد و زمزمه وار در گوشش نجوا کرد        آب 

  کاری چدی بادونمیمن خودم م.. نباشیچینگران ه.. مامانزی عز-         
 

  شهیمگه م!..یکنی هم از دستش بدم ، از دستش بدم رو تکرار نمگهید..کنم
 
 ! مامان؟ي دستش بداز

 !        امروز هم چهارشنبه بود 

  بود که کمکش کنه نیتصورش ا ..دی کشییصدا و با قی        نفس عم
 

 ! مزاحم ، دست از سرش بردارند ی لعنتافکار

 درست .. و سرش رو هم مسح کرددی عقب کشی        مقنعه اش رو کم
 

 . ها شدند سی هاش وارد سروی که سه نفر از همکالسي الحظه

  شون یکی.  پوزخند وارشون بود ي ، متوجه نگاه هانهی آي        از تو
 
  :ستادی اي کناري نهی آکی رو از کوله خارج کرد و نزدششی لوازم آرافیک

 ! واقعا ؟-         

  رهی بگچارهی ، که هم دختر بدی واقعا رو پوزخندوار کشي        و جور
 

 ، در حال وضو گرفتن !  ها دهی نداشتند بعد از اون کارها و شنانتظار
 
 ! برنسهی خنده ر ازگهی دي ، و هم دو تانندشیبب

 ..        مهرسا بغضش رو پس زد و خم شد تا وضوش رو کامل کنه

  شد ی چدی بود که درسته نفهمنی ماجرا اي نانهی خوشبي        الاقل رو
 
  الاقل ی ، ولدی به دانشکده هم رساناتی چطور شد که شرح و بسط جرو
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 ..شدی از شدتشون کم مداشت

 ! و صدا خش دار         به لطف مرد مهربون

 ..کنی و نگاهت می وقتکنهی        که سرش رو کج م

  !هیکاف..        مهرسا 

 .. به دخترها انداختیضی        نگاه پر غ

 ! بدمتون دستش هی        کاف

 ! چشمتون ي پانیخوای ها بادمجون ماروی        شما هم مثل اون 

  ها ییرداشت و از دستشو رو بفشی و به سرعت کدی        کفشش رو پوش
 

  ی که چدی نشنیموقع خروج باز هم متوجه خنده شون شد ول.  شد خارج
 

 .دی کشی و نفس راحتگفتن

  قبل ، شش ي سالهایول.  نه ای بخاطر حسش هست دونستی        نم
 

 ! خلوت تر از االن بود شهی ترم تابستانه ، دانشگاه همواحد

  دانشگاه هم واری در و دی و انگار حت شلوغ بودي ترم جورنی        ا
 

  نی مهرماه هم به اي توی که حتکردندی با تمسخر نگاهش مداشتند
 

 ! نبود یشلوغ

  .ي اگهی دقی        باز نفس عم

  از تابستان که خلوت تر دیبا.  داشت ازیواقعا ن.  داشتازی بهش نی        ول
 

  ي هیدرسهاش از بق ینه فقط بخاطر عقب ماندگ . کردی شروع مبود
 

  تهران پخش شده بود که انگار ي تويحاال که خبرش جور.  ها یهمکالس
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  ي همه نی نظر و ذره بری زدی بودند و باي و و خانواده اش کاره امهرسا
 

  ی و بررسلی به ماه ها تحلازی ، و کارشون نگرفتندی و اقوام قرار مدوستان
 

 ع کنه که هم خلوت تر بود و هم  ، همون بهتر که از تابستان شروداشت
 

 ! پا به دانشگاه بگذاره ي ، با پوست کلفت تري ترم بدي براکردی مکمکش

 ..        هر چند

 .. وارد نمازخانه شدی محو صورتش رو فرا گرفت وقتي        لبخند

 ! پوست کلفت کردن خودش گذاشتي پاشهی        همه اش رو نم

  ، باز هم سهم خودش ، کردی نگاه مهی قض اگه منصفانه بهی        حت
 
 ! هم نبودانی در صد از کل جرستیب

 ! بکنه تونستی نمي کارچیه..اگه نبود ..        اگه نبود کنارش 

  ، ی پسر دندانپزشکي چشم کبود دو تا از دانشجوهاي        دوباره پا
 

 ! پر رنگ شدن خط لبخندش شدباعث

  در ي ، خودش رو رسوندن جلويا هر بهانه ا        اگه نبود هر هفته و ب
 

 ! اش هیاون تک..نی اش به ماشهی ، و اون تکدانشگاه

  ، مهرسا ، زدی مادی ، فربشی تو جي که داشت انگار با دستهانی        ا
 

 ! ، هواتو دارم نجامیا..من هستم.. نباش نگران

 ارشنبه ، الاقل  بود که سر پا نگهش داشته بود و هر هفته چهنهای        ا
 

  پر رنگ وجود داشت که دی سفي نقطه هی الاقل ، ی بد ، ولزی همه چاگه
 



 2283 

  مادرش ، از ي نگاه افسرده و ماتم زده ری هر روز بلند بشه ، و زبخاطرش
 

 ! خارج بشه خونه

 ؟! همه با هم تفاوت داشته باشندنی دو برادر اشهی        مگه م

 ! پدر و مادر کی از  پشت ،کی        دو برادر از 

 ... اونجور نامرد ویکی        

  !ی        نامرد و همه چ

 .. ،یکی نی        و ا

 ..یکی نی        ا

  !ی بار عصبنیا.         باز سرش رو تکون داد 

  بهش فکر گرفتی ممی از هزارم بود که تصمشتری بار بدی شاي        برا
 

  ي همه واریه که دوباره سر در و د شدی چدیفهمی اصال نمیول..نکنه
 

 .. ازشدی پر مذهنش

 ..        اه

 ..        مقنعه اش رو مرتب کرد و بلند شد

 ... تاکنمی مریو اونقدر د..خونمی        با تمام حضور ذهنم نماز م

 ..        تا 

 !        اه 

 ...شروع به خواندن نمازش کرد.. کرد و تی        ن

  !رهی        نم

 !دونمی        م

 ؟! نبودشی        مگه دو هفته پ

 .. بشهکی        اونقدر موند تا هوا تار

  !رهی برم هم نمری        د
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  داد هی تکی صندلی از در خارج شد ، به پشتدشی دنکهی        به محض ا
 
  چیهر چند اونقدر قدش بلند بود که ه.. دی کشنیی آهسته خودش رو پاو
 

 ! نگذارهيریتاث

 !دشیدی نمنجای احتماال ای        ول

  ي دانشگاه چطوري بود با نگهبان وروددهی        چون مطمئنا نفهم
 

  با نگهبان جوان ، بهش اجازه داده شی و پاخت کرده و طرح دوستساخت
 
  !ادی خود در دانشکده بي جلوتا

  نگاه  توقف مهرسا و اونیول.. خم شدشتری شدنش بکی        با نزد
 

 !اون نگاه شکارش  ..شکارش

 !        گندت بزنن پسر 

  !ی دورتر پارك کنی کمیتونستی        م

 ! حلق خود دانشکده شون ي تويای        نه ب

  داد حی بود که ترجدهی هم ، هنوز کامل نرسي توي        مهرسا با ابروها
 

 ! بشه ادهی پخودش

  دختركِ آماده يخند احمقانه اش ، روبرو        در رو باز کرد و همراه لب
 
 : حمله قرار گرفت به

 !نیینجایا..شما هم که..جدا؟..؟!مهرسا خانم !.. به -         

  !ی عصباني رهیهمونجور خ.. کرد زی از چشمهاش رو ریکی        مهرسا 

 ... کنه ی کرد لبخندش رو مخفی        محمد گلوش رو صاف کرد و سع
 

 : ادامه داد ین موفق نبود ، ول چند چنداهر
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 ! جالبه چقدر -         

  ي جالبه که من ممکنه از تو دانشکده یلیخ!.. جالبه بله یلی خ-         
 

  !امی در بخودم

 : تر کنه می مالی رو کمنی ، جو سنگی کرد با شوخی        سع

 ! فکر نکرده بودم نجاشیمن به ا.. بابايا.. آها-         

 : زديزی شد و لبخند تمسخر آمنهیمهرسا دست به س        

 ؟! شما نیپس به کجا فکر کرده بود.. بابا ي ا-         

  از ی هه هه هاش از سر خنده ، کمکردی می که سعی        محمد در حال
 

 : شدبی مهرسا رو باز کنه ، دست به جي هااخم

  !وندمتیحاال که د!..؟یدونیم!.. خب اوضاع احوال؟-         

 ! آها -         

  نگاهش باعث شد محمد به اطراف چشم بچرخونه و نه به يزی        و ت
 

 : روبرو ي افهی قاون

 ! ؟یخوبه همه چ.. خب-         

 ؟ !ي نامداري چتونه آقانی بگنیخوای شما نم-         

 ..من داشتم رد..هه.. من-         

 !بله ..نیشدی رد منی داشت-         

  !شدمی دفعه واقعا داشتم رد منیا.. نه باور کن-         

  !خونمی من درس منجایا!..کنمیخواهش م!.. آقا محمد-         

 : لحظه از حالت شوخ خارج شد کی محمد ي افهی        ق

  ، قبول کن ینی منو نبيخوایم!.. خودته خواهر من ری شما تقص-         
 
  !گمی رو که دارم ميزیچ
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 ..من خودم از پس کارها.. شما نگران من نباش برادر -         

  که شدمی رد نمنجای از ایاگه من اون روز اتفاق..؟!آره!.. ؟يای بر م-         
 

  !ی کنهی گرینی بود که فقط بشنی اتزت

  !نیشدی رد میاتفاقا اون روز هم اتفاق! بله !.. بله -         

  !ی حاال هر چ-         

  بهشون نگاه کنه ی هر ککنمیمن فکر م... شمادیان نباش نگر-         
 
 !ادی بدی من نباکی نزدگهی که دفهمهیم

 .. بهم موندندرهی        چند لحظه هر دو خ

  چرا به ،ینی منو نبيخوایم..؟!یگی چرا مشکلت رو به برادرهات نم-         
 

 ؟ !گذرهی بهت سخت منجای ایگی نمبرادرهات

 : رو مرتب کرد و راه افتاد شفی        مهرسا ک

  !گذرهی چون بهم سخت نم-         

 :        محمد با چند لحظه مکث ، دنبالش راه افتاد 

  !گذرهی م-         

 : صورت محمد تاب داد ي و چشمهاش رو تودی چرخی        مهرسا عصب

 .. کنمتونی حالي جناب چطور-         

 ..و حرفش رو قورت داد ..رای اختیب.. شدسی        چشمهاش خ

 .. پدر و مادرم يجلو.. خانواده امي جلوگمی بگه نمخواستی        نم

 ! کنه دای پیی جاهی ماسک خوب رو از نی        چون تازه تونسته ا

  صورت بزنه ، ي روشهی کنه و هر روز صبح که از اتاقش خارج مدای        پ
 

  هم که شده ، برق ي ا لحظهي ، خوشحال نشون بده ، برابخنده
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 و بعد که دوباره  ...نهی خانواده اش ببي صورت اعضاي رو تویخوشحال
 

  چقدر فهمهی افته و بالشش می ، مارهی تو اتاقش و درش مگردهیبرم
 

 ! نبوده از صبح تا شب خودش

 ! اشکها رو گرفته از صبح تا شب لی سي        چقدر جلو

  !گذرهی بهت سخت م-         

 !     خوب شد   

  !گذارهی کم کم جمع بستن افعال رو هم داره کنار مگهی        د

  ها ی اون تو چدونهیخدا م ..دمی من فقط دو موردش رو دم در د-         
 

  !گنی در موردت مدارن

  !ستی برام مهم ن-         

 ! من مهمه ي برا-         

  ی حرفچی هیول..ه گرفت لبهاش از هم فاصلی        دست خودش نبود وقت
 

 ! رفته بودادشی زیدر واقع ، همه چ.. خارج نشدازشون

  رو تی کمکت کنم انتقالتونمیم ..ی باشنجای اخوامی من نم-         
 

 ! خراب شده هست نی تو ای پزشکي دانشکده یکل..يریبگ

 .مارستانمیبعدش همه اش ب.. موندهگهی ترم دهی فقط -         

 !یمارستانی تو بنهایباز با ا!..نمدوی م-         

 ! نداره ی ربط-         

 !دونمیم..ی تحمل کنیتونینم.. ربط داره-         

  شدی مرد ، که مانع منی با اي دو متري فاصله يتو.. بود نجای ای        چ
 

 ! رو نشون نده ؟شی تهاجمي هی روحاون
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  : آرومتریلیخ..آرومتر نشونش بده.. الاقل ای        

 !دی هم برنگردگهید!..لطفا ..نجای از ادی بر-         

 : باال انداخت ي        محمد شونه ا

 ! مجبورم-         

 ؟ !ی چ-         

  نکهی ايبرا.. نگهبانه نی اي شدم براادهی تا پصدی االن سنی هم-         
 

  !امی نشده هم مجبورم بفی حپولم

 ! من ي خدا-         

 !م؟یم تص-         

 ..خوامیم.. من -         

  !خوامی من نم-         

  ..یلی شما خ-         

  يو دندونهاش رو رو.. فرستادرونی بشینی        بازدمش رو تند و تند از ب
 

 !دیسابی مهم

  صورتش ي ، خودش رو روي اجازه نده لبخند موذنکهی        فقط بخاطر ا
 

 !بندازه

 از ..حرف زده بود !.. بار ، با اون به اصطالح مرد نیل        از برج دو که او
 

  مرد هی کنار ي ، براشی فکرییای قشنگ و روي هايزی ری موقع که پهمون
 

  شده بود ، از همون موقع تا االن ، منتظر لی ذهنش تشکي گرفتن توقرار
 

 ! بودي جمله انی همچهی دنیشن

 !        قاطع 
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  !خوامی        من نم

 !نمتیبی دارم میعنی  که       

 !        حواسم بهت هست

 !        من 

 !        من حواسم بهت هست 

 !        مهرسا

 ! بهت سخت بگذره خواهر جون خوامی        نم

  تو ارمی بنکهیا..  چهار ماه گذشتهنی        و هر چه رشته بود تو فکرش ، ا
 

 ..ینگرانم. .ی ، برادرمیگی که باشه ، تو راست مذهنم

 ! روبروشهی تابستونهی و کت مشکدی سفشرتی پنبه کرد تی        ول

  با هم تفاوت نهمهی ادی نبود که چرا دو برادر بانی        حاال تو ذهنش ا
 

 ! باشندداشته

 ! نبودنیا.. بود " چرا "        

  ، متعلق به ی کسنی همچهی دی بود که چرا بانی ش ا" چرا "        
 

  ترسناك و ي افهی قادی روز ، ي هم توهی ثانکی ی باشه که حتي اتهیعفر
 

 ؟!ینی ، تمام شب تا صبح رو کابوس ببیفتی مزشی برانگهول

  ، بعد از گذشت ادی هم نادتی که ارهی سرت بیی که بالي اتهی        عفر
 

 ؟! نه ای ي اون کار رو کردي تو بودنی ماه ، که اچند

 ..زارگونه شد        حالت نگاهش ن

 ؟ !يخوای از جون من می        چ

 ؟!یکنی مکاری باهام چي داریدونی        نم

 ! تو ؟يخوای از جونم می        چ
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 !ینیبی منو نمگهیبعدش د.. قبول کن-         

  !شمی واقعا متوجه نم-         

 ! مهرسا خانم کنمی خواهش م-         
         
  ی باشیی جاخوامی میول.. ترمه فقطهی.. ترمهیشه با..خوامی من م-         

 
 ..ی با آرامش درست رو بخونکه

 !        چرا ؟

 ؟! دنبال من ي        چرا راه افتاد

 ؟! چقدر کم شانسم ي        که نشونم بد

 !        چته تو ؟

 ! به من ؟ي دادری        چرا گ

 ! ؟سوزهی        فقط دلت م

 ..؟! من زدمشون يو تا بودن که اون سر فقط اون د-         

  هم که دوست ندارن دل براشون سوزونده بشه ، یی        آخ که اگه اونها
 
  ي ، که چطورننتی ببانی ، بی و کت تابستونشرتی تنی با اننتی ببانیب

 
  دلم دنی مسخره ، بهم حق می فکلياروهای چشم ي پايکاری مبادمجون

 
 !شه  دل برام سوزونده ببخواد

 !؟ي نداریمشکل..؟ !ستی نگهی د-         

 ! توئه ي نهی که تو سی فقط دلی        ول

 ! باور کنم؟تونمی چرا نم-         

 ؟! هم تو عالم هست ي مردنی باور کنم مرد به اتونمی        چرا من نم

 بعدش ..کنمیدرستش م..من آشنا دارم ... به من؟شیسپریم..؟! باشه-         
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 ..گهید

  فکر کرد نی بخواد ، به انکهیبدون ا..        مهرسا ناخودآگاه سر بلند کرد
 

  !يدی بود که منو دي بارنی آخرنی اگهی اگه نگاهش کنه ، نمدیشا

 .. بعدش-         

 ! حرفش اومدي        تو

 ! باشه-         

 : قدم عقب رفت هی        

 !خدانگهدار..رمیم.. من -         

 : محمد با دستش به سمت عقب اشاره کرد        

 !هست.. مننی ماش-         

 ! خدانگهدار-         

 .. و رفتدی چرخی        مهرسا چشمهاش گرد شده بود وقت

 !        متعجب از خودش 

 ؟! شدی        که چ

  تا نییپا..نیی پاادیب.. مردِ نامحرم روبرومي نگاهم از چشمهادی        چرا با
 

 .. گردنشيدگو

 ..        چرا 

  هشدار رگونهی ذهنش آژي صدا توکیو فقط ..        قدمهاش رو تند کرد
 
 !دادیم

 ! مرد دور شونی        از ا

  رو پر ای دني هاي تمام نامردی خالي داره جاهایی که به تنهاینی        از ا
 

 .. ها رو ي نامردینی ، تا نبکنه
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 !        فقط خودش تنها 

 !       ازش دور شو 

 !        بدو 

  !یتونی        تا م

 !        دور شو

 پرده رو کنار  ..دی ، سمت پنجره دونی ماشي صدادنی        به محض شن
 

 !خودش بود ..زد

 برژوا . برژوا رو برداشت.. و رژش رو پاك کردنهی        برگشت سمت آ
 

  !دادی بهتر جواب مشهیهم

  به یچند قدم به سمت عقب برداشت و دست. تموم شد         کارش که 
 

  ، همراه دامن کوتاه کرم پورشی گنی آستدیبلوز سف ..دی کشلباسهاش
 

 .  امشب بود ي برانهی گزنی بود ، بهتردهی با مادرش خرروزی رو که دیرنگ
 

 ! زدي ، لبخنددی رو که به موهاش کشدستش

  !گهی        مامان راست م

 حاال ..بهتره نگران بچه هم نباشم.. کردشهی مي ، هر کارافهی قنی        با ا
 

 ! تا بفهمه کو

 !        اصال چطور بخواد بفهمه ؟

 .. زوده االن دوباره باز وگمی        م

  !شهی مدای هر روز پدی راه دوا و درمون جدی        بعدش هم ، کل

 ..رفت وترشی کامپزی        لبخندش پر رنگتر شد و سمت م

 .. سرش رو باز کرد و دوباره بستي رهی و بعد گدی کشیقی        نفس عم
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  فائزه افتاد ي ماتم زده ي افهی شد و نگاهش به قادهی که پنی        از ماش
 
 .. تکون دادي رو که بست ، سرنی رو گرفت و در ماش،

 شده  ی امروز عصبانی نگه چون به قدر کافيزی بود االن چدواری        ام
 

 !ظهر ..  ، اونم ازی نفهم صبحي هاياون از مشتر. بود

  مونده بود و از رد نگاهش حرکتی ، فائزه بکردی اشتباه مای گوی        ول
 

 .. کنهی اعصابش رو خط خطخوادی بود دوباره ممشخص

  ي صدادنیشن. دی از کنارش گذشت ، صداش رو شننکهی        به محض ا
 

 : ، اون لحظه بدتر بود ینیتوه که از هر ي اشرمنده

 .. آقا محم-         

  :دی        براق چرخ

 ! نکردم ی غلطچیه!..فائزه نه !.. نه -         

 : دهنش گرفتي عقب رفت و دستش رو جلوی        فائزه ترسان قدم

 !دیآروم باش.. آقا تو رو خدا -         

  ی؟ تو اون موقع !یترسی میاز کاالن باز ..؟ !یاز ک!.. االن؟یترسی م-         
 

 ؟!یگی میاالن چ!..يدی ، نترسيدیترسی مدی باکه

 .. آقا تو رو سر جدتون-         

 !سر جدتون !.. من شر نباف يبرا!..نی بب-         

  کاری چدی بادونستمیخدا شاهده نم..؟! قسم بخورمی آقا من به ک-         
 

  ..امرزیبه روح اون خداب..کنم

 ..اری الاقل اسم آقامو نگهید!.. نگو یچی ه-         

 :        بغضش شکست 
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 ! تو رو خدا دی نگينجوری آقا ا-         

 که ..يدیترسیاز خدا اگه م...فائزه خدا.. نگویچی تو رو قرآن ه-         
 
  يدیترسی ، از خدا اگه مینیبی رو مچارهی شده ورد زبونت تا من بينجوریا

 
  ، اون چک گهی آخه اگه داره راست ميکردیودت فکر م با خینشستی م،
 
  از خدا ، يدیترسیاگه م.. بود برام گذاشت رو طاقچه؟ی چیونیلی مهی
 
 بعد هفت ، هشت .. ها چارهی بشن اون بکسانی تا خوب با خاك یذاشتینم
 

 ..ي نکرددای بدبخت تر از منم که پگهید !..ی به من بگيای بماه

 ! بگم یچ..اههیآقا من روم س..حرفو نی انی نگ-         

 ! ؟ی به مامان بگیچرا نرفت...؟ !ی چرا به من گفت-         

 : سر خوردواری دي جارو رو رها کرد و از کناره ي        دسته 

  دی بادونستمینم!  بگم ؟یچ.. کار کنمیچ.. بخدااههی آقا من روم س-         
 
 .. اون از فوتِ..م حرف بزنم نشدهر وقت خواستم با کوثر خان.. کنمکاریچ
 

  ی حال خوبیشکیه..حالشون بد بود.. خانمنیبعدش سقط نازن..یحاج
 

  !نداشت

 ! من داشتم -         

 : زد فائزه هی گرری        ز

 چقدر .. چقدر شرمنده امدی بگم که بفهمیچ.. بگم آقا محمدی چ-         
 

  !اهمی سرو
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  تونمی نمي کارچیفائزه من االن ه.. بگمیتو بگو چ.. بگمی من چ-         
 

  و زنهی حرف می داره با دوستش تلفنيدی شناطی تو حی وقتیحت..بکنم
 

  ي پاش رو گذاشت تو دانشگاه چطورنکهی که به محض اکشهی منقشه
 

  گذاشتمی ، نمیگفتی به من ميومدی اون موقع هم میحت ..می رو ببرآبروش
 

 ! جا برسهنی به اکار

 اصال من بخاطر همون ..اومدم که گفتم آقا محمد.. اومدم گفتم-         
 

 ! دعا رو دروغ گفته انی جردمی بود که فهمانیجر

  ..یهمون موقع نگفت !..ی گفتری د-         

 ... بخدا-         

  و یتا نشست!.. بودرید.. فائزهی گفترید!.. وسط اری نی اسم خدا رو ه-         
 
  بود که رید.. ماه گذشته بودهی ، الاقل ی کنکاریکه چ ي خودت فکر کردبا
 

 ! بکنمتونمی نمي کارچی االن همن

 ..شی آخه مگه م-         

  ازش بردن یی چه آبرونی برو ببایب..شهیداره م!..شده .. آرهشهی م-         
 

 !شهیداره م!..شده .. هاشیهمکالس

 : فائزه رو پر کردي چشمهاي        اشک کاسه 

 .مردمی مدیمن با..خدا منو بکشه راحت بشم !..ی الهرمیبم..رمی بم-         

  :رونی        نفسش رو فوت کرد ب

 !پاشو برو به کارت برس!.. بسه -         

 :دی        هنوز از در خارج نشده بود که دوباره صداش رو شن
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 ؟!قبول کرد..؟!نی کردکاری چشی انتقالي برا-         

 ..؟!باشه ..گهیل کن د و-         

 :دی صورتش کشي توی        دست

  دونمی نمی خدا وليمحض رضا..گفتم بهش آشنا دارم..نمی حاال بب-         
 

 !خوامی می هست که برم بگم انتقالي بهداشت کدوم وروزارت

 : گذاشتشیشونی پي        ساعدش رو رو

 ! بخوابم خوامیم!... فقط -         

 همش منتظر ..؟! کنم پسکاریمن چ!.. محمدی لوسیلیخ..! عه -         
 

  !می بخوری چرخهی می با هم بريای ببودم

  هم فشرده ي روشیی انتهاي دندونهاشدی لوسش ، باعث مي        صدا
 

  !بشن

 .. ، خودش رو آروم کنهکشهی که میقی کرد با نفس عمی        سع

 ! بگه تونستی هم نميزی        چ

 .. تا عمو و زن عموش و مادرش و سارا و ای بریز پدربزرگش بگ        ا
 

  !دادنیحق رو بهش نم!.. کره خر هم يهمون رضا..رضا

 ؟ !چارهی به جون دختر بي افتادي        که چته هار شد

  برداشته با مادر شهی تي ، چطورچارهی دختر بنی اگفتندی نمگهی        د
 
 ! بدبخت يواده  اون خاني شهی شرفش زده به ریب

 ؟! که چته گرفتی رو منی        مادرش تنها ، طرف نازن

  !ي        تو که آروم بود

 !ي        تو که اهل دعوا نبود

 ! سقط داشته ؟چارهی بینیبی        نم
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  ي تا حالش بهتر بشه ، تو هم شروع کردی مراقبش باشنکهی اي        بجا
 
 ! ؟ی سر اره رو گرفتهی

 ! ؟هی بگو درد تو چنی بشای گفت که بی نمگهی د       

 !        تو چت شده ؟

  ی بپرسم مرضتون چشی و اون مامان افعوانهی برم از زن دگفتی        نم
 

 ! ؟بوده

  حالتون خوب دی بود که با نابود کردن دختر بدبخت بای        دردتون چ
 
 !شد؟یم

  دی ، گفتدی و نابودش کردنی خوب نشستی بود که وقتی        مرگتون چ
 
  آبروش رو تو دانشگاه می بردی نشده ، باکهی خوب دو تنکهیمثل ا!.. خب نه
 

  !می ببرهم

 ؟! بشه ی بشم که چنی        من مواظب نازن

 ؟! خودش ي لنگه یکی که بشه ارهی بای بچه برام به دنهی        که 

  ازش بسازه گهی دنیازن نهی شرف و ی بنی کنه اون نسرتشی        که ترب
 
 ؟!

 !        نخواستم 

  !خوامی        نم

 ! محمد ؟-         

 :        دستش رو گرفت و محکم پس زد

 !کثافت .. دستتو به من نزن -         

 ! هع -         
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 ! گرد شده بلند شد ي با چشمهانی        نازن

 !دندیلرزی ، داشتند مین ناگهاادی فري که از صدایی        و دستها و پاها

 .. عقب رفتگهی قدم دهی        

 ! برگشتی        محمد به حال قبل

 !        دست رو ساعد

  ی رو به کار گرفت که بغضش نشکنه ، ولروشی ني همه نی        نازن
 

  که از گلوش خارج شد ، ياری اختی مانند بنی هي اون صدادینفهم
 

 : دهنش گرفتيش رو جلودست... بغضش رو ترکونديچطور

 .. بايخونه  ..رمیاالن م.. االن-         

 : بلند ي شد و نشست با همون صدازی خمی        محمد ن

  !..يگردی بر هم نمیبرو ول!.. االن برو نی هم-         

 : سرش رو درآورد و به سمتش پرت کرد و نعره زد ری        بالش ز

 ! برو -         

  نی نسری پاش در اومد ولری ، از زشی روفرشي هایی دمپا ازیکی        
 

  !دی اعتنا ، سمت در سالن دوبدون

  ، کم مونده بود رو سر خودش اطی افتاده وسط حدی رو که دنی        نازن
 

 ..بزنه

  دی سرش رسيزهره تازه باال.. چطور خودش رو بهش رسونددی        نفهم
 

 .. کرد بلندنی زمي و سرش رو از روبود

 :        زهره رو کنار زد

 ! به سرم شده زهره؟ی چه خاک-         

 .دیناراحت نباش.. خوبن خانم-         
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 :        هلش داد 

  !اری برو آب ب-         

 ! چشم -         

 : زانوش گذاشتي        سرش رو رو

 ..؟! شده مامان ی؟چ! شده ی چ-         

 :اش زد  گونه ي        چند بار رو

 !باز کن چشمهاتو.. باز کن مامان -         

 : ، نفسش برگشت نی آروم چشمهاش رو باز کرد و نسرنی        نازن

  !دهی که منو ورپری کشت-         

 :        لبش رو تر کرد

 ! مامان -         

 ! جونم ؟-         

 .. محمد -         

  گرد شده بپرسه ي با چشمهانی نسرهنکی قبل از ایول.. زد هی گرری        ز
 
 :ادامه داد...؟ !ی محمد چ،

 مامان .. بچه دار بشمتونمی نمدهیفهم!..دهی رو فهمزی محمد همه چ-         
 

 ..خوادی نممنو

 : زد غی        ج

  !خوادی نم-         

  با نی نازنیول ..رهی دهنش بگي کرد دستش رو جلوی سعنی        نسر
 

 :د  پسش زقدرت

 !خوادینم..شمیمن بچه دار نم!..خوادی زن نازا نم-         

 !تو رو خدا .. مامان جان-         
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  انگار نی نازنیول.. اشک شده بودسی صورت مادر و دختر خي        همه 
 

 :دیکشی مغیهمچنان با قدرت ج.. سر جا نبودهوشش

 !خوادی نم-         

  بار پنجم ، قطعش کردم و يبرا صدف ي        خسته از گرفتن شماره 
 

 هنوز سرم رو کامل .. زانومي رو آروم سر دادم رولیموبا.. رو بستمچشمهام
 
  چشم باز کردم و عیسر.  نداده بودم که زنگ خوردهی تکواری دبه
 

 ..برداشتمش

  !نی        ام

 ! اومدی        پوزخندم هم نم

 .. قطع کردمعیسر.        انتظارش رو داشتم

  بود که شال و نی اکردمی که فکر ميزی       بلند که شدم به تنها چ 
 

 .  دم در باشهی کمد جا کفشي جلو باز مامان ، هنوز توی مشکيپانچو
 

  ي روي خاکستري فکر کنم پانچونکهی اي برای توانچی خدا هي رضامحض
 

  شهی ، چقدر خنده دار مغشی جدی با اون دو خط سفی ورزششلوار
 

 !نداشتم

 ! سر جاش بودزی        و خدا رو شکر همه چ
 

 به سمتش رفتم .. نشسته بودنشی ماشي        در رو که باز کردم هنوز تو
 

 .. شدادهی زد و پيلبخند.. متوجه شدتازه
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 .. دست مانعش بسته شدن در شده بودهی        با 

 ..نی داخل ماشمیبر ..زمی گرمه هوا عز-         

 .. جان نی امنه.. نه-         

 .. قورت دادمی تلخي        آب دهنم رو با مزه 

 ..نجای ا-         

 :        پانچو رو محکم تر به خودم گرفتم

 ! خوبه -         

 خب .. که داشتمی حالی بخاطر لحن بدیشا..        بهش برخورده بود
 

 .. هم نداشتمیحال

  ی حتتونهیعدش م و بشکنهی رو مزشی دل عزی دستی دستی        ک
 

 ! هم لبخند بزنه؟يزور

 ؟! شدیبگو چ..نی خوبه ام-         

 :چون لبخندش پر رنگ شد.. رو فراموش کردشی ناراحتای        گو

  همراه بابا و بابابزرگ خواستمیواقعا نم.. راحتالتیخ.. تموم شد-         
 

 ..ه مخصوصا ک.. حرفها بودنیسمج تر از ا..یگفتی راست میول..برم

 :        سرش رو تکون داد 

 .. زن عموای گو-         

  بهشون داده بود یی قولهاهی.. مامان بود همه اشریآره تقص!.. آره-         
 

 .. بشندواری امکه

 شرشون کنده .. راحتگهی دالتیخ!....زم؟ی عزیخوب.. اوهوم-         
 

 ! از نظر ما تموم شده اس هیهمونجا مامانش گفت قض..شد
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 از .ادی فقط از خودش بر مدونستمیم.. فرستادمرونی        نفسم رو با صدا ب
 
  !نیام

 ! ، هفت ماه تمام ، شده بود کابوسمدی        برادر نفهم ناه

 !يلطف کرد.. ممنون-         

 :شخندشیهمراه ن..        سرش رو کوتاه کج کرد

 ..فکر کردم باهام!..ن؟ی هم-         

 ؟ !نیم ا-         

 !بگو فدات شم  ..نی جان دل ام-         

  باشم ، االن هم رحمی        من اگه تونسته بودم صبح اونقدر ب
 
  !خواستی نمی رحمی بگهیاالن که د..تونستمیم

 !خواستی می ذره تالفهی        فقط 

 و پا ..دو سال قبل .. باباجوني مبل خونه ي اون نشستنش روی        تالف
 

 !ا انداختنش  پيرو

 ! شدنرهی فرش خي        و به گلها

 دور از چشم ..که نگاهم کنه.. از روبروکردمی بهش نگاه می        و هر چ
 

 !مامان

 .. بگه يزی چهی دلش بسوزه برام و دی        شا

  !کردی        که نم

 ! نگفت یچی        که ه

 ..اومدمیزش بر نم اییتنها..ي که برام کردي ممنون از کار-         

 .. من-         

 ..حرفم تموم نشده.. نه-         
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 ! بگو قربونت برم-         

  يزیکه چ.. باباجوني خونه زدمیلب م.. اون روز کردی        اگه نگاهم م
 

 ! قربونت برم بگو

  !هی        پس فقط تالف

  !ستی دل شکستن ننی        ا

 !        دل شکستن مال صبح بود

 ! پوشرهی سبزترهنیاون پ..        مال اون 

 و .. موندنمی ماشي دراز شده از پنجره شتری بهی        که دستش ده ثان
 

 .. نشددیناام

  رونی بنی ماشي اش رو مچاله شده ، پرت کردم از پنجره هی        که هد
 
 .. گلوش تکون خوردبکی فقط س،

 ؟!م عاشق رو باز عاشق کنه گلوش هم آدبکی با ستونهی        چرا م

 ..عاشقتر.. باز عاشقتری        ه

  ، ي طاهري حوزه تون ، آقاسیبا رئ..بهت نگفتم..ی ندوندیشا.. بابام-         
 

 .. که باهاش صحبت کرد کارت رو جور کردیهمون!.. دوسته چقدر

 ؟ !زمیچطور عز..بازنشست شده ..شناسمشیم..ي طاهريآقا.. چرا -         

 !اونم با بابا دوسته..باجناقش االن اون پست رو گرفته.. آره-         

  دوباره به حالت یول..ی سوالی اش کمافهیو ق..        لبخندش کمرنگ شد
 

 !لبخند به لب .. برگشتاول

 ! خونه شون میامشب دعوت..نی هم-         

 ! االن يکار دار..پس..خوبه..خوبه..آها..ها.. آ-         

 .. آره-         
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 !رمیگی وقتت رو نمادیز..نی تو ماشمینی بشيای چند لحظه م-         

 : شددهی عقب رفتم و اون لبخندش برچی        قدم

 ! نشه داتیپ.. ورانی اگهی و ديبر!..ي بردیبا..تو هم.. برمدیبا.. نه-         

 !؟یچ.. چ-         

  که يچون از اون روز..چون!.. نشه داتی ورا پنیا.. نشهداتی پ-         
 

  زن هی می که من و بابا ، مامان ، قبول کني باباجون جمعمون کردي خونه
 
 .. بهت بگمخواستی ، دلم ميری بگگهید

 : عقب رفتم و از جوب گذشتم ي اگهی        قدم د

  !خورهیم! بهم ! ازت !  حالم -         

 :        چشمهاش گرد شده ، جلو اومد 

 ..شمیتوجه نم م-         

 ! عضالت صورتش رو ری تغدمیو د..        مکث کرد

 ! بدهکار بعد از طالقش برگشته بودي افهی        ق

  و در انداختی سرش مي که صداش رو روي ای سگي افهی        ق
 

 .. ندادمتی اهمیول..دمی لحظه ترسهی..کوبوندی رو مآپارتمانمون

  عشقش ، تا نهی ، ببنشی ماشي جلوي هنی آي از توتونهی که می        کس
 
  ي مچاله شده ي هی و هدزونی آوي نگذره ، هنوز با دستهاابونی خچی پاز
 

  !ادی ازش برمي اگهیهر کار د... ، جم نخوردهکنارش

 ! کار نیمخصوصا ا.. کار نی        مخصوصا ا

 ..االن!.. ؟ی گفتی چ-         

  يفراموش نکن موسسه !..ردم االن متوجهت ک!..یشی چرا م-         
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  !ی هستيقرارداد !.. يقرارداد!...کنهی نمی ، کارمندهاش رو رسمیخصوص

 : عقب رفتمگهی قدم دهی        

 ! بابانیمی صمي و باجناقش دوستهاي فراموش نکن طاهر-         

  :گهی قدم دهی        

 ! مهمون ما باشندگهی دي هفته دی و شا-         

 : در رو گرفتم و عقب عقب داخل رفتميلنگه         

  ي باشه التماسهاادتی.. بار ، نی ای مزاحمت درست کني بخوا-         
 

 من ..ادی بار نمنیا...ادی باعث شد بابا کوتاه بی قبلي و بابات دفعه مامان
 
 ! باشه ادتی!..ذارمینم

         
 .. باشه ادتی -         

 :صورتم شدم یسی        تازه متوجه خ

 !خورهی باشه حالم ازت بهم مادتی -         

 !شدی سرم داشت اکو مي دادم ، هنوز توي        در رو بستم و صدا

 چقدر حس ..دمی رو باال کشمینی و بدمیچی        پانچو رو دور خودم پ
 

 ! داشتم یبی عجآرامش

 ! بود بی        عج

 .. اشک بودسیورتم خهنوز ص.. بودم و دهی        االن داد کش

 هر ..دمی        تا به واحدمون برسم محکم صورتم رو چند بار دست کش
 

 .. بابا و مامان خواب بودند چند

  شدم و چند بار مشتم رو پر آب یی        وارد که شدم اول وارد دستشو
 

 .. صورتم زدمي و توکردم
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 !        حس خوب داشت

  ی متنفرند ، دو سال بعد همه چنقدری ایس که از کیی کاش اونهاي        ا
 
  با تف تو صورتش انداختن و از سر دل داد توننی که مادی نادشونی ،
 

 ! از قلبشون برداشته بشه ي ، چقدر سبک بشن و باردنیکش

 ! کاش مثل من اونقدر کودن نباشندي        ا

  االن هم ، نی همتونستمی ، که مي        االن اونقدر سبک بودم و پر انرژ
 

  و داد و هوار ، ارهی سرش بي زنگ خونه رو بزنه و باز صداش رو رونی اماگه
 

 ! به جنگش برم

 ! بترسوننش ؟تونستنی و با جناقش چقدر مي        مگه طاهر

  !دونمیم.. که ازش سوزونده شدی دماغنیبا ا.. اومدی        باز م

 ..ادی بی        ول

  !ادی        بذار ب

  رمی مامان رو از پشت سر بگي شونه هانکهی ، بجز اکنمی مي      هر کار  
 
 ! بزنمهی گرری بلرزم و زو

  هی هست ، گری کارم هر چي ، چاره دمی        من شش ماه قبل فهم
 
  !ستین

  ، ستمی به اون عظمت بای کوهي بود که روبرونی اممی        اگه تصم
 

 ! هم نبودی سانتمی نی شني که تپه نیام!.. فرداد يروبرو

 !ترسمی        پس نم

 !        بذار االن زنگ بزنه 
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 ..        من آماده ام 

 دعا کردم .. شدممی        در اتاق رو که بستم ، متوجه چشمک زن گوش
 

 .. باشهصدف

 ..        برداشتمش

 با ..شماره اش رو گرفتم.. تخت نشستمي و لبه دمی کشیقی        نفس عم
 

 : اول برداشتبوق

 ! ؟دهی شیی کجا-         

 ! ، سر خوردم دمی        صداش رو که شن

 ..ستمی فرداد باي روبروتونستمی        من کجا م

 ..        چشمم پر شد

 ! بودمدهی شهی        من فقط 

 ! صدف -         

 ..کنمی مهی        صدام اونقدر لرزان بود که بفهمه دارم گر

 ! تو ي کردهی باز گر-         

 : صورتم رو پاك کردم عی        با پشت دست سر

 ! کردمکاری چي ظهریدونینم.. کردمکاری من چیدونی تو نم-         

 ! شده ؟یبگو چ..آروم.. آروم باش-         

 ..تونمی نمگهی د-         

 .. دادم بهش هیتک.. و در رو بستمدمی خودم رو جلو کشنی زمي        رو

 ؟! ما هنوزمی کردیمگه چه غلط..؟!یتونی نموی چ-         

 !تو رو خدا بگو ..ی بکشگهی دي نقشه هی یتونی بگو م-         

  !دهی ش-         

 تو رو .. رفتار کنمينجوری نباشه که باهاش انیفقط توش ا..ی هر چ-         
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  !یتونی بگو مخدا

  ستی نیکیواقعا ...واری دنیم به ا سرم رو بکوبخوامی االن میعنی -         
 

  به ی خل و چل رو انداختي دختره نی دوباره اي بودکاری بگه تو ببهم
 

 ! ؟جونت

 صدف تنها ..شدی نمیول.. تو بودری تقصزی بگم همه چخواستی        دلم م
 

  ی چمی بار هزارم مرور کنياز اون گذشته ، دوباره برا.. بود که داشتمیکس
 

  دست ی که هشدی برام میچ.. از توانم خارج بودگهی ، د نشدی و چشد
 

 ! تو گذشته ؟بکنم

 ؟! از توشارمی در بی        چ

 ! کردي        صدف اونجور

 ..        خب

 ؟!ی        حاال چ

  کاری چدی بادونمی فقط منم که مگهی        حاال که خودش برگشته و م
 

  !یکن

 ! شده ؟ی بگو ظهر چ-         

 ..اومده بود .. فربد-         

 : دهنم گرفتمي        دستم رو جلو

 .. تولدم رو بده ي هی هد-         

 :آهسته..        هق زدم

 ! ها پرت کردم تو صورتش وونهیمثل د.. که بهم داد روي اهی هد-         

 .. او-         
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 !منم رفتم .. نگفتیچیه.. نگاهم کردسادی وا-         

 ..دهی ش-         

  با اون حقوق دونمینم.. بودی چدونمی صدف اصال نمرمیبم..رمی بم-         
 

 از اون .. چند ماه رو بخاطر من کنار گذاشتهنی اي چطورونشیلی مهی یماه
 

 ..بعدش..خورد و خوراکش.. خونه اشهی کراور
        

  زی از سر می و به سرعت ، دستمالدی رو کششینی        صدف ب
 

  نشون نده تونستی خوب هم میلیو خ..دی چشمهاش کشيپا..اشتبرد
 

 ! کرده هی گراالن

 ..دی رو باال کششینی رو چند لحظه از گوش فاصله داد و بی        گوش

  هق هقش ،دل ونی هنوز داشت مدهی کرد شکی        تلفن رو که نزد
 

 !کردی مکباب

 !خفه ..؟!خب !..یشی خفه م-         

  هی گريساکت شد و فقط صدا.. جمله باشهنی انگار منتظر اهدی        ش
 

 :دیرسی به گوش ماش

 ؟!دو روز شد  ..هی گری بهی گرگهی دگفتی بود که می اون ک-         

 من چقدرم .. فردادي روبرویتو منو گذاشت ..تونمیمن نم.. صدف-         
 

  ي هیبا هد..اولش کنم تو گرم..که ..که .. ساخته شدهیدلم از چ!.. ؟مگه
 

  برش گردونم تا محل تونستمیالاقل م.. شده اشمچاله
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  برگشته یبا چ!..کنه؟ی مکاریداره چ.. نکردهی زندگينجوریا..رمیبم..کارش
 

 ! کارش؟سر

 ..رنی می مردم با چ-         

  نیوسط ا..کشهی می االن داره چیگینم..یرحمی بیلیتو خ.. صدف-         
 

  نقشه نی همچهی دیچرا با..دمی دارم فربد رو زجر م ، منهاشی بدبختهمه
 
 ! ؟می بکشيا

 ! نه ؟ای ی به فربد برسيخوایم.. نهای تموم بشه يخوای م-         

  :ي اش متوقف شد و صداش جدهی        گر

 ! چند سال قبلني جمله هانای فکرکنم اخوادی االن اصال دلم نم-         

 : شدسیهم فشار داد و دوباره چشمش خ ي        صدف دندونهاش رو رو

  نی ، اي ادامه بددهیبخدا ش.. اولي دوباره برگرد سر خونه ی ه-         
 

 ! کارش ی بره پیکنی که کلکش رو می خودتدفعه

  کنهی بهم فکر مگهی دیکنیفکر م!.. من کلکش رو کندم امروز -         
 
 ؟! بازم منو بخوادیکنیفکر م!..؟

  که ینی بجز ای راهچی هدهیش..گوش بده!..خب ؟..قط خفه شو تو ف-         
 

  يهمه ..شوهرم..به جون بچه ام..رمیگیخدا رو شاهد م..ستی گفتم نمن
 

  ي رومی رو بگذارمونی انرژدیکه ما االن نبا..ستی نی راهچی و کارم ، هکس
 

 تماد بهم اع.. کنم که بابافی برات تعرنمیکه دوباره از نو بش!.. تو ي هاهیگر
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  شتری دو تا رو از خودشون بنیا.. کردمیباهاشون زندگ.. بودمنایمن با ا..کن
 
 ! بهم اعتماد کن دهیش..شناسمیم

         
  زاده و زن و بچه اش ، وا ی زکي جلورهی که میکس.. دوست داره-         

 
  ي پرت شدن توهی هدهی ، با خوامی من دخترت رو نمگهی مستهیم
 

 !نویبفهم ا ..کشهی کردن ، پا پس نمی محلیب..جواب ندادنتلفن ..صورتش

  تازه کرد و دوباره دستمال رو یصدف نفس..        هق هقش آروم شده بود
 

 : پرت کرد زی مي و بعد رودی صورت کشيتو

  نکهی ، فقط بخاطر اشی چند سال پی الکي مساله هی فربد سر -         
 

  داره تو شرکت از یضر شد هر چ اشکان ، حاشی نکنه پی خواهمعذرت
 

  داداشش شی پگردهی آدم برنمنیا..بهم اعتماد کن..رونی بادی بده و بدست
 
 ! وضع شده نی فرداد باعث ادونهی میاونم وقت.. التماس کنهو

  فکر کنه که خوب اگه از فرداد بخواد نهی بشدیصدف شا..اگه .. اگه -         
 

 .. کمکش کنهکه

 من شرافتم  !..خوادی نمگمیم!.. ؟گمی میمن االن دارم چ..ادخوی نم-         
 

 تمام .. از فرداد خواهش کنه کمکش کنهگردهی که برنمذارمی منی سر ارو
 

 اگه !.. خونه گردهی استواره که فربد مغروره و برنمنی منم رو اي نقشه
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  رفته بهش گفته یعنی!.. ؟نوی ایفهمیم.. شدهروزی فرداد پیعنی..برگرده
 
 !قبول ..ی تو بگیهر چ..یاک

         
  شیاگه برگرده فقط معن!..شک نکن ..دهی کار رو شنی اکنهی نم-         

 
  !خوامی رو نمدهی باشه من شگهی که منهیا

  :دهی شکستن بغض شي        باز صدا

 .. کردمدشیمن ناام..رهی م-         

 : تر کردی        صدف لب

 فربد ..فقط به حرف من گوش بده!..باشه دوستم ؟.. بسپرش به من-         
 
 تو .. کارش رو هم که از دست بده نی هم که بگذره ، اگهیصد سال د..رهینم
 

 تو رو هم که از دست بده ، تا فرداد خودش نره بهش التماس کنه و  ! ..رو
 

 من پونزده ساله !..مونهی که هست میی غلط کردم ، فربد همونجابگه
 
 ! دوستمرهینم..رهینم.. آشنامتهاشیبا خر..شناسمشیم

         
 بخدا ..ارهیفرداد کم م!.. رو نقشه می بذار تمرکزمون رو بذاردهی ش-         

 
  دو يتنها موجود زنده .. رو نای اشناسمیمن م..ارهی فرداده که کم مقسم

 
  حال و روز نی تو اتونهینم!.. برادرشه نیهم.. که فرداد دوستش دارهییپا
 
 ! بهت دمیقول م..ارهیکم م !..ندشیبب

         
 .. جلومی بذار آروم بر-         
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  !يدیفهمی منوی ادی باشیشناختیاگه م..ارهی کم نمیلعنت.. فرداد -         

 االن اوضاع !..شک نکن حق با منه!..تو به من اعتماد کن ..ارهی م-         
 

 کم ..ش حرف نزدهفربد شش هفت ماهه باها.. ندارهی درستیروح
 
  دخترش رو ستیمعلوم ن..ذارهینجف زاده براش داره طاقچه باال م..ارهیم
 

  تو یهر چ..فقط بهم اعتماد کن..دهی شارهیکم م!...ارهیکم م.. نهای بده بهش
 
 زورش هم ..شهی تر مي جرشتری ، اون از فرداد بی کنی محلی بهش بشتریب

 
  که مقاومت فرداد رو يا کار تنهدونهیخودش خوب م..رسهی بهش نمکه
 

 فقط .. فردادارهیکم م...نره طرفش.. که باهاش حرف نزنهنهی ، ابشکنه
 

 ! باشمنتظر
 

 : زانوهام قرار دادم نی        کف دستهام رو بهم زدم و ب

  خودمم بخوام ی که چرا وقتنهی اهی جالب قضیلی خي فقط نکته -         
 
 !کنهینو ول نم می فکر نکنم ، بدبختی بدبختبه

 .. که چطورنهی جالبش اي به نظر من نکته ی ول-         

  رو ی رو که چطور تونستنی ادنیاصال تحمل شن.         اومدم تو حرفش 
 

  :دهیاونم از ش..نداشتم

  ی وقتیبدبخت..گفتم که!.. ، شد گهیشده د..دهی شدونمی خودمم نم-         
 

 چه ..حالم اون موقع خوب نبود.. شهی مينجوری ولت نکنه ، ابخواد
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  خوندمینماز نم.. بود من داشتم؟یاون وضع.. کهيدید..دونمیم
 
 حاال که ! باور کن  !..خوندمی شش هفت ماه من کال نماز نمکینزد..دهیش
 

  دونمیچه م.. ها نداشتمی با زامبی هم فرقیلی خنمیبی ، مکنمی فکر مدارم
 
  ي مهتاب نبودم ، تونستم ، هر کاری اون خودم نبودم ، وقتیوقت.. شدیچ
 

  هم بندازم ، نی گردن نازنيزی چخوامینم.. اومدی ازم اون موقع بر میبگ
 
  رفته طونی شده بود شگنی که منیهم.. اونم بودریتقص..اونم بود خب ..یول
 

 ..من اصال .. رو گفتننینازن.. تو جلدبود

 :        سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم 

  که یینجایحاال ا..گمیواقعا دارم م..دونمی واقعا نمدهی ش-         
 

  ..نجایهم..هستم

 !اتاق معصومه در واقع .. به اتاقم انداختمی        نگاه

 تو ..یول.. بندازمی رو گردن کسری تقصخوامی نمی ذره هم حتهی -         
 

  گهی دیکی.. بودی کدونمینم!... بقرآن اون من نبوددهیش..یشناسی ممنو
 

 !؟یکنیتو باور م..بود

  شونه ام نشست ، ازش رو گرفتم و دوباره به زانوهام ي        دستش که رو
 

 .. کردمنگاه

 اونم که گفتم ، ...ي خواهرکنمیبخدا درکت م.. مهتاب فهممی م-         
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 من !..؟یگفتی به من نمیچی بگم تو چطور هخواستمیم.. نبودنی امنظورم
 

 ! ؟گفتمی اومدم بهت می معیسر بود ی هر چچطور

  یخودم کم بدبخت.  کش دادن به بحث رو نداشتمي        االن حوصله 
 

  نکرده ی از من مخفزیوگرنه خودش هم کم چ!  فکر کردن ي برانداشتم
 

  !بود

 ؟!یگفتی رو مزی        کجا تو همه چ

 .. حرفهاس کهنیمهتاب من مطمئنم رضا آقا تر از ا..ی ول-         

 ! که به خودم دادم ، وادارش کردم دستش رو برداره ی        با تکون

  !خوامی که االن مهیزی چنی ، بدتري دلدارنی ا-         

 ! من مطمئنم -         

  اوضاع خوادی فعال نگفته ، چون نمیچیه!..شیشناسی چون نم-         
 

 الش بهتر مامان هنوز اصال ح.. که هست بدتر بشه ینی مون از اخونه
 

  ام مجبور شد چارهی بیِسارا آج.. سر خاكنمی ببردی باگهیهر روز م..نشده
 

  بهش سر رمی من مای نجای اادیهر بار که م.. شوهري بره خونه ياونجور
 
  نقدریا ..ينجوری ادی تازه عروس آخه باهی..شهی ، دلم براش کباب مزنمیم
 
 .. حال و یب

 ... مهتابکردی صبر مدیبنظر من با.. سارا که-         

  ، دست ما دهی ششدیاصال نم !..یدو روز مونده به عروس..شدی نم-         
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 دخالت . خودش بخواديرضا و محمد گفتن که هر جور.. که نبودهم
 
  بگه یچ..مادرشوهرش و خواهرشوهراش باهاش حرف زدن..میکنینم
 
 چهار ماه  تا سه شدی نمداشی هم پرفتیم..رفتی داشت ميمهد..گهید
 
 !هوف ...گهید

 .فهممیم.. آره-         

  يریمدام با هم درگ..  همنی ور ، محمد و نازننی دوباره از ا-         
 

 االن .. آروم بود داداشمیلیخ..  محمد چش شده ستیاصال معلوم ن..دارند
 

  هیاالن ..نیشده بدتر از نازن..مثل قبل .. تو فکر زنش باشهشتری بدی باکه
 

  بره ستی حاضر نگنی بهش میهر چ.. قهر کردهنی شده نازنههفت
 

 .. رفتن آقاکنمیفکر م..دنبالش

 !        آقا 

 ..        چشمهام پر شد باز 

  .زمی آروم باش عز-         

  شی از طالق پی حرفهینجوری تا اوضاع اخوادی رضا فقط نم-         
 

  بار دوم هم ، مهر طالق ي اگه برانیبب ..نیحاال بب..دهیبخدا ش..بکشه
 

 ! تو شناسنامه امنخورد

 !        تو سر و صورتم 

 !یبافی خودت شر و ور مي برانجای اینشست..؟!یگی می چ-         
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 رضا فقط مهرداد رو ..دهیباور کن طالقم م..دهی به قرآن ش-         
 
 ا رو  بگم من بودم مهرسنمیتو فقط تصور کن اگه من برم براش بش..دونهیم
 

 ..کنهیفقط تصور کن اون موقع چکار م.. کردمیروان

 .. رضا اگه دوستش داشت که-         

  نهیبحث ا..ستیاصال بحث اون ن.. اصالستی بحث دوست داشتن ن-         
 

 ..که

  که شونه هام رو دی تو صورتم دی چدونمی سمتش و نمدمی        چرخ
 

 ..گرفت

 بخدا .. من اون خودم نبودمکنهیباور نم یشکی که هنهی بحث ا-         
 
  ارمی بال رو سر اون دختر بدبخت منی اينجوریمن باشم ا.. من نبودمدهیش
 
 بخدا ... بخداکردمی کار رو نمنیا..؟!مهتاب بودم!..اگه خودم بودم؟..؟!

 
 !تو باور کن الاقل ..دهیش

 .ی آجکنمیبخدا باور م.. مهتابدونمیم..دونمی م-         

 چطور اون کار ها رو .. بودم ، خودم نبودمیهر ک.. من خودم نبودم-         
 
  اون می ناراحتيمن همه .. رضا رو دوست نداشتمی حتی ، وقتکردمیم
 

 .. شدی چدونمیاصال نم.. سرم آوردنی بود که حسییبال

 ..گهی آروم باش د-         

 ..از  کنم اگه بکاریمن چ!.. ؟يبگو چطور..؟ !ي چطور-         
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  رمی سرم رو باال بگيچطور.. تو شناسنامه امنهی        باز مهر طالق بش
 

 ! ؟رونی و بزنم ببعدش

  ی چانی مادرجون و باباجون ، نگاه کنم و بگم جري روي توي        چطور
 

 ! ؟بوده

  که ی شرفیاون مهرداد ب.. کردمکاری من چگهیبه همه م..گهی م-         
 

  با گهیحتما م.. رو بهش گفتهزی کنده همه چ رك و پوستورداشته
 

 .. کردمکاری هم چخواهرش

  که يبا اون کار!..مهتاب زده به سرت ها مثکه !.. تو؟ي کردکاری چ-         
 

  ازت ی الکخوامینم..خب تو هم..دهی بهش حق نمیشکی کرده ، هدختره
 

 ..خب..حالت خوب نبود ..یول.. کنميطرفدار

  آب بندازه ، ي خدا بخواد پته ات رویوقت..یدونیتو نم..ی نه آج-         
 
  تا حق به حقدار دهی دست به دست هم مزیهمه چ!.. اندازه یم
 

  بوده که من سرش ییبخاطر بالها.. کردهيمهرسا هم اگه کار..برسه
 

  دعا ادی بکردی از کجا فکر مچارهی ، دختر بکردمیاگه اون کارها رو نم..آوردم
 

 ؟!اق من  تو اتبندازه

  !شهی نمحی عنوان توجچی بنظر من ، کارش به هیول.. حاال بگو-         

 ..بفهمه..بفهمه من چکار کردم..دونهی رضا هنوز اونو نم-         

  رفته ي مهرداد نامرد ، چطورنکهیتصور ا.. هم بستمي        چشمهام رو رو
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 ..می و گفته چکارها کردششی پنشسته

 !يوا.. خداي        وا

 ؟!من چه ام بود...        نامحرم بود

 ؟! شده بودمی        چ

 !تو بفهم الاقل .. قسم من اون موقع مهتاب نبودمتییبخدا.. خداي        ها

  آقام ي به خودم اومدم که سرم رو زانوی        بفهم من اون موقع
 

  مکه اش ، درست حی خوب عطر خاك تسبيهمون موقع که ، بو..گذاشتم
 

 ..همون موقع به خودم اومدم.. بودمینی بکنار

  که یینه اون وقتها..يکردی برام حساب مدی        از اونجا به بعد رو با
 
 .. شد و رفت تو جلدمداشی معلوم نبود از کجا پطونیش

 ! تو آخه ؟ي کردکاری چنی        نازن

 ! ؟ی        چطور تونست

 !        من خودم چطور تونستم؟

 ؟! شدی   اصال چ     

  ، دهی هنوز بعد از رفتن شدمی فهمدمی اذان رو شني صدای        تازه وقت
 
 .. سر جام تکون نخوردماز

  داره از دمیاز اتاق که خارج شدم ، مادرجون رو د..        بلند شدم
 

 ! نگاه هم نکردمی نهی ی حتیول..ادی مرونی بییدستشو

 !        خوب بود

 !شدی می داشت تالفزیه چ        خوب هم

  دو تا تو ادی بفهمه و بي جورهی نبود یشکی شده بودم لجن ، هی        وقت
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 !دمی که رسییتا نرسم به اونجا.. بزنه تا نکنمگوشم

  ، از مامان نجای کاره بودم ، به اجبار رونده شده بودم اچی        حاال که ه
 

  مادرجون قهر آلود و باباجون نی، ا تا بابا بزرگ و مادربزرگ از اون ور ریبگ
 
  ام از طرف چارهی طرف ، سارا خواهر بهی اون نگاه غضب ناکش از با
 
 ..همه ..همه ..گهید

 ؟ !امی دارم ناز و اطوار منهمهیکه چرا ا ! دونندی        همه من رو مقصر م

 ؟! که باباش فوت کرده ی نبوده کسگهی        مگه د

 ؟! رضا بهشون بگه خوادیم ی کدونمی        نم

 !        بگه خودم بودم فرستادمش گفتم برو 

 ! چشمم ي        برو از جلو

 ! فقط نمتی        برو نب

  که گفتم خب ستی سر فوت آقا نشی        بهشون بگه که بخاطر ناراحت
 

  !باشه

 ! مدت بهتره هی ی جو نباشنی مادرجونت تو اي        که برو خونه 

 ؟ !نمشی ببخوامی نمگهی خودم دگهی می    ک    

 .. هم گهی        البد بعدش که م

 ..عموهام..نای ، بابابزرگ ارنیگی دورش رو مانی        چند نفر م

 !ستم؟ی        مگه من نور چشم همه شون ن

  و شده التماس هم بکنند بهش که ببخشش رنیگی دورش رو مانی        م
 

  !پسرم

 !رعموته         دخت

 ! ؟ادی        دلت م
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 !        گناه داره 

 !        تو رو به خاك بابات 

 ! رو چارهی بنی        طالقش نده ا

 ! بدونند من چکارها کردم نکهی        اونم نه ا

 ! هنوز دونندی        نم

 ! بفهمندی به حالم وقتي        وا

  ..ياش مهرسا چطور بفهمند من با دادی به حالم وقتي        وا

 !شرفی که بي رو بهم زدزی همه چيتو خودت بود..        نامرد

  رفته بود تو جلدم و طونیش..مهتاب نبودم..        درسته من خودم نبودم
 

  يزی ذره شعور و شرف هم خوب چهی ی ، ولکردمی مدی نبای هر چکردم
 

 !بود

 !ي        تو خودت بهم زد

 ! ؟یکنی مفی براش تعريایم        بعد خودت هم 

 !        نه 

 ..شدی می داشت تالفزی        خوب همه چ

  ي داره سر جازی خوب همه چنمیبی مکنمی        واقعا منصفانه نگاه که م
 

  !رهیگی قرار مخودش

  نداشته ، يری تقصچی هچارهی بنی حسدمی که فهمي        درست لحظه ا
 

 !ازدواج کنم  با رضا دی همون لحظه بادرست

 .. نشه فقط شیزی چهیآقام ..بخاطر آقا.. باشهگمی که می        درست وقت

 !تو خونه  ..رهی مکنهی        آقا ولم م

  !رهی مکنهیولم م..يتو چند متر..        تو خونه
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  چشم دمی سر خاکش و قول منمیشی مامی می        درست وقت
 

  ينجوری دو ماهه فقط انی ادمیمقول ..زنمیمن باهاش حرف م..چشم..آقا
 

  با دست ، نه شدی که مکمیکه نزد.. بکنمتونستمی که نگاهش هم نمبود
 

  بگم ، فقط با حرکت دست ، بهش بگم يزی بهش نگاه کنم و چنکهی ایحت
 

  ، درست يخوای که تو می همونشمی از امشب مدمیقول م !..ادی نکینزد
 

 ! رو بگه زیه چ بهش همادی بدی لحظه مهرداد باهمون

  که تو فکر بودم یمن..رونی پرتم کنه بارهی و برهی ام رو بگقهی        که 
 

  کرده یرضا چه گناه..امی حال و روز در منی و از اشگاهی آرارمیفردا م..باشه
 

  که ی همون مهتابشمیم..چشم .. اتاق منم رد بشهي جرات نکنه از جلوکه
 
  !يخوایم

  و پرتم کنه خونه رهی ام رو بگقهی ي اونجوردی ، با        درست همون روز
 
 ! برم خوامی مادر جون که مهتاب خودش گفته مي

  !ستی        حالش خوب ن

 ! بره بهتره گمی        منم م

  جهی نتنی که بعد از دو ماه کلنجار رفتن با خودم ، به ای        درست وقت
 

 ! بوده که بوده گناهی بنی که خب حسبرسم

 !        قسمت من نبوده

 .. بکنم بندازمش دور دی که باهی        دندون لق
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 ..ی و قانونیشرع..االن همسرمه..        در عوض رضا

  بره ، ادمی چنان از نی حسکنمی سجاده دعا مي دارم روی        درست وقت
 

  که دارم ی نرفته ، همون وقتی کسادی از ينجوری تا حاال اچکسی هکه
 

  از کنمی رو با رضا تمومش ممی محلی رفتار زشتم و بنی که اخورمیم قسم
 

  نگاهم کنه ي در اتاقم رو باز کنه و جورادی بدی ، درست همون لحظه بافردا
 

  !لرزمی هنوزم بعد از چهار ماه ، دارم مکه

 ! بهم نندازه گهی ذره نگاه همراه اخمش رو هم دهی        که مامان همون 

 !دلم براش تنگ شده  ..        چقدر

  !ادی        چقدر االن ازم بدش م

  ، منو به خوامشی بغلش تنگ شده و االن که مي        چقدر من دلم برا
 

  پسرش بسته شده و با همه شی ناجور ، که به اجبار به ري کهی تهی چشم
 
  کنهی پسرم ناز مي بودنش هم ، باز داره برااقتی لی ناجور بودن و بي
 
  !نهیبیم

 ! که مامان داره ي        چقدر دورم از اون تصور

 ! برم بغلش کنم خوادی        چقدر دلم م

 ! برم شهی        چقدر نم

  نی و پرتم کنه تو ماشرهی بغلم رو بگری زادی بمونم تا رضا بنجای ادی        با
 
 .. ببره تو محضر طالقم بده و،

  !نهی        هم
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  صبر کنم خدا تونمیمنم نم..فتهی که قراره برام بهی اتفاقنی همقای        دق
 
! 

 ! صبر کنم تونمی قسم که نمتیی        بخدا

  !اری ذره به سرم نهی ذره هی        

 ! و تمومش کن بره اری با هم بگهی        همه اش رو د

  مادرجون تنها رو فقط ، ی پر از ناراحتي نگاههانی اتونمی        من نم
 

 ! کنم تحمل

 ؟!که چته مهتاب !.. سارا ای        

  !ی        تو که رضا رو دوست داشت

 ؟ !یکنی مينجوری        چرا ا

  !گهی خونه دای        ب

 ..        داداشم گناه داره 

 ..دلت نسوزه.. باهم همه اش رو به سرم اریب.. خداتونمی        من نم

 ! نقشه اس هی نمی اای        

  !دهی بهم حال مشتری بکهی تکهی تیگی        م

 .. دادم و سجاده ام رو پهن کردمرونی        بازدمم رو ب

 ..زنمی با خدا حرف نمينجوری هم ارمی بمگهی        د

 .. برگردهی اون مهتاب چرك قبلخوامی        نم

 .. خودممنی        من هم

 .. آقام رو دور مهر گذاشتمحی        تسب

 ...       مهتاب ِ آقا  

 : اش رو مرتب کرد قهی ، اول کراوات و بعد نهی آي        اشکان جلو

 ! تا به االن نداشتم ی مزخرفنی به ایشک ندارم حس !..زی گای ه-         
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  زی مي به فرداد انداخت که تلفن رو روي نگاه تندنهی آي        از تو
 

 : داد با همون لحن متاسف ادامه ..برگردوند

  يزی حس مزخرفم اونقدر فورس داره که منو بکشونه سر می ول-         
 

 ..اون طرفش.. طرفش کل تهران نشسته ،هی که

 : به صداش داديزی        لحن تمسخر آم

 ! دختر هی ي بابا-         

 :        فرداد به سمتش حرکت کرد 

 ؟! اشکان هی چیدونی م-         

  شهی شروع م"هی چیدونیم" که با یحالم از تمام جمالتو .. آره -         
 

  !خورهی مبهم

  نه لشی چشمش رو از موبای        ماکان هم دستش رو کوتاه بلند کرد ول
 
: 

 ! حال منم -         

 : هر دوشون انداخت ي افهی به قی        فرداد نگاه

  شدم و اگه  که عاشقمی آدمهیمن !.. پس نییای باهاش کنار ب-         
 

  رو تونی آبعلي پروژه دیشی شما مجبور مرونی رو از بازار بکشم بسهامم
 

  !دیبخوابون

 ! گرفت نهی آي        اشکان رو کنار زد و خودش جاش رو روبرو

  دنشی بهم گره خورد که دي        نگاه اشکان و ماکان همراه تاسف آشکار
 

  ! شدشخندشی توسط فرداد ، باعث ننهی آيتو
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  ي شونه ي دستش رو رونهی بشنکهی زد و قبال از اي دورمی        اشکان ن
 

  :دی کوبماکان

  ی که بخاطر کسدهی ملی تشکنی حس مزخرفم رو اشتری قسمت ب-         
 

  شی عنی از خون اشراف زاده ها تو رگ و پي ردچی جلسه ام که هيتو
 
  !ستین

 : بهش نگاه کرد انهی        ماکان دلجو

  يبرا.. من و تو باباهامون یول.. روزت رو بدتر کنم بچه ، خوامی نم-         
 
 !میشی دو ال ممی عنه دست و پادار قشنگ دارنیا

 :        اشکان

  ی وقتهی گفتی بهم میکی هشت ماه قبل هم نی و اگه تا هم-         
 
 ور کن من فقط تص !..زدمی ، خودم رو دار مفتمی حال و روز بنی به اخوامیم
 
 دو تا از موسساتم رو ..؟!من آدمم که سکته رو نزدم ماکان..؟! کردم کاریچ
 

 ...ستمی باقمی کردم که پشت رفیخال

 : پوزخند وارش ادامه دادي        همراه هه 

 !با پول خودم ..فکر کن.. منو هم دور زده-         

 : نگاه کرد شخندشی        برگشت و به فرداد و ن

  !ینی باال سر بابام بشيخوای فقط نگو م-         

  اقتصاد روزنامه رو باز ي        اشکان برگشت رو مبل و صفحه 
 

  بار کی قبل به هر دو هشدار داده بود ي قهی که ماکان چند دقیستون..کرد
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 ! بخونندشگهید

 : برداشت و به طرفشون رفتزی قهوه اش رو از سر موانی        فرداد ل

  فکرش رو یک !..نهیشی ممی قوکالیتکن !..نمیشی من باال سر نم-         
 
  همه گفتمی مدی باگهیچند بار د!.. تون کنه ي قهوه اخوادی حفارس مکردیم
 
 ؟!دینی سبد نچهی ي تخم مرغهاتون رو توي

 : فوت کرد ی        ماکان نفسش رو عصب

 مت هنوز نشناخت!.. ساخت و پاختت بودخورمی قسم م-         
 

  کنهی غلط مطونی شی هستی هر چیول! .. بچه ی هستی چدونمینم!..فرداد
 

 ! دوال نشه جلوت

  پوزخند فرداد باعث شد روزنامه رو پرت کنه دنی        حرص اشکان از د
 

 : دستهاش رو باز کنه تی جاش و با عصبانسر

 ر  شرکت کنم که فقط بخاطي تو جلسه اخوامیمن م!.. گاد ي ما-         
 
 !.. دختر هی

  باز ششی که ماکان هم ندی کشي ارانهی دختر رو با تلفظ حقي        جور
 

 : به فرداد از پشت سر ادامه داد یاشکان با نگاه ..شد

 ..هیبخاطر ..؟! شده باشه لی تشک-         

 : به لحنش داد يشتری        تمسخر ب

         - Cow!? 

 ان دستش رو به عالمت آروم باش باال  و اشکدی چرخی        فرداد عصب
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  که گفت ، و سر تکون دادن رو مخش ، یظی غل" "calm و همراه برد
 

 : کرد اضافه

  !شهی همه شون استفاده مي که براهی واژه اهی -         

 ! مامانت نگه دار ي واژه هات رو برا-         

 رو به .  فرستاد نروی بینی رو از بشی داد و نفس عصبهی        اشکان تک
 
 : ماکان ي باز شده شین

  نگذاشت نجف زاده رو شی شش ماه پي چطورکنمی فکر می وقت-         
 

  بدم ، بی براش جلسه ترتنمی بشامی بدی کنم بره ، که بعدش باکبابش
 

 ! بکشم رونی دارم با دست روده هاش رو از دماغش بدوست

 :        ماکان

  من گذاشتیعن ، اگه م.. مرده بودشیده شش ماه پ نجف زاقای دق-         
 

  !کردمی مخاکشم

 من تا صبح داشتم بره ..؟ !زمی داره عزي گفتنش چه سود-         
 
 ! از کجا شروع شدمی بدبختکردمی فکر منی و به اشمردمیم

 :        ماکان با لبخند 

 .. کهياز اون روز.. بذار من بهت بگم -         

  :دندی بلند ، سمت فرداد ، انگشت هاشون رو کشيو با صدا        هر د

  !دمیرو د!  عن -         

 :        اشکان

  !ستمی باور کن روبراه ن-         

 : سمتش دی        فرداد چرخ
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  روزم صرف شتریچون نصف ب!  بچه ستمی روبراه ننی من هم همچ-         
 

  يزی تا آخر عمر چرتشون چ و کله زدن با دو تا موجود بدبخته کهسر
 
  !خوانی گوشت نملوی از چند کشتریب

 : جدا کرد لی        ماکان با تمسخر سر از موبا

  مرده دیمن با !..هی سه تامون کافي برايخوای نمیکی همون تو -         
 

 ! معامله زی سر مزمی، دار و ندارم رو بر!  که بخاطر به گاو ي اون روزباشم

 : گذاشت زی مي به ماکان ، پاش رو روین با نگاه        اشکا

 ! ؟قایدق!  ماکان ؟میگی می چ-         

 :        ماکان سرش رو تکون داد و اشکان ادامه داد 

  ری بازار پر از شیوقت!.. عقل و منطق هم طرف ماست بچه قای دق-         
 

 ! ؟رمی اس ، عقلم رو خر گاز گرفته برم گاو بگتازه

  اشکان ي و برالی ماکان همراه قهقه اش ، سرش رو بلند کرد از موبا       
 

 : شستش رو باال برد انگشت

 ! عاشقتم بچه -         

 : زد ي        اشکان لبخند دلبرانه ا

 ! قربونت -         

  سرش رو داخل یمنش.. ، باز شدي ضربه اي        همون لحظه ، در با صدا
 

 :رو به ماکان ..فرستاد

  !شهیجلسه داره شروع م !..ونی آقا-         

  ساعت بعد ، فرداد با بستن لبتابش ، و لبخندش رو به می        کمتر از ن
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  نی نگاه تحسریز.. در حال انفجار ، رسما جلسه رو تموم کردي زاده نجف
 

 !یمیو کر.. زاده ی زکي آقازیآم

  يل بکشه ، تو طوتونستی از اون هم نمشتری        و خب جلسه ب
 

 جمع  ! کجای ، روبروش ، نگی هلدي شرکتهای اصلي که صاحبهایطیشرا
 

 ! بودندشده

  نی همچهی گذاشته بود ، انتظار رونی پاش رو از خونه بی        از وقت
 

 ! رو داشتی شدنتموم

  که داشت فکر ینیح.. زاده نگاهش رو از فرداد گرفتی زکي        آقا
 
 ! به کجاها برسوندشتونستیه ، پسر خودش بود ، م بچنی اگه اکردیم

 :        و رو به نجف زاده کرد 

 ! جناب یدنینوش!. خارج شده دوستان ی جلسه از حالت رسم-         

 ! ممنون -         

 .. رو بلند کرد وانشی        و خودش ل

 : داد هی تکشی رو روشن کرد و به صندلگارشی        فرداد ، س

 ؟!دی اومدتونی اختصاصيمای نجف زاده ، با هواپي آقا-         

 ! ماکان بلند شدزی ري خنده ي        صدا

 : حرف فرداد رو گرفت ي        اشکان ادامه 

  شما از ي برانجای ايماهایهواپ !..دی کار رو کرده باشنی ادوارمی ام-         
 

 ! اعتبار ساقطه ي درجه

 :        ماکان 

 ! عام بشنی اونها هم وارد سهامیتا وقت -         
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 ! پدر اشکان و ماکان پر کرد ي بلند خنده ي        سالن رو صدا

  چوقتی فرستاد و بلند شد ، که هنیی رو پای        نجف زاده طعم حقارت
 

 : بلند بشه ي ای صندلچی هي طعم ، از رونی با اکردی نمفکر

  !.ونی آقا-         

  یخداحافظ.. باهاش دست دادندیکی یکیبلند شدند و  هم هی        بق
 

 : از معمول دستش رو گرفت شتری ، بدی و نوبت به فرداد که رسکردند

 ؟! جناب دی چند لحظه به من وقت بدشهی م-         

 بعد از .. سالن جلسه نبودي توی بعد ، کسي قهی دقکی        کمتر از 
 
 ! و در رو بست دیف زاده کش نجي که ماکان از پشت سر برایالخیب

 !وقت من مال شماست !.. حتما -         

 .. فر-         

 ! فقط قهی دو دق-         

  لبش رو باز کرد ، دوباره نکهی کرد و همکی        نجف زاده چشم بار
 

 : حرفش رو قطع کردفرداد

  که از يخواینم!.. خوب استفاده کن تی اقهی از وقت دو دق-         
 

  نی از نه ماهه زنش رو ازش گرفتن با اشتری که بی پاك جووناحساسات
 

  !یسواستفاده کن ! رهی که ممکنه بمبهونه

 : هم فشار داد ي        دندونهاش رو رو

  ینه احساسات ، و نه حت ..ينه جونمرد..نمیبی می نه پاکنجای من ا-         
 
 ! ، فرداد جان یزن
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  من ی؟ بهشون نگفت! کردن رتی شتیخارج يقهای دوباره رف-         
 

 ! بودم که دلم برات سوخت؟خودم

 .. ب-         

 دختر !.. گرگ مرگه ي منتها همون موقع هم فکر نکردم که توبه -         
 

 !خوش بحالت  !..گهی ديدار

  صورت نجف زاده ، دودش ي زد و جلوگاری به سي اگهی        فرداد پک د
 

 ! دادرونی برو

  شدی وجه نمچیبه ه.. داد رونی بشینی      نجف زاده ، نفسش رو از ب  
 

 : خشن خودش رو نشون بده يرو

  !ی صبر کندی با-         

  !ی تو شش ماه وقت داشت-         

  کار نی ادیمن چطور با !..شیاری تو راه بی تو هنوز خودت نتونست-         
 

 ؟! بکنم پسر رو

 :ال انداخت        شونه اش رو با

  که ي قصد داشته باشم بچه دار بشم ، از همون روزي من اگه روز-         
 

  !کنمی هم فکر منجاشی ، به اکنمی بهش فکر مدارم

 .. رو به لب برد گارشی        و باز س

 .. الهه-         

 !ستی نگو که حالش خوب ن-         

  !ستی حالش خوب ن-         

 !مه  وقتت تمو-         
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  گرفت ، نشیی لب پاي که روی با دندوندی        از کنارش گذشت و سع
 

  :دی و بازوش رو چسبدیچرخ

 ! به من زمان بده -         

 :        فرداد با مکث برگشت 

  !دمینم !..ي ندار-         

 ؟ !ستی نتی حالیچیبچه تو چرا ه..؟! نهای ی بهش برسيخوای م-         

  که ي داری چگهید!.. به خودت بنداز گاهی نهی !..دمیبهش رس من -         
 

  !یسی جلوم واباهاش

  به ازدواج فکر خوادی نمگهی اصال دگهیالهه م..خوامیزمان م.. من -         
 

  !کنه

  !یشی کله پا ميتو دار..؟! داره ی به من چه ربط-         

 !بگو  بهم نویا..؟! بگم یبهش چ ..ي آخه پسره -         

  داره فکر دادی که نشون مي اافهی گرفت و با قگاری از سي اگهی        کام د
 
 : بهش نگاه کرد کنهیم

 ؟! چطوره " دخترجان ستی نيچاره ا" نکهی شروع اي برا-         

 بگو چطور بهش !... هشت ماه عمل کرده نی از هشت بار تو اشتری ب-         
 

 ؟!یگیبهش نماگه آسونه چرا خودت ..؟ !بگم

  جامو بهش ی دستیکه دست..؟ !رهی من بگم که برام پوزه بگ-         
 

  دیخودت با!.. برقصم دی که بخواد بايبعدش البد به هر ساز..؟!بدم
 

  !کنمی عوض نمیچیمن جامو با ه!..یبگ
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 ! ؟هی منظورت چ-         
         
 ؟!یگی به من می چيدار..؟! فرداد هی منظورت چ-         

  يو بعد با چشمها.. خاموش کرد زی مي ظرف روي رو توگاری        س
 

 : سرش رو جلوتر آوردغضبناك

  نی تو ایبا هر نفهم.. رو زدمی بخاطرش به هر سگگمی دارم بهت م-         
 

  ..نکهیبخاطر ا.. رو خوردمیهر حرف.. سر و کله زدممدت

 :        آب دهنش رو قورت داد 

  نجس رو داشته باشم ، شش ماهه برادرم ي زاده ی زکتی حما-         
 

  ..کنهی می سگ زندگهی مثل داره

 : هم فشردي        دندونهاش رو رو

 ...یول.. نگفتمیچی ه-         

 : عقب بره ی و وادارش کرد قدمدی اش کوبنهی سي        رو

  !کنمی دختر ، التماس نمهی به ی ول-         

 !فهممی بازم نمیعنی تکون داد ي رو جور سرشدی        سع

 ؟! بگم یچ.. برم بهش يخوای م-         

 برگرده !.. منيبدون اطوار اومدن برا.. بگو که برگردهيزی چهی -         
 

  شکست م،ییای فشار در بنی اری من و خودت از زيخوایم!.. نجف زادهفقط
 

  گهیمن د..برداره زاده پاش رو از سر نفس من یبذار زک!.. قبول کنرو
 
  زشی وسط همه چنی ادی بایو اگه کس..نمی وضع ببنی فربد رو تو اتونمینم
 

  !ستی جا بند نچی که دستت به هیی از دست بده ، تورو
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  چشمهاش رو بست و باز کرد ، انگار که بخواد ي        نجف زاده جور
 

 ! داخلشون رو خاموش کنه آتش

 !دهینبخشهنوز تو رو .. الهه -         

  اش هیبق !..دونهی منویا.. نداشتميری تقصانی من تو اون جردونهی م-         
 

  !ستمی ندنیمن هم اهل ناز کش !..ادی که داره برا من ماداس

  !گشتی ، برمدونستی اگه م-         

  یلی خدیو من با.. ؟ !یشناسیدخترت رو نم..کنهی فقط داره ناز م-         
 

  !هی ادامه اش چدونمی بگذارم که مییرو جا باشم پام احمق

 ؟ !هی چ-         

  کنهی کار رو نمنیمرده ام هم ا!.. به پاش فتمی بخوادی دخترت م-         
 
 بعد .. منو تو خون خودم غلتم بدهگهی شش ماه دهی خوادی مامیکوتاه ب!..
 

  هیدنبال عمرا من ...عمرا جناب !.. بهش فکر کنمدی با ناز بگه حاال باتازه
 

 ! ور و اون ور بچرخمنی به اگهی خجسته شش ماه ددختر

 ؟! مدت نی اي کردکاری مگه چ-         

 :        صداش رو باال برد و نعره زد 

  از شتری بیچ!..کنمیمنم دارم تحمل م! ..ستی نشمیپ..؟ !کاری چ-         
 
  چه  ورهی خوشحالش رو بشنوم که کجاها ميکه هر روز صدا!..ن؟یا

 
  يدندون رو !.. بهش بگم تو شهی نمی حتکهی ، در حالکنهی مییغلطها
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  با معلوم فتهی راه بنکهینه ا..بودی خونه ام مي تودی بندازم که االن باگریج
 
  که یی ماجراهاي بخندم برادیمنم با!  خودشي ها ول بگرده برای کستین

 
 کارش رو بشنوم و  طلبيهر روز صدا!  اومده شی براشون پدی مرکز خرتو
 

  کردم در حشی باهام حرف بزنه انگار نه انگار تا مغز استخون توجيجور
 

  هی چستی ناز ننیا.. حرف خودشي و مونده رودونهیم!.. اشتباه کردموردم
 
 !؟

 ..ي تو اگه دوستش دار-         

  به ی دوست داشتنم ربطیول !..ي دوستش دارم که هنوز زنده ا-         
 
 !بهش التماس کنم نداره  نکهیا

  بهش دیبا..نویبفهم ا..خوادینم!.. ازدواج کنه خوادیالهه نم.. فرداد-         
 

  ندهی به آیتونی منکهی ایعنی..زنهی که داره باهات حرف منیهم..ي بدزمان
 
  تا خودش ی صبر کندی باياگه دوستش دار! ..نه ..االن ..ی باشدواریام
 

  !رهی بگمیتصم

  یعنی خودش کنمی مشیبرگرده حال!..کنهی خودش غلط اضافه م-         
 
  اون ور و رهیهر هفته م!..  کنم؟تی رعادی که فقط من باهیچطور مرض !..یک
 

 ؟ !ضی ور مسافرت آدم مراون

  ری تقصیحاال تو بگو ب...ادی از دست من بر نميکار!.. انسان باش -         
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 !یی ماجرانی آدم انیتر

 !ی منهیو هم قربون ت-         

  یکنیفکر م..؟! توی هستیک!.. ؟ادی همه غرور مسخره از کجا منی ا-         
 
 ؟ !ی هستیک

 ! هستم ی کینیبی مي و دارسادمی جلوت وا-         

 ! بهش بگم ؟یبرم چ!  کنم فرداد ؟کاری من چيخوای م-         

 من !...رهیبگ حرف بزن که خودش باهام تماس ي برو باهاش جور-         
 
  !گمی نمگهی که بهش گفتم برگرد ، دي بارکی از اون شتریب

         
 ! برو باهاش حرف بزن -         
         
  برم خوادی مای ادیفقط بگه ، خودش م.. باهامرهی بگو تماس بگ-         

 
  !دنبالش

         
 دون ، برگ برنده ب!..و نجف زاده .. برگردمخوامی بگه مدی خودش با-         

 
 !.. نزنم شتی فقط دخترته که باعث شده آتات

 : بازوش و ادامه داد ي رودی        کوب

  که از چشم ی باهاش حرف بزني جوري بررمیگی خدا رو شاهد م-         
 

  بخاطر برگ برنده ات هم بهت گهیبفهمه من مجبورت کردم ، د..نهی ببمن
 

  دیمن با !..يذاری مهی ، از خودت مایبکن يخوای میهر غلط!..کنمی نمرحم
 

 ! باشم دی باشم که بای چشم الهه ، فقط اونتو
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  تو فشار خوادی ، نمطشی بخاطر شرایول.. که عاشقشه ،ی کس-         
 

 ! بده قرارش

  کهیدر حال.. از گلو خارج کرددهی نفسش رو آهسته و بردی        سع
 

 .. شده بودنددیتش سف دستش از فشار مشيانگشتها

 !من منتظر تماسشم !.. برو -         

 : رو برداشتی        سارا دستهاش رو با پشت لباسش خشک کرد و گوش

 .خواستیمامان قرصش رو م... مهتاب دی ببخش-         

 !یگفتیم..خب.. نه-         

 ارم  ندیمن حرف!..انیگفت اونا ب.. نشدیآخرش هم راض..گهی آره د-         
 

 ! برم اونجا که

  از هیحاال عمو چقدر عصبان!.. محمدنی شده ايچه شر..ي وا-         
 

  !دستش

  مبل ي دادن سر مادرش رو روهی مبل نشست و از دور تکي        سار لبه 
 
  ..دید

  نقدریا..ینی ببدی االن مامان بزرگ رو بایول..ومدنی هنوز ننای عمو ا-         
 

  مامان ریانگار تقص!..تا دوباره سر درد مامان شروع شده  و نوق کرد نق
 
 ! اسچارهیب

 : سارا اضافه کردومدی مهتاب که ني        صدا

 !يومدی کاش الاقل امشب م-         

 ..یدونیم.. مم-         
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 ! ؟تی الکي بهونه هانی از اي مهتاب خودت خسته نشد-         

 .. مدت اونجا نباشم کههیگفتم ..؟!ی آجی چي بهونه -         

 :        مکثش باعث شد سارا ادامه اش رو بگه 

 ! بشه مهتاب؟ی تا چی مدت نباشهی..؟! بشهیکه چ!.. ؟ی که چ-         
         
 اون از محمد !..مهتاب بخدا از دست همه تون خسته ام !.. هووف-         

 
 ..ی رفتي قهر کرداون از تو که.. شدهی جنينجوری چرا استی معلوم نکه

 ! من قهر نکردم-         

 : توجه ادامه دادی        سارا ب

  چیه..ستیاصال حالش خوب ن.. بگمیچ... از مامان کهنی ا-         
 

 !دیکنی هم درکش نمکدومتون

 ..بخدا..؟! سارا-         

 ؟ !ی بخدا چ-         

  يرو دست برد و عیسر..        سارا حس کرد چشمهاش پر شده
 

 :دی کشچشمهاش

  توئه و نه يبخدا االن نه وقت ناز کردنها!..دیستی اصال به فکرش ن-         
 

  هم یهر ک..شهی نمفتونی هم حریشکیه.. محمدي هاي هار بازنی اوقت
 

  خر مامان بدبخت رو انی مدارنی همه ور معی بکنه ، سري کارهر
 
  به مامان داره ی، چه ربط دعوا کردند نیخب بابا محمد و نازن...چسبندیم
 
 همش هم غر غر تو سرش !.. عمه ای نجاستی زن عمو اایهر روز هر روز !..؟
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 !کنهی درك نمیشکیاصال حال و روزش رو ه! 

 !        بغضش شکست 

  رو با دو ی تختش صاف نشست و گوشي        مهتاب اون ور خط ، لبه 
 

 : گرفت دست

 ..ر به مامان  سهی امیفردا م.. من-         

 ! سر هی!.. تویکنی لطف م-         

  ی برمدی در ، باعث شد سارا با باي صدادنی        مهتاب سکوت کرد و شن
 

 .. کنهی گفت ، خداحافظکه

  همون حالت ي بعد از قطع شدن تماس هم مهتاب توقهی دقکی        تا 
 

  برم و یدا ک که فرکردی ميانگار که داشت فکرهاش رو دسته بند..موند
 

 ! نفهمه ای ، که رضا نباشه و يچطور

  که فردا سر نهی تنها راهش ادی رسجهی نتنی که به ای        و درست وقت
 

 .. دستش شروع به زنگ خوردن کردي تولی نره ، موباکار

  هی چند ثانی رو جلو داد ولنشیی ناشناس ، لب پاي شماره دنی        با د
 
  ي شماره ايادآوریبا ..ه چهار رقم آخرش نگاه کرد بعد ، مات شده ، بي
 

  و گرفته و از دست رفته دهی رسي مدت دو تا سه ماه ، صدر شماره هاکه
 

  نکهی رو پرت کرد و دستهاش رو مثل ای بود ، مثل برق گرفته ها گوشاش
 
 !دی خورده ، به پهلوهاش کشی نجسی شبه

 !مهرداد..        چشه 
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 ! خدا ي        وا

 ؟!        به من زنگ زده

  که ییبا دستها.. به سمت تلفن هجوم برد و خاموشش کردعی        سر
 
  ...دیلرزیم

  هی کوثر نشسته بود و هر چند ثاني ، روبروی مثل ببر زخمنی        نسر
 
  محمد ي هاي که انگار علت تمام بچه بازکردی نگاهش مي ، جورکباری
 

 ! مادرش بودریتقص

  !نهی نداشت که همیدر واقع شک        

  ي جهی نتچی ، به هگذشتی منی        و گرنه بعد از ده روز که از قهر نازن
 

 ! بوددهی رفتار رو بکنه ، نرسنی ادی که چرا محمد بایمنطق

  کرده ری، پسر احمقش رو ش! فتنه گر خانم .. کوثر خانمنکهی        بجز ا
 

 !و سقط کرده  خودش بچه رنی که حتما نازنباشه

  ، شده با لبخند به شی جارنی سنگي نگاههاری از زکردی می        کوثر سع
 

 .. عصا قورت داده اش هم فرار کنهمادرشوهر

 ! بگه ی چدونستی        واقعا شرمنده بود و نم

  در حال تمام شدن بود که نشی ساعت اول جلسه ، با جو سنگمی        ن
 

 :صاف کرد ، رو به محمد کرد که یی ، با گلوپدربزرگ

 ! ؟هی مشکل چدی بگنیخواینم.. خب باباجون -         

  رضا نشست که جفت پدربزرگش نشسته ي رواری اختی        نگاه محمد ب
 

 :کردی و داشت با اخم بهش نگاه مبود
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 ! ندارم ی حرفچیاالن هم ه!..م؟ی جمع بشمیای من گفتم مگه ب-         

 شکار پدربزرگ و مادربزرگش ، دو تا از عموهاش و زن  نگاه ری        ز
 

  ي انداخته بود و آماده نیی نگاه کرد که سرش رو پانی ، به نازنعموهاش
 

 :محمد ادامه داد .. بودهیگر

 ! بزنه تونهی داره ، می حرفنی اگه نازنی ول-         

  چشمهاش رو ي کرد گردی سععی لحظه جا خورد و سرهی نی        نسر
 

 ! کنه کم

  دهی دخترش رو که محمد فهمي ده روز تمام ناله هانی اي        تو
 
 ! به شک افتاد یکم.. حاالیول.. بچه دار بشم رو قبول نکرده بودتونمینم

 : رو به کوثر ، و بعد نوه اش کرد ي        مادربزرگ با نگاه شکار

 !دن با بزرگتره ؟چه طرزه صحبت کر!.. مادر من ؟ی چیعنی..؟! وا -         

 ! گفتم مگه ؟ی چ-         

  لب ي پوزخند رودنی به اطراف چرخوند و با دي        حاج خانم سر
 

 االن .. عروسش از همه قد تر بودنیا.. به صداش داديشتری ، تشر بنینسر
 
  ی اومد داد و قال که چرا الل مونی فردا صبح نشده مگفتی نمیچیه
 

 : تو صورت نوه تون دی دو تا بخوابوندی و پا نشددی بودگرفته

  گری دارم دندون رو جیهر چ.. نگمیچی هخوامی من می هر چ-         
 
  یشی نمادهی پطونیمعلوم هست چرا از خر ش!..چته تو مادر من ؟..ذارمیم
 
 ؟!
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  که گفت حرف همسرش رو قطع کرد و يدی با آروم باشی        حاج
 

 .. سالن رو گرفتیفی خفي همهمه

  هم گره ي چند لحظه توي برانبشی سارا و عمه زي        نگاه کالفه 
 

 : تر ادامه داد یحاج خانم عصبان..خورد

 ! ؟گمیچه طرزه صحبته من م..؟! آخه ی چیعنی -         

 : حرف مادرش رو گرفتي ، ادامه نی        پدر نازن

  ی ام چارهچیمن واقعا موندم برادر ب.. حاج خانمگنی راست م-         
 

  ی رو در ممونی مشکي لباسهايکردیمحمد آقا صبر م !..دهیکشی مداشته
 

  !يشدی هار مينجوری بعد امیآورد

 : ازمبل گرفتهی        محمد براق شده به عموش نگاه کرد و تک

 ..عمو.. به آقام دارهی چه ربط-         

 :گفت  هم فشرد و کلمه کلمه ي رو روشیی انتهاي        دندونها

 ! که هار شده ی اونستمی من ن-         

 ! ذهنش جون گرفتي زرد مهرسا توي افهی        نگاه مظلوم و ق

  دمشی که دی رفته بود تابستون قبلنی از بينجوری دختر انی        کجا ا
 

 ؟! دانشگاهش و بهش گفتم قبول نکنهتو

 ! بوددای وجودش پي از همه ی        اون موقع شور زندگ

 !        زن تو هار شده عمو 

 !        زن و دخترت 

 خانواده .. و بدبخت و گناهی        اونا هار شدند و افتادن به جون دختر ب
 

 !اش
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  فرستاد و اجازه نداد همسرش رونی بشینی نفسش رو از بنی        نسر
 

 : داماد گستاخش رو بده جواب

 ؟!ره محمد آ..؟!آره ..  حتمامی ما هار شد-         

  که رضا يجور.. دادهی        محمد شونه اش رو باال فرستاد و به مبل تک
 

  ی رو با فشار انگشتهاش دور گردن برادرش خالتشی عصبانخواستی مدلش
 

  !کنه

 : شدنش ، بلند شدزی خمی غضبناك عموش همراه با ني        صدا

 ! تو ي نشدتیترب! هیزی شعور هم خوب چ-         

 : کرد نفس بکشهی     محمد دستش رو مشت کرد و سع   

 ! کنه تی نبوده دخترش رو تربادشیزن تو !.. من شدم-         

  به محمد ، و بعد ضی و همسرش بلند شد و کوثر با غنی نسري        صدا
 
 .. رضا نگاه کردبه

  با نی که نازنی کردند آرومش کنند وقتی سعنی        چند نفر اطراف نسر
 

  الاقل شکستن بغضش با صدا کردی می زانوهاش ، سعي انگشتهاش روفشار
 

 !نباشه

  بلند شد و رو به ن،ی به نازنی هم پشت سر همسرش با نگاهنی        نسر
 

 : کردکوثر

 فقط ساکت !.. کوثر جان ؟رسهی به ذهنت نمي فکرگهی شما د-         
 

  !شهی نمتی پسر نااهلت تربي گوش بدیبمون
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  گرفته از ي و صدانی سمت نازندهی    محمد هم بلند شد با دست کش    
 

  :تشیعصبان

 ! لجن خودت باش تی تو به فکر ترب-         

  مبل بلند شد و ي دهن گرفته بود از روي که جلوی        کوثر با دست
 

 ! بگه ی چی رو به کدونستی نمقایدق

  یوش رو آروم کنند ول        سارا هم پشت سر عمه اش بلند شد تا عم
 

  ی قابل کنترل شد که حتری غي بعد ، اوضاع بقدري قهی دقکی از کمتر
 

  پدربزرگ هم نتونست باعث بشه پسرش به سمت محمد حمله يادهایفر
 

 .. نشهور

  عموش به محمد برسه از نکهی        فقط رضا بود که تونست قبل از ا
 

  بعد که يو چند لحظه .. و کنترلش کنهرهی سر دستهاش رو بگپشت
 

  به ظی برادرش رو گرفت و با غي گهی ، دست ددی اش هم رسگهی ديعمو
 

 .. نگاه کردمحمد

 چه خبر شده ما ..؟!ي رم کردينجوری شده ایچ!. چته عمو ؟-         
 
 ؟ !میدونینم

  !ستمی ، من نادی مغر بدی هم که بایاون! رم نکردم !.. من -         

  زن عموش نتونه گهی دنباری ، باعث شد، انیندش به نسر        نگاه ت
 

 !رهی گشاد شدن چشمهاش رو بگيجلو
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  ، دست پسر برادرش رو که از قضا انهی جوي        عمه جلوتر اومد و دلدار
 
 : دوستش داشت گرفتشتری برادرزاده هاش بي همه از

  و روزت  حالنیبب..بگو قربونت برم... شده عمه فدات بشهی چ-         
 

 ؟! شده نفسم یچ.. رومادرت

 : گرفتنی و سمت نسردی کشرونی        محمد تند دستش رو ب

  حرف دیاونا اومدن، خودشون هم با!.. از خودشون بپرس عمه -         
 

  !بزنن

  متعجب برگشت و به همسر شوکه شده اش و بعد نی        پدر نازن
 

 اون فاصله هم مشخص بود که  مبل کز کرده بود و از ي که تودخترش
 

  و ی سنی اي رو تونیاونقدر نسر... انداختی ، نگاهلرزهی مدی مثل بداره
 

  ازشون سر زده که پسر ی غلطهی که بدونه باز شناختی سال مي اخرده
 

 ! شده شی آتي روي گدازه ينجوری برادرش ، اآروم

 نگاه کنند ، و  محمد و رضا بهم گهی بار دهی        سکوت سالن باعث شد 
 

  که ینیرو به نازن.. قدم جلوتر رفتهی محمد چشم گرفت از برادرش و بعد
 

 ! زانوهاش ، نگرفته بودي لرزان روي چشم از انگشتهاهنوز

  دوباره بتونم بهت نگاه کنم ، يخوایم..خودت بهشون بگو..نی نازن-         
 

  !ی بگدی باخودت

  با شی عصبي شاخکهايهمه .. شده حس کرد بند دلش پارهنی        نسر
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  که االن زبون باز هی دختر احمقش متزلزل تر از اوندی فعال شدند و فهمهم
 

  !نکنه

  !دی ، هر آنچه که نبارونی بختیری و مکردی لب باز مبی        عنقر

  ، به سمت تی وضعنی که تو ادیدی فرصت رو کوتاهتر از اون می        ول
 

  زوم نی نازني نگاه ها روي حاال که همه یدر ثان..ژش کنه بره و شارنینازن
 

  باز شدن ي خودش رو بهش برسونه و جلوتونستی بود ، عمال هم نمشده
 

 !رهی رو بگزبونش

 ! راه بندازه ي بازی که کولدی دنی رو در اماندهی باقي        پس تنها چاره 

  راجع به دیه نبا کشدی متوجه منی ، و هم نازندیخری        هم زمان م
 

 ! بگه يزی چشیینازا

 با .. بردورشی رو گرفت و به سمت محمد مشی لحظه تصمکی ي        تو
 
  قهی برداشته شد و تازه متوجه نی نگاه ها از نازني همه دی که کشیغیج
 
  سالن رو گرفت يدوباره همهمه همه .. شدندنی دست نسري محمد توي
 
  داد ي فحشهاش کرده بود که صدایقاط رو هم هی بار گرنی انی نسرو
 

 : ، همه رو آروم کرد نینازن

 ! مامان -         

  ي توهی ثانکی دخترش ، ي صدادنی با شننی        نگاه غضبناك نسر
 

  اش رو آزاد قهی محمد قفل شد و محمد تازه اون موقع تونست يچشمها
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  !کنه

  ..دی شوکه شده چرخنی        نسر

 ! بهشون بگم خوامیم.. مامان هیف کا-         

  باز ای ، و گهی قدم دهی برداشتن یی توانای مطمئن بود حتنی        نسر
 

 فقط انگشت اشاره اش به سمت لبش .. نداره ی لبش رو هم حتکردن
 

  !سی هیعنیکه ..رفت

 !دی ندی        البته که کس

 .. بودندنی        همه مات نازن

 .. من-         

 ! مامان هیشب.. خارج شدنی نسري از گلوي ناله مانندي   صدا     

 و به محمد نگاه ... از مادربزرگش و بعد کوثر ، چشم گرفتنی        نازن
 

  ينجوری فقط ایعنی!.. بگویعنی.. که سرش رو براش تکون دادکرد
 
  !بخشمتیم

 !ی        فقط اگه بگ

 !ي سر مهرسا آوردیی چه بالی        خودت بگ

  چی هدی دي که تویی داده به ستون آشپزخونه ، جاهی        و فائزه ، تک
 

 !و لبهاش  ..دیلرزی ، محی تسبي نبود، دستش رو مهره هاکس

 ... به خودتبرمی پناه مای        خدا

 .. درسته بکنیدونی که ميتو هر کار..        من غلط کردم

 .. به خودتبرمی        پناه م

  ، چشمهاش دی رو شننی نازني که صدانی استغفارهاش ، همنوی        و م
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 ! بست رو

 ! بچه دار بشم تونمینم.. من-         

  ، هیو بعد از چند ثان.. حرکت موندی مهره ها بي        دست فائزه رو
 

 !گرد ... باز شدندچشمهاش

  مادرش خارج شد و ي ناله از گلوهی شبي آه مانندي سالن صداي        تو
 

 ! اش حرکت کردنهی سي قفسه ي از کنار دهن ، تا رودستش

 ..چوقتیه..بخاطر فوت عمو نبود.. سقط هم-         

 : مبل و بغضش به شدت شکستي        افتاد رو

 ! بچه دار بشم تونمی نم-         

  شده اش از خینگاه م..و بعد .. کرد کی        کوثر اول چشمهاش رو بار
 

  نشست که تازه داشت چشمهاش رو باز نی نسريرو..و.. کنده شدنینازن
 
 ..کردیم

 ! رو بهم ربط بده زی تا تونست همه چدی        چند لحظه طول کش

  !نینسر...محمد..نی نازني        رفتارها

 ؟ !شهینم..        بچه دار 

 ..چوقتیه..        گفت

 !عجب نبود ، از سر تنی نسري نگاه مات شده اش رونباری        ا

  جلوتر ، ي به محمد و کوثر و سارا انداخت که چند متری        نگاه
 

  افتضاح دو ساعت قبل ي جلسه ي مهمونهانی با آخری خداحافظمشغول
 

 : و بعد دست رضا رو محکمتر فشردبودند
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  کوثره نی انمینب.. بهت گفتمی خالصه مادرجان حواست باشه چ-         
 

  مثل اون دختره خل و چل و نمیا!..ر داره فکر کنه آره  برا خودش دور وباز
 

 ! بود که تونست راحت کلکشون رو بکنه مامانش

 : کرد و مادربزرگش اضافه کردزی ری        رضا چشمهاش رو پرسش

  !گمی رو میسی رئي خانواده -         

 ! آها -         

  کار رو  و دخترش هم هموننی با نسرتونهی فکر نکنه م-         
 

 !..بترسونش رضا مامان ...بکنه

  رو ي فکرنیمگه ممکنه مامان بخواد همچ!.. مادربزرگ؟یگی می چ-         
 

 ؟!بکنه

  ي داشت اونجورنی نسري اگه اون مامان توئه که بعد حرفها-         
 

 !ستی ندی بعیچی ، واهللا ازش هکردی منگاهش

 ! راحت باشه التونی شما خ-         

  کاره چی قلم ههی نی ايکوثر برا!.. من راحت هستالی خ-         
 

  یچیهنوز هم که ه.. خودمني دو تاشون بچه هانیمحمد و نازن!..است
 

 ؟ بفرض هم که مشکلش ! گفت ی که زن عموت چيدید !..ستی نمعلوم
 

 ! بگه باال چشمت ابرودی نبانی باشه ، به نازنيجد

 !چشم !.. چشم -         

 رضا هم نفس .. جلوتر رفتی و قدمدیحاج خانم شالش رو جلوتر کش        
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 ! که بالخره غرغرهاش تموم شد که دوباره برگشت دیکشی میراحت

  !ی راست-         

 !        اه 

 ؟! جانم -         

 پدربزرگت قصد داشت !.. رضا حواسم به خودت هم هست ها -         
 

  اوضاع قاراش ينجوریت کنه که ا در مورد تو و مهتاب هم صحبامشب
 
 ! شد معلوم نشد چه خبره شیم

  کارش باعث اخم واضح نی و ارونی        نفسش رو فوت کرد ب
 

 !کردی ها سلطنت مي نامداري خانواده ي تویی جوراهی شد که مادربزرگش

 :دی        شرمنده خند

 !دی ببخش-         

  عمو گهیراست م!..بخدا من موندم ..؟!هی چه کاره انی مادرجون ا-         
 

 ! از دست شما دهیکشی داشته می محمود بچه ام چستیمعلوم ن ! عباست

  ی مصنوعای هست ی واقعدیفهمی که رضا نمی        صداش رو با بغض
 

 : کرد و ادامه داد ختهیآم

 !ی الهرمی بم-         

 : حوصله گفت ی        رضا ب

 !خدا شروع نکن تو رو .. مادرجون-         

 : چشمشي        دست برد پا

  من درست ي که تو و داداشت براهی وضعنیا!.. کار کنم ؟ی چ-         
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  ينجوری ادی زنت مشکل داره باي بوددهیآخه بگو محمد تو فهم!..د؟یکرد
 

 ؟!يکردی متشی همه خيجلو

 ! تو گوششخوابونمی مرمی من بعدا م-         

 : کرد حیرضا حرفش رو تصح.. نگاهش کردضی غ        حاج خانم با

 .. دو تارمی امشب منیهم !..رمی امشب م-         

 ! رضا ؟-         

 ! جون؟-         

 ! خونهاری برو زنت رو بي زور و بازو داریگی تو اگه راست م-         

 :        چشم از مادربزرگش گرفت و به پشت سرش نگاه کرد

 !م  با تو بود-         

 ! حواسم هست -         

  هست که االن نیحواست به ا!..ها ؟..؟! هست ی حواست به چ-         
 

  ..ي معتمدی حاجي ماهه پا شده رفته خونه چهار

  !ستی که نبهیغر!.. پدربزرگشه-         

  بگو نویتو هم هم!..وا ؟!.. چرا بره اونجا ؟می ما خودمون هستی وقت-         
 
  ی اونجا که چيریم.. خودموني خونه ای پا شو بی قهر کنيخوایم !..گهید
 

 ؟ !بشه

 !ادیم.. قهر نکرده-         

  از گل نازك ادی من زبونم جلوش بسته اس دلم نمدونهیم..؟ !ی ک-         
 

 ... هفته اس بهم زنگ هم نزده هی!.. بهش بگم برا من دور برداشته تر
 
 ! بزرگ کردم؟ی تو رو خدا چینیبیم
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 ! آشکار نشهشی ازش چشم گرفت تا لبخند مخفعی        رضا سر

  رفته بود و شی پدربزرگ و مادربزرگ پدري        مهتاب همونقدر خونه 
 

 ! نوه هاش هم ي هی خانم قرار گرفته بود ، که بقژهی منتی تربتحت

 !دیشما ناراحت نباش.. باشه-         

 !؟يدی نعمت زاده ها رو شننایاصال تو جر..؟! چطور نباشم-         

  دل خدا رو شکر کرد که دست ي        رضا با لبخند بهش نگاه کرد و تو
 
 : سرش برداشته از

 !دمی بله شن-         

  حجره مشغول ي بود و محمد رو تودهی سر رسی که اتفاقروزی        پر
 

  نعمت ي بود، متوجه شده بود آقادهی و آرام کردن پدربزرگش دصحبت
 

  پسر ي پولدار و خوشنام محله شون بود ، براي از آشناهایکی که زاده
 

  ي کارهاشهی همنکهی کرده و با اي خواستگارشی ، از دختر عمو علشیدوم
 

  عنوان حق رو به پدربزرگش چی بار ، به هنی ای ولکردی مدیی رو تاپدربزرگ
 

  داد ، لیام فری دختر به غدی نبایطی شراچی باز هم گفته بود تحت هکه
 
  !دادینم

  ی تفاوتچی و فرهنگ ، هتی موقعثی نعمت زاده از حي آقاي        خانواده 
 
 ! پولدارتر ی کمی حتدی خودشون نداشتند و شابا

 .. در شمال کشور هم بودنديادی زی موروثي هانی        چون صاحب زم
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 بعد از  و شناختی خوب کاوه رو هم میلی        از اون گذشته ، رضا خ
 
  از خداش هم دی پدربزرگش رفته بود رو به محمد گفت که ترانه بانکهیا

 
 ! نعمت زاده داشته باشهي مثل پسر آقاي که خواستگارباشه

 ! پس ؟يدی شن-         

  ی چي بابابزرگ برادمیفقط نفهم.. محمد گفت روزیآره د.. آره-         
 
 ؟! مخالفه نهمهیا

 :رضا ادامه داد.. موندرهی گرد شده ، بهش خيچشمها خانم با ژهی        من

 ؟ !نای بهتر از ای ک-         

 : اضافه کرددی        تعجب مادربزرگش رو که د

 ! ها نیدی به خرج متی حساسنی داريادی ز-         

 ؟! تو یگی میچ..خدا مرگم بده !.. خاك عالم -         

  یمن دارم منطق ..ستیدرست ن بخدا يری سختگنهمهی مادرجون ا-         
 
  شما اسم ببر که از کاوه یکی لمونیاالن ما تو فام..کنمی نگاه مهی قضبه
 

 ! باشهبهتر

  پر از منطق به صداش بده تا ی کرد لحنی شد و سعبی        دست به ج
 

  :ارهی دربینی خودبزرگ بي بهت مسخره نی رو از امادربزرگش

 ! رو ی کسشناسمی واقعا نم-         

 ؟! مامانی خودتنیا!.. رضا؟-         

 !دی اش کوبگهی دست دي        با دست ، رو

 ! خدا مرگم بده -         

 : به سمتش خم شدی        رضا با لبخند کم
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 ! ها چشونه مگه ؟چارهی بابا ب-         

 : بار نی ادی گونه اش کوبي خانم دست روژهی        من

  یگی مي دارهی چه کفرنی؟ ا! رضا يو عقدش نکرد مگه مهتاب ر-         
 

 !خدا مرگم بده !.. ؟تو

 ! بهش موندرهی خیکم..بی        رضا با همون حالت دست به ج

 ..؟! دارهیبه من چه ربط.. ب-         

 !        آب دهنش رو قورت داد

 ! ؟ی چ-         

  از دهنش " ی چ" بجز همون يزی چی        چند بار لبهاش رو باز کرد ول
 

 .. آخر مادربزرگش بودي جمله ریذهنش مدام درگ.. نشدخارج

 ..به من و مهتاب..؟!یچ.. خب-         

  !روزی        حرف خودش رو قطع کرد و ذهنش رفت پر

  محمد و پدربزرگش حرفهاشون رو قطع دی که رسنی همی        وقت
 

 ...و بعدش..کردند

 ! امام زمان ای        

 !رو به مادربزرگش ..     چشمهاش گشاد شد    

  نعمت ي آقاانی بود که جردهی زبون محمد کشری        چقدر با اصرار از ز
 

 ؟! بوده ی چدهی که شني و خواستگارزاده

  ي چرا روبرودی در آورد و نفهمبشی        دستهاش رو آروم از داخل ج
 

 ! مادربزرگش باال رفتندصورت

  !می تسلهی شبي        جور

 ..هیاومدن خواستگار.. نگو-         
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  به پشت سر رضا انداخت و ی خانم با بهت و ترس ، نگاهژهی        من
 

 ! بند به آب داده ي چطوردیفهم

 !همونجا بهش جواب رد دادن رفت..پسرم..که... نگفتنيزی چ-         

 .. قدم عقب رفتهی        

 !واج کرده که ازد.. گفتن بهشیعنی -         

 !ش؟ی اومدن خواستگار-         

 : خانم عقب رفت ژهی منگهی قدم دهی        

  !دی چقدر خجالت کشچارهی ب-         

  که ینی و حدی سر خودش کوبي که باال برده برد روی        هر دو دست
 

  ، رضا دادی رو به دندون گرفت و سرش رو تکون منشیی لب پامادربزرگش
 

 ! ساختمون سمتدیچرخ

 !        رو به محمد 

 :        نعره زد 

 ؟! زنِ من ي اومدن خواستگار-         
 

        
 

  بهش نگاه کنه ، نکهی بدون انی        محمد در اتاق رو باز کرد و نازن
 

 ! رو جمع کردخودش

  نفسش رو راحت دی الو گفتنش رو شننکهی داد و همهی تکواری        به د
 
 !اد  درونیب

 ! داداش؟یخوب.. فربد جان-         

  :دی خواب آلودش رو شني        صدا
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 !احوال ؟.. سالم-         

  !دی ، ببخشروقتهید.. بد موقع مزاحم شدم-         

 ! شده ؟يزیچ.. راحت باش-         

 ! بهم بده ي خبرهیاومد .. سمتتادیرضا امشب ب.. فکر کنم -         

 ! ؟ شدهی چ-         

  :رونی        نفسش رو فوت کرد ب

 پدربزرگ و عموهام .. نشهشی ورا آفتابنی اومد هم بهش بگو فعال ا-         
 
 !ذارنشی زنده نمننشی ببنجایا

 ! چه خبر شده ؟یگی م-         

  ازدواج انی از آشناهامون بدبخت خبر نداشته جریکی!.. بگم؟ی چ-         
 

  يزی چی خودمون که کسيتا خانواده  بجز چنیاصال کس.. رورضا
 
 ..دونستهینم

 ؟!آره !... مهتاب ي اومدن خواستگار-         

  مادربزرگ رفته صاف نیا..می بهش نگيزی چمی ما گفتنمیا!.. آره-         
 

 ! رو بهش گفتزی همه چبرداشته

 ! کشتشون ؟-         

 :دی جون به لحن خنده دار فربد خندی        محمد ب

  طرف چهارتا پسرش نیا.. خودش هم فکر نکنم کم کتک خورده-         
 

 !همه شون هم خونه بودن  !..بوکسورن

 ! خدا ای -         

  خودش هم لت ادیاحتمال ز!.. همه رو زده یول!  بهشدمی من نرس-         
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  اطی گرما تو حنی نشسته تو اچارهیمامان ب..خبرم کن فربد جان !.. پارهو
 

  !منتظر

 ! راحت التیخ ..ی اک-         

  رهی دستش خي به تلفن توهی چند ثاني        تماس رو که قطع کرد ، برا
 

  نشست ، که به سرعت ازش چشم گرفت و نی نازنيو بعد نگاهش رو..شد
 
 !کردی همش نگاه مي فرو رفته توي انگشتهابه

  دو ی هستند ولی که معلوم نبودند چییزهای به چي        فربد با پا لگد
 

  بود وسط سالن کوچک خونه اش رو اشغال کرده بودند ، زد و ي روزسه
 

 !دی مبل پريرو

  به ی زانوش گذاشت ، نگاهي مبل که نشست و سر رضا رو روي        رو
 
  که یلی زد انداخت و دعا کرد وسارشونی قبل زي هی که چند ثانییلونهاینا
 

  امی باشن تا جمعه بنجای فعال انای ا"که  ذوق آورده ی براش با کلنایآدر
 

 ! ، نباشند" کنم نی ات رو تزئخونه

  چند روزه اونقدر بچه نی تو اگهی بودند هم دی دلش گفت هر چي        تو
 

  رضا قرار ي گونه ي ها رو روخیو !.. از روشون رد شدن که شکستن ها
 

  که بهش گفت یظی غل" کوفت "ش که بلند شد همراه " آخ " يصدا..داد
 

 !دیخند

 !؟ي فقط خوردای..؟ !ي اصال زد-         
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 ! که اصال مردشونیکی!... کشتمشون بابا -         

 ! گوه نخور -         

  !ي نبودفیح.. فربد يدیدی مدیبا!.. بخدا -         

  با تکون خوردن عضالت صورتش ، ی        خودش خنده اش گرفت ول
 

 ! شدشتری بدردش

  گهی دیکی گرفتم بعد با زانو رفتم تو حلق ویکی اون ي قهی -         
 

 ! روشون اجرا کردمیی فن هاهی..شون

 ! ها خبر نداشتن که چارهی بنی بابا ا-         

 : تکونش داد زی آمدی        انگشتش رو باال آورد و تهد

  !خوامینم.. بشما اتی وارد جزئخوامی نم-         

 : رضا نکرد ي گهی به آخ دی و توجهدیکوب دستش ي        رو

 ! کنه دمی تهدتونهی ام که مهیفکر کرده منم مثل بق ! ..نیی بنداز پا-         

 ! لونه موشنی تو ايدی که چپي نشددینه االنم تهد!  آره خب -         

 : رو دستش داد و بلند شد خی ي سهی        ک

  !رسهی هم بهم نمیشکی و زور هنمکی که کار خودم رو منهی مهم ا-         

 ؟ !گهی ددهی بهت نرسیشکی زور هی بگيخوای میعنی االن -         

 ! ؟يخوری میچ!.. سگ در صد -         

  ي جلوي کاناپه ي روي تلنبار لباسهانی رو از بلشی        فربد موبا
 

  رفت خچالی به دهی چسبي برداشت و سمت آشپزخونه و تراکتهاونیزیتلو
 
.. 

  !..دی شاگهی دي قهی پنج دقهی.. خوردن ندارمي براي ازهی انگچی ه-         

  چی از عطاوری به غی داره به تراکتدی دی به فربد انداخت و وقتی        نگاه
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 : ادامه داد کنهی منگاه

 !آخ !..اه !.. ها کنهی ، تموم مچیزنگ بزن عطاو!  احمق جان -         

  گفت و شماره رو ي " خف " بهش نگاه کنه نکهی        فربد بدون ا
 

 ..گرفت

  و به دی تلفن رو شنری زي صداهی شبیی        همون لحظه رضا صدا
 

 ! اطرافش پرداخت يجستجو

  هم آدم ي چهارصدمتري خونه ي آشفته بود که توي بقدري        خونه 
 
  ير چهل متي خونه ي اونقدر آشغال جمع کنه که فربد توتونستینم
 

 ! بود کرده

 : ثابت بوديشماره ..شماره رو نشناخت.. کردداشی        باالخره پ

 ؟! بله -         

  :دی رو شنرحسامی طلبکار امي        صدا

 ! ؟یکنی مکاریتو اونجا چ!.. رضا ؟-         

  يو جلو!.. چونه اش کیتا نزد.. تر گرفتنیی پای رو کمخی ي سهی        ک
 

 !ت نخنده  رو گرفخودش

  نکهی بدون ادی ، باارهی رو دربرحسامی کفر امخواستی می        اگه کس
 

  !گذاشتی ، با فربد قرار مگفتی مبهش

 ! داره ؟ی به تو چه ربط-         

 ؟! اونجا ي به تو گفت بری کیباقال..؟! خودش کجاست -         

 !بوقلمون ..؟! وسط نی اي اکارهیاصال تو چ !..ی هستیی چه پرو-         

 ! ها نمتی نبدمی رس-         
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 ! فحش رضا رو کامل بشنوه قطع کردنکهی        و قبل از ا
 

  اتشی چرخوند که تمام محتوي حسام خم شد و کاناپه رو جورری        ام
 
  !فتندی بنییپا

  تکه آشغالها هم نی کرد با کف دست ، از آخردای رو که پی دنجي        جا
 

 !به شکم .. و خودش روش پرت کرد کردپاك

 اون هم .. مبل روبروشي به فربد انداخت که رويزی آمری        نگاه تحق
 

  حال انگشتش ، ی ، با حرکت بتزای پي جعبه هاي شده افتاده بود و رودمر
 

 ! شده بود لشی موبايهای از بازیکی وارد

 ! رو برداشته تی گوهی زندگي کثافت همه -         

 با همون .. شدگهی دي اي بهش نگاه کنه وارد بازنکهی   فربد بدون ا     
 

  !ادی زيری حال از سر سی بلحن

  خودتون رو جمع ي آشغالهادی اومدی اگه هر کدومتون که م-         
 
 !شدی نمينجوری انیکردیم

  کاغذ با کهی تهی        رضا همچنان مشغول روشن و خاموش کردن 
 

 : بودفندك

  امی که مجبور نشم آشغال جمع کنم، برمی خودمم نمي من خونه -         
 

 ؟! تو آشغال جمع کنم واسه

  ي پایحت.. بود که بتونه بهش لگد بزنه کی        فربد اونقدر بهش نزد
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  دست به قی رفي همه جانکهی ايادآوری با ی رو هم بلند کرد ، ولچپش
 

  فرود آورد رحسامی اميش رو رو و لگدومدی پاره بود ، دلش نکهی ، تکتکش
 
! 

 ! االغ شعوری ب-         

 !        و لگد فربد رو جواب داد 

  ی بعد هر دو از لگد پراندن خسته شدند و به حالت قبلي هی ثانی        س
 

 !برگشتند

  يپوزخند.. قرار گرفتدشی دي خورد و رضا توی حسام چرخری        ام
 

  :زد

  به جون ي دو ساله ها افتادنیع !..گاهیآدم نفله کن رو ن شی روانپر-         
 

  !یبچه فندک..؟! بشه ی فندك چاون

 ! باباته ی بچه فندک-         

  می حسام نریام.. از جعبه ها رو با شدت به سمتش پرتاب کردیکی        و 
 
  هم موفق نشد فندك رو از دستش شی اقهی دو دقيری درگی شد و طزیخ
 

  ! کنهخارج

  حسام، ری به سمت امچی ساندوي جعبه هی        فربد همراه پرت کردن 
 

 : هم به هوا رفت دادش

 من مثل شما !..ساعت سهه !.. بخواب ری جون مامانت بگری ام-         
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  شهیوگرنه شش هزار تومن از حقوقم کم م.. برم کارت بکشمدیبا.. هاستمین
 
! 

  بگه ، يزی چنکهی قبل از ایه کرد ول        رضا با خنده به فربد نگا
 
 !دی استفاده کرد و فندك رو از دستش قاپشی حواسی از برحسامیام

  رو يری درگي حوصله ی لبش نگاه کرد ولي روشخندی به نضی        با غ
 

  !نداشت

  کردن ی خط خطي براکنهی نشون داده بود سرش درد مرحسامی        ام
 

 ! طرف اعصاب

  :دی سرش مرتب کرد و دوباره دراز کشرین رو ز        کوس

 ؟! دوباره بگه ای هی االن همه متوجه شدند بچه ک-         

 : زد و بهش نگاه کرد ی غلترحسامی        ام

  ی دو تا بخوابونرسهی که زورت به زنتم نمی مخ شل و ولي بچه تو-         
 

 ! گوشش تو

 :باال برد        رضا هر دو انگشت اشاره اش رو 

  حی کما هم متوجه بشه ، توضي آدم توهی که ي جورکنمی فکر م-         
 

 ! که خودم بهش گفتم گورش رو گم کنه بره دادم

 !زمی عزرسهیزورت بهش نم!..هار هار !. هه هه-         

 ! خفه شو-         

 که البته .. حسام ری پرتاب کرد به سمت امگهی دي جعبه هی        فربد 
 

 ! بودشیآخر
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  !گهی بخواب دری بم-         

 : شد و راست نشست زی خمی نرحسامی        ام

  خوادی مرسهی نفرمون هم داره به عشقش مهی..؟! بخوابم ي چطور-         
 
 ! رو خراب کنه زی همه چي کله خربا

  سر رضا ي که فربد بهش پرتاب کرده بود رو محکم روي        جعبه ا
 

 ! هم فشرد بلند شدي که روی رضا با دندونو...کوبوند

 !اوضاع تو کنترل خودمه!.. نفهمگمی دارم بهت م-         

 !        و جعبه رو پرت کرد

 ! خودمم بودم بهش گفتم برو شرتو بکن-         

 !دی        انگشتش رو سمت خودش کش

 ! خودم -         

 :        فربد بهش نگاه کرد

  يحرفها!.. غول تشن ي جا کردیخودت ، ب!..ي غلط کرد خودت ،-         
 
  کنه که کاری چدی بادونستی اگه انسان بود و مرحسامیام!.. گوش نده نویا

 
  !کردی اسمش رم نمدنی با شنسحر

 تو رو چه به حرف  !.ی چهارتومنستی تو خفه شو حقوق نهصد و ب-         
 

  !یبچه کارت!..زدن

  شرکت ي فربد بود ، توي هر روزه دنیارت کش        منظور حسام ، ک
 

 ! کرده بود و توش استخدام شده بوددای که معلوم نبود از کجا پي امسخره

 ! نخنده رحسامی امي        رضا نتونست وسط اون اوضاع ، به جمله 
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  مشخص نباشه ، نکهی اي برای        فربد خودش هم خنده اش گرفت ول
 

 !صورت گرفت و دستهاش رو روش قرار داد  ي رو جلوي اگهی دکوسن

 : به رضا نگاه کرد رحسامی        ام

  سر به تن سحر خوامیهر چند االن من م!.. داداشگاهی رضا منو ن-         
 

  ..نباشه

  حسام حرفش رو قطع ری که گفت ، باعث شد امي"بوق "        فربد با 
 

 رضا نگاه کنه و حرفش رو از سر  به فربد ، به ي و بعد با نگاه اخم آلودکنه
 

  :رهیبگ

  ، من هم ی که تو پات رو اشتباه گذاشتیی جانی همقای دقی ول-         
 

 !. گذاشتم اشتباه

 !دی کشنی        انگشتش رو سمت زم

 ! جا نی همقای دق-         

 : داد هی خورد و بعد ، به مبل تکی ، غلتنی زمي        رضا رو

 !اسم هست من حو-         

 و !.. رو دادن یعنی یکنی مي که تو داري کارنیا !..ستی نقای دق-         
 
 ! تمومه کارت نکهی ایعنی بدون ، رو به زن جماعت دادن ، نویا

 :        فربد

 ! رضا گوش نده داداش -         

 : اعتنا ادامه داد ی برحسامی        ام

 و هم ...هم ازدواج اولته ، ..يهم مرد !..ي برترتی تو االن تو موقع-         
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 ! دادا ؟يریگیم !..ی دختر سگچی کال رو داد به هدینبا..نکهیا

 !        رضا شستش رو باال آورد

  بابابزرگش ، دو ي دم خونه يری میشیفردا پام! .. حاال گوش بده -         
 
  يداری تو سرش ورش میزنیبعد م ..یکنی هم مگهی هارت و پورت دتا
 
 ! ها یتو سرش بزن!.. خونه يایم

 : سرش برداشت و نشستي کوسن رو از روی        فربد عصبان

  االن هم نایبابا ا!.. تو ؟ی خفه بشيخوای نمي جدي جدری ام-         
 
 !گهی دنیی پاایب..ستی خوب ننشونیب

 :        به رضا رو چرخوند 

 از بس سحر بهش رو  !..هی آدم عقده انیا!.. رضا گوش نده داداش-         
 

 ! بکن شی عقده اي افهینگاه به ق!.. از عقده ترکهی داره منداده

  از رضا رو ی فقط انگشتش رو سمت فربد نشونه گرفت ولرحسامی        ام
 

  :نگرفت

 اگه  !..ستادهی کره خر انی که ایی جایستیای مقایدق!.. نگاهش کن -         
 

  بدبخت ي مفوهی بچه کارتهی به یشی ملیبد من ، تي به حرفهاي ندگوش
 

  ادی مگردهی سرخوش برمنمی و اکنندی اش رو تو صورتش پرتاب مهی هدکه
 

  !شی متری سي لونه تو

 !        رضا لبش رو از داخل گاز گرفت تا فربد متوجه خنده اش نشه 

 رو ؟ عشق و عالقه !درسته  !..ادی بال سرت بنی ايخوای تو نمی ول-         
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 ! بعد يبذار برا !..ترسهی ازت مدی که مثل بی وقتي برابگذار

  !نویبگم ا!.. ها ترسهی ازم مدی االن هم مثل ب-         

  اس گوه هی ای کردی بار بهت تلفن مهی ازت دیترسیم!.. چرت نگو -         
 

  !فرستادی ميزی ، چيخور

 ! زل زدرحسامی        رضا متفکرانه به ام

  چی هگهی ، سوارت شد دگمیرضا دارم بهت م..؟!ي متوجه شد-         
 

  اون رحسامی اميدی دی بگینی بشدیتا آخر عمرت با ..ی بکنیتونی نمیغلط
 

 ؟! بهم گفت و من ِ چرك گوش نکردم شب

 : هوا تکون داد ي از دستهاش رو به نشان کتک تویکی        

 بزن تو ..رونیسره رفته بغلط کرده با اون پ!.. برو ادبش کن -         
 

 ! تو گوشش هنوز بدبخت ينزد..گوشش

  بار سوم ، ي دوباره و براخوادی االن دلش منی        رضا حس کرد هم
 

 ! که زنده ازش در بره ي بار نه جورنی ای رو له کنه ، ولمهرداد

 :        فربد با بهت بهش نگاه کرد 

 تازه !.. نبوده ي رضا و مهتاب خبرنی اون موقع که هنوز بی دِ روان-         
 

 ! هم پسره حرفهاش درست بوده باشه اگه

 :        رضا کوسن کنار دستش رو به سمت فربد پرتاب کرد

 من چقدر خرم که گذاشتم  ..ری امگهیراست م!.. خفه شو تو -         
 

 ! واسه خودش بگرده يهمونجور

 :ناك فربد باال آورد  شستش رو مقابل چشمهاش غضبرحسامی        ام
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  وسط آقا نیبهش نشون بده ا !..خواستمی رو منیهم !..نهی ا-         
 
 ! سگ يدختره ! .. تو گوشش هم بزن یالزم شد بزن..هیک

  ي اگهی سحر ، سگ دي افهی قياداوریبا .. مبلي        برگشت و افتاد رو
 

 ! دلش گفت يتو

 رم تند شده بود که نگاهمو از  سارا پشت سي قدمهاي        اونقدر صدا
 

  ، کردی صدام منکهینه بخاطر ا..برگشتم و نگاهش کردم.  گرفتم نینازن
 

  نیی بخوام برم ، سارا هم با همون سرعت از پله ها پاي همونجوردمیترس
 
  .ادیب

 : بازوم گذاشت ي        همراه نفس نفس زدنش ، دستش رو هم رو

 ! چرا ؟يپا شد !..ارمی بییرفتم چا!.. شد ؟ی چ-         

 ! چرا ؟دیپرسی نمگهی ددیدی درهم خودش رو اگه مي افهی        ق

 .من ناراحت نشدم!.. ول کن سارا -         

  :دی برم که دوباره بازوم رو چسبدمی        چرخ

 همه  .نمتونی بهتون سر بزنم ببامی دو هفته بیکی من گفتم ی آج-         
 
 !د؟ی کنينجوری انیخوایم..می هم باششیپ

 ! برم بخدا دیکار دارم با.. بمونم از اولخواستمی من اصال نم-         

  !دونمی می گرفتیمرخص!..یگی بخدا دروغ م-         

  بار مانعم نیا. و راه افتادم دمی کشیقی ، نفس عمنی به نازنی        با نگاه
 

 ..همراهم اومد..نشد

 . بمونم تمخواسینم.. نه بخدا-         
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 ! که چقدر دوست داره؟یدونیم.. نداره مهتابيمنظور.. مامان-         

  نه ، عاقد ای هی ازش بپرسه راضنکهی که آقا بدون ایی نه تا اونجا-         
 

 ! کنه خبر

 ! داره خب؟یربط..چه.. اصال-         

 ! شل و ول گفت ينجوری ربط داره که ادونستی        خودش هم م

 .. مهم رضاست که-         

  یرتیغ..شناسمی مشتریخوبه خودم رضا رو ب!..خب؟.. ول کن سارا -         
 

  تو بود ي براانیاون جر!.. به دوست داشتنش نداره ی ربطچی هشدنهاش
 

 !کردی کار رو منی همقای دقهم

 ؟!آره..؟!مجبور شده..رضا  ..یکنیتو فکر م!.. مهتاب؟-         

 !        آره 

 ... من با داداش مهرسا ی بهتره تا تو هم بدونی فکر کنينجوری      ا  
 

 !بودم

 !        لعنت خدا به من 

 چطور !..من مطمئنم..بخدا قسم مهتاب ..یکنی بخدا اشتباه م-         
 

 ! دوباره پر شده از شور و حال ي برادر خودم رو نشناسم ، که چطورممکنه

  نجای اگهیهمون شور و حال بهم گفته پات رو د با گفتمی        حاال اگه م
 

  چون با داداش گفتمی مدی چرا و من هم باگفتی ، البد بعدش مينگذار
 

 ! بودم مهرسا

 ! رو بهش گفته زی        داداش مهرسا هم برگشته و همه چ
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 ؟؟؟!!!        مهتاب 

 !؟ي        تو با داداش مهرسا بود

 ! بودم ی        آره آج

 !    چطور ممکنه ؟    

  دهی کن در حقم و تو هم مثل شي خواهرشهی اگه میول.. شده گهی        د
 

 خودم  !..دادی نشسته بود تو مغزم و دستور مگهی دیکی کن اون موقع باور
 

  !نبودم

  کنهی گفت باور مي جددهی شستمی        حاال هر چند مطمئن هم ن
 

 !ه که ناراحتم نکنه بگيزی چهی فقط خواست ای رو حرفهام

 ! ، رضا عاشقته يبه جون مهد.. بخدا قسم-         

  !چارهی بي نخور به جون مهدی قسم الک-         

 ! شده ؟ی چي        خواهر من تو کجا خبر دار

  !کنهی کرده ، که داره تمومم میی کارهاهی که من نبوده ، ی        اون

 !هنوز         منتها تموم شدنم ادامه داره 

 !کهی تکهی        ت

 !        تو صبر کن فقط 

  !ادی قراره سرم بیی چه بالهانی        صبر کن و بب

 .. ، ناهار ادی مادمی پارسال اطی حي که تویی از صحنه هایکی        فقط 
 

 ..کردندیرضا و محمد هم کباب درست م..اطی تو حمی بودرفته

 ! ؟ادتهی        

  با یکی کردم با مهرسا ، که اگه یی روز من کارهاهیاون         فقط تو 
 

 ! تو سرم زدمی و منشستمی ماطی همون وسط حکردی مخودم
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 ! بندازه تو اتاق من زی چادی        واهللا که حق داشته ب

  هم ، بعدا اگه کشتمی تو غذام و مگذاشتی اومد سم می        واهللا اگه م
 
 !داشتندینم دو ساعت تو زندان نگهش م هم ، فکر نکشدی متوجه مسیپل

  بود که نی کار ، انی بکنه ، و احمقانه ترتونستی که مي کارنی        کمتر
 
  اتاقم ي فائزه ، توي چشمهاي من ، جلوي هاي در مقابل اون کثافتکارادیب

 
 ! بگذاره زیچ

 و         اگه تا حاال شک داشتم که مامان فقط بخاطر آقاست که ناراحته ، 
 

 ! مطمئن شدم گهی به من نداره ، امروز دیربط

  نی که هم از قبل به من داشته ، با اي        مطمئن شدم تمام عالقه ا
 

 ! رفته نی از بگهی دانیجر

 !کردی نگاهمم نمی        حت

  آشفته یلی خشیاالن وضع روح.. با مامان ندارميکار.. من-         
 

  یحت ..يحق ندار.. تو یول ..هیعیهاش طب رفتارنیا..یدونیخودتم م..اس
 
 ! مجبور شده یستی رضا تو رودربای لحظه فکر کنکی

 !        فکر کردم اونم مثل من دلتنگه 

 !زنهی لبخند منهی من رو ببی مامان هم وقتکردمی        فکر م

  ي نشسته رونی و به نازندمی ، دوباره چرخمیدی در که رسکی        نزد
 

  ي که توي اقهی چند دقنیفکر نکنم اصال ا.. نگاه کردمرنگدی سفتاب
 
 ! بوددهی من و سارا رو دمی بوداطیح
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 دلم براش . نهی فاصله هم مشخص بود چقدر غمگنی        نگاهش از ا
 
 ! نداشتمی رمقچی دادن هم هي دلداري االن برایول. سوختیم

  دفاع از يانم ، برا تونی آخري داشتم برااجی رو احترومی ذره نهی        
 

 !می و زندگخودم

 ! نشدممونی کردم تا پشیعی سری        سارا رو هل دادم تو و خداحافظ

 ! موندی می باقي اثررومی        معلوم نبود تا سر کوچه هم از ن

 !شدمی نشده بود دست به کار مری تا ددی        با

 !        شده با التماس 

 ! کرده بوديحق من بد        مهرسا هم کم در 

  نداره ، ی من کارش ارزشي براي ذره ادونهی        هر چند خودش نم
 
 ..یول

  !دونهی        خودش که نم

  چوقتی ، هزدمی ، اگه االن حرفهام رو نمزدمی        اگه االن بهش زنگ نم
 
 !کردمی کار رو نمنی هم اگهید

 .. درآوردمفی رو از داخل کلمی        موبا

  با زنگ زدن و التماس به رضا کردمی رو خرجش هم نمرومی ذره نهی        
 
! 

  بار دوم هم مهر طالق ي نکنه که براي کارهی        که لطفا ببخشه و 
 

 ! تو شناسنامه ام نهیبش

 !        آبروم 

 ! خدا آبروم ي        وا
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  دوبار قراره فتگی بهم میکی که هنوز ازدواج نکرده بودم ی        اگه زمان
 

  !کشتمی ، مطمئنم خودم رو مرمی بگطالق

  !رمیاونقدر ادم بودم اون موقع که خودم بم.. نهای        

 .. رو محکم تو دست فشردمی        گوش

  بعد از کنمی االن ، تو لجن اونقدر جون گرفته بودم ، که فکر نمی        ول
 

 !مردمی دوم هم مطالق

 ! رو هم داشتم ی که جرات خودکشمکنی        فکر نم

  پر از اخم و بغض ي اون نگاههادنی به ددیارزی        هر چند مردن م
 

  !مادرجون

 !کشتمی عمرا که من خودم رو می        ول

 ! با لجن خو گرفتهگهی من دی        رگ و پ

  هی دو هفته باز گریکی رضا طالقم داد ، نکهی        فکر کنم بعد از ا
 
 ! سر کار گشتمی و برمشدمی و بعدش دوباره بلند مکردمیم

 ..        شماره اش رو گرفتم

  رو از خودم فاصله دادم و ی گوشاری اختی ، بدمی        بوق اول رو که شن
 

 .. کردمقطع

 ! بگم بهش ؟ی چخواستمی        م

 !        چطور روم بود ؟

 ! بگم اصال ؟ی        چ

 ؟!ه         چطور ببخش

 ؟! ببخشه شهی        مگه م

 : دستش رو باال آورد کی        مهرسا بهت زده و شوکه ، کف 
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  يکه بخوا..دادمی درصد هم احتمال نمکی ری زی خدا شاهده ، حت-         
 
  منو نابود یتو زندگ.. مگه پست باشهتونهی نفر مهیچقدر ..ی رو بهم بگنایا

 
 .. همه دروغ رو چطونیا..؟!يخوای ازم می چيحاال اومد..يکرد

 : به سمتش برداشت و حرفش رو قطع کرد ی        مهتاب قدم

  نی به اخوامیاالن هم اصال نم!.. نشه خوادی باورت بشه مخوادی م-         
 

  !یدونستی نمیگی کنم که تو راست مفکر

  ي بازهی نیا..یگیدروغ م! ..دروغگو !..من..دونستمینم.. من-         
 

 .. دارم کهی چگهیمن د..؟!یسر چ!..ده؟یجد

 :        سرش رو ناباور تکون داد و ادامه داد 

  یخواستی که مي؟ تو که هر کار !هی دروغها چنیا..؟!یگی می چ-         
 

  دونستمینم!..من! مهرداد ؟!  ، شدی خواستيهر جور.. يکرد
 
 ..اصال..؟!مهرداد !..یچیه

  !نی نشدیشما راض!.. حرف زده گفت با تو و مادرت-         

 : دهنش گرفتي        مهرسا انگشتهاش رو جلو

 ! مني خدا-         

 حاال که همه ..گمی دارم دروغ منیبرو بپرس بب.. برو بپرس ازش-         
 
 !برو بپرس ازش!..گهی بگه گفته ، به تو هم مدی که نبای رو به اونزیچ

 ؟!یگی می چ-         

 ؟!یدونی نمیچی تو هی بگيخوایم!..ا مهرس-         

  !ای خدا-         
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  !ستی من مهم ني برایچی هگهیاالن د..نی بب-         

  !ي و رو کردری منو زی زندگياالن که زد..؟ !گهیاالن د!. االن؟-         
 
 ؟ !ی پست باشنقدری ایتونیچطور م..؟

  پات که  افتم بهی ميگفتم اگه بخوا.. بهت گفتم مهرسا-         
 

  یشکیه..دیفهمی حالمو نمیشکیه..حالم خوب نبود..گفتم من..یببخش
 
  شتری مسخره شون ، بي دادنهايبا دلدار.. سرم اومدهیی چه بالدیفهمینم
 

 .. شد کهی چدمیاصال نفهم..دمیاصال نفهم.. اومدی در ملجم

 من چه به !.. ؟يری که انتقامشو از من بگيدی رسجهی نتنی بعد به ا-         
 

 ! به جون من ؟يچرا افتاد!.. داشت؟یربط

 .. م-         

 ! کرده بودم ؟کارتی من چ-         

 .. ب-         

  که يدی نقشه نکشي جورهی ، چرا ی نقشه داشتنهمهی تو که ا-         
 

 ! نره ينجوری من اي آبروالاقل
         
  ..یخواستیو مفقط رضا ر..یشناختی تو که منو از قبل نم-         

 :        مهتاب چشمهاش پر شد 

  !خواستمی نم-         

 :دی نشنيزی        مهرسا انگار چ

  همه بال سرم نی ادی ، که بای با من داشتي ای خونی چه دشمن-         
 
 ؟!ي آوردیم
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 !دی کوبنی زمي        مهتاب با بغض شکسته ، پاش رو رو

  من یدونیتو نم!..من حرف دارم ..زنگ زدممن !.. بذار حرف بزنم-         
 
  نبود یشکیه!..خدا شاهده وضعم از تو بدتره..کشمی و دارم مدمی کشیچ
 

  از همه خواستمیم.. داشتمي حال بدهیاصال .. باهاش درد و دل کنمکه
 

  عده فقط داشتند با هیتو چشمم ، .. چرادونمینم..از خدا هم..رمی بگانتقام
 

  شتری هاشون بي با دلسوزگهی دي عده هی ، کردندیگاه م نمی به بدبختلذت
 

 فکر کن چه ...خوردیحالم از مامان و خواهرم هم بهم م..سوزندندی رو مدلم
 

  چم دونمینم.. به تو نداشتی ربطچی هیول.. شدی چدونمینم!.. بودیوضع
 

  دونمینم.. شد مهرسای چدونهینم..خونهی رضا داره نماز مدمی دیوقت..شد
 
 از رضا که داره ..رمیخواستم انتقام بگ.. به تو نداشتی ربطیول..بگم یچ
 

  از وی که خدا بفهمه چخونمیگفتم نماز نم..از خدا..از همه..خونهی منماز
 

 کفرم باال ..خونهی رضا داره نماز منمیبیبعد اومدم خونه م.. دادهدست
 

  ي کارهی دیگفتم با.. شدموونهید..  کردمیقاط.. به تو نداشتیربط...اومد
 

  داشت گهی دیکیفقط .. شدی چادی نمادمیاالن اصال ..ی چدونمینم ..کنم
 

 وسط ..وسط اون اوضاع بود که متوجه مهرداد شدم.. کنمکاری چگفتی مبهم
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  شون یمهرداد هم قاط!.. اشتباهم ي هامی اون تصمي وسط ِ همه ِ
 

  علتش فهممی حاال میول.. چرا دوستش دارمدونستمیاون موقع نم!..شد
 
  بود ، ي ، نه تو حرفهاش ترحم و دلسوززدمی باهاش حرف میوقت.. بودیچ
 
  رفتی مادمی که ییتنها وقتها..دمیدی مهی که رو لب بقيشخندی اون ننه
 

 مهرسا ..زدمی بود که باهاش حرف میی سرم آورد ، وقتهایی چه بالهمسرم
 

  یول..اولش هم نداشتم.. نداشتمي با رضا کارگهی من از همون موقع دبخدا
 

  با هم ازدواج میخوای مطمئن شدم مگهی با مهرداد بودم ، دیوقت
 

  زینداشتم تا مهرداد خودش همه چ.. به رضا نداشتمي کارگهیبخدا د..میکن
 

 اومدم خونه ، ..بخدا قسم..بعدش ، بعدش هم نداشتم..بعدش هم.. بهم زدرو
 

  تو به مهرداد کردمیفکر م.. شديبعدش اونجور.. اتاقمي تودمی رو دتو
 
 .. شدي که اونجوری در مورد من گفتيزیچ

 ! من ؟-         

  که دی بهم گفت با شما حرف زده ، تو و مامانت هم بهش گفت-         
 

 ! کنني مطلقه خواستگارهی بشن از ی راضمحاله

 :        مهرسا ناباور سرش رو تکون داد 

 ! نگفته -         

  یهمون روز ، وقت..هوی چش شد دونمیمن نم..به من گفت..ت گف-         
 



 2378 

 !تو اتاقم..دمی خونه ، تو رو داومدم
         
 ؟! فکر کنم مهرسا ی چیخواستی م-         

 !نگفته بقرآن !..به ما نگفت..یچی ه-         

 : افتاد مکتی ني روبای        مهتاب تقر

 و گرنه مهرداد ..ی گفتيزیو بهش چت.. نگو به مننجوریا !..نی بب-         
 

 ..ی بهش گفتيزی چهی.. آوردی بال رو سر من نماون

 ! نگفتم -         

 ؟!ادتهی.. تو گوشمي زد-         

 !دونستمی نمیچیمن ه..دونستمینم.. نگفتم-         

 .. تو گوشميتو زد.. بهت بگم خواستمی م-         

 ؟!گفتم .. بهشی چیگفت.. همون موقع که-         

 ..آره.. آره-         

 ..رضا.. در مورد ي فکر کردم ، دار-         

 : افتادی منیی وقفه قطرات اشک از صورت مهتاب پای        ب

 !اصال دوستش نداشتم !.. من رضا رو دوست نداشتم-         

 ..ی تو بهم گفت-         

  کار رو نی اچکسی ه وقتچیه.. تو گوشميتو زد.. بودتی از عصبان-         
 
 بعد هم ..ی گفتيزی تو به مهرداد چکردمیمن فکر م.. من نکرده بودبا
 

  تیاز سر عصبان.. نبودیمهرسا واقع!..گفتم؟ی میچ!.. تو صورتميدیکوب
 

 به روح بابا و مامانم ..به روح بابا و مامانم قسم..رمیگی رضا رو ازت مگفتم
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  ، رضا رو دوست تیزندگ که افتادم به جون یاز روز اول..قسم
 

 !بقرآن نداشتم ..نداشتم..نداشتم

  قسم نیبه امام حس..بقرآن قسم.. من دونستمی نمیچیه..یچی ه-         
 
 ! تو و مهرداد رو دونستمی نمخورمیم

 .. نگاهش کرددانهی        مهتاب ناام

 : زانوش برگردوند ي        دستش رو تکون داد و دوباره رو

 !شهیبهتر م..گمیفکر کنم بهت م!..الن حالم بدتر شده  ا-         

 : به خودش داد و روبروش قرار گرفتی        مهرسا تکون

 ! بهش گفتم؟ی من چيکردی فکر م-         

  که داداشت برگشت و گفت یهمون موقع!.. تو اتاقم دمتی من د-         
 
 کر کردم ف!..؟يکردی فکر می چي من بوديتو جا! می تمومش کندیبا
 

 !ي که به مهرداد نشون بديگردی ميزی تو اتاقم دنبال چياومد

  !دونستمی نمیچی من ه-         

 ! ؟کنهی می من چه فرقي االن براگهی د-         

  فکر اشتباهت ، نیمهتاب تو بخاطر ا!..کنهی من ميبرا!..کنهی م-         
 

  !يآبرومو برد..ي منو نابود کردیزندگ

 ..تو خودت..؟!من  -         

 .. نکردمي کارچی من ه-         

 !        افتاد 

 ! نکردمي کارچی من ه-         

 : اش بهم زدنهی سي ، کف دستهاش رو جلوسی خي        با چشمها
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  بودم و ي که بستریمی ماه و نکیتمام اون .. نکردمي کارچی من ه-         
 

 نه که رضا رو از ..کردمی فکر می داشتم به چیدونی برگشته بود ، محواسم
 

  که هوش و حواسم برگشت ، قد ی من از همون موقعيرضا برا.. دادمدست
 

  سر خانواده یی چه بالنی که ببنی به اکردمیفکر نم.. هم ارزش نداشتارزن
 
  نیکه بعد از ا..شنی می که درسهام چنی به اکردمیفکر نم!.. اومدهام
 

 مهتاب من فقط فکر .. دوستامشیپ ..لیام تو فرمی سرمو باال بگيچطور
 
  که مامانت با فائزه آوردش وی چدونمی نمي که آخه اون بسته کردمیم
 

  فکر نیهمش داشتم به ا..؟! کردمداشی ما ، آخه از کجا من پي خونه
 
  یرفتم کجا ، گفتم چ..؟! بهم داده یک..؟! که اونو از کجا من گرفتمکردمیم
 
 !من داد؟ نفر اونو به هی که ،

         
 ! ننداختم تو اتاقتيزیبخدا من چ!.. من نبودم-         

 !باور کن .. مهرساستی من مهم ني برا-         

  فکر ی مهمه تو چیول!..یکنی فکر می تو چستی منم مهم ني برا-         
 
 برام مهمه !..رضا . .سارا..داداشت..مامانت!..کردی فکر میآقات چ !..یکنیم
 

  ، فتهی مون که نگاهش بهم مهیهمسا..کنندی فکر می ام چادهخانو
 

  ییدا.. هامیهمکالس..دخترخاله هام..زن عموهام..المونیفام
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  يآبرو.دیکنی فکر میچ! ب رام مهمه شماها همه..مادربزرگم..بابابزرگم..هام
 

 !گردهی برنمیچی که با هی جور رفتنهی..تمام و کمال.. رفتهمن
         
  که ستی هم نیشکیه.. کار رو بکنمنی اتونستمیمن نم.. من نبودم-         

 
  در موردش خوادی مامانم نمیحت.. کنم بگم من نبودمهی گرششی پبرم

 
 دکترها ..کنندی منو باور نميحرفها!..تموم شد.. ولش کن گنیم!.. بزنهحرف

 
 ر  که بهشون گفتن امکان داره دخترتون دچاییحرف اون دکترها!.. چرا رو
 

 .. شده بوده چرای مقطعیفراموش

 ..تموم شد!..ي تو ازش رد شد-         

  ازم یچی که با ههیلکه ا.. امیمن وسط بدبخت!..من وسطشم ..؟! من-         
 

 ..هر چقدر هم که بگذره..شهی نمجدا

 ..دونمینم.. من-         

 چرا ..؟!چشه.. منو نابود کنهی زندگخوادیداداشت م.. مهرسا-                
 

 ..؟! دارهکاریچ!.زنه؟ی زنگ مبهم

 !؟يخوای می از من چ-         

 ! از من ؟يخوای می چ-                

 بگو مگه خودت ..بگو دست از سر من برداره.. باهاش حرف بزن-         
 

 ! منو ببره ؟ي آبروخوادیچرا م!..حاال چته ؟..؟! تمومه ی که گفتينبود

 ..محاله ممکنه مهرداد .. ممکنه محاله-         



 2382 

 چهار ماه منو فرستاده خونه !..چهار ماهه.. بخدا بهش گفته-         
 

 االن اوضاع ..کنهی کار رو منیبخدا ا !..دهیم!.. طالقم بدهخوادیم !.مادرجونم
 

 ..نکهی بعد اخوادیم..ستی مون خوب نخونه

 ! کار رو بکنه؟نی ادیا باچر...محاله بخواد ..شناسمی مهرداد رو من م-         

 ! ؟ی برا چزنهیهر شب به من زنگ م!..کنهی کار رو منی داره ا-         
         
  ما هنوز تموم نی که بيزی چنیبذار ا.. باهاش حرف بزن مهرسا-         

 
 ! ، تموم بشه نشده

 :        مهرسا بلند شد و با دست صورتش رو پاك کرد

  شهی ، تموم نمی راحتنی ، به همينجوریماست ، ا نی که بيزی چ-         
 
! 

 ! رو بهت گفتم زیمن همه چ.. مهرساهیچ..؟ی چ-         

 .. که فائزه زدهییحرفها..؟! من برگشتي؟ آبرو! با گفتن حل شد-         

  نمازهاش رو تو يهمه !.. سال رو روزه اسشتری فائزه ، نصف ب-         
 

 منم باورم .. از ده بار باهاش حرف زدمشتریا بمهرسا بخد!..خونهی ممسجد
 

  !دهی تو رو دگهی میول!..نشد

 حتما !..اشتباه کرده مهتاب .. کار رو نکردمنیمن ا!.. من نبودم -         
 

 همون روز .. اون روز که رو که اومدم تو اتاقتادی مادمیچرا !..دهی داشتباه
 

  می بود که تصمانی جرنی بخاطر اگهیکه فائزه م..يدی خودت منو دکه
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  ادمی قیدق..ادی مادمیچرا اون روز  !..دهی بگه قبال هم منو دگرفته
 
  رضا رو اتو رهنیداشتم پ..کردمی مکاری داشتم چادمهی یحت..ادیم
 
  ي اون روزادی نمادمی یچرا ول.. بودشی آبپلماتی دقهی ادمهی یحت..کردمیم
 

 ؟!چرا همون موقع نگفت ..ت گفری دنقدریچرا ا..؟!گهی فائزه هم مکه

  بهم کمک دمیتو رو خدا قسمت م..کمکم کن!..دونمی من نم-         
 

 تو رو خدا قسمت ..مهرسا کمکم کن!..برو با داداشت حرف بزن..کن
 
  دو بار مهر یول..کنندی رو فراموش مزی همه ، همه چگهیدو روز د..دمیم
 

 مادرجونم طاقت بخدا !..رهیآبروم م!  مني شناسنامه ي توطالق
 
  هیمن تو فکر بودم .. رضا آروم بشهتیبذاره عصبان..بگو دست برداره!..ارهینم
 

  یمعذرت خواه.. که آرومتر شد برم باهاش حرف بزنمگهی دمدت
 

 ! دست بردارهخوادی مهرداد انگار نمیول..التماس کنم..کنم

 ! شرطهی فقط به -         
         
 !خودم باهاش حرف بزنم  ..ياری رو ب فقط اگه فائزه-         

 ..شناسمیفائزه رو من م..؟! داره ي ادهیفا.. چه-         

  خودم ي جلودیبا..شهیاگه خدا سرش م.. باهاش حرف بزنمدی با-         
 

  صب تا یبسه هر چ..رمیتو هم بذار من آروم بگ.. قرآن بذارهي رو رودستش
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  خوامیم.. نبودمایم که من بودم  و با خودم بگنمی بلند شم و بشی هشب
 

 ! بدمقسمش

 ..گهیدروغ نم..شناسمشی من م-         

 ! با مهرداد حرف بزنم ؟يخوای م-         
         
 ؟! نه ای باهاش حرف بزنم يخوایم!.. آرومش کنمتونمی فقط من م-         

 ! رو که بستم ، مادرجون روبروم بود اطی        در ح

 ! اعتنا باشم ی ، بشی متعجب ِ عصباني رهیردم به نگاه خ کی        سع

 ؟ ! دهنش گفت مهتاب کی با دست مشت شده نزدي جوری وقتی        ول
 
  !شدی نمگهی د،

 ! که ی برگشت-         

 !بمونم .. نرفته بودم که-         

 ! خاك تو سرم -         

 !آروم !.. مادرجون چته؟-         

 ! لحظه هیندش ترسوندم  بلي        صدا

 ! وارد خونه بشم شدی هم جلوم رو سد کرده بود که نمي        جور

 ! ؟ی چرا برگشتگمیم!.. با تو ام -         

 .. سر بزهی برم خواستمی منم گفتم فقط م-         

  دندون یهر چ..گمی نمیچی هی من هیهر چ!.. تو ي خود کردی ب-         
 

 ؟!قل و شعورت کجا رفته پس ع !..ذارمی مگری جرو

 ! تحمل کردنی از اشتری بشدی نمگهی        واقعا د

  مادرجون ی دادم که برم تو ، ولی        با پشت دست بازوش رو هل کوتاه
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  چهارماهه نی اي ازم توشی ناراحتي ، انگار که همه شهی تر از همیعصب
 

 :دیکش با هم فوران کنه ، لباسم رو از پشت گرفت و بخواد

 االن بابابزرگت  ! یکنی از تو اتاق جمع ملتوی مهتاب فقط وسايری م-         
 
 ! بره برسوندتگمی مادیم

 ! مادرجون تو رو خدا اعصابم رو خرد نکن -         

  بسته شدن محکمِ در پشت ِ يصدا.         از کنارش گذشتم و وارد شدم
 

 :دادی مشی عصباني ، نشون از اومدن توسرم

  جواب غصه نیا!.. جواب زحمات منه ؟نیا..؟ !هینجوری مهتاب ا-         
 

 !؟ي لج کردیبا چ!..؟يچرا لج کرد!.. منه؟ي هاخوردن

 : سمتش و ادامه داد با بغض دمی        چرخ

  يچرا ناشکر..؟ !نیبهتر از ا!..ن؟ی از اشتری بيخوای می چگهی د-         
 
 ! ؟یکنیم

 .. خدا ي        وا

  من و سوزهیدلت نم...؟ !امرزتی خدا بي آقاي براسوزهی دلت نم-         
 

  شب که سرمون رو بالش گهی تو دي روز از دست کارهاهی بابابزرگت
 

  !می بلند نشگهی دمیگذاشت

 .. چهنیا.. خدا نکنه-         

  !دی خودش و بغضش ترکي پاي        زد رو

  حرکتش حرفم رو قطع کنم و نی        مجبور شدم متعجب و ناراحت از ا
 
 : سمتش برم به
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 ..قربو.. مادرجون-         

 :        نشست رو مبل و با تکون دست رو به من 

 ! طرف من بدبخت شانس برشته این!. طرف من ای ن-         

 ..        نشستم کنارش

  اومد با ی اون بال سرش نمی من اگه شانس داشتم دخترم تو جوون-         
 

  هار ينجوری نموند الاقل بچه شونو خودش بزرگ کنه اشونیکی !..شوهرش
 

 ! به جون همه فتهی بنشه

 :        آروم لب زدم

 ! مادرجون -         

  حرفم يبگو کجا!.. بگو بهم گمینه اگه دارم دروغ م..؟ !گمی دروغ م-         
 

  به واهللا قسم یلو!.. دوست دارم شتری از چشمهام بیدونیمهتاب م !..دروغه
 

 که آدم !..تازه اون پسر !.. پسرم ي براگرفتمی کوثر بودم ، تو رو نمي جااگه
 

  ناراحتت خوامینم!.. خدا قسم يبخداوند!.. نگاهش کنه ادی دلش نمماشاهللا
 

 !.. کن ی با خودت صاف ، کالهتو قاضنی آخه بشیول!.. ها مادرجونکنم
 
 مادر !.. من زیعز..؟ !یکنی که نازم مي داری آخه تو در مقابل رضا چنیبب
 

  !من

  پوست کلفت ای ، شدمی چون مادرجونم بود ناراحت نمدونمی        نم
 

 ! بودم ؟کرده
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  !ياخالق خوب دار..؟! آخه ي داریچ!.. مادرجون گمی مي نه جد-         
 
 من !..ازدواج اولته ؟..؟ !يدختر!.. اصال ؟يدختر..؟ !یی تو دل برویلیخ..؟
 
  منم دیشا..هیبگو دردت چ!..بگو بهم ..؟!چته ..؟! چته تو مادر من دونمینم
 

  نقدری که اي داریچ!..واهللا بخدا قسم !..دی به ذهنم رسي فکرهی بزرگترتم
 

 ؟! مادرجون يندازی طاقچه باال منای ايبرا
         
  خودت، ي برادونمی حاال که زده و خدا دلش به رحم اومده نم-         

 
  که هر شب هر شب دست به دعاست عقل چارهی برمردی پنی من و ايبرا
 

 .. شانس اومده دم خونه ات ينجوریحاال که زده و ا!.. تو کله ات برگرده

 :و ادامه داد ! ..محکم !.. رو زانوم دی        کوب

 قربونت برم مرگت !.. دخترم ؟هیمرضت چ!.. مادر من ؟هی دردت چ-         
 
 ! به ما ؟يدی حرص مي دارينجوری که اهیچ

 .. دادمرونیبازدمم رو تند ب..  به زانوم زدم و بلند شدمی        دست

  نگو مهتاب ، مادرجون يزی من بگم چیهر چ.. نداشت ي ادهی        فا
 
  !ی فکر کرده چدونمینم

 ! مهتاب ؟-         

  ، بچرخم  به دسترهی        تشر صداش وادارم کرد دم در اتاق ، دستگ
 

  !سمتش

  کنمی پرتت مبرمی مرمیگی فردا صبح ، دستت رو منیهم!.. فردا -         
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 !.. نه یبگ ..اونجا

  :دهی کشي        جلوتر اومد با انگشت اشاره 

  !زنمی کلمه باهات حرف نمهی گهی به روح مادرت قسم ، د-         

 !دمی کشی        برگشتم سمت اتاق و هوف

  يهر چند گوشه .. شونه ام افتادي هم از روفمیدر رو که بستم ، ک        
 

  !دادمی عمرا که اجازه می ، ولزدی داشت سوز مچشمم

 .. باز کردمیکی یکی مانتوم رو ي        دکمه ها

 ؟! هم داشت یچه اشکال..خب..        اصال

 ! تخت و به فکر رفتم ي        نشستم لبه 

 ! کنه ؟کاری چخوادی مگه می ، ولتشی عصباني        مامان با همه 

 ! بکنه ؟تونهی مکاری        چ

  ازی بزرگتر مثل بابابزرگ و مادرجون نهی یونی        االن من به پادرم
 

 ! اصال داشتم

 ؟!        چرا که نه 

 ! اصال شهی هم خوب میلی        خ

 ! دارهیستی مادرجون رو درباي        مامان تو رو

  فردا شاهللای مامان که امونهیم..    سارا و محمد که طرف من هستند    
 

  !کنهی درستش ممادرجون

 ..که..        از اون ور رضا هست

 ! گوشم زنگ زدي سارا توي        صدا

 ! زد سر بابابزرگ و محمدي بخاطرت چه داديدیدی مدی        با

 ..ر باز کردم واازهی و دستهام رو خمدمی کشیقی        نفس عم

 !        االن وقت درست کردنه فقط 
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  !هی        نه گر

 ! داداشموشناسمی        رضا رو م

 ! فقط خوادی        التماس م

  !نی        هم

 ! افته ی        کارش با دو تا غلط کردم راه م

 !        آره 

 !بزنم  و باهاش حرف نمی برم فائزه رو ببدی        از اون ور من با

 ! فردا نهی من اهی        کار اصل

  مظلوم ي افهیبا دو تا چشم و ابرو اومدن و ق ..شهی می        رضا راض
 

  !گرفتن

 .. خورد ی        گوشه لبم تکون

  کنم بره با مهرسا ی شده فائزه رو راضي هر جورنهی من اهی        کار اصل
 

 ! بزنه حرف

 ! کنه دست از سر من برداره یش رو راض        بلکم اون داداش انگل

 .. به رضا باز تلفن زده به مگمی کنم که مدشی تهدتونمی می        حت

 !        نه نه نه نه نه

 ! کاره نی        بدتر

 ..        همون

  شی پيخودم هم گوه خور.. دست مادرجوندمی رو مزی        فردا همه چ
 

 ! کردنی و فائزه رو راضرضا

 ! انجام دادشهی که مهی تنها کار عاقالنه انی     ا   
        

  ي دست جلوهی رو برداشت ، و با ی دکمه دار صورتي        رضا پوشه 
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  ، لبشون رو يهر دو کارمند خانم پشت سر جواد.. جرش دادي جوادچشم
 

 : بردند که خنده شون مشخص نشه تو

 ؟!، آره !  قربان يداد رو بشی ترتينجوری رو هم اهی بق-         

 رضا .. چشمش رو بست هی ي با تشر بعدی لب باز کرد ولي        جواد
 

 : وار اداش رو باز در آورد هیکنا

 !.. راحت التیخ!.. رو دادم قربان بشی ترت-         

  :زی رو مدی        پوشه رو کوب

 .. فردا که گردنت رو گرفتم بردم نشوندم مقابل اون-         

 : آورد و ادامه داد نیی       صداش رو پا 

  باز ای که بهش گزارش سه ماهه رو بدم ، بیمی توله سگ ِ کر-         
 

  زی همه چبیترت !..ی همه چهیاک!.. راحت التیخ!.. بزن رو هوا قربان بشکن
 

 ! خودم دادم رو

  ..سی رئ-         

 !.. و مرگسی رئ-         

  :ینش        رو کرد به سمت م

 ؟ !سی رئدی من چند بار گفتم بهم نگ-         

  !يجناب نامدار..مم!.. بله قربان -         

 ! سر جات نیبش!.. زهرمار-         

  نگاه کرد و دو تا دخترها ، که ي رو گرفت و دوباره به جوادی        از منش
 

  :دادندی لبخندشون رو قورت مداشتند

  دیامروز که گذاشتم تا ده شب بمون!..نیهم بخند دیبا !..نی بخند-         
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  ، خنده هم ادی سگ ازتون در بي تا صدادی هاتون رو درست کني کارگند
 
  !رهی مادتونی

 : که به هوا رفتي دو نفر پشت سر جوادي آه و ناله ي        صدا

 !دیی حرفهانی شما مهربونتر از ادی نگی قربان الک-         

 : تکون داد زی آمدیشت اشاره اش رو تهد        رضا انگ

  اقتشی لنینشون داد!.. تموم شدي و مسخره بازی مهربوني دوره -         
 

  يخودم باال سرتونم ، صدا!..دینیبی سگم رو ميامشب اون رو!..دی نداررو
 

 !.نشنوم .. رو هم بشنوم ی کسنفس

 ..سارا بود .. د بلندش کرزی مي از رود،ی رو که شنلشی موباي        صدا

 :        برگشت و ادامه داد

 خودمم االن  ! دی خل و چلتون هم بگيقای رفي هی به بقدی بر-         
 
  بذار تو گمی من میهر چ!.دِ هه!  باال ارمی ، مکنمی قفل فرمونمو باز مرمیم
 

 .. بدم تی بخندم بهشون حس امنروشون

 : از دخترها بلند شد یکی ناز ي        صدا

  !میی قربان ما عاشق شما-         

  !کنمی تو رو اول از همه دو نصفت م-         

  از دخترها آروم از پشت یکی ، نی        ازشون فاصله گرفت و همون ح
 

 : ، لب زد ي جوادسر

 !من امشب تولد برادرزاده ام بوده !..سگ شد رفت !.. گندت بزنن -         

 :دی کشی هم هوفشی        کنار دست

 ! بگم که امشب قرار داشتم رستوران ی من چ-         
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  :دی بهشون نگاه کنه انگشتش رو رو به عقب کشنکهی بدون اي        جواد

 ! سرت اومد یی تو که خوب بال-         

 ! خفه شو-         

  می تقسي مساودی همه مون بايچطور کارانه اش برا!.. واهللا -         
 

 ! بشه می تقسي مساودیبا نشمیا..بشه

 ! و هر دو دختر باز بلند شدی خفه شو از دهن منشي        صدا

 : نگاه کرد ی با تعجب به منشي        جواد

 ! ؟گهی تو چته د-         

  کنهی ، منو ول مدارهی شما رو نگه مي فکر کردیعنی..؟! چم باشه -         
 

 ؟!برم

 : بلند شدي به جواد هر سه دختر با هم روي        صدا

 ! گندت بزنن -         
 

  ي به دخترها نگاه کرد تا صدای دورتر برگشت و عصبانی        رضا کم
 

 ! رو خاموش کنندورورشون

 : پر ذوق سارا رو قطع کرد ي        آروم صدا

  به من ي تو واقعا زنگ زدیعنی !..می که مهمون دارمی مهمون دار-         
 

  ..نمی بشامیو ول کنم ب دو کارمساعت

  تو رو ایب!..با پدربزرگ و مادربزرگشه!..مهتابه !..تو رو خدا !.. داداش-         
 

  !..یآوردنش آشت ...خدا

 ! کردزی        چشمهاش رو ر
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  ایتو رو خدا ب..قربونت برم..ی داداشگهی دایب... کهای تو خودت هم ب-         
 
 ! بره دیتمومش کن قهر مسخره رو نی اگهی دایب!..

 ! تکون دادي        سرش رو با لبخند محو

  !رحسامی ول امي        ا

  شد ، لبخندش رو ی منشي متوجه لبخند و عشوه نکهی همی        ول
 

  :دیدستش رو سمتش کش..  کرد و اخم کردجمع

  !یمونی تو تا صبح م-         

 !ا تو تلفن  ه سار"یچ" همزمان شد با ی آه منشي        صدا

 !خب ؟.. با تو نبودم-         

 حاال که مهتاب خودش اومده ، تو ...داداش زشته بخدا!..گهی خب د-         
 

  ..مینی ببدی با هم حرف بزننیایب..ای کوتاه بهم

 ! ندارمی حرفیشکیمن با ه!  برو بابا -         

 برگشت سمت  سارا بلند بشه ، قطع کرد و ي ناله نکهی        قبل از ا
 
  و ي ، جواددیپوشی هاش رو منی که آستینیح..کتش رو برداشت..زشیم
 

  !دندیی رفتنش به سمت در رو پارهی و با نگاه خدندی چرخدخترها

 !کننی؟ نگاه م !هی چ-         

 : اومد ي جواديصدا..دی اش رو هم پوشگهی دنی        آست

 ! قربان ؟دیری میی جا-         

 : رو گرفت و برگشت سمتشون رهیگ        دست

  گهی دي هاي از خرابکاري سرهی دنبال یی مجبورم االن برم جا-         
 

  !تون
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  که قراره رستوران ي لب دختري زد و گوشه ی چشمهاش برقی        منش
 

 ! شددهی کشداشت

  !...عیببند رف!..وی کسشی ننمینب!.. فردا سر جاشهي قرارمون برا-         
 

 ! تو سر خودم و کارمند جمع کردنم كخا

 ! آزاد شدي        در که بسته شد ، نفس هر سه دختر به همراه جواد

  !مهی تا فردا هم خدا کر-         

 :دی کوبنهی سي توی        منش

 ! به حق پنج تن -         

 !چقدر تلخ شده بود.. تر شدمکی به سالن کردم و به فائزه نزدی        نگاه

  و باهاش حرف يای همراهم مقهیدو دق..؟ !یگی میچ!.. ها فائزه ؟-         
 
  !نیهم ..یزنیم

         
 ؟!خب !.. فائزه جونم-         

 ! بگم مهتاب خانم ی چ-         

  ي مهرسا هم بخدا دختر بدچارهی بنیا.. کهی بگخوادی نميزی چ-         
 
  دختر یلیخ..حرف زدم باهاش ی کلروزید..دمیمن تازه فهم..ستین

 
  رو فقط يدی دیتو هر چ.. مطمئن بشه خودش بودهخوادیفقط م..هیخوب

 
  !نیهم.. کنفی تعربراش

 دنبالش .. رفتي که پشتش به من بود سمت انباري        همونجور
 

 :برنگشت به سمتم.دست رو شونه اش گذاشتم ..رفتم
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 تو رو ..؟!باشه..گردونمی م برتعی و سربرمتیخودم م.؟! باشه فائزه -         
 

 ..فائ ..خدا

 !باشه .. باشه خانم-         

 ! باعث تعجبم شد شی و عصبانی شاکي        صدا

 ! لحظه هم حس کردم بغض تو صداش روهی ی        حت

 همون لحظه .. دنبالش رفتمگهی قدم دهی رو جلو دادم و نمیی        لب پا
 

 :دمی شناطی حي رو از توینی ماشيصدا

 !قربونت برم .. فائزه-         

 ! خدا نکنه خانم -         

 .. واقعا ناراحت بودنکهی        نه مثل ا

  ي ناراحت کننده ايمطمئنا مساله ..        حاال من چه کارش داشتم 
 

 .. ناراحت بودي اگهی دي هم سر مساله دی شاای.. بودهبراش

  ..ضهی مرنکهیرا گفت مثل ا همون برادرزاده اش که سادی        شا

 .. خارج شدم ي        از انبار

 نفسم ... انداختماطی به حی        وارد آشپزخونه که شدم ، از پنجره نگاه
 

 ! دادمرونی محکم برو

 ..        خودش بود

 اگه براش واقعا .. ساعت قبل باهاش تماس گرفتهی        متوجه شدم سارا 
 

 ...وز دوستم نداشت نداشتم، اگه هنیتیاهم

 !سه نشده بود.. به ساعت انداختمی        نگاه

 ؟ !نجای اومد ای و مکردی        االن کارش رو ول م

 !        عمرا 
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  نگاه کنم ، از نای به مامان انکهی رو گاز گرفتم و بدون انمیی        لب پا
 

 ..رمی به خودم بگی مظلومي افهی کردم قیسع.. گذشتم سالن

 ..بخاطر ..وقت بلند شدن و درست کردن..     االن وقتش بود   
 

 ..نایبابابزرگ ا..مادرجونم.آقا

 ..چارهی بي        سارا

  گردهیمطمئنم برم..دادمی رضا جون مي براي روزهیمن !..        من خودم
 

 .. روزهااون

 .. رفتمنیی        از پله ها پا

 ..دمی کشیقی        نفس عم

  دادیاز حالتش که داشت لفتش م..رمیوجهم بود که به سمتش م        مت
 

 ..دمی رو فهمنی در ماشبستن

 ..        بخاطر آقام

 ! رضا ؟-         

 در  ..نی سمت ماشدی دوباره چرخیول.. انداختی نگاهمی        برگشت ن
 

 ! محکم بسترو

 ! تر بودی اش عصبانافهی دوباره برگشت ، قی        وقت

 !زدمی من جا نمی   ول     

 !سالم ..یعنی..دادمی محی بهت توضهی دیبا.. رضا من-         

 ..        لبخند زدم

  شد که مطمئنم داشت زبونش رو به سقف ي اش طورافهی        و حالت ق
 

 !زدی مدهنش
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  نی داشت همخورمیقسم م.. بفهممتونستمی میول.. ناواضح یلی        خ
 

 !کردی رو مکار

  !شناختمشی     من م   

 ! لبخندش آشکار نشه خواستی که می وقتي شگردش بود برانی        ا

  !بخشهی منو مدونستمی        م

  نی باعث شده اشی و خودخواهشی فقط لج ذاتدهی بخشدونستمی        م
 

 ! طول بکشه همه

 ! رو بگو فکرم تا کجا ها رفتوانهی        من د

 .. جلوتر رفتمی و قدمدمی کشی        نفس راحت

  جا نی اصال کار به اکردمی می        اگه زودتر ازش معذرت خواه
 
 !دیکشینم

 .. بگمخواستمی م-         

 ! ؟ی چ-         

  !شیشناسیتو م!..        نترس مهتاب 

 !برو جلو .. دارهی کم هارت و پورت الکهی        اولش 

 : هم کردمي        انگشتهام رو تو

  ..دی من بایعنی..خوامی معذرت م-         

 ؟! نه ایگفتم !.. ورا نی انمتی منم بهت گفتم نب-         

 ؟ !گهی دهی صدا چنیا!..        وا 

 ..رضا ..نی بب-         

  رو روشن فتی تکلامی تا بیگفتم جلو چشمم نباش..؟!نمی ببوی چ-         
 

 ؟! بشه ی چي با بابابزرگت اومدیبرداشت!..کنم
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 ! برا خودت ری دور نگیالک.. رضا شناسمتیخودم م!..        برو بابا 

 . نداشتميری من تقصیشیحتما متوجه م..می کم باهم حرف بزنهی -         

 جمع کن با خودت !.. ؟يدیفهم!.. صداتو بشنومخوامی اصال نم-         
 

 !يذاری نمنجای هم پاتو اگهید..ببرشون

 ..دی شادونمی م-         

 که همش بخاطر آقا ..؟! دلم برات سوخت یدونیم!.. ؟یدونی می چ-         
 

 !بود؟

 !گهی        دروغ م

 !دونمیبگو آره م..فقط بهش بگو آره..مهتاب ناراحت نشو..        آره

  رهی و خستادی ای وا نمنجای االن ازدی مي حرفها رو جدنی        رضا اگه ا
 

 !کردی نگاه نمبهم

  !رفتی مشی      با همون تشر اول  

 .. کردمی سال باهاش زندگستی بکی        من نزد

  !هی فقط هارت و پورت الکیعنی...        حاال که مونده

 !دونمیمن م..باشه ... آره-         

 ! همون رضا شهی که بکنم ، می        چند تا معذرت خواه

 .. بگمی چونمدینم...و .. واقعاخوامی معذرت م-         

  !گهی دنمتی فقط برو نب-         

 ..گهی می        بخدا قسم داره الک

 ..بابابزرگم هم هستن... مادرجون و -         

 ؟! خب-         

 من ...تو رو خدا.. رضانیبب..یاحوالپرس..باهاشون .. تو می برایب.. خب-         
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  ی هر چیول ..تونمیدم بخاطر آقا مفکر کر !..تونمیواقعا نم...نی بب-         
 

  ينجوریتو خودت ا.. کردی زندگشهی نمي از سر دلسوزنمیبی مکنمی مفکر
 

 ..؟ !یکنی نمفکر

  بپرم جلو خرخره اش رو خواستی شد و من دلم مبی        دست به ج
 

 !بجوم

 !        بدبخت ِ جو زده

 !ي هم نداری معذرت خواهاقتی        ل

  ي براسوختی دلم منکهیبخاطر ا... اگه بخاطر آقام نبودفیح. .فی        ح
 

  ي دور ور ندارينجوری اگرفتمی دو تا چک ازت مهی و سارا نبود ، مادرجون
 

 ! خودت برا

  !شعوری        ب

 ..مادرجون..نایبخاطر مامان ا..شهیاگه م.. بار رو نی ا-         

 :دادم  هم فشردم و ادامه ي        دندونهام رو رو

 ..ي مجبور شددونمی م-         

 ..کثافت..دونستمیم..دمی رو دششی لحظه باز شدن نهی        

 ..بخاطر آقا..ی ول-         

 : فشار دادمشتری        دندونهام رو ب

 ! بذار برگردم-         

  !نهی رو ببششی نتونستی کودن هم مهی گهی        حاال د

  جاتی سبزي دور باغچه ینیی تزيبه سنگها اری اختی        نگاهم ب
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  دندونهاش خرد ي رو روشونیکی تونستمی بود مي اگهی دی وقتهی..افتاد
 

  !کنم

 بنظر  ..یعنی..ستی ني ساده ايمساله ..واقعا!..دونمی نم-         
 

 ..يمحض دلسوز..خودت

 !        خفه شو

  !می به غالم قبولت کنمگفتی مي رفته حتما آقا چطورادتی        

 !نهی انداختم تا دندون قروچه ام رو نبنیی        سرم رو پا

 !        کثافت 

  اون نکهی اای.. دلم سوختهنکهیفقط محض ا...دونمینم...شهی واقعا نم-         
 

 .. آقا رو ناراحت کنمخواستمی نملحظه

 !        هوف

 ..دونمی نم-         

 ! و درد دونمی        نم

  !گهی    جون بکن د    

 ..حاج خانم...مم..ع..ي من بوديجا..ي اگه خودت بودیعنی -         

  ناواضحش باعش شد سرم رو بلند کنم ي و حرفهای لحن ناگهانری        تغ
 
  از هم فاصله ي گرد و لبهاي باال رفته و چشمهايبا ابروها.. نگاهش کنمو
 

 ! بود رهی ، به پشت سرم خگرفته

 ! قدم هم عقب رفت هی دمی دیحت        

 .. ودمی چرخعی        سر

 ! من ي واي        ا
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  هم ي که رویی رو گاز گرفته بود و با دستهانشیی        مادرجون لب پا
 

 ! بودرهی گرفته بود ، به رضا خقرار

 :دمی رضا رو از پشت سر شني دهی بردهی بري        صدا

 ؟ !نی هستخوب..حاج خانم.. سالم -         

 که حاال لبش رو رها ..و به سمت مادرجون رفت..        از کنارم گذشت 
 

  بهش نگاه دمیترسی صورتش بود که من مي توی بود و چنان اخمکرده
 

 !کنم

 ! ورا نیاز ا!..خوبن؟... حاج آقا-         

 !        خاك عالم 

 ؟ !دهی        از کجا حرفامون رو شن

  ، مادرجون بلند شد اطی تو حرونی بومدمی داشتم میت وقدمی        من د
 
 ! دستهاش رو بشوره رهی گفت مو

 !        خاك تو سرم 

  هارت و پورت رضا تونستهی ، راحت می کنار در خروجیی        از دستشو
 
 ! جو گرفته رو بشنوه ي

 : دادی        رضا دستهاش رو تکون

  !نیمدخوش او..مم..؟ !ی هستن حاج-         

 :        تازه مادرجون نگاه ازش گرفت و به من نگاه کرد 

 خاك تو سرم .؟! جا چه خبره نی دختر ایگی تو چرا به من نم-         
 

 !خاك تو سرم ...بشه

 !غلط کردم.. من ..خانم.. حاج-         
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 ! شددهی لبم کشي گوشه اری اختی        ب

 !        خوبت شد وراج 

 ! بکن ي گوه خورنی بش        حاال

 :        مادرجون

 ! خاك تو سرم -         

  صورتش باعث شد نگاهمو از پشت ی رنگ ناگهانریی بلند و تغي        صدا
 

 .. و به سمت مادرجون بدومرمی رضا بگسر

 ..دیرضا قبل از من بهش رس...        دستش به نرده مشت شد و خم شد

 ! خدا مرگم بده -         

  زد ، مجبور شد " خدا مرگم بده " که مادرجون همراه ي با دادی      ول  
 

  بلند کردنش دراز شده بود ، عقب بکشه و به من نگاه ي رو که برادستش
 

 !کنه

  درد توشون داشت که ي رضا جوري افتاده ي        نگاه و شونه ها
 
 ؟! اون ای بزنم تو سر خودم و ای به حالش بخندم دونستمینم

 همون لحظه سارا و .. مادرجون رو گرفتمي        کنارش زدم و شونه ها
 

 ..شدندی مکی که با عجله نزددمی مامان رو هم دبعد

 :        مامان

 ! شده ؟یچ..حاج خانم.. خداي؟وا! شده مهتاب ی چ-         

  !دمی لحظه ترسهی..        مادرجون واقعا حالش خوب نبود

 !د؟یخوب..! مادرجون ؟-         

 ؟! شده مامان ی چ-         

  !دونمی نم-         
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 ! ام قهیو دست برد به ... رو تر کردنشیی        مادرجون لب پا

  !نجایبگو من ببره از ا.. بابابزرگت رو صدا کن مادر-         

 :        مامان

 ! شده ؟یمهتاب چ..رضا!.. شده حاج خانم ؟ی چ-         

 : نگاهش رو به من بود هنوز ی ول        مادرجون

 ..برو بهش.. برو مادر-         

 : و با ناله صداش کنمرمی بابابزرگ باعث شد ازش چشم بگي        صدا

 ! بابابزرگ-         

 ؟! شده یچ..؟! خانم میمر..؟! شده بابا ی چ-         

  دستهاش رو گرفته.. شدزی خمی گرفت و نی        مادرجون انگار جون
 

 ..بودم

  ی چدیپرسی مامان افتاد که با حرکت چشم داشت مي        نگاهم رو
 

 !شد

 ؟ !گفتمی می        چ

 ؟!باز گند زد!         پسر وراجت 

 ! کثافت ي        حراف ِ وراج ِ جو گرفته 

  يته دلم همه .. تونستم بچرخم و بهش نگاه کنم ی        اصال نم
 

  خواستی دلم مشی پي قهی دقکیکمتر از ..د شده بودنی قاطاحساساتم
 

  االن خوب یول.. نتونه بزنهگهی بزنم تو دهن وراجش که حرف ديجور
 
 .. دارهي بدی چه حالدونستمیم

  !رهیمی داره مگفتی        اون نگاه چند لحظه قبلش داشت م

 ..زود.. ببرنجای منو از ای حاج-         
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 !دیفهمی        مادرجون که نم

 من غلط ..دینیبب!..بقرآن غلط کردم ..غلط کردم .. حاج خانم من -         
 

 !کردم

 !  وراج ي گرفته و شرمنده ي صداي        دل من چقدر احمق بود که برا
 
  !سوختی م،

 :        مامان

 ! چه خبر شده رضا ؟-         

 :        مادرجون رو به بابابزرگ کرد 

  بذاره نجایرم ، اگه بذارم مهتاب ، پاش رو ا قسم به خاك دخت-         
 
 !االن ..میبر !..گهید

 ..        چشمهام رو بستم

  !ای        ب

 که نشون بدم من !  تو چاه فتمی بدی ، باومدهی        هنوز از تو چاله در ن
 

 ! بدبختم ي مهتاب شانس خشک شده همون

  کنه ی اومده بهش حالشی که پی اوضاعنی حاال با اخواستی می        ک
 

 ! ؟ستی نيدی که با چشم خودت دينجوری اانیجر

  !زدهی وراج فقط داشته ور منی        ا

 !کرد؟ی می حالنوی به مادرجون ای        ک

 ... چهار ماه قهر وي        اون هم با اون سابقه 

 ! نداشت ي ادهی فاگهی دزدمی سرم مي هم توی        حاال من هر چ

  !ی نگيزی چیخواستی و بخاطر ما میدونستی تو مگفتی   م     

 ! گفت نوی چشمش اي        قشنگ وراج خان جلو
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  !يوا ..يوا..ي        وا
 

 همچنان لم داده و .. .  انداختشی به ساعت مچی حسام نگاهری        ام
 

  :کسل

  !نیزای دنی بد-         

 ! واضح نباشه شخندشی خودش رو گرفت ني جلولدای        

 :گلوش رو صاف کرد .. کنهی کرد تعجبش رو مخفی سعيری        ن

  !نیزای به دمی بددی گفتروزیمصاحبه و پرسشنامه رو هم د.. قربان -         

 صحبت شده ! نیزای بره ددی هست بدیهر چ!.. بره جانم نی بد-         
 

 !باهاشون

 !رهیوبگ خودش ري بار نتونست جلونی الدای        

 ! بره محکم بغلش کنه و بچلوندشخواستی        دلش م

 ! سر جاش جابجا شد تا خنده اش واضح نباشه ی        کم

 !شد؟ی می خوردننقدری        آخه آدم هم ا

 امروز !.. اومده بخش ما رو گذاشتن رو سر شونروزی دي خانم نظر-         
 

 .. کهننی رو ببدی جدي اگه بخشنامه هم

 من دارم بهت !.. باشن اصال ؟یک!.. غلط کردن ي خانم نظر-         
 
 ! خودم شی پادی در آورد بگو بي بازیاومد باز اونجا کول!..گمیم

  بزنم تو دماغش اون دو مثقال رسوبات ِ مخ ی دو تا کف گرگادی        ب
 

 ! برهرونی بزهی هم کال بروبشیمع

  کرد و بعد ادداشتی رو يزیاش چ دفترچه ي توی با درماندگيری        ن
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 : بلند کردسر

  خود شرکت ي حکمت گفتن توي فردا که آقاي در مورد جلسه -         
 

 .. خودرو باشهپارس

 !.. از صبح يحالمو بهم زد..اه..گهی ديری ننمتی جمع کن برو نب-         
 
  يخوای م از جونمیچ!. باز روبروته يری نهوی ور برو ، اون ور برو ، نی ایه
 

 ! ؟کهیمرت

  :لدای        

 ؟ !ارمی آب خنک برات بوانی لهی زمی عز-         

  اشاره يریو بعد با حرکت چشم و ابرو به ن..  نگاه کرد لدای        براق به 
 

  !گهی برو دکرد

  از نی که اشناختی رو مگانیاونقدر شا.. هر دو لبش رو تو برد يری        ن
 

 ! ناراحتش نکنه ی ناگهانيزدن ها رونی جلد بيتو

  چک کردن ساعتش هم مشخص بود عجله داره و هی        با اون دم به ثان
 
 ! بره خوادیم

 : شدزی خمی        ن

 ! با اجازه قربان -         

  بود ، که بلند شد و کتش رو از ومدهی بسته شدن در ني        هنوز صدا
 

 .. برداشتزشی می صندليرو

 .. جانری ام-         

 : هوا تکون دادي        انگشتش رو تو
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  !زمی عزیگی به من می کسي بار آخرت باشه جلو-         

  ..دی        کت رو پوش

  !زمی عز-         

 همون ...گانیشا...ای دکتر ای رحسامیام ! یگی خودمم نمي جلو-         
 

  !دکتر

  :نهیآ سمت دی داد و چرخشینی به بینی        چ

  که ی مني کارهی؟ چ! ازت ادیخوشم م..؟ !یقمیرف!.. ؟ی داداشم-         
 
 ! و سرطان ریام!. و حناق ریام !..ری امری بغلم امری بز زنی عیه

  و سگ ي برگردرهی مداتی بار از جلسه ههی شد زمیعز !..ای خدا-         
 

 ! ؟ینباش

  :لدای سمت دی چرخنهی آي        روبرو

 ... بقرآن بشنوم باز لدای -         

 !خوب شد؟!.. حسام ریام!  خبلهیخ!.. خبلهی خ-         

 :زشی        اشاره کرد به م

 ! آشغال پاشغاال رو نی جمع کن ا-         

 ..        و سمت در رفت

  حکمت بعد از جلسه تماس گرفتن ي آقاهیمنش!.. جان رحسامی ام-         
 

 ! فردا يرا بمی رو آماده کنهمه

  !یمنش!..هه !.اندازمی تو صورت خود حکمتم تف م-         

 ... رفت و به شدت در رو بسترونی        ب

 : ها حرکت کردندی بازوش زد و به سمت راحتي        ماکان رو

  !گانی شايراه گم کرد!.. ورا ؟نی از ا-         
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 ..        نشستند

  !شهی مدامی ورا پنیهم باز ا کنمی خوبه من راه گم م-         

 :        لبخند زد

 ؟ !یدنیقهوه ، نوش!...؟يخوری می چ-         

 ! هم وقت ندارم قهیپنج دق.. برمدی با-         

 : داد هی        ماکان تک

 ! ، برو ي تا قبل از ناهار بریاگه تونست..  مزخرف نگو-         

 : گرفت و به جلو خم شد اش رو از کاناپههی تکرحسامی        ام

  فرداد و اشکان ای؟ ! نه ای می بودقی رفادی مادتی!.. ماکان قهی دو دق-         
 

 ؟! هم بودهیرحسامی امادی بادتی برات نگذاشتن که یوقت

 : دادهی تکی به راحتدی که کشی        ماکان سرش رو با پوف

 ! شروع شد دهیفای بحث بنی دوباره ا-         

 ماکان خدا شاهده تو !..بخاطر من باهاش حرف بزن !.. بخاطر منه -         
 
  ذاشتمی که در توانم بود ، به جون مامانم نمیخواستی رو از من مزی چهی
 

 ! ماه طول بکشه شش

 : اش رو گرفت و به جلو خم شدهی ، تکرحسامی        مثل ام

 ! بکنم ي کارتونمی به جون مامانم نمریام!.. به جون مامانم-         

 ! من چقدر احمقم ؟یکنی فکر م-         

 به جون مامان و چهار تا خواهرم ، فربد !.. بشه تیحال !..قیرف!.. بابا -         
 

  من ارزش نداشته و نداره که بخوام باهاش لج ي سر سوزن هم براهی قد
 

 !همه کاره فرداده !..فرداده !..کنم

 ! همه کاره باباته -         
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 ! نداره ی ربطچی ه-         

 ! همه اش ربطه -         

  !یزنیتو که آخر حرف خودت رو م..؟! بگمی من چ-         

  که نجف خوادی بابات رو ميفرداد پولها! .. بگو کجاش نامربوطه-         
 

  رو داشته باشه ، دار و ندار تشی رضانکهی ايبرا!.. رو بذاره تو منگنه زاده
 

  ی ور هم هر کنیاز ا!.. لونه موشهیچپوندتش تو !.. باال دهیش رو کداداشش
 

  کبابت فرستهی مغامی براش کنه ، پي کارهی بشه بخواد کی نزدبهش
 
  قی بدبخت رو درآورده ، رفالدیزده زرت و پرت م!.. هم کنهیکه م!..کنمیم
 

  فربد رو برگردونه سر کار خواستهیکه آشناش م..؟ !ی رو ، که چخودش
 

  رو ازش برنداره تشی تو حماي که باباکنهی کارها رو منیداره ا!..شیقبل
 
 !فقط بخاطر دختر نجف زاده !..

  ي معامله هیخودمو بندازم وسط !.ق؟ی رفيخوای می االن از من چ-         
 

 ؟ !ي دالراردیلی مشش

 ! با بابات حرف بزن-         

  !کنهی من عوض نمیگ فرداد رو با کل زندي تار موهی بابام -         

  !یبافی چرند مي داریدونی خودتم م-         

 ! ؟یکنی چرا باور نم-         

 ! خودمشی تو شرکت پارمیبذاره فربد رو ب.. کن بابات روشی راض-         

  يزی گذاشته بمونه فقط چون چنمیا !..رحسامی امذارهی فرداد نم-         
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  خودش باشه ، نه حساب تیدون رضابخدا ب !..ادی که به حساب بستین
 

  ری خودش با امی ، نه دوستيزی چقدر برام عزدونهی که مکنهی منو مرفاقت
 

  سرت یی، بال!گوش بده !.. برات بکنهي کارتونهیداداشتم نم! .. رو یعل
 
 ! بودی بره اصال فربد کادتی که ارهیم

 ! بکن شی کارهی!.. بخاطر من -         

 نصف سهام مال خود فرداد !..من تنهام ؟!.. بنظرت ؟ریم اشهی م-         
 

 ! ها پشتشنیمی کنار هم کرمیما بکش!.. اش همه مون هیبق..تنهاست

 ! تا خودش نخواد ، فربد اون وضعشه -                

  !ی ولارمی اسمت رو نمگهیماکان بخدا قسم د..؟! برم-         

 ؟ !ادیم از دستم بر ني کارچی چون ه-         

  !ي و نکردی بکني کارهی یتونستی چون م-         

 ! بکنمتونمی نمي کارچی ه-         

 : اش رو گرفترهی ، نگاه خهی بعد از دو ثانرحسامی        ام

 ! خدانگهدار -         

 :دی ماکان رو شني حوصلهی بي        چند قدم دور شده بود که صدا

 ؟! با عمو حرف بزنهیگی نمی علری چرا به ام-         

 : برگرده لب زدنکهی        بدون ا

 ؟! کار رو نکردمنی ایکنی فکر م-         

 :        ماکان بلند شد

 ..من!.. چرت نشوری ام-         

 ! چشمش رو ببنده هی بسته شدن محکم در ، باعث شد ي        صدا

  رو شیتابستون رنگِ يری رو خاموش کرد و کت شنی ماشرحسامی        ام
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  لشی رو کامل نبسته بود که موبانیهنوز در ماش.. کنار برداشتی صندلاز
 

  نی شونه و گوشش گرفت و آستنی رو بلیموبا.. به زنگ خوردن کردشروع
 

  :دی پوشدشی سفشرتی تي کت رو رويها

 ! جانم؟-         

 ! نگو شرکتم-         

 ! صدات چرا گرفته ؟-         

 ؟ !گمی مییکجا -         

 ..صدات چرا  ..گهیشرکتم د..؟! کجا باشم-         

 : هول فربد اومدي        صدا

  ، رونی بی اتاقت هم پرت کنيشده خودتو از پنجره  ! ری اماالی -         
 

  هی دی شایفتی چهارم بياز طبقه !.. سراغت ادیرضا داره م.. نموناونجا
 
 رضا اومده !.. خدا ای... رضا ی ، ولمی خاکت کردمی کرددای ازت پيزیچ
 

 !در رو بچه  ! اروی سراغت

  :ستادی لحظه اهی        

 ! چه خبر شده ؟-         

  از پشت سرش ، باعث شد ینی ماشدی ترمز شدي ، صدانی        همون ح
 

 .. عقب بچرخه

 شماها همه !  فقط من عقل کلم یگیتو م !..دونمی من چه م-         
 

 ! دست من ، هم بزنم دی اون ور قاشقو بددینیبش

 ! رضا بود ؟يوندای        ه
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 !        آره 

  !نجاستی ا-         

 !کشتت به موال  !..گمیدر رو م! ؟ی ک-         

 ! شده فربد ؟ی چ-         

 ! رضا اونجاست ؟-         

 !چشه؟.. آره-         

  سگ از همه يتا دو ماه صدا!..ده  بار زهیمنو !.. امام ها ي همه ای -         
 

  داره دور کردمی فکر مشدی مکی بهم نزدیهر ک ! رونی بزدی مجام
 
  !گمی می چدیفهمی نمیشکیه..زبونم هم عوض شده بود !..شهیم

 : گفت یبا لحن عصب.  خنده اش رو گرفت ي جلورحسامی        ام

 ! فربد ؟گمی شده می چ-         

 ! تو دستش ي شدکهیتا من بخوام بهت بگم دو ت.!. برو فقط -         

 ! ها نی ماشنی بدی خودش رو کشرحسامی که باز شد امنی        در ماش

 ! بودشدهی دادی به احتمال زی        ول

 ؟! نه ای یکنی جون م-         

  وسط گفته سادهیمادربزرگه وا!.. تزت از اون ور جواب داد -         
 

  خونم کشمی دم خونه ام ، خودمو مدیر هفته نفرست رو تا آخطالقنامه
 
 ! گردن شما فتهیم

  :نیی        خم شد پا

 !مادربزرگ مهتاب؟!.. ابوالفضلای -         

  ببندم دمی خرنی من ، هر وقت ماشيدی منتوی ماشستمی سری ام-         
 



 2413 

  بتونم بخرمش گهی فک کنم پونزده سال ددمی د49 مدل کانی پهی! روش؟
 

  !دهی دنبال شبرم

 من بهش گفتم برو بزن زرت و !.. خورده مگه فربد ؟ی چه گوه-         
 

 ؟ !اری در بوی همه چپرت

  و رضا شاگرد ، زرت ی تو معلم بشی وقتي تو واقعا فکر کردیعنی -         
 
  مهتاب ي هاییدا!  در اومده ي چطورنی ببایب! اد؟ی در نمی پرت همه چو
 
  !خورنشی بشه مکی نزدیچه ، هر ک سر کوسادنیوا

 : تر گرفتنیی        ماکان سرش رو پا

 ! چرت نگو -         

  از دستم بر ي چکارنمیمن تا سر کوچه شون رفتم گفتم بب!  واهللا -         
 
 !..سر خرمو گرفتم برگشتم .. بودن همونجاسادهیوا..گهی دیچیه..اد،یم
 
  جا يزی چهی یعنی نشون دادم ير جوهی ..ی عمل کردم ولي حرفه ایلیخ
 

 !.. برم برش دارم خوامی منی تو ماشگذاشتم

 :        ذوق زده ادامه داد 

 ! گولشون زدم -         

 ؟ !یکنی برا خودت ور ور می چیه..؟!زمی تو سر بری فربد چه خاک-         
 

  تا آدم جلوم دوال راست صدی سستی دونجای که اشهی نمشی حالگوساله
 
  !برهی االن شرفمو مزنهیم ! شنیم

 ! نه ؟ای دتی د-         
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 ! سمت آسانسور رهی داره م-         

  !ای بریگازشو بگ..بذار بره باال !.. خوبه که -         

 ! مگه ؟يتو خونه ا..؟ !امی کجا ب-         

  يزی چگهیمن د!.. ور نی ايای بي؟ گوه نخور! دارهی به من چه ربط-         
 
  گهی االن دنی؟ از هم! مونده که رضا رو هم بندازم به جون خودمماز
 
 !خداحافظ شما ..اروی یاشتباه گرفت!.. اصال تو ؟ی هستیک ..شناسمتینم

 !مسخره ... فربد -         

  رو به سرعت از گوشش فاصله داد ی قطع تماس که اومد گوشي        صدا
 
 ..فش رو چک کرد اطرایکم.. سرش رو بلند کرداطی با احتو

 .. نبودی        کس

  که با اطرافش انداخت ، یبا نگاه..ستادی و کامل ادی کشی        نفس راحت
 
  دی رسنشی ، به ماشگرفتی ميشتری که هر لحظه سرعت بیی قدمهابا

  و خودش رو باال دی کشی تو سالن ، سارا پوفي        با آروم شدن صداها
 

  هر دومون ، از يهمزمان دستها.. دادهی تکواریمثل من ، به د..دی کشتر
 

 .. رد شدگهی گردن همدپشت

  !سوختی ام مچارهی بي بابابزرگهاي        دلم برا

 !        مثل مادرجون و مادربزرگم نبودند که بپرند بهم 

  نه من شرمنده ام گفتی میکی من شرمنده ام ، اون گفتی منی        ا
 

  !دی آقا شما ببخشحاج

  اومدن تو ، ی بابابزرگ مای از عموها یکی و زدنی در منکهی        بخدا هم
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 !شمی خجالت زده ممن

  !ی بگيزی هم چشدی        نم

  فکر کنم االن نمی بشدادی مسخره اش ، اجازه نمي هاي        با قلدر باز
 
 ؟! شده ينجوری اشعورهی از بس خودش بای آورده ی بدشانسشتریب

  هم يریتقص.. کم بهش حق بدم و بگم آرههی امی بخواستمی م        تا
 

  !ی خفه اش کنخواستی که دلت مکردی مي کارهی ، نداره

  دی بادونستی نمیشکی، که ه!  درست کرده بود شاخ محله ی        اوضاع
 
 ! بگه یچ

  آدم هی گذاشتی ، نه ماومدی ، نه کوتاه مشدی        نه خجالت سرش م
 

 ! بکنه ی فکر درست و حسابهی سر فرصت نهی بشعاقلتر

 ! با هم بکشمتون نیای همتون بگفتی بود دم در و مسادهی        وا

 ! بود ؟مونی آدم پشهی طرز برخورد نی        واقعا ا

 ؟! بگه ناراحت هم هست خواستی        مثال االن م

 !ه ؟ و بهش بگم چترونی برم بشدی االن مخواستی        واقعا دلم م

  !ستمی دو تا نزد تو گوش خودم هم ، من مهتاب نهی        اگه 

 ! مامان چطوره ؟-         

 :دی کشي حوصله ای        باز هوف ب

 بابابزرگ و مادربزرگ و عموها و .. افتاده اون وسط ریگ.. بگمی چ-         
 
  مامان ي قهی انیهمش م!.. که رسهی، زورشون به خودش که نم ! یشکیه
 

 که !.. هاج و واج چارهی مونده بنمیا!.. ؟ی چيواسه !.. که چرا ؟رنیگی مرو
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 ! که بگه دونهی میاصال چ!.. بگه یچ
         
  ..یچ..ی چیعنی...آخه..یدونی ميزی مهتاب تو رو خدا تو اگه چ-         

 
 ؟! کرده آخهينجوری اچرا

 :        لبم رو از داخل گاز گرفتم

 ! ؟شیشناسی تو نم-         

  خوادی میچ!.. چشه ؟دونمیاصال نم!.. االن قفل قفلم گهید.. نه بخدا-         
 

  نای بعد رفتن تون ، که بابابزرگ اروزیهمون پر.. اصالزنهیحرف نم...بگه
 

  ی ، چرا گفتی گفتیچ..نای شده و ای چدنی دوبار ازش پرسیکی ، اومدن
 
  آب ي مهدشی در آورد من پيباز هار هیبخدا !.. کردي کارهیمهتاب ، !..
 

 تو دلم !.  خونه شون می هم اونجا بود، اومده بود دنبالم بريمهد !..شدم
 

  !می اوونهی همه مون دکنهی االن فکر مگفتم

 ! کرد مگه ؟کاری چ-         

  ری بگشهی بود تو خونه ، از شیزد هر چ... بخدادونمینم.. بابا اصال-         
 
  تو کردی ها رو پرت می صندلیعنی.. ها وی و صندلزی و مونیزی تا تلوایب

 
 !فکر کن فقط  !..نیی پاآوردیلوستر ها رو م ..لوستر

 ! همه بلوا نی        زور زدم نخندم فقط وسط ا

 ! منم خل شدم مثل داداشش کردی        حتما اون وقت سارا فکر م

  دست منو گرفت ، يمهد...بخدا.. از سالنرونی بمی همه مون زد-         
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  هی یعنی ..اطی تو حرونی بمیدی دست مامان رو گرفتم و پردمی دومن
 

  کنم هی گرای بخندم دونمی نمکردی مکاری چادی مادمیهنوزم ..ي بازیوحش
 
  همه تون خفه گفتی میفقط ه !..هی که دردم چگفتینم..ی اوضاعهی..
 

  بهش گفت چرا به اولش که بابابزرگ! ..  نشنوم ویشکی هي ، صدادیبش
 

  رو دیکوبی می ها ، هی و صندلزی مری ززدی ، فقط می گفتينجوری امهتاب
 
 بعدش که  ! دیکوبیفقط م!..نه به قصد خراب کردن ... و مبل ها و ي ویت
 

  رمردی رنگ پي چطوردمی از رو ترسش ، بخدا مهتاب دچارهی ببابابزرگ
 
  رو زی نکنه بزنه همه چنکهیاز سر ترسش از کارهاش و ا ! دهی پرچارهیب

 
  چرا شیخواستی کنه ، بهش گفت خب بابا جون تو که نمری و خاکشخرد

 
 انگار که انبار باروت رو  !..هوی!.. مهتاب هوی !..ی به خودمون بگيومدی نصاف

 
  !..نیی پاختیری مواری بود که از در و دشهی شیه !..ی زده باششیآت
 

  سرش یی بالهیمن گفتم االنه که  !.. کنهکاری بدبخت موند چبابابزرگ
 
  ي همه یعنی!..آخه چش شده ؟.. بگمی بخدا چدونمینم..مهتاب من..ادیب

 
 .. مدتنیا

 ! ول کن سارا -         

  که شهیبخدا من باورم نم!..بهت گفته بود ؟..؟ !یدونستی تو م-         
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  بوده یگو چخب خودت ب!.. که باور کنمشهیاصال نم!.. نداشته باشهدوستت
 
  قبل چش بود يهفته ..؟! ناراحته نهمهی خب االن چشه اخواستیاگه نم! ؟
 

  به تو ای؟ ! نعمت زاده، پسرهاشو گرفت پاره پوره کرد ي آقاي خونه رفت
 

  ي ایضی مرهی ترسمیبخدا مهتاب م..؟! گفته جلو مادرجونت ينجوری اچرا
 
  به منم یدونی ميزیه چتو اگ !..ستی ، انگار حالش خوب ندونمی چه م،
 

  نکنه مهرسا و گمی همش میول!.. شدم ، خدا منو ببخشه ي فکرنقدریا!..بگو
 

  ..يزی چیی دعادونمیچه م ..هی براش مامانش

 ! نزن ی خاله زنکيلطفا تو هم مثل مامان و عمه حرفها.. سارا -         

 لم براش د..؟! چشهدونمیاصال نم!..نگرانشم ..؟! بگم خب ی چ-         
 
 منم !.. ؟کنهی آدم سالم مهی که هی کارنیآخه ا..بخدا .. مهتابسوزهیم
 

  يزکاریتم!.. به جون خونه افتهی مرونی برهی منکهی همچارهیفائزه ب!..موندم
 
  چه ینیاگه بب.. ، دوباره از اول گردهیبعد هنوز سرش نرفته پاش برم!..
 

 ! سر محمد آوردهییبال

 ..کایچ!..م  خاك تو سر-         

  !ی شب اولي از انگشتهاش که شکست سر همون دعوایکی -         

 !؟یگیراست م !..میداداش.. خاك عالم-         

 ! هم زده دماغش رو شکسته روزی د-         

 ؟! سارا یچرا نگفت..ي واي ا-         
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   اصالشناسنشی مهیمامان و بق..اعصابم خرده مهتاب..؟! بگم وی چ-         
 

  به رسنی مانیتا م!.. نه ی که باهاش حرف بزنن ، محمد ولرنی نمطرفش
 

 محمد هم !  تو سر و صورت هم کوبنی اون دو تا ، مگهی میکی نی ، اهم
 
 انگار سرش !.. به دو نکنمیکی بذار باهاش رسهی من زورم بهش نمگهینم
 

 ودم بهش گفته خ!  رضا رو بندازه به جون خودشنکهی اي براکنهی مدرد
 

  ، فکر کن فقط ی بکنیتونی هم نمی غلطچی هرمیگی مهتاب رو ازت مطالق
 
  دستش ری محمد رو از زي پاره هاکهی تمی سر ، نتونستهی همه مون یعنی!..
 
  !می بکشرونیب

  بهش ی زنگهی برم دیبا..ومدی امروز اصال ندمید.. نگو تو رو خدا سارا-         
 

 ؟!خوبه االن ..بزنم

  همه رو یکی یکی..ی باهاش حرف نزني مهتاب بخدا خودت نر-         
 
  مامان و ادیدلم نم!.. پس فردا برم؟خوامی مي چطوردونمیمن نم!..کشهیم
 

 !مهتاب ؟!.. رو تنها بذارم محمد
         
 ! مهتاب ؟-         

 ! محمد بودشی        حواسم پ

 .. بگو-         

 ؟! گفته بهت آخه يچرا اونجور.. شد کهیچ!.. چشه ؟یگینم.. تو -         

 ؟!یدونی که خودتم می بجز اوندونمی می من چ-         
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 !.. برات رهیمی و مطمئنم که مدونمی من م-         
         
 ..ی خب ول-         

 ؟!یگی می پس چیدونی اگه م-         

 : گرفت و روبروم نشست واری اش رو از دهی زده تکجانی        ه

 ؟! هاشهي همه اش از سر خل بازیدونی تو هم میعنی -         

         سرم رو تکون دادم ، و آروم آروم خطوط نگران صورتش باز 
 
 ...شدندیم

 !زدی داشت لبخند مگهی بهم ، درهی نگاه خهی        بعد از پنج ثان

 ..دمی نفس راحتش رو شنيو صدا..می رو بغل کردگهی        همد

 همش .. حرفهاستنی خوشگلم با شعور تر از ای آجدونستمی من م-         
 

 !ی باشی گرفتي بودم نکنه تو حرفهاشو جدنگران

  !گهیرضاست د.. راحت التیخ..ی نه آج-         

  نکنه گفتمیم.. موضوع بودمنی وسط فقط نگران همنی بخدا ا-         
 

 ! گفته ي جدکنهی هم فکر ممهتاب

 !دونمیم... نه-         

 ..می        از هم جدا شد

 ..بابابزرگت..نایمادرجونت ا.. پس -         

 !کنمی مشی کارهی -         

 ! ان ی عصبانیلی خ-         

 برو االن به بابابزرگ هم ..دشی ببرنجای از ادی کني کارهی شما فقط -         
 

 مادرجون  االن حرف زدن با ی نگفته وليزی که چچارهیباباجونم ب...بگو
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 اگه  ..کنمیخودم درستش م..شناسمشونیمن م.. ندارهي ادهی فاچیه
 

  از دی رضا تو رو قرآن ببرنیفقط ا..شنی هام هم آروم میی کنم داآرومش
 

  دفعه نی اکنهی پاره مکهی هامو هم تیی از داگهی دیکی زنهیدوباره م!.. در دم
 
 ! بکنمتونمی نمي کارچیه

  هات هم که ییاون پسر دا..؟! بشه فشی حری کسیکنی فکر م-         
 

 ! در اومد ی حسابهی گند قضگهی جلو داومدن

  خجالت دیشا.. بگو باهاش حرف بزنه يبه مهد!  سارا دشی ببر-         
 

  !يزی ، چیستی کم رودرباهی ششی پبکشه

 نه گفت جلو !..دشیدی مدی باشبی پرگمیم !..یستیرودربا !..شی ش-         
 

 تازه رفتن با خواهرم سر خونه و !.. دومادمونهیناسالمت!.. ام بهیغر ! ترمبزرگ
 

 فقط  !..یچیه!  نکنم خواهرم خجالت زده بشه ي کارهی !..شونیزندگ
 
  جلو خودمو ي گفتم اگه بردمی رو سفت چسبيمن دست مهد!..شکوندیم
 
 روم !.. نموندهچارهی آقام بي تو خونه ی سالمزی چچیبخدا ه ! کشمیم
 
  خوادی امروز صبح گفت مي مهديبابا!.. سر بزنه بهشونادی بیکی ستین

 
  در و انی االن مدمیکشیمن داشتم خجالت م.. با رضا حرف بزنهادیب

 
 !.. فرار کرده یمارستانی از کدوم تنی اگنی منندیبی شکسته رو ميوارهاید
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  که ی رو راحت نکنالشی ، خی باهاش حرف نزني تا خودت نرمهتاب
 

 ! از حرفهاش ، محاله تکون بخوره از دم در ي نشدناراحت

  در آورده شتریجر مادرجون رو ب!..کنهی رضا داره کار رو خراب تر م-         
 
 برو بگو .. کنم کاری چدی بادونمیاگه بره خودم م!.. هاشي قلدر بازنی ابا
 

 ! سر کار رفتمی که ماطی برم تا تو حشدیمن اگه م..بهش

 ! ؟ی دو روزه اصال نرفتنی ایعنی -         

  هم نگذارم اطیمادرجون قسمم داده پامو تو ح..؟! نه بابا کجا برم-         
 
  کردم که بتی ، وگرنه من انقدر غیلی به تعطمیشانس آوردم خورد!..
 

 !کننی موندم چطور اخراجم نمخودمم

 ؟! کنم من کاری چ-         

 .. بهشمگی که مينجوری برو ای آج-         

  دروغ سرهم یاز خودمون کل..میبخدا بهش گفت!.. مهتاب شهی نم-         
 

 ..می با مامان و عمه بهش گفتمیکرد

 ..شهیاالن نم.. من که-         

  !می بری از در پشتایب..االن که همه شون تو سالنن..شهی م-         

 !بن بسته !.. کوچه یکی تو اون میای در م-         

 : سارا برق زدي  چشمها      

 !مهتاب زود باش.. بره اونجازنمی من بهش زنگ م-         

  !دونمی        نم

 ! بود ؟ی کار درستنی ایعنی        االن 

 ؟ !می بر-         
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 .. مصمم و لبخند محوش نگاه کردمي        به چشمها

  !ای        خدا

 ! هم فشردمي        دندونهام رو رو

 .. کردنش زی شدن و چشم رنهی طرز دست به سنیا        

 ! اش کنم کهی تکهی تخوادی        دلم م

 ؟! درست شده ی بشر از چنی اکنمی        تعجب م

 ؟! ور نی اامی بی گفتی چي برا-         

 !فقط کمک کن آروم باشم  ..ای        خدا

  !رونی بامی در بیکی از اون شدی نمی بود بگی        حاال کاف

  اطی موضوع در حنی دفعه سر انی که بره ادادمی        البد گزك دستش م
 

 ! از جا بکنه رو

 گوه خوردم ..منم غلط کردم!.. همه مون رو ببخش رضا شهی اگه م-         
 

  !گهیببخش د !..ی دلت خواست گفتی که تو هر چآقا

 .. من اصال-         

 و ادامه !  کرده زی ريبا اون چشمها..اد هوا تکون دي        دستهاش رو تو
 

  :داد

 ؟ !ی چیعنی -         

  ی حرفچی که هستی چقدر حق باهاش ندونستی خودش هم میعنی        
 

 ! زدن نداشت يبرا

 !        از صداش و لحنش مشخص بود 

  نه ای مادرجون رو آروم کنم يذاریم!.. نه ؟ای درستش کنم يذاری م-         
 
 ؟!
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 خودم همه  ! می هاتو جمع کن برلهی مسلهیبرو وس!... الزم نکرده -         
 
 ! رو درست کردمزیچ

         
 ! برو -         

  !ای        ب

 ! سارا ي از نقشه نمی        ا

 ! خودم ي کرده بودم براي        من چه فکر

 ! ؟ادی طرفم که نقشه به کارش بی        فکر کردم با آدم نرمال

 ؟!دادی        نقشه اصال رو رضا جواب م

 ! بشه ادهی رضا پي بخواد روکردی        نقشه غلط م

 ؟! رضا ي رو درست کردزی کجا همه چ-         

 ! باهاش حرف نزنينجوریا!..        احمق 

 !گند زدم!..  که آره دمی ابروش باالتر رفت و فهمهی        

 ! تر عیچه سرهر ..کردمی درستش مدی        با

  !..ي رو درست کردزیهمه چ..باشه !.. خب لهیخ!.. خب لهی خ-         
 

 .. ور با مادرجونمنیبذار منم ا!.. درد نکنه دستت

  خراب شده ينجوری هم اگهی تا هزار سال دخوامی مادرجونت م-         
 

 ..رزنهیپ!.. بمونه یباق

 : گونه ام زدم ي        دستم رو رو

 ! رضا ؟-         

 : ادامه دادي آهسته تريبا صدا..        نگاهش رو ازم گرفت 

 ! وراج ي هاف هافو-         

 ! از رو بره خوادی می کنمی بهش موندم ببرهی        خ
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  ي آورد و همراه تکون دادنش جلورونی ببی جي دستش رو از توهی        
 

 دن طرفه و فقط  کوهی کرد انگار با ي اش رو هم جورافهی ، قصورتم
 

  :دونهی رو مزی که همه چخودشه

  ي خونه می برزاتوی مزیبرو جمع کن چ!.. حوصله ندارم گهی د-         
 

 !خودمون

  !می حوصله داریلی        ما خ

 ! خودمون ي        خونه 

 ؟! اصال ی گذاشتی خودمون باقي هم از خونه يزی        چ

  !شمیر منتظرت م اون ورمیمن م!.. برو -         

  راه يزی هم بره اون ور که دوباره دعوا و خون و خونرخواستی        م
 
  !فتهیب

 : قدم جلوتر رفتم هی        آب دهنم رو قورت دادم و 

 !آروم باش !..زمی عز-         

 : تکون داد ي نگاهم کنه دستش رو همونجورنکهی        دوباره بدون ا

  !گهی برم دخوامی ماری هاتو بلهیبرو وس!.. من آرومم-         

 .. رض-         

  :دی حرفم پرونی        کالفه م

 ! اه -         

  !کنمیخواهش م.. رضا -         

 ..؟! بهتون بگم یبا چه زبون!.. باباجون -         

  واری دي رودی برگرده عقب و نگاه کنه ، کوبنکهی        با مشت، بدون ا
 

 ! سرش پشت
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 ! از جا کنده شدم اری اختی        ب

  !ختی        قلبم ر

 ! تونو بکشم حتما ؟یکی دیبا !..گهی دنی دست از سرم بردار-         

  هی        دستم رو باال بردم و شروع به تکون دادنش کردم تا زمان بخرم و 
 

  بود دوباره دای از حالت صورتش پیول.. کنم که آرومش کنم دای پجمله
 

 !شهی خطرناك مي اونجورداره

  فرود اومد ، چشمهام واری دي همون نقطه ي        دوباره که مشتش رو
 

 ! شدگرد

 ! شکست ینی تزئي        بخدا قسم دو تا از آجر سه سانتها

 ! قلبم نشستي نعره اش ، دستم روي        همزمان با صدا

  !گهی ددیآدم بشبابا !.. خودتونه ریتقص!..د؟یفهمی چرا نم-         

 .. بن بست مون انداختمي کوچه ي به انتهای        نگاه

  !رونی بزنی        االنه که همه بر

  !میبر !..میبر..باشه رضا.. خبلهی خ-         

  بار با نیداشت با همون صدا و ا..دیشنی منو نمي        انگار اصال صدا
 

 :دکری نگاهم مدیباری مشی که ازشون آتییچشمها

 !..ولم کن ...گهیبابا دست از سر من بردار د!.. تو ي بدبختم کرد-         

 ! اومدي روبروي از خونه هایکی باز شدن در ي        صدا

 !        خدا مرگم بده 

 !؟ي چکار من دار-         

 !ضا .. ر-         

 :        نعره زد
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 !گمی هاتو جمع کن ملهی برو وس-         

 آروم باش من االن !... باشهیعنیقط تونستم دستم رو تکون بدم         ف
 
  !امیم

  بودم سمت در دهی هنوز چرخدونمی نمیول... تو دستم بودرهی        دستگ
 
  !شهی مدهی ام داره از پشت سر کشقهی دمیکه د!  نه ای

 !؟ي بريخوایکجا م..؟ !يری کجا م-         

 : نکنمهیرفتم و زور زدم گر دهنم گي        انگشتهام رو جلو

 .. برویگی خودت م-         

  !خودی ب-         

 ! رضا ؟-         

 ! ام ول شدقهی شد که ی چدمی        نفهم

  رهی قبل دستگي هی ثانهی که ي از درشتری هم بدی دو متر شای        ول
 

 ! دستم بود ، فاصله گرفته بودمي تواش

 !تش سمدمی        وحشت زده چرخ

  گرد ي مون ، درست روبروم بود و با چشمهاهی خانم ، همسادهی        وح
 

 !کردی ، داشت به رضا نگاه مشده

 ! برو -         

 ! هام لهی وس-         

  هی گراری اختی طاق صورتش ، که بهی ي رودی دست کوبهی        چنان با 
 
 ! گرفتام

 !يخوای نملهی وس-         
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  خانم عقب عقب دهی حرکتش اونقدر وحشتناك بود که وح        دادش و
 

 ! و در رو محکم بست رفت

  !ستی هم توش نیچی هکشهی        منو االن م

 !دونمی        م

 ! حاال نی        بب

  !کشهی        بخدا قسم م

 ! مردمگهی        من االن د

 ! کجام دهی نفهمیشکی اومدم هی        از در پشت

 ! ، مردم نشی تا برسم به ماش       

  !کنهی نمی غلطچی خانم ترسو هم هدهی        وح

 !        سارا 

  !دونهی        سارا م

 ! سراغمادی و مفهمهی        اگه برنگردم تو خونه م

 ! بکنه تونهی نمي کارچی هیشکی        ه

  !نی        حاال بب

 !        کارم تمومه 

  ي طرف صورتم رو پاك کردم و تازه از صداهی محکم         با پشت دست
 

 ! وسط کوچه ام یختی هام متوجه شدم با چه رییدمپا

 !        چشمهام رو بستم 

 ! خودم رو پرت کنم توش اشهدم رو بخونم نمی رو ببنشی        فقط ماش

  شد ، مهتاب هر دو دستش دهی بار دوم شني زنگ در که براي        صدا
 

  بود کی که نزدي صورتش گذاشت و جوري شده ی صورتي طاقهاي رورو
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 : کنه ، سرش رو کج کرد هی شدت خجالت گراز

 ! رضا یدر رو باز نکن!..ي نر-         

  که دی سقف دهنش کشي زبونش رو روشیشگی        رضا به عادت هم
 

 : تر شدن مهتاب شدی کارش باعث عصباننی ای اش آشکار نشه ، ولخنده

  !گهی دزنمیبخدا باهات حرف نم!.. تو رو خدا -         

 !زنهیحرف نم!  جونم -         

 !خب؟!..میستی ننجای مثال ما ا-         

 !خب؟ !..میستین!  جوون -         

  !میستی ننجایما ا.. زنگ بزن بگو-         

  نییایصبح زود ب !..میینجای که تماس گرفتن گفتم اشبی همون د-         
 
! 

  :دی سرش کوبي دستش رو حرکت داد و روهی اری اختی        مهتاب ب

 !؟ي کردکاری چ-         

  گرد ي شونه اش سر خورد و با چشمهاي کارش پتو از رونی        با ا
 

 .. جمعش کردعی سرشده

  بار نی شد، اشتری رضا که بي خنده هادنی از شنتشی        عصبان
 

  :رهیودش رو بگ خي هی گري جلونتونست

 ! همه شی پرهیاالن آبروم م!..ي برام درست کردی چه وضعنی بب-         

 ..فقط ساراست با مامان..قربونت برم..زمی که عزستی نی کس-         

  گهی دی به لبهاش موند و دعا کرد اسم کسرهی        با مکثش ، مهتاب خ
 
 ..ارهی رو نيا

 ..بابا...و...هامون ..مادربزرگ.. با-         
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 ! رضا؟-         

 ... بزرگ ها-         

 : به جمله اش داد و تمومش کرديشتری        رضا سرعت ب

 !..دخترعموها ، عروسهاشون ، همه !.. عمه و خاله ها هم هستن -         
 

 ! اومدن همه

 : اشکهاش ناله کرد ونی        مهتاب م

 !یگی دروغ مي بگو دار-         

 ! ، کنارش نشست ي  رضا با حرکت تند و پرش مانند      

 : بدنش کرده بود ي هی که تکیی        با دستها

  خوانیاالن هم م..شترینگران بودن ب.. تو ناراحت نباش عشقم-         
 
 ! راحت بشهالشونیخ

 ! چرا ؟-         

  هیمن !..گفتمش آره ..؟!ی که مامان زنگ زد ، گفت خودتشبی د-         
 

  روزیاز د..زنم لباس نداره.. گوشه واسه خودم نی افتادم امی اچارهی بدوماد
 

 !.. ور اون ور نی اچرخهی ممی سربازي داره با پتوغروب

 رضا ادامه ..دی گونه اش کوبي رو گاز گرفت و رونشیی        مهتاب لب پا
 

 :داد

  از اون ور عمه دوباره ! می بخورمی نداریچی هنجای خودم گشنه ام ا-         
 

 .. کل نباشهشهی داشت نماصرار

         مهتاب پتو رو محکمتر به خودش گرفت و با حرکت آرنجش ، 
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 : کرد بره عقبوادارش

  !کشمتیرضا م.. خداي ا-         

 : گفت دهی        کش

  غروب که تو روزیکلک منو که همون د!  منو کشهیم!. جان -         
 

 !گهی رفت دي کندهیگر ری زي زدآسانسور

 : اش شدت گرفتهی زنگ آپارتمان ، گري دوباره ي صدادنی        با شن

 خاك !...مادرجونم  !..رونی بامیمن در نم.. رضایکنی مکاری چنی بب-         
 

 ! سرم تو

  ، کر کننده لشی زنگ در و موباي صدای بعد و وقتي قهی        رضا دو دق
 

  دورشون دهیچی پيزك رو که معلوم نبود چطور ناي بود، تونست پتوشده
 

 ! رو کنار بزنه و عقب عقب خودش رو به در برسونهرفتی اصال کنار نمکه

  ي از مسخره بازي اثرچی اش به همسرش ، هرهی نگاه خي بار تونی        ا
 
 ! نبود طنتی شای

 !        تعجب مطلق 

 ..دی        چقدر شش سال طول کش

  ونی برداشت و می پاتختي رنگ رو از روی آبي چهارخونه رهنی        پ
 

 .. مهتاب ، به طرفش پرتاب کردي قروچه دندون

 : مشتش فشردونی صورتش کنار زد و مي رو مهتاب از رورهنی        پ

 ؟!هوم ..؟! همه آدمنی اي جلوامی بنی با ا-         

 همچنان عقب تر و رضا ..  داد رونی بشینی        مهتاب نفسش رو از ب
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 : رو گرفترهیدستگ..رفت

  ي تو اون کوچه ااومدمی من تو اون چند سال ، چند بار میدونی م-         
 

  ..که

  بکی به سرهی هوا موند ، و نگاهش خي حرکت توی        دست مهتاب ب
 

 ..رفتی منیی روبروش، که باال و پايگلو

 ..شش سال گذشت تا ..ماری رو جمع کنم بلمی فقط رفتم وسا-         

 ..        دستش رو تکون داد

 مهتاب !..جغجغه؟..م؟یگی میچ.. دست بچه کوچولوهانی اونا چ-         
 

  تکونش ی جغجغه ها هنی که قلبم رو گرفته عی سال گذشته تا اونشش
 
 .دادی تکونش میه..دادی تکونش میه..دهیم

 . انداختنیی        مهتاب آهسته دستش رو پا

  چند نیبخاطر ا!...تازه !..االن!...نی االن تازه انداختدش زم-         
 

 فقط ..شرمنده ام.. بگمتونمیفقط م..  که در آوردمیی هاي بازوونهید..روزه
 

  نیبب.. مادرجونتي افتم به دست و پای هر روز مي چطورنیبب.. کنصبر
 

 !فقط صبر کن..شمی هر روز قربونت ميچطور

  :دیهاش رو در امتداد مبل کش        فربد دست

 !آخرش؟!.. خب؟-         

 : انداخت یرعلی به امی        ماکان نگاه

  قمی حسام فقط رفریام!..فربد جان ! حرف آخرم!  خب لهی خ-         
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  بهت بگم نجایاومدم ا!  دوستش دارم شتریاز برادر نداشته ام هم ب!..ستین
 
  ي روبروتونمینم! ده ها هستم هم  زای زکي من که تک پسر خانواده ،
 

  بدتر از هی کله خرهیخودش هم !..ارهی سرش نیی بالسمی تو واداداش
 

  !خودت

 خودش .. با باال آوردن دستش، از ماکان خواست ادامه ندهیرعلی        ام
 

 : به صحبت کردشروع

  میستی فرداد باي جلومیتونستی که ما اگه منهیآخرش ا..؟! آخرش -         
 
  داره یی دارارحسامی بدبخت ، که الاقل شش برابر امالدی ممیکردی مي کار،
 
 ! ورشکست نشه ،

  همون لحظه خون فرداد رو خواستی دلش مافتادی که مالدی مادی        
 

 !زهیبر

  به ی و تالشی با چه سختیدونیخودت م...داداش من رو !.. فربد -         
 
  ي پام ، تا دختر عمويه ، که پا گذاشتم رومثل من نبود ..دهی رسنجایا

 
  که از قضا تک فرزند خانواده اش هم هست ، برداره عاشقم بشه و ماکان

 
  االنش ، ي هایی ذره ذره دارايبرا!.. باباشي پولهاي بزنم رومهی خمنم

 
  بهونه ي ، شدي و چه نخواياالن تو چه خودت بخوا !..دهی کشزحمت

 
 ! رو بکنه  فرداد ، که کلکلشدست
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 : حرفش مشخص نباشه ي توشی کرد نگرانی        فربد سع

  !کنهی کار رو نمنی ا-         

 افتاده ! داداش کله خر من !...اونم فقط بخاطر تو  !..کنهی مقای دق-         
 

  ستمی فرداد باي جلوتونمی درجه از حماقت ، که منیبا ا!.. کار تو دنبال
 
  نه ای يداری بر مرحسامیدست از سر ام!.. ؟یکن کاری چيخوایحاال م!..
 
 ؟! نه ای یکنیشرتو از سر ما کم م!..؟

 :        ماکان 

 ! لطفا یرعلی ام-         

 :        به فربد نگاه کرد 

  که زدم ینیبا خودت بگو ، ا!.. لحظه عقلت رو بکار بنداز هی فقط -         
 

  رو ناینشسته تو خونه ام داره ا خواهرش رو درآوردم ، چشه اومده دمار
 
 به تو !..می نشدفشیما حر..کنهی می غلطهی داره رحسامیام!..فربد ...؟!گهیم
 

  تا چه حد مشیشناسیهمه مون هم م!.. هم گهینم!.. نگفته يزی چهم
 
  نکن هم ، که مطمئنم تا حاال صد بار ی االن بهش بگيبر!  خر بشه تونهیم
 

  !زهی چهیچاره اش فقط ..! نداره ي ادهی ، فایگفت

  زانو هاش برداشت و دوباره به مبل ي آرنجهاش رو از رویرعلی        ام
 

 ! به فربد مبهوت رهیبا همون نگاه خ.. دادهیتک

 :        ماکان ادامه داد
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 تا !  نباش نجایفقط ا!..برو  ! ي بريخوای میهر جهنم!.. برو نجای از ا-         
 

  دختر نجف زاده رو برنگردونه یتا وقت! گشته تو مخش  فرداد عقل برنیوقت
 
  ي هاي دور و بري برايدی تهدهی ، فقط ی باشنجایتو ا ! یمتی هر قبه
 

  ی ، که سوفشمی بابام مفیمن نه حر !..قهاتیرف!.. دوستهات يبرا!..خودت
 

  ي و زارهی باهاش گررهیگی تماس مدارهی برمای روز و هر روز از اون سر دنهر
 
 که اگه باز فردا  !..ی خودت راست راست بچرخي که هنوز گذاشتنت برا،
 

 که از اون ! کشمی ، خودم رو منی سرش آوردیی بالهی نی زدم و نگفتزنگ
 

  جغله چطور دخترمون رو هی نی هاش ،که ببهی و کناشی مامان با نور
 

 ش تو  دادافی ، و نه حرارنی باال مشتری کفر بابامو بی کرده ، و هیروان
 
 اون !.. بشهفشی که حری کسای يزی چشناسمی که خدا شاهده نمشمیم
 

  !نگشی جقی ، شده رفشناختمی هم که می کستنها

 :یرعلی        ام

  که اشکان باهاشه ی کدوممون به کسچیزور ه!.. اشکان پشتشه-         
 
  !رسهینم

 :        ماکان

  خرده پرده می بتوندیه که شا رو داریرعلی ، من و امرحسامی ام-         
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  !..يرضا نامدار..؟!ی ها چهی بقیکیاون ..می رو جمع کنهاش
 

 !.. سپر کنه ؟نهی دارن که براشون سوی کنایا..حامد..سامان

  :یرعلی        ام

  م،ی رو دارری امي سپر کردن برانهی سي هم که ادعایی که ما-         
 

  از دستمون ي کارچی همیگی ممیدار نجای امی نشستمی االن اومدخودمون
 

 .. کنهکاری چخوادی مرحسامیاگه فرداد بفهمه ام! ادی نمبر

 : داد رونی        نفسش رو با حرص ب

 ! به گوشش برسه هی فقط کاف-         

 :        ماکان 

  ، نوکر حلقه به گوش سهراب رحسامی شرکت امئسی حکمت ، ر-         
 

 بخواد !.. فاب داداش توئه قی، رف! راب خان  سهنیپسر هم ! هیمیکر
 

 ! ساعتشهمی مثل سگ ، کار نرونی ببندازتش

 :یرعلی        ام

 که  !..کنهی کار می کيکه داره برا!.. بهتره ارمی اسم رضا رو نگهی د-         
 

 !دی شاهیده ثان !..ستی ساعت هم نمی نکار

  روبروش شده بود زی مي هی بود نگاهش مات پاي اقهی        فربد چند دق
 
.. 

  يزی چچی هگهی دکرد،ی می کرم زندگهی که داشت مثل ی مدتنی        ا
 

 .. نداشتتی اهمبراش
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  حرص از دست دادنش رو دی هم هست که بايزی اومد چی نمادشی        
 

 ! بوددهی شی ، وقتبخوره

  نی داشت از دست دادن خونه اش ، کارش ، ماشیتی        چه اهم
 

 ! بوددهی شیوقت..هاش

  و دونستی می هاش ، وقتی کم محلی داشت حتیتی        چه اهم
 

  کودن باشه یلی خدیکه با !..مونهیکه م!.. بود که خودش رو هستمطمئن
 

  چشمهاش دو دو يکه چطور!  سال نهمهی نشناسدش ، اونم بعد از اکه
 
 !شهی خارج منگشی که هر روز از پارکیابونی هر روز به دو سمت خزنهیم

  نی که براش پول مهمه و ماشگفتی بره و راست مخواستی        که اگه م
 
  ي بود به همه ی چلشی از دست رفته ، خب پس دلي خونه و
 

 ؟!دادی و درشتش جواب رد مزی ريخواستگارها

  بود ، یکه مدت!  که ازش خبر داشت ی خواستگار سمجهی        فقط اون 
 

  از یکی هم کرده بود برادر قی دم در سازمانشون ، که تحقدشیدی روز مهر
 

  جواب کردی مورد ، ثابت مهی نی ، فقط همیکی ، فقط همون همکارهاشه
 

 ! منتظرتم نکهی ایعنی ، فقط دهی دادن شرد

  قد بلندش هی کودن باشه که نفهمه ، عشق چشم قهوه ادی بایلی        و خ
 
  کنهی می رفته و داره با خاله اش زندگرونی پدرش بي پنج ماهه از خونه ،
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 !سادمی مادرم واي روبرونکهی ایعنی ،

  !رسهی        فقط زورم به فرداد نم

  ي داشت کارهایحی کرده باشه ، چه توجدشی فرداد تهدنکهی        بجز ا
 
 ؟ !دهیش

  !ساختی تعجب همه ، با اوضاع منی        قرار بود و داشت هم در ع

 ! ، ناراحت نبودرفتی مشی منوال پنی تا ابد هم وضع به ا       

  دوباره با کمک پدر خودش و پدر الدی راحت شده بود که مالشی        خ
 
 ...شهی ، داره سر پا مدایآ

  نیکه صد در صد با ا... رضاای..ادی وسط برحسامی امي پانکهی ای        ول
 

  اومد ، ی وسط مي ، به زودنددادی ازش خبر میرعلی که ماکان و امیاوضاع
 
  !الیخی نبود که بشه باز هم گفت بيزی چگهی دنجاشیا

  نایآدر.. کردي دور گرفت و دوباره سرفه ااری        فربد صورتش رو از سام
 
 : زدي کاله پسرش مشغول باد زدن به خودش ، پوزخندبا

  !شهی نمضی کارت مرنکهی با اگهی االن هم که د-         

  هم مهربانانه نای زد ، که آدري    فربد سر بلند کرد و بهش لبخند    
 

 ... رو داد جوابش

 .. رو به آغوشش برگردونداری        بلند شد و سام

 : نشستنای آدري مبل روبروي که به باال انداخت ، روی        با نگاه

 ! مامان کادومو نگاهم نکرد-         

  ، اجازه نده برادرش دهی مشینی که به بینی کرد با چی سعنای        آدر
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  :نهی صورتش ببي رو توغم

 ! شده که ی حال بهم زنهی!.. ولش کن مامانو -         

 : و ادامه داد دی خندی        تصنع

 ؟ !يناراحت شد.. بشممی قربون داداش-         

  موهاش يدستش رو که تو.. مبل ،کنارش نشستي        بلند شد و رو
 

 : زدی کرد ، فربد لبخند کمرنگفرو

 !الاقل پرتش نکرد تو صورتم ..؟ !ی ناراحت چ-         

 ! آره ؟ي فربد ناراحت شد-         

 : و بلند شددی خواهرش رو کشینی        ب

 ! برو بابا -         

 : شده بهش زونیآو.. هم بلند شدنای        آدر

 ! ؟يری مي دار-         

  !نیی پاادی کنم تا من نرم مامان ن فکر-         

 : زور زد بغضش رو پس بزنه نای        آدر

  از دست مامان ناراحت ي اگه بخواي خنده داریلی فربد خ-         
 

  که عقلش قد گنجشک هم ی طفلنیآخه از ا ! شیشناسیتو که م!..یبش
 
 ! ؟شهی آدم ناراحت مستین

 !؟ي آدر-         

  !شعورهایب!.. مگه ؟مگی دروغ م-         

         فربد با چشمهاش گرد شده و لب خندان برگشت و بهش نگاه 
 

 : کنهی بار نتونست بغضش رو مخفنی انایآدر..کرد

  مشت آدم هی وسط سادمیمن خودم تنها وا..گهی دگمی راست م-         
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 .. ،ری و حقارزشیب

 :        بغضش شکست

  !یستی تو هم که ن-         

 :       بغلش کرد  

 .. آدر-         

 از بابا ، مامان خودم که !..خورهیحالم از همه شون بهم م.. نه نگو-         
 

 .. فرداد ، ي پولهابخاطر

 :        هق زد و ادامه داد 

 بخدا !.. هر ماهشه فربد هیایتالی جواهرات اسی مامان دردش سور-         
 
  با تو رفتار ينجوریا!..واشون رو داشته باشه که هکنندیتملق فرداد رو م!..
 
 !کثافته !  کالغههی..؟! مادره نیآخه ا.. کهکنهیم

  که افتاد ارینگاهش به سام..دی        فربد موهاش رو نوازش کرد و بوس
 

  ، بهش ای بگفتی که انگار مي ، جوردهی و دست تکون مخندهی مبهش
 

 : زد یچشمک

  !یی برم دادی با-         

  به پشت سرش ی نگاهنایآدر.. رو از خودش جدا کرد نای        و آدر
 

 : و بعد که روش رو برگردوند ، اشکهاش رو پاك کردانداخت

 !تنگ شده بود.. دلم براش!.. ؟شناسمی مامان رو نمیکنی فکر م-         

  کرد ی رو به دندون گرفت و سعنشیی لب پانای حرفش ، آدرنی        با ا
 

 :که البته موفق نبود!. نکنه هیگر
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  ..یگیاون وقت هم م!... فربد ي خودت کردکاری چي با لجبازنی بب-         

 : و با هق هق ادامه داد دی چشمش کشری زی        دست

 ! ناراحت نشو-         

 : شونه اش زد و با لبخند ازش فاصله گرفت ي        فربد رو

 ! ؟ينجوری ای همه چشهیدرست م!.. خب ناراحت شو-         

 : با مکث ، پشت سرش راه افتاد نای        آدر

 تا ..؟! حاال ی کنکاری چيخوایم!..ادی؟ فرداد کوتاه نم !ی آخرش چ-         
 

  شهی تو شهرك اندي اون واحد چهل متريتو..هی ي توگهی سال دچند
 

  که با ی حقوقيچقدر هر روز از صبح ساعت هفت تا چهار ، برا..؟ !یبمون
 

  کهی در حالی تومن ، بلند بشونیلی ممی و نکی شهی کارش هم ، نماضافه
 

 .. خودتي روز روشن خونه ي توفرداد

  و یبا فروش آپارتمان قبل!. من نبودياون خونه  ! زمی عزي آدر-         
 

  ي هی هم که هدنیماش!.. دهمش رو هم من نداده بودم کی ، نمیماش
 

 .. بودتولدم

  خودت که هی قبلنی خونه و ماشیول..حاال اونا رو نه !.. خب لهی خ-         
 

 .. فشم که مال خودت بوديالیو!..بودند

  ادمهی !..ی هست آجادمی!.. داشتم ؟ی چي بندازادمی يخوای االن م-         
 

 ! فرداد رو ندارم يمن آشناها ! ی ولرمی پسشون بگتونمینم!...

 .. شدنداطی        وارد ح

  !اری سامشی برو پ-         
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 ..یشی نمفشی که حرياگه قبول دار.. خب-         

 : ادامه داد نایآدر.. سمتشدی چرخضی        فربد با غ

 !.. بگم اول ی چخوامی گوش کن م-         

  بدونم جواب یاونم وقت!..کنهی مرده ام هم به فرداد التماس نم-         
 
  !دهینم

 .. فر-         

  !رمیدارم م!.. دنبالميای بخوادی نم-         

  !کنمیخواهش م!.. فربد بخاطر من -         

  :ستهی خواهرش وادارش کرده باي هی گرفته از گري        صدا

 ؟!باشه  ...مینیبی رو مگهی آخر هفته همد-         

 .. باال آوردی عقب رفت و دستش رو به نشان خداحافظگهی قدم دهی        

  دونمی که نمياون آخر هفته ا.. عمرم باشهي آخر هفته نی بدتردی       با 
 
 !يآدر ..نمتی ببستی چند وقت بعدش قرار نتا

  امضا زدن به نی شونه و گوشش گرفت و حنی رو بلشی        رضا موبا
 

 .. پوشه ، با پشت پا در رو بستي روي هابرگه

 ! رضا ؟-         

 ؟ !ي چطور-         

 ... خوبم-         

 ! نه ؟ای آخرش ی دکتر رفتشبی د-         

 .خوبم داداش..ری رفتم با ام-         

 !؟يدی نجف زاده رو شن-         

 : فربد با مکث اومدي        صدا

 ! خب ؟-         
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 ! فروخته ؟یمتی با چه قشی حدس بزن جنسهاش رو سه روز پ-         

 ! فروخت ؟-         

 ! در واقع تموم کرد-         

 ! بگو-         

  !دی خرمتی پنجم قکی -         

  رو لیموبا..و برگه ها رو داخل پوشه برگردوند.. امضا رو هم زدنی        آخر
 
 : دست گرفتبا

 ؟! داداشیهست..؟! فربد-         

 ! ؟ی مطمئن-         

 !خودش گفت !  بودمیمی االن دفتر کر-         

 ؟!شکان  ا-         

 !باباش گفت !.. اشکان که چهار روزه قطره -         

 :رضا ادامه داد..دی نفس سرد فربد رو از پشت خط شني        صدا

 !؟ي با الهه حرف زد-         

 بدونه هم شدتش رو ..دونهی نميزیالهه چ..شی دو ساعت پنی هم-         
 
  !دونهینم

 !گفت؟ی می چ-         

  ری درگنقدریگفت ا ..دمیحال باباش رو پرس!..خوب بود!.یچی ه-         
 

 ! بهش نگفتنيزیچ!.. خونه ومدهی چند روزه نکارشه

 نجف !.. بگن اصال ؟ خواستنی میچ!  نگفتن يزی خوبه که بهش چ-         
 

 !. تمومه کارش زاده

 ! بگم ؟ی چ-         
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  شده حاضر نشده به  نابودچارهیاون ب!  رذل باشه ؟یکی تا چه حد -         
 

  بهش زوی پاشم زنگ بزنم الهه همه چگهی مطونهیش!.. بگه يزی چدخترش
 

  !بگما

  دخترش رو بندازه وسط خواستیاون اگه م! خب ؟.. چرت نگو -         
 

 ! اومدی بال سرش نمنی که اماجرا

  بخواد نجای تا اکردمیاصال فکر نم!.. پسر عاشقش شدم ی ول-         
 

 ! وا بده نای زودتر از اکردمیفکر م..ستهی فرداد بايروبرو

 ؟! شدیچ!.. حاال وا نداد -         

 ؟!آره!.. داره فربد ي فکرهی حتما یول!..بدبخت!.. خب یچی ه-         

 ؟! مثال ي چه فکر-         

  البد دونمیچه م.. نشده الهه رو ی راضنکهی ایول !..دونمی چه م-         
 

 ! گرم هستییجا هی به پشتش

  هم ي فکرچیفکر نکنم ه!  پنجم ؟کی یگیمگه نم!  به کجا ؟-         
 

 !  مثال داشته باشه؟تونستهی میچ.. که گرفته داشته باشهیمی تصمپشت
 
  پدر هی کرده که يفقط کار ! گهی ازش نمونده ديزیاالن چ !..یچیه
 
  !نیهم..کنهیم

 ؟ !؟ چرك !سنگ ! لجن ؟! ؟ ساخته شده ی فربد داداشت از چ-         
 
 ؟!؟ سواستفاده تا کجا ! فکر کنه ممکنه الهه بشنوه ادی واقعا نمیعنی

 ..رونی        هر دو نفسشون رو فوت کردند ب
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 .. برمدی رضا با-         

 .نمتیبیم.. باشه-         

  ، شیشگی جذاب همي از همون مدل لبخندهایکی        فرداد با 
 

  نشون بده ، هر دو سمت شتری که اقتدارش رو بي رو جوردستهاش
 

 : گذاشتشیصندل

  !ای رومی بهتره بهش نگ-         

  داد و همون لحظه ، دختر فوق العاده هی تکشی        اشکان به صندل
 
  به شکل تشکر با انگشتهاش نشون داد ی مترجم روبروش ، عالمتيبایز
 

 ! فرداد کرد ي حرفهايجمه و شروع به تر!.. که گذشتهییای شب رويبرا

 ! ها و مترجمها رو عوض کرده بودی ، تمام منشدی جدتیری        مد

  تمام ي دستور داده بود براینی کارگزمی        اشکان هشت ماه قبل به ت
 

  اون رشته باشند ، و اما ي و نخبه هایرانی االمکان پرسنل ای ، حتواحدها
 

  !کردی فرق می کمطیشرا!  ها ی مترجم ها و منشيبرا

 !کردی فرق مادی        در واقع ز

  عده نی مربوط به استخدام اي بخشنامه ری که زی کوتاهي        تبصره 
 

  ، گذارمی پام رو داخل شرکت میوقت" صورت بود که نی به اقای بود، دقداد
 
  شده یحت!  کار نکنه نجای شهر نباشه که انی تو اییبای دختر زچیه
 

  !دی استخدام کنی ، و بعنوان منشدیاری بهی همسايرو از کشورها دنسرها
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  ای بخندند و دونستندی بودند نمدهی        ماکان و فرداد بخشنامه رو که د
 
 ! پاره اش کنندنکهیا

  بخشنامه الزم االجراست ، گفته نی انکهی ، و ادی        اشکان بعنوان تهد
 

  که ی نحسي هم به سالهاگهی د شرط حاضرم چند سالنیفقط با ا" بود
 

  بطور انهی خاورمي ام رو توهیمن روح!.. کنم اضافه کنمی زندگنجای اقراره
 

 "! از دست دادمکامل

 :        فرداد ادامه داد 

  ي تو نقشه می بهش بگنکهیمگه ا!..ستندی نیافتنی دست اهای رو-         
 
  !یمن

 :        مها بهش نگاه کرد و لب زد

 " ! گهیبخورمش بره امشب د"        

  دهی شنی عربي از طرفهایکی ، از دهن ی براوو ، با لحن عربي        صدا
 

 :فرداد ادامه داد..شد

  رسمی و بهت مکنمیمن به سمتت حرکت م !..ی مال منمی بهش بگ-         
 
! 

  زی مي آرنجهاش رو روي گرفت و جوری اش رو از صندلهی        ماکان تک
 
  دخترك مترجم خورد ، که اشکان ي شونه اش به شونه بای و تقرذاشتگ
 
  مترجم نی بشه با اشی اون روبرو ، دست چشم و ابرو اومدن برداره و حالاز
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 ! نداشته باشه يکار

  یلیاکثر آدمها ، خ !..می ، چون مثل اکثر آدمها نبودمی ما موفق شد-         
 

 ...دارنیهاشون برم و دست از نقشه شنی مدی ناامعیسر

  ی ، رو به ماکان عصبانيروزی        اشکان دو تا انگشتهاش رو به عالمت پ
 
 ! باال برد ،

 :        که ماکان آروم لب زد 

 !ي فک کرد-         

 : حرفش رو گرفتي به هر دو ، دنباله ي        فردا با چشم غره ا

 ما مثل همه ..ه اش اکثر آدمها باخت کامال قبول شدي برا-         
 
 !..دوستان ..میستین

  از فرداد ، تمام افراد حاضر در جلسه ، بلند تی        بلند شد و به تبع
 

 ... هاشون رو باال گرفتندوانی و مثل فرداد ، لشدند

  از پونزده شی که اعالم کنم با رشد خالص بکنمی افتخار م-         
 

 جناب  !..ستی ما نبی ، رقایآس ي در حال حاضر توی شرکتچی ، هيدرصد
 

 !.. و نجف زاده يروزی فيآقا

 فرداد .. بگذار من ادامه اش رو بگم یعنی        اشکان دستش رو باال برد 
 

 :دی کشالخی تکون داد و اشکان بسر

         - God bless their souls!  

 ! )امرزدشونیخدا ب        (

 : رو باالتر بردوانشیفرداد ل همه بلند شد و ي قهقهه ي        صدا
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 ! شما ی به سالمت-         

  بزرگ وسط سالن بلند شده بود رو ، زی که از اطراف میی        صداها
 

  وانی با لوانشی لیوقت.. آرام کردبای رو به ماکان تقريشخندی با ناشکان
 

 : ، بهم خوردبای زمترجم

  !الی شی به سالمت-         

  که ی براقي با چشمهاالی داد و شرونیش رو تند ب        ماکان نفس
 
 : رو چند برابر کرده بودشییبایز

 ! اشکان ی به سالمت-         

 : و صداش رو رو به حضار باال برددی کشیالخی ماکان بي        اشکان برا

  are you ready !..گرهامونی تو کار جمی دوستان وقتشه بر-         
 
!? 

  سالن ي ، فضانی و التی و عربی به فارسي شاد و پر از انرژي        بله ها
 

 .. گرفترو

  عوض کرد و کنار ي کنارزی مي روي اگهی دوانی رو با لوانشی        مها ل
 

 : قرار گرفتفرداد

 ! رو چهار بارت ي بذارگهی دوبار ددمی شمالمو ميالی و-         

 :        فرداد لب باالش رو تر کرد 

 ! چند متره ؟-         

  و بعد دی بازوش کوبي روی گفتنشعوری        مها با آرنج آهسته همراه ب
 
 : هاشون رو بهم زدندوانیل
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 ! معامله قبوله ؟-         

 ! قبوله -         

 ! غربونش -         

  ي از دوستهایکی ي جلوتر رفت و دست رو شونه های        اشکان کم
 

 : انداختعربش

 ! ما داره ي برایی آفر باقالزمی مهند عز-         

  که گفت رو ي"قربون خنده اش برم " خنده زد و مها با ری        فرداد ز
 
 : اشکان کرد به

 ! باقلوا -         

 :        اشکان دستش رو تکون داد

  ی ساسي سونگ هست براهی !..یی باقلوایلیآفر خ!  باقلوا -         
 

 .. که گوشش ندادی بگنیخواینم..هی و عربیرانی انصف!..سالم..مانکن

  پسرها ، باعث شد اشکان با خنده ي دخترها و و نعره غی جي        صدا
 

  ی سالن رو به منشستمی قطع کنه و با اشاره به سیی "ی اک" رو با حرفش
 

 : کنه جلسه

         - high volume...! انیبگو بچه ها ب!  

 : شدکیفت و به ماکان نزد رو گرالی        دست ش

 ! کن دای کاپلتو پ-         

 ! باعث شد ماکان نتونه جوابش رو بده کی بلند شدن موزي        صدا

  نعره زد که همه صداش رو بشنون ي        اشکان وسط قرار گرفت و جور
 
: 
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  !میخونی رو ما مهاشیرانی ا-         

 :شروع کردند        آهنگ شروع شد و اول عرب زبانها 

  کل کل الکالمهی بی سالم عالم عالم حبی        ه

 .. المدامهی سالم عالم عالم انت روحی        ه

  شده از دی کامل ناامشبی فکر کرد که دنی حرکت، به انی حالی        ش
 
  رو شکست یرانی پسر فوق جذاب انی دنس هم ، اي بتونه الاقل تونکهیا

 
  !بده

  بود که اشکان با خودش به ي کلمه ادیتما و بدون ترد        جذاب ح
 
 ..نگاهش کرد...و تا قبل از اون! آورده بود رانیا

 !        نچ 

  !دهی        ند

 : ها بودیرانی مال اي کوتاه بعدي کهی        ت

 ! به تو دل ندم؟شهی        مگه م

 :        و باز عربها

 یالی حب الخی هی انت التالیالی حب الخی هی        انت التال

  هنرهاش استفاده کنه تا ، ي کرد از همه ی خورد و سعی چرخالی        ش
 

  !..ارهی تر از رکورد مها رو با اشکان به دست بی به مراتب طوالني رابطه
 

 که .. دلچسبش با اشکاني رابطه می ماه و نکیبا !.. مها در صدر بود فعال
 

  !کردی ماه از کات شدنش ، بهش افتخار م هنوز بعد از چهارالبته

 : سالن کمتر از ده نفر بودند بلند شدي ها که تویرانی اي        صدا

 .. سالم یبی حبای زدم ای        دلمو به در
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 ی و الحکی انتقالی        ال ال ال اترک

  نه نه نهزمی عزيذاری که تنهام میگی می        ه

 ..ی غمستی نی که باش توی        نه نه نه عمرم

 هیای ال ال ال اویبی حبالکی        انا اترك الخ

  کل کل الکالمهی بی سالم عالم عالم حبی        ه

  المدامهی سالم عالم عالم انت روحی        ه

 : لب زدالی        ش

 .. به تو دل ندمشهینم!         نه 

  که يزیچ!..ت دل دخترك قنج رفي تويزی وچدی        اشکان خند
 

 نگاهش .. من رو ندارهییبای با زییای قدرت روی که کسنهی اواضحه
 

 از وجنات اشکان کامال  !..دی هم سابي به فرداد افتاد و دندون روناخواسته
 

  که به زبان هی بود که چقدر آقاتر و باشعورتر از اون فرداد لعنتمشخص
 

  قطر شدند ي فرداد تويالی و که با هم واردي بارنی دو ماه قبل ، و اولحال
 
  از شتری دوست ندارم بمونهی نمادمی! من سرم شلوغه" بهش گفته بود ،
 

 "!خودت حسابش رو داشته باش و بهم بگو !.. نفر باشم هی بار ، با چهار

  ساعت کی بهش گفته بود ، که تا نوی روح ای سرد و بي        و فرداد جور
 

 ! اومد ی نمالی شي لبهاي روی مصنوعی هم لبخند حتبعدش

 ! که با خودش نکرده بودیی        چه فکرها

 !        فقط چهار بار 

  اشکان تمرکز کنه ي دور کنه و روشیادآوری کرد ذهنش رو از ی        سع
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  ي ای اون ماسک دختر کش چه روانری زدونستی که نمیبه هر حال کس!..
 

  !دهیخواب

  نفس بند کننده اش رو ي و چشمهادندیدیم فرداد رو کلی        همه ه
 
 !؟يچهار بار باهاش بود!  واقعا ؟گفتندیو بهش م!..

 !        خوش بحالت 

 یالی سحره لی هی انت فقالی هیالی سحره لی هی انت فقالی        ه

  تر کرد و کی        فرداد دستهاش رو باالتر برد و مها رو به خودش نزد
 

 هر دو لب زدند نوا با خواننده هم

:         

 !یالی ، ندارم خی که تو باشی        وقت

  فقط دمیشرفمو م!..جووونم :         مها آهسته کنار گوشش زمزمه کرد
 

 !بخند باز!.. از خنده هات یکی يبرا

 : و همنوا با عرب زبانها خونددی        فرداد خند

  ..ی و الحکی ، انتقالی        ال ال ال اترک

 .. شده بودندکی به فرداد و مها نزدالی       اشکان و ش 

         اشکان چشم از دختر روبروش گرفت و به فرداد نگاه کرد که با 
 

 : براش خوندچشمک

 ....زمی ، عزيذاری که تنهام میگی می        ه

 :        اشکان هم جواب چشمکش رو داد 

         نه نه نه

 ...ی غمستی نی، تو که باش ی        نه نه نه عمرم
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  برگشتم به کدوم دونمیخودم م.. هفته اس آروم و قرار ندارمهی        
 

  !ارمی خودم ني به روخوامیباز م..دوران

  بود که نی ذهنم ، اي مقابله با افکار گند زده ي راهکارم برانی        آخر
 

 ..رب کم چي های بستندی تا مقاله دانلود کنم در مورد فواچند

  !چکسیبه ه..        به مهرو نگفتم

 ..یچه وقت !..ی برگشتم به کدونمی خودم می        ول

  رو به در میهزار بار گوش.. شده رو پاك کردمپی تاي        هزار بار متن ها
 
 !دمیکوب ..واری دو

  !يری نمادمیاز  ..يری        نم

  شهی رو نمی لعنتيو که تدمیفحش م..زنمی مبی به خودم نهی        ه
 

 !شه؟یمگه م..دیبخش

  ی چي واسه گهی ، مخورهی ، غلت مخورهی        باز اون غلتک فکرم غلت م
 

 ؟!یکنی باور نمآخه

  بهت خوامی بود که حس کردم منی امروز اهامی اوج بدبختي        نقطه 
 

  خورهی نگاهم سر می شکسته ، از بس پرتش کردم ، ولمیگوش.. بزنمزنگ
 

 ! تلفن اتاقم يرو

 ! کار کنم ؟ی        نگاهم رو چ

 ؟! بشکنمشی        با چ

  !ی        لعنت

 اگه هم ... بهش گفت دلم تنگ شده حتماشهینم.. که هستینی        ا
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  دیشا.  خوب اون موقع سال فشم بود ي هواي هست ، برای شدنتنگ
 
 ! فربد شتریب

 .. گلمی        داداش

  يالیو.. فشممی افتادم که رفتي روزادی ی بود ، ولی کنمدوی        نم
 

  کنار رودخونه ، میرفت..؟!رونی بمی بریگفت..یلیصبح هوا خوب بود خ..فربد
 

 ؟ !ادتهی..میدی خنک دراز کشي چمنزارهايرو

  يدیتو پرس.. از کنارمون گذشتنددشونی دختر و پسر با سگ سفهی        
 
 ؟!ي سگ دوست دار،

 !ادته؟ی        

  نیدرد آوره که ا... من بودي پايسرت هم رو..ي بوددهی        دراز کش
 
 ! هنوز؟ادمهی

 ! مونده باشه؟ادمی دی        چرا با

  ازش رمیگی رو می ، با چنان سرعتعی و بعد سرفتهی        نگاهم به تلفن م
 
 ! در حال مبارزه با نفسممکنمیفکر م.. که انگار بهم فحش داده باشه،

 "!خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        

 پس مطمئنم عقلم خوب !.. برگشتم به کدوم دوران دونمی        چون م
 

  که افتادم کردیعقلم خوب کار نم.. بودمنیاون موقع هم هم!..کنهی نمکار
 

 !فتی کثي دام چشمهاتو

  که بهت فکر دهی بهم آالرم میو فقط وقت.. پسکنهی        عقلم کار نم
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 ! باشم دهی ، که خوابنکنم

 !ادی        خوابم نم

 ؟ !شهی        باورت م

 "!خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        

 ..ی باز لعنتکنمی        دارم بهت فکر م

 ؟ !ی هستی        تو چ

  کردن هات دروغ يسر هم بند حرفهات و ي که همه دونمی        م
 

 .. بازی هیول..دونمی منویا..بوده

 ..کنمی نگاه ملمی و به موباچرخمی        دوباره م

  بدم يزی چي اهی هدهی داشته باشه به خودم ازی نخودمی روز بدی        شا
 
 !فحش بدم بهت ... بهت تلفن کنم ونکهیمثال ا..؟!

 .. رو دلم مونده يزی چهی        

  هیدنبال ..خوامیم..ادی که ازم بر نمدونمیم..ارمی اسمت رو بتونمی       نم 
 
 نگم باز شدم اون .. راحت بکنم بندازمش دورالیکه با خ ..یعنی ام يزیچ
 

 ..یول.. و بدبختفی ضعي الهه

 !؟ی چکارت کنم لعنتدونمی        نم

  مبل ي رو هدف ازی تکه گوشت متحرك، بهی نی        امروز همه اش ، ع
 
  به خودم دیواقعا با..دیشا..افتادمی مبل مي تخت روي تخت ، و از روي رو،
 
 ! بدمیفی تخفهی

 "! خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        
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 فشار ..رمیگی دو تا دستم منی محکم و بعد بدمی        سرم رو تکون م
 
 .. هامقهی به شقدمیم

 ..که فراموش..ن اونقدر قدرت داشتم         م

 ؟!        کدوم قدرت

  نصف و ی زندگهی جون ، مهی آدم نهی        من سکته کردم ، و االن مثل 
 
  نگاهم ی هم بابا با نگراننیی بخوام از چند تا پله برم پایحت.. دارممهین

 
 ..کنهیم

 !يکردی من رو درست نمي مورد عالقه ي غذا،یگی        دروغ م

  آشغال رو پشت ي دست اون دختره دمیخودم د ..دمی        من خودم د
 

 ..کمرت

  که يدید..ی درست متوجه بشیتونستیتو نم..زمیحالت بد بود عز"        
 
  ي بدصی درست تشخیتونستیبنظرت تو اون حال ، م.. بعدش ي شدیچ
 
 "!؟

 !ی لعنتیگی        دروغ م

 ؟!شهی ، چرا دلم باهات صاف نمیگی راست ماگه..کنمی        من باور نم

 ؟ !ی باششمی        چرا دوست ندارم پ

 ! انگشتت هم بهم بخوره واهمه دارم؟نکهی        چرا از ا

  عی ، سرتی قبلي ، موقع گندهاگهی دي ، وقتهاادمهی        من قشنگ 
 
 ؟! باورت کنمتونمی االن ، چرا نمیول..کردمی ، باورت مدمتیبخشیم

 !خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        
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 ؟ !هی چیدونیبه قول خودت م!.. ؟هی چیدونی        م

  ي لباسم افتاده هنوز اون گوشه روستی ذره هم برام مهم نهی        اصال 
 

 !کاناپه

 ..هوی شد سی چرا چشمهام خدونمی        نم

 !که کجا افتاده  ستی        اصال برام مهم ن

 .. اون تاپ کوتاه و دامنِي دلم تنگ شده برایکنی        فکر م

 ..دمی دورم کشدهیچی نرم پي پتوي        دستم رو رو

 !        هه

  بمونه که هر روز برم بهش ذارمی ميفکر کرد..        عکسش رو پاك کردم
 

 ! کنم و باز دوباره البد گولت رو بخورم؟نگاه

 ..ده به همون        ب

 ..        به همون بپوشه

 ..خورمیم..گول چشمهاتو ..نه باز  .. خورمی        من نه گولت رو م

 .. سرمي رودمی        پتو رو کش

  !یچیه..یچیه..زنمی        نه بهت زنگ م

 ...ي من مردي        برا

 "! خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        

 ..کنمیباور نم.. لجني        دروغگو

  ادتی!.. هست؟ادتی.. مرسم بابابزرگميتو..من بهت قول داده بودم "        
 

  رفته ادتی!.. ؟خورهی نمي اگهی که گفتم انگشتم هم به زن دهست
 
  انتی خودم خي اههیمن به چشم س!.باور کن الهه ..نخورده..خورهینم!..؟
 

 "! کنم؟
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 .. و چشمهام رو محکم فشار دادمدمیز کش        درا

  نفر وفادار هی به یتونیتو نم..يکرد ..ی نکرده باشیتونی        نم
 

  ستیدست خودت هم ن ..ي خلق شدينجوریا..جنست جلبه ..یبمون
 

  همه رو دنبال خودش ي بخوانکهیچشمهات بدون ا..دیشا
 
 دروغ ..شناسمتین مم..یگیدروغ م..ی وفادار مونده باشتونهینم..کشونهیم
 
 ..رمیگیمن باهات تماس نم..یگی دروغ ميدار..یگیم

  یچ.. ازم مونده که ی چگهیمن د.. اصال توي        چکار به من دار
 
 ! بخدا فهممتیمن نم..؟ !يخوایم

 "! خورش کرفس..میکردی مورد عالقه ات رو درست مي غذامیداشت"        

 سر تا پات با دروغ شکل .. دروغهمه اش..یگیدروغ م..        دروغ 
 

 ! فرداد ییلعنت خدا..تو ..گرفته

 خواب آلود به فردا نگاه .. چشمش رو باز کرد و سر چرخوند هی        مها 
 

 ..کرد

 ! در بود ي نگو صدا-         

  لحظه باز کرد و هیچشمهاش رو .. خورد و رو بهش کرد ی        فرداد غلت
 

 : بستدوباره

 ؟ !یینجای تو هنوز ا-         

 : بالش فرداد گذاشتي        مها سرش رو رو

 ! برسونمتی تو فرودگاه بهم گفتشبی فکر کنم خودت د-         

 ! اونجا نبودنمی چون ماش-         
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 !برسونمت خونه ، بعدش هم برم .. اها-         

 ! اوهوم -         

 ! اوهوم و درد -         

 .. دوباره بلند شد زنگ دري        صدا

 ! محل ی خروس بنی اخوادی می چ-         

 ؟!ی امروزم بمونيخوایم.. ولش کن-         

 : زد ی مها برقي        چشمها

 ! ؟يخوای که نمنموی عوضش ماش-         

  ممتد زنگ ، باعث شد فرداد ي بار صدانی خنده زدند و اری        هر دو ز
 
 .. چشمش رو ببندههی

 ؟!فرداد !..اروی هی عصبانیلی خ-         
         
 ! آشپزخونه ؟-         

 : بازوش زد و بلند شد ي        رو

 !برو اومدم..خوامی نه سونا م-         

 .. ، زانوهاش رو جمع کرد و بلند شدي خفه اغی        مها با ج

  امیه پ اون همنیب.. رو چک کردلشی        فرداد وارد سالن شد و اول موبا
 

 تا به در .. چتش شدي ، با تعجب وارد صفحه دی رو که دالی ، اسم شها
 

  !دهی کششی هم متنش رو خوند، با همون نگهیدوبار د..برسه

  اشکان شر ي رو براامی نگاه کنه ، پی چشمي تونکهی        و قبل از ا
 

 "!  االن ؟شتهی پ":  هم متن خودش رو که رشیز.کرد

 ! رو نگاه کردی و چشمدی خند        سر خوش

 .. که گفت ، چشمهاش رو بستي " اه" و با دی کشی        پوف
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  در رو باز کنه ، متوجه شد نکهی اش رو مرتب کرد و قبل از اقهی        
 

 ..ستی هم مناسب نشلوارکش

  و در ، غرغر کنان برگشت داخل لشی موباي کر کننده ي صداونی        م
 

  :اتاق

 ! آخرش شمی رخی بمونهیم..  بچه رو رد نکردم برهنی ا-         

  هی به در تکنهیدست به س.. ، در رو باز کردی        برگشت و با اوقات تلخ
 

 : ، مقابلش قرار گرفتنیلی روشن و براق آي و چشمهاداد

 ..؟!ي اومدی ک-         
         
 ؟!ي چرا در رو باز نکرد-         

 !ودم  خواب ب-         

 : و نون تازه رو باال گرفتمی با ذوق ظرف حلنیلی        آ

 !ي اومددونستمیم.. آوردمی برات چنی بب-         

 ! آها -         

 :دی به داخل خونه ، دستش رو جلو کشی با نگاهنیلی        آ

 ؟!يدوستم دار ..ای ب-         

 :ت چونه اش رو خاروند و ظرف رو گرفری        فرداد ز

  ..نیلی آرمتیگیم.. آره-         

  خودش رو گرفت يفرداد جلو..  زد ی برقنیلی آي        چشمها
 

 :ادامه داد..نخنده

 ! کنم تی که ازش خواستگارادی فقط بذار داداشتم ب-         

 : دادشینی به بینی چنیلی        آ

 !یگی می الکدونستمی م-         
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  جلوش رو فشار داد تا خنده اش مشخص ي دندونهای        فرداد کم
 

 :نباشه

 !شک نکن .. روز آخرشهی رمتیگیم..؟! چرای الک-         

 : دستهاش رو پشت سرش قالب کرد نیلی        آ

  !دونمیم!..ی الک-         

 !تی خواستگارامی باش تا بیدختر خوب.. برو خونه حاال-         

  !يای بدیقعا باوا!... خودت رو مسخره کن -         

 ! ؟يریم!.. هووف -         

 :دی کشی پا ، داخل خونه سرکي پنجه ي        رو

 !؟یی تنها-         

 :        چپ چپ بهش نگاه کرد

 ! بزنم تو گوشت ؟ای يری م-         

  !گمی به محسن م-         

  نگاهش هنوز به پشت سر فرداد بود که ی قدم عقب رفت ولهی        
 

  :بستی در رو مداشت

 خدا بهت رحم !  باشه شتی پی خدا بهت رحم کنه فرداد اگه کس-         
 

  !کنه

 ! بخوابونم تو گوشتدهی دو تا کشامیبرو تا فردا ب!  برو -         

 !؟یدونینم!..امی فردا که نم-         

 ! ؟يای نیواسه چ.. نه-         

 .. دای که امتحان رانندگ-         

 ! خبلهیخ..آها.. آها-         
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  دفعه هم قبول نشدم خودت کمکم نی اگه اي فرداد قول داد-         
 
 !رمی امو بگنامهی گواهیکنیم

 ! قول رو دادم؟نی من ا-         

 .. خودت-         

  ، برات ی ، درست و حسابی من فقط گفتم اگه مثل آدم قبول بش-         
 

  !رمیگی منیماش

 !افسره باهام لجه  -         

 ! نشدمیبرو تا عصبان..صبحه کله سحره .. برو خونه بچه -         

 ..کنهیمادربزرگ همش غر غر م.. حوصله ندارم-         

  ی کنی گوشه حرف نزن ببهی نیبرو بش!.. خب یزنی از بس ور م-         
 

 ! کار داره باهات

 ! ؟رونی بمی کم بچرخهی می بريای م-         

 :دکنانیتهد.      فرداد دو قدم به جلو برداشت  

 .. کهشدمی می عصباندی نبا-         

 : عقب عقب رفت تندنیلی        آ

  !وونهید... خب-         

 مها .. رو باال زدشرتشی گذاشت و تي کناري سکوي رو رولشی        موبا
 
 : سمتش دست دراز کرد به

  !ززمی.ز. کمکت کنم عای ب-         

 دست .. بلند شدلشی موباي رو هنوز رد نکرده بود که صدانی آستهی        
 

 .. رو پس زد و برگشتمها

 ! اه گهی دای ب-         
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  شکار ، بدون ی اشکانه و حسابدونستی که منی از ادهی کششی        با ن
 
 : بچرخه سمتش لب زدنکهیا

 ..صبر.. اومدم-         

 ! تا محو بشهدی طول کشهیج ثان باز شده ، پنشی        ن

 !        چشمهاش گرد شد

 ..        و لبهاش از هم فاصله گرفت

  ابروش ، کم هی کهی ، در حالخوردی دستش داشت زنگ مي تولی        موبا
 

  !گشتی ، برمی قبلشی و نرفتی باال مکم

 ! ؟هی ک-         

 ! فضا نی مها انگار برش گردوند به اي        صدا

 : دهنشي جلودهیبا انگشت کش.. سمتشدی        براق چرخ

 ! تا برگردم یکشی نفس هم نم-         

 : قدم عقب رفت هی        

  !یشی خفه مي چطورینی نفس بکش تا بب-         

  متعجب و بهت زده ، دور شد و در ي مهادی        با چند قدم بلند ، از د
 

 .. بسترو

 :صال زد و در تراس رو قفل کرد اتي دکمه ي        رو

 ؟! الهه -         
         
 ..الهه فدات بشم..زمیالهه عز..می زندگ-         

 ! ؟یخوب.. مم-         

  :ستادی لبه اش اي و روي خورد داخل تراس ده متری        چرخ

  !نیی خودمو پرت کنم پاخوامیم..االن تو تراسم..؟! خوب -         
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 : هول الهه اومد ي        صدا

 ! فرداد -         

  رو از خودش یگوش.. و چشمهاش رو بست دی کشیقی        نفس عم
 

  نکهیبدون ا.. داد و دستهاش رو هر دو سمت بدنش ، کامل باز کردفاصله
 

  رو روشن کری ، اسپدهی کشي بسته و دستهاي کنه ، با همون چشمهانگاه
 

 ..کرد

 !؟ییکجا ..وونهی د-         
         
  !وونهید.. فرداد-         
         
 ..ی بیلیخ..یب.. فرداد-         

  فرداد به لبخند شی بار باعث شد ، ننی مانندش اغی جي        صدا
 

 .. بشهلی تبدیقیعم

 ؟! فرداد -         

 ! ببرمت امی بي تو بهم زنگ زد-         

 : الهه با مکث اومدي        صدا

 !..رمینخ -         

 !.. دنبالت امی بيزنگ زد.. چرا-         

 !اصلنم !.. هوم-         

 ! دلت برام تنگ شده یگی مي قشنگ دار-         

 ..فقط..ری نخ-         

 ! ؟یفقط چ..؟ !یچ..جونم..؟ !ی چ-         

  !تونمینم..اصال.. حرفاتو باور کنمتونمینم.. فرداد -         
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 :و گاز گرفت        لبش رو از ت

  خودت دی بادیشا ...ی تا باور کنی باشنجای ادی بادی شا-         
 
 !تهیواقع...ی که باعث شده منو ببخشيزیچ..ینیبب

 ..دمتی من نبخش-         

  تهی ، واقعی و صدام کنی که باعث شده زنگ بزنيزیچ!..تهی واقع-         
 
  برام جز یشکی هیدونیم. دوست دارمیدونیم..ی نفس منیدونی منکهیا!..
 

 باور .. دروغ نگفتم يباور کرد ..یدونیم..خوامتی میدونیم..دهی نمی معنتو
 

 .. قولم بودمي رويکرد

.         

  کار رو بکنم ، در نیچطور ا..کنمینم ..ی نکردم الانتی من بهت خ-         
 

 ! دق من؟ي نهی جعبه ، مونده رو کاناپه و شده آي لباست توکهیحال

 !خب  !..ی و گولم بزنی کنمی حرفات احساساتنی نکن با ای سع-         
 
  !خورمیمن گول نم.؟

  ، شیشگی همیطانی        فرداد آهسته چشم باز کرد و طرح لبخند ش
 

 : صورتش رو گرفتتمام

 ! خودم مراقبت باشمي دارازیچون ن !..يای م-         

  کنه ری مونه که شکمتو هم سیش نم برای ، پولگهی        بابات تا دو ماه د
 
! 

 ... فقط تماس گرفتم که-         

 ! که؟-         
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 ...خب.. که-         

 ! دنبالتامی من م-         

  !رانی اگردمیمن برنم..فرداد... که مطئمنميزی از چ-         
         
 موش  فراتونمینم..تونمینم ..ستی نی برام ، کار راحتدنتی بخش-         

 
 ..کنم

         
 !سخته ..یلیخ..سخته باورش..یعنی.. باور کنمتونمی اصال نم-         
         
 ..فکر کنم ..نکهیبه ا..دی دارم شااجیاحت.. به زمان -         
         
 ! فرداد ؟-         

  !زمی عز-         

 ؟!يدیگوش م ..ي دار-         

 !فهممیم...ي داراجیتبه زمان اح... معلومه-         

 ..امی بشه که با خودم کنار بي جورهی..دیبا.. اوهوم-         

 ! دارم؟اجی من به تو احتیفهمیتو هم م!..فهممی م-         

  !نمتیبب.. دوست ندارم..من..دونمینم..ن.. آ-         

 .. هم فشردي        چشمهاش رو بست و دندونهاش رو رو

  !خواستی که نمشدی می اون قسمت        قشنگ داشت وارد

  قلب آش و هی نجف زاده ، با دو تا سکته ، و اهِی        دخترك چشم س
 

  همه جا رو پر گهی گندش چند وقت دي که بوي ، اونم با پدرتی ِ درپالش
 
  کنه که ازش متنفرم ی روز روشن ، منو وارد قسمتي توخواستی ، مکنهیم
 
! 
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 !        التماس 

  گهی باباش پول چکاپ ماهانه اش رو هم دنهی چرا صبر نکنم تا بب       
 

 ! ؟نداره

  ، پشت چشم نازك کنه کباری ، تا هر چند وقت ارمشی بينجوری        ا
 

 !درکم کن !باورش سخته  !..تونمی نمکه

  !زمیعز.. من دوست دارم الهه -         

 ..دمیخودم د..ي کردانتیبهم خ.. تو-         

 ..ی ال-         

 :        بغضش شکست

 خودم ..دستش رو گذاشت پشت کمرت..دمیخودم د.. نگویچی ه-         
 
 !دمید

  هیاالن فقط آروم باش و گر..آروم باش..يدیخودت د.. خبلهی خ-         
 

 ..باشه..نکن

  !ي کردانتیخ.. رو شی دست کثافت لعنت-         

 گوش بده ..؟!باشه .. نکنهیگر..وش بدهفقط گ..زمیباشه عز.. آروم-         
 
  یعی حال طبيتو..ي شديتو اونقدر حالت بد بود که بعدش اونجور..
 

  !زمی عزياشتباه کرد ..ينبود

 !ازت متنفرم فرداد !..دمی من خودم د-         

 دو هفته مونده به ..ی تنها گذاشتخودیمنو ب..ي اشتباه کرد-         
 

 اگه اونجا حالت ..شدیاگه حالت بد نم..يباور نکرد منو يحرفها..مونیعروس
 



 2468 

 ..يدیفهمی رو مزی ، خودت همه چشدی نمبد

 !کنمی من حرفهاتو باور نم-         

 ! دنبالت امیکه ب..ی بگنوی بهم ايزنگ زد..ي تو منو دوست دار-         

 ..من ازت متنفرم فرداد ..من زنگ زدم..فقط..هنوز!..ندارم .. من-         

  !یگی دروغ م-         

 !ندارم!  نع -         
         
 زنگ ..درسته .. کهیگیم..یگی با خودت مي حاال داردونمی م-         

 
 ..مم..فقط..زدم

  يایب.. خودش ي ، برگرده سر جازی بذار همه چ-         
 
 ..ی باشدی که بایی جايبرگرد..خونمون..نجایا

 !ونمون؟ تو خشی آوردی چي برا-         

  رونی بینی بلند هق هق الهه ، باعث شد بازدمش رو تند از بي        صدا
 

 ! و چشمهاش رو ببنده بده

 !        همون جام 

  !ي        وسطِ وسطِ گوه خور

 ! صداش مشخص نباشهتی تا عصباندی کشیقی        نفس عم

 ! اونجا امیمن م.. خبلهیخ.. قطع کن-         

 .. اگه-         

  ي رو به قدرنی        باال رفتن دست محمد و اون نگاه سرخش ، نسر
 

  دهن گرفته بود ي که جلوی و حرفش رو قطع کنه و با هر دو دستترسوند
 

 ... قدم عقب تر بره دو
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  !زنمی بخدا م-         

  ي بشه برای کمکدی زانوهاش قرار داد تا شانی دستهاش رو بنی        نازن
 

 ! اش بند اومده بودهی چند روز بود گریبیبه طرز عج..ون کمترشلرز

  نگاه شوکه اش رو از ی عقب تر رفت ولی وحشتزده ، قدمنی        نسر
 

 ! نگرفتمحمد

  ی چیعنی آبرو دیفهمیبابا چرا نم..دی دلتون خواسته کردی هر غلط-         
 
  ، کردی مينجوری انی با نازنیکی..خودت بهم بگو!..دیآبروشونو برد..؟!

 
 !..؟يکردی مچکارش

  تلک تلک دندونهاش ، اسم محمد رو لرزان صدا نی از بنی        نازن
 

 .. برسهی نداشت که به گوش کسی صداش اونقدر جونیول..زد

  و سرش رو که به سمتش چرخوند ، دی شني فقط ناله انی        نسر
 

 گذشته  چند روز نی هوش و حواس ، مثل ای رو همونجور بدخترش
 
  ضی با نگاه دوباره به محمد ، غیول.. لحظه چشمهاش پر شدهی..دید
 

 ! به چشمهاشبرگشت

 .. حاال-         

 :دی حرفش پري        محمد تند تو

 !..دی کنکاری چدیگفتم با!..می چکار کنیگی باز نگو حاال م-         

 :دی نگاه کنه ، دستش رو سمتش کشنی به نازننکهی        بدون ا

 ..فقط من..فقط!.. به خودش هم گفتم-         
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  چشمها و تی ، اون عصبانهی و کمتر از چند ثاننی سمت نازندی        چرخ
 

  تی اون حجم از عصباننی از بنی که فقط نازني ، جاش رو به مهرنگاهش
 
 : بده ، دادصی تشختونستیم

  يبر..ی بگکه خودت!..بخشمتی مينجوریفقط ا.. ، مننی نازن-         
 

  خودم ای ، یکنی کار رو منی و هميدی گوش مای!..ی جلوشون و بگینیبش
 

  اگه خودم بگم ، خدا شاهده ، به روح آقام قسم ، فقط یول!..گمی مبهشون
 
  طالق طول ي ، که روال کارهامونهی اسمت تو شناسنامه ام می وقتتا
 

 ! ...بکشه

  به فشار شتری زانوهاش رو بنینازن... بلند شد و نی        آه از نهاد نسر
 

  نی ، و ادیشنی برخورد دندونهاش رو هم مادرش ميحاال آشکارا صدا..داد
 

 ..رهی اش رو بگهی گري نتونست جلوبار

 .. تر شدکی نزدی        محمد قدم

 ..من هستم.. من باهاتم-         

  اتاق نیر تو ا که انگاینیکنار نازن.. تر شد و کنارش زانو زدکی        نزد
 

 :نبود

  سادمیوا..من باهاتم.. من دوست دارم.. من هستم عشقم-         
 

 خودت بگو ..فقط بگو!..من هستم ..بدون بچه.. با بچه خوامت،یم...پشتت
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  خودش بوده رو به ری تقصی هر چگهیفائزه م!..نی سرش آوردیی بالچه
 

 من .. بگونوی هم تو همنینازن..ستی برام مهم نگهیم..رهیگی مگردن
 

 !.. من باهاتم ؟ی وقتارهی سرت بیی بالتونهی میک..باهاتم

 : و گرفت دی زانوهاش کشنی        دستهاش رو از ب

  هم خودم یمن روح آقام رو قسم دادم نگ..؟ !ی نگی بخاطر چ-         
 
 ..فقط..گهی ديفقط اون موقع منو ندار!..گمیم

  از کجاش دونستی هم نمنی خود نازن کهییروی لحظه ، نهی ي        تو
 

 !بهش جون داد.. رو به دستها و چشمهاش رو رسوندهخودش

 و دستهاش رو از .. وق زده اش رو به همسرش دوختي        چشمها
 

 ! لبهاش گذاشتي محمد جدا کرد و رويدستها

 ! حرفش رو نشنوه ي        تا ادامه 

 ! نگو -         

 : رو از کنار لبهاش دور کرد و دوباره گرفتنیزن ناي        محمد دستها

 ..گی خودت م-         

  !گمی م-         

 : بلند شدنی نسري ناله ي        صدا

  !نی نازن-         

 : ، تکرار کرد رهی محمد چشم بگي از چشمهانکهی بدون انی        نازن

  به دیبا..بگو.. بگمیبه ک !..گمیم.. یکه تو بگ ..یبه هر کس !.گمی م-         
 
 ! بگمیک

 .. کردشتری زد و فشار انگشتهاش رو بي        محمد لبخند محو
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  ، باعث شد کوثر سر شدی تر مکی که داشت نزدیی خنده هاي        صدا
 
  يهنوز در باز نشده بود که صدا.. بشهرهی مبل جدا کنه و به در سالن خاز
 

  دهی لبش کشي گوشه اری اختیب مهتاب ، باعث شد ي ، و بعد قهقه رضا
 

  !بشه

  ي قبول کنه ،توتونستی و نه مخواستی که خودش هم نه ميزی        چ
 
  روحی ساختمون بنی به ای بود که دوباره زندگنی چهار روز گذشته ، انیا

 
 ! رضا و مهتاب ي بود ، با خنده هابرگشته

  پر رنگ تر شد و  هم ، لبخندشي شونه به شونه دی        هر دو رو که د
 

  مهتاب ، کوثر که ي چشمهاي قدرت ، تونی اونم به ا،ی با برقدیفهم
 
 ! ، کوه هم قدرت مقابله باهاش رو نداره یچیه

  برق رو ، پسر خودش بهش داده بود نی ای مقابله اصال وقتي        چه جا
 
! 

 ده اش مهتاب خن..        مهتاب و رضا ، هنوز متوجه مادرشون نشده بودند
 

 : کنترل کرد رو

  تخم مرغ هم گهی منهیبیاالن مامان م!..گاهین... بخدا زشته رضا-         
 
 ! خب میری بگزی برا خودمون چمی خودمون برایب..رنی برن بگتوننینم

 :        رضا ازش جلو زد و وارد سالن شد

  یالن کسکو ا!..کو؟!.. کن فقط دای پيزی چیلی زنبهی من ي برو برا-         
 



 2473 

 ! خونه باشه بگه زشته ؟تو

 : خنده زدری ، مهتاب دوباره زلی اسم زنبدنی        با شن

  !میبری ممیکنی می رو خالخچالی میایهر روز م!..دونمی زشته من م-         

 : گفت ینی هدنشیمهتاب با د..        کوثر شالش رو مرتب کرد و بلند شد

 ..!سالم  ..نی مامان بب-         

 : خنده زدری        بعد ز

 ! برداره زی باز اومده چ-         

 :        رضا دم آشپزخونه برگشت و به مادرش نگاه کرد

  دوباره از تو میخوایما نم!..؟يدیظهره چرا نخواب... سالم مامان-         
 
  !می بردارزی چخچالی

 بازوش  ي روشدی که قطع نمي و با خنده ادی        مهتاب بهش رس
 

 ..دیکوب

 :        کوثر سر تکون داد

  سر هی نیای برداشتن هم نزی چي برانیخوای مگهید.. سالم مامان-         
 

  !دیبزن

  خودش ناراحت به الی به خی و حالتدی        مهتاب دست از خنده کش
 
 ! گرفت افهیق

 .. مامانشی خونه پمی برگمیمن همش م.. عه مامان-         

 : حرف مهتاب اومدي توشدی که وارد آشپزخونه مینی  رضا ح      

  گهی مکنهی گوشم وزوز مریاونجا همش داره ز.. مامانگهی دروغ م-         
 

 !می بهش سر بزنمینر!..هینجوری چرا امامانت

 :        مهتاب چشمهاش رو گرد کرد و به مادرش نگاه کرد
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 ! ادب یب..مامان خودمه!.  هییدروغگو..چه !گهی بخدا دروغ م-         

 :        کوثر

 ! عه -         

 : کرديزی ری        مهتاب اخم تصنع

  !گهیدروغ م.. چقدر -         

 : رضا بلند شد ي        صدا

  !ای مامان ب-         

 ..        کوثر وارد آشپزخونه شد و مهتاب هم پشت سرش

 ؟! جونم مامان -         

 : باز زی فريروبرو..رار گرفت        کنارش ق

 ؟! کوخوامی که من میی اون گوشتها-         

 : دهن مشت کردي        کوثر دستش رو جلو

  گوشت نهمهی اادی سرت میی بالهیدوباره ؟ مامان !.. خاك تو سرم -         
 

 !قرمز

  !میمهمون دار..ستی خودمون که ني برا-         

 ؟!ی ک-         

  دی جواب نداد ، کوثر چرخی از کشوها رو باز کرد و وقتیکی         رضا
 

 : و سوالش رو از مهتاب تکرار کردعقب

 بخدا پر ..بعد رضا ...نجای اادی بخوادی بابابزرگ زنگ زد گفت م-         
 

  !کنهی مکاری چنیبب..مییما اون جا.. اون ورنیایبهش گفت ب!..رو

  گوشت رو ي بسته هایکی یکیرد که         کوثر برگشت و به رضا نگاه ک
 
  :دیکشی مرونیب
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  مهمون دعوت يریتو م.. ؟نجای اانی بدی مامان من نگفتم جمع کن-         
 
 !خونه هنوز مبل هم نداره !.عه..؟!یکنیم

 :        مهتاب با ذوق گفت

 ! صبح می گرفتمی رفت-         

  جمع کرد و عی        کوثر که برگشت و نگاهش کرد لبخندش رو سر
 

 : اخم بجاش

 !ستندیاصال خوب ن..دهی همه شون سف-         

 : باز شیبا ن..        رضا نگاهش کرد

 ؟! پس يچرا انتخاب کرد..؟ !ستنی خوب ن-         

 :        مهتاب به مادرش نگاه کرد

 !میای بعی سرمی گفت نه برمی مامان من بهش گفتم مامانم ببر-         

 :رضا        

  ادی اگه مامانت بکردی غر غر می بود هداری تا سه بشبشی چون د-         
 

  !امی نممن

 ..چقدر !.. بخدا گهیدروغ م!.. ها مامان یمامان باور نکن..م!..عی ه-         
 
 !دروغگو..یب

 به رضا نگاه ..        کوثر لبهاش رو تو برد که خنده اش مشخص نباشه
 

 ! کرده بودیز کشو ها رو خال ایکی بای که تقرکرد

 ! مادر ؟ی چکار کنيخوای منهمهیا.. خاك تو سرم-         

 !.. که فقطستی امشب ني برا-         

 :        مهتاب 

 ..عمو..انی باباجون و مادرجون هم م-         
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 : بهش نگاه کرد که حرفش رو قطع کنه ي        کوثر جور

 !ادی بخوادیمادرجونم هم م!..است پس  رضری اون وقت نگو تقص-         

  !نجای امیای خب من بهش گفتم ب-         

 : نگاه کرد اتشی از کشوها رو باز کرد و به محتوگهی دیکی        رضا 

 .. که الزم نباشه هرمیکنی اون ور رو پر مخچالی میای دفعه مهی -         

 : حرفش اومدي        کوثر تو

  یچی من هیهر چ!.. مامان گهیبسه د...ه الزم نکرد-         
 
  اونجا گهی بهت بگه دادیبابابزرگتون هم امشب قرار بوده ب..گمینم
 

 دِ امون بده  !..ی خاليرفتن مثل خل و چلها موندن تو خونه ...عه!..دینمون
 

 !می من سر و وضعش رو درست کنمادر

  و وهیصبح م!...میبش ی مزاحم کسمیخواینم!.. مامانمیای نمگهی ما د-         
 

  !میخوای نميزی چگهید..می هم گرفتلیآج

         کوثر برگشت و به مهتاب نگاه کرد که همون لحظه داشت با تو 
 

 !کردی می لبهاش، خنده اش رو مخفبردن

 : کنه شی مخفشدی بود که نمي        منتها چنان لبخند جون دار

  هم من یهر چ!.. اس وهی به مفکر کرده ..دونهی نمیچیه.. اصال-         
 

 ! نداره دهی فاگمی مبهش

 :        رضا شروع کرد به در آوردن بسته ها مرغ 

  ی داره خاك مالينجوری انشیمامان نب !..هی کافیدونی میلی تو خ-         
 
  همه می خودش گفت بریول ..فتهی از چشمتون بخواستمیمن نم!..کنهیم
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  کهیمن گفتم بذار ت!..میای هر روز نگهی که دمیای بمی رو با هم بردارزیچ
 
  کنم کارشی چدونمینم.. نهگهی میول..مینی که مامان رو هم ببکهیت
 

 !نمتی کنه که من نبي کارهی خوادیاز حاال م...مامان

  وراجه شما گمیحاال من م..زنهی حرف می چقدر الکنی مامان بب-         
 
  !ی چرا گفتدیگیم

 :        کوثر

 ! بار آخرت باشه مهتاب -         

  ینی زد و مهتاب با چی مهتاب چشمکي        رضا از پشت سر مادرش برا
 

 : لب زددی مادرش چرخنکهی داد ، همشینی به بکه

 ! وراج -         

 .. آوردرونی بزی فري کشوي        کوثر دست رضا رو گرفت و از تو

 ! مونده یکلهنوز  ..نمیمامان بذار ب.. عه-         

  کمرش داد وادارش کرد ي که روي اگهی        دستش رو گرفت و با هل د
 
 ! برهرونی آشپزخونه باز

 ! رو ببندزی مهتاب در فر-         

 : رفترونی        رضا دستش رو آزاد کرد و جلوتر از مادرش ب

  سرمون  روختهی مهمون ریکل ! میبابا کار دار... ها يذاری مامان نم-         
 
  !میی جداي خانواده هی ي گهیما د..می هامونم پاك نکرديسبز!..

 ! خنده زدری        با لبخند به مهتاب نگاه کرد و مهتاب ، ز

 :        دوباره هلش داد سمت مبلها 
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 اگه اونا مهمون هاتن که واهللا زنگ زدن گفتن پسر  !..نمی برو بب-         
 
  گهید!..گمی نمیچی هیهر چ!.. امشب نجای اادی کن بشی ات رو حالوونهید
 

 ! اش رو در آوردنمسخره

 :دی مهتاب رو از پشت سر شني        صدا

 ..گمی مامان من همش م-         

 ! درست کن یی چاهی شما -         

  کهیو در حال.. که گفت برگشت تو آشپزخونه ي "شیچ"        مهتاب با 
 

 : رفت سازیمت چا سآوردی مادرش رو در ميادا

 ! درست کن یی چاهی شما -         
 

  مبل ي دست پسرش رو رها کنه ، کنارش رونکهی        کوثر بدون ا
 

 :نشست

 ..قربونت برم..مادرم..زمی عز-         

 .. مامانگهی ول کن د-         

 مسخره اش ..ستی که نيبچه باز..شهی که نمينجوریهم..زدلمی عز-         
 

  سارا بچه ام یعروس..می ما داری بزرگنی به ایلیفام..قبول کن..گهی ديکرد
 

  اصال گهیبابابزرگت م ..لی تو فاممیمراسم همه رو هم رفت.. شدي اونجورکه
 
 ..حق هم دارن !..لیتوقع دارن ازمون فام!..می برگزار نکنی که عروسشهینم

 .. خب-         

 :        شونه هاش رو باال انداخت

 ! ؟ی ک-         
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 :دی خودش کوبي گونه ي روی        کوثر مصلحت

  ..میمادر من ما عزادار!.. خاك عالم-         

 : مبل جابجا شدي        رضا رو

  ي نرو خونه یگیم!.. ؟یگی مي داری چیفهمیمامان خودت م !..ای ب-         
 

  یگی ، ممیری بگی خب پس عروسگمیم!...میری بگی عروسدی باخودت
 

  !..میعزادار

 ! من چه کار کنم ؟یعنی..        دستهاش رو باز کرد

 ؟!رمی بگی عروسخوامی می االن بگشهی تو خودت روت م-         

 شما .. خودموني خونه گهی دمیریما م..گمی منیمنم واسه هم.. نه-         
 

 !دیری بگی عروسدی هر وقت خواستهم

  دونمی ، چه مدی شروع کنتونوی زندگدیشما بر!..مسخره اس!.. آرره -         
 

 !میریچند ماه بعد هم مراسم بگ !..دی شب هر شب مهمون دعوت کنهر

 :        کوثر از سکوت رضا استفاده کرد و ادامه داد

  آشپزخونه خوادی ملهی وسیکل.. خونه هنوز آماده نشدهزمی عز-         
 

 ..ندمیدو تا بشقاب هنوز توش نچ..هنوز

 : باز شدششین        

  !..می بردزی چی آوردم کلنوی ماشي که نبودروزید!..روزی بردم د-         
 

 !می نکردداشونیپ!.. هم بده می ها رو توش بذارلی برا آجلهی تا وسچند

 ..گوش بده پسرم... جان دل مامان-         

  خوشگل باشه که مهتاب يزهایچ!.. رو هم بده نای اي جا سبز-         
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 ! داشته باشه تدوس

 ! چهار روز يفقط تو... لبش رو از داخل گاز گرفتي        کوثر گوشه 

  چهار روز ، پنج ي سر کوچه ، فقط توي        مهتاب با رفتنش به خونه 
 

  مادرش قرار داده بود که ي رو روبرویی رو به عقب برده بود و رضاسال
 

  آسمون بردن ، و نه با  پنج سال گذشته ، نه با دعا و دست بهنی ايتو
 

 ! بود دهی ، درست پنج سال ، ندي و زارهیگر

  کفش هی پاش رو تو ي محمود که اون روز ، اونجوردونستی می        چ
 

 ؟!دی رو خبر کندی شده آقا سي که هر جورکرد

 ؟ !شناختی از من پسرش رو مشتری        چقدر ب

  دی بخواد فکر کنه که شا تا کوثردادی نمی        شوق رضا اصال فرصت
 

 ! رو نداشته باشهاقتشی ، لمهتاب

 هم کارها و .. دو ماهه یکی نی تا ادیمونی منجایهم.. فدات بشم -         
 

  ي خونه تموم بشه ، هم بابابزرگت و عموت قراره امشب اصال برايدهایخر
 

  نیی تعخی تارهی که همراه بابا جون مهتاب انیب ! انی موضوع بنیهم
 

  میریگی مراسم جمع و جور مهی گهیم ..گهیبابابزرگت هم م..باشه؟!..میکن
 

  خودت مادربزرگت زنگ زده گفته به رضا ي پاشیاالن پ..لی فقط فاميبرا
 

  !نجای اادی جمع کنه ببگو

  ..شمی خسته مگهیمهتاب م!... ببرم بعدا خوامی فائزه رو هم م-         
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 : شدکی غر غر مهتاب نزدي        صدا

 !دروغگو .. بخدا من نگفتم-         

 ! مبل روبروش نشست ي لبه ي ، رونهی        و دست به س

 : سمت رضا دوباره دی        کوثر چرخ

  !گهیگوش بده د..؟! باشه مامان -         

  ،دست رهی چشم بگشی از مهتاب با اون اخم مصنوعنکهی        رضا بدون ا
 

 :لند شد  رو کنار زد و بمادرش

  !می بر-         

 :        کوثر هم با تعجب بلند شد 

 ! کجا باز ؟-         

  !شنیخراب م !..میاری بمی بردی هامونو که باي سبز-         

  !ی هست همه چنجایا ..خوادی نم-         

  ی مخفتونستی که نمي رضا رو با لبخندي        مهتاب دست دراز شده 
 

 ! نره ، گرفت نی اخمش از بکردی می داد و سعشینیبه ب که ینی و چکنه

 !می بردی نه با-         

 : و به کوثر نگاه کرد دی چرخرفتی که سمت در مینی        مهتاب ح

 !میایاالن م!..شنی تو سالن االن خراب مي مونده همونجور-         

 : دادرونی رو بشی        کوثر نفس حرص

 ؟ !ي سبزلوی کمی بره برا نخوادیدو نفر م! ا ؟ مهتاب تو کج-         

  قدمهاش رو تندتر کرد که نشون ي در سالن ، مهتاب جورکی        نزد
 

  !دهی نشنيزی چبده

  ي ها همونجوري سبزمی بذاردی بایعنی ! دهی مری مامان چقدر گ-         
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 ؟ !بمونه

 ! مهتاب ؟-         

 ؟! بله -         

 ! برم  قربونت-         

 ! خدا نکنه -         

  آشپزخونه ي مادرش که از توي حرفهايادآوری و با دی        مهتاب خند
 

 : بود به رضا نگاه کرددهیشن

 ؟ !نجای امی برگردمیخوای م-         

  هم در یهر ک.. خودمون ی سر خونه و زندگمیریما م.. ولشون کن-         
 

  !میکنی بازش نمزد

 :دی خندی راض        مهتاب

 ! که شهی؟ نم !مییای بدی شام باي گفت برايدی مگه ند-         

 :با همون لحن لوس مهتاب ..        رضا محکمتر به خودش چسبوندش

 ! که شهی چرا نم-         

 !ستادی ، رضا ادی        مهتاب که خند

  رهی رو گرفتند و بهم خگهی همدي ، دستهااطی        هر دو وسط ح
 

 :بدون لبخند..شدند

  !می ها رو پاك کني سبزمی بردی با-         

 ! برا شاممیدی اصال نرسدیشا!.. حتما کشهی طول میلیخ !..می بر-         

 !چه معلوم .. آره -         

  واضح نباشه ، یلی خشی شرمندگکردی می که سعی        ماکان با نگاه
 

  يروبرو... کردهی تکیشت و به صندل بردازی داده اش رو به مهی تکي هاآرنج
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 !فرداد ... و طلبکار ِ ی عصبانيچشمها

 : فرستاد نیی        آب دهنش رو نامحسوس پا

 ..داداش تو !.. فرداد -         

 !چرا ؟.. فقط بگو -         

 .. م-         

  مضحک ي کوچولوي نقشه هیبرادرم ، با !..رفتی فربد داشت م-         
 

 !.. قصد داره فرار کنه!  خونه اش شی پول پونیلی همراه دوازده م ،مسخره
 
 !؟ي کار رو کردنیبا من ا...چرا!..فقط بگو چرا ؟!.. من از

 ..نی بب-         

  يزی من بخاطر چینیبی ميتو دار..؟!فقط بگو چرا!..نمیبی دارم م-         
 

  ینیبی ميردا!.. و آسمون رو بهم دوختم نی زمي دوست دارم ، چطورکه
 

  فربد رو الاقل ده برابر یدونیم!.. خودت نیهم!..کنمی مکاری الهه چبخاطر
 

 ؟ !ی کنکاری با من چیخواستیم!.. دوست دارم شتری بالهه

 : هم فشردي        ماکان دندونهاش رو رو

  لحظه هیتو !.. بهم دوختنت بودنی آسمون و زمنی بخاطر همقای دق-         
 

 همونقدر که ..فرداد بفهم !.. چند سالمون بودقی رفالدی مومدی نادتی هم
 

  شی پی براش مشکلخواستمینم!  مني برارحسامی تو مهمه ، امي برافربد
 
 !ادیب

 .. من فربد رو از دست بدم که -         

 : بلند شد ی        ماکان عصبان
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  نیآسمون و زمفقط قرار بود بره تا الهه برگرده و  !..ي قرار نبود بد-         
 

 ؟ !ارهی دووم بونیلی با دوازده متونستیمگه چقدر م!..رهی بگآروم

  به حرفهاش ي ترانهی قدم عقب رفت و ماکان لحن دلجوهی        فرداد 
 

 :داد

  ..خواستمیمن م!.. فردادي چقدر خطرناك شدیفهمی خودت نم-         
 

  الدی هم به وضع م از دوستامونگهی دیکی نکهی قبل از اخواستمی مفقط
 

  خواستیمگه چقدر م.. دورش کنمی اوضاع کمنی بشه ، فربد رو از ادچار
 

  هم حاضر شینجف زاده که با ورشکستگ!..؟ی کنداشی بکشه تا تو پطول
 

  رحسامیام.. رو واقعا نگران کردی علری دخترش رو بهت بده ، من و امنشد
 

  برگرده تو ایو درست کنه کارش ر.. ور و اون ورنی هم افتاده دوره اخل
 

 !دمیفرداد بقرآن ازت ترس.. خودششی ببره پای سابقش ، شرکت

  و سمت در دی که بهش انداخت ، چرخي ارانهی        فرداد با نگاه تحق
 

  بلند شد و با چند قدم بلند خودش رو زیماکان به سرعت از پشت م.. رفت
 

 د و به سمت خودش  شونه هاش قرار دايدستهاش رو رو.. رسوندبهش
 

 :چرخوند

  ییچطور ممکن بود اجازه بدم جا!.. بودی من حواسم به همه چ-         
 

 .. کردداشی که نشه پبره
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 : زدي        فرداد پوزخند

  من براش بپا گذاشته يدادی ذره حواست بود ، احتمال مهی اگه -         
 

  !نهیبی رو مای و کرهی بفهمم کجاها متونمیم !..باشم

 :ادامه داد .. تا دستهاش رو بردارهدی اش کوبنهی سي        تو

  تو رنی مشی پي هفته کی ي بفهمم کدوم دو کله خرتونمی م-         
 

 ! برو گنی اش و بهش مخونه

 دور !..واقعا کارش احمقانه بود.. فرستادرونی        ماکان نفسش رو تند ب
 

 ؟! فرداد زدن

 !حمقانه  ای بگشدی        فقط م

 :        کنارش زد و در رو باز کرد 

  یرفت!.. بوده نی نقشه ات اکردمی لحظه هم فکر نمهی.. فقط -         
 
  باهاش ی ، رفتيدی حال بد منو دیشک نداشتم وقت ! ..نی اي برادنشید
 

 ! برداره و برگرده ي دست از لجبازی بزنحرف

 ! فرداد -         

 : ماکان بود ي هنوز روبروید ول        از اتاق خارج ش

  !ي زديبرو به عمو بگو چه گند !..قی رفمی حساب شدی ب-         

 !        در رو بست
 

  گوشه نفسشون هیبذارم ! کنم ، صاف !  درست تونمی همه رو میعنی        
 

 ! ، اال اون داداش زبون نفهم خودم رو ادی ندر

 ! برا من کشهی        نقشه م
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 :   دستهاش رو باز کرد به هر دو طرف     

 ! بره خواستیم...رفتی داشت م-         
 

        
 

 ..        سرم رو به اطراف چرخوندم

 !        خب

 ! امروز هم ومدهی        ن

 :        دستم رو از فرمون جدا کردم و تکون دادم

 !ادی ناهی صد سال سخوامی م-         

  !يزی چي ، اضافه کاردونمیچه م..شت داي        حتما کار

 !ومدی        به جهنم که ن

 ! ازش نشدي هفته خبرهی حاال قشنگ شد ی        ول

 !دی هم بهش تلفن کرد الاقل صداش رو شنشهی        نم

  تو نی ببی مزخرفي انداختم وسط چه نقشه ی دستی        خودم رو دست
 

 ! خدا رو

 !دونمیم.. اش هم ناراحت نشدههین هد        از اونجور پرت کرد

 ! اومد؟گهی        وگرنه چرا بعدش دو بار د

  رو گاز دنی اصال پام حس کوبی خارج شدم ولنگی        کامل از پارک
 
 ! رو نداشتشتریب

 ..ی ترمز کنم و خوب نگاهخواستیدلم م..        ترمز چرا

 !عی        ه

  توانم رو بکار گرفتم در مقابل ي همه  قلبم گذاشتم وي        دستم رو رو
 

 .. چشمهاش ، مقاومت کنمي خنده
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 ؟! تو امی بيذاری م-         

  ، بد ابونی و چک کردن دو سر خدنیی بعد از اونجور پاکنمی        فکر م
 

 ! بود که جواب لبخندش رو بدم نی بکنم اتونستمی که مي کارنیتر

 ! ؟رنی از رو نمای بعض چرادونمینم!.. واقعا که -         

 !         لبم رو از داخل محکم گاز گرفتم و تازه متوجه شدم که اصال 
 

 ! کردمخاموش

 ! خدا ي        وا

 !        مثل احمق ها 

 !        حق نداشت اونجور نگاهم کنه و بخنده ؟

 ! خنده دار صدف خسته شدمياز نقشه ..        من خسته ام بخدا

  !ی که تو بگیی هر جامی بهش بگم بپر باال با هم برامخوی        م

 !اومد؟ی        نقشه به چه کار من م

  منو خواستی اون نقشه ، مي بدونم االن ادامه خوامی        نه من واقعا م
 
 ؟! کجا برسونه به

 ! برسون یی جاهی فقط منو تا -         

  !نهی ام رو بهتر ببفهای قی خم کردم تا حالت عصبشتری        سرم رو ب

 ؟! کنم کاری چ-         

 :        روشن کردم

  هر ری بگیبرو واسه خودت تاکس !..کشهیخجالتم نم!.. برسون -         
 

 !.. برو ي بريخوای مییجا

  !کشهی طول نم-         

 : بود با اخم نگاه کردمشهی شي لبه ي        به دستش که رو
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  !رسونمتی نمابونمیمن تا سر خ..! بردار دستتو -         

  يمنم چاره ..خب..ی که بهش برسهی تنها راهنی        صدف گفته بود ا
 
 ؟! داشتم ي اگهید

 !خوندی نقشه اش بهم مزی        همه چ

 ! ؟خونهی        کجاش بهم م

 ؟ !دونمی کجاشه که خوبه و من نمقای        دق

 !دونمی        من چه م

 ! کنه آخرش؟کاری چخوادی نقشه منی ادونمی        چه م

  !کنهی مکاری داره چدونستی        اصال صدف خودش م

 ..مقاومت کنم و.. که ازم خواسته ي        من فقط الزم بود همونجور

 .. و مارکش گرفتمدی سفشرتی شل و ول تي قهی ي        نگاهم رو از رو

 ..        مقاومت کنم و

 ! تازه گرفتدش        معلومه که

 ؟! سر کاررهی می کودن با چنی        بب

  !نای        بب

 !        همون 

  من هی سر کار رفتنختی چه رنیآخه ا.. نداره کهاقتی آدم لنی        ا
 
 ؟ !دونمینم

 ؟ !يریگی منوی ايری حقوقت هست که مونیلی مهی        تو کال 

 ! کار         بعد البد باهاش پا شده رفته سر

  مثل منا دورش ضی سر کارش چند تا دختر مردونمی        من چه م
 
 ! ؟چرخنیم

 !        اون صدف سرطان گرفته هم که گفته تو باهاش حرف نزن 
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  !دونهی دنبال من خدا مادی        چرا هنوز م

 ؟! باشه تونهی می من سوخته ، چي خدا دلش برانکهی        بجز ا

  !شمیمزاحم نم. .ادی ز-         

 !ای        اوه خدا

  !گهی می چنی        بب

 ؟! شده ينجوری        صداش چرا ا

 !دونمیم... حتماضهیمر..دونمی        گرفته اس م

 .. صدف جلو زنده شدری لحظه بستم و تصوهی        چشمهام رو 

  !گمی رو بکن که من مي        کار

  !ی بشالشیخی بدیا ، بی بهش برسيخوای        اگه م

 ! صدف یگفتی منوی        قشنگ چند سال قبل هم هم

 ؟ !رسهی به ذهنت نمي اگهی دي نقشه چی        واقعا ه

 ! ؟دهی ش-         

 هر چند انگار داشتم .. و گاز رو فشار دادمرونی        نفسم رو فوت کردم ب
 

  ی ، ولدادمی م قلبم حرکتي رو از رونی ماشهییلوی چند هزار کهینیسنگ
 
 ...ي اگهی راه دچیه

 .. نگاه کردمنهی درمونده اش از آي افهی        به ق

 !        لعنت خدا به صدف 

 ؟!نبود ..ي اگهی راه دچی        ه

 !ستادی انی شد که ماشی چدمی        و اصال نفهم

 ! باز شدنی        بعد هم در ماش

 !        بخدا اگه من بودم 

 .. برا خودمرفتمی من داشتم م       

 ... شدی چدونمی        نم
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 .. نه ای رو بستم نی در ماشدونمی نمی        حت

  داشتم کهی سازمان ، در حالنگی پارککی نزدي روادهی        فقط وسط پ
 
  بکنم ، ستی که الزم ني به طرفش ، فکر کردم االن تنها کاردمیدویم
 

 ! فکر کردنه نیهم

 !ودم باشم         خ

 !        خودم 

  !دهی        ش

  وقته یلی هم خغهی اومد که صادمی ، شیمتری چند سانتي        درست تو
 

 ! فکر نکنمخواستمی میول... شدهفسخ

  !کننی اخراجم مننمیبب!... سازمانمون بودي جلونجای        ا

 !فکر نکن ..        ولش کن

  ی از بهتشون کم کنه ولکردی میقدر سع که هر چیی        فربد با چشمها
 

  ، تونست به دستهاش حرکت بده و دور کمرش قرار شدی نمموفق
 

 و تازه ، لبخند !  افتاد با در باز شده ابونی وسط خنشینگاهش به ماش..بده
 

 !بستی لبهاش داشت نقش مي رویکمرنگ

 ..مو لبخندش ه... کرد دای پيشتری        دستها و انگشتهاش قدرت ب

 برم .. کنم و ی که نفهمه خداحافظي جورهی باهاش امی بخواستمی        م
 
 ؟!

 ؟!        کجا 

 ؟ !رفتمی و مکردمی        کجا ولش م
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 ؟!ی        بخاطر چ

 ؟ !ارهی سر دوستام بیی بالهی فرداد ممکنه نکهی        بخاطر ا

  !رمی جا نمچیبدون تو ه..        من

 من !..دوست دارم.. بودیالک..اونا همه اش.. دوست دارم فربد من-         
 

  ي منو ببر برانی اصال ماشایب.. برسونمتمی برایب!.. دوست دارم خودم
 

 من دوست دارم !..حالت خوبه؟!..خونه ؟..؟!ي بريخوایکجا م..خودت
 

  ي برادونمینم.. کهکردمی؟من داشتم اون کارها رو م! ندارم يفکر کرد..بخدا
 
 ..بگو خونه ات کجاست.. منو هم بدهي هی هدمیبر...میبر!. ؟یچ

 : کمرشي رودی همون حالت ، کوبي        بغضش شکست و با مشت ، تو

  ام رو هیهد..؟!چرا صدات گرفته اس..؟!يومدی هفته اس نهی چرا -         
 
 !..بخاطر توئه ..؟ !یدونیم..نامی خاله ام ايمن خونه ..؟!ي کردکارشیچ
 

 تو که ازم نا ..فربد من دوست دارم..به همشون گفتم .. دارم دوستچون
 
 ؟ !يشد!.. ؟ي نشددیام

 ..منم دوست دارم..دهیش.. نه-         

 !رمی جا نمچیبدون تو ه..        من 

 ؟ !ي نشددی نا ام-         

 ..زمینه عز.. نه-         

 ؟! پس يومدی چرا ن-         

  ..کار داشتم.. هفتهنی ا-         

 ! خراب نشده ؟..؟ !رونی ات رو پرت کردم بهی هدي ناراحت نشد-         
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 ؟! دوست دارمیکنی مباور

  ..زمی عزدونمیم ..دونمی م-         

 !بدون تو ..تنها ..        فرار کنم بعدش برم کجا

 : شدت گرفتدهی شي هی        گر

 !بهم بدش..می بر-         

 !آروم باش..تو خونه اس...ومهمعل.. توئهي برا-         

 ! اومدهری بگه دنای خاله زنگ بزنه به مامان استی اصال برام مهم ن-         

 !زم؟ی عزیکنی مهیچرا گر.. آروم باشدهی ش-         

  يمامان تو خونه .. خونه دمی رسیوقت.. موندمکی چند بار تو تراف-         
 

 .. شده بودهوشی بنای اخاله

 :هق هق ادامه داد        با 

  !میبر...ی ولستی اصال برام مهم ن-         

 ! با خودم؟ی ببرمت ولي        چطور

 ! کجاست ؟دونمی که نمیی        به جا

  خونه مادرت رو ناراحت ی تر برسری ساعت دمی ني ندارنوی        تو دل ا
 

 ..یکن

 !يگردی برمیکنی فرارمون ، ول مدهی        به ساعت نکش

 ! ؟دهی        چکارت کنم ش

  سرش ییمامانت بال..می کنی نمرید..باشه؟.. آروم باش-         
 
 !آروم باش..زمیعز..ادینم

  ریدو ساعت د.. اگه یحت !..یچیه..ستیواقعا برام مهم ن.. نه من-         
 

  !کنم
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 .. لحظه چشمهاش رو بست و فشار داد هی        فربد 

 ..رهی نمییئن بود جا حاال مطمگهی        د

 !اصال براش وجود نداشت.. رو هم ببرهدهی که نشه شیی        جا

  !رمی جا نمچی        ه

 !چرا ... بگم غلط کردمنکهی اي فرداد براشی        پ

 !چرا ..        اونجا 

  جدا کرد و شونه هاش رو گرفت تا از دهی        دستهاش رو از دور کمر ش
 

 ..نهی اش رو ببافهی و ق دورش کنهخودش

  ، می نریول ..می برگفتی که در آن واحد داشت می کسي افهی        ق
 
 ! نبود؟یدنید

 !نجا؟ی اارمشیفردا برات ب...يخوایم..شهی نمری د-         

  " باشه " گونه اش رو پاك کرد و همراه ي با پشت دست رودهی        ش
 
 !رگشت  بشی که گفت ، دوباره به حالت قبليا

  محکمتر دستهاش رو پشت کمر فربد قالب کرد، که ي بار جورنی        ا
 
 : گرفتن شونه هاش هم نشه جداش کردبا

 تو هر روز  !..مینیبی رو مگهی همدمیایهر روز م.. به بعدنی از اگهی د-         
 
  !ایب

 ! باشه-         

 ! مون وقتش تموم شده غهیص.. ولم کن فربد-         

  ،که فربد بخواد جدا بشه هم ی بهش چسبوند ولشتری      خودش رو ب  
 

  !نتونه
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  !میابونیوسط خ..گهی ولم کن د-         

 !ده؟ی ش-         

 ! بله -         

  !رمیبخدا قسم نم..رمی جا نمچیه.. من بدون تو -         

  نی از اترشی بتونمیمن نم!.. برو خونهگهی کمه دهی...یول!.. باشه-         
 
 ؟! اخراجم کنندیبا !.می جلو در سازماننیبب.. بمونمنجایا

  !رمی جا نمچیبخدا ه!..يبه جون آدر!..ذارمی باور کن تنهات نم-         

  ، تمام مدت ری مسيتو.. محقرش شدي انداخت و وارد خونه دی        کل
 

 د براش  بجز التماس کردن به فرداي اگهی که چه راه دکردی فکر مداشت
 

 ؟! ماندهیباق

  فرداد ي خونه ي ، خودش رو جلودی نرسي اجهی نتچی به هی        و وقت
 
 !دید

  زنگ نکهی مونده بود که قبل از ای        منتها هنوز اونقدر غرور براش باق
 

 ! اش رو بزنه ، عقب عقب برگرده خونه

  چپش يمک پا راستش رو با کي پایکتون.. برق رو روشن کرد دی        کل
 
 ..دی روبروش کوبواری آورد و محکم به درونیب

  !اروی ی ه-         

 ! شددهی ، عقب رفت و به در کوبی        فربد هول و با ترس واضح

  سالن کوچک ي توي اهی ثانکی از شتری به چشم چرخوندن بی        لزوم
 

 ! برادرش يبا اون قهقه ... اش نداشتخونه
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  هم بند دلش رو پاره نکرده بود ، به ی ناگهاني صدا و قهقه         اگه اون
 
 ! نداشت يازی هم نهی ثانکی

  لبش ثابت موند ، ي روشخندی نی        فرداد دست از خنده برداشت ول
 

 ! مقابلش ي کاناپه ي از کاناپه ها نشسته بود و پاهاش ، رویکی يرو

 چند قدم ..ش رو در گرفت اهی چشمهاش کم کرد و تکي        فربد از گرد
 

 : رفتجلوتر

 !؟یکنی می چه غلطنجای ا-         

 !ستادی        فرداد تند زانوهاش رو جمع کرد و ا

  دو یکیجز .. نبودنشونی بيزی        چند قدم به جلو برداشت و حاال چ
 

 ! فاصله متر

 ..؟ !يخوای رو مدهی ش-         

  و با حرکت انگشت اشاره ، به خودش ..کامل..        دستهاش رو باز کرد
 

 : کرد اشاره

 ! بغل بده عامو -         

  به شخندی و نبی به اشکان ، که داشت دست به جی نگاهمی        مها با ن
 

 . فرداد گذاشت ي شونه هاي ، دستهاش رو روکردی نگاهش ملب

 کرد و بعد  تر ، به اشکان نگاه حوصلهی بی        فرداد هم با همون نگاه ول
 
 : مها به

 ! برم دی واقعا باگهی د-         

 :        اشکان



 2496 

  يزی چهی !..شیدی از بس بوسيرنگشو برد !..چارهی بگهی راست م-         
 

 ! دختر نجف زاده بذار ي براهم

 : رو به اشکان کردی زد و مها با نگاه عصبي لبخندحوصلهی        فرداد ب

  !گهی بگم دی ، من چی االن مزاحمیفهمی نمی شما وقتزمی عز-         

 رو .. رو گارشی در آورد و بعد سبشی        اشکان دستهاش رو از داخل ج
 
 : فردادبه

 ! منتظرم نیی پا-         

 در که بسته شد با همون نگاه خسته اش ..        فرداد سرش رو تکون داد
 
  ي که روینه ، مها با انگشت بزی حرفنکهیقبل از ا.. مشتاق نگاه کردي مهابه
 

 : گذاشت اجازه ندادلبش

 !با حوصله تر !.. ذره مهربون تر هی!... آخرمونه هی خداحافظزمی عز-         

 ؟! تحملت کنم تونمی نمگهی هم دهی ثانهی یکنی باور م-         

  بعد ي قهیدو دق...  اعتنا سرش رو جلوتر بردی        مها با لبخندش و ب
 

  که ی اش داد از خودش جداش کرد و با دستنهی سي که روی با هلفرداد
 

 : تا کتش رو بردارهی سمت صندلدی ، چرخدی صورتش کشيتو

 ! چرت يکنه !  اه -         

 : کت نگاه کرددنی پوشنی به حرکاتش حنهی        مها دست به س

 .. جوره کههی هم دنتی کت پوش-         

  که جلوش یفرداد با دست...و به سمتش رفت        حرفش رو قطع کرد 
 

 !ادی کرد جلوتر نشی چشمهاش حالی و حالت عصبگرفت
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 ! فرداد ی رحمی بیلی خ-         

 !االن .. شرو بکن-         

  نگاهش رو نکهیبدون ا..        مها با پوزخند ، عقب عقب سمت در رفت
 

 :رهی بگازش

  يری مي چرا داردی با پول خرشهیم فقط ، تو رو که کنمی تعجب م-         
 

  حسابم چقدر شبی دیدونیم!.. سراغ خودم ي اومدیم!.. اون دختره سراغ
 

 ! شده پر

 :دی اش رو هم پوشگهی دنی        فرداد آست

 ! در رو هم ببند-         

 !        و مشغول بستن ساعتش شد

  دیو چرخ..وزخند داد با همون پرونی بشینی        مها نفس تندش رو از ب
 

  در رو ببنده ، سرش نکهی قبل از ایول..در رو باز کرد و خارج شد.. درسمت
 

 : داخل برد رو

 اون شب تو قطر که  !..ی بدوندی مونده فرداد ، که بايزی چهی فقط -         
 

 !..با اون وضع ..ی انداخترونمی ها از اتاقت تو هتل بوونهی مثل دياونجور
 
 ! شدم یعصبان از دستت یلیخ

 : جلو اومد شخندی        فرداد با ن

  ی دوباره با اردنگای يریم!..مثل االن ! .. آخه يدادی گند مي بو-         
 

 ؟ !ي بربفرستمت

 :دستش رو باال برد..دی        مها خند
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  !رمیشک نکن واقعا دارم م..رمی نه م-         

 ! آها -         

 ! فرق داشت هیمها با بق!.. بمونه ادتی یول.. مواظب خودت باش-         

  زشی از پشت منیلی        فرداد از اتاق خارج شد و همون لحظه هم آ
 

  ی که داشت مخفي حالت ناز و لبخنددنیبا د.. شد و به طرفش رفتبلند
 
  رو فراموش کرد و بهش لبخند شیگی حوصلی و بی فرداد ، خستگکرد،یم
 

  زنهی بهش دست نمدونستی بود و فرداد چون مهدی رسکشی نزدنیلیآ..زد
 
  کتش رو ي لبه هاخوادی منیلی ، آی خداحافظي براشهی طبق معمول همو
 

 : با خنده گرفتشوننیلیآ ..دی کتش رو جلو کشي ، خودش لبه هارهیبگ

 ؟!ي زدم فکر کردروزی که دیی در مورد حرفها-         

  !بای تقر-         

 : اومدنیی پا باال و پاي انگشتهاي        با ذوق رو

 ! خب ؟-         

  با محسن هم حرف دی بایول..؟ !یدونیم.. نگميزی به الهه چدی شا-         
 

  !بزنم

  که گفت فرداد رو به خنده ي" اه " در هم شد و نیلی آي افهی        ق
 

 :انداخت

  زن خوادی حقش باشه که بدونه خواهرش میکنی فکر نمي جد-         
 

 ! باشه ؟دومم

 ؟ !ياری در ميچرا مسخره باز..کنهی اگه بدونه که قبول نم-         
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 !مونهی مگهی راه دهی پس فقط -         

 : با ذوق بهش نگاه کردنیلی        آ

 ؟ !یچ!.. واقعا ؟-         

  نیلی آادشی شدن زکیاز نزد...        فرداد با خنده سرش رو جلوتر برد 
 

 فرداد .. که گفت سرش رو عقب برد"ییی آ"رو جمع کرد و با  لبخندش
 
 : خنده گفتونیم

 ... ببوس منو که برم-         

  کتش ي دستهاش رو از لبه هادی که کشي خفه اغی با جنیلی        آ
 

 فرداد چند قدم به سمتش ... جا گرفتزشی و به سرعت پشت مبرداشت
 

  :برداشت

 ؟ !ی خالی ، خالرمتیفقط بگ..؟ !هی چ-         

 : صورتش تکون دادي دستهاش رو جلونیلی        آ

 !نمیبرو ب.. برو -         

  رو نیلی که آیبا همون حالت.. به سمتش برداشتگهی        چند قدم د
 
 :ترسوندیم

  میدونی خودمون که ممی ازدواج کردانهی مخفیوقت..؟! خب هی چ-         
 

  !می و شوهرزن

 :دی چسبواری باز دستهاش رو تکون داد و به دنیلی        آ

  که زن داره ی ام با کسوونهیمگه د..کنمی اصال من با تو ازدواج نم-         
 

 ! ادب یب..؟! کنم ازدواج
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 :دی        فرداد انگشت اشاره اش رو سمتش کش

 ؟! پس تمومه -         

 : شد و چونه اش رو جلو دادنهی دست به سنیلی        آ

 ...از اول هم !.. معلومه-         

  حرفش رو قطع کرد و عقب تر نیلیآ.. که جلو اومدشخندی        فرداد با ن
 

 :رفت

 !از اول هم دوست نداشتم اصال ...نمی برو بب-         

 ! اصال ؟-         

 ! اصال -         

 ! ؟رمتی ذره هم نگهی ی حت-         

 ! رو دوست دارم ي اگهیکس د..من خودم !..یچی ه-         

 : کردزی و چشمهاش رو رستادی        فرداد ا

 ؟ !ی چ-         

 ! خواستگار دارم هر روز یکل!.. معلومه-         

 ! هر روز -         

 : صورتش دادي جلوی دستش رو تکون کوتاهنیلی        آ

 رف  کنم که بخوام در موردشون حیوقت نم!.. هستن یلی خ-         
 

 !درس هم دارم . کار دارمیخودم کل..بزنم

 ! رو هم بگوشیکی حاال -         

  !ی کل-         

 ؟! مثال -         

  !هی رسولي آقااریپسر خوشگله هست که دست.. مثال اون -         

  دندونهاش رو با لبخند نیلیآ.. تکون دادی        فرداد سرش رو پرسش
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 : دادنشون

  !ي خواستگارادی بذارم بکنهیهر روز بهم التماس م!.. هه  هه-         

 ! آها -         

  نیلی سمت در رفت ، آی اش رو مرتب کرد و وقتقهی        فرداد با خنده 
 

 : خارج شد زشی از پشت مهم

 !برو با الهه ازدواج کن ..ي منو نداراقتیاصال تو ل..؟!يدی حاال د-         

 باز کرد و با حرکت چشم و ابرو بهش گفت برگرده سر         فرداد در رو 
 
 !زشیم

 .. داد و برگشتشینی به بینی ، چدی رو دشی جدي افهی که قنیلی        آ

 !فرداد رفته بود.. سمت در دی بسته شدن در که اومد چرخي        صدا

 : نشستشی صندلي رودی که کشی        با آه

 ! هم نکردی خداحافظ-         

 :زنهی چشمش داره سوز مي      حس کرد گوشه   

 ! ادب ی ب-         

 ! فقط زود-         

  ي آقااری بعد که دستي قهی به ساعتش انداخت و دو دقی        فرداد نگاه
 

  ي سرش رو از صفحه ستاد،ی اکشی نزدي " سیسالم رئ" با یرسول
 

 ! جدا کردلشیموبا

 ... بهش انداختی        نگاه

 ! بهش گفت پسر خوشگله شدیم...    آره خب    

 !        جغله 

 ! ؟ی واعظي آقا-         
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 !در خدمتم ..؟ !یوانی کي آقانی داشتيامر.. بله قربان -         

 ؟!ي کردي من خواستگاری شما از منش-         

 ! کردریی پسر به سرعت تغي افهی        حالت ق

 و لبخند خجلش رو هم ..قرمز شد... گرد شدی        اول چشمهاش کم
 
 : کنهی مخفتونستینم

 ..مم..امم..؟ !ي خانم مهدو-         

 ؟!ي کردي خواستگار-         

 ..هنوز که..فقط با خودشون..هنوز..مم.. فقط-         

 ! پس ي کردي خواستگار-         

 ! انداختنیی و سرش رو پادی        خجل خند

  ي که از فاصله ی رسولي بهش انداخت و رو به آقاي        فرداد نگاه تند
 

 : نظر گرفته بودش نگاه کردری زيدورتر

 ؟!ی رسولي آقا-         

 : تند جلو اومدی        رسول

 ! قربان دیی امر بفرما-         

 ! بچه اخراجهنی ا-         

  قرمز ، سر بلند ي گرد شده ، و همون گونه هاي با چشمهای        واعظ
 

  ی چدهی نگاه کرد ، که انگار اصال نشنیوانی به دور شدن کيجور..کرد
 

 !گفته

  نگاه کرد و قبل از ارشی هم با همون نگاه متعجب ، به دستی        رسول
 
 : فرداد کامل از در خارج بشه ، صداش رو باال بردنکهیا

 ! قربان شهی اطاعت امر م-         
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 ! برنگشت ی        فرداد حت

 : نگاه کردی متعجب به واعظی      رسول  

 ؟! تو ي کردی چه غلط-         

 ! نتونست لب باز کنه ی حتی        واعظ

  اشکان رو از لبش دور گاریس .. دی ، فرداد چرخی خروجتی گکی        نزد
 

  ، اشکان رو در آغوش کردی پا انداخت و همزمان که لهش مری ، زکرد
 

 :گرفت

 ؟ !ي منو ترك بدی تونستيطور تو چ-         

 :دی کمرش کوبي به خودش چسبوندش و روشتری        اشکان ب

  !ي کنه بعدش منو ترك بدتتیوی موت-         

 فرداد دست هاش رو دور گردن اشکان .. و جدا شدنددندی        هر دو خند
 

 : کردحلقه

 ! ازت بچه ادی خوشم م-         

 : فرداد چسبوندیشونی رو به پشیشونیو پ        اشکان جلوتر اومد 

 ؟ !شیاری م-         

 !ارمشی م-         

 ! بکنقتی به رفیحتی نصهی پس قبل از به فنا رفتن کاملت ، -         

 :        اشکان هم دستهاش رو دور گردن فرداد حلقه کرد و ادامه داد 

  !قی رف-         

 .. بگمتونمیفقط م.. خب-         

 ؟! جان-         

  نی باشه رو اولشتی پشهی همي برايخوای رو که مي دختری وقت-         
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  ..ینیبی مبار

 ! خب ؟-         

  !شی داشته باششهی همي برايخوای میفهمی همون لحظه م-         

 ؟! و -         

 .. باشهقتی رفهی هم شباتتی خصوصي هی و اگه بق-         

 ؟! خب -         

  !ی به چشمهاش نگاه کندی نباهی از دو ثانشتری ب-         

 ؟! بهش نگاه نکنم حله هی از دو ثانشتریپس ب !..ی اک-         

 ! حله -         

 ... دستهاشون رو نهی هاشون رو از هم جدا کردند ولیشونی        پ

  !ایورش دار زود ب!.. لفتش نده ادی ز-         

 :ستهاش رو جدا کرد         فرداد با لبخند د

 ! بکنم ي کارنی باور کن اگه جز ا-         

  کرد نشون یسع.. پاهاش جابجا شدي روی زد و کمي لبخنددهی        ش
 

 ! دست خودش نبودیول ..هی لبخندش عصبنده

  نبود که فربد ، خواهر کنه اش رو هم بذاره ي لحظه ، لحظه انی        ا
 
 !ارهی بغل و بریز

  هم دستهاش رو دور کمر برادرش حلقه کرده بود و خودش يجور        
 

 .. بهش چسبونده بود کهرو

 ! زشته بخدا یلیخ..        زشت

  نره نشی باهاش تماس گرفته بود و گفته بود فردا با ماششبی        فربد د
 

 ! کار سر
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  خواستی بود ، مدهی دنشی که فربد رو کنار ماشي        درست از لحظه ا
 

  بهش بچسبه ينجوریدرست هم.. بوددهی بهش چسبنای که آدرينجوریهم
 
! 

 ! که شدی        نم

  دق ، ي نهی مثل آينجوری همنای        از شرکت که خارج شده بود آدر
 

 ! بودروبروش

  ..گهی خب د-         

 :ادامه داد .. بنظر نرسهی کرد لبخندش عصبی بازم سعدهی        ش

 ! برم  من-         

 ! دنبالت امی بعد ازظهر م-         

 : همون حالت ، سرش رو باالتر برد و به فربد نگاه کرد ي تونای        ادر

 ! پارك شی ببري قول دادی بعدازظهر که به سام-         

  نگاه کرد که داشت به دهی گرفت و به شنای        فربد نگاهش رو از آدر
 
 : اومد ی و نفسش باال نمکردی نگاه منای آدرشخندین

 ؟ !امی بشهیم..روقتیشب د..امیبعدش م.. آره-         

  :دی برادرش چند بار کشي بازوي دستش رو رونای        آدر

  !دهی هم که مامانش اجازه نمدهیش..زمی عزمی خسته ا-         

  کت ری زي و دستش رو جوردی هم سابي دندونهاش رو رودهی        ش
 

 : مشخص نباشه ادی از پهلوش گرفت ، که زیشگونید و ن برفربد

 ؟ !زمی عزشهی لحظه مهی -         

  خواهر کنه اش رو از عتری داد که فربد سرچی پي        دستش رو همونجور
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 ! نبودنی هم جز اي جدا کنه و البته چاره اخودش

 ممکنه  از بدن آدمه و کهی تهی وجه متوجه نبود اون چی به هدهی        ش
 

 ! بشه اصال کنده

  ، دهی به شی ، با نگاهنهی مجبور شد جدا بشه و دست به سنای        آدر
 
 :آروم لب زد.. دادشینی به بینیچ

  !رهی بگنوی اگه بذارم استمی خودم ن-         

  چند قدم دور نکهیبا وجود ا.. دستش رو بر نداشته بود هنوزدهی        ش
 

 .. بودندشده

 ! درد داره بخدا -         

 اونم ..؟!امروز ..؟ !شیاوردی با خودت مدیواقعا با. فربد کنمی تعجب م-         
 

 ؟ !میدی که هر دو مون کشي از اونهمه زجربعد

 !تو رو خدا .. دستتو بردار-         

  که داد و آخ فربد رو بلند کرد ، دستش ی کاملچی بار با پنی ادهی        ش
 

 ! برداشت رو

 !؟يدیفهم..يای بغلت و مری زيذاری تحفه رو منی بار آخرت باشه ا-         

  :دادی پهلوش گذاشته بود و فشار مي        فربد دستش رو رو

 ! از امروز داشتم ي اگهی واقعا تصور د-         

 بعد ازظهر !..شب نه!... تصورت رو بزن تو سر خواهر خل و چلت -         
 

  گهی ، دي نبودنجایفربد بعد از ظهر ساعت هفت ا..،يومدی هفت نساعت
 
 ؟ !يدیفهم !..ي..ا.ي..م..ن
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 .. بخندهدادی اجازه نمادی        درد ز

  !نجامی هفت ا-         

  بهش نگاه نکهیبدون ا.  داد و رو ترش کرد شینی به بینی چدهی        ش
 

 : شدنهی دست به سکنه

 ! ؟ي خواستگارنیای می ک-         

  به رهی نرده داد و خي سرد فلزي هالهی رو به مشیشونی       مهتاب پ 
 

 .. باال ، اشک تازه خارج شده اش رو با انگشت پاك کردي ، از طبقه رضا

  دای اش شدت پهی        رضا که بهش نگاه کرد ، لبهاش رو تو برد و گر
 

  ..کرد

  نییرش رو پابعد س..        رضا ازش چشم گرفت و به محمد نگاه کرد
 

 :انداخت

 .. خوادیحالش ز.. مهتاب-         

  نی به ای معذرت خواههیتو ..رضا!... داداشستی نشیچی مهتاب ه-         
 

 همه ،  ..هیمثل بق...مثل مامان..  ، فائزه نینازن..مثل من..ي بدهکارخانواده
 

  یزوم لگمیمن خودم هم م.. ندارهی ، اشکالادی نخوادیمهتاب م!.. هممثل
 

  !يای بدیداداش با.. تویول...ادی بنداره

 : داد ی بود تکونبی که تو جي        دستهاش رو همونجور

 ؟! کنم کاری که چ-         

 :        محمد با تعجب بهش نگاه کرد

  ي افهی قمیکنی می معذرت خواهمی داریکه وقت!..ننمونی که بب-         
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 !ننی تک تک مون رو ببي شرمنده

 و دوباره به باال نگاه ... رو به دندون گرفتنشییی        رضا لب پا
 

 : شد دهی عموش از دم سالن شنيصدا..کرد

  !گهی دانی کوثر خانم بگو بچه ها ب-         

 : فاصله گرفت ی        رضا از محمد قدم

  !امی منم مدیبر.. اومدم-         

 ضا دوباره به باال نگاه کرد و ر..دی        محمد سرش رو تکون داد و چرخ
 

 سرعت قدمهاش رو تند کرد که  ..شدی لحظه مهتاب داشت بلند مهمون
 

  که بدونه االن با سرعت خودش رو به شناختشیاونقدر م.. برسه بهش
 

  !کنهی و در رو هم قفل مرسونهی ماتاقش

  ی میق داده بود قفل بشه چه اتفاماتومی اولتروزی        البته در رو که پر
 

  هی اتاق خودش هم ي تورفتی مواقع منجوری انکهی اي برادی بایول..افته
 

 !کردی مگهی حجت داتمام
 

  تند ي صدای به پشت سرش نگاه کنه ، و وقتنکهی        مهتاب بدون ا
 

 دستش .. ، وارد اتاقش شد و در رو بستدی پشت سرش رو شنيقدمها
 

  قفلش کنه ، با هق هقش ، دی نباهنکی ايادآوری رفت و بعد با دی کلسمت
 
 ... رو رها کرددی گفت و کلیاه

 .. پنجره که شد ، در هم باز شدکی        نزد
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  ونی زانوش ، و مي نشست و سرش رو روواری دي پااری اختی        ب
 

 .. گرفتدستهاش

  نکهی ايمهتاب برا..        رضا خم شد و بازوهاش رو گرفت و بلند کرد 
 

 .. آغوشش انداختي چشمش نباشه ، خودش رو تو توچشم

  از ی داده وقتادتی یک!.. کارتو دوست دارمنی چقدر ای اگه بدون-         
 

 !قربونت برم.. بغلش کن ی ناراحتیکی دست

  !يرینم..ی گفتشبی د-         

 !قربونت برم.. چراهی گر-         

  !يری نمی گفت-         

  نتونست ، خنده اش ی وقتی جداش کنه ول کرد از خودشی        سع
 
  !شتری مهتاب هم بي هی شد، و گرشتریب

 .. نرمشهیمهتاب نم..ستیبخاطر اصرار محمد ن.. نرمشهی نم-         

 .. نه-         

 ! برميذاری نگاهم کن و بگو م-         

         دستهاش رو دور کمرش محکمتر حلقه کرد و لبخند رضا رو جون 
 

 :تر دار

  !ذارمی نم-         

 ... کهشهی منی برگردم وقتت صرف ایو تا وقت..يذاری م-         

 :        هق زد و صداش رو باال برد 

 !کنمی مهیبخدا همش گر.. همه اشکنمی مهی گر-         

  !ي که چمدون مون رو ببندشهی منی صرف ا-         

 ! بهتر بشنوه که.. اش رو کم کرد هی گري        مهتاب صدا
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 ! نگفتي اگهی دزی رضا چی        ول

 :        مجبور شد لب باز کنه 

 ؟ !ی چ-         

  نشون نکهی اي برای رضا باعث شد لبخند بزنه ولي خنده ي        صدا
 

 :دی اش کوبنهی سي هنوز ناراحته روبده

 !امی جا نمچی ه-         

 ! با دوستام برم وامخیم!.. تو رو ببره؟خوادی می ک-         

 :دی اش کوبنهی سي        دوباره رو

 ! هوم -         

  کرد یمهتاب سع..        رضا دستهاش رو گرفت و از خودش جداش کرد
 

  بره که ی قبلتی موقعي کرد دوباره توی گرفت و سععی رو سرنگاهش
 

  !نتونست

 !ن قهر کن  ، برو تو اتاق خودموی قهر کنيخوای باز می وقت-         

 : نکنه هی کرد گری        مهتاب هر دو لبش رو تو برد و سع

  !ي بریتونی م-         

  و دی گذاشت ، چرخشینی بي که روي زد و با بوسه اي        رضا لبخند
 

 : دور شدنش دوبار بغض کرددنیاز د.. در رفتسمت

 ! زود برگردی ول-         

  شهی مهتاب ، باعث مدنی عقب و د نداشت که برگشتنی        رضا شک
 

  !نره

  ي قدمهاي صدادنی بود که شندهی نرسرهی        هنوز دستش به دستگ
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 ! بازم برنگشت یول!. ابروش رو باال بفرستههی مهتاب ، باعث شد تند

 ! برنگشت یول..        مهتاب از پشت سر بغلش کرد باز 

  !میزندگ!..رضا ...زمی عز-         

  !گهیتو رو خدا اعصابم رو خرد نکن د..امی زود م-         

  !شناختی صداش رو مهتاب خوب می        لحن عصب

 ! نداشتی خوبي جهی کردنش ، نتی عصباننی از اشتری        ب

 .. گذاشت و آروم دستهاش رو جدا کردي کمرش بوسه اي        رو

  کوله عی سرد،ی شن که از پشت در اتاقشیی قدمهاي صدادنی        با شن
 

 ! انداخت نیی سالومونِ بزرگش رو برداشت و پایپشت

 ! تخت فرستادشری        خم شد و با حرکت پا ، ز

  ، فقط چمدونت رو نشونم امی بیوقت..؟ !ی خوشحالم کنيخوایم"        
 

 " ! بده

 !        جون دلت 

 ه افتاده به  خودش نداشت که چرا دو روزي برای حتیحی توجچی        ه
 

  دی کوتاه حاصل از خري تاپ ها و دامن هانی کمدش و داره خوشگلترجون
 

 !کنهی مي کوله جاسازي چند وقتش رو تونی ايها

 !نهی کوله رو ببنی که قرار نبود ای        کس

  ، فقط چمدونت رو نشونم امی بیوقت..؟ !ی خوشحالم کنيخوایم"        
 

 " ! بده

 ! باشهری خيدی        خواب د

 .. خبی        ول

 ! کوله رو دیدی نمچکسیه..        همون
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 ..دیشا..        فقط حاال اگه

 !        اصال

  میری بابا گفته آخر هفته منکهی اي برانمیچی        من کوله رو دارم م
 

  !مسافرت

 بلند که شد ، .. سرش رو باز کردي رهی        لبخندش رو جمع کرد و گ
 

 !مهرو بود ..هم باز شد در

 ! داد و به خواهرش نگاه کردهی        به در تک

  که کردی هم همه رو متوجه مي که از چند متریی        الهه با چشمها
 

  ي چشمهاي برسه ، جلوگهی قراره تا کمتر از دوازده ساعت دعشقش
 

  که يبا لبخند.. رفت و شونه اش رو برداشتنهی آکی مهرو ، نزدیعصبان
 

  !شدی روز بود از لبش جدا نمچهار

 :        مهرو سرش رو تکون داد

  !ي باهاش بريخوای مشهی باورم نمی ال-         

 : و خودش رو متعجب نشون داددی        الهه چرخ

 ؟! گفته ی ک-         

 ! بهم بگن نوی که چشمهات اشناسمتی اونقدر م-         

 :خت باال انداي        الهه شونه ا

 ! خوشگلم هی خواهرکنهی چشمهات اشتباه م-         

  ، اونقدر واضح بود که شونه " خوشگلم هیخواهر" ذوقش همراه ی        ول
 
 ! داره ی چه حالدیفهمی دستش هم مي توي
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 به هر  ..ادی بنجایمن بهش گفتم زحمت نکشه تا ا !..ستی خبرا ن-         
 

 .. کهحال

 :اال انداخت و با ذوق ادامه داد بي        باز شونه ا

  !ادیب.. هم کهادیداره م!.. ببخشمش ستی قرار نگهی من د-         

  شی از بابت پالشی و خزدی به خدمتکارها مي سرهی دی بای        ول
 

 ..شدی ناهار مطمئن ميغذاها

  که اصال دست ی کنار رفت و با چشمکنهی آي فکر از روبرونی        با ا
 

 ! رفت نیینبود، رو به مهرو ، از کنارش گذاشت و پا خودش

 ! دور شدنش رو نگاه کردتی        مهرو با عصبان

  خوش شانس نبود ، خواهر احمق من نه نقدری اگه اون لجن ا-         
 
 ! خوشگلتر نقدری ، و نه امروز اشدی خر منقدریا

 ! و دنبالش رفت دی کشی        هوف

  !گفتی هم نميزی        بهتر بود چ

  ي بود که نارگل هفته ی کار ، همون حرفنی        بنظرش درست تر
 
 ! زده بودشیپ

  نداره یچی بابات االن هنکهیبا وجود ا ..خوادشی        که اگه فرداد هنوز م
 
  فتهی اتفاق بنی امی اجازه بدستیبهتر ن!.. پس واقعا الهه رو دوستش داره ،
 
  به گوش الهه شی از ورشکستگی کالمدهی اجازه نماونم حاال که پدرت..؟!

 
  خودش ی المی که الاقل اجازه بدنهی وسط تنها کار درست انیا..؟ !برسه
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  شهی ، روش ممی فرداد بشلیاگه فام!.. کنه کاری چخوادی مرهی بگمیتصم
 

 ؟! بگذاره طی شرانی ما رو تو اهمچنان

 !        مسلما نه 

  بود ، به شدت بر دهی حرفها رو از نارگل شننی        مهرو اول که ا
 

  حق با دی فکر کرد و دی دو روز بعدش که هر چیول.. شده بودافروخته
 

  که افتاده صحبت ی با الهه راجع به اتفاقشهی عنوان نمچی ، و به هپدرشه
 

 !کنهی ، متوجه شد نارگل اشتباه هم نمکرد

  نه ، کامال به خودش مربوط ای  ببخشه وخوادی مساله که الهه منی        ا
 

 !بود

  اون دختره ، نکهیمضافا به ا..گفتیفرداد راستش رو م.. هم دی        شا
 

 هر چند ، .. رو بهش گفته بودزی با الهه تماس گرفته بود و همه چخودش
 
  که به سر پدرش آورده بود ي از فرداد در مورد کاريری موضوع تقصنیا

 
  درجه از عالقه به نی بود ، فرداد با ادواری امشدی ، م الاقلی ولکرد،ی نمکم

 
 ! که بشه منکرش شدستی نيزی چنی ، واقعا دوستش داره و اخواهرش

  بکنه که ینی اوضاع رو بدتر از اتونستی شدن باهاش ، نملیفام..        پس
 

 ! بوداالن

 ..        هر چند

 ..دی هم سابي        دندونهاش رو رو
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  فرداد رو اول خوب بجوه ي با دندونهاش ، گلوخواستیقعا دلش م        وا
 
  نهی کنار و ببنهی فروکش کرد، بره بشتشیو بعد که عصبان..بجوه ..بجوه ..
 
 ! کنه کاری چخوادی میال

 ! اونقدر خر نشه که فردا بخواد پاشه باهاش بره کنمی        فقط دعا م

 !تسی دست خودم نیچی هگهی        اونوقت د

  !کشمی مغی وسط سالن و حتما جستمی        وام
 

  دسر رو لی که خدمتکارها وسايزی        الهه وارد آشپزخونه شد و دور م
 

  ي به نارگل نگاه کرد که به فرانسوتیبا رضا.. زدی چرخکردندی مآماده
 

 ..دادی مدی و دستور جدزدی با سر آشپز حرف مداشت

 ..خونه خارج شد زد و از آشپزي        لبخند

 ! خوشبو شده بودزی        چقدر امروز همه چ

  خونه خوشگلتر شده ي خدمتکارهای آدمها و و حتي        چقدر همه 
 

 ...بودند

 ..دی کشیقی شد و نفس عمی پشتاطی        وارد ح

 ..شهی مری دگهی االن دم،ی مالیلی خشی آراي افتاد براادشی        تازه 

 .. خارج شداطیز ح اعی        سر

 .. که فکر کنه به خاطرش کنمی نمياصال کار !..می مالیلی        خ

 ! زدي        پوزخند

 !صد سال .. کنمشی        فکر کن بخاطر تو آرا

  که انگار يجور..دی        دست رو نرده ها گذاشت و خودش رو باال کش
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 ..ندیخوشا..سبک...کردی ابرها حرکت مي روداشت

 ..دی    خند    

  چی هي افهی قي ، روهی صدم ثانمی از نشتری خدا ، بي        محض رضا
 

  ي از لحظه شتری ، بگذشتیو هر لحظه که م.. متمرکز نشده بودکدومشون
 

 ! بلند بشن و برن دی باگهی دکردی حس مقبل

 ! بلند بشن و برن دی باگهی        د

  بلند شد ، ی گفتناهللایت و با  زانوش گذاشي روی        حاج آقا که دست
 

  مادربزرگش ي شد و بازوزی خمین!  هم از خدا خواسته ، بدون مکث رضا
 

  به سرعت عمل کرد که اگه يجور..  تا کمکش کنه بلند بشهدی چسبرو
 

 ! کار رو تموم کرده باشه گهی بشه ، اون دمونی پدربزرگش پشهم

  اعظم خانم ، آب يا چشمهي ساعت تمام روبروکی        بسش بود 
 

 ! فرستادن نیی رو پادهنش

  بود بعد از ي بارنیاول.. از پسرش نداشتی        کوثر هم حالش دست کم
 

  !نهی لحظه رو ببنی تا استی زنده نکردی ، که خدا رو شکر می حاجفوت

  که داشت پاك ي ای مصلحتي انداخت و اشکهانی به نسری        نگاه
 
 ..کردیم

 ! سر آبرومون آورده یی جادوگر ، چه بالنی انهی تا ببستینده ن        ز

 !ادی وسط ننی از نسری        طبق دستور پدربزرگ ، قرار شده بود اسم

  زن ي دخترانه نشون دادن ، بهتر بود تا پاطنتی شهی رو زی        همه چ
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 !ادی به وسط بنی مثل نسري سن و سال و تجربه داربا

  که عباس ، قسم داده بود پدرش و دامادش ، محمد رو نیه ا        مضافا ب
 
  وسط نی بس که اسم دخترم نازننی براش هميزی که آبرو ر،
 

  براش یبلدم چه چاه!..کنمی خودم چاره اش رو مگهی رو دنینسر..هست
 

 ! کرده کاری بمونه چادشی که بکنم

  به اعظم یگاه ننکهیبدون ا... کوثر خانم و بلند شددی کشی        هوف
 

  رفت و دستش رو کشی ، نزدی بکنه ، از شدت شرمندگخانم
 

  و لب دیدستش رو کش.. ببوسه که اعظم خانم مانع شدخواستیم..گرفت
 

  :زد

 ! کوثر خانم کنمی خواهش م-         

  بجز دی درد آور بود که کوثر صالح ندي نگاهش بقدرینی سنگی        ول
 
 ! بگه ي اگهی دزیم ، چ دوباره شرمنده انکهیا

 !        از کنار اعظم خانم گذشت و مهرسا روبروش بود

  و خوش و بای تو نگاه دختر زيزی چیول.. اومد هنوزی        نفسش باال نم
 

 !کردی راحت تر میلی بود ، که کار رو براش خیسی حاج رئي باالقد

  اش رو افهی محو ، قي با لبخندختهی آمتی جور حس رضاهی دی        شا
 
  !کردی مباتری زنقدریا

  دل اعتراف کرد ، شانس ، شانس مهتاب بوده ، ي        به هر حال که تو
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  نی زمي کره ي ، پا روی خوش شانسنی به ای عالم و آدم ، کسي توکه
 

 ! قراره که بگذاره نی و نه بعد از انگذاشته

  اطی حيتو رضا شبی دی خوش شانس تر از مهتاب ، وقتی        ک
 

  هم خوردی بهم نمينجوریا!.. راحت التی بود و بهش گفته بود، خبرگشته
 

  !دیشانس آورد!.. بهم بزنمشخواستمی مخودم

 ! بگم؟ی چدونمینم.. مهرسا جان مامان-         

 ! واقعا مهرسا ته چهره اش لبخند بودکرد،ی        اشتباه نم

 !کنمی خواهش م-         

 ..دید و سرش رو بوس        بغلش کر

  دورتر ، رضا و عموهاش ، جلوتر از پدربزرگ کنار در آپارتمان ی        کم
 
  و نینسر.. بودندی مهرسا در حال خداحافظي بودند و با عموهاستادهیا

 
  بودند که قصد داشتند خارج ی کساننی و اولدندی بهشون رسنینازن

 
  که افتاد، تازه حس کرد  رفت و چشمش به آسانسوررونی بنینسر...بشند

 
  !گردهی داره برمنفسش

  دخترش ، هنوز دم در ، یول..ندازهی بی نگاهنی        برگشت تا به نازن
 

 ..بود

 :        آهسته لب زد

  !گهی دای ب-         

 ! بشه ؟ی چي        موند
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  و به سالن خونه دی انداخت ، و بعد چرخی به مادرش نگاهنی        نازن
 
 !دیکوبی منهی سي که تویبا قلب!..به همسرش.. انداختیگاهن

  تونسته بود اونقدر به گردن خشک شده اش ی ساعت قبل و وقتمی        ن
 

  ي توینانی و اطمتیبا رضا.. بده تا حرکتش بده ، مهرسا روبروش بودجون
 

  !رهی رو وادار کرد رد نگاهش رو بگنی اش ، که نازنچهره

  قلبش در جا هم همانا ستادنین رد نگاه مهرسا همانا ، و ا گرفتی        ول
 
! 

  !شناختی جنس نگاه ها رو منی        خوب ا

 دوستش ... که کنهی نگاه مي ، فقط به مردتی رضانی دختر با اهی        
 

  !داره

  و کردی به محمد انداخت ، که اگه سر بلند مالنهی ذلي به قدری        نگاه
 

  !گهی درونی بای بگهی که دکردی التماسش مد،کری منگاهش

  با يپسر کوچک مهد..ي        محمد با مهرداد هم دست داد و با مهد
 

  هنوز قاب نینازن.. بغل محمد انداختي که گفت خودش رو توي عموجون
 

 .. شده بودکی رو گرفته بود و مات نگاه خندان مهرسا که به محمد نزددر

 مجبور شد عقب ..ز در خارج شد و بعد رضا         پدربزرگش که ا
 

 : و لب زددی دستش رو از پشت کشنینسر..بره

  !گهی دمی برای بگمیم.. چته تو -         

 :        چشمهاش پر شد
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 ! مامان -         

 : فاصله گرفته نگاهش کردي با لبهانی        نسر

 ؟! چته -         

  که یی مردهاخواستیفقط م..بگه  ی چدونستی واقعا نمنی        نازن
 

 .. در رو گرفته بودند رو کنار بزنه و دوباره برگرده داخليجلو
 

 :        مهرسا دست بلند کرد

  !رنیعمو دارن م..زمی عزای ب-         

 ..        نگاهشون بهم گره خورد و لبخند زدند

 هنوز ..اشت بغل مهرسا گذي رو از خودش جدا کرد و تونی        محمد آرو
 

  گوشش کی مهرسا رو درست نزدي آهسته ي بود که صداستادهی ناراست
 

 :دیشن

 ! تشکر کنم ؟ي چطور-         

 :مهرسا ادامه داد..        محمد نگاهش رو ازش گرفت

 ؟ !ی با چه زبون-         

  بهش نکهی بچرخه ،بدون انکهی قدم عقب رفت و قبل از اهی        محمد 
 

 : لب زد کنهنگاه

 ! نکردم ي کار-         

  :دی رو به آغوش کششیی        کاوه جلوتر رفت و پسر دا

  ي نکردشونی و تا راضی بموننجای ادمی مشنهادی فرداد جان پ-         
 

 ! شرمنده ات شدن گهی ها هم دییمایواهللا هواپ..يبرنگرد
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 فت و بعد ازش فاصله گر..دی شونه اش کوبي        فرداد جدا شد و رو
 

 ! که کامل باز کرده بودیبا دو دست.. سمتش دیچرخ

 ! کنی دو تامون اکيپروازه فردا رو برا!.. قراره ببرمش -         

  که از ي " فرداد "ي لب باز کنه ، صدانکهی قبل از ای ولدی        کاوه خند
 

 .. وادارشون کرد سمت صدا بچرخندد،ی سرشون به گوش رسپشت

 ! و به تعجب فرداد نگاه کرددی به چونه اش کشی زاده ، دست        نجف

 :        جلوتر رفت و دستش رو دراز کرد

  !ي خوش اومد-         

  رهیخ..دستش رو فشرد.. کرد و جلوتر رفتزی        فرداد چشم ر
 

  بده نجف صی تشختونستی کرد و فرداد هنوز نمیکاوه هم احوالپرس..بهش
 

 ؟! داره کاری چنجای آروم، انقدری ، اون هم ازاده

 ! که به استقبالش اومده؟کردی باور مدی        با

  حس ی لبش جا خوش کنه ، ولي روخواستی میشگی همشخندی        ن
 

 ! وجودش رو گرفتي همه يبد

 :        نجف زاده رو به کاوه کرد

  !رمیگی نمادیوقتتون رو ز..خوامی معذرت م-         

 :به فرداد کرد         رو 

 ! فرداد جان -         

 اونقدر که صداشون به .. تکون داد و از کاوه فاصله گرفتندي        فرداد سر
 

 ! نرسه گوشش
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  !..يای قراره بدمی شنیوقت..رمی باهات تماس بگخواستمی م-         
 
 ..ي توشتری بدی شايحضور..فکر کردم ...یول

 :دی زد و خنديه ا آهستي ضربه شیشونی        به پ

 ! کله ات بره -         

  حال بد ي براتونستی بود که فرداد ميزی        حس بد ، تنها چ
 

 ! ، عنوان بده شیناگهان

 ؟! خب -         

  شونه اش گذاشت و چند قدم حرکت ي        نجف زاده دست رو 
 

 : تر یب بار عصنیا.ستادیفرداد شونه اش رو آزاد کرد و روبروش ا..کردند

 ! خب ؟-         

 !نهیحرف اول و آخرم ا... فرداد ي دخترم رو ببرذارمی نم-         

 : زدي        زهرخند

  !..ی کننیی تعفی من تکلي برایتونی که نميدی قبل دي هفته -         
 

 دختر تو ..حاال!..برمی و مرمیگی شهر منی رو بخوام تو ای دست هر کسمن
 

  !خوامی مرو

 .. گوش-         

 ؟ !برمشی مي چطورینی و ببيای چرا باهام نم-         

  بازوش ، برش گردوند دنی نجف زاده با گرفتن و کشی ولدی        چرخ
 
 ! تا نجف زاده دستش رو برداره دیفرداد بازوش رو عقب کش..

 !گوش بده!.. بچهستی روز تو ن-         

 : لب زدزی        تمسخر آم
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 ؟ !ی چ-         

  بهت ی رو به تن بماله ، ولشی ورشکستگی که حاضر شده پی کس-         
 

  ، می ، به مردنش راضگهی و داره واضح بهت مسادهیروبروت وا. نده ، دختر
 
 !نع .. دادنش دست تو یول

 : شددهی فرداد کششی        ن

 !ری جلومو بگ-         

 فرداد با همون ..و در آورد رلشی برد و موبابی        نجف زاده دست به ج
 

 : ادامه دادتمسخر

 ؟ !يری جلومو بگلتی؟ با موبا !ی چکار کنيخوای م-         

  یگوش.. کرد دای پخواستی رو که میلی بهش انداخت و فای نگاهمی        ن
 

 : به سمت فرداد گرفترو

  !رشی بگ-         

 !گاه نکرد نلی به موبایول.. کردزی        فرداد چشمهاش رو ر

 من اون باال !..می با هم حرف بزنایبعد ب!..نگاهش کن !.. فرداد ری بگ-         
 

  !يای تا بدمی تا قهوه سفارش مدو

  دستش ي رو تولیموبا..  باال اشاره کردي طبقه می شاپ نی        به کاف
 

 .. داد قرار

 ..و با دور شدنش ، کاوه به سمت فرداد حرکت کرد..دی        چرخ

 ؟ !گهی می چ-         

  ی مثل شلیموبا.. پشت سر کاوه انداختي به ستون های        فرداد نگاه
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  ، ی مشخصلی دلچیو بدون ه..شدی دستش داغتر مي ، هر لحظه تویداغ
 

 ! به نگاه کردنش نداشتي اعالقه

 ! گفت فرداد؟ی چ-         

 ده ، که داشت پله ها رو باال بعد به نجف زا.. نگاه کردلی        فرداد به موبا
 
  صفحه به ي روییدوی ولی فاهی..و بازش کرد.. رو باالتر گرفتلیموبا..رفتیم
 

  ي رو روشیی جلويحس بد ، باعث شد دندونها.. آماده قرار داشتحالت
 

 ! قرار بده هم

 کاوه کنارش قرار گرفت تا .. کردی فرستاد و پلنیی        آب دهنش رو پا
 

 ..هنی بببهتر

 .. ناواضح بودری        تصو

 .. کردزی        چشمهاش رو ر

 ..دی        کاوه سرش رو جلوتر کش

 ؟ !هیچ ..نی ا-         
         
 ؟! فرداد-         

 .. کهی درهم نامشخصریتصاو.. و یاهیبجز س.. مشخص نبوديزی        چ

  بود که يجور ری تصويحرکت رو به جلو.. واضح شدری        کم کم تصو
 

 ! ، در حال حرکت بودي بردارلمی ، در حال فی ناشي بچه اانگار

 ؟!فرداد !.. توئه ؟هی گوش-         

  دوباره سوالش رو نکهی شد و قبل از ارهی        کاوه دوباره به صفحه خ
 

 ..دی به گوش رسیی ، صدابپرسه
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 .. دخترهی ي خنده ي        صدا

 ...مترید و حرکتش مال واضح تر شری        تصو

 : کردزی ، چشم رواری دي روي تابلوهادنی        کاوه با د

 ؟! نجف زاده اسیگوش!.. ولجنکهيالیو!.. توئه فردادي خونه -         

  داخل ي صدادنی ، با شنشدی فرداد خارج مي که داشت گلوی        آه
 
 ! قطع شدلمیف

  هی برات بگه که امروز هوا عالجونم!..الهه جانم !.. خب خب خب -         
 
  ی رنگ نگم برات که چه حاليریاز سونا و تخت خواب ش.. تریخونه عال!..
 

 چهار سال !..نه ؟!..یدونیحتما خودت م.. تا االن کهشبی دادن از دبهم
 

  نی قراره ادونمینم!.. پس االن چقدر حالم خوبه ی بدوندیبا!..ي بودباهاش
 
  دختر سازهی اتک سوم ، کارت رو می بهتره بدونیول نه ، ای ینی رو ببلمیف
 

  نیمن همراه دورب.. کهگمی ، بهت متی افتضاح قلبطیپس بخاطر شرا ! جان
 

  !نیی پاي استخر طبقه رمی گردنبندم ، دارم مي رويکوچولو

 ..        فرداد چشمهاش رو بست

 دش  رو از خوی مها ، باعث شد فرداد گوشي شاد خنده ي        صدا
 

 ! بغل کاوه پرت کنه ي بده و توفاصله

 :کردی زنگ دار و کشدارش مرده رو هم زنده مي صدای        ول

  به گهید..ینی ببيخوایحاال اگه م.. نامزد خوشگلت اونجا منتظرمه-         
 

 ! مربوطه خودت
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 :دی کاوه رو شني وارفته ي        صدا

 ؟! پسر ي زدي چه گند-         

  فرداد رو پر کرده بود ، مانع ي که گوشهای سوت وحشتناکيدا        ص
 
 ! مها رو خوب بشنوهي صداشدیم

  ی در پیپ!.. بکشهقی کرد چند نفس عمی        چشمهاش رو بست و سع
 
! 

 هر دو گوشش ..دیرسی به گوشش نمیی صداچیه.. خوردی چرخمی        ن
 
 .. در حال کر شدن بودندی سوت وحشتناکي صدابا

  تا پسر دهی چقدر طول کشدونستینم.. و به کاوه نگاه کرددی        چرخ
 
  بعد ، ي هی جدا کرد و چشمهاش رو بست و دو ثانلی ، سر از موباشییدا
 

 : کرد باز

 ؟!ي کردیچه غلط!.. بوده فردادنای تو حواست جمع تر از ا-         

 کاوه رو کنار ..ند فرستاد و سر چرخونیی زهرمار دهنش رو پاي        مزه 
 

 .. کرد به قدمهاش مسلط باشهیسع.. و جلو رفتزد

 !        الهه مال خودمه

 .. که بتونهستی نی کسچی        ه

 .. فرستاد و پله ها رو باال رفتنیی        آب دهنش رو پا

 !ردشی ازم بگتونهی        نم

 !لم؟ی فنی        ا

 !تونهی نمیچیه!..تونهی        نم

 !شهی مجی     چشم چرخوند و حس کرد سرش داره گ   
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 .. کرد قدمهاش محکم بنظر برسندی و باز هم سعدی        نجف زاده رو د

 !کنهی داره تلو تلو خوران حرکت مدونستی خودش هم می        ول

 .. کرده بودترشی عصبی        سر درد وحشتناك ناگهان

 ..ه سر بلند کرد ، نجف زادی صندلدنی کشي        با صدا

 با پشت .. و نشستدی هم سابي رو روشیی انتهاي        فرداد دندونها
 

  ازی بودنش ننجایاالن به اشکان و ا.. رو فشار دادشیشونی ، پدست
 

 !.. شونه اش بذاره و بگه چکار کنم ؟ي سرش رو رونکهیا..داشت

  ! و استفراغ کنهنی زمي روفتهی بخوادی دلش مکردی        حس م

 : فرستاد و سرش رو بلند کرد نیی        آب دهنش رو پا

 ! خب ؟-         

 : قرار دادزی مي رو رووانشی        نجف زاده ل

  يایاگه االن باهام ب ! ..مونهی من و تو منی ، فقط بلمی في ماجرا-         
 

 ! درست بودهدهی هشت ماه قبل دی هر چیبهش بگ.. و خونه
         
 گذشته !.. کامل ی قلبيبا دو تا سکته !.. گذشتهانی الهه از اون جر-         

 
  ي کله شق بازيدوباره بخوا..ي گوش ندیول!.. پس ارهی دووم بتونهیم!..
 

  دختر مثل ی ام که حاضر شد ورشکست بشه ، ولی ، فرداد من اونياریدرب
 

 م ، که  واستادنی ايپس بدون، پا!.. مثل تو نده ی گلش رو به لجندسته
 
 ! رو بهش نشون بدملمی فنیا

 !يدی نم-         
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  بکنه گهی دي سکته هی قرار باشه بفرستمش با تو بره که تو غربت -         
 
  حی، ترج..کشهی آخرش رو مي نفسهای نباشم وقتششیکه پ.. خالص و
 
 !دمیبخدا قسم نشون م!.. خودم تموم کنه شی پدمیم

 !ینکینم.. کار رو نی ا-         

  و يای االن ننی ، اگه همکنمی کار رو منیا.. به جون خودش قسم-         
 

 !ي بودشی که با منشی کثافتهی ی نگبهش

 !من به اون دختره دست نزدم.. نبودم-         

  یچه فرق!.يدی رو خودت دلمی که فقهیهنوز نشده دو دق!.. لجن -         
 
 ؟ !ي بودشونیکی با کدوم شهیم م کيزیاز نجاست بودنت چ!.ها ؟!..کنه؟یم

 :دی کششیشونی پي        فرداد هر دو دستش رو تو

 ..بذار ببرمش.. فقط-         

 ... فرداد-         

 ..يخوای میهر چ..بذار ببرمش!..منو دوست داره..بذار برم.. فقط-         

 گ  رنکردی میهنوز سع..        سرش رو بلند کرد و به نجف زاده نگاه کرد
 

 :ادامه داد .. درمونده نباشهنگاهش

 ..دمی بهت م-         

 دست از ..خوامیآرامش دخترم رو م..خوامی فقط دور شدنت رو م-         
 

 شده به هر .. باشمخوامیاالن م.. نکردميمن براش پدر.. بردار فردادسرش
 
  ذارمینم.. رو بهش نشون بدملمیشده ف.. برگردهذارمینم..یمتیق
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 الهه اون ..کردهیبهش بگو درست فکر م..دست از سر دختر من بردار..برگرده
 

 برو بهش بگو درست فکر ..قبولش کرده.. رو پشت سر گذاشتهانیجر
 

  که يدید..ازش گذشته.. کامل ، قبولش کردهيبا دو تا سکته ..کرده
 
 من جنازه ..دست از سر ما بردار فرداد!..شهی که نميدیخودت د!..تونهینم
 

 !رانی افرستمیو هم نم راش

 .. من دوستش دارم-         

 ! منتظرته -         

 ..دوستش دارم.. من-         

 ..دهیبهش بگو درست د.. تمومش کنایب.. منتظرش نذار-         

 ..        بلند شد 

  ای!..يومدی چرا نپرسهیم..نهیتنها منو بب.. خونهرمی من دارم م-         
 
 .. تمومهزی همه چیگی ميای خودت مای..برسونم بده بهش غامتویپ

         
 ! فرداد؟-         

 : دستهاش قرار دادي و سرش رو رودی کشزی مي        دستهاش رو رو

 !فردا .. فرصت بدههی بهم -         

 !دمینم !..ي ندار-         

  که نجف ی فرصتي ماه قبل ، که براکی دی خودش رو شني        صدا
 

 ! رو در جواب گفته بودنی همقای درخواست کرده بود، دقزاده

  !دمینم !..ي        ندار

 ..تونمینم.. االن-         



 2530 

  تموم هی قضنی االن انی همخوامیو م.. خونهرمی من دارم م-         
 

  رو الهه لمیف.. ، يومدین.. فرداديومدین..کنمی ساعت صبر ممیفقط ن..بشه
 
  !نهیبیم

         
 ! به بد شدن حالش نباش یپس راض..شی تو از دست داد-         

         
 ! فرداد ؟-         

  !امی م-         

 نجف زاده دست .. بوددهی رسزی مکی و همون لحظه کاوه نزددی        چرخ
 

 .. رو بهش برگردوندلی کرد و کاوه با بهت ، موبادراز
 

  باز ششی کرد نيار داد و هر کار پنجره قري زانوش رو لبه هی        الهه 
 

 ! ، نشدنشه

  قلبش ي داشت تويهمون لحظه ،پروانه ا..  که متوقف شد نی        ماش
 

 !زدی مپر

  ي از جلونی که ماشیی        از پنجره ، عقب عقب فاصله گرفت تا جا
 
 ! کنار رفتدشید

  ی چوبي پله هاکی و نزددی به موهاش کشیدست..        در رو باز کرد 
 

 .. برگشتدوباره

 ؟!دنشی دينجوری        نکنه زشت باشه برم ا

 ! خوشحالم ؟فهمهی        م
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  ی کرد خنده اش رو مخفی دهنش گرفت و سعي        دستهاش رو جلو
 
 !کنهیم

  !رهیآبروم م..ي وا-         

 ... شدمونی دوباره پشی        چند قدم به سمت اتاقش برداشت ول

 !ندشی االن ببنی همخواستی        م

  نیی ، از پله ها پاشینیی رو گرفت و با گاز گرفتن لب پامشی        تصم
 

 ..رفت

  که داشتند داخل دیمهرو و بعد نارگل رو د..        وارد سالن که شد
 
 ..نگاهش پشت سرشون بود و ..شدندیم

         هر دو دستش رو پشت سرش قالب کرد تا لرزششون مشخص 
 

 ..نباشه

 ؟!شدی        چرا داخل نم

 .. تر رفتکی        نزد

 .. نارگل نگاه کردي افهی به قی        سوال

 ! اونجا يگفت بر..داخل ..ومدی ن-         

 !خواهرش هم مثل نارگل متعجب بود..        به مهرو نگاه کرد

 :        دوباره رو به نارگل کرد

 .. داادیب..دیبهش نگفت.. چرا -         

 !ومدین..می گفت-         

  با شتاب ی شد و بعد سمت در خروجرهی        الهه چند لحظه به مهرو خ
 

 .. کردحرکت
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 و ..دی کشینفس راحت..و بعد فرداد روبروش بود..         در رو باز کرد
 

 ! زدي محولبخند

  فرق هی که آدم بفهمه فرداده و چقدر با بقکردی مي کاردی باشهی        هم
 

  !داره

 !می که بگه االن برخوادی        نم

  !رمینم...        من که

  نداشت که فرداد متوجه یشک.. رفتنیلبخندش از ب..        جلوتر که رفت
 

 !کرد؟ی چرا سرش رو بلند نمی شدنش شده ، ولکینزد

 :آهسته صداش زد.. جلو رفتگهی قدم دهی        

 ! فرداد؟-         

 دست .. برگشتیو بعد دوباره به حالت قبل..  کوتاه سرش رو بلند کرد      
 
 !رهی باال بگتونستی که نمیبا گردن..بی جبه

 اون موقع !.. بودشدهی دهی تراس با ساي که الهه توی        درست مثل وقت
 

 ! سر بلند کنهتونستی نمهم

 .. جلو رفتگهی قدم دهی        الهه 

 ؟ !یخوب.. فرداد-         

 دستهاش رو از ..و سرش رو باال گرفت.. گرفتنی اش رو از ماشهی        تک
 

 .. تو بغلمای بلند کند و بهش بگه بخواستیم.. در آوردبی جيتو

 !شدندیو نه دستهاش از بدنش جدا م..دیچرخینه زبونش م..شدی        نم

 ! الهه-         

 .. زد و جلوتر رفتي        الهه لبخند
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 !شهی نگو روت نم-         

 .. بودنشونی متر فاصله بکی        کمتر از 

 !برم  ..دی با-         

  ی بی ذهنش دنبال معنيتو.. رفتنی        لبخند الهه ، آروم و آروم ، از ب
 

  !گشتی اون دو کلمه ، اون هم االن مربط

 ! تو میبر..ایب..خب..هوم.. او-         

 ..دیکش        دستش رو سمت خونه 

 !ی برم الدی با-         

  !دهی که شنهی تر از اوندهیچی اوضاع پدی        الهه فهم

 ! برم هتل خوامی خسته ام و میعنینه .. برمدی        با

 ؟ !کنهی        پس چرا نگاهم نم

 ! کجا ؟-         

 ..        فرداد فقط تونست سرش رو تکون بده

 !دروغ گفتم..هیدر مورد سا... بهت-         

 : ناله کرديری زيبا صدا.. هم فرو کردي        انگشتهاش رو الهه تو

 ؟ !ی چ-         

 .. اومده بود-         

 .. فرداد خارج شدي آه از گلوهی شبيزی        چ

  ..ی ال-         

 ؟ !یچ.. اومده بود -         

 ..خواستمینم..دروغ گفتم..مدت..اون..دروغ گفتم.. بهت-         

 .. فرداد-         

 .. حالت بدتر بشهخواستمی نم-         

 غذا .. اومده بود که یخودت گفت..خودش گفت...یتو که گفت..ی چ-         
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... 
         
 !.. ؟هیچ.. فرداد-         

 : قدم عقب رفتهی        فرداد 

 .. الهه -         

 ..فرداد!.. ؟هیچ!.. بهت گفته؟يزی بابام چ-         

 ..دروغ گفتم.. کردمانتی بهت خ-         

 ..ينکرد.. نه-         

 :        بغضش شکست 

 !ي نکرد-         

 .. قدم عقب رفتهی        الهه 

 ..يتو دوستم دار..ي نکرد-         

 ..الهه دوست دارم.. دارم-         

 ..یخودت گفت..ي نکردانتیبهم خ..ي تو دوستم دار-         

 ..        فرداد فقط تونست سرش رو تکون بده

 خودت .. مني برادی غذا درست کنشیآورده بود..ي نکرد-         
 

 !فرداد ..؟!یگی میچرا الک..خودش گفت..هیسا..اونم گفت..یگفت

 .. نکنهی تو رو خدا گر-         

  من چمدونم رو آماده..يتو دوستم دار..بگو ..؟یگی می چرا الک-         
 

 ..صبر کن..کردم

  بهت نویاومدم ا..بهت دروغ گفتم.. حالت بدتر بشهخواستمی نم-         
 

 ..بگم

 تو رو ..ارمشی برم بسایوا.. آماده کردممویمن کوله پشت.. دروغگو-         
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 .. نروخدا

 ! ببرمتتونمینم..زمی برم عزدیبا.. الهه-         

 ..ارمشیم عیسر.. هست میکوله پشت.. نهه-         

  و کردی و آرومش مگرفتشی اگه مدیشا.. قدم جلوتر اومد هی        فرداد 
 

 .. کنهشی بهتر حالتونستی مدیشا.. بهتر بودرفتی مبعد

  ، شروع رفتی که رو به عقب مینی الهه دستش رو جلو برد و حی        ول
 
 : تکون دادنش کردبه

 ...سایوا..رمای بمویبرم کوله پشت..سایوا..ي نر-         

 ..ی ال-         

  مثل يالهه جور.. نتونست بهش برسهی        فردا دستش رو دراز کرد ول
 

  خودش رو ي شد که فرداد نتونست جلودی چشمهاش ناپدي از جلوباد
 

  اتاقش ، سرش رو داخل يپدر الهه از پنجره ..سرش رو باال گرفت ..رهیبگ
 

 ..دی و پرده رو کشبرد

  سوزش اشک پشت یول..اد به شونه هاش زور زد تا نشکنه        فرد
 

  به حال خرابش که دادی اجازه مدیبا..کردی داشت چشمش رو کور مپلکش،
 

  اون یژنی اکسچی هیول...دیانگشتهاش رو باز کرد و نفس کش.. کنههیگر
 

 .. نبوداطراف

 قبل از .. بود نجای کار دور شدن از انیبهتر..        آب دهنش رو قورت داد
 
  ..نهی الهه رو چمدون به دست ببنکهیا
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  و زار نی بعدش رو زمنشستی مدی فقط بادش،یدی منجوری        ا
 
  !ایبه کاوه هم گفته بود ن.. ببرشنجای بعدش از اخواستی میک..زدیم

  !رمی        خودم م

  !تونمی        م

 !        لعنت خدا به خودم

 :دی کوبنی ماشي به عقب رو        هر دو مشتش رو رو

 ! لعنت خدا به خودم-         

 کنار ..رهی اشکهاش رو بگزشی ري نداشت که جلويزی چچی هگهی        و د
 

 .. سر خوردنی ماشدر

 ! لعنت خدا به من -         
 

  و زودتر از دیمهرو دنبالش دو..        الهه مثل برق پله ها رو باال رفت
 

 :دیتاق بهش رس اي و پدرش تونارگل

 ؟ !ی کنکاریچ..يخوایم..ی ال-         

 ..دیشنی نمیی صداچی        الهه ه

  !می        کوله پشت

 ! تخت ری        ز

 ..        خم شد و کوله رو در آورد

  با همون خواستی دوشش گذاشت و دوباره مي        بندهاش رو رو
 

 :برخورد کرد بدوه که درست دم در اتاقش ، به پدرش سرعت

 .. باباجون-         

 : زدغی و جدی اش کوبنهی سي        رو

 !برو کنار .. برهخوادیم.. برو-         
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 :دی        پدرش شونه هاش رو گرفت و به سمت خودش کش

 .. باباجونمی ال-         

 پرده .. راهش کنار برهي تا از جلودیکوبی پدرش مي نهی سي        فقط رو
 
  بده و سوت صی ها رو تشخافهی درست قدادی اشک ، اجازه نممی ضخي
 

 ! بشنوهیی صدادادی گوشش ، اجازه نميتو

 ! برم خوامیم.. برو-         

 ! گوش کن بابا -         

  با ي و جوردی کشي بلندیغی ممکنه فرداد بره ، جنکهی ايادآوری        با 
 

 :دی همسرش کشيزو کرد که نارگل ناخودآگاه دست رو باهی گرضجه

 !بذار بره باهاش حرف بزنه..دی سع-         

 : زدادی        الهه فر

 ! برو -         

 الهه کنارش زد و .. و چشمهاش رو بستدی کشیقی نفس عمدی        سع
 

 !دی دودوباره

  ی اشکهاش بیول..دی کشی رفت ، نفس راحتنیی        پله ها رو که پا
 

  لحظه متوقف شد تا هی در و کنار کمد کفش ها، کینزد..دیباری موقفه
 
  الیخی فکر که ممکنه زمان رو از دست بده ، بنی با ای بپوشه وليزیچ
 

  و دی فرش طرح خرگوش سفي روي هایی کفش ، و با همون دمپادنیپوش
 

 .. ، از در سالن خارج شدیصورت
 



 2538 

 
  به زانوهاش  داره به کمک بطلبه وروی نی        فرداد فقط تونست هر چ

 
  روبروش رو نگاه ي صحنه گهی دي هی ثانکی.. بده تا بلند بشهییروین

 
  که ي و لبخندهیبا اون گر! .. دوشش رو ي روی کوله پشتي ، الهه کردیم
 

 !مردیحتما همونجا م !..دهی بهش رسنکهیلبخند از ا.. لبش بوديرو

  ي رهی دستگ دستش بهنکهی و قبل از ادی نفس کشدهی بردهی        بر
 

 :دی الهه رو شنادی فري برسه ، صدانیماش

 ..اومدم..فرداد.نکن.. نه-         

  فرمون ی و نه حتدیدی میچی رو باز کرد و هر چند نه سونی        در ماش
 

 ! تونست در رو ببندهی خودش بود، ولي جاسر

 کشه که  ها رو باال بشهی شعی رو زد و دعا کرد اونقدر سري        قفل مرکز
 
 ! رو هم روشن کنه نی الهه بهش برسه ماشنکهی قبل از اتا

  بود ، داشت با سرعت نی ماشي توی و فرمون و هر چچی        قفل و سوئ
 

 !دیچرخی میوحشتناک

 .. کرد الاقل لمسشون کنهی        دست برد و سع

 ؟ !چی        سوئ

 .. فرداد-         

  ، نفسش باال اومد و دست دیو که شن رنی روشن شدن ماشي        صدا
 
 .. فرمون بردبه

  !نیبب.. هام رو جمع کرده بودملهیوس..اومدم ..سایوا!.. فرداد-         
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 .. گازيرو..دی فرمون کوبي        رو

  نقدری هم اامتی نداشت قی        اشک تمام صورتش رو گرفته بود و شک
 

 ! که االن هستستی نترسناك

 !برو برو         برو 

  نی ماشي شهیش.. چنگ بزنهشهی الهه به شنکهی        درست قبل از ا
 

 ! باال رفته بود که بسته بشه اونقدر

 ..دی کوبشهی شي        رو

 ! بازش کن-         

 .. گاز فشار دادي        باز رو

 ؟!        چشه 

 ؟ !کنهی        چرا حرکت نم

  !ی        برو لعنت

 !نیبب.. هامو جمع کردملهیبخدا وس..فرداد بازش کن -         

 : زد و تکرار کردغی        ج

  !نی بب-         

  کار بود نی دو پنجره رو گرفت و به نظرش درست ترنی        الهه قاب ب
 
 !بتونه متوقفش کنه .. حرکت کنه خواستی منیکه اگه ماش..

  انگشتهاش ، بهش نی ب و دور شدن قاب ازنی کنده شدن ماشی        ول
 

 ..رهی کجا رو بگدی فکر کنه حاال بای نداد حتاجازه

 ! عقب رو ي شهی        ش

 !        صندوق عقب رو

 :دی عقب کوبي چراغهاي        رو
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 ! نرو-         

  راه افتاد و الهه با بهت ، خشکش يدی آف شدکی با تنی        ماش
 

  لحظه فکرش دوباره به هی و دیسر شن پدرش و مهرو رو از پشت يصدا..زد
 

 ! افتادکار

  !ستهی ای و مسوزهی        اگه دنبالش بدوم دلش م

 ..دی        دو

 ! فرداد-         

  :دشی عقب دي نهی        اونقدر دور نشده بود که نشه از آ

 !سایوا.. فرداد-         

  باعث نی سنگي  ، باعث شد فکر کنه کولهنی ماششتری        دور شدن ب
 

  شونه هاش در آورد ، ي بندهاش رو از روعیسر.. شدن حرکتش شدهکند
 
 ..دنی دونیح

 ؟! دور شدنهمهی انیماش.. چرایول..        حاال بهتر شده بود

  ..سایوا.. فرداد -         

  و زدی اگه داد مدیشا..دیرسی بهش میی جاهی دیبا..دیدوی وقفه می        ب
 

 :ستادیای ، مدمتیبخش گفتی مبهش

 ..دمتیبخش ..سایوا..بخشمتیم..سایفرداد وا!..بخشمتی م-         
 

  صورت ي از دستهاش رو از فرمون جدا کرده بود و از رویکی        فرداد 
 

 ..موهاش..یشونیپ.. و باال برددیکش

  بهم یشکی ام که هیمن اونقدر لعنت..یرسیبهم نم.. گهی دسای وا-         
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 ... به منیرسینم..زمی عزسایوا..سهرینم

  ..دیشنی نامفهوم الهه رو مي        صدا

  ، دوباره و محکمتر گهی دست به موهاش چنگ زد و با دست دهی        با 
 

 :داد زد..دی فرمون کوبيرو

 ! لعنت خدا به من-         

 د و دستهاش رو از فرمون جدا کر..دی دنهی افتادنش رو که از آنی        زم
 

 :دی سرش کوبي رومحکم

 ! لعنت خدا به من -         
 

  جلد اولانی        پا
   

  بودن رمان ی من رو در مورد واقعحاتی که قبال توضيزی        دوستان عز
 

  رو که قبال یحاتیمتاسفانه من توض..هیتکرار...دی نخوننویلطفا ا...دیخوند
 

  که بهمون اضافه شدند يدی دوستان جدي بودم پاك کردم و برانوشته
 

 .. االن دوباره جوابشون رو بدمخوامی شده که مجادی سوال اچند
 

  از داستان یی بودن قسمتهای واقعری من منکر غنکهی        اول ا
 
 قشنگ ...یکی ويتو!.. ؟ستی رمان چدی سرچ کندیاگه االن بر..شمینم
 

  ي که براییقسمتهااز بولد .. گرفته شدهی رمان از چي شهی رگهی مبهتون
 

 اولش هم متعلق به ..ی و ساختگیلی تخي داستانهاشتریب... جالبهخواننده
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  دختر شهیهم..شدی اونا نوشته مي براشتریب.. ثروتمند جامعه بودقشر
 

 ... و پسر شاه شاهزاده

  دور از یلی ظواهر رو بولد کنه ، خی کنه کمی سعسندهی        پس اگه نو
 

 !که اصال خودشه..تسی رمان نشئونات

 ! من ی        ول

  ما به تیاگه شخص.. هم گفته بودمای        من به دوستانم قبال تو نودهشت
 

 ..سمی در موردش بنوتونمی وجود نداشت نمی واقعيای در دنازاش

 .. قصه مهتاب مثالدی        ببن
 

  ي گرفت بچه هامی        دوستم عموش فوت کرده بود و پدر دوستم تصم
 

 .. دختر و پسر بودندهی.. رو خودش بزرگ کنهبرادرش

  یهر روز تو مدرسه م..شهی پسر عموش منی        دوستم بعدها عاشق هم
 

  فی رو تعرافتادی خونه شون مي که توی من اتفاقاتي و برااومد
 
  چکار کنه که بره بهش میکردی با هم فکر ممینشستیم...کردیم
 

  و اصال شنی بزرگ منایحاال بعد ها ا... موقع اونمی بودرستانیدب..بگه
 

  !شهی مي اگهی عاشق کس دپسرعموئه

 !دی داشته باشنوی        ا

  شیی با دختر داشیپسرعموم نامزد.. خودمي عموي        از اون ور خونه 
 

  و بعدا همون دختره براش پرهی دختره مهی چون تو دانشگاه با خورهی مبهم
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  یلیکه خ ..شیی پسر عموم و دختر داي نامزدشهیث م و باعکنهی مدردسر
 

 !دی هم داشته باشنویا!.. بهم بخورهخواستنی همو مهم

  دادگاه قرار گرفتم که زنه مچ شوهرش رو هی انی        بعد ها من تو جر
 

  ییزهای چهی و چون از قبل خبر داشته و به رهیگیم!  دوست خودش همراه
 

 ..کنهی دم خونه و خفتشون مرهی مسی کرده بوده ، با پلشک

  چون شوهره جرمش دهی        دادگاه حضانت دو تا بچه رو هم به خانم م
 

 .. بودهواضح

 ... بودندیتماما واقع.. که گفتمیینای        ا

  یاک.. مهتاب رو از توش ساختمانی کردم و جرکسشونی        حاال من م
 
 ...بی ترتنی داستانها هم به همهیبق..؟!

  نیهر جور دوست دار..؟! نه ای و ی واقعدیگی منی        االن شما به ا
 
  که کنمی مدیو باز هم تاک..به خودتون مربوطه حتما..دی برداشت کندیتونیم
 

  که بتونم نمی رو ببتی ماجرا و شخصدیبا.. ندارمي قولی قدرت تخمن
 

 .. پر و بال بدمبهش
 

  تونمینم. باشمدهی رو ندتشونیشخصاگه ..نطوری        کرکرترهام هم هم
 

 ! صفحه حرف بزنم که نهمهی موردشون ادر
 

  هام رو تیپسرعموهام شخص..ياری اختری غیلیخ.. بخوامنکهی        بدون ا
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 !ساختند
 

  شون دو تا پسر ، و یکی عمو دارم که ي من سه تا خانواده دینی        بب
 

  هیهمه مون هم تو .. تا پسر دارند ام ، هر کدوم چهارگهی دي دو تا عمواون
 

  برادر نی رفتارها رو بنیا...میاصال با هم بزرگ شد..میکردی می زندگکوچه
 

 ..دمی دها

  دو بچه دارن، هنوز یکی        االن که همه شون ازدواج کردن و هر کدوم 
 

  رو گهی همددمیبخدا با آجر هم من د... به همپرنی مشی ميزی چهی تا هم
 

  الت و لوت ها نی از ادیفکر نکن... کارهانی از اکنندیدستشون برسه م..بزنن
 

  یی اجتماي شغل و وجهه ی رو بکنم ولفشونینه بخدا بخوام تعر.. هاهستن
 
 بابا و مامانشون .. رو دوست دارنگهی هم همدیلیخ.. هم دارندی خوبیلیخ
 

  شو و گرنه  هم که دست برده باال و به مامانش بگه خفهدمی دیول.. همرو
 
 !زنمتیم

  از ی بعضي برانکهی ایول..هیعی من طبي برالی مسانی ادنی دیلی        خ
 

 چون ..زننی رو مدگهی هارن و همنقدری باعث تعجبه چرا پسرها ادوستان
 

  ي ما دختريچون خونه .. کردمی کرکترهام رو از پسرعموهام کپمن
 

  همه شون پسر  دوست داشتم خونه عموهام رو کهیلیخ...میبود
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  بعدش باهم ی ولزننی همو منهمهی که چطور اکردمی تعجب ملیاوا..بودن
 

 ...گهی کم کم برام حل شد دیول..شنی مخوب
 

  ي هاي بازوونهی اونم دی شون بود مهربون ولیکی... پسرهانی        تو ا
 

 ..من فربد رو ازش گرفتم.. رو داشتخودش

  که دختر ی خواهرهاش و ما حتيرو.... و قلدر بود و بوکسورشیکی        
 

 ..رضا رو درست کردم... و تعصب داشتتی حساسمی بودعموهاش

 فقط و .. داشته باشهی درس خوبی حتنکهی هار بود و بدون اشونیکی        
 

  کرد و االن تو شرکت دای آشنا و رابطه پیکل.. هاشي بخاطر زرنگ بازفقط
 

 من فرداد رو از روش ...م پولدارتره داره و از همه هی پست خوبنفت
 

 ..ساختم
 

  رو پر زهای چي سرهیفقط ..تی دور نشدم از واقعیلی بگم خخوامی        م
 

  باشه که خواننده رو يزی چهی دیبا..نهی رمان همتیچون خاص.. کردمرنگ
 

 .. نهای کنه جذب
 


