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 :قسمت اول 

 

 ؟یاز تخت دل بکن يخوا ینم! فروزنده؟...گهیپاشو د -

 :گفت  یو با خواب آلودگ دیکش يا ازهیخواهرش ، خم يصدا دنیبا شن فروزنده

 باشه؟...بخوابم گهید قهیپنج دق هیبزار ....جون فروزنده -

 یو سع دیچرخ يگریبود ، بشود ، به سمت د ستادهیآنکه متوجه نگاه غضبناك خواهرش که کنار تختش ا یب و

به طرف  تیرا از حرص بهم فشرد ، با عصبان شینگاه کرد و دندان ها يواریفرناز به ساعت د. کرد بخوابد 

 .رفت  نیاز ب رونیب ییمدد روشنا هاتاق ب ریکسل و دلگ ي؛ فضا دیآن را تا آخر کش يفت و پرده پنجره اتاق ر

 :کرد و گفت  يناله ا فروزنده

 ...اَه...پرده رو بنداز -

 :و گفت  ستادیدست به کمر ا فرناز

 !يتو واقعا قصد بلند شدن ندار نکهیمث ا....نه -

تخت  يرو ي، فروزنده با دلخور دیحرف به سمت تخت خواب قدم برداشت و رو انداز خواهرش را کش نیبا ا و

 :نشست و گفت 

 !؟یکن یچکار م يدار -

زد و  غیج تیضربه نثار سر خواهرش کرد ، فروزنده از عصبان کیاو را برداشت و  يدست دراز کرد و متکا فرناز

 :گفت 

 ...فرناز نکن -

 !خواب یخواب ب گهید یعنیشدنه  داریوقت ب گمیم یوقت....حاال خوشت اومد؟: ت و گف دیخند فرناز

 :و گفت  دیچشمانش را مال یبا ناراحت فروزنده

 !خسته ام....دمیوقت بود که خواب رید شبیخب د -

مشغول مرتب کردن تخت بود به چهره خواب آلود و  کهیآورد و درحال رونیبه زور خواهرش را از تخت ب فرناز

فر خورده خودش را با  يفروزنده موها.  دیبلند خند يسپس با صدا ستیشلخته و درهم فروزنده نگر يموها

 :گفت  يدست مرتب کرد و با دلخور

 ؟يدید یشیاز خواب پا م یتا حاال خودتو وقت...خب؟ هیچ -
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 :و گفت  دیتخت کش يرو انداز را رو فرناز

 !نشده ریزود باش برو صبحونه ت رو بخور تا مدرسه ت د! یکن یخواد واسه من بلبل زبون ینم....خب یلیخ -

خواهرش ،  يصدا دنیرفتن از اتاق کرد که با شن رونیباال انداخت و قصد ب یتفاوت یرا با ب شیشانه ها فروزنده

 .ستیکه در دست او بود نگر يو با تعجب به کاغذ ستادیا

 !ه؟یچ گهید نیا:  فرناز

 .اونو بده به من:  فروزنده

 !؟يخر ی؟ تو دوباره از دست فروش ها فال م...فال :  فرناز

 ...یکن یچقدر غر غر م یاول صبح...! يوا:  فروزنده

 ؟...ادی ینم رونیکاغذ ها ب نیشوهر و خواستگار از ا یقسم بخورم که باور کن یبه چ ه؟یچه کار نیآخه ا:  فرناز

 !دونم یخودم م...يقسم بخور ستیالزم ن:  فروزنده

 :، فرناز گفت  دیکش رونیکاغذ فال را از دستش ب یبه سمت خواهرش رفت و با ناراحت فروزنده

 دیبا...ستین یجالب زیازدواج چ یکن یبخدا اونقدر هم که فکر م!....؟یمرد آشنا بش هیبا  يدوست دار نقدریا -

 ...يایاز پس مشکالتش بر ب یتا بتون یبزرگ شده باش

اش شد ، فرناز از فرصت  دهیژول يموها دنیآورد و مشغول برس کش رونیب زیم يشانه اش را از کشو فروزنده

 :تخت نشسته بود گفت  يرو کهیبدست آمده استفاده کرد و درحال

 !يدار یصورت با نمک و قشنگ...یخوشگل یلیتو خ -

 :گفت  تیبا عصبان فروزنده

 !؟...دوست پسر ندارم هی یپس چرا حت -

 :گفت  متیبا مال فرناز

 مگه من دوست پسر داشتم؟....یداشته باش دیکه تو هم با ه؟یمگه دوست پسر داشتن چ -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ...رو دار یکیهام  یهمه همکالس -

 :گفت  يبا دلسوز فرناز

 دایب واست پخواستگار خو هیبه موقع اش ....شنیبا دخترها دوست م یپسرها فقط واسه خوشگذرون...زمیعز -

 ...شهیم
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 :با حرص شانه اش را درون کشو پرت کرد و گفت  فروزنده

من دنبال ...فقط نوزده سالمه د؟یمنو شوهر بد دیخوا یمگه چند سالمه که م...خوام یمن خواستگار نم -

 دارم که بگم؟ یمن چ...گنیم حاشونیاز تفر ننیش یهمه دوستام م...جانمیه

 :دست گذاشت و گفت  دیلرز یخواهرش که از خشم م يشانه ها يبلند شد و رو فرناز

 !بشه کیبهت نزد یبه قصد دوست يدوستت داشته که نذاشته تا االن پسر یلیبه نظر من خدا خ -

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 ومدن؟یمامان و بابا هنوز ن نمیبب....رم صبحونه بخورم یمن م -

 .رفت يواریآماده کردن مانتو و مقنعه خواهرش به سمت کمد د يتکان داد و برا یمنف به عالمت يسر فرناز

*** 

خانه تا  ریمس شهیهم. براه افتاد  رستانیبه سمت دب فشیبا برداشتن ک شیلباس ها دنیبعد از پوش فروزنده

شده  رشیوجود آنکه د اما آنروز با دیرس یم گریربع د کیداشت  یرفت اگر تند قدم برم یم ادهیرا پ رستانیدب

 ستیز ریدب– يو چهره خانم انفراد دیسر یم گریساعت د میحساب ن نیبود قصد داشت آرام قدم بردارد ، با ا

 میتخته ببرد و درباره تقس يخواست به محض ورودش به کالس او را به پا یبود حتما م یدنیشان د-یشناس

را  دیصفحه هم از درس جد کی یصورتش نقش بست حت يرو طنتیاز سر ش يسوال بپرسد، لبخند یسلول

 :بود را از بر بود  تادهکه به نامش اف ینخوانده بود در عوضش صفحه فال

 دیآیم یکس يز انفاس خوشش بو که…دیآیم ینفس حایدل که مس يا مژده

 دیآیم یادرسیو فر یزدهام فال…که دوش ادیغم هجر مکن ناله و فر از

 ؟يریکجا م ییتنها...جوجو...یه -

 ...بود  يروزیمتعجبش را به پشت سر چرخاند ،همان پسر د نگاه

 یمگر کوچه تمام م یبرساند ول یاصل ابانیتند کرد و خواست خودش را از کوچه خلوت به خ یرا کم شیقدمها

 شد؟

فته بود که شماره تلفن را به سمتش گر روزی، به چهره پسر خوب نگاه کرد ، د ستیبه پشت سرش نگر گرید بار

 ...بود دهیدرست به صورت پسر نگاه نکرده بود ، فقط تا نفس داشت تا خانه دو یبود که حت دهیآنقدر ترس
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الغر و  یباشد ، صورت دشانیجد هیزد که همسا یبود ، حدس م دهیدر اطراف خانه شان د يرا چند بار پسر

 یاش باعث م یخیس خیس اهیس يهازد ، چشمان زاغ و مو یذوق م ياش تو دهیداشت و چانه کش یاستخوان

 .دیکه بود به نظر آ يزیشد شرورتر از چ

داد ،  یموج صدا ، گوشش را قلقلک م کهیتر از قبل حس کرد ، درست کنار گوشش بود طور کیرا نزد شیصدا

 ...لیدل یب...بود دهیترس

 نیکرد آدرنال یتپش قلبش بود ، حس م يصدا...او يبلند تر از صدا یشد ول یپسر در گوشش تکرار م يصدا

 .هم تند شده بود شینفس ها...خونش باال رفته است

 ؟یترس ینکنه از من م! خوشگله؟ يریتند م نقدریچرا ا -

ارتباط  کیتمام مدت منتظر ...انداخت یم يبه چهره پسر نگاه دوباره ا دیگوشه لبش را گاز گرفت ، نبا فروزنده

خواست هر چه زودتر از شر آن پسر  یآمده بود دلش م شیپ یتیموقع نیبا جنس مخالف بود و حاال که چن

 .سمج خالص شود

 .شماره تلفن بود کیقدم نبود ، دست پسر مقابل نگاهش قرار گرفت ؛ در دستش  یاز س شتریب ابانیسر خ تا

 .ناز نکن نقدریا...رشیبگ -

 :کرد گفت  یلرزان که ترس درونش را آشکار م ییزد و با صدادست پسر را پس  فروزنده

 !مزاحم نشو....برو اونور -

 :که در دهان داشت را ترکاند و گفت  ی، آدامس پسر

 !بچه نشو....الیخ یب -

 !يخودت بچه ا: با حرص گفت  فروزنده

، تکه کاغذ در دستش را درون آن انداخت و تا فروزنده خواست اعتراض  دیکش نییاو را پا یکوله پشت پیز پسر

 دایتکه کاغذ را پ دی، با ستادیا يخانه ا واریفروزنده کوله اش را در دست گرفت و کنار د. کند پا به فرار گذاشت 

به ساعت  یکردنش نشد ، نگاه دایبود که موفق به پ فشیکتاب و کاغذ در ک نقدریا یگشت ول یلیکرد ، خ یم

 .را بدود رستانیگرفت تا دب میداشت ، تصم ریتاخ یلیاش انداخت ، خ یمچ

 يوارهای، همان کوچه که د يکه گذشت کوچه بعد یاصل ابانیکه نفسش به شماره افتاد ، از خ دیدو آنقدر

در آنجا واقع بود ،  رستانیبود که دب يکرد ، کوچه ا یخواب آلودش را نوازش م يدر دو طرف چشمها دشیسف

 :در را باز کرد و با خنده گفت  همدرس داریخانم ، سرا میمجبور بود زنگ را بزند ، مر...در را بسته بودند 
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 ...يکرد ریدوباره که د -

 اومده؟ يخانم انفراد: نفس زنان گفت  فروزنده

 .زودتر برو سر کالست...آره: خانم گفت  میمر

 اطیکه آن سمت ح یینگاهش به دستشو یول دیجله به سمت سالن مدرسه دوتکان داد و با ع يسر فروزنده

 ری، ش دیدو یبهداشت سیبه سمت سرو یمعطل يزد ، بدون لحظه ا یبه صورتش م یآب دیقرار داشت افتاد، با

 ...، حالش جا آمد دیآب به صورتش پاش یآب سرد را باز کرد و مشت

رنگش را  یشیانداخت ، چشمان م وارید يکوچک نصب شده رو هنییو گرگرفته خود در آ سیبه چهره خ ینگاه

 ...بود  دهیند بایز نقدریتابحال ا

و پهن اش افتاد ، چقدر سرخ شده  يقلوه ا يگرد و برجسته خود زد ، نگاهش به لب ها يبه گونه ها یدست

 ...بودند

 ...زشت هم نبود ی، خوشگل نبود ول دیرس یپرپشت و دست نخورده بود اما منظم به نظر م نکهیبا ا ابروانش

 !دوست پسر هم نداشت؟ کیپس چرا ...داشت یجذاب چهره

رفتار  ییهمه تنها نیا لیدل دیشا...دانست ، فکر کرد  یاسمش را هم نم یکه حت يرفتار خودش با پسر به

 !کرد؟ یچکار م دیبا...تندش بود

داد  یاز خود نشان م يکه داشت رفتار تند یسکرد و بخاطر تر یشد ، اخم م یم کیبهش نزد يوقت پسر هر

صحبت دوستانش را در  یوقت یول...او را از مردها ترسانده بودند یمقصر مادر و خواهرش بودند که از بچگ دیشا

 ...جذاب و جالب بود یلیخ شیبرا دیشن یمورد جنس مخالف م

 آشنا شود؟  پیپسر خوشت کیشد با  یم ایآ...بود ریدلگ ییاز تنها...بشناسد شتریمردان را ب يایداشت دن دوست

 ...اخالق گندم معلومه که نیبا ا -

خودش را  دیخسته به سمت سالن مدرسه قدم برداشت با ییآمد ، با قدم ها رونیب ییو از دستشو دیکش یآه

 ...کرد یم رشیبداخالق و بهانه گ ریآماده جواب پس دادن به دب

*** 

، با دوستانشان درباره  یدختران جوان بود که به دور از استرس و مشغله درس يراب یفرصت مناسب حیتفر زنگ

ربع  کیدادند  یم حیکه ترج یکیکالس نسبتا خلوت بود و چند نفر از دوستان نزد. اتفاقات روزانه حرف بزنند

از  یکیپشت  آنها بود ، نیهم ب وزندهکنند، دور هم جمع شده بودند ، فر يزمان تنفس خود را در کالس سپر
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 یآخر هفته به عروس يشهال قرار بود برا. داد  یدوستانش گوش م يها نشسته بود و به حرفها مکتین

که قرار بود آن روز بپوشد  یدرباره لباس يادیز جانیخوشحال بود ، با ه یلیبابت خ نیدخترخاله ش برود و از ا

. گرفت  یکه بهتر بود بپوشد کمک م ییآنها در انتخاب رنگ ها قهیلاز س یگفت و گاه یدوستانش م يبرا

 یجلوتر از فروزنده نشسته بودند ول فیگفت ، دو رد یپدر و مادرش به گالره م شبید يدرباره دعوا نیمه

 !از شوهرش خورده است یلیچند س شبید نیتوانست بشنود مادر مه یآنقدر بلند بود که فروزنده م شانیصدا

،خودش را به سمت  یپشت مکتیاز ن نیریبرود که ش رونیو خواست بلند شود تا از کالس ب دیکش یآه فروزنده

 :گفت  طنتیاو دراز کرد و دستش را گرفت سپس با ش

 چه خبرا؟...فروزنده جون -

 :را باال انداخت و گفت  شیشانه ها یتفاوت یبا ب فروزنده

 !جون؟ نیریچطور مگه ش...ستین يخبر -

 :و گفت  دیخند نیریش

 !مبارك باشه دتونیدوست پسر جد -

 يصدا دنیبود ، با شن یشهال در مورد عروس يکه به ظاهر تا آن لحظه مشغول گوش دادن به حرفها نیناژ

 :به سمت آنها برگشت و گفت  نیریش

 ؟....یدوست بش یکیبا  یفروزنده آخر تونست!....؟یچ -

رفت و همه نگاه ها به سمت فروزنده نشانه رفت ، فروزنده با فرو  یبیکالس در سکوت عج ن،یسوال ناژ نیا با

 :و گفت  ستینگر نیریبه ش یناراحت

 ؟ياریاز خودت حرف در م یواسه چ -

 :زد و گفت  يپوزخند نیریش

 ...یرفت یپسره راه م هیبا  دمیخودم امروز صبح د...نکن  يباز لمیواسه ما ف -

 :با خنده به سمتشان آمد و گفت  نیناژ

 !پس باالخره طلسم تو هم شکسته شد -

 !نبودم نجایمن اگه شانس داشتم که االن ا...نه بابا: کرد و گفت  یاخم فروزنده

 ؟يمثال کجا بود: و گفت  دیخند نیریش

 ...رونیرفتم ب یبا دوست پسرم م: و گفت  دیکش یآه فروزنده
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 :گفت  يبا کنجکاو نیناژ

 !بوده؟ یک دهید نیریکه ش یپس اون -

 :آمد و گفت  رونیب زشیاز پشت م روزندهف

 ...مزاحم هی -

و نازك  یدماغ يتو يشده بود با صدا ریاش ، س یکوچک دست نهییکه از نگاه کردن صورت خود در آ شهال

 :خود گفت 

دارم چهار تاشون رو  افهیق نیمن با ا...که از من بهتره افتیق! یرو نداشته باش یشکیتو ه شهیآخه مگه م -

 ...ذارم یسرکار م

 ...دوست شود يخواست با پسر یسرکار گذاشتن نم يفروزنده برا یول دندیخند یبه آهستگ نیو ناژ نیریش

 ختنیدرختان در حال ر يبه سمت پنجره کالس رفت ، برگ ها یفکر دوستانش ناراحت شد ، با کالفگ نیا از

کرد ،کالسشان در طبقه دوم بود و از  یم انیجلوه خود را در شهر نما ترشیب زییگذشت ،پا یبود و هر روز که م

سوپر  يدر حال گذر بودند ، برا يادیز ي، آدمها ندیمشرف به مدرسه را بب يتوانست کوچه ها یآن پنجره م

 نیشکننده بود ، نگاه فروزنده به ما عیمارکت مقابل مدرسه تازه جنس آمده بود و مشغول حساب و کتاب با توز

شد که  یشد ، ناگهان تپش قلبش شدت گرفت ، باورش نم دهیکه آنطرف تر پارك بود کش یاهیبلند س یشاس

 ...بود  ودر حال نگاه کردن به ا نیراننده ماش

را با کنار رفتن از پنجره  یارتباط چشم نیفروزنده بود که ا نیلحظه بهم گره خورد و بعد ا کی يبرا نگاهشان

بود ، شد ، با  انیکه در چهره فروزنده نما یمتوجه ترس دییپا یکه تمام مدت او را م نیرساند ، ناژ انیبه پا

به  طنتیصورتش نقش بست و با ش يرو يز، لبخند مرمو ستینگر رونیجلو رفت و از پنجره به ب يکنجکاو

 . ستیزد نگر یتخته دست م يآمد و به گچ ها یبه نظر م شانیپر اریفروزنده که بس

 ...یشیدوست م یکیزود با  یلیدم که خ یقول م:  نیناژ

 :با تعجب گفت  نیحرف ناژ دنیکه اصال حواسش نبود با شن فروزنده

 هان؟ -

 :جلو آمد و گفت  نیناژ

 ...ینیرو بب یکه منتظرش یروزها اون نیفکر کنم هم -
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دست و آن دست کرده بود که تمام  نی، آنقدر آنها را ا ستیدر دستش نگر ينگفت و به گچ ها يزیچ فروزنده

 ...شست یرا م شیقبل از شروع کالس دست ها دیشده بود ، با یدستانش گچ

*** 

مدرسه ، فروزنده با عجله از سالن خارج شد ، فرناز بهش  یلیتمام شدن کالس ها و نواخته شدن زنگ تعط با

به منزلشان  شی،امکان داشت خانواده عمو دیایکرده بود که آن روز معطل نکند و به موقع به خانه ب ياداوری

او هم پا به ماه بود و درست نبود در  لکرد ، به هر حا یدر کارها به خواهر بزرگش کمک م دیو او با ندیایب

 .خانه فقط بر دوش او باشد يکارها تیفقدان مادر و پدر مسئول

افتاد که هنوز  یاهیس نیواسته نگاهش به ماشرفت ، ناخ رونیمدرسه ، از آنجا ب داریاز سرا یبا خداحافظ فروزنده

نبود ،  نیبه نظرش راننده درون ماش ندیدرون آن را بب نیماش يدود يکرد از پنجره ها یآنجا پارك بود ، سع

و دهانش از  ستی، با تعجب به عقب نگر دیشنرا از پشت سر  يمردانه ا يبود که صدا نیهنوز حواسش به ماش

 .باز ماند رتیح

 ...بود دهید شیو پر حرارت بودند که چند ساعت پ يدو چشم خاکستر همان

 :زد و گفت  ینیجوان ، لبخند دلنش مرد

 تونم بپرسم ساعت چنده؟ یم...خانم دیببخش -

مطمئن بود  یسخت بود ول شیبرا اوردیمرد ، اخم به چهره ن کیبار در برخورد با  نیاول يکرد برا یسع فروزنده

سپس زمان را اعالم کرد  ستیاش نگر یتکان داد و به ساعت مچ يه است ، با متانت سراخم نکرد نباریکه ا

 ییپنهان بود افتاد ، مرد هم گو مردلباس  نیآست ریکه در ز يهمان لحظه نگاهش به ساعت دسته نقره ا یول

زنده جواب فرو یآنقدر جسارت داشت که در مقابل نگاه عصب یآشفته شده بود ول یخود شد ، کم یمتوجه سوت

 :داد 

 .ممنونم...ساعتم خواب رفته بود -

نداشت تا بخواهد او  يبهانه ا گریکند ، مرد جوان د نانیکرد به گفته او اطم یو سع دیکش یقینفس عم فروزنده

لحظه از او  کیمرد نگاهش را  یآهسته از مرد دور شد ول ییاز آن نگاه دارد ، فروزنده با قدمها شتریرا ب

 ...برنگرفت ؛ کاش انسان دو چشم هم پشت سر خود داشت 

هرگز متوجه آن نگاه  یبه خانه برود ول رتریداد آن روز د یم حیترج دیشا دید یفروزنده آن نگاه مشتاق را م اگر

 ...نشد
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 ...رنگارنگ گذشت  يها نیتریها و و ابانیرفت و از خ آنقدر

 یبا خستگ دیبه مقابل خانه رس یرا فراموش کرد و وقت يدو چشم خاکستر که آن دیهرزه د ينگاه ها آنقدر

 ...را در قفل در چرخاند دیکل

 ...زود بود یلیجوانه زدن عشق ، خ يهنوز برا دیشا

 ...آورد  ادیرا به  يخورد تا دوباره آن نگاه خاکستر یاز کتاب سرنوشت ، ورق م يشتریب يبرگ ها دیبا دیشا

 

 :دوم  قسمت

 

 قایعم یگذاشت ، ول یم يخور وهیکرد و در ظرف م یبا دستمال پاك م یکی یکیسرخ را  يها بیس فروزنده

اشپزخانه نشست ،  زیاجاق گاز را خاموش کرد و پشت م ریدر فکر بود ، فرناز که شام شب را آماده کرده بود ، ز

که در دست خواهرش  یبیس فرنازکند ،  یفکر م يزیحرکت فروزنده مشخص بود که دارد به چ یاز چشمان ب

 :بود را کش رفت و گفت 

 ؟ییکجا...خانوم خانوما -

 :گذاشت و گفت  زیم يدستمال را رو فروزنده

 ...رفتم مدرسه یداشتم م یامروز وقت -

که شماره تلفن بهش داده بود به خواهرش  يرا درباره پسر زیداشت همه چ دی، ترد دیرا گز شیلب ها فروزنده

 ...نه  ای دیبگو

 !؟يخب؟ چرا ساکت شد: فرناز

 !نبود یمهم زیچ...یچیه:  فروزنده

 مزاحمت شده؟ آره؟ یشده فروزنده؟ نکنه کس یچ:  فرناز

 ه؟یچه فکر نیا...نه...نه:  فروزنده

 ؟یپس چ:  فرناز

 نا؟یعمو ارفتن خونه  یکردم که مامان و بابا واسه چ یفکر م نیامروز صبح داشتم به ا...امروز صبح:  فروزنده

 :و گفت  دیخند فرناز

 ن؟یفقط هم -
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 :گذاشت سپس گفت  گرید يها بیکه در دست خواهرش بود را پس گرفت و کنار س یبی، س فروزنده

 ...نجایا انیدونم که چرا عمو و زن عمو دارن م یتازه نم!..آره...خب -

 :و گفت  دیکش یبرسد ، فروزنده آه گرشید يبر صورت نشاند و بلند شد تا به کارها يلبخند مرموز فرناز

 ...بفهمم دیهستم که با ينفر نیمن آخر شهیهم -

 : دیرس یبه گوشش م ییرایفرناز از سالن پذ يصدا

 !بچه؟ ياومد ایتو چند ماهه به دن:  فرناز

 ...!گهیخواد بدونم د یخب دلم م:  فروزنده

 .یفهم یبه موقع ش م:  فرناز

 ...دیکن یهمتون مث بچه ها با من رفتار م...اَه:  فروزنده

بر سرش بود ،  ییبایز ریآمد ، فرناز در حال گذاشتن شال حر رونیاز آشپزخانه ب ی، با ناراحت دیاز فرناز نشن یجواب

 :و گفت  دیخند رکانهیفروزنده ز

 ...ها ادیعمو داره م ؟یپوشون یخودتو م نقدریا یواسه چ...! وا -

 :بود گفت  نهیینگاهش هنوز در آ کهیلدرحا فرناز

 !تو فکر کن سردم شده -

 کنم؟ ادیشوفاژ رو ز يخوا یم: گفت  یخاص يبا لجباز فروزنده

 :با ترس گفت  فرناز

 ...خوام لباس هامو عوض کنم ینم ختمیر یاز صبح داشتم عرق م...نه تو رو خدا -

بود ، فروزنده به  انینما يقد نهییدر آ شانیحاال چهره هر دو.  ستادیبه سمت خواهرش آمد و کنار او ا فروزنده

 :سپس گفت  ستیخودش و خواهرش با دقت نگر يشانه ها

 !کوتاهتر از توهه؟ یلیمن قدم خ...نمیبب -

 : زد و گفت  يشخندین فرناز

 ...بلنده يادیمن قدم ز...نه بچه -

 :باال گرفت و گفت  یرا با ناراحت شیشانه ها فروزنده

 !رسم یکنم بهت م یاگه سع...چهار وجب ازت کوتاهترم ایفکر کنم سه  -

 : با تعجب گفت  فرناز
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 !یمن يکوچولو یآج شهیهم یهر چقدر هم تالش کن...؟یمگه قراره رکورد بزن -

که با بلند شدن زنگ خانه ، سر  ندیمبل بنش يکنار رفت ، خواست رو نهییکرد و از مقابل آ ياخم آشکار فروزنده

فروزنده جلوتر آمد و با . گذاشت رهیدستگ يو دستش را رو دیبه سمت در دو یفرناز با دستپاچگ. ستادیا شیجا

 :تعجب گفت 

 !؟يهول شد نقدریچرا ا...؟يفر هیچ -

کنارش  یباساز چوب ل یسپس شال دیکش یکوتاه غیو باز خواهرش انداخت و ج شانیپر يبه موها ینگاه فرناز

 :سر فروزنده انداخت ، فروزنده غر غر کنان گفت  يو رو دیکش رونیب

 !؟یکن یچکار م يدار....اَه -

 :مضطرب بود گفت  اریبس کهیدر حال فرناز

 .زود باش سرت بذار -

 :شال را در دستش نگه داشت و گفت  یتفاوت یفروزنده با ب. باز کرد  ییخوشامد گو يدر خانه را برا سپس

 !ستیمن که سردم ن...خوام ینم -

 یهر کس دنیقبل از د یسالم کند ول شیتا به عمو ستادیچوب خشک همانجا پشت سر خواهرش ا کیمانند  و

گفت و از مهمان ها خواست وارد خانه شوند ، جرقه  ياهللا بلند ایکه از پشت در ،  دیکلفت پدرش را شن يصدا

 یکرد مگر در مواقع ینم ییراهنمابه داخل  نگونهیمهمان ها را ا چوقتیدر ذهن فروزنده زده شد ، پدرش ه يا

 .داشتند  یدر مقابل او حجاب م دیخانه با يحضور داشت که زن ها یکه شخص نامحرم

که در دست او بود  یشال دنیهم به خواهرش انداخت و با د ینگاه مینگاهش به در بود ، ن کی کهیدرحال فرناز

 :گفت  چشمانش را درشت کرد و

 .نمیبدو بب...یتو که هنوز اونو سرت نذاشت -

شب حضور دارد با عجله شال را بر سرش  يمهمان ها نیهم در ب یکه متوجه شده بود حتما نامحرم فروزنده

 .شوند یاز آن وارد م یچه کسان ندینگاهش را به در دوخت تا بب يگذاشت و با کنجکاو

 يچشمش به فروزنده افتاد ، لبخند کشدار یبا فرناز وقت یعد از احوالپرسوارد شد ، ب سهیاز همه زن عمو ، نف اول

 :زد و گفت 

 فروزنده جان؟ یخوب...سالم -
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تعجب کرده بود ، با متانت جواب  اریبس کهیبرخورد گرم را از جانب زن عمو نداشت درحال نیکه انتظار ا فروزنده

مبل نشست به فروزنده بود ،  يرو ینگاه زن عمو تا وقت. ندیبش ییرایسالمش را داد و خواهش کرد که در پذ

 .رفت و آمد نداشتند  ادیعمو حسام ز انوادهبود با خ یبود چون چند سال بیطرز برخورد عج نیفروزنده ا يبرا

 ینگاهش م نینگاهش به سمت در معطوف شد ، عمو حسام بود که با تحس يسالم مردانه ا يصدا دنیشن با

 شیبود که پنج سال پ ادشیاو شد ،  دیسپ يچهره شکسته و موها يداد و محو تماشا یالمکرد ، فروزنده س

 ....حاال یلاش نداشت و یشانیپ يرا رو قیبود و آن خط اخم عم رهیت يعمو حسام خاکستر يموها

آنها جز  يبا او پچ پچ کرد که فروزنده از حرفها یکنار زنش نشست کم یرفت و وقت ییرایهم به سمت پذ عمو

 .متوجه نشد يزینامفهوم چ يزمزمه ا

 مهمان ها بود؟ نیب يا بهیغر یعنیمشتاقانه نگاهش را به در دوخت ،  فروزنده

که قصد  یتوانست کسان یبود که نم ستادهیپشت فرناز ا يطور یول دیشن يگریتعارف پدر را با مرد د يصدا

 دنیوارد شدند ، فروزنده با د بیمادر و پدرش به ترت کج کرد ، یگردنش را کم. ندیداخل شدن را داشتند ، بب

 :خود را در آغوش او انداخت و گفت  یمادرش ، با خوشحال

 ؟...دیشما ها هم اومد...یمامان يوا -

 :او پدرش جواب داد  يبجا

 دخترم؟ یخوب...آره -

 ست،یرفتند نگر یم ییاریسرتکان دادن قناعت کرد و با شوق به مادر و پدرش که به سمت پذ کیبه  فروزنده

 : دیچیخوشحال فرناز در گوشش پ يصدا

 .يواقعا خوش اومد...! يچه بزرگ شد...سالم...به به -

مشغول خوش و بش با خواهرش بود ،  ي، مرد جوان و کت و شلوار ستیبه سمت در نگر يبا کنجکاو فروزنده

 هیکه شب یو کوچک یگوشت ینیب...رنگ چقدر آشنا بودند یتونیز يشد ، آن چشمها قیفروزنده در چهره او دق

 ...عمو حسام بود ینیب

نگاه به لرزه  نیشد ، تمام وجود فروزنده با ا دهیمشغول فکر کردن بود که نگاه جذاب مرد به سمت او کش هنوز

 :افتاد ، فرناز که متوجه حالت خواهرش شده بود با خنده گفت 

 !؟یبه ماهان سالم کن يخوا ینم -

 ماهان؟...چقدر آشنا بود شیبر چهره داشت ، اسم ماهان برا يبه مرد انداخت ، لبخند محو ینگاه فروزنده
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 :خودش گفت  با

 !خودشه...خودشه...آره...رفته بود آلمان شیکه شش سال پ یهمون...پسرعمو ماهان...آره...گهیماهان د -

، دستش را  دیدرخشش را د نیماهان هم ا کهیطور دیدرخش یاز خوشحال يادآوری نیفروزنده بخاطر ا چشمان

 :به سمت فروزنده دراز کرد و گفت 

 .سالم دختر عمو -

دست او را بفشارد  دیدانست با ی، نم ستیکه به سمتش دراز شده بود ، نگر يبه دست مردانه ا دیبا ترد فروزنده

 ...نه ای

فرناز در . شد ، سالم داد یم دهیکه به زحمت شن ییمعذب بود ، با صدا یلی، خ اوردیداد دستش را جلو ن حیترج

 ییرایفروزنده پشت سر ماهان وارد پذ. که در دست ماهان بود را گرفت تا در گلدان بگذارد  یرا بست و دسته گل

 یبوجود آمد و همهمه و خوش و بش ها خاموش شد ، در چشمان همه م یبیشد ، با ورود آن دو ، سکوت عج

 :گفت  ی، مادرش به گرم دیق را دو شو نیشد برق تحس

 !پسرم نیبش نجایا ایب...ماهان جان -

شد ، هنوز داشت با آن نگاه  شیزن عمو بیعج يفروزنده متوجه نگاه ها. خود اشاره کرد  يبه مبل کنار و

فرناز را  يکه صدا ندیبرود تا بنش یخال ياز مبل ها یکی، فروزنده خواست به سمت  ستینگر یمهربان به او م

 .کمک به آشپزخانه رفت  ي، به ناچار برا دیاز آشپزخانه شن

برداشت  زیم يرا از رو يخور ینیریشده بود، فروزنده ظرف ش فیرد يدر استکان ها ختنیر يمشغول چا فرناز

 :گفت  جانیو با ه

 ماهانه؟...پسره  نیواقعا ا -

 :گفت  یبا خوشحال فرناز

 ...دیشما چقدر کوچولو بود يهر دو...ریبخ ادشی....آره -

 !از آلمان برگشته؟ یک:  فروزنده

 .روزید:  فرناز

 نا؟یعمو ا شیمامان و بابا رفته بودند پ نیپس واسه هم:  فروزنده

 !گهیآره د:  فرناز

 .نگران شده بودم...؟يزودتر بمن نگفته بود نویخب چرا ا:  فروزنده
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 !یدون یهم هست که نم يا گهید يزایتازه چ:  فرناز

 ؟یمثال چ:  فروزنده

 آوردنش؟ یواسه چ یکن یفکر م....دسته گل نیا...مثال: فرنازه

 :انداخت و گفت  یکه در گلدان بود ، نگاه يتازه ا يبه گلها فروزنده

 ...چه بدونم -

 :کرد و گفت  زیرا تم يچا ینیس يکناره ها یبا دستمال فرناز

 ...از تو اومدن يواسه خواستگار نایعمو ا -

 :را نداشت با تعجب گفت  یحرف نیچن دنیکه انتظار شن فروزنده

 از من؟ يخواستگار!....؟یچ -

 :گفت  یبا خوشحال فرناز

خانوم  يدیحاال د...تو رو واسه پسرش در نظر گرفته بوده شیوقت پ یلیزن عمو از خ نکهیمث ا...آره -

حاال  ؟يکه دوست پسر ندار يبود نیقدر ناراحت اچ ادتهی...ادیگفتم وقتش که برسه واست خواستگار م...خانوما

 ...خوبشو سر راهت قرار داره یکیخدا 

 :نشست ، فرناز با تعجب گفت  زیگذاشت و به حالت قهر پشت م زیم يرا رو ینیریظرف ش تیبا عصبان فروزنده

 .اریرو ب ینیریپاشو پشت سر من ش!...؟یچرا نشست -

 :با حرص گفت  فروزنده

 .بگو برن...خوام ازدواج کنم یمن نم -

 :گفت  یبا ناراحت فرناز

 .نمیپاشو بب...گهید اریدر ن يمسخره باز -

منو شوهر  دیخوا یواسه چه م...هنوز درسم تموم نشده... من االن قصد ازدواج ندارم...که گفتم نیهم:  فروزنده

 !د؟یبد

 ! ؟یزن یچرا به بخت خودت پشت پا م:  فرناز

 ...ولم کن بابا!...کدوم بخت؟:  فروزنده

مودبانه جواب  یازدواج کن ياگه دوست ندار... ادیبه سن تو خواستگار م يواسه هر دختر!...تو چت شده؟:  فرناز

 ؟ياریکه در م هیچه ادا و اطوار نیحاال ا...يدیرد م
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 هیکه  دنینگو نقشه کش! کردن یمنو نگاه م ينجوریپس بگو چرا همه شون ا...اونجا امی یمن نم:  فروزنده

 !رنیواسه پسر خارج رفته شون بگ زیکن

 يکه پسرعمو ادیرو دارن اونوقت تو بدت م يشوهر نیچن يآرزو يهمه دخترها! ه؟یچه حرف نیا....يوا:  فرناز

 ت؟یت اومده خواستگار لکردهیتحص

 !ازش ادیخوشم نم...خوامش یمن نم...ردشون کن برن فرناز:  فروزنده

 کنم؟ رونشونیب يچه جور....دختر خوب عموته ها یکرد ول يکار هیشد  یبودن م بهیاگه غر:  زفرنا

 !اصال حوصله ندارم...اتاقم يتو رمیپس من م:  فروزنده

 !نمیپاشو بب...بچه نشو:  فرناز

را پشت سر خواهرش ببرد ، با ورود او و  ینیریبلند شد تا ظرف ش یلیم یو با ب دیکوب زیم يبا حرص رو فروزنده

. به سمتش هجوم آوردند  رهیخ يدوباره آن سکوت رنج آور شروع شد و همراه آن ، نگاهها ییرایفرناز به پذ

کرده بود ، مسحور  دایپ ینگاهش تالق اب ینیریماهان بود که زمان تعارف کردن ش قیبدتر از همه نگاه عم

 ...کننده بود

 يو چانه ش کامال متناسب با اجزا ینیداشت و حالت ب ییرای، نگاه گ ستیه خندان ماهان نگربه چهر فروزنده

فروزنده . فشن شانه کرده بود یکوتاهش را به حالت يداشت و موها يمردانه ا شیصورتش بود ، ته ر گرید

 یو را هم در بر موجود ا جیتدر هشد و ب یدر وجودش کرد ، گرما از نگاه ماهان ساطع م یبیعج ياحساس گرما

 .نشسته بود ، ادامه داشت گرانیکنار د ییرایکه در پذ یگرما در تمام مدت نیگرفت ، ا

 یحت...لبخند  کی ینشد حت جادیدر چهره فروزنده ا يرییتغ چیاز فروزنده شد ، ه يکه صحبت خواستگار یزمان

 ...اخم کی

داد ، در عوض  یزدند گوش م یکه در مورد او و ماهان م یینشسته بود و به حرفها یاحساس یمجسمه ب مانند

 .و رنگ عوض کردن بود ختنیتمام مدت ، ماهان مشغول عرق ر

 ...داد یزدند گوش م یکه در موردش م ییبه حرفها فروزنده

 ...سپرد یبخاطر نم یداد ول یم گوش

 .شیحرفها انیگفت، بارها در م یزن عمو م....که رمیبگ یعروس هیفروزنده جون  واسه

 ...وصف رقابلیغ یبا شوق د،یپرس یعمو م.....مگه نه؟...خوبه یلیعمو شدن هم خ عروس

 .و برق اشک گوشه چشمانش یگفت ، با خوشحال یمادر م....بدمش بهتر از شما؟ یبه ک...منه يته تغار فروزنده،
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 افتیدر او  یکه کمتر زمان ینانیگفت ، با اطم یپدر م....جمعه المیاز بابت ماهان خ....خودته حسام جون دختر

 ...شد یم

 گفت؟ یچه م دیبا فروزنده

را  تشیرضا یمعطل یبا هم صحبت کنند، پدر ب یحسام از پدر اجازه گرفت تا فروزنده وماهان در خلوت کم عمو

 ...اعالم کرد

، نگاه ناراحتش به  کرد ینگاه جمع را حس م ینیشد ، سنگ یبلند م دیفروزنده هم با...ستادیبلند شد و ا ماهان

آشکار به  یبه ناچار بلند شد و در همان حال با خشم...کرد بلند شود یفرناز افتاد که با حرکت چشم اشاره م

 ....ستیماهان نگر

 

مشغول نگاه  یو با دقت خاص ستادهیشد ، کنار در ا رهیتخت نشست و به ماهان خ يرو یحوصلگ یبا ب فروزنده

 . بوداتاقش  يکردن به عروسک ها

 و من خبر نداشتم؟ يدیهمه عروسک خر نیا -

 :زد و گفت  يپوزخند فروزنده

 !دادم یبهتون خبر م دیدونستم با ینم دیببخش -

. ستیو کپل را بردشت و با دقت به آن نگر دیسف یعروسک خرس کیبه سمت عروسک ها رفت و  ماهان

 :گفت  یحوصلگ یفروزنده با ب

 ...ها دیبا من حرف بزن دیفکر کنم با -

 :فروزنده گفت  یتوجه به ناراحت یب ماهان

 !گردنش بود کجاس؟ يکه تو یروبان صورت -

 :با تعجب گفت  فروزنده

 !بله؟ -

 :گفت  تیبا جد ماهان

 .نمیبذار بب...ستیهمون عروسک ن نیا دیشا...اون روبان کجاس؟ -

عروسک را لمس کرد و  نهیس يرو یداشت ، برآمدگ يباتر يحرف ، عروسک را به پشت برگرداند ، جا نیبا ا و

 :و گفت  ستیبه فروزنده نگر یبا ناراحت...دینشن ییمحکم فشرد ، صدا
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 !؟...پس صداش کو -

 :داد و گفت  رونیبا حرص نفسش را ب فروزنده

 !؟ يعروسک باز دیهمه راه اومد نیا -

 :، عروسک را به خود چسباند و گفت  يبا لجباز ماهان

 د؟یدار يباتر -

 :اشاره کرد و گفت  ریتحر زیم يبا نگاهش به کشو فروزنده

 !تا دلتون بخواد...اون جاست -

 :لب گفت  ریاز درد در حال منفجر شدن بود ، ز سرش

 ..!وونهید ي؟پسره ...رو تموم کنه يمسخره باز نیخواد ا یم یک -

در  ییها را جا يفروزنده مطمئن بود باترکشو بود ،  اتیو رو کردن محتو ریتوجه به او مشغول ز یب ماهان

 .بلند شد و به سمت او رفت تیبا عصبان نیگذاشته است بنابرا دیمقابل د

 !؟یکن یچکار م يدار:  فروزنده

 ...شیتفت:  ماهان

 !؟...هان:  فروزنده

تو متعلق به ...ينه نامه عاشقونه ا...ينه شماره ا...ستین نجایا یچیه...خوشبختم یلیخ نکهیمث ا نمیبب:  ماهان

 ؟یمن

 جان؟:  فروزنده

 ....باش یدختر خوب شهیهم:  ماهان

 رونیها را ب يکه درون کشو بود افتاد ، با حرص دستانش را درون کشو برد و باتر ییها يفروزنده به باتر نگاه

 .آورد

 !ریبگ ایب:  فروزنده

 ...دیرو بوسدستها  نیا دیبا ؟يکرد داشونیواسم پ...دختر خوب....! ا:  ماهان

 يبا عجله باتر ند،یبب یتوانست به خوب یرا م طنتیبه چشمان ماهان انداخت ، برق ش یبا ترس نگاه فروزنده

 :و گفت دیخند یگذاشت و دستانش را پشت خود پنهان کرد ، ماهان با بدجنس زیم يها را رو

 ت رو بدم؟ زهیجا يخوا ینم -
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ماهان پشت عروسک را . است یخورده اش مشخص بود که عصبان نیچ یشانیاز پ ینگفت ول يزیچ فروزنده

 يفروزنده گرفت ، صدا یچهره عصبان يها را درونش گذاشت ، دکمه آن را فشرد و رو به رو يباز کرد و باتر

 : دیچیشد در اتاق پ یکه از عروسک بلند م يبچگانه ا

- I LOVE YOU…..I LOVE YOU 

 ...به خنده افتاد تیخنده عروسک چند بار تکرار شد ، فروزنده در اوج عصبان زیر يصدا بعد

 :را از دستان ماهان گرفت و گفت  عروسک

 ...!ها يبود دهیتو واسم خر...ریبخ ادشی -

 :گفت  طنتیابروانش را باال برد و با ش ماهان

 ...ادیم ادتیپس کم کم داره ....آهان -

 .گذشت شش سال چه زود  نیا:  فروزنده

 ؟یماهان صدام کن شهیم...به تو يکرد لیحاال که شما رو تبد:  ماهان

 ...!هام آب بشه خیبذار :  فروزنده

 ؟...تا حاال آب نشده یعنی:  ماهان

من واسه خودم ...خام بشم؟ ویالو  يام که با دو تا آ یآلمان يمگه من مث دخترا ؟یچ يفکر کرد:  فروزنده

 !غرور دارم

 د؟یبش ریبنده حق نیزن ا دیافتخار بد شهیخب م:  ماهان

 .شهینم...نه:  فروزنده

 !يمزه ا یب یلیخ...دمیخند...ها ها:  ماهان

 ...تو رو مث برادر خودم دوست داشتم ماهان شهیمن هم:  فروزنده

 نشد؟ يا گهید زیاصال فکرت منحرف به چ یعنی.... دمیخر یواست م هیهمه هد نیا! ؟....یچ:  ماهان

 .بچه بودم یلیمن اون موقع خ...نه...خب:  فروزنده

 ...يهنوزم بچه ا:  ماهان

 ...خوامت یبه فرنازم گفتم که نم...کنم دوارتیخوام ام یمن نم...فکر کن يهر جور دوست دار:  فروزنده

 ...زنم یخودمو دار م رمیاصن م!....ها شمیهفته دپرس م هی... نوینگو ا:  ماهان

 ...خب دار بزن:  فروزنده
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 خوبه؟...زنمت  یاصال هم نم...باشم یدم شوهر خوب یقول م!....گهیسنگدل نشو د:  ماهان

 ...زرشک...نه بابا ؟یچ گهید!...؟یبزن:  فروزنده

 زرشک؟:  ماهان

 ...با من بحث نکن:  فروزنده

 ...مثال میحرف بزن میاومد:  ماهان

 ؟میداشته باش میتون یبا هم م یآخه من و تو چه حرف:  فروزنده

خونه مامانم  میانداز یهر روز لنگر م... یخواد درست کن یغذا هم نم....دم ظرفا رو هم بشورم یقول م:  ماهان

 خوبه؟...نایا

 :زد و گفت  يشخندین فروزنده

 ...گما یبهت م يزیچ هی -

 :صدا در اتاق پخش شد  نیدکمه عروسک فشار آورد و دوباره ا يرو جانیفروزنده از ه انگشتان

- I LOVE YOU….I LOVE YOU 

 :و گفت  دیهمراه خنده عروسک خند ماهان

 !بابا دمت گرم...؟یبگ یخواست یم نویا -

 :تخت انداخت سپس گفت  يکرد و عروسک را رو یاخم فروزنده

خوام ازدواج  ینم...خوام درسم رو بخونم یمن م...ها يدوز یو م يبر یخوب واسه خودت م ؟یگیم یچ یچ -

 .کنم

 :با حوصله جواب داد  نماها

 !شمیم تیاصال خودم معلم خصوص...خب درست هم بخون -

 :به چهره جذاب ماهان انداخت و گفت  ینگاه مین فروزنده

 ؟يمنو از درس بنداز يخوا یم...نه...يوا -

 خوبه؟ ؟یگیم یچ...کنم درست تموم شه یخب صبر م:  ماهان

 ...نه:  فروزنده

 !ها فهیمن قلبم ضع...کار رو با من نکن بچه نیا! ؟...نه:  ماهان

 !پزم یخودم واست حلوا م...نترس:  فروزنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 ...یبدجنس یلیخ:  ماهان

 ...به تو رفتم:  فروزنده

 !چرا؟ من کجا بدجنسم؟:  ماهان

 ؟یگفت یاول به خودم م دیبشه؟ نبا یکه چ يخواستگار يعمو و زن عمو رو آورد...گهید یبدجنس:  فروزنده

 یدرس م يچه جور یدون یسه سال نم نیا...وونتمیبه خدا د....گم یاالن به خودت م...دیببخش....خب:  نماها

 ...کردن اونجا یبچه ها مسخره م م...صفحه اسم تو رو هی...نوشتم یصفحه فرمول م هی...خوندم

 !؟...واقعا:  فروزنده

 ؟....هم باهات دارم دختر جون یمگه شوخ:  ماهان

 :و گفت دیکش یآه فروزنده

 !کمیکوچ یلیهنوز خ....ندارم شویآمادگ...خوام به ازدواج فکر کنم یمن االن نم -

 :زد و گفت  يشخندین ماهان

 ...کنم یخودم بزرگت م -

 :زد و گفت  يلبخند محو فروزنده

 !یخواد زحمت بکش ینم...کنن  یمن خودم مامان و بابا دارم بزرگم م...ممنونم -

 :گرفته شده بود گفت  یبکه حالش حسا ماهان

 بگم؟ یچ روننیهمه چشم منتظر که ب نیآخه من به ا -

 :گفت  یبا کالفگ فروزنده

 ...خوام ازدواج کنم یو دوستت داشته باشم االن نم یهر چقدر هم که خوب باش -

 :زد  یبیماهان برق عج چشمان

 ؟يپس دوستم دار -

 :گفت  دیبا ترد فرووزنده

 .شدم جیگ یلیاالن خ....دونم ینم...دیشا -

 :گفت  یبا خوشحال ماهان

 !مونم یمدت منم منتظر م نیا يتو...يایدر ب یجیخدا شفات بده و زودتر از گ دوارمیام -
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شفا بده که اون همه دختر قشنگ و رنگارنگ که دور برت  دیتو رو با! منو شفا بده؟: کرد و گفت  یاخم فروزنده

 ! دنبال من يو اومد يدیبود رو ند

 :گفت  یبا لحن پر حرارت ماهان

 !فروزنده نبودن چکدومشونیه یول...قشنگ و رنگارنگ بودن -

صورت فروزنده نقش بست  يرو یقیرفت ، لبخند عم رونیآنکه منتظر فروزنده شود ، از اتاق ب یحرف ب نیبا ا و

 ....دیخند یتخت افتاد، انگار آن هم م يرو ی، نگاهش به عروسک خرس

 

 :سوم  قسمت

 

 .بود  ستادهیآمد ، ماهان کنار در منتظرش ا رونیاز اتاق ب فروزنده

 م؟یوارد کن یشوك حساب هی تیبه جمع میبر يآماده ا:  ماهان

 ...بچه نشو:  فروزنده

 !یازش استفاده کن دیتو نبا....کالمه منه کهیت نیا:  ماهان

 ؟یبزرگ یلیخودت خ ينکنه فکر کرد! ؟...یچ:  فروزنده

 ...از تو که بزرگترم:  ماهان

 ...فقط چهار سال:  فروزنده

 ...روز هیتو بگو :  ماهان

 کنم؟ یموندم چرا دارم با تو بحث م:  فروزنده

 ...یبه دو کن یکیبا همسن خودت  يبر دیآره با:  ماهان

 :زد و گفت  يرشد ، ماهان لبخند کشدا رهیداد و با خشم در چشمان ماهان خ رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 ...قربون اون اخم قشنگت برم -

راه افتاد ، ماهان هم پشت سر او آمد ، کم کم  ییرایبه سمت پذ تیبه او رفت و با عصبان يچشم غره ا فروزنده

انداخته  نییسرش را پا یپسر خجالت کیمانند  کهیبودند متوجه آنها شدند ، ماهان درحال ییرایکه در پذ یچشمان

 : فتبه ماهان گ جانیاز مبل ها نشست ، زن عمو با ه یکی يبود رو

 د؟یشد پسرم؟ حرفاتون رو زد یچ...خب  -
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 :انداخت و گفت  یبه فروزنده نگاه طنتیباش ماهان

 ...میزد ییحرفا هی -

 ....پس مبارکه: گفت  یبا خوشحال مادر

 :گفت  تیبا جد ماهان

 !مبارکه؟ یچ -

 :و با خنده گفت  ستیعمو به عمو حسام نگر زن

 ...دونستم یبود و نم یپسرم چقدر خجالت...رمیبم -

 :لب با حرص گفت  ریز فروزنده

 .عجب بابا! ؟ یخجالت یگیپررو م نیبه ا -

او در آورد  يبرا یفروزنده با صورتش ، شکلک. که متوجه حرف فروزنده شده بود ، چپ چپ نگاهش کرد  ماهان

ماهان در  يبا مبل مورد نظر فاصله داشت که صدا یقدم کیهنوز .  ندیبنش از مبل ها رفت تا یکیو به سمت 

 :انداخت  نیطن ییرایپذ

 ....درباره من فکر کنه شتریب دیبا گهیفروزنده م -

حبس شده است ، پچ و پچ زن عمو و عمو حسام بلند شد ، مادر هم  نهیاحساس کرد نفسش در س فروزنده

 : دیفرناز را از پشت شن ياکرد ، صد یداشت با تعجب نگاهش م

 ماهان جان؟ هیمنظورت چ -

 :او پاسخ داد  يکه آنطرف تر نشسته بود بجا پدر

ماهان جان  نمیبب...ناز کنه تا آقا ماهان نازش رو بکشه دیفروزنده من با...عروس ناز داره؟ دیدیخب مگه نشن -

 ؟يبلد دنینازکش

 :و گفت  دیبلند خند ماهان

 ...کار تخصص دارم عمو نیا يتو -

به ماهان چشم دوخت ، در دلش  تیمبل نشست و با عصبان ي، فروزنده رو دندیبلند خند يجمع با صدا همه

 :گفت 

بهت گفتم  ف؟یحافظ جدول مندل يبلد یچ لنیآخه تو بجز فرمول آب و اتان و ات....آره؟ يکه تخصص دار-

 ....بدون من لجبازتر از تو هستم هینجوریه ا؟حاال ک یکن یم يلجباز يدار.... بذار فکر کنم 
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در حال انفجار است ، در  تیدانست که از عصبان ی، م ستیزد و به چهره سرخ فروزنده نگر یلبخند کج ماهان

 :دل گفت 

 شهیرو م وونهیچکار کنم؟ آخه مگه منه عاشق و د یول...بزرگم گوشمه کهیدونم اگه دستت بهم برسه ت یم -

 !یزورک....یمنو دوست داشته باش دیاصال با....اصال ....کرده ریگ شتیپ يکنترل کرد؟ دلم بدجور

تا بناگوش باز بود ، فروزنده با  ششی، ن ستیزدو دوباره به ماهان نگر شیعمو يبه رو یلبخند تصنع فروزنده

 :خود گفت 

اصال من و تو چه وجه ...ذارم دستت بهم برسهتا ب یهفت خان رستم رو رد کن دیبا...شهیکه نم یزورک...یزورک -

 بچه پررو؟ يخوا یم نایتو ا...میرو بکش گهیترسم آخرش همد یم...هان؟! ...م؟یبا هم دار یاشتراک

 یآرام شربت م کهیکرد درحال یبرداشت ، نگاه فروزنده را به سمت خود حس م زیم ياز رو یشربت وانیل ماهان

 :با خود گفت  دینوش

 وونهیدوباره د....من زوم نکن ياونقدر رو! زنه یم شمیحرارت نگات داره آت...يدار ییچه چشا...ال مذهب -

 !ها شمیم

 :عمو بود که سکوت را شکست  نیچند لحظه در جمع برقرار بود ا يکه برا یاز سکوت بعد

 نیا يصدا د؟ینیشام رو بچ زیم ستیبهتر ن....فکر کنه دیببخش....کم ناز کنه هیحاال که قرار شد فروزنده خانم  -

 ...دراومد گهیشکم ما د

بلند شد و به فروزنده اشاره کرد تا به آشپزخانه بروند ، فروزنده بلند  شی، از جا دیرس انیتا حرف عمو به پا فرناز

 :شد و پشت سر فرناز رفت ، از کنار ماهان که گذشت با حرص گفت 

 ؟....شربتش خوبه -

 :را از لبش دور کرد و گفت  وانیل ماهان

 قلپ بدم؟ هی يخور یم....نهیریش یلیخ -

،در خلوت  زیم يهنگام گذاشتن ظرف ها رو. به سمت آشپزخانه رفت  تیکرد و با عصبان یاخم فروزنده

 :که در دلش مانده بود را به زبان آورد  یخواهرانه ، فرناز حرف

 ؟یفکر کن دیبا یبه ماهان گفت یکش یتو خجالت نم:  فرناز

 .بود "نه "منظورم  شتریب...فکر کنم دیمن نگفتم با:  فروزنده

 !اونوقت چرا؟:  فرناز
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 ! شهیخنده دار م یلیخ...ادی یاصال بهش نم...اصال ...تونم ماهان رو به چشم شوهر نگاه کنم یمن نم: فروزنده

 :گفت  تیبا جدگذاشت ، فرناز  زیم يو قاشق و چنگال ها را رو دیخند طنتیبا ش فروزنده

 آره؟ یگرفت یرو به شوخ یهمه چ!...شه؟یخنده دار م یچ یعنی -

همه  نیا....بابا جان من هنوز دانشگاهم نرفتم ....خوام ازدواج کنم یخب مگه زوره؟ من االن نم:  فروزنده

 ....دست مامان و بابام موندم يکنه من رو یندونه فکر م یهر ک...فرصت دارم

بشه آدم  دایپ یمناسب سیکه اگه ک نهیموضوع ا....میزودتر شوهر بد میکه تو رو بخوا ستین نیحرف ا:  فرناز

 ...هوا بزنتش يرو دیبا

 مناسبه؟ سیماهان ک یعنیاالن :  فروزنده

 .آره... معلومه:  فرناز

 ...شناسم یمن اون جادوگر رو بهتر از شما ها م:  فروزنده

 !چه طرز صدا کردن بزرگتر از خودته؟ نیا. زشته....ا:  فرناز

آورد و مهمان ها را  زیم يخورشت را رو يگذاشت ، فرناز ظرف ها زیم يها را رو وانیو ل دیکش یآه فروزنده

به خواب  رتریوصلت د نیا جانیخسته بودند ، از ه نکهیو همه با وجود ا دیرس انیبه پا یشب با خوش. صدا زد 

 . بودو پف اش تا آسمان رفته بود فروزنده  خر يکه صدا یرفتند تنها کس

 

*** 

 

را حس کند ، نگاهش  رونیب يتوانست سرما یلحاف بود م ریز نکهیچشمانش را بازکرد ، باا یبه آرام فروزنده

شد تا به مدرسه برود ، به مانند  یکم کم بلند م دیربع به هفت بود با کیکنار تختش افتاد ،  یبه ساعت کوک

 :لب گفت  ریو ز دیخود کش يخود لحاف را تا سر رو یشگیعادت هم

 ...خوابم یم گهیفقط پنج د -

آمد ، باعث  یم ییرایکه از سمت پذ یخنده گوش خراش يناب بود که صدا قیحال لذت بردن از آن دقا در

 :است ، با حرص گفت  یدانست آن خنده ها متعلق به چه کس یبرهم زدن آرامشش شد، خوب م

 .اَه....، اپرا را انداخته یسعود اول صبحبازم آقا م -
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از مشخصات  کشیو لب بار يوندیکه ابروان پ زیفر ر ي، شوهر خواهرش بود ، مرد نسبتا چاق ، با موها مسعود

 ....دیخند یکه م یامان از وقت یداشت ول یخوب ياش انصافا صدا دهیکش ینیاش بود ، به علت ب يبارز ظاهر

. گوشخراش او دچار لرزش شود يگرفت تا کمتر از صدا یرا با دودست محکم م شیآن مواقع گوش ها فروزنده

 یحرف زدن مسعود و مادرش م يتخت نشست ، صدا يرو یحوصلگ یو با ب دیفروزنده لحاف را از خود کش

، بلند شد و به سمت  کردمدرسه اش که گوشه اتاق افتاده بود نگاه  فیچانه اش گذاشت و به ک ریآمد ، دست ز

 يروزیآن تکه کاغذ را که شماره تلفن پسر د شیکتاب ها انیکرد و در م یآن را خال اتیرفت ، محتو فیک

 ...او نوشته بود يرا برا لشیکرد ، شماره موبا دایبود ، پ شیرو

ارش خوشش کرد چهره پسر را در ذهن خود مجسم کند؛ اصال از چهره و رفت یچشمانش را بست و سع فروزنده

کج  یکه با خط یرقم ازدهیبود ، به نظرش بهتر بود اصال به او زنگ نزند ، چشمانش را باز کرد و شماره  امدهین

مانتو  يگذاشت و برا فیخود را درون ک یدرس يکتاب ها. کاغذ نوشته شده بود را مچاله کرد  يو کوله رو

آمد ، به آن سمت رفت و به همه  یم ییرایاز هم از پذفرن يآمد ، صدا رونیاز اتاق ب یآماده شد ، وقت دنیپوش

 :و گفت  دیاو خند دنیسالم داد ، آقا مسعود با د

 !میخور یشما رو هم م یباالخره شام عروس! مبارکه فروزنده جان -

 ....شاالیا: و گفت  دیخند فرناز

 :گفت  ستینگر یبه فروزنده که با تعجب به آنها م یبا مهربان مادر

 ؟يریم يدار يمامان جان، صبحونه خورد -

 .ندارم لیم....نه: گفت  یحوصلگ یبا ب فروزنده

 !بذار دهنت ریلقمه نون و پن هیحداقل ....يبر شهیکه نم يجور نیا: گفت  فرناز

 .خدا حافظ.خوام یگفتم که نم: گفت  يبا لجباز فروزنده

بود ، هرچند  یباران يبود ،عاشق روزها يهوا ابرو  دیوز یم يرفت ، باد سرد رونیبا عجله از خانه ب سپس

از سرما خودش را جمع .ردیکرد باران بگ یانداخت و آرزو م یهم به آسمان م یداشت نگاه یکه بر م یقدم

 يقدم ها ياحساس کرد صدا کهبود  دهیرس ابانیخ کینزد بایآمد ، تقر یکرده بود و نفسش سخت تر باال م

 یرا باب شینبود ، شانه ها چکسی، ه ستیو به عقب نگر ستادیا يشنود ، لحظه ا یرا پشت سر خود م یکس

دادندنگاه کرد با خود فکر کرد  یخشک درختان که در اثر وزش باد صدا م يباال انداخت ، به شاخه ها یتفاوت

 .صدا از آنها بوده است دیکه شا
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آمد دوباره  یکه از پشت سر م ییقدم ها يصدا،  شیبود با حرکت پاها بیشروع به راه رفتن کرد ، عج دوباره

 ...ستادیشد ، ا یشروع م

 ...باد گم شد ياهویه انیقدم ها هم در م يصدا

تند تر راه رفت ،  نباریا ی، ذهنش را مشغول کند، دوباره راه افتاد ول یسادگ نیبه ا یدوست نداشت موضوع اصال

 ....بود  دنیاز پشت سرش در حال دو یکرد ، کس دنیشروع به تپ يقلبش به تند

 دنینمانده بود ، تا رس يزیچ گریرساند ، د یم ابانیخودش را به خ دی، با دیشنو یرا م شیپاها يوضوح صدا به

 يکوچه کنار یگیاز برد يروزیبود که ناگهان همان پسر د ابانیکوچه فاصله داشت،نگاهش به خ کی ابانیبه خ

گرفت واو را به سمت کوچه خلوت  راداشته باشد دستش  دنیکش غیده فرصت جآنکه فروزن یو ب دیپر شیجلو

 .کشاند يکنار

 دهیکرد ، فروزنده ترس خکوبیرا با دستان قدرتمندش به آنجا م شیهل داد و شانه ها واریاو را به سمت د پسر

 صیفروزنده تشخ انیپسر که ترس را در چشمان گر. توانست خودش را از دست آن مزاحم رها کند  یبود و نم

 :گفت  یدورگه و خشن يداده بود با صدا

 هان؟ يچرا بمن زنگ نزد...جوجو نمیبب -

 :با ترس گفت  فروزنده

 ...ولم کن....بذار برم -

 :تر کرد و گفت  کیصورتش را نزد پسر

ه به دامت تاز... ول کرد ينجوریهم دیمث تو روکه نبا یخوشگل يمگه عقلمو از دست دادم؟ آهو ؟يبذارم بر -

 !انداختم

داد ، تمام قدرتش را جمع کرد تا بتواند  یو الکل م گاریس یدهان پسر به سرفه افتاد ، بوس ياز بو فروزنده

 .اش بود یاز شکارچ فتریضع یلیخ یبه بدنش بدهد بلکه از دست پسر فرار کند ول یتکان

 غیل خمار شدن بود ، فروزنده جبا چشمان ناپاك خود به لب فروزنده چشم دوخت ، چشمانش در حا پسر

تر آمد ، اشک چشمان  کیپسر هم نزد يشد ، لب ها شتریبود ب شیشانه ها يکه رو يفشار د،یکش یکوتاه

 ...توانست  یچگونه م...چگونه ی،ول فتدیاتفاق ب نیگذاشت ا یم دیفروزنده را احاطه کرده بود نبا

 :گفت  یبیبا لحن عج پسر

 .بذار به هردومون بچسبه...وول نخور نقدریا -
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 :با ترس گفت  فروزنده

 ...خوام ینم...ولم کن....خوام ینم -

 مگه دست خودته؟: گفت  پسر

 زیهمه چ گریکرد ، احساس کرد د خیفروزنده گذاشت ، تمام بدن فروزنده از ترس ،  يلبها يرا رو شیلب ها و

 :که گفت  ییصدا دنیبا شن یتمام شده است ول

 !؟...یعوض يچکارش دار -

، فروزنده را رها  دیدو یکه به سمتشان م یمرد جوان يصدا دنیاست ، پسر با شن يدیکه هنوز نور ام دیفهم

 ينشست ، مرد جوان تا انتها نیزم يرو دیلرز یتمام بدنش م کهیکرد و پا به فرار گذاشت ،فروزنده در حال

شد و برگشت ،  مانیدور شده پش یلیپسر خ دید یوقت یول ردیکرد او را بگ یو سع دیکوچه به سمت پسر دو

و کلمات  دیلرز یم یکف سرد کوچه نشسته بود ، به طور محسوس يانداخته و رو نییفروزنده سرش را پا

 :کرد ، مرد جوان گفت  یادا م دهیبر دهیزبان بصورت بر ریرا ز ینامفهوم

 !یبترس دینبا گهید....تموم شد یهمه چ -

برخورد  يبا دو چشم خاکستر شانشی، نگاه پر ندیخود را بب یباال آورد تا چهره ناج یسرش را به آرام فروزنده

 ...کرد

 :گفت  یخاص یجوان با مهربان مرد

 حالت خوبه؟ -

سر خود  يباال اهیس ي، مرد به ابرها ستدیلرزان خود با يپاها يکرد رو یآرام سرش را تکان داد و سع فروزنده

 :و گفت  ستینگر

 ...ادیداره بارون م -

 .دیممنونم که نجاتم داد....ممنونم: گفت  فروزنده

را  يگریطاقت از دست دادن روز د گریرفت ، مرد که بعد از دو هفته د ابانیشمرده به سمت خ ییبا قدم ها و

، با  دیمرموز را از پشت سر خود شن يآن قدمها ينداشت ، پشت سر فروزنده راه افتاد ، فروزنده دوباره صدا

 :برگرداند و گفت  يترس رو

 ؟!ازم يخوا یم یچ -

 :گفت  یفروزنده شده بود ، با شرمندگ یکه متوجه ناراحت مرد
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 !يشد سیخ سیو تو هم خ ادیداره بارون م...برسونمت خوادیفقط دلم م -

 رم؟یکجا دارم م یدون یمگه م:  فروزنده

 .دیتوح یدانشگاه شیپ -

 !؟یدون یاز کجا م:  فروزنده

 ...کنم یم بتیدو هفته س دارم تعق -

 !؟...چرا:  فروزنده

 ...باهات آشنا شم شتریب خوادیدلم م -

 ینیب يآمده بود و رو یشانیپ يو آشفته ش رو اهیس ي، موها ستیبا دقت به چهره جذاب مرد نگر فروزنده

به  یجذاب ی، نگاه يبه لب داشت و دو چشم خاکستر ینیعمل مشخص بود ، لبخند دلنش يجا کشیو بار یقلم

 ...فروزنده آشنا بود  يداده بود ، چهره اش برا هیاو هد

از پنجره  یوقت کباری...دیفهم....خودش بود....شد یمربوط م رستانیبه دب دیبود؟ با دهیاو را کجا د....کرد فکر

 ...گریو بار د....کرد  ینگاه م رونیکالس به ب

بود که  یمشک نیدرست حدس زده بود ، پس او صاحب آن ماش. مرد افتاد یوش به ساعت مچکنجکا نگاه

 .پارك بود رستانیاوقات مقابل دب شتریب

 ؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 ...آورد  رونیمرد او را از فکر ب يصدا

 ؟یهست یاصال تو ک!....؟یبا من آشنا ش يخوا یم یواسه چ:  فروزنده

 ...گم یرو بهت م یکنم همه چ تیهمراه رستانیامروز تا دب ياگه اجازه بد -

بود که به آراسته  ییمرد ها پیمرد انداخت ، خوش لباس بود ، از آن ت يبه سر تا پا يا رکانهینگاه ز فروزنده

ها پز بدهد  یاش به همکالس پیتواند با همراه خوشت یداد ، با خودش فکر کرد که م یم يادیز تیبودن اهم

 :گفت  نیبنابرا

 ...فقط...میبر ایب...باشه -

 !!؟یفقط چ -

 باشه؟... رستانیفقط تا سر کوچه دب:  فروزنده

 !قبوله -
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او را به دست گرفت و همراهش به سمت  یرا گفت و لبخند زنان به سمت فروزنده آمد ، کوله پشت نیا مرد

 .براه افتاد ابانیخ

 ؟یکن یم بیچرا منو تعق نمیخب بگو بب:  فروزنده

 ؟یاول اسمم رو بپرس يخوا ینم -

 ه؟یاسمت چ...بگو....خب :  فروزنده

 .هستم نیمن ژوب -

 .منم فروزنده هستم:  فروزنده

 ...دونم یم:  نیژوب

 واقعا؟! ؟یچ:  فروزنده

 ...دو هفته س دنبالتم یواسه چ یکن یفکر م:  نیژوب

 !شناسم یپس فقط من تو رو نم:  فروزنده

 بود؟ یاون پسره ک:  نیژوب

 ....مزاحم هی:  فروزنده

 !؟...مثل من:  نیژوب

 !یستیتو که مزاحم ن:  فروزنده

 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا:  نیژوب

 :انداخت و گفت  نیبه سر و وضع ژوب يگرینگاه د فروزنده

 !ییمهندسا هیشب...ادینم پتیبه تر -

 اند؟ یمگه مهندسا چه شکل:  نیژوب

 .اند پیخوشت....مث تو....چه بدونم:  فروزنده

 !کنه یم فیدختر ازم تعر هی یکنم وقت یم فیک....يوا:  نیژوب

 ....پس خوش بحالت:  فروزنده

 .بذار حرفم رو بزنم....میشیم کیبه کوچه تون نزد میدار:  نیژوب

 ؟یچ:  فروزنده

 ...یخواستم ازت بخوام با من دوست بش یم:  نیژوب
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 لته؟چند سا:  فروزنده

 ...ازت بزرگترم یپنج شش سال هی:  نیژوب

 !من چندسالمه؟ یدون یمگه م:  فروزنده

 ...گهیهجده و نوزده هستن د نیچند سالشونه؟ ب یدانشگاه شیپ يمگه دانش آموزا:  نیژوب

 اوهوم؟....و پنج سالته ستیب ایو چهار  ستیپس تو هم ب:  فروزنده

 ...آره:  نیژوب

 !؟یبا من دوست بش يخوا یم یواسه چ:  فروزنده

 ...ازت خوشم اومده:  نیژوب

 !؟...نیفقط هم:  فروزنده

 .دوست ندارم واست مشکل ساز بشم...ازت جدا شم دیبا گهید: و گفت  دیخند نیژوب

گرداند و  یسر بر م یاز او جدا شد ، گاه یبه آرام یکوله اش را از او گرفت و با سر تکان دادن فیک فروزنده

 دیبار یانگار نه انگار که باران م...بود ستادهیکرد او هنوز آنجا ا یهر بار که نگاه م.  ستینگر یپشت سرش را م

... 

 ...شود  رابیس دنشیلحظه از د نیخواست تا آخر یم ییگو

پسر را  کیبا  یشد که دوست ی؛ چقدر خوب م دیرا د نیژوب نی، لبخند دلنش دیمقابل در مدرسه که رس فروزنده

 ...مثل او شروع کند یبا کس

 

*** 

فروزنده که از قبل کتاب و دفترش را جمع کرده بود آماده شد تا  یلیاز ساعت آخر و نواخته شدن زنگ تعط بعد

بود  لشیبرگشت و به سمت او که مشغول جمع کردن وسا نیناژ يصدا دنیبرود اما با شن رونیاز کالس ب

 .رفت

 !شده؟ یچ ه؟یچ: فت با تعجب گ فروزنده

 :انداخت گفت  یم فیرا با عجله درون ک شیدفتر و خودکارها کهیزد و درحال يلبخند نیناژ

 ...میبا هم بر سایوا -

 !؟ میتا حاال با هم رفت یما ک: گفت  فروزنده
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 :کوله اش را در دست گرفت و گفت  نیناژ

 !مگه؟ هیچ....میر یبار هم با هم م هیخب  -

 :گفت  یفگبا کال فروزنده

 ...خوره یبهم نم رمونیاصال مس -

 :گفت  دیکش یدست فروزنده را گرفته بود او را دنبال خود م کهیدرحال نیناژ

 ...!ایحاال تو ب -

بود و معتقد بود  نیهم در حال بحث با ناژ اطیدر ح یرفت ، حت رونیازکالس ب نیهمراه ناژ یلیم یبا ب فروزنده

توجه فقط  یب ن،یناژ یبا هم ندارند ، همراه شوند ول یاشتراک چیکه ه يریکه بخواهند در مس ستیکار احمقانه ا

 :گفت  تیتوانست دستش را آزاد کند با عصبان نده، از مدرسه که خارج شدند ، فروز دیکش یاو را دنبال خود م

 !يدستمو داغون کرد...معلوم هست چته؟ چیه -

 يکرد ، فروزنده که متوجه گردش نگاه او شده بود باکنجکاو یعذرخواه ستینگر یبه اطراف م کهیدرحال نیناژ

 :گفت 

 !؟يگرد یم یدنبال کس -

 ...آره...یعنی...نه: گفت  یشانیبا پر نیناژ

 نه؟ ایباالخره آره : با تعجب گفت  فروزنده

 :شد و گفت  یچهره متعجب فروزنده خنده اش گرفت ، فروزنده عصبان دنیبا د نیناژ

 ؟یکن يمنو مسخره  يدار -

 .بخدا منتظرم...نه جون فروزنده: گفت  یبا شرمندگ نیناژ

 ؟یمنتظر ک: دست به کمر شد و گفت  فروزنده

 .داداشم: گفت  نیناژ

 ؟يمگه تو داداش هم دار! ؟...داداشت: با تعجب گفت  فروزنده

کرد ، باال و  یکوچه اشاره م يبا انگشت به انتها کهیدرحال نیبود که ناژ دهینرس انیصحبت فروزنده به پا هنوز

 :و گفت  دیپر نییپا

 !داداشم اومد...اوناهاش -

 .آمد ، افتاد  یکوچه به سمتشان م يکه از انتها یرنگ یمشک نیفروزنده به ماش نگاه
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 :گفت  جانیبا ه نیناژ

 ....رسونه خونه یحاال داداشم سر راه تو رو هم م -

 :گفت  یباناراحت فروزنده

 ....کردم یوگرنه اصال قبول نم ادیدونستم قراره داداشت ب یمن نم -

 !یکن یچقدر ناز م....خب حاال تو هم: با حرص گفت  نیناژ

 .شد  ادهیپ نیترمز کرد و برادر ناژ شانیپا يجلو نینگفته بود که ماش يزیفروزنده چ هنوز

 :به سمت برادرش رفت و گفت  نیناژ

 ؟یرسون یم مدوستمو ه... سالم -

، ناگهان سرش را باال  نیبرادر ناژ يآشنا يصدا دنیبا شن یانداخته بود ول نییاز خجالت سرش را پا فروزنده

 .گرفت

 !رسونم؟ یچرا نم...آره -

 تو؟!؟یچ: با تعجب گفت  فروزنده

 :با خنده گفت  نیثابت ماند ، ناژ نیچهره ژوب ينگاهش رو و

 د؟یناسش یرو م گهیمگه شما دو تا همد -

 . خود را به فروزنده انداخت  يزد و نگاه پرتمنا یلبخند گرم نیژوب

 :گفت  یبا دستپاچگ فروزنده

 ...خب ما...خب! ما؟ -

 :حرف او را ناتمام گذاشت و ادامه داد  نیژوب که

 !میما تازه با هم دوست شد -

 :و گفت  ستیبا تعجب به فروزنده نگر نیناژ

 !واقعا؟ -

 :او داد و گفت  لیتحو یتعجب کرده بود ، لبخند ساختگ نیحرف ژوب نیهم که خود از ا فروزنده

 ...ما -

 :دوباره فرصت حرف زدن را از او گرفت و گفت  نیژوب

 ...میدیرو د گهیما امروز صبح همد -
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 :کرد گفت  یرا باز م نیماش يدر جلو کهیبا تعجب تکان داد و درحال يسر نیناژ

 .دیراه واسم بگ يتو میبر....اتفاقا افتاده یلیپس امروز صبح خ -

پشت فرمان قرار گرفت و به  نینشست ، ژوب نیداخل ماش یشانیانداخت و با پر نیبه ژوب ینگاه مین فروزنده

 :گفت  نیناژ

 .زمیکمربندت رو ببند عز -

 :غر غر کرد و گفت  نیناژ

 !؟یواسه چ -

 :گفت  نیژوب

 !گهید یمنیخب واسه ا....حیواسه تفر -

که او مشغول بستن  يدراز کرد ، در فاصله ا یمنیدستش را به سمت کمربند ا یلیم یو با ب دیکش یآه نیناژ

کرد که صورت فروزنده کامال در آن مشخص باشد ، فروزنده  میتنظ يجلو را طور نهییآ نیکمربند بود ، ژوب

، فروزنده آرامش  ستندینگر یمبه او  نیژوب يانداخت ، چشمان خاکستر نهییبه آ ینگاه میمتوجه شد و ن

داد تمام  یاجازه م دیکرد ، با یم تیاحساس امن نیبخاطر اتفاق صبح بود که کنار ژوب دیداشت ، شا یبیعج

 ...داد یرا با نگاه خود پاسخ م نینگاه ژوب دیبا ردیوجودش از عشق ، قدرت بگ

 : دیچیپ نیدر ماش نیناژ يصدا

 !گهید فتیراه ب! ؟یکن ینگاه م یبه چ يدار -

پدال گاز  يرا رو شیپا نیاصال حواسش نبود ، ژوب نی، ناژ دندیخند یمکینگاه قا نیهم فروزنده از ا... نیژوب هم

 .حرکت کرد نیگذاشت ، ماش

 

 :چهارم  قسمت

 

 :وارد خانه شد و گفت  یبا خوشحال فروزنده

 !گشنمه یلیخ...غذا حاضره؟....مامان؟ -

 :آمد و گفت  رونیدر دستش بود از آشپزخانه ب يمالقه ا کهیلدر حا -دهیفر - مادرش

 ! يچه زود اومد... سالم -
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 :آورد گفت  یرا از تن در م شیمانتو کهیمقتعه اش را برداشت و درحال فروزنده

 !؟...ستینکنه غذا حاضر ن -

 :و گفت  ستینگر يواریبه ساعت د دهیفر

 !مهیو ن کیخونه  یمن بهش گفتم تا تو برس...میمنتظر ماهان باش دیفقط با...چرا حاضره -

 : اخم کرد و گفت  فروزنده

 !؟ نجایادایب خوادیمگه م -

 :تکان داد و گفت  يسر دهیفر

 .لباس مناسب بپوش هیبرو ...آره مادر -

 !بخورم خوامیمنو بکش م يغذا: با حرص گفت  فروزنده

 :گفت  یبا ناراحت دهیفر

 ...میخور یبا هم م ادیم بخورده صبر کن تا ماهان ه هی -

 :گفت  تیبا عصبان فروزنده

 مگه فرناز بهتون نگفت؟ نمیبب! ...نجا؟یا ادیب دیبا یواسه چ ه؟یچه کار نیآخه ا -

 !رو؟ یچ: با تعجب گفت  دهیفر

 :چشمش را به اتاق مهمان دوخت و گفت  فروزنده

 .نمیبب ایفرناز ب....فرناز -

 .فرناز امروز صبح با شوهرش رفت خونه شون: و گفت  دیکش یآه دهیفر

 !؟یچ: گفت یبا کالفگ فروزنده

 ستینگر يواریحرف را دوبار تکرار کند به آشپزخانه برگشت ، فروزنده به ساعت د کیکه دوست نداشت  دهیفر

، متنفر بود خواست روز خوبش با حضور ماهان خراب شود  یداد ، اصالدلش نم یبعد از ظهر را نشان م کیکه 

وارد آشپزخانه شد ،  يآشکار يرا از حرص بهم فشرد و با لجباز شیکه نهار را در حضور او بخورد ، دندان ها

خودش  ياجاق را برا يرو يپلو ایاز لوب یبرداشت و کم یمادرش در حال درست کردن ساالد بود ، بشقاب

 :فت با تعجب گ دهیرا بخورد ، فر شینشست تا غذا زیو پشت م ختیر

 !؟یکن یچکار م يدار -

 :با دهان پر پاسخ داد  فروزنده
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 !خورم یدارم غذا م -

 !اد؟یپسرعموت هم ب یساعت صبر کن مین یتونست ینم یعنی: دهیفر

 ...گشنمه یلیخ...! نه:  فروزنده

 !ادیماهان داره بخاطر تو م....یکن یم یکار زشت یلیخ:  دهیفر

 ؟....ادیچند بار م! بود؟ ومدهین شبیمگه د:  فروزنده

 !ه؟یچه رفتار نیا...زن اون یشیم گهیتو تا چند وقت د:  دهیفر

با  دهی، فر دینوش يرا پر از آب کردو جرعه ا وانشیآورد ، ل رونیب خچالیبلند شد و پارچ آب را از  فروزنده

 :گفت  تیعصبان

 گفتم ؟ یچ يدیشن -

 :گفت  يبا خونسرد فروزنده

 !با اون ازدواج کنم؟ خوامیگفته من م یک -

 ه؟یمنظورت چ! ؟یچ: با تعجب گفت  دهیفر

 ...اون به شماها نگفته نکهیمث ا یهم به فرناز گفتم ول شبید...خوام باهاش ازدواج کنم یمن نم:  فروزنده

 !دونستن جواب تو مثبته یهمه م شبید...اریدر ن يمسخره باز:  دهیفر

 گفتم آره؟ یمن ک!...ن؟دیهمه از کجا فهم دیببخش:  فروزنده

 شه؟یمگه م....دیبود يهمباز یشما که از بچگ ؟يدیتو ماهان رو نپسند یعنی:  دهیفر

 !به االن داره؟ یچه ربط یبچگ...مامان جان:  فروزنده

 !م؟یبه عموت بگ يچه جور:  دهیفر

 د؟یدیپرس ینظر منم م دیاصال نبا....مشکل خودتونه: با بغض گفت  فروزنده

 سهیکه نف...یعروس عموت بش نکهیبهتر از ا یبهتر از ماهان؟ چ یک...م؟یدونست یآخه ما چه م:  دهیفر

 .از آقا حسام مطمئنم یول...بدم دمیترس یم تیخواستگار ومدی یم گهید یهر ک...مادرشوهرت باشه؟

خوام که اون شوهرم  یاصال نم...!! پسره مشکل دارم نیمن با ا یول...خوبن یلیدونم اونا خ یمنم م:  فروزنده

 ...باشه

 ....ها فروزنده جان هیپسر خوب:  دهیفر

 !نمشیتونم به چشم پسرعموم بب یفقط م...گهیدوستش ندارم د....میبود يبه قول خودتون ما همباز:  فروزنده
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زنگ خانه  يبا بلند شدن صدا یمحبت ماهان در قلب دخترش نفوذ کند ول دیاصرار کند شا شتریخواست ب دهیفر

 :رفت گفت  یبه سمت اتاقش م کهی، حواسش به در رفت ، فروزنده بشقابش را برداشت و درحال

 !بگو خسته بود رفت بخوابه....ها یمامان واسه نهار صدام نکن -

 :گفت  یبا ناراحت دهیفر

 !بچه؟ يدیمنو حرص م نقدریچرا ا -

به سمت در خانه رفت تا  دیرس یبه نظر م شانیپر اریبس کهیدرحال دهیوارد اتاقش شد و در را بست، فر فروزنده

 .پشت در معطل نشود نیاز ا شتریماهان ب

 

 يکه رو یگذاشت ، نگاهش به عروسک خرس شیپاها يتخت نشست و بشقابش را رو يرو یبا ناراحت فروزنده

برگشت ،  شیال پفکرش به چند س اریاخت یرفت، ب ینم نییپا شیلقمه هم از گلو کی گریتخت بود افتاد ،د

 ...چقدر ماهان او را دوست داشت 

 ... ماهان...افتاد یم شیبرا يوقت اتفاق بد هر

 ...ماهان....وقت ناراحت بود هر

 ...ماهان...ردیرا بگ یبود حال کس ازیوقت ن هر

 ...ماهان...ها یدر خوش...خنده ها در

 ...ماهان...ها یدر ناراحت...غم ها  در

 اش به او نگاه کند؟ ندهیتوانست به چشم شوهر آ یچگونه م...که نداشت مراقبش بود يمثل برادر شهیهم

نگاه کند ، نگاهش به لباس  نهییگذاشت و بلند شد تا به چهره خودش در آ ریتحر زیم يرا رو شیغذا بشقاب

 ...رنگ را دوست داشت نیبود افتاد ، چقدر ا دهیکه پوش یرنگ ییمویل

 ...مادر چارهی، ب دیشن یادرش را محرف زدن ماهان و م يصدا

 ...دیاو دروغ بگو يها يمجبور بود بخاطر لجباز شهیهم

 :انجام داده است ، با خود گفت  یکرد خودش را قاتع کند که کار درست یسع

اگه با ....قرار دارم نیمن امروز با ژوب...رهیزودتر م....فکر کنه حالم بده بهتره....خب من حوصله شو نداشتم -

 !به فکر خودم باشم دیمن با....شهیماهان ناراحت نم....دمیماهان وقت بگذرونم قرارم رو از دست م
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،  دیبود که ناگهان در اتاق باز شد و ماهان را در چهار چوب در د نهییهنوز در حال نگاه کردن خود در آ فروزنده

 يرا رو یندارد با خجالت به سمت تخت رفت و رو تخت یمناسب آمد که لباس ادشیخورد ،  يماهان جا دنیاز د

 :باز به او زل زده بود گفت یشینسپس با اعتراض به ماهان که با  دیچیسرش انداخت و دور خود پ

 !؟یدر بزن یوارد بش يخوا یندادن م ادیبه تو ...یه -

 :زد و وارد اتاق شد سپس گفت  يپوزخند ماهان

 ...!ا رو با هم ندارنحرف نیزن و شوهر که ا -

 !باشه ریخ يدیخواب د!...؟یچ: با حرص گفت  فروزنده

 :تخت نشست سپس گفت  يو کنار فروزنده رو دیخند ماهان

 ...یگفت خواب یزن عمو م -

 .بودم دهیخواب...آره:  فروزنده

 !یخواب بوده باش ستیاصال معلوم ن.... ها یهم خوشگل یشیاز خواب پا م یوقت یحت....یآخ:  ماهان

 د؟یکن یبا من بحث م دیدار دیاومد دیکرد لینهار م....ایکارشناس خواب و رو يآقا نمیبب:  فروزنده

 ...اوهوم: تکان داد و گفت  يسر ماهان

 !يپلو خورد ایبشقاب لوب هیاونقدر زود  يچه جور: با تعجب گفت  فروزنده

 میرفت...شرمنده گهید دمیاز دوستان رو د یکی ومدمیون سر راه که مبا اجازه ت....نه بچه جون...پلو؟ ایلوب:  ماهان

 . میزد تزایپ هی

 ...نطوریکه ا: داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 ...آره: گفت  یتفاوت یبا ب ماهان

 خب؟:  فروزنده

 خب؟ یچ:  ماهان

 ؟...امیسرم کنم ب يزیچ يروسر هیمن  رونیب يبر شهیم:  فروزنده

 !سال دهیمد جد....یچادر روتخت....يبود دهید نیچادر بهتر از ا....گهیخوبه د ينجوریهم:  ماهان

 :بلند شد و گفت  تیفروزنده با عصبان....دنیشروع کرد به خند ماهان

 !؟ياومد یواسه چ گهید! يتو که نهارت رو نوش جان کرده بود -

 ...یینمایس...ی پارکمثال...رونیب میدنبالت با هم بر امیگفتم ب:  ماهان
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 !امیمن نم....يخودتو خسته کرد:  فروزنده

 !چرا؟:  ماهان

 .دیاز دوستام برم خر یکیقراره با :  فروزنده

 !دیبر گهیروز د هیخب :  ماهان

 !شهینم:  فروزنده

 رون؟یب میفردا بر میتون یباشه پس م....باشه...نطوریکه ا:  ماهان

 :شد و گفت  رهیجلو آمد و در چشمان مشتاق ماهان خ یبا کالفگ فروزنده

 !رو يمسخره باز نیبس کن ا....خوامت ینم....بهت گفتم شبیمن همون د....ماهان؟!....چرا من؟ -

بود ، تابحال  یعصبان یلیشد ، حتما خ شیتخت بلند شد ، فروزنده متوجه منقبض شدن گونه ها ياز رو ماهان

 نییبود ، مردمک چشمش تنگ و نفس زدنش تند تند شده بود ، فروزنده سرش را پا هدیند نطورینگاه ماهان را ا

 :انداخت و گفت 

 ...کنم یبرادر بهت نگاه م هیمن فقط به چشم ....دختر خوب واسه خودت بگرد هیبرو و دنبال  -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ ماهان

 ؟...يبازم بچه شد -

 !بمن نگو بچه نقدریا: اخم کرد و گفت  فروزنده

 :و گفت  ستیشده بود نگر دهیچیپ یبه اندام فروزنده که در روتخت ماهان

 ...یلیخ....يبزرگ شد یلیخ....یگیراست م -

 يرو یرا از خود جدا کرد و با ناراحت یرفت ، فروزنده ، رو تخت رونیاز اتاق ب دیبگو يگرید زیچ نکهیبدون ا و

 :تخت نشست سپس گفت 

 !جادوگر....رمیکه عذاب وجدان بگ یکن یم يکار هی شهیهم! وونهید....اَه -

 :وارد اتاق شد و گفت  تیحال بود که مادرش با عصبان شانیپر هنوز

 !گذاشت و رفت ؟ ينجوریکه ا یگفت چارهیب نیبه ا یچ -

 :را باال برد و گفت  شیصدا فروزنده

 ...بس کن گهید یکیمامان تو ....اَه -

 :با تاسف تکان داد و گفت  يسر دهیفر
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 !يکه ماهان رو پس زد یشیم مونیپش يروز هی...نکن یعقل یب نقدریا -

 :گفت  تیبا قاطع فروزنده

خودم ! ومدهیشوهر که ن یقحط....دیفکر شوهر دادن من باش نقدریا دیخوا یشما ها هم نم....شمینم مونیپش -

 ...کنم یم دایخوبشو پ یکی

 :با حرص گفت  دهیفر

خود من تا روز ....میکرد یبا هزار بار رنگ عوض م ومدی یاسم شوهر م یاون زمون وقت...يپررو شد یلیخ -

 !بودم دهیبار هم بابات رو ند هی یعروس

 :تخت بلند شد و گفت  ياز رو یبا کالفگ فروزنده

و بعد  شنیآشنا م گهیبا هم د...ننیب یرو م گهیاالن دختر و پسر قبلش همد...! اون زمون دیگ یخودتون م -

 ....نه ایکه ازدواج کنن  رنیگ یم میتصم

 :و گفت  دیکش یآه دهیفر

 .کنه ریدوره رو به خ نیا يخدا خودش عاقبت شما جوون ها -

 یکرد ، دلش م هیتخت نشست و گر يفروزنده رو. رفت و در را پشت سر خود بست رونیبا حرص از اتاق ب و

 ...ت که چرا همه اصرار دارند او با ماهان ازدواج کنددانس یکند ، نم یخواست خود را خال

هم با هم بحث و  ينطوریاو و ماهان هم....کند یسقف زندگ کی رینه انگار که اوقرار است با ماهان ز انگار

 کردند چه؟ یمشترکشان را شروع م یکردند ، اگر زندگ یم يلجباز

 ...دیکش یساعته کارشان به دادگاه و طالق م کی حتما

 یماهان م ادیحالت نگاه عروسک او را به ....انداخت ، انگار اخم کرده بود یبه عروسک خرس ینگاه فروزنده

از  یکوتاه غیاتاق پرت کرد و ج گریبرداشت و با حرص آن را به گوشه د زیبه سمت عروسک خ...انداخت

 .دیکش تیعصبان

 

*** 

 اریبس کهیبود که در اتاق فروزنده باز شد و او درحال ونیزیتلو ينشسته بود و مشغول تماشا ییرایدر پذ دهیفر

 .آمد  ییرایرنگش به پذ یگلبه يکرده بود با مانتو زیو تم کیش

 ...گردم یزود برم... رونیب رمیم نیمامان من دارم با ناژ:  فروزنده
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را برداشت و آن را خاموش کرد سپس بلند شد و به سمت دخترش آمد ، با دقت به چهره  ونیزیکنترل تلو دهیفر

آمد ، فروزنده که از طرز نگاه  یبه چشم نم ادیکرده است هر چند که ز شی، مشخص بود که آرا ستیاو نگر

 :گفت  یبا ناراحت دیخواهد بگو یمادرش متوجه شده بود او چه م

 ...!رنگ و رو باشم یکه ب شهینم...رونیرم ب یخب دارم م -

 :و گفت  دیکش یآه دهیفر

 ...نکرده بودم شیبارم آرا هیبه سن تو بودم  یوقت -

 :زد و گفت  يپوزخند فروزنده

اونوقت ....باشه رینکنه و سر به ز شیکه آرا هیخوندن دختر خوب اون یگوش منم م ياگه تو....خب معلومه -

 ...زدم ینم زایچ نیمنم دست به ا

 :در حال افتادن از سرش بود اشاره کرد و گفت  بایبه شال دخترش که تقر دهیفر

 ...خورده موهاتو بده تو هی -

 :کرد و گفت  یاخم فروزنده

 !تو هم همش بمن ضدحال بزن....مامان....اَه -

 :گفت  یبا نگران دهیفر

 !شه جادیخوام واست مزاحمت ا یشده ، نم فیجامعه کث...گم دخترم یخب بخاطر خودت م -

آماده رفتن شد  یوقت. را به پاکند  شیرفت تا بوت ها یتکان داد و به سمت جا کفش يسر یتفاوت یبا ب فروزنده

 :که گفت  دیمادرش را از پشت سر شن يصدا

 .زود برگرد....مواظب خودت باش -

ها مملو از  ابانیبود و خ رفت ، بعد از ظهر رونیاز خانه ب اندازدیبه چشمان نگران مادرش ب ینگاه میآنکه ن یب

فروشگاه ها بود ، در  نیتریکه توجه نداشت و يزیفروزنده به تنها چ یآمده بودند ول دیخر يبود که برا یتیجمع

خانه بود ، قرار بود  کیرود ، مقصدش پارك نزد یم رونیب نیهمراه ناژ دیخر يواقع به دروغ گفته بود که برا

به سر  یآمده بود که وقت رونیرا مالقات کند ، آنقدر زود از خانه ب نیدر پارك باشد تا بتواند ژوب گریربع د کیتا 

 .وقت داشت قهیهنوز پنج دق دیقرار رس

 اریقرار ش بود بس نیاول نکهیکف پارك دوخت ، از ا ينشست و نگاهش را به سنگفرش ها یمکتین يرو

 نیکرد ، دوست نداشت در اول یچکار کند فکر م دیآمد با نیوبژ یوقت نکهیزده بود ، تمام وقت به ا جانیه
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 دیرا از دور د نی، ژوب رخاندو نگاهش را به اطراف چ دیکش ی، آه دیایبه نظر ب یهول و خجالت يقرارشان دختر

را  شیپا کیکرد آن را مرتب کند سپس  یآمد ، دستش را به سمت شالش برد و سع یکه آرام به آن سمت م

 .خانم رفتار کند کیانداخت ، دوست داشت مانند  گرید يپا يرو

 یاز خوشحال يلبخند زیدست تکان داد ، فروزنده ن شیکه تازه متوجه حضور فروزنده شده بود ، از دور برا نیژوب

 یبه جانش افتاد ، دلش نم بیعج يناگهان دلشوره ا یاو باال آورد و تکان داد ، ول يدستش را برا کیزد و 

 ...ردیخواست حراست پارك او را بگ

 دوست هستند چه؟ نیکه او و ژوب دندیفهم یم اگر

 :دیبا تعجب پرس نیاو شد بنابرا شانیمتوجه حالت پر نیرفت ، ژوب نیبلند شد و به سمت ژوب شیاز جا ینگران با

 !شده؟ يزیچ...سالم -

 :زد و گفت  يندشخین نی، ژوب ستیبه اطراف نگر یداد و با نگران یسالم فروزنده

 ؟....یترس ینکنه م! ؟ياینگرون به نظر م نقدریچرا ا -

 اگه بخوان بازداشتمون کنن؟ نه؟یما رو با هم بب یکیاگه ...آره:  فروزنده

خانواده  يتموم شد اون زمون که پارك جا گهید...ختهیر نجایمث من و تو ا نقدریا....نترس بابا!...ا؟یک:  نیژوب

 .معتادها و واد فروش ها ای...نجانیدوست دختر و پسرا ا ایاالن ...بود

 !مواد فروش ها؟: فروزنده

 !؟یکن یم ينجوریچرا ا...میکه با هم خوش بگذرون میمثال قرار گذاشت! ؟یترس ینکنه از اونا هم م ه؟یچ:  نیژوب

،  دندیبسته پاپ کورن خر کیدر پارك زدند و  ینکرد ، گشت یاعتراض گری، فروزنده د نینگاه مالمت بار ژوب با

شوند  نشیکرد که سوار ماش شنادیپ نیژوب. لرزه به تن فروزنده انداخته بود  يزییسرد شده بود و باد پا یهوا کم

 .شدن هوا او را به خانه برساند  کیکه قبل از تار طشر نیبزنند ، فروزنده قبول کرد با ا ابانهایدر خ یو گشت

 ابانیبود انگار که بر تمام خ زیانگ جانینشست ، چقدر ه یبلند م یشاس نیماش يجلو یبار که در صندل نیاول

 ابانیدر خ نیهمانطور که ماش د،یخند یروشن کرده بود و فروزنده فقط م يآهنگ شاد نیتسلط داشتند ، ژوب

 :سر صحبت را باز کرد  نیرفت ژوب یجلو م

 ؟یکه با من یخوشحال...نمیبب -

 ؟یتو چ...آره:  فروزنده

 !من خودم تو رو انتخاب کردم...ها يا وونهید:  نیژوب
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 !من؟  یواسه چ:  فروزنده

 ...خب خوشم اومد ازت:  نیژوب

 !هستن رستانمونیدب يخوشگلتر از من تو یلیخ...یشوخ یب:  فروزنده

 !خب يبود نیناژ یتو همکالس:  نیژوب

 ؟یدونست یپس م....یبدجنس یلیخ:  فروزنده

 !افتادم دنبالت؟ ينجوریهم ؟یچ يفکر کرد:  نیژوب

 !کالسمون هم خوشگلتر از من هست يتو یحت...یهمکالس یگفت:  فروزنده

 ...یش ادهیپ یتون یکه تو رو انتخاب کردم م یاگه ناراحت...خب:  نیژوب

 !مزه یب:  فروزنده

 ...نده را ترساندفروز یکه هم عاشقانه بودو هم کم یبه فروزنده انداخت ، نگاه یبیعج یو نگاه دیخند نیژوب

 شن؟یبد م يدخترا عاشق پسرا شهیهم گنیم يدیشن:  نیژوب

 :زد و با تعجب گفت  يلبخند محو فروزنده

 !؟یهست يمگه تو پسر بد -

 :گفت  یکرد و با بدجنس يخنده بلند نیژوب

 !؟یتو مگه عاشق -

 ریغافلگ نیاصال انتظار نداشت آنطور از طرف ژوب...بود یبیلحظه فروزنده هنگ کرد ، واقعا سوال عج کی يبرا

 :گفت  نینکرده بود که ژوب دایسوال پ نیا يبرا یشود ، هنوز جواب

 ت؟یخواستگار امیب...يخودتو جا کرد يدلم بدجور يتو...یبا نمک یلیخ...من عاشقتم یول...دونم یتو رو نم -

خواست صورتش سرخ به  یداغش گذاشت ، دلش نم يه هاگون يوجود فروزنده گر گرفت ، دستانش را رو تمام

زده فروزنده انداخت و با  جانیبه چهرهه ینگاه میبود ن یحواسش به رانندگ کهیدرحال نینظر برسد ، ژوب

 :گفت  طنتیش

 ؟...امیب -

 :و گفت  دیخند فروزنده

 .کشم یخجالت م...نگو گهید -

 :به فروزنده انداخت و گفت  ينگاه هرزه ا نیژوب
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 ...خانوم خودم برم دنیخجالت کش يفدا -

 :احساس کرد تپش قلبش تند تر شده است ، به زحمت گفت فروزنده

 خونه؟ یرسون یمنو م...شهیم کیهوا داره تار -

 :دور زد و گفت  نیژوب

 !تو جون بخواه...به چشم يا -

بود ، چقدر  زیانگ جانیو ه نیدلنش شیبرا یکرد ، چقدر دوست لیمتما نینگاهش را به سمت پنجره ماش فروزنده

در حسرت داشتن  یو او آنطور دوستت داشته باشد و نازت را بخرد ، از پانزده سالگ ینفر باش کیخوب بود که با 

، با  ندیرا بب نیرا بدهد تا دوباره ژوب ایدن امبود ، حاضر بود تم دهیدوست پسر بودو حاال به خواسته ش رس کی

بود که فروزنده هر  نیاز آنها ا یکیوجود داشت ؛  ییها تیمحدود یکنار هم باشند ول شهیبروند و هم رونیهم ب

 .گشت یشدن هوا برم کیتا قبل از تار دیرفت با یکه م ییجا

به سمت فروزنده  نی، ژوب دیرس انیخانه شان به پا یکیدر نزد نیژوب نیکوتاهشان با متوقف شدن ماش دارید

 :برگشت و گفت 

 !به موقع رسوندمت  يدید..خونه تون نمیخب ا -

 :زد و گفت  یلبخند گرم فروزنده

 !نهیبب ينجوریدوس ندارم منو ا....ادی یاالن بابام م...ممنونم -

 :تکان داد و گفت  يسر نیاشاره کرد ؛ ژوب شیصورت و موها شیبه آرا و

 ...باشه...آهان -

 :دستش را گرفت و گفت  نیشود که ژوب ادهیرا باز کرد تا پ نیگفت و در ماش یخداحافظ فروزنده

 ...سایوا -

 :و گفت  ستینگر نیبا اضطراب به ژوب...زده شده بود  جانیدست او را نگرفته بود ، ه يمرد چیه تابحال

 !ه؟یچ -

 :جلوتر آمد و گفت  نیژوب

 ...یبوسه خداحافظ -

 نیاش جلوه گر شده بود ، ژوب یشانیپ يرو یشده بود و خط اخم یداد ، عصب رونیب ینفسش را به آرام فروزنده

 :و گفت  دیحالت ناراحت فروزنده ، خودش را عقب کش دنیکه در حال جلو آوردن صورتش بود با د
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 ؟ينکنه ناراحت شد! ه؟یچ -

 :گفت یبا ناراحت فروزنده

 ...من...من...کنم یخداحافظ يتونم اونجور که تو دوس دار یمن نم -

 :حرفش را ناتمام گذاشت و گفت  نیژوب

 ؟یکش یتو خجالت م -

 باشه؟...میمن و تو فقط دوست هست یول...نه: گفت  یشانیبا پر فروزنده

 :و گفت  ستیفروزنده نگر دیو سف فینقش بست ، به دستان لط نیبر صورت ژوب يمرموز لبخند

 ...پس اجازه بده دست کوچولوتو ببوسم -

 :داغ بر دست فروزنده زد و گفت  يبوسه ا دیبگو يزیفروزنده چ نکهیقبل از ا و

 .زمیحداحافظ عز -

 ي، سرد دیشد و به سمت خانه دو ادهیپ نیبماند ، با عجله از ماش نیطاقت نداشت که درون ماش گرید فروزنده

 ...بدنش بود  یبر داغ یمرهم رونیب يهوا

 ...کرد یبود و احساس گناه م یعصب اریبس

خودش  میاز حر دیبا...کرد یم اطیاحت دیبا...شود کیآنطور به او نزد نیژوب دارشانید نیداد در اول یاجازه م دینبا

 ...کرد یمحافظت م

 

 :پنجم  قسمت

 

 ...نه ایپدرش در خانه است  ندیوارد خانه شد ، سرش را به اطراف برگرداند تا بب یبه آرام فروزنده

 يهمانطور ونیزیآنجا نبود و تلو ی، کس ستیرفت و آنجا را نگر ییرایبود ،به سمت پذ ادیز ونیزیتلو يصدا

داد ، برگشت تا به اتاق خودش  یانداخت که شش بعدازظهر را نشان م يواریبه ساعت د یروشن بود؛ نگاه

 :و گفت  دیاز ترس کش یکوتاه غی، ج دیبرود که مادرش را پشت سر خود د

 !دمیمامان ترس...يوا -

 :و گفت  ستیدخترش نگر یبه دستان خال دهیفر

 ؟يتازه اومد-
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 :تکان داد و گفت  يسر فروزنده

 !ومده؟یبابا هنوز ن نمیبب...االن نیآره هم -

 ...بزنه و برگرده نایسر به فرناز ا هیاالن رفته ...ساعت سه خونه بود...چرا :  دهیفر

 :گفت  یبا خوشحال فروزنده

 !کنه یم یکار خوب یلیخ...نطوریکه ا -

 :پشت سرش آمد و گفت  دهیراحت به سمت اتاقش رفت ، فر الیبا خ سپس

 !؟يدینخر يزیچ -

 :با اکراه جواب داد  دیکش یتخت دراز م يرو کهیدرحال فروزنده

 باشه؟...خوابم واسه شام صدام کن یم کمیمامان من !...چشممو نگرفت يبه درد بخور يزیچ...نه -

در تخت خورد و  یرفت ، فروزنده غلت رونیاز اتاق ب دیبگو يزیآنکه چ یاو را خاموش کرد و ب چراغ اتاق دهیفر

 ...بود زیانگ جانیبود فکر کرد ، چقدر ه نیکه در کنار ژوب یچشمانش را بست، به ساعات

هم را  يدستها...کردند  یزدند ، صحبت م یبود ، با هم قدم م یم نیخواست هنوز هم در کنار ژوب یم دلش

 ...کردند یگرفتند و بهم نگاه م یم

به  ست،داشتیگشود و به سقف اتاق نگر یصورت فروزنده نقش بست ، چشمانش را به آرام يرو ینیریش لبخند

 انجام دهد ؟ يکار نیانتظار داشت که او چن نیکرد ، چطور ژوب یفکر م نیاش با ژوب یخداحافظ

 ...را بست  شیبه سراغش آمد ، چشمها یبیکرد ، سردرد عج ریمسئله فکرش را درگ نیا

درس  يخودش را برا دیداشته باشد و بعد از شام با یکرد ، قصد داشت خواب راحت یمسائل فکر م نیبه ا دینبا

 ...صفحه هم نخوانده بود کی یکرد ، حت یفردا آماده م کیزیف

شده  نیو منظم شدند ، چشمانش سنگ قیآرام ، عم ییبه نفس ها لیتند ونامنظمش رفته رفته تبد يها نفس

 یشد ، هر وقت در حال خواب رفتن بود ناخودآگاه اشک م ریاز گوشه چشم بسته اش سراز یبودند ، قطره اشک

 ...ریسکوت دلپذ کی. ختیر

، بدنش در حال سست شدن بود ، خواب او را در بر گرفته بود که با  دیشن یخودش را م ينفس ها يصدا فقط

اش را محکم  یشانیدست پ کی، دوباره همان سردرد به سراغش آمد ، با  دیاز جا پر لشیبازنگ مو يصدا

و سبز و  یاز نور آب...بودشگذاشته  ریتحر زیم يگشت ، رو لشیموبا یاتاق به دنبال گوش یکیگرفت و در تار

 .کرد داشیافتاد پ یم شیکتابها يقرمز صفحه اش که رو
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صفحه اش افتاده بود ، دلهره به جانش افتاد ،  يرو یبرداشت ، شماره ناشناس زیم يشد و آن را از رو بلند

جواب دهد ، چراغ  نکهیگرفت ، قبل از ا یخورد اضطراب م یزنگ م لشیبه موبا يا بهیهروقت از شماره غر

 :را فشرد  یتخت نشست و دکمه سبرنگ گوش ياتاق را روشن کرد ، رو

 د؟ییبله بفرما:  فروزنده

 :تر گفت  يجد یفروزنده با لحن...آمد  یمانند فوت کردن م بیعج ییصدا

 الو؟ د؟ییبله بفرما -

 :بلند گفت  ییآنکه بتواند خود را کنترل کند با صدا یشده بود ب یفروزنده عصب...فوت کردن آمد يصدا دوباره

 !بدبخت یروان ؟يمگه آزار دار -

 :گفت  ینو خندا رایگ ياش را خاموش کند که صدا یخواست گوش و

 !وقت هی یقطع نکن...بابا منم فروزنده -

 ...بود  نیژوب يبه صدا گوش داد ، صدا فروزنده

 !؟...ییتو:  فروزنده

 ....زمیعز گهیمنم د..باشه؟ یک یخواست یپس م: نیژوب

 !؟يکرد دایشماره منو از کجا پ:  فروزنده

 ...برداشتم نیناژ لیاز موبا:  نیژوب

 !یخواست شماره م رو داشته باش یدلم نم دیشا! ؟يکرد نارویچرا ا:  فروزنده

 ؟یمطمئن! خواس؟ یدلت نم:  نیژوب

 !باشه بهیپسر غر هی لیموبا يخب من دوس ندارم شماره م تو...خب:  فروزنده

 !شدم بهیچقدر زود واست غر!..به؟یغر:  نیژوب

 ...يا بهیکه تو غر ستین نیمنظورم ا...نگو ينجوریا...اَه:  فروزنده

 ...شماره م رو داشته باشه بهیدختر غر هیخواد  یمنم دلم نم هینجوریحاال که ا:  نیژوب

 !یستین بهیتو غر:  فروزنده

بهت زنگ  یمنو بگو با چه شوق...ام بهیواست غر یخودت االن گفت! یکن یچقدر حرفتو عوض م:  نیژوب

 ...یشیکردم خوشحال م یفکر م...زدم

 ...ستیحالم خوش ن...دارم يبدسردرد ...منو ببخش:  فروزنده
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من ساده رو بگو که باور ...یلوس و ننر هسست يبهم گفته بود از اون دخترا نیناژ...! اریبهونه ن یالک:  نیژوب

 نکردم

 ...گفته من لوس و ننرم؟ یک:  فروزنده

 یتو م نمی بگو بباصال...ياز زنگ زدن من ناراحت شد نکهیاز ا نمیکردنت ا یاون از اونجور خداحافظ: ... نیژوب

 !؟یچ یعنیدوست پسر  یدون

 ...سر من داد نکش:  فروزنده

 ...يحالمو بهم زد ؟يدیفهم....ینیب یمنو م نکهیزنم نه ا ینه بهت زنگ م گهید:  نیژوب

 من حالتو بهم زدم؟! ؟یچ:  فروزنده

 ...بود که باهات باشم یاز خدات م دیبا....بودم دهیمث تو ند ییآره تا حاال دختر اخمو:  نیژوب

 الو؟...الو؟...يدیمنم واسه خودم عقا ؟یکه چ يفکر کرد:  فروزنده

،  دیلرز یم تی، ضربان قلبش تند شده بود و تمام بدنش از عصبان دیچیبوق ممتد در گوش فروزنده پ يصدا

 ...کنارش بگذارد  یسادگ نیبه هم نیتوانست فکرش را بکند که ژوب یاصال نم

 يفروزنده خود را رو...د؟یبگو راهیاز اشک شد ، چطور توانسته بود آنطور سرش داد بکشد و بد و بپر  چشمانش

کند ، سرش را باال آورد و با  رشیآنطور تحق نیداد که ژوب یاجازه م دینبا... ستیتخت انداخت و بلند گر

 ...داد  یاش را جواب نم یگوش یخورد ول یرا گرفت ، بوق م نیشماره ژوب تیعصبان

 :با حرص گفت  فروزنده

 !من اخمو هستم؟!...من لوس و ننرم؟! يتا آخر جواب بد رمیگ یم نقدریباشه پس ا...؟يد یجواب نم -

شماره را گرفت ،  گرید کباریداد ،  یدوباره شماره را گرفت ، باز هم جواب نم دیلرز یهنوز م کهیدر حال و

 ...را خاموش کرده بود لشیموبا

کرد ،  یش م وونهیآن پرت کرد ، سردرد داشت د يرا رو یگوش یتخت زد و با ناراحت يبه رو یشتم فروزنده

 ...به صورتش خورد يبلند شد و پنجره اتاقش را باز کرد ، باد سرد

 کرد؟ یم دیچکار با...دهد یاز دست م نیاش را با ژوب یکرد دارد دوست یم احساس

 

توانست لقمه  یبود و نم یاز دو قاشق بخورد ،عصب شتریشام را هم نتوانست ب یشب حالش گرفته بود ، حت تمام

شام خوردن را هم زده بود ، از  دیق نیهم يکرد ، برا یرا م نکاریآب ا يبا جرعه ا دیها را فرو دهد حتما با
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او  يحرفها کرد و یفکر م نیساعت هشت که به بهانه درس خواندن دوباره به اتاقش برگشته بود ، فقط به ژوب

 ...شد یدر ذهنش تکرار م

آنها هم  یعنیبا دوست پسرشان داشته باشند ؟  ییرفتارها نیچن دیدوستانش هم با ایکرد که آ یفکر م نیا به

 کردند ؟  یم یهمانطور خداحافظ

 خاموش لشیرا گرفت ، هنوز موبا نیتخت نشسته بود دوباره شماره ژوب يو همانطور که رو دیکش یآه فروزنده

 .زنگ بزند ، برعکس برادر خودخواهش او جواب تلفن را داد  نیگرفت که به ناژ میتصم. بود 

 بله؟:  نیناژ

 .نیسالم ناژ...سالم...الو:  فروزنده

 !چته؟ ؟یسالم خوب!...فروزنده؟ ییتو:  نیناژ

 خونه س؟ نیژوب نمیبب:  فروزنده

 :که لرزشش کامال مشخص بود گفت  ییکرد و با صدا یمکث نیناز

 .ستیخونه ن...نه -

 .دونم خونه س یم...دروغ نگو:  فروزنده

 !شده؟ یچ:  نیناژ

 ...خوام باهاش حرف بزنم یم:  فروزنده

 .بذار فردا باهاش حرف بزن...فروزنده جون امشب نه:  نیناژ

 ...بهش بگو گمیو بشنوه به تو مخواد حرفام یحاال که اون نم...رو بدونه ییزایچ هی دیبا:  فروزنده

 !؟...رو یچ:  نیناژ

تونه  یبهش بگو فکر نکنه م...ستمیهولم ن...باشم دهیکه پسر ند ستمین ییبهش بگو من از اون دخترها:  فروزنده

 ...بخواد زهایچ یلیاز من خ یبه اسم دوست

 !یستیقبول کن معاشرت بلد ن!...؟یکن يم ازت خواسته هر کار چارهیداداش ب یک....چته ؟...خب حاال:  نیناژ

 !خانوم  نیناژ ستمیدر ضمن من لوس و ننر ن...یخواد از داداش جونت دفاع کن ینم:  فروزنده

افتاد که  کیزیاش به کتاب ف یداد ، نگاه عصب رونیارتباط را قطع کرد و نفسش را باحرص ب یبا ناراحت فروزنده

 ...س خواندن نداشتجا خشک کرده بود ، حوصله در ریتحر زیم يرو
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را  رشیپل يتر یاعصابش داغون بود ، ام پ...مهم نبود  شیگرفت برا یفردا را هم نم زییاگر نمره کو یحت

چشمانش را  یوقت....که چه وقت خواب رفت  دینفهم...آرام شود یکرد با گوش دادن آهنگ کم یبرداشت و سع

 ...داد  یصبح را نشان م قهیو ده دق افتاد ، هفت ینگاهش به ساعت کوک...گشود صبح شده بود

 صبح؟ ي قهیو ده دق هفت

 نقدریا شبیآورد ، د رونیشده بود ، با عجله از تخت خواب بلند شد و هدفون ها را از گوشش ب رشید دوباره

و  دیمانتو و شلوارش را پوش يرفته بود ساعت را کوك کند ، با سرعت شگفت آور ادشی یبود که حت شانیپر

 ...گاز نبود  قاجا يرو ي، کتر دیمقنعه به سر از اتاق خارج شد ، به سمت آشپزخانه دو

 ...مادر چارهیبه اتاق خواب مادر و پدرش افتاد ، ب نگاهش

رفت ،  رونیبخورد از خانه ب يزیآنکه چ یکرد ، ب یم داریهنوز خواب بود وگرنه او را زودتر ب یاز خستگ حتما

خانم هم که  میمر ی، در در حال بسته شدن بود ، حت دیبه آنجا رس ی، وقت دیدو رستانیدبتمام طول راه را تا 

 : گفتاو  دنیکرده چم به راهش بود ، با د ریدانست او دوباره د یم

 ...زود برو سر کالس -

توان  گریکرد ، د یبود درد م دهیاز بس تند دو شیپاها. دیتکان داد و سمت سالن مدرسه دو يسر فروزنده

 امدهیهنوز ن رشانیکرد ، خوشبختانه دب یاز درد گز گز م شیبه در کالسشان راه رفت ، پاها دنیتا رس...نداشت

بهش  ییاعتنا نیکرد کوچکتر یکرد ، سع یافتاد ، او هم نگاهش م نیبود ، با ورود به کالس چشمش به ناژ

فروزنده  یبه سمتش برگشت و سالم داد ول نی، ناژ دیآخر شن فیرد يها زیاز م یکیپشت  ینکند ، با ناراحت

 ....آمد رشانیخواست بلند شود و به سمتش برود که دب نیناژ. نگاهش هم نکرد  یحت

فروزنده با  حی، با نواخته شدن زنگ تفر امدین شیکالس هم فرصت حرف زدن پ میساعت و ن کیطول  در

 ...کند شیداینتوانست پ یول دنبالش رفت یهم با نگران نیعجله از کالس خارج شد ، ناژ

 یاز همه حت رتریشد و د یفروزنده زودتر از همه از کالس خارج م....کردند  یم يباشک باز میروز را قا تمام

 .گشت یآمده بود ، به کالس بر م ریدب یوقت

مانع  نباریا نیبرود که ناژ رونیآماده شد تا از کالس ب گریآخر هم به صدا در آمد ، فروزنده مانند دو زنگ د زنگ

 .شد و دستش را گرفت 

 !تو چته؟:  نیناژ

 ...ولم کن:  فروزنده
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 ؟....آره! ؟ينکنه با من قهر:  نیناژ

 ...انتظار نداشتم گهیاز تو د:  فروزنده

 !یکن یازم فرار م ياز صبح دار...یمون یمثل بچه ها م....گهید یخب لوس: کرد و گفت  یاخم نیناژ

 :را کنار زد و گفت  نیدست ناژ فروزنده

 !دیهم تو و هم داداشت خوب خودتون رو نشون داد....ندارم يکار چیبا تو ه گهیمن د -

 یکه او را به اسم م دیشن یرا از پشت سر م نیناژ يصدا کهیرفت درحال رونیاز کالس ب یبا ناراحت فروزنده

 ...از سالن مدرسه خارج شد یتفاوت یخواند ، با ب

 :بلند پشت سرش گفت  نیناژ

 !دوس داره یلیاون تو رو خ...شیببخش دیتو با...نداشته از حرفاش يداداشم منظور -

دانش آموزان بود که به سمت در هجوم آورده  گریجلوتر از د نیو به عقب برگشت ،ناژ ستادیا يلحظه ا فروزنده

 :خودش را به او برساند ، آنوقت گفت  نیبودند ، منتظر شد تا ناژ

که  ستمیاونقدر احمق ن ینداشتم ول یدوست چیدرسته من تا حاال ه....د؟یفکر کرد یخودتون چ شیشماها پ -

 ...بکنم يدوست پسر هر کار هیبخوام واسه داشتن 

 :زد گفت  یکه نفس نفس م یدر حال نیناژ

تو رو  یلیاون خ...دونم یمن م...خواسته ازت سوء استفاده کنه ینم نیژوب...فروزنده یکن یم یتو اشتباه -

 ...دوس داره

 هان؟ یدون یتو از کجا م: با حرص گفت  فروزنده

 :و گفت  دیکش یقینفس عم نیناژ

اونروز که تو ...اون ازت خوشش اومده بود یول...شه الیخ یتونستم کردم تا تو رو ب يکه هر کار ییاز اونجا -

 ...دهیکه صبح تو رو دروحم خبر نداشت  یمن حت...ادته؟یخونه تون  میرسوند

 ...باورش سخته:  فروزنده

 !بذار گهیقرار د هی نیبا ژوب....یخوام ناراحت باش یمن نم...یتو دوست من...باور کن:  نیناژ

 ...واسم خاموش کرده لشویآقا داداش شما موبا!....گه؟یقرار د هی:  فروزنده

 ...بهش برخورده...ازت ناراحته...اون اخالقش گنده:  نیناژ

 !؟..بمن برنخورده:  فروزنده
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شناسم  یمن داداشم رو م...ارهیدووم ب شهیواسه هم تونیدوست دمیقول م ياریو از دلش در ب ياگه بر:  نیناژ

 !یکن یدنبالش و عذرخواه يمنتظرتها تو بر...

 ....عجب بابا...کنم؟ یمن عذرخواه...! پرروهه یلیداداشت خ:  فروزنده

 ...باشگاهه هی رهیزوج م ياون روزها:  نیناژ

 !خداحافظ:  فروزنده

مدرسه خارج شد تا به خانه برگردد  اطیاز ح یحرف بزند و با ناراحت نیاز ا شتریب نیاجازه نداد که ناژ فروزنده

برگرداند و ماهان را کنار در  ي، رو ستادیا شیماهان سر جا ينرفته بود که با صدا شتریب یهنوز چند قدم یول

آمد ،  یزد به سمتش م یلبخند م کهیدرحال انچشمانش از تعجب گرد شد ، ماه د،یرنگ مدرسه د بزرگ و سبز

 ...از هم مدرسه خارج شد  نیهمان لحظه ناژ

 

 :مانده بود با تعجب گفت  رهینگاهش به صورت ماهان خ کهیدرحال فروزنده

 !؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 :زد و گفت  یچشمک ماهان

 نه؟....يشد ریغافلگ -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 !نجا؟یا ياومد یواسه چ -

ها از دور در حال نگاه کردنشان بودند ،سرش را به سمت  ی، چند تا از همکالس ستیبه اطراف نگر یبا نگران و

 .آمد  یم شیبسو نیبرگرداند ، ناژ يگرید

 :صورت گذاشت و گفت  يدستانش را رو یبا کالفگ فروزنده

 ...االن برو نیماهان هم -

 :با تعجب گفت  ماهان

 !امروز؟ یمگه خودت نگفت...رونیب میبرم؟ اومدم که با هم بر! ...؟یچ -

 .به او نگاه کنند  شانیباعث شد هر دو نیناژ يصدا

 ؟یکن ینم یفروزنده جون معرف...سالم:  نیناژ

 :گفت  نیبه ماهان رفت و رو به ناژ يچشم غره ا فروزنده
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 ...پسرعمومه -

 :به ماهان انداخت و گفت  يزیآم نینگاه تحس نیناژ

 .خوشبختم -

 :تکان داد و گفت  يسر ماهان

 !رفت بگه که نامزدش هم هستم ادشیدر ضمن فروزنده ....منم خوشبختم -

 .برو ماهان خداحافظ....رفت یداشت م گهیماهان د: با حرص گفت  فروزنده

 :گفت  نیناژ

 ؟يدار فروزنده تو نامزد!....نامزد؟ -

ناراحت  یلیمعلوم بود که خ نیبود ، از چهره ناژ دنیغضبناك به ماهان انداخت ، در حال خند ینگاه فروزنده

 را ماهان شکست بیسکوت عج نیصحبت نکردند و ا چکدامیه هیچند ثان ياست ،برا

 !لنگه نداره یلق دهن يآخه فروزنده تو...فکر کردم به همه خبر داده...بهیعج...د؟یدونست یمگه نم:  ماهان

 :گفت  نیکرد و رو به ناژ يرفت ، فروزنده اخم آشکار سهیبعد از خنده ر و

 !ذارهیداره سر به سرت م...تو باور نکن...کنه يساز عهیماهان عادت داره شا -

 :زد و گفت  دیپر از ترد يدر انگشتش نبود ، لبخند يحلقه ا چیبه دستان فروزنده انداخت ، ه ینگاه نیناژ

 ...دونم یم -

 :گفت  یبا بدجنس ماهان

- چقدر کادو واسمون جمع ...میکن یم یعروس گهیماه د هیدونن تا  یهمه م...؟ چه جالب دیدون یشما هم م....ا

 ...بشه

 ....اَه! ؟یگیم یچ يتو دار:  فروزنده

 ...خوشمزه است ها یلیپسرعموت خ:  نیناژ

 د؟ینکنه شما آدمخور.. من آدمم...ها مستیمن غذا ن....خانم دیدار اریاخت:  ماهان

 !؟یچ....وا:  نیناژ

 !میریم گهیما د...نیخداحافظ ناژ...کرده یقاط کمیتازه از خارج برگشته  نیا:  فروزنده

او را  يخودش را کنترل کرد ، فروزنده با حرص بازو نیناژ يجلو یاز شدت خنده در حال انفجار بود ول ماهان

 ...ستینگر یهنوز داشت با تعجب به آنها م نیکشاند ، ناژ يگریگرفت و به سمت د
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 ...دنیبلند شروع کرد به خند يبا صدا دیاز کوچه ها رفتند ، ماهان که اطراف را نسبتا خلوت د یکیسمت  به

ماهان کنترلش را از دست  یرا تمام نکند ول يمسخره باز نیچند بار ازش خواست تا آرام تر بخندد و ا فروزنده

شد به فروزنده  یم يجار دگانشیاشک از د کهیدرحال. که صورتش مانند لبو سرخ شد دیبود و آنقدر خند داده

 :گفت 

 ...بودم دهینخند نقدریوقت بود ا یلیخ...دستت دردنکنه...يوا -

 :با حرص گفت  فروزنده

 ؟يزد نیناژ يبود جلو ییچه حرفا نیا! ؟یکش یخجالت نم -

 :تر شد و گفت  يجد یکم ماهان

 ؟ينکنه تو ناراحت شد...نکنه ...میبخند کمیخواستم  یفقط م -

 یواسه چ...جادوگر! ییاستاد خراب کردن آدما...واقعا که...ام؟ یچقدر عصبان ینیب یاالن نم یعنی ؟یچ: فروزنده

 !آخه؟ نجایا ياومد

 :دستان فروزنده را در دست گرفت و گفت  یبا ناراحت ماهان

 ...یبش زیخواستم سورپرا یم...کنم ریخواست تو رو غافلگ یلم ممن فقط د -

 :دستان ماهان را پس زد و گفت  فروزنده

 !يکننده ا زیچقدر هم که تو سورپرا...خدا يوا -

 ...خواستم ناراحتت کنم یمن نم....فروزنده: گفت  یبه نرم ماهان

 :با بغض گفت  فروزنده

 ...يناراحتم کرد یول -

 ...!ناهار مهمون من: زد و گفت  يشخندین ماهان

 :جا به جا کرد و گفت  یدوش کم يکوله اش را رو فروزنده

 .خوام برم خونه یم....شهیمامانم نگران م -

 : دوش او برداشت و گفت  يکوله را از رو ماهان

 ...قبال با زن عمو هماهنگ کردم -

 :گفت  یبا کالفگ فروزنده

 !دارم یاضیفردا امتحان ر -
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 :گفت  یزد و با مهربان يلبخند ماهان

 باشه؟...گهیبگو د....االی! بگو باشه...دم خودم باهات کار کنم یقول م -

خنده را  نیخنده اش گرفت و ماهان هم ا اریاخت یشد ب یلبخند ماهان که هر لحظه کج تر م دنیبا د فروزنده

عطر  يتوانست بو یفروزنده م. شاند کرد ، دستش را گرفت و او را با خود ک یبه حساب جواب مثبت او تلق

بود ، فروزنده دستان  يرنگش زده بود را حس کند ، عطر آرامش دهنده ا ییمویشرت ل یکه او به ت ییخوشبو

 :گفت  یماهان را محکم تر فشرد و با خوشحال

 ؟يرو کجا پارك کرد نیماش -

 ن؟یکدوم ماش!....ن؟یماش: نگاهش کرد وبا تعجب گفت  ماهان

 :با حرص گفت  فروزنده

 !گهیگم د یخودتو م نیماش...اَه -

 : گفت  تیبا جد ماهان

 ..!ندارم نیمن که ماش -

 :گفت  غیبا ج فروزنده

 کجاس؟ نیماش....سر به سر من نذار نقدریا -

 :گفت  رتیو با ح ستادیا ماهان

 !زنم؟ یدارم حرف م یمن به چه زبون نمیبب -

 ...پرفسور گهید یفارس: و گفت  دیخند فروزنده

 :و گفت  ستیبه اطراف نگر ماهان

 !زنم؟ یحرف نم یخارج یمطمئن -

 :رفت و گفت  يچشم غره ا فروزنده

 ؟یمنو گرفت -

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب ماهان

 !کو نتیحاال تو تاشب بگو ماش...ندارم نیگم که ماش یدارم م -

 ....حرف وا رفت  نیا دنیبا شن فروزنده

 ؟يجد:  فروزنده
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 هم دارم؟ یمگه من با تو شوخ....بچه نمیبب:  ماهان

 !خونه مون رمیپس من م...شرمنده:  فروزنده

و به سمت مخالف قدم برداشت که ماهان بند کوله را گرفت و مانع  دیکوله اش را از دست ماهان کش فروزنده

 .رفتن او شد 

 ؟یکن یچکار م...ا:  فروزنده

 !؟يریکجا م يدار:  ماهان

 ...خونه مون رمی؟ دارم م...يدیمگه نشن:  فروزنده

 ...ستیخونه تون ن يتو یشکیدر حال حاضر ه:  ماهان

 !؟یچ:  فروزنده

 !ادیهم که شب م دیعمو حم...رونیرفته ب دهیزن عمو فر:  ماهان

 پس من چکار کنم؟....! نه:  فروزنده

چاق و چله برت ....دمیبهت نهار م...رونیبرم ب یو ممن بهش گفتم تو ر....دیپرس نویاتفاقا زن عمو هم ا:  ماهان

 ...گردونم یم

 ...نه....نه: گفت  هیبا گر فروزنده

 :ابروانش را باال انداخت و گفت  ماهان

 وقت ظهر؟ نیا یستیم يکوچه وا يتو ينجوریهم ؟يایب يخوا ینم یعنی....جانم؟ -

را از حرص بهم فشرد ، به ناچار قبول کرد که همراه ماهان  شیرا باال انداخت و دندان ها شیشانه ها فروزنده

درد  شی، پاها دیتاب یبر فرق سرش م قایرستوران آفتاب دق نیتر کیدر تمام طول راه تا نزد. به رستوران برود

آب  یب يریکه در کو یکرد ، مانند کس یداشت اعصابش را خرد م گریمزه ماهان د یب يگرفته بود و حرف ها

رستوران  کیهمانطور منتظر بود تا چشمش به  زیچشمه است او ن کیبه  دنیکرده و منتظر رس ریو علف گ

 ...فتدیب

 :زدند را نشان داد و گفت  یکه در آن قدم م یابانیخ گریکرد که ماهان با شوق سمت د یداشت ضعف م گرید

 !رستوران اونجاس...اوناهاش -

 ...کند  یم تشیدانست که از قصد اذ یبه ماهان انداخت ، م نهیسراسر خشم و ک ینگاه فروزنده
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 :ششم  قسمت

 

از آن را برداشت و در دهان گذاشت ، ماهان  يشان آماده شد ، فروزنده با عجله تکه ا يتزایسفارش پ یوقت

 :وگفت  ختیر تزایپ يسس کچاپ را رو

 !؟يخور یبدون سس م -

 :با دهان پر گفت  فروزنده

 !نجایا میدیضعف کردم تا رس ؟يبمن نهار بد یخواست یم ينجوریا....مردم یم یز گشنگداشتم ا گهید -

 :و گفت  دیخند ماهان

 ....ارمتی یم نمیدفعه بعد با ماش -

 :زد و در دل گفت  يپوزخند فروزنده

 ام؟یهم همرات ب يکارات حاضرم دفعه بعد نیبا ا یکن یفکر م یعنی! ....دفعه بعد ؟ -

 :برداشت و گفت  تزایاز پ يتکه ا ماهان

 ه؟یبرنامه ت چ....خب بگو -

 !برنامه ام ؟: با تعجب گفت  فروزنده

 :با حوصله گفت  ماهان

 پارك؟ ای نمایس....گهیآره د -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 !من که گفتم فردا امتحان دارم -

 ؟يچهار بعد نمایببرمت س: با خنده گفت  ماهان

 .برداشت  تزایپ يگریبه او انداخت و تکه د يا رکانهینگاه ز فروزنده

 :با شوق گفت  ماهان

 دیبا يزیعجب چ....يچهار بعد یول میداشت يسه بعد....بودم دهیاونجا هم که بودم تا حاال اسمشو نشن -

 !هیعیطب یلیخ دمیشن...باشه

 :را با حرص منقبض کرد و در دل گفت  شیگونه ها فروزنده
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 يفرستن تو یبا پنکه باد و گرد و غبار م...زنن به پات یبا شلنگ م...زنیر یروت آب م...هیعیطب یلیآره خ -

 يرا دارن به اسم سه بعد يکه دو بعد ینیو نب یکورت تا کورتر بش يچشما يذارن رو یهم م نکیع...حلقت

 !يچه برسه به چهار بعد....کنن یپخش م

 :گفت  اقیبا اشت ماهان

 ؟يایم يچهار بعد نمایحاال س -

 :گفت  یتفاوت یبا ب فروزنده

 !ستیخوب ن میاضیمن ر...خوام برم خونه یغذام رو که خوردم م...نه -

تمام شد ، ماهان بلند شد تا  شانیغذا یوقت. مشغول خوردن شد  دیبگو يزیآنکه چ یتکان داد و ب يسر ماهان

، با خودش فکر کرد حتما االن  دیکش ینشسته بود آه شیپول غذا را حساب کند ، فروزنده همانطور که سر جا

 ...را به برادرش گفته است زیدرباره ماهان همه چ نیناژ

 ؟یپاش يخوا ینم!! ؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 یلیفکر کرد که ماهان خ نیلحظه به ا کیبود انداخت ،  ستادهیسرش ا ينگاهش را به ماهان که باال فروزنده

 ...ندارد یدانست که چرا به او احساس ینم یجذاب است ول

 نیماهان االن ژوب يکرده بود هنوز دوست داشت بجا رشیتحق نکهیبود، با ا نیژوب شیفکرش هنوز پ همه

 ...کنارش بود

 یفکر م نیبه ا یوقت. بزند همراه ماهان از رستوران خارج شد  یآنکه حرف یبلند شد و ب شیاز جا یناراحت با

 ...شد  یکند ، اعصابش خرد م یط ادهیپ دیا دوباره باکرد که تمام راه ر

در بست گرفت ، چشمان  یتاکس کیو  دیدو ابانی، ماهان به سمت خ فتندیبه راه ب نکهیقبل از ا یبود ول ناراحت

پول ها خرج کند ، ماهان به او اشاره کرد که سوار  نیشد ماهان از ا ی، باورش نم دیدرخش یفروزنده از خوشحال

ماهان آدرس . عقب نشست  یدر صندل ماهانشد و کنار  یبه لب داشت سوار تاکس يلبخند کهیشود ، در حال

 .حرکت کرد  یمقصد را به راننده گفت و تاکس

 :گفت  طنتیبا ش فروزنده

 !آقا ماهان  يدست و دلباز شد -

 :گفت  ی انداخت و با فخر فروشرا باال شیشانه ها ماهان

 ....دست و دلباز بودم شهیمن هم-
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 !؟يآورد ادهیمنوپ یپس آزار داشت: با حرص گفت  فروزنده

 :به چهره برافروخته فروزنده انداخت و گفت  ینگاه ماهان

 !رمیخواستم حالتو بگ یمنم م....یخب تو ظهر حالمو گرفت -

 :فت داد و گ رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 !ییعجب پررو -

 :گفت  يشد سپس با خونسرد شتریفروزنده ب تیعصبان کهیزد طور يلبخند کشدار ماهان

 ؟يدوباره بچه شد -

 :بود گفت  تیدورگه که از عصبان ییبا صدا فروزنده

 !یکن یم يلجباز ي؟ هنوزم دار....تو ایمن بچه ام  -

 :گفت  ماهان

 !دوس دارم پزت رو به همه بدم...میبا هم قدم بزن شتریخواس ب یدلم م...یشوخ یب -

 :لب گفت  ریو ز دیخند فروزنده

 ! يا وونهید یلیخ -

 :زد و گفت  یلبخند کج ماهان

 ...دونم یم -

 ...داشت یلحظه هم از او چشم بر نم کیدوخت ، ماهان  رونینگاهش را به ب دیبگو يزیآنکه چ یب فروزنده

*** 

که از طبقه باال  یآهنگ يخود نشسته بود و در حال حل چند فرمول مشتق بود که صدا ریتحر زیپشت م نیناژ

تمام فرمول ها از ذهنش پاك شده  ییشد باعث شد نتواند خوب تمرکز کند و گو یآمد و هر لحظه بلند تر م یم

آمد ، در اتاقش را باز کرد و  رونیب زیپخش شده انداخت و پشت م يکاغذ ها يمدادش را رو تیبود ، با عصبان

 .به سمت اتاق مادرش رفت و در زد  نیآمد ، ناژ یآهنگ از اتاق برادرش م يگوش داد ، صدا

 .تو ایب -

 :کردن بود گفت  شیوارد اتاق شد و رو به مادرش که مشغول آرا یکالفگ با

 !؟یبگ نیژوب نیبه ا يزیچ هی يخوا یمامان نم -
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بود که مبادا خط چشم صاف و  نیبه او نکرد ، تمام حواسش به ا ینگاه نیکوچکتر یحت -نایم - مادرش

 .باشد  دهیپشت چشمانش نکش یکدستی

 :با حرص گفت  نیناژ

 !کنم ها یدارم با تو صحبت م!...مامان؟ -

 :بود گفت  شیکه در صدا يو با عشوه ا دیبلوندش کش يبه موها یدست نایم

 ...خودت برو بهش بگو صدا رو کم کنه -

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب نیناژ

 اد؟یب يموریت يبازم قراره آقا -

 :زد گفت  یعطر در دستش ، به لباس و گردنش م شهیاز ش کهیبلند شد و درحال شیآرا زیاز پشت م نایم

 ؟يدار یتو مشکل نمیبب...زمیآره عز -

 :گفت  یبا بغض خاموش نیناژ

 !مگه واست مهمه؟ -

و عقده اش را  یخواست تمام ناراحت یبه سمت پله ها رفت ، م یآنکه منتظر جواب مادرش بماند با ناراحت یب و

با قدم  نیناژ. بود نیاتاق در طبقه باال قرار داشت و آن هم مخصوص ژوب کیکند ، تنها  یسر برادرش خال

منقبض شده بود ،  تیاز عصبان تشو عضالت صور دیکش یم نفس يمحکم از پله ها باال رفت ، به تند ییها

بلند بود که  يآهنگ به حد ي، صدا ردیرا بگ شی، مجبور شد گوش ها دیرس نیبه مقابل در اتاق ژوب یوقت

آهنگ گوشخراش  نیتواند به ا یتعجب کرده بود که برادرش چگونه م ردیدرد بگ شیشد گوش ها یباعث م

 .داند  ینصف کلمات آهنگ را هم نم یمعن یگوش کند ، مطمئن بود حت یخارج

 .خورد  یآن به چشم م يخاکستر يشده بود و حلقه ها گاریدر بزند وارد اتاق شد ، اتاق پر از دود س نکهیا بدون

 

تگاه نگاه کرد ، با حرص به سمت دس دیرس یکاناپه لم داده بود و خمار به نظر م يبه برادرش که رو نیناژ

آورد ، پنجره اتاق را باز کرد تا بتواند تنفس کند ، اتاق از بس پر  نییحد ممکن پا نیضبط رفت و صدا را تا آخر

دست به کمر مقابلش  نین به سقف اتاق بود ، ناژینگاه خمار ژوب. آمد  یباال م یاز دود شده بود نفسش به سخت

 :و گفت  ستادیا

 ....رو کم کن یلعنت نیا يصدا! دارم؟ من فردا امتحان یدون یمگه تو نم -
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 :آمد  یم رونیاز ته چاه ب شیصدا ییرا به زحمت از هم گشود ، گو شیزد و لب ها يلبخند محو نیژوب

 ....يبه من چه که تو امتحان دار -

 یپخش شده بود افتاد ، نگاه عصبان نیکنار ژوب زیم يکه رو يدیو نگاهش به گرد سف دیکش یقینفس عم نیناژ

 :انداخت و گفت  نیاش را به صورت چرب و خسته ژوب

حالم داره  گهید...ریدوش بگ هیبرو  ؟يدید نهییآ يتو افتویق چیه! يهامصرف کرد يزهرمار نیدوباره که از ا -

 !خوره یبهم م

 :بلند شد و گفت  یحوصلگ یبا ب نیژوب

 ...!سر من قد قد نکن يباال نقدریا....اَه -

 :او مشت زد و گفت  نهیبا حرص به س نیناژ

 یدونم چرا دست از سرت برنم ینم....ها یلعنت....يهرزه ت بگرد يدوستا نیبا ا يخوا یم یآخه تا ک -

  !آخه عقلت کجا رفته؟....دارن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :نئشه گفت  یو با حالت دیکش یآه نیژوب

 ...مث اون مادرِ! يخودت هرزه ا....نکن یاحترام یمن ب يبه دوستا -

شد و با  رهیحرفش را به اتمام برساند ، در چشمان گود رفته برادرش خ نیو نگذاشت ژوب دیکش یغیج نیناژ

 :گفت  یناراحت

 ...یکش یدور مواد رو خط م گهیخوشت اومده د یکیکردم حاال که از  یفکر م -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ نیژوب

 ...بچه شدم هیمن غلط کردم که عاشق !....من خوشم اومده؟! من؟ -

 :انداخت و گفت  زیم يپخش شده رو دیدوباره به گرد سف ینگاه نیناژ

 ه؟یآخه دردت چ -

 ....اش گرفته بود هیهم گر نی، اشک آلود شد ، ناژ نیژوب يخاکستر چشمان
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همه که دور  نیاز ا يخسته نشد.....وفادار باش یکیفقط به ....یکیفقط ....قرار نذار يدختر چیبا ه گهید:  نیناژ

 ....خوان فقط واسه پولته که باهاتن یکدومشون تو رو نم چیه....ختن؟یو برت ر

 .رونیبرو از اتاقم ب....بس کن:  نیژوب

 ....یکن یمن به مامان نگفتم که تو مواد مصرف م:  نیناژ

 ...دونه یاصال اون منو بچه خودش نم....کنه یواسش نم یفرق یاگه هم بهش بگ:  نیژوب

 هیپدر هر دومون  یول....ستنین یکیدرسته که مادرامون ... دونم یخودم م یاش واقعمن تو رو داد یول:  نیناژ

 ...!نفر بوده

 .رونیبرو ب....کنه یسرم درد م:  نیژوب

 :گفت  دیو با ترد ستادیناگهان ا یو به سمت در قدم برداشت ول دیکش یآه نیناژ

 ...فروزنده -

 :اسم فروزنده جلو آمد و گفت  دنیبا شن نیژوب

 !؟یچ -

 :گفت  یشانیبا پر نیناژ

 !فراموشش کن....فکر کنم نامزد داره -

 :و گفت  دیکش تیاز عصبان يادیفر نیژوب

 !؟یگیچرت و پرت م يچرا دار -

 !مدرسه دنبالش ياومده بود جلو....دمیخودم امروز نامزدش رو د:  نیناژ

 ...حتما داداشش بوده:  نیژوب

 !گفت پسرعموشه....فروزنده داداش نداره:  نیناژ

 !؟یچ یعنی:  نیژوب

 ...ياز دستش داد نکهیا یعنی:  نیناژ

 شه؟یمگه م!...روزه نامزد کرد؟ هی:  نیژوب

 !بکشه رونیاتاق ب نیاون تونست تو رو از ا دیشا....زنگ بهش بزن هینشده  ریتا د...چه بدونم:  نیناژ

و آشفته اش  اهیس يدستش را درون موها یبا کالفگ نیازاتاق خارج شد ، ژوب یرا گفت و با ناراحت نیا نیناژ

 ...ستیآسمان نگر یفرو برد ، کنار پنجره رفت و به آب
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 .اتاقش خسته شده بود یکیاز تار گرید

*** 

 ؟ینوشت -

، فروزنده با  ستینگر یبود و به فروزنده م دهیتخت دراز کش يدر دستش بود رو یاضیکتاب ر کهیدرحال ماهان

 :گفت  یشانیپر

 .سمینو یدارم م...لحظه صبر کن هی -

 :گفت  ماهان

 !یحل کن لیفرانسیخوبه ازت نخواستم د! يدیچقدر طولش م...نداره که يمشتق گرفتن کار هی -

کارش را  جهیبلند شد ،کاغذش را به دست ماهان داد و منتظر شد تا نت ریتحر زیبا حرص از پشت م فروزنده

 . دیبگو

 :صورتش نقش بست و گفت  يرو یلبخند کمرنگ یخ او دوخت ، بعد از مدتچشم به پاس تیبا جد ماهان

مشتق با من مشکل  یعنی! مشتق حل کردن مشکل داشتم يتو شهیهمسن تو که بودم هم...نیآور....خوبه -

 ...داشت

 :را باال انداخت و گفت  شیابرو يتا کی فروزنده

 استاد؟ نیدیم یحاال اجازه مرخص -

 دیایبود داد فروزنده در ب کینزد گریکاغذ نوشت و به دست فروزنده داد ، د يرو يگریل دبا عجله فرمو ماهان

و مواد  وهیپر از م یمادرش بود که با دستان. آورد رونیباز و بسته شدن در خانه ، فروزنده را از اتاق ب يکه صدا

زد و  یلبخند گرم دهیرفت و سالم داد ، فر شبه سمت مادر یبا خوشحال.رفت  یبه سمت آشپزخانه م ییغذا

 ...نه ایاو هنوز در خانه هست  ایآ نکهیو ا دیجواب سالم او را داد سپس از ماهان پرس

سالم  ییاو ، با خوشرو دنیبا د دهیفر. آمد و سالم کرد رونیفروزنده جواب دهد ، ماهان از اتاق ب نکهیاز ا قبل

 .را انجام دهد  شیکرد و به آشپزخانه رفت تا کارها

 :کاناپه نشست و گفت  يتماشا کردن شد ، ماهان کنار او رو ونیزیرفت و مشغول تلو ییرایبه پذ فروزنده

 !؟یکار کن یاضیر يخوا ینم گهید -

باال انداخت و  یتفاوت یرا با ب شیکنترل را برداشت و مشغول عوض کردن کانا ها شد ، ماهان شانه ها فروزنده

 :گفت 
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 من برم؟ یعنی -

 : گفت  یبه او انداخت و با کالفگ یاز گوشه چشم نگاه فروزنده

 ...یرفت یم دیبا شیساعت پ هی....گهیآره د -

 :بلند شد و گفت  یبا ناراحت ماهان

 ...نکهیا ای يواقعا نگرون امتحان بود...بهتر از منه یلیخ تیاضیتو که ر -

 !؟یچ ای: گفت  یتهاجم یبا حالت فروزنده

 :زد و گفت  یلبخند تلخ ماهان

 .ولش کن....بابا یچیه -

برگشت فروزنده آنجا نبود ،  ییرایدوباره به پذ یکند، وقت یخداحافظ دهیبه سمت آشپزخانه رفت تا از فر سپس

 .از خانه خارج شد  تیرا از حرص به هم فشرد و با عصبان شیدندان ها

و  دیتخت دراز کش يگذاشت ، سپس رو يجمع کرد و مرتب گوشه ا ریتحر زیم يرا از رو شیکاغذها فروزنده

پاسخ  یچشمانش از تعجب گرد شد ، ده تماس ب لیبا روشن شدن صفحه موبا. را به دست گرفت  لشیموبا

فعال  ریآن را غ گریگذاشته بود و د لنتیسا يرا رو لشیموبا شیبودند ، از شب پ نیداشت که همه از طرف ژوب

در دستانش  لی، که موبا ستیچ يبرا نیهمه تماس از طرف ژوب نیکرد که ا یفکر م نیاشت به انکرده بود ، د

دکمه سبز رنگ  يدستش را رو اریاخت یب. افتاده بود  شگریصفحه نما يرو نیکرد ، شماره ژوب دنیشروع به لرز

 ...گوشش برد  کیرا نزد لیفشرد و موبا

 

 !الو فروزنده؟...الو؟ -

فروزنده آب . است  یعصب اریمانند دفعه قبل بس نیو بغض کرد ، معلوم بود ژوب دیکش یقینفس عم فروزنده

 :لرزان گفت  ییفرو داد و با صدا یدهانش را به سخت

 !؟يزنگ زد یواسه چ....ه؟یچ -

 يرا بشنود ، نفس ها نیتند ژوب ينفس ها يتوانست صدا یبرقرار شد ، فروزنده م نشانیسکوت ب يا لحظه

 نیدوباره در گوشش طن نیژوب يبهش دست داده بود ، صدا یحال حس خفگ نیبود با ا قیخودش آرام و عم

 :انداخت 

 ؟یخوب:  نیژوب
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 !مگه برات مهمه؟:  فروزنده

 ....ازت معذرت بخوام دیبا...فروزنده:  نیژوب

 !؟یمعذرت؟ بابت چ! ؟یچ:  فروزنده

 !شده بودم یعصبان...نداشتم يورمنظ...دونم که حرفهام درست نبود یم:  نیژوب

 !؟یشیم یزود عصبان نقدریا شهیهم:  فروزنده

 ؟....باشه...منو ببخش:  نیژوب

 .خداحافظ...دمتیبخش!...؟یبگ نویهم يزنگ زد:  فروزنده

 !؟يشنو یفروزنده ؟ فروزنده م! قطع نکن...نه نه:  نیژوب

 .اوهوم:  فروزنده

 ؟يتو نامزد دار....تو نمیبب:  نیژوب

را  نیخواست ژوب یتخت افتاد ، دلش م يرو یلبش را با حرص کج کرد ، نگاهش به عروسک خرس فروزنده

 ...خرد کند 

 !نامزد دارم....آره:  فروزنده

 :را بلند کرد  شیدوباره صدا نیژوب

 ؟یزودتر بمن نگفت نویچرا ا!.....؟یچ -

 گفتم ؟ یم دیبا یواسه چ:  فروزنده

 تونه تو رو تحمل کنه؟ یم یک..! .یگیدروغ م يدار:  نیژوب

 !بود ؟ یحرف چ نیمنظورت از ا....یه:  فروزنده

 فقط پسرعموته درسته؟...زد یازش حرف م نیکه ناژ ياون مرد:  نیژوب

 :گفت  يو به سرد دیکش یآه فروزنده

 هان؟ ؟يدیدختر لوس و ننر هدر م هی ياصال چرا وقتت رو برا!....کنه؟ یم یواسه تو چه فرق -

 : دیرا شن نیژوب نیغمگ يصدا

 ...بده گهیفرصت د هیبهم ....من دوستت دارم -
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دانست در جواب او  یکرد ، نم شیناخن ها دنیدستش را به سمت دهان برد واز استرس شروع به جو فروزنده

است هنوز درست  ایکه داشتند آ یدانست بعد از مشاجره لفظ ینم یاز او خوشش آمده بود ول یلی، خ دیچه بگو

 ....نه ایاش را با او ادامه دهد  یکه دوست

 .... يشتریب يبا تمنا نباری، ا دیچیدوباره در گوشش پ نیژوب يصدا

 ؟یبخش یم....کنم منو ببخش  یباشه؟ خواهش م....لطفا....بده گهیفرصت د هیبهم :  نیژوب

 ....کرد بر احساساتش غلبه کند ، سخت بود یسع فروزنده

هنوز در  يکه دلخور یخواست ضعف خود را آشکار سازد ، با لحن ی، نم دیآ یدانست که از پسش بر م یم یول

 :گفت  زدیآن موج م

 !میزن یتا مدرسه با هم حرف م....فردا صبح سرکوچمون باش -

 :باز تر شد  یکم نیژوب يصدا

 .زمیممنون عز....ممنون...امیحتما م...باشه -

را )  زمیعز(داشت که واژه  اجیتخت انداخت ، چقدر احت يرو یرا با ناراحت لشید و موباارتباط را قطع کر فروزنده

 ...بشنود نیاز زبان ژوب گریبار د

 

 :هفتم  قسمت

 

کرد ، نگاهش به  یآهسته کوچه را ط ییآمد ، با قدمها رونیساعت هفت صبح بود که فروزنده از خانه ب بایتقر

 ... دیاین نیکرد ، چند بار با خود فکر کرده بود اگر ژوب یرا جستجو م نیو ژوب دیچرخ یاطراف م

 ....احساساتش را خورده باشد  بیدوباره فر اگر

 ...گذاشته شیتنها نیبود که ژوب دهیتفاوت بود ، تمام شب را خواب د یو ب دیناام

 شیخاموش کند ، چند وقت پ را دلش دیبود که نور ام يشب به اندازه ا کیچند بار در  يخواب برا کی دنید

شب  يمعتقد بود که او در خوردن غذا شهیبود ، فرناز هم دهیشدند پرس یکه تکرار م ییاز فرناز درباره خواب ها

متفاوت ، آرامش بخش و قابل فهم  ياهایعادت مسخره بردارد حتما رو نیکند و اگر دست از ا یم يرو ادهیز

 ...فروزنده چندان لب به غذا نزده بود شبید یول ندیب یم يتر
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 یفرناز فکر کرد ، فرناز معتقد بود بعض يکوچه بود دوباره به حرفها يو همانطور که نگاهش به انتها دیکش یآه

صادقه  يایرو لهیرا دوست داشته باشد بوس یگفت اگر خداوند کس یهشدار هستند ،م کیاز خواب ها مانند 

 ...کند یآشکار م شیرارا ب ندهیاز حوادث آ یقسمت

صادقه بوده  يایهم رو شبشیخواب د ایفرو داد ، با خودش فکر کرد که آ یآب دهانش را به سخت فروزنده

 ؟...است

راهش بود که از آب پر شده بود ، چه  يخسته اش را به آسفالت کوچه انداخت ، چند چاله کوچک در جلو نگاه

 بود ؟ بود که اصال متوجه نشده دهیوقت باران بار

 ...بود شانیپر

 ....کرد یم شتریاش را ب یآشفتگ يزیچ هر

شروع به قار  ییشاخه درخت جلو يکه رو یو زشت اهیکالغ س....بود دهیصدا بار یکه ب یباران....شبید کابوس

 ....قار کرده بود

 ....نشانه بد  چقدر

گربه  کیکرد دوخت ،  یکه به سرعت عرض کوچه را ط یاهیو چشم به موجود س ستادیا شیسرجا يا لحظه

 ....اهیس

 ....بود یآخر بدشانس گریهم شروع شود ؟ د نیتوانست بدتر از ا یروزش م ایآ

 ...ستندیربط ن یچندان هم ب گریمسائل به همد نیشد که ا یکم کم داشت باورش م ینبود ول یخرافات اصال

 کیعقب  يچشم دوخت ، کنار چرخ ها اهیچشمان روشن گربه سدوش جا به جا کرد و به  ياش را رو کوله

 ...کرد ینشسته بود و به او نگاه م نیماش

 ...اهیگربه س کیآن هم ....نشده بود رهیآنطور به او خ يگوشه لبش را گاز گرفت ، تابحال گربه ا فروزنده

و  دیکش غیوارد شد ، فروزنده از ترس ج شیشانه ها ياز پشت رو يحواسش متوجه گربه بود که ضربه ا هنوز

 يرنگ و رو یچهره ب دنیاو را هل داده بود با د یکه از پشت سر به قصد شوخ نی، ژوب دیبه هوا پر یچند سانت

 :فروزنده با ترس گفت 

 .نترس....حالت خوبه؟ منم بابا -

 :کرد و گفت  يم آشکار، اخ دیتپ یاش گذاشت ، قلبش به شدت م نهیقسمت چپ س يدستش را رو فروزنده

 کنم؟ یسکته م ینگفت! بود ؟ يچه کار نیا -
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به آرامش دعوت  زیافراد را ن نیتر یشد ، نگاهش عصبان رهیو نافذش به فروزنده خ يبا چشمان خاکستر نیژوب

 .کرد  یم

 :با ندامت گفت  نیژوب

 !میبخند کمیخواستم  یفقط م....ببخش -

پشت سرش به حرکت در آمد ، فروزنده  نیبه او رفت و به راهش ادامه داد ، ژوب يچشم غره ا فروزنده

خودش را به او رساند کوله اش را به دست  نی، ژوب دیرس یم یعصبان یلیرا تند کرده بود ، به نظر خ شیقدمها

 :گفت  یگرفت و با مهربان

 !يریم بگفرصت رو هم از نیهم نکهینه ا...يبهم بد گهیفرصت د هیقرار بود  -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 دم؟یچقدر ترس یدون یم چیه -

 :انداخت و معذرت خواست سپس گفت  نییسرش را پا نیژوب

 ؟ امیباهات ب يخوا ینم! نکنه بخاطر منه؟!....؟ یبداخالق نقدریچته ؟ چرا امروز ا -

داشت ،  یهنوز چهره جذاب یبود ولالغر تر شده  ینگاه کرد ، به نظرش کم نیو به چهره ژوب ستادیا فروزنده

 ...بود دنشیمهم تر از همه نحوه لباس پوش

 ریزنج کیکرد ،  یم ییکمرنگ خودنما یآب راهنیپ کی رشیبود که ز دهیپوش نیهمراه شلوار ج دیکت سف کی

و  اهیخال س نیبود ، همچن دهیآن را ند شیطال درون گردنش بود که توجه فروزنده را به خود جلب کرد ، دفعه پ

که از طرز نگاه فروزنده خوشش آمده بود با  نیژوب. اش بود  قهیگونه راست او به سمت شق يکه رو یکوچک

 :گفت  اقیاشت

 ؟ ادیام خوشت م پیاز ت نمیبب -

 :زد و گفت  يلبخند محو فروزنده

 ؟ يزد پیبخاطر من ت -

 :گفت  يبا دلخور نیژوب

 !؟ دمیرو پوش نایا یواسه ک يپس فکر کرد -

 :با حسادت گفت  فروزنده

 ....شنیاز کنارت رد م ابونیخ يکه تو یخوشگل يواسه دخترا -
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 :اش جمع شده بود گفت  یشانیپ يپوست رو کهیکرد و در حال یاخم نیژوب

 ...!نمیب یمن فقط تو رو خوشگل م -

 :با حرص گفت  فروزنده

 ....زنم یحالتو بهم م یگفت یقبال م....يامروز چقدرعوض شد -

 

 یدانست که چرا دلش م ینم یبود ول نیعاشق ژوب نکهیدوباره به راه افتاد ، با ا نیتوجه به ژوب یب فروزنده

 ....او را آزرده کند شیخواهد با متلک ها

، در  دیاو را از پشت سرش شن يپا يآن شبش شرمنده شود ، صدا يواقعا از حرفها نیخواست ژوب یم دلش

 يخودش را به او رساند ، دست مردانه اش را رو نیکه ژوب اندازدیب یبود ، خواست به پشتش نگاه دنیحال دو

 .کرد با او همقدم شود  یکمرش گذاشت و سع يگود

تحمل  نیاز ا شتریتوانست ب یکرد متنفر بود ، نم یبدنش را لمس م نیدست ژوب نکهیمعذب شد ، از ا فروزنده

هم  نیباشد ، دست ژوب یو تاکس ابانیبود که مراقب سوء استفاده مردها در خ دهیاز فرناز شن شهیکند ، هم

 ...کرد  یم یفروزنده را عصب نیمرد بود و ا کیمتعلق به 

نوازشش کند ، با عجله دست خود را  ستین لیاز چهره برافروخته فروزنده متوجه شد که او ما نیژوب خوشبختانه

 :گفت  ستینگر یوزنده مرخ فر میو همانطور که به ن دیعقب کش

ازت  يچه جور دیدونم با ینم گهید....که اون حرفا رو بهت زدم مونمیپش یلیاالنم خ....من اشتباه کردم -

 ....معذرت بخوام

 :به چهره خسته او انداخت و گفت  ینگاه فروزنده

 !ینکن یاحترام یبمن ب نجوریا گهیفقط قول بده د....کنم یباور م....باشه -

 :به فروزنده انداخت و گفت  يا دارانهینگاه خر نیژوب

 ....کنم یاحترام یمن غلط بکنم اگه بخوام بهت ب زمیعز -

خواست  یچرخاند دلش نم يگریصورت فروزنده نقش بست ، سرش رابه سمت د يرو تیرضا ياز رو يلبخند

 . ندیاش را بب یخوشحال نیژوب
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دست فروزنده را در  نی، ژوب دندیکه رس ابانیو رفتند ، به سر خبزنند همانطور جل یآنکه حرف یچند لحظه ب يبرا

دست  ياو هم به گرما ییهم نشد گو یعصبان ینشان نداد حت یواکنش چیه نباریدست گرفت ، فروزنده ا

 ...داشت  ازیمعشوقش ن

برگ شده بود قدم زدند ، با خش خش  دهیزرد و پژمرده، پوش يکه با برگ ها يریمس يدر دست هم رو دست

در دست  شتریو دست فروزنده را ب دیکش یقینفس عم نینواخته شده بود ، ژوب یآهنگ موزون شانیپا ریز يها

 ....اریبس شانیرو خلوت بود و حرف ها ادهیپ...فشرد

 ...شدم یعصبان یلیخ يبهم گفت که تو نامزد دار نیناژ یوقت:  نیژوب

 شد؟ تیحسود یعنی!....؟ يشد یعصبان:  فروزنده

 !یخواست فقط مال من باش یدلم م....یاومد نامزد داشته باش یفقط خوشم نم....دونم ینم:  نیژوب

 ؟یاگه نامزد داشتم چ:  فروزنده

 ...دمیدزد یتو رو ازش م:  نیژوب

 اگه منم اونو دوس داشتم ؟:  فروزنده

 ؟....میخوب نزن يچرا حرفا...؟يریحال منو بگ يباز اومد:  نیژوب

 ؟یمثال چ:  فروزنده

 ؟يتو منو چقدر دوس دار...مثال:  نیژوب

 ....يهمونقدر که تو منو دوس دار:  فروزنده

 !؟ يبه دوس داشتنم شک دار:  نیژوب

 ...دمید يخواب بد هی شبید....اَه:  فروزنده

 !؟ يدیخواب د یچ:  نیژوب

 ...یمنو تنها گذاشت دمیخواب د:  فروزنده

 !تنهات گذاشتم ؟:  نیژوب

 !کردم هیگر یلیخواب خ يتو....یو رفت يولم کرد....آره:  ندهفروز

 ...ینیب یپس خواب منم م:  نیژوب

را  نیبود اشاره کرد ، سپس دست ژوب انیو به ساختمان مدرسه که از دور نما ستادیحرف ا نیا دنیبا شن فروزنده

 :رها کرد و گفت 
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 .خداحافظ....رمیم گهیمن د -

فروزنده فرستاد ، فروزنده با شرم  يبرا يلب گذاشت و بوسه ا يرو دنیدست خود را به نشانه بوس نیژوب

هم به  یلب خداحافظ گفت و به فروزنده که با هر قدم نگاه ریز نیدوخت ، ژوب يگرینگاهش را به سمت د

 :انداخت گفت  یاوم

 !بعد از ظهر ساعت پنج منتظرتم -

 :تعجب گفت و با  ستادیا شیسرجا فروزنده

 !کجا؟ -

 :زد گفت  يشخندیخوشحال شد ، ن دیایاست سر قرار ب لیفروزنده ما دید یم نکهیاز ا نیژوب

 .....خونتون کیهمون پارك نزد -

 :گفت  جانیبا ه فروزنده

 !مکت؟یهمون ن -

 :به او انداخت و آرام گفت  ينگاه فاتحانه ا نیژوب

 !مکتیهمون ن -

*** 

 يشتریب لیمیر ی، به نظرش بهتر بود کم ستینگر نهییبه سر گذاشت وبه چهره خود را در آ يشال زرد فروزنده

را با دست  شیمانتو قهیرنگش زد ،  یو ب دیسف يبه گونه ها یهم رژ گونه صورت یبزند ، کم شیبه مژه ها

نبال مادرش خارج شد به د تاقاز ا یتخت برداشت ، وقت يزرد رنگ دسته بلندش را از رو فیصاف کرد و ک

چند تا کتاب رمان بخرد ، مادرش در آشپزخانه بود و  یخواهد از کتابفروش یم دیگشت تا به دروغ به او بگو

 .شست  یظرف م

داشت گذاشت ،  یخاص ياز پشت او را در آغوش گرفت و صورتش را کنار گردن مادرش که گرما فروزنده

 :جا خورد سپس با تعجب گفت  یکم که تا آن لحظه اصال متوجه حضور او نشده بود دهیفر

 !مامان جان؟ هیچ -

 :مادرش نهاد سپس از او جدا شد و گفت  فیبر گردن ظر يو بوسه ا دیکش یقینفس عم فروزنده

 !دوست دارم مامان یلیخ -

 :کرد و گفت  یشده دخترش اخم شیچهره آرا دنیبا د دهیفر
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 !؟يبر يخوا یم ییجا -

 :و گفت  دیو صافش کش دهیشال اتو کش يبر رو یدست فروزنده

 !خوام اونو بخرم یم....قشنگ اومده یلیرمان خ هی دمیشن....یخوام برم تا کتابفروش یم -

 :تکان داد و گفت  يسر دهیفر

 !ها شهیناراحت م نتتیبب ينجوریاگه بابات ا....فقط زود برگرد...باشه -

 !ینتبرم مامانقربو....باشه: زد و گفت  ینیلبخند دلنش فروزنده

واکس زده اش را به پا کرد و  يصورت مادرش از آشپزخانه خارج شد ، بوت ها يرو نباریا گرید يبا بوسه ا و

در دراز نکرده بود که زنگ خانه به صدا در آمد  رهیبرود ، هنوز دستش را به سمت دستگ رونیآماده شد تا از در ب

 :مادر از آشپزخانه آمد  يصداشد ،  شیر شیر پدرش پشت در است ناگهان دلش نکهی، به گمان ا

 ه؟یک نیبب....فروزنده جان -

 .باشه: مشهود بود گفت  شیکه در تن صدا یبا استرس فروزنده

 ... ندیرا بب رونیدر بتواند ب يرو یسرش را آرام جلو آورد تا از چشم و

 !؟یچ یعنی -

بود ، فروزنده دوباره  کیشده بود و تار دهیپوش يزیبا چ یچشم يرا با تعجب عقب آورد و فکر کرد ، رو سرش

بود ثابت  ستادهیباز همان طور بود ، با تعجب در را باز کرد و نگاهش به ماهان که پشت در ا ینگاه کرد ول

 ....ماند

 :گفت  رتیح با

 !نجا؟یا يای یچرا هر روز م!....بازم تو ؟ -

 یلیعلوم بود صورتش را تازه اصالح کرده است ، خ، م دیبر چانه اش کش یزد و دست يلبخند کشدار ماهان

 :نبود ، فروزنده با حرص گفت  يزمخت چند روز قبلش خبر شیشد و از ته ر یم دهید دتریشفاف و سف

 !ه؟یچ -

بود آنطور محو  دهیکرده ند شیوقت فروزنده را آرا چیچون ه دیکرد شا یهم داشت با تعجب به او نگاه م ماهان

 :انداخت و گفت  یاش نگاه یفروزنده به ساعت مچ. شده بود شیتماشا

 !شهیم رمیداره د رونیخوام برم ب یم...برو کنار ایتو  ایب ای -

 :آشکار گفت  یبا حسادت ماهان
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 ؟ دیبر یم فیکجا تشر یبه سالمت -

 :و گفت  دیکش یپوف فروزنده

 ...!، قربان  یکتابفروش رمیدارم م -

 :به او انداخت و گفت  ينگاه مالمت بار ماهان

 !؟...افهیو ق ختیر نیبا ا -

 :شد و گفت  یعصب فروزنده

 چشه؟ افمیمگه ق -

 :و گفت  دیکش یآه ماهان

 !؟ يکرد یچرا صورتت رو نقاش -

 :زد و گفت  يشخندین فروزنده

 ! ؟ ياصال تو چه کاره ا...خب دلم خواست...کردم ؟ شیکه چرا آرا نهیمنظورت ا نمیبب!....؟ ینقاش -

 :گفت  يبا دلخور ماهان

 !یکن شیهمه آرا نیا ستیالزم ن...یهم قشنگ شیبدون آرا -

 :با حرص گفت  فروزنده

 !به خودم مربوطه گهید نیا -

دوباره نگاهش به  یبه داخل خانه انداخت ول یبه ماهان از کنارش گذشت و رفت ، ماهان نگاه يبا تنه ا و

 .رفتن فروزنده افتاد ریمس

 

 

کرد در  یگذشتند نگاه م یکه از کنارش م يبه افراد یرفت ، وقت یرو راه م ادهیشمرده در پ ییبا قدمها هفروزند

دانست کجاست عجله داشتند  یکه نم يمقصد ي، همه برا دید یم یو ناراحت شیترس ، تشو شترشانیچهره ب

زودتر به مقصدشان برسند ، چند بار هم  یول ندیبگو راهیتنه بزنند ، اخم کنند ، بد و ب گری، حاضر بودند به همد

همه عجله داشتند، همه بجز  ییگو....از خانم ها از پشت هولش دادند تا از سر راهشان کنار برود یبعض

 ....فروزنده
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صورتش نقش بسته  يرو یحیزد، لبخند مل یسنگ فرش ها قدم م ي، رو فیقابل توص ریغ یبا آرامش فروزنده

غرق شده اند ، مزه عشق را  یافراد که آنقدر در روزمرگ نیاز ا چکدامیه دید شاکر یفکر م نیبود و به ا

 ...اند دهیند ینداشته اند ، محبت یاند ، دوست دهینچش

کرد عشق علت آن همه آرامش بود ، از صبح که  یشود و فکر م یکرد دارد عاشق م یاحساس م فروزنده

 نیکرد که زودتر ساعت پنج شود و بتواند ژوب یم يحظه شمارموقع ل نیزمان قرارشان را گفته بود تا ا نیژوب

 ...زمان کش آمده بود ییگو یول ند،یرا بب زشیعز

سبز رنگ  مکتیرفت به پارك و آن ن یهر چقدر هم که م ییبه حرکت نداشتند ، گو یلیساعتش م يها عقربه

 ... دیرس ینم یچوب

 : دیرا از پشت سر شن ينعره مرد يصدا

 !کنه یفس فس م....اَه...تند تر راه برو  کمی -

اش  یبه ساعت مچ دیپارك رس کیبه نزد یرا تند تر کرد ، وقت شیبه پشتش نگاه کند ، قدم ها نکهیا بدون

 ...گذشت یم رید شیانداخت ، زمان هنوز هم برا ینگاه

سوز  یکم یول دیوز یم یمیتواند منتظر بماند وارد پارك شد ، باد مال ی، م نیفکر که تا آمدن ژوب نیا با

 .داشت

 .شد ؛ دفعه قبل شمرده بود یقدم م ستیدو بایرفت ، تقر ادهیقرار داشت پ مکتیکه آن ن ییجا تا

زودتر  قهیدوباره کرد ، ده دق یآن ننشسته بود ، جلو رفت و آنجا نشست ، به ساعت نگاه يرو یکس خوشبختانه

 ستیزدند نگر یو به سر و کله هم م دندیدو یزد و به چند بچه خردسال که مقابلش م یبود ، لبخند کج دهیرس

از آن سمت  نیزد ژوب یکه حدس م يریمسکودکانه شان را نظاره کند اما به  يخواست شاد یدلش م نکهی، با ا

 ...شد رهیخ دیایب

 ....کرد یخسته اش م شهیهم انتظار

اشک شده بود ؛ دلش  زشیهوا دچار ر يجا نشست ، چشمانش از سرماآن دهیچانه گذاشت و خم ریرا ز دستانش

آمد ، چشمانش را  یخنده بچه ها هنوز م يبست ، صدا یخراب شود ، چشمانش را کم ششیخواست آرا ینم

 آمد ؟ ینم نیباز کرد ، چرا ژوب

 ....دلشوره به سراغش آمد  دوباره
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داشته باشد  یخواست افکار منف ینم...به نظرش امروز اصال خوب نبود....بود افتاد دهیکه صبح د یاهیگربه س ادی

 ...بود امدهیهنوز ن نیاز پنج گذشته بودند و ژوب قهیدق ستیساعتش ب يعقربه ها یول

 یکه از کنارش م يافراد رهیخ دگانید یاش کم شود ول یشانیاز پر یدستش را بجود تا کم يناخن ها خواست

 شد ، یکار م نینع از اگذشتند ما

 :نشست ، با خود گفت  مکتین يو صاف رو دیکش یآه فروزنده

 ....کنم یصبر م -

 ....قهیده دق....قهیپنج دق....صبر کرد و

را گرفت ، چند بوق خورد  نیآورد و شماره ژوب رونیب فیرا از درون ک لشیموبا یبود، با ناراحت میپنج و ن ساعت

 ....را پرپر کرد دشیبود گل ام یمنش ياو که رو يپاسخ داده است صدا نیکرد ژوب یکه فکر م یو زمان

تا در اسرع وقت با شما تماس  دیخود را بگذار غامی، لطفا پ ستمین ییسالم ، در حال حاضر قادر به پاسخگو -

 .، ممنونم رمیبگ

 :، بغض کرد و گفت  دیچیدرون گوشش پ یبوق کوتاه يصدا

 یلینگرانتم ، خ...شهیم کیداره تار گهید....منتظرت موندم یلیمن خ ؟يومدیچرا ن....به؟، حالت خو نیژوب -

 !به من زنگ بزن...نگرانتم

گذاشت ، نگاهش هنوز به  فیاش را درون ک یو گوش دیشده بود باال کش ریاش را که سراز ینیآب ب فروزنده

 دنیدر حال لرز اریاخت یرا به خود گرفته بود ، چانه اش ب هیکند ، حالت گر هیخواست گر یبود ، م نیدنبال ژوب

 : دیپشت سر شن زماهان را ا يشود ، صدا ریاشکش سراز نیاول نکهیقبل از ا یبود ول

 !؟ یقرار داشت یبا ک -

 

 :هشتم  قسمت

 

به او  تیآمد و با عصبان رونیکه آنجا بود ب ی، ماهان از پشت درخت ستیبا تعجب به پشت سرش نگر فروزنده

 :بلند شد و گفت  مکتین ياز رو یفروزنده با ناراحت. ستینگر

 !؟ يکرد بمیتعق یواسه چ -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ ماهان
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 ؟ هان؟ هیک نیژوب نیا -

 :گفت  دیکش یتند تند نفس م تیاز عصبان کهیکرد و درحال ياخم آشکار فروزنده

 ...نداره یربط چیبه تو ه -

به چشمان خون گرفته  یشد ، فروزنده با ترس نگاه رهیجلو آمد و در چشمان اشک آلود فروزنده خ ماهان

زدن باال  يفشرد ، دست ماهان برا یرا به هم م شیمنقبض شده بود و لب ها شیماهان انداخت ، گونه ها

 .را بست شیاگذاشت چشمه یم شیرا گونه ها شیدست ها کهیو درحال دیکش یغیرفت ، فروزنده از ترس ج

او ...زدن به فروزنده را نداشت یلی، همچنان دستش را باال گرفته بود اما طاقت س دیلرز یماهان از خشم م دست

 ...بهش وارد شود یبیخواست آس یرا دوست داشت و نم

با بلند شدن . زد  يرا با حرص به هم فشرد و نعره ا شیآورد ، دندان ها نییطور که بود دستانش را پا هر

خواست  یآنطرف تر رفت ، دلش م یافتاد ، ماهان کم هیمردانه ماهان ، بغض فروزنده شکست و به گر يصدا

 .اعصابش بود ياو رو يها هیگر يفروزنده را خفه کند ، صدا

 دیکش یبود ، آه ختهیر شیچشم ها ریبه ز ملیر یاهی، س ستیشده فروزنده نگر اهیبه چشمان س یدرماندگ با

و او را در آغوش گرفت ، فروزنده هم بدون  دیو لرزانش را به سمت خود کش فیو به سمت او برگشت ، بدن ظر

بهتر از  یو چه آغوش....کند هیخواست گر یناراحت شود خودش را محکم به ماهان چسباند ، دلش م نکهیا

 بخش ماهان ؟ نانیآغوش امن و اطم

 :لب گفت  ریز ماهان

 ....من که نزدمت! ؟یکن یم هیچرا گر....بسه دختر خوب -

 :گفت  دهیبر دهیبود چنگ زد و بر دهیکه ماهان پوش یبه کاپشن چرم شیبا ناخن ها فروزنده

 ...کنم هیگر....گررر....گ....بذارررر...ب -

 :و گفت  ستینگر سشیاو را از خود جدا کرد و با تعجب به صورت خ ماهان

 وم هست چت شده ؟معل چیه! ؟ یکن یچکار م يتو دار -

 :نشست و گفت  مکتین يرو یبا ناراحت فروزنده

 ..!ومدیاون ن -

 :گفت  يبا کنجکاو ماهان

 !؟ یک -
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 :و گفت  دیکش یآه فروزنده

 !نیژوب -

 :با حسادت گفت  ماهان

 !دوست پسرته ؟ -

 :نشست و گفت  مکتین يفقط سر تکان داد ، ماهان کنارش رو فروزنده

 !؟ يکتاب بخر يبر يخوا یم یدروغ گفت یواسه چ -

 ....بفهمه یشکیخواس ه یدلم نم:  فروزنده

 !دمیحاال که من فهم:  ماهان

 ....یاز بس که فضول:  فروزنده

 حاال چرا قالت گذاشته ؟ هان؟ نمیبب:  ماهان

 !قالم نذاشته:  فروزنده

 ومد؟یپس چرا سر قرار ن:  ماهان

 .انشمنگر....افتاده یحتما واسش اتفاق:  فروزنده

 .منم نگران تو هستم:  ماهان

 !؟ یچ:  فروزنده

 ...یباش يا گهیخواد با مرد د یدلم نم:  ماهان

 !که من نامزدتم ؟ ينکنه واقعا فکر کرد نمیبب:  فروزنده

 ؟ یبش يخوا ینم:  ماهان

 ؟ خوادیم ينجوریدلت زن ا....ام ينجوریمن ا:  فروزنده

 .کوتاهش را نشان داد يکرده خود اشاره کرد و مانتو شیبه صورت آرا فروزنده

 :گفت  تیبا جد ماهان

 !کنم یخودم عوضت م -

 :با حرص گفت  فروزنده

 من حاضرم بخاطر تو سر و وضعم رو عوض کنم؟ يفکر کرد....نه بابا! ؟ یچ -

 ...فکرو نکردم نیمن ا...نه:  ماهان
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خوام با  یم....هم دوسش دارم یلیدوستم و خ نیبگم من با ژوب بذار بهت نطورهیحاال که ا...! شششیا:  فروزنده

 !اون ازدواج کنم

 !؟ يدیجواب رد به من م يدار یعنی:  ماهان

 ...!وقته جواب رد بهت دادم یلیخ:  فروزنده

 :به فروزنده انداخت و گفت  ینگاه تیبا عصبان ماهان

 ....باشه....باشه -

 :بلند شد و خطاب به او گفت  یشانیبلند شد و به راه افتاد ، فروزنده با پر مکتین ياز رو سپس

 !یاگه بگ ينامرد یلیخ....ها ینگ یچیه نایبه مامانم ا -

 یشانیداد و همانطور رفت ، فروزنده با پر ی، دستش را تکان اندازدیبه پشت سرش ب ینگاه نکهیبدون ا ماهان

در دلش بوجود آمده  یبود و خوف کیسمت خانه شان براه افتاد ، هوا تاربرداشت و به  مکتین يرا از رو فشیک

 ...آماده بودند که به او حمله کنند ییو گو بود یکرده بود ، چشمانشان وحش رییبود ، طرز نگاه رهگذران به او تغ

 ...خواست زودتر به خانه برسد یرو دوخت ، دلش م ادهیاز ترس نگاهش را به کف پ فروزنده

اش  یدانست که ماهان در چند قدم یاما اگر م....هرزه به دنبالش بودند يبودند ، نگاه ها نشیا در کمه خطر

 ...دیترس یمراقبش است هرگز نم

 ...دیفهم یکه هرگز عشق به ماهان را به خودش نم افسوس

 ماهان را درك کند ؟ یکه عشق واقع دیرس یم يروز ایآ

 ....دیشا

 ....خورد یاز کتاب سرنوشت ورق م يشتریصفحات ب دیتا آن روز با یول

 

*** 

شد ، از تخت  داری، از خواب ب دیرس یکسل و خسته به نظر م یلیخ کهیزنگ ساعت درحال يبا صدا فروزنده

خوردن صبحانه از اتاق خارج  يو برا دیرا شانه زد سپس مانتو و شلوارش را پوش شیآمد و موها رونیخواب ب

 .شد 

 زیبود سالم داد و پشت م ختنیر يصبحانه آماده بود به مادرش که مشغول چا زیخانه آمد ، مبه آشپز یوقت

 .نشست 
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 .شد  نیکه در دست داشت را باال آورد و مشغول تماس با ژوب یلیموبا

 :او شده بود با تعجب گفت  لیکه متوجه موبا دهیفر

 !؟ یزن یزنگ م یبه ک يدار یاول صبح -

 :به دروغ گفت  فروزنده

 ....کنم داریرو ب نیزنم ناژ یدارم زنگ م -

 :را مقابل او گذاشت و گفت  ییاستکان چا دهیفر

 !؟ یکن دارشیاز خواب ب دیتا حاال تو با یاز ک -

 ی، با ناراحت ستیافتاده بود نگر یصفحه گوش يبه عبارت تماس ناموفق که رو يدیو با ناام دیکش یآه فروزنده

 .اش شد  ییرا برداشت و مشغول هم زدن چا يرخو يقاشق چا

 :با خنده گفت  دهیفر

 !یختیتو که هنوز شکر نر!...حواست کجاس دختر ؟ -

 شیتمام فکرش پ یشد ول ختنیزد و ظرف شکر را برداشت و به ظاهر مشغول شکر ر يلبخند محو فروزنده

 .بود نیژوب

 .در دسترس نبود  ایاش خاموش بود و  یگوش ایگرفت  یتابحال هر چه شماره اش را م شبید از

حوصله نشستن  یرا نداشت ، حت يزیچ چیپکر بود و حوصله ه یلیرفت ، خ رونیاز خوردن صبحانه از خانه ب بعد

 ...در کالس درس

درباره  يتوانست از او خبر یم دیدر کالس بود ، شا نیرفتن داده بود حضور ناژ اقیکه به او اشت يزیچ یول

 شیبرا دیکه به مدرسه رس یتا وقت یفکر تند تر قدم برداشت تا زودتر به مدرسه برسد ول نی، با ا ردیبگ نیژوب

 .عمر گذشت  کیبه مانند 

از چند تا از بچه ها درباره ش سوال کرد ، شهال گفت که او را کنار  دیرا آنجا ند نیوارد کالس شد ، ناژ یوقت

 .است  دهید يآبخور

را  نیرفت ، هنوز در راهرو بود که ناژ رونیخود گذاشت و با عجله از کالس ب مکتین يکوله اش را رو فروزنده

 نی، ناژ دیکرد به سمتش دو یم شیصدا یشانیآمد ، همانطور که با پر یکه به آن سمت م دیراهرو د ياز انتها

 :چهره نگران فروزنده با تعجب گفت  دنیبا د

 !شده ؟ یچ...سالم -
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 :زد گفت  ینفس نفس م کهیدر حال فروزنده

 حالش خوبه ؟ نیژوب -

 :مکث کرد سپس گفت  یکم نیناژ

 !چطور ؟...آره خوبه -

 :و گفت  دیکش ینفس راحت فروزنده

 !خاموشه شیگوش گهیزنم م یام که بهش زنگ م یهر چ...ومدین یباهاش قرار داشتم ول روزید -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ نیناژ

بهت  گمیمن بهش م! رو روشن کنه لشیرفته موبا ادشیحتما ...نباش فروزنده جوننگران ...آ...نطوریکه ا -

 ...زنگ بزنه

 :رفت گفت  یبه سمت کالس م نیناژ يهمانطور که پا به پا فروزنده

 !یبدقول یلیاز طرف من بهش بگو خ -

 :در دفاع از برادرش گفت  نیناژ

 !اومده شیواسش پ یحتما مشکل...سیاصال بدقول ن نیژوب...نه -

 :گفت  يبا دلخور فروزنده

 پارك نشستم؟ يتنها تو یتا ک یدون یم...ادیزنگ بزنه و بگه نم هیتونست قبلش بمن  یحداقل م -

 :گفت  مانهیصم یبا لحن نیناژ

 باشه؟...خوامیمن از طرفش معذرت م -

 نیناژ یکرد عذرخواه یهنوز ناراحت بود اما بروز نداد و سع نکهیبودند ، فروزنده با ا دهیمقابل در کالس رس به

 .را قبول کند 

در طول  یهم آمد و شروع به درس دادن کرد ول یشناس ستیز ریزود دب یلیهم به داخل کالس رفتند ، خ با

 . دیکلمه هم از درس نفهم کی یحت کهیبود طور نیکالس تمام فکر فروزنده به ژوب

 

*** 

کالس  يآمد وبه سمت فروزنده که در انتها رونیخود ب زیاز پشت م نیصدا درآمد ، ناژ که به حیتفر زنگ

 نشسته بود ، رفت ،
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او  زیلبه م نیکرده است ؛ ناژ ریفکرش را درگ يزیکامال مشخص بود که چ. اصال حواسش به او نبود  فروزنده

 :نشست و با خنده گفت 

 !؟ییکجا -

 . چانه گذاشت  ریدستش را ز یحوصلگ یو با ب دیکش یآه فروزنده

 :گفت  یسرش را جلو آورد و به آهستگ نیدر حال خلوت شدن بود، ناژ کالس

 ؟يکرد یفکر م نیبه ژوب یداشت -

 :با اندوه گفت  فروزنده

خواد  یانگار که فقط دلش م...ستمیمن اصال واسش مهم ن...شدم یباهاش دوست م دیکنم نبا یهمش فکر م -

 ...ایاون من باشم  سیش مهم نواس...باشه یکیبا 

 :گفت  يحرف او را ناتمام گذاشت و با دلخور نیناژ

 !مشغله داره کمیفقط ...سین یگ یهم که تو م ينجوریآقا داداش من ا...زمینه عز -

 ه؟یش چ یلیمدرك تحص: گفت  يبا کنجکاو فروزنده

 :جواب داد  دیبا ترد نیناژ

 .داره پلمیاون د...اون -

 :با تعجب گفت  فروزنده

 آخه چرا؟! درسش رو ادامه نداده؟ گهید یعنی-

 :با حرص گفت  نیناژ

 !هم به زور گرفت پلمیهمون د...سیواسش مهم ن زایچ نیاصال ا...هیالیخ یآدم ب نیژوب -

 :گفت  رتیبا ح فروزنده

 چطور داداشت به تو نرفته؟!...خوبه یلیتو که درست خ یول -

 :و گفت  ستیکالس نگر یخال يزهاینگفت ، فروزنده به م يزیزد و چ يلبخند محو نیناژ

 !ازت بپرسم يزیچ هیخواستم  یم -

 .بگو ؟یچ: با حوصله گفت  ناژین

 نییپا زیم يرا گرفت و او را از رو نیآمد سپس دست ناژ رونیب زشیو از پشت م دیکش یقینفس عم فروزنده

 آورد ،
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افتاده است و شک دارد حرفش را  یستیفروزنده انداخت ، معلوم بود که در رودربا شانیبه چهره پر ینگاه نیناژ

 ...نه ایبزند 

 :گفت  یبا مهربان نیناژ

 ؟ هان؟...یبدون يخوا یم یچ -

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا فروزنده

 ؟ ادیازم خوشش ب شتریب نیچکار کنم که ژوب -

 ن؟یفقط هم: و گفت  دیخند نیناژ

 .ا خجالت سرش را تکان دادب فروزنده

 :انداخت و گفت  یفروزنده نگاه يبه سر تا پا نیناژ

 ...کن زیکم تم هیمثال اون ابروهاتو ...یبه خودت برس شتریب دیبا کمی زمیعز -

 :با ترس گفت  فروزنده

 !فهمه یم يریخانم قد! نه -

دانست که چرا او از ناظم مدرسه  ی، نم ستیفروزنده نگر دهیبه چهره رنگ پر رتیزد و با ح يپوزخند نیناژ

 .ترسد یآنقدر م

 !شهیاصال معلوم نم...هر کدوم بردار ریفقط چند تا دونه از ز:  نیناژ

 !؟یواقعا؟ تو مطمئن:  فروزنده

 !تر از سال اول شده زیچقدر تم ؟ینیب یخودم رو نم يابروها...آره:  نیناژ

 چکار کنم؟ گهیخب د:  فروزنده

 ...کنه یلبخند معجزه م نیا...صورتت باشه يهمش لبخند رو...يو بخند یبگ ادیز کن یسع: نیناژ

 :گفت  جانیبا ه فروزنده

 !واقعا؟ -

 :را باال انداخت و گفت  شیابرو يتا کی نیناژ

بهش ...يریاز اون ، تو سراغش رو بگ شتریکن ب یسع...و به خودت بزن ریبگ متیعطر گرون ق هی! شک نکن -

 ...اس ام اس واسش بفرست...زنگ بزن

 :تکان داد و گفت  يسر فروزنده
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 !خواستم بپرسم یهم م گهید زیچ هی...ممنون...خب -

 !؟یچ: با تعجب گفت  نیناژ

 :گفت  فروزنده

 هست؟ یتولدش ک...و... ؟ییاز چه غذا اد؟یخوشش م یاز چه رنگ نیژوب -

 .فروزنده سخن گفت يبرا نیژوب قیالزد و درباره تمام ع يلبخند مرموز نیناژ

 

در تمام طول . از مدرسه خارج شد یکرد و با خوشحال یخداحافظ نیبه صدا درآمدن زنگ آخر ، فروزنده از ناژ با

 نیبهتر است ب زیدانست چه چ یبود چه بخرد ،نم گریکه دو روز د نیتولد ژوب يکرد که برا یفکر م نیراه به ا

 یلیخ نیکه ژوب یبا رنگ آب کیراهن شیپ کیداشت  لیتما شتریب یمردد بود ول راهنیپ کی ایعطر  دیخر

، مانند مسخ شده ها برگشت و  دیرا از پشت سر شن نیژوب يافکار بود که صدا نیدوست داشت بخرد ، در هم

خودش را زودتر به او  نیژوب یجلو تر رفت ول ی، کم ستیبود نگر شیبسو دنیکه در حال دو نیبه ژوب رتیبا ح

 .رساند

 :متعجب بود گفت  اریبس کهیدرحال فروزنده

 !؟یکن یچکار م نجایا -

نفس نفس  کهیدرحال نیژوب. آن اطراف باشد ییتا مبادا رهگذر آشنا ستیبه اطراف کوچه شان نگر یبا نگران و

 :گفت  یزد با شرمندگ یم

 !نشد یقرار ول سر امیخواست ب یدلم م یلیخ...متاسفم روزیبابت د -

 :گرفت و طلبکارانه گفت  یحق به جانب افهیدوباره کام فروزنده تلخ شد ، ق نیژوب يادآوری با

 چقدر منتظرت شدم؟ یدون یم -

 !امیخواست ب یگفتم که دلم م...زمیببخش عز:  نیژوب

 !؟يومدیشد که ن یو چ:  فروزنده

 : ... نیژوب

 آره؟ ؟ينکنه فراموش کرده بود!...گهیبگو د:  فروزنده

 .بود ادمیباور کن !...نه! نه:  نیژوب

 ؟يومدیپس چرا ن:  فروزنده
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 !اومد شیواسم پ يکار هی:  نیژوب

 !يایب یتون ینم یو بگ یبهم زنگ بزن یتونست یم:  فروزنده

گفت امروز درساتون  یم نیناژ...ارمیکوله ت رو بده بمن تا خونه تون ب...اصال...من که معذرت خواستم: نیژوب

 !بوده ادیز

 !عیبهت خبر داده که من دلخورم؟ عجب سر نیپس ناژ:  فروزنده

 !؟یکن یزود قضاوت م نقدریتو چرا ا:  نیژوب

 هان؟ ؟یچیو آخرشم ه یساعت منتظر بش هی کهیداد وقت یبهت دست م یچه حس يتو بود:  فروزنده

 ....بودم و بعدش شگاهیاز قبل ظهر آزما یعنی! شگاهیرفتم آزما یم دیمن با یول...حق با توست:  نیژوب

 نکنه حالت بده آره؟ نمیبب ؟یواسه چ! شگاه؟یآزما:  فروزنده

 !بدم شیآزما هیناخوش بودم گفتم برم  کمی روزید:  نیژوب

 شه؟یحاضر م یجوابش ک:  فروزنده

 !گهیدو روز د یکی دیشا....دونم ینم:  نیژوب

 .طورنیکه ا:  فروزنده

 ام؟یتونم تا دم خونه تون باهات ب یم:  نیژوب

کوتاه راه  يبا فاصله ا نیصورتش نقش بسته بود ، دادو همراه ژوب يکه رو یقیجواب او را با لبخند عم فروزنده

در  يجلو یفروزنده را تا مقابل خانه شان آورد ، وقت نیجبران کرده باشد کوله سنگ نکهیا يهم برا نیافتاد ، ژوب

 کهیخداحافظ کوچک ،به داخل رفت درحال کی یحت یحرف چیفروزنده کوله را گرفت و بدون ه دندیخانه رس

 ....از بود  زیکالم محبت آم کی دنیمحتاج شن نیژوب

هنوز از او  نکهیگذراند ، با ا یرا م یسخت و پر استرس يچه روزها نیدانست که ژوب یاگر فروزنده م دیشا

 .گرفت یم شیرا در پ يورد بهتردلخور بود طرز برخ

 

 :نهم  قسمت

 

او سخت مشغول درس  نکهیرا در اتاقش گذراند ، مادرش به گمان ا یاز صرف نهار ، فروزنده دو ساعت بعد

باز کرده بود  شیپاها يتخت نشسته بود و کتابش را به ظاهر رو يفروزنده رو. خواندن است مزاحمش نشد 
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که وسط کتاب قرار داده بود ،  دش بو لی، تمام حواسش به موبا اندازدیکتاب ب يبه سطر ها یآنکه نگاه یب یول

از  یامیپ چیه دنیبا نرس یفرستاد ول یم نیژوب يعاشقانه برا يبود که پشت سرهم اس ام اس ها یساعت کی

 یتباهکرد چه کار اش یشده بود و فکر م یرفت ، دوباره عصب نیفروزنده از ب اقیطرف او ، کم کم تمام اشت

 .گذارد یدوباره محلش نم نیانجام داده که ژوب

و  دیکتابش را با دو دست چسب عیسر یلیآنکه در بزند وارد اتاق شد ، خ یافکار بود که مادرش ب نیهم در

 .خودش را مشغول مطالعه نشان داد

 :به دخترش انداخت و لبه تخت نشست سپس گفت  يزیآم نینگاه تحس دهیفر

 !زن عموت زنگ زده بود یصبح -

 خب؟: گفت  یتفاوت یبا ب فروزنده

 :گفت  جانیبا ه دهیفر

 ه؟یخواست بدونه جواب تو چ یم -

 :زد و ادامه داد  يشخندین دهیفر

 خوبه؟ گهیبه نظر تو هفته د...نه ای میریبگ يجشن نامزد گهیخواست توافق کنه هفته د یدر اصل م -

 :د و کتابش را محکم بست سپس گفت دا رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 !خوام با ماهان ازدواج کنم؟ یمامان جان ، چند بار بگم که نم -

 :کرد و گفت  یاخم دهیفر

 !؟یکن یم تیرو اذ چارهیاون ب نقدریچرا ا...داره  يناز کردن هم حد -

 :گفت  رتیبا ح فروزنده

 نکنه منظورت ماهانه؟! چاره؟یکدوم ب -

 :و گفت  دیخورده دخترش دست کش چیپ يه موهاب یبا مهربان دهیفر

 !میبذار نیزم يراحت سرمون رو رو میتون یمنو بابات م گهید...یتو با ماهان ازدواج کن یوقت -

 :و گفت  دیکش یپوف فروزنده

 ...خواد یباشه؟ اصال دلم نم! تونم با ماهان ازدواج کنم یمامان خانم ، من نم -

 :گفت  يبا کنجکاو دهیفر
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باالخره ...ياریعلت واسم ب دیبا هیاگه جوابت منف!...یدون یموندم چرا قدر نم...ییآقا نیپسر به ا!...اونوقت چرا؟ -

 نه؟...بگم نایبه عموت ا يزیچ هی دیمن با

 :گفت  یبا کالفگ فروزنده

 !ادیخوشم نم افشیاز ق دیبگ -

 :چپ چپ نگاهش کرد و گفت  دهیفر

 !داره یخوب افهیماهان که ق -

 :گفت  یبا درماندگ فروزنده

 !خواد درس بخونه یم دیبگ -

 :و گفت  دیخند دهیفر

 !ادیراه م زیماهان با همه چ یدون یتو که م! ارین یبهونه الک -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ...که من دیبگ -

 :گفت  يبا کنجکاو دهیفر. فروزنده ادامه نداد یبرساند ول انیمنتظر شد تا او حرفش را به پا دهیفر

 !؟یچ -

 :و گفت  دیکش یآه فروزنده

 !کنم یبزرگ دارم که ماهان رو رد م یلیخ لیدل هیمن  -

 !؟یچ: گفت  جانیبا ه دهیفر

 :گفت  یبا دستپاچگ فروزنده

 !گمیفقط به فرناز م...من فقط...من -

 :گفت  يبا دلخور دهیفر

 شدم مادر جان؟ بهیمن غر گهیحاال د -

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا فروزنده

 !نجایا ادیسر ب هی دیبه فرناز بگ -

که از  یامکیرا باال آورد و با لبخند به پ لشیاز اتاق خارج شد ، فروزنده موبا دیبگو يزیچ نکهیبدون ا دهیفر

 .ستیآمده بود نگر نیطرف ژوب
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ل صحبت شدند ، آنقدر لحظات را برداشت و مشغو یزود گوش یلیخ نیگرفت به او زنگ بزند ، ژوب میتصم

 .متوجه گذشت زمان نشد  یفروزنده بود که حت يبرا یخوش

داشت از  فهیدانست ؛ وظ یعلت آمدنش را م شیاز ظهر بود که فرناز با اصرار مادرش به آنجا آمد ، کم و ب بعد

د تا به اتاق خوشرنگ مادر ، بلند ش ياستراحت و خوردن چا یبعد از کم. زبان فروزنده حرف بکشد  ریز

بود و درس  دهیتخت دراز کش يکه رو ندهخواهرش برود ، قبل از ورود در زد و با اجازه خواهرش وارد شد ، فروز

و فروزنده با لحن  دندیرا در آغوش کش گریفرناز بلند شد و به استقبالش آمد ، دو خواهر همد دنیخواند ،با د یم

فرناز با . آمدنش فاصله بود ، شد  ایمشغول ناز دادن خواهرزاده اش که هنوز شش ماه تا به دن يکودکانه ا

 . دیاز درس ها پرس ینیمقدمه چ يتخت نشاند سپس برا يگرفت و او را رو ادست خواهرش ر یمهربان

 !گهید میگذرون یم....ستیبد ن...يا:  فروزنده

 ؟يخوب داد تویاضیامتحان ر:  فرناز

 !میکرده بود نیتمر یلیبا ماهان خ...خب...آره:  هفروزند

 ؟یباهاش ازدواج کن يخوا یچرا نم... ماهان  یگفت:  فرناز

 .بگم يچه جور....من...خب:  فروزنده

 !با من راحت باش:  فرناز

 ...يبهم بد یقول هی دیاول با:  فروزنده

 ؟یچ:  فرناز

 !یگم رو به مامان و بابا نگ یکه بهت م ییزایچ:  فروزنده

 :گفت  یو با نگران دیکش یآه فرناز

 فروزنده؟ يچکار کرد -

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا فروزنده

 !رو دوست دارم گهید یکیمن  -

 :را باال انداخت و با تعجب گفت  شیابرو يتا کی فرناز

 ؟یک!....گه؟ید یکی -

همه فس فس کردن  نی، فرناز هم که از ا دیبه پدر و مادرشان نگو يزیدوباره از فرناز قول گرفت تا چ فروزنده

 :گفت  یفروزنده خسته شده بود با کالفگ
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 ...دم یقول م! گهیباشه د -

 !بگو به جون من : گفت  یشانیبا پر فروزنده

بود به سقف  دهیتخت پهن کرد و همانطور که دراز کش يفروزنده خودش را رو. کرد و گفت  یاخم فرناز

 .کرد  ی، فرناز با تعجب بهش نگاه م ستیگرن

 :و گفت  دیکش یقینفس عم فروزنده

 !ادیخوشم م نیمن از ژوب...من -

 :گفت  يبا کنجکاو فرناز

 !ه؟یک گهید نیژوب -

 :با شوق گفت  فروزنده

 !دوستش دارم یلیخ...جذاب و مهربونه یلیاون خ...باهاش آشنا شدم یتازگ -

 :گفت  رتیبا ح فرناز

 !؟يتو دوست پسر دار -

 :معترض گفت  یبلند شد و با لحن فروزنده

 !تونم داشته باشم؟ یمن نم...همه دختر ، دوست پسر دارن نیا! مگه؟ هیچ -

 :با حرص گفت  فرناز

 !ینرفت رونیباهاش که ب نمیبب ه؟یچه جور آدم نیژوب نیا -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 !میر یهم م رونیمعلومه که ب...میما با هم دوست -

 :به فروزنده انداخت سپس گفت  يزیسرش را با تاسف تکان داد و نگاه مالمت انگ فرناز

 !؟يداد حیمثل ماهان ترج یتیرو به مرد خوب و با شخص یابونیخ يسر و پا یب هی...واقعا که -

 : دیکش غیج بایتقر فروزنده

 !تهیهم پولدار و باشخص یلیخ!....ستیسر و پا ن یب نیژوب -

 :زد و گفت  يپوزخند فرناز

 !پس ثروتش تو رو خام کرده -

 :با حرص گفت  فروزنده
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 !که شد ازدواج کنم يقواره ا یکه بخاطر پول با هر مرد ب ستمیمن مثل تو ن....فرناز خانم رینه خ -

 :گفت  تیکه صورتش کامال سرخ و برافروخته شده بود با عصبان فرناز

 !یکن نیبه مسعود توه يحق ندار -

 :گفت  یشگیهم يبا لجباز فروزنده

 !یکن یاحترام یب نیبه ژوب يپس تو هم حق ندار -

 :با تعجب گفت  فرناز

دوست دخترش رو واسه ازدواج  يپسر چیبدبخت ، ه....یکن یرو م شینشده چقدر طرفدار یچیهنوز ه -

 ...رنیو سر به ز بینج يمردا دنبال زنها! کنهیانتخاب نم

 :گفت  تیرا باال برد و با عصبان شیتن صدا یکم فروزنده

 خوادیمنو م یو هر ک نمیمن هم!...هستم یخوب یلیواسه انتخاب شدن تظاهر کنم دختر خ نکهیمتنفرم از ا -

کنن؟ پس چرا من  یکه دلشون بخواد م یخود مردا قبل از ازدواج هر غلط نکهینه ا...قبولم کنه ينجوریهم دیبا

خواد خودم  یازدواج کنم؟ من دلم م ودخواهبا اون ماهان حسود و خ دیببرم؟ هان؟ چرا بام لذت  یاز جوون دینبا

 ...رو انتخاب کنم میمرد زندگ

 :او گفت  يداد پس از تمام شدن حرفها یخواهرش گوش م يکه تمام مدت سکوت کرده بود و به حرفها فرناز

 یم یمن چ یفهم یکه م شهیروز م هی...ت خوش باش نیبا آقا ژوب...ماهان رو پس بزن...باشه فروزنده خانم -

 !ازت سوء استفاده نکنه دوارمیفقط ام...خواستم بهت بگم

 :با بغض گفت  فروزنده

 !یخواد نگران من باش ینم...من مراقب خودم هستم -

 :در دست گرفت و گفت  دیلرز یم تیدستان لرزان خواهرش را که بخاطر عصبان فرناز

 نم؟یرو بب نیژوب آقا نیتونم ا یم -

 :و گفت  دیباال کش یعصب یاش را با حالت ینیب فروزنده

 ؟یرو بهم بزن ونمونیم يخوا ینکنه م ؟یواسه چ -

 :زد و گفت  يلبخند فرناز

 !فروزنده يبچه ا یلیخ -

 :گفت  یکه فروزنده با نگران رودی رونیبلند شد تا از اتاق ب دیبگو يگرید زیآنکه چ یب و
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 !نره ادتیقولت  -

 .رفت  رونیسپس از اتاق ب ستیخواهرش نگر شانیو به چهره پر ستادیا يلحظه ا فرناز

 

*** 

مورد  راهنیها پا گذاشته بود تا بتواند پ کیاز بوت ياریها پرسه زده بود و به بس ابانیرا در خ یساعت فروزنده

 .بخرد  نیژوب ينظرش را برا

گرفت که آن روز را مدرسه  میوسط راه تصم یزد ول رونیخانه ببه مقصد مدرسه از  شهیبود که مانند هم صبح

 راهنیپ کیشد و بعد از گذشت سه ساعت  نیروز تولد ژوب يبرا یمناسب هینرود،عوضش مشغول انتخاب هد

 .و کادو گرفت  دیاو خر يمردانه برا يبایز

رود ، امروز هم دوشنبه بود و فروزنده  یم يزوج به باشگاه بدنساز يروزها نیبود که ژوب دهیشن نیاز ناژ قبال

 . دیبگو کیکند و تولدش را تبر ریخواست او را مقابل باشگاه غافلگ یدلش م

مقابل  قایساعت بعد دق کیبه سمت باشگاه مورد نظر راه افتاد ،  تین نیگرفت و با هم یتاکس کیزود  یلیخ

 ندیبنش یدرخت ریتوانست ز یوجود داشت و م يزباشگاه بود ، شانس آورده بود که اطراف باشگاه محوطه سرسب

کند ، تمام مدت نگاهش به در  يریجلوگ دیبار یکه م يبخاطر باران تند شیلباس ها شتریشدن ب سیتا از خ

 .کرد یرا با خود تکرار م دیبگو نیکه قصد داشت به ژوب یبزرگ باشگاه بود و جمالت

شود  یاو در آنجا ناراحت م دنیدانست که با د ی، نم دیترس یم نیبود چون از عکس العمل ژوب شانیپر یکم

 ...خوشحال ای

در  یقیفکر لبخند عم نی، با ا دیبگو کیبهش تبر يرا حضور نیمهم بود که تولد ژوب نیا شیفقط برا نحالیا با

، نگاهش دوباره به سمت باشگاه  دیمرد از دور به گوشش رس يحرف زدن عده ا يشد ، صدا انیچهره اش نما

 .شد  دهیکش

را  شیبرخاست و جعبه کادو ياز جا یدرحال آمدن به آن سمت بود ، با خوشحال گریهمراه چند مرد د نیژوب

 .هنوز متوجه او نشده بود و مشغول خوش و بش کردن بود  نیباال گرفت و جلو تر رفت ، ژوب

زمانش بود تا  گریتنها ماند ، د نیژوبکرد ، همانجا منتظر شد تا کم کم همه رفتند و  دیدر جلو رفتن ترد فروزنده

در  لیبه موبا نیشمرده جلو رفت ، نگاه ژوب ییثابت کند چقدر دوستش دارد ، با قدم ها نیجلو برود و به ژوب

 مشغول شماره گرفتن بود ،  ییدستش بود گو
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 شیشده بود خواست صدا کیبه او نزد بایجعبه کادو را پشت سرش پنهان کرد و آرام قدم برداشت ، تقر فروزنده

 یدختر به گرم دنیبا د نیآمد ، ژوب رونیاز آن ب یترمز کرد و دختر جوان نیمقابل ژوب یرنگ دیسف يبزند که پژو

 .با او دست داد و مشغول حرف زدن شد 

به آنها چشم  یپنهان شد و دزدک یصحنه ، ماتش برده بود با عجله پشت تنه درخت نیا دنیکه با د فروزنده

سرش  يرو یبلوندش را از شال زرشک يبا هم صحبت کردند ، دختر که موها يا قهیت ، حدود پنج دقدوخ

 ،  دیرس یبه نظر م نیغمگ نیژوب یول دیخند یم یلیداده بود خ رونیب

 ست؟یشد ، با خود فکر کرد که آن دختر ک رهیبا حرص به دختر خ فروزنده

ها مثل او  یلیبه خ نیژوب یعنینبود ؟  نیتنها دوست دختر ژوب یعنیتمام وجودش را در بر گرفت ؛ حسادت

 گفته بود؟ زمیعز

 یکند ول هیگر ریدل س کیخواست  یدم. بود  دهیآن دختر را در آغوش کش نی، ژوب دیلرز اریاخت یاش ب چانه

 .فتند سوار پژو شد و همراه دختر ر نیبود که ژوب يآمد ، هنوز در بهت و ناباور یاش هم نم هیگر یحت

، نگاه فروزنده هنوز به همانجا بود ، تمام بدنش  دیبار یم يکادو از دست فروزنده رها شد ، باران به تند جعبه

 ... دیلرز یم

 !ياز ناباور یاندک...ییهم از تنها...از سرما هم

 

کرد  یشده بود ، توان بلند شدن نداشت ، احساس م یخال سیخ شیباران نشست ، سر و پا ریهمانجا ز یمدت

 :گفت  یداد و م یم يخودش را دلدار یاش خرد شده است ، گاه تیشخص

حتما ...آره...زود متهم کنم نقدریرو ا نیژوب دینبا...نه...بوده الشونیاز فام یکی دیشا...دونم یمن که نم -

 یدارم اشتباه م...دوستم داره یلیخ نیژوب...ش دارهکه دوست میگفته من تنها دختر نیژوب...بوده شیلیفام

 ...ستیاز اونجور مردها ن نیژوب...کنم

شده بود واعتماد  شانیفرناز درباره مردها دوباره در گوشش تکرار شد؛ پر يگفت ، حرفها دیآخر را با ترد جمله

ستش شد ، نگاهش به جعبه د يناخن ها دنیمشغول به جو یعصب یبه نفس خود را از دست داده بود ، با حالت

بلند شد و به سمت  نیهم يبرا دیفهم یم ار قتیحق دیو مچاله شده بود ، با سیباران خ ریکادو افتاد که در ز

 .دهد  حیبود ، توض دهیکه د يزیتوانست درباره چ یم نیخانه دوستش براه افتاد حتما ناژ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ٩٣ 

گذاشت و دکمه زنگ را فشرد  فونیآ يظهر شده بود ، دستان لرزانش را رو بایخودش را به آنجا رساند تقر یوقت

 : دیشن فونیرا از آ یگرفته زن يبعد صدا یبشنود ف کم یی، منتظر شد تا صدا

 ه؟یبله؟ ک -

 :من من کنان گفت  فروزنده

 ...کار داشتم نیبا ناژ دیببخش...سالم -

 !ستیخونه ن -

 :با تعجب گفت  فروزنده

 !کجاست؟ -

 .ایبرو بعدا ب...برگرده دیبا گهید...رفته مدرسه -

ساعت را در راه  نیا نیرفته بود که ناژ ادشیداد ،  هیساختمان تک واریبه د یو با خستگ دیکش یآه فروزنده

بزنند ، دلش  یلیبه صورت بهت زده اش س شتریو اجازه داد باران و باد ب ستادیبرگشت به خانه است ، همانجا ا

توانست  یکه م یشد ، تنها کس یم داریب ابکند ، چه خوب بود که از خو دایپ ییکابوس رها نیخواست از ا یم

 ...بود نیکند ناژ دارشیب

خواست ، از سرما  ی، دلش حمام آب گرم م ستیاش نگر یو گل سیخ يها یانداخت و به کتون نییرا پا سرش

 د؟یرس یچه وقت م نیپس ناژ...ختکوچه دو يخودش را جمع کرد و نگاهش را به انتها

زد که سرما خورده  ینم گرفته بود ، حدس م يبو شیبود ، تمام لباس ها ستادهیبود که همانجا ا یساعت مین

فشرد و اشک  یرا م شیگلو یبی، بغض عج دیکش یباز نفس م یشده بود و با دهان ریاش سراز ینیباشد ، آب ب

، از  ستیآمد نگر یکه از دور م يتربه دخ دیو با ترد دیاش را باال کش ینیشدن بود ، ب ریآماده سراز شیها

و  دیآمد ، با عجله به طرفش دو یبود که سالنه سالنه به آن سمت م نیاش او را شناخت ، ناژ یکاپشن صورت

 ...کرد یبهت زده نگاهش م يبا چهره ا نیناژ. کرد  شیصدا

 ؟یکن یچکار م نجایا!...فروزنده؟:  نیناژ

 :گفت  یانداخت و با ناراحت نیخودش را در آغوش ناژ وزندهفر

 ...دمید يزیچ هیمن امروز  -

 شده؟ یچ! ؟یچ: گفت  یبا نگران نیناژ

 :خود را از او جدا کرد و گفت  فروزنده
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 ؟یشناس یخواستم بدونم تو اون دختر رو م یم...دمید يدختر هیرو همراه  نیژوب -

 :ناراحت شده بود گفت  اریبس کهیدرحال نیناژ

 بود؟ یدختره چه شکل -

 :کرد سپس گفت  یمکث فروزنده

 !رنگ هم داشت دیسف 206 هی...آهان...سبزه بود یکمیداشت و  يبلوند يموها...الغر بود -

 :را با حرص کج کرد و گفت  شیلب ها نیناژ

 !سارا بوده -

 :گفت  جانی، با ه دیدرخش یفروزنده از خوشحال چشمان

 لتونه؟یفام نمیبب....شیشناس یم پس -

 :سپس گفت  ستیفروزنده نگر سیخ يبه لباس ها یو با ناراحت دیکش یآه نیناژ

 ...تو میبر ایب! يشد سیخ یتو که حساب -

 :را پس زد و گفت  نیدعوت ناژ فروزنده

 !ترسم مامانم نگران بشه یم...برم خونه دیبا -

هم وجود  نیکرد در نگاه ژوب یدقت م شتریکه اگر فروزنده ب یشد ، همان غم یم دهید یغم نینگاه ناژ در

 یکه عشق خالصانه فروزنده را به برادرش م نینگاه ها نبود، ناژ نیکدام از ا چیفروزنده متوجه ه یداشت ، ول

ل دوباره اصرار کرد تا فروزنده به داخ نیاگفت بنابر یرا به او م قتیحق دیشد ؛ با ی، دچار عذاب وجدان م دید

 . دیایب

 .نه نگفت  نباریا فروزنده

 

 :دهم  قسمت

 

خودش را در آورد و از فروزنده  يها نیپوت نیوارد خانه شد و فروزنده هم به دنبالش آمد ، ناژ یبه آرام نیناژ

که  نایراه افتادند ، م ییرایبگذارد سپس به سمت پذ یرا همانجا کنار جا کفش سشیخ يها یهم خواست کتون

 یفروزنده اخم سیخ يو سر تا پا نیناژ دنیبود با د ایکتوریو الیسر ينشسته بود و مشغول تماشا ییرایدر پذ

 :کرد و با اعتراض گفت 
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 !ه؟یک گهید نیا -

 :گفت  یگوشه لبش را از خجالت گاز گرفت و با ناراحت نیناژ

 !خوب کالسه ياز اون دخترها...قبال درباره ش گفته بودم...گهیفروزنده س د -

 :به فروزنده انداخت و گفت  زیآم ریتحق ینگاه انیم

 !ادینم ادمی....نیدرباره ا -

با آنها بد رفتار  شهیاحترام بگذارد و هم شینشده بود که او به دوستها کباریداد ،  رونینفسش را با حرص ب نیناژ

 .داشت  یدوستان اندک نیناژ نیهم يکرد برا یم

بود  الیسر ياو که با دقت مشغول تماشا یشد ول نیسالم کرد و متتظر عکس العمل مادر ناژ یبه آرام فروزنده

 :گفت  يبا دلخور نیناژ. دستش را به عالمت تنها گذاشتنش تکان داد  ییاعتنا یبا ب

 .میکنه بهتره مزاحمش نش ینگاه م الیمامانم داره سر....فروزنده جون میبر ایب -

بار  نیاول يفروزنده که برا. به مادرش ، دست فروزنده را گرفت و با خود به سمت اتاقش برد  يبا چشم غره ا و

 :و گفت  ستیها نگر واریو دخترانه د یبه رنگ صورت جانیبا ه دید یرا م نیبود اتاق ناژ

 !اتاقت چقدر قشنگه...يوا -

نشست ،  ریتحر زی، خودش هم پشت م ندیتخت بنش يزد و از فروزنده خواست رو يزیآم تیلبخند رضا نیناژ

 :فروزنده اشاره کرد و گفت  سیخ يسپس به لباس ها

 !يتا سرما نخورد اریلباساتو درب -

 :زد و گفت  يعطسه ا فروزنده

 !سرما خوردم  گهیفکر کنم د -

 :زد و گفت  يلبخند محو نیناژ

 آره؟ يدیرو با سارا د نیژوب یگفت...یگفت یم یداشت...خب  -

 :تکان داد و گفت  يسر هفروزند

 !اگه سارا بوده باشه -

 :بزرگش انداخت و گفت  ینگاهش را به عروسک بارب نیناژ

 !بود دهیاونو سارا واسم خر -

 :نگاه او را دنبال کرد و گفت  ریمس فروزنده
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 !چرا عروسکت مو نداره؟ -

 :و گفت  دیخند نیناژ

 !موهاشو کندم -

 !؟یواسه چ: با تعجب گفت  فروزنده

 :با حرص گفت  نیناژ

 !ادیمو بلوند بدم م يچون از زنها -

 :ابروانش را از تعجب باال انداخت و گفت  فروزنده

 ....نطوریکه ا -

 :زد گفت  یدر اتاق قدم م کهیبلند شد و درحال نیناژ

 متوجه تو شد؟ نیژوب نمیبب -

که  دیگو يزیدارد چ می، به نظرش آمد تصم ستینگر نیبه عالمت نه تکان داد و با تعجب به ناژ يسر فروزنده

 .از گفتنش مردد است 

 !شده؟ يزیچ ن؟یناژ:  فروزنده

و دلش را  دیرا به او بگو قتیتوانست حق ی، چگونه م ستیبه چهره معصوم او نگر یو با ناراحت ستادیا نیناژ

 ...کرد یمبه قول مادرش کم کم عادت  یسخت بود ول یلیخ شیبرا قتیبشکند ، حتما قبول حق

به عادت  شهیهم نیآورد و ناژ یاش ناراحت بود به زبان م یدر زندگ يرییجمله را مادرش هرگاه از تغ نیا

 .کردن انس گرفته بود 

 ؟یبگ يخوا ینم:  فروزنده

 !رو؟ یچ:  نیناژ

 !یبهم بگ يزیچ هی يخوا یفکر کنم م:  فروزنده

 ...آره:  نیناژ

 ه؟یچ...خب:  فروزنده

 .نیدرباره ژوب:  نیناژ

 خب؟:  فروزنده

 !رو فراموش کن نیکنم ژوب یازت خواهش م:  نیناژ
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 !؟یچ:  فروزنده

 !یفیتو ح...خوره یاون به درد تو نم:  نیناژ

 ...فهمم ینم:  فروزنده

 !داداشمه ياز دوست دخترها یکی...گم یسارا رو م....اون دختره :  نیناژ

 :زد و گفت  یلبخند تلخ فروزنده

 ...سر به سرم نذار -

 :با اندوه گفت  نیناژ

 هیمنظورم از رابطه فقط !...رابطه داره يادیز ياز تو با دخترها ریبه غ نیژوب...زنم یحرف م يدارم باهات جد -

 !ستیساده ن یدوست

 :گفت  یشانیبا پر فروزنده

 !ه؟یمنظورت چ -

 :گفت  یافتاد ، با ناراحت یم هیداشت به گر نیناژ

 !بود یدوست دخترش نخواه نیبدون تو آخر نویا یول...دوس داره یلیتو رو خ نیژوب...هفروزند -

 :تخت بلند شد و گفت  ياز رو تیبا عصبان فروزنده

 !؟یمن خراب کن شیرو پ نیژوب يدار یچرا سع -

 :زد و گفت  يپوزخند نیناژ

 نیبا چن يدوس دار...کشه یو مواد م رهیبا دوست دخترهاش م...گرفتار مواد شده...داداش من معتاده...تازه -

 ؟یباش يمرد

 .آمد که معتاد باشد ، پوست صورتش شفاف و روشن بود  ینم نیدر فکر فرو رفت ، اصال به ژوب فروزنده

 :با حرص گفت  نیناژ

 !؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ؟یگیدروغا رو م نیبهم ا يچرا دار نکهیبه ا -

 :و گفت  دیاز ته دل کش یآه نیناژ
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ساده  یلیتو خ...من طرف تو هستم...فروزنده اشتباه نکن....نه...؟يزیعز یلیتو که واسم خ...به تو ؟! دروغ؟ -

 !ازت سوء استفاده کنه نیخواد ژوب یدلم نم...یهست

 :گفت  دیبا ترد فروزنده

 چند تا دوست دختر داره؟ -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ نیناژ

 !وقته حسابش از دستم در رفته یلیخ -

 :فروزنده اشاره کرد و گفت  سیخ يبه موها نیناژ

 !ارمیحوله واست ب هیرم  یم -

بجز او  نیتوانست باور کند که ژوب یبهت زده بود اصال نم نیناژ ياز اتاق خارج شد ، فروزنده هنوز از حرفها و

 نیگرفت به ژوب میبود افتاد ، تصم زیم يناژین که رو لیهم دارد ، نگاهش به موبا يگرید يدوست دختر ها

 .برقرار شد  رتباطزود ا یلیرا برداشت و شماره او را گرفت ، خ لیزنگ بزند ، موبا

 ن؟یناژ هیچ:  نیژوب

 :... فروزنده

 ...امیدارم م ؟يخوایم یچ:  نیژوب

 ؟...نیژوب:  فروزنده

 !فروزنده؟ ییتو:  نیژوب

 ؟ يدرسته که تو معتاد:  فروزنده

 :.... نیژوب

 آره؟...ستمیمن تنها دوست دخترت ن:  فروزنده

 :.... نیژوب

 !؟يدیالو ؟ چرا جواب نم:  فروزنده

را  لیبود ، موبا نیشدند پس حق با ناژ ریسراز اریاخت یب شی، اشک ها دیچیبوق قطع در گوش فروزنده پ يصدا

ناراحت  يهم همان لحظه وارد شد ، فروزنده به قدر نی، ناژ دیدو کنان به سمت در هیگذاشت و گر زیم يرو

 یزد ول یم شیصدا نیرفت ، ناژ ودهق هق اش خانه را پر کرده ب يصدا کهیبود که او را کنار زد و درحال

 ...دانست ینم... ز؟یاز چه چ...کرد یفرار م دیبا...دیدو یم دینداشت با ستادنیفروزنده توان ا
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 .برادرش بود  نیرا مقابل پنجره کشاند ، درست حدس زده بود ؛ ماش نی، ناژ نیبلند ترمز ماش يصدا

برخورد کرد ،  نیبه پنجره ها انداخت ، نگاهش با نگاه آشفته ناژ یشد و نگاه ادهیپ نیاز ماش تیبا عصبان نیژوب

 .صورتش برافروخته بود با عجله به داخل آمد  کهیگفت و درحال يزیلب چ ریز

 جیبه تر شینفس ها. توانست بشنود  یتپش قلب خود را م ي، صدا دیاتاقش چسب واریاز ترس به گوشه د نیناژ

 می، تصم دیترس یم یلیخاطر خ نیتماس گرفته است و به ا نیتند تر شد ، متوجه شده بود که فروزنده با ژوب

 .وارد اتاق شد  نیداد ژوب یانتکتا به بدن خود  یبرود و پشت مادرش پنهان شود ول ییرایگرفت به پذ

 و عقب رفت ،  دیکش یکوتاه غیج نیناژ

 :گفت  تیانداخت و با عصبان ياش را گوشه ا یساك ورزش نیژوب

 هان؟! ؟یبه فروزنده گفت یتو چ...نمیبب -

 :با بغض گفت  نیناژ

 ....من فقط...یچیه -

 : دیسرش داد کش نیژوب

 !کنم یفکت رو خرد م یکلمه حرف بزن هی! ساکت -

 :افتاد و گفت  هیبه گر نیناژ

 ...بدم حیبذار واست توض-

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب نیژوب

 آخه چرا؟! ؟یمن معتادم؟ درباره دوستام هم بهش گفت یتو بهش گفت -

 :لبه تخت نشست و گفت  يرو یبه آرام نیناژ

 !بود دهیفروزنده خودش تو رو با سارا د -

 :آرام شد و با تعجب گفت  يلحظه ا يبرا نیژوب

 !کجا؟! ده؟یمنو د -

 : و گفت  دیکش یآه نیناژ

 !که واسه تولدت گرفته بود رو بده ییاومده بود تا کادو...باشگاه ت دم

 :زد و گفت  ياش ضربه ا یشانیبه پ یبا ناراحت نیژوب

 کنه؟ یفکر م یحاال اون درباره من چ....يوا....يوا -
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 :با حرص گفت  نیناژ

 !کنه؟ یمگه اشتباه فکر م -

 :نشست و گفت  ریتحر زیپشت م یشانیبا پر نیژوب

 !قرار بود بخاطر فروزنده خودمو عوض کنم...یدون یتو که م -

 :گوشه لبش را گاز گرفت و با ترس گفت  نیناژ

 ؟يریرو بگ شیجواب آزما يباهاش رفته بود -

 .نگفت  يزیچ یتکان داد ول يبا اندوه سر نیژوب

منقبض شده بود  شی، گونه ها ندیشده بود را به وضوح بب ریکه از گوشه چم او سراز یتوانست رد اشک یم نیناژ

 ....دیلرز یاصال نم شیشانه ها یول

 ....خواهرش یحت ندیبب یرا کس شیخواست اشک ها یمغرور بود که دلش نم آنقدر

 !؟یکن یم هیگر يدار:  نیناژ

 ....نه:  نیژوب

 بود؟ یچ شیجواب آزما:  نیناژ

 ...میخور یبه فروزنده بگم به درد هم نم دیبا...دیبا:  نیژوب

 !جواب مثبت بود ؟:  نیناژ

 .زد  يو نعره ا دیاتاق کوب واریمشت گره کرده اش را به د تیتکان داد و بلند شد سپس با عصبان يسر نیژوب

 ...از زبان برادرش بشنود يگرید زیخواست چ یافتاد ، دلش م هیدوباره به گر نیناژ

 ...افتاد یاتفاق م نیا دینبا...جواب مثبت؟....فکر کرد  يا لحظه

 !بده شیآزما گهیبار د هیبرو ....اشتباه شده دیحاال شا:  نیناژ

 : دیکش ادیفر بایتقر نیژوب

که طاعون گرفتن  ییمثل کسا! کردن؟ ینگامون م ياونجا چطور یدون یم ؟یبدم که چ شیبرم آزما -

 !شهیعوض نم یصد بارم که برم اون جواب لعنت!...برم؟ یواسه چ...رم ینم گهید...نه...کردند یباهامون رفتار م

 :و گفت  دیاش کوب نهیس يرفت ، با مشت رو نیبلند شد و به سمت ژوب ياز جا یبا ناراحت نیناژ

 یکوفت نیچقدر گفتم از ا....دخترا نگرد نیچقدر گفتم با ا ؟يمن شد يحاال متوجه حرفا..! يخودت باعث شد -

 !تا آخر عمر حسرت بکش...حاال بکش...يبود تیمسئول یخوش گذرون و ب...تو یول...مصرف نکن
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تخت انداخت  يخودش را رو یرمق یبا ب نیش باال رفته بود از اتاق خارج شد ، ژوب هیگر يصدا کهیدرحال نیناژ

 .ضجه زد  یو از ناراحت

 ...شد یدر گوشش مرتب تکرار م نیناژ يحرفها

 ...توانست با فروزنده باشد ینم گریکه انجام داده بود د یبا خواهرش بود بخاطر حماقت حق

 ...بهش وارد شود  یبیخواست ناخواسته آس یفروزنده را دوست داشت که دلش نم آنقدر

 ...بود دهیفروزنده حلقه خر ي، برا شیآزما یمنف جهیبا تصور نت شیبود که چند روز پ الیخوش خ چه

 ....کرده بود دایپ وعیدر دلش ش حسرت

 ...!کرد یحسرت بود که نابودش م نیا...نبود يماریرفت بخاطر ب یم ایاز دن يبه زود اگر

 ...آورد و شماره فروزنده را گرفت رونیرا ب لشی، موبا ختیر یتخت ، افتاده بود و اشک م يکه رو همانطور

 توانست؟  یم....کند یفروزنده دل م از دیبا

 !بود مجبور

 

 : ازدهمی قسمت

 

کرده بود ، اکنون چشمانش پف کرده و قرمز شده بود و هر  هیبه خانه گر دنیتمام طول راه را تا رس فروزنده

فروزنده هم که تصور چهره آشفته . کرده است  هیتوانست متوجه شود که گر یم یبه راحت دید یاو را م یکس

 یمرهم رونیب ين خوش بود که سرمایدلش به ا. و داخل نرفت  ستادیدر خانه ا يرا جلو ید را داشت مدتخو

 .خشم درونش باشد  يگرما يبرا

آقا مسعود را هم  يشد صدا کیکه نزد ییرایآمد ، به پذ یخنده فرناز م يپا به داخل خانه گذاشت ، صدا یوقت

از روز ، خانه بود تعجب کرد ،  یساعت نیپدرش در چن نکهیفروزنده از ا. ، در حال صحبت با پدرش بودند دیشن

 . زده باشد  نیدرباره ژوب یفرناز حرف دیاکرد و سمت اتاق رفت ، دلش شور افتاده بود که ش یسالم یبه آرام

 !فرناز دهن لق-

 یدر حال زنگ خوردن بود ، با ب لشیموبا. شد  آشکار داخل اتاق یخودش گفت سپس با اخم شیرا پ نیا

 . ستیصفحه اش افتاده بود نگر يکه رو یآن را برداشت و به اسم یحوصلگ

 ....نیژوب
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 ضیمکرر زنگ ، مشغول تعو يتفاوت به صدا یکرد ، محل نگذاشت و ب یاسم اعصابش را خرد م نیا چقدر

 . دیشن ییرایمادرش را از سمت پذ يصدا. شد  سشیخ يلباس ها

 .نهار مادر ایب....فروزنده جان -

 :را با حرص کج کرد و گفت  لبش

 .نیژوب...نیژوب رون؟یب يریاز فکرم نم قهیدق هیچرا ...یلعنت...آه....واسم نمونده ییاشتها گهید -

زنگ زده بود ،  يده بار نیرا برداشت ، ژوب لیموبا یتخت انداخت و گوش يرا رو سشیخ يلباس ها فروزنده

 .دلش شد و شماره را گرفت  يندا میعاقبت تسل یول ردیداشت که با او تماس بگ دیردت

 .زود جواب داد  یلیبرخالف دفعات قبل خ نیژوب

 !؟يد یرو جواب نم تیچرا گوش ؟ییتو کجا...سالم:  نیژوب

 دادم؟ یجوابت رو م يانتظار دار دمیکه درباره ت شن ییزایبعد از اون چ....سالم:  فروزنده

 ....یرو فراموش کن زیاصال همه چ! یبهتره منو فراموش کن....بند و بارم یمن ب....من معتادم....آره:  نیژوب

 !یفکر کردم منو دوست داشت:  فروزنده

 ...!که اون باال هست دوست دارم ییبه خدا...دوست دارم:  نیژوب

 آره؟ یگ یم نویت هم هم گهید يبه دوستا:  فروزنده

 !یرو فراموش کن یبهتره همه چ....من که گفتم!....؟یکن یمن بحث م چرا با:  نیژوب

 ؟یفهم یم...خرد شدم دمتیبا اون دختره د یامروز وقت...یمدت بهم دروغ گفت نیهمه ا:  فروزنده

 ...دونم یم:  نیژوب

 ! دهیبهت دست م یچه حال ینیبب گهید یک هیعشقت رو با  یوقت یتصورش رو بکن یتون ینم یحت:  فروزنده

 !کرد انتیبهم خ یکی...بار هی:  نیژوب

 ؟يبود ایبا ک گهید...یکن یهاتو رو م يدور و بر يکم کم دار...خوبه:  فروزنده

زنگ زده بودم تا ! یکن یحرفات بدترش م نیتو هم با ا...بده یلیحالم خ....یمنو درك کن یتون یتو نم:  نیژوب

 !کنم یباهات خداحافظ

 !اعتراض کنم دیمنم که با...حرفو بزنه منم نه تو نیا دیکه با یکس ؟یچ یعنی.!..؟یخداحافظ:  فروزنده

 ...خداحافظ :  نیژوب

 ...نمیبب سایوا! ؟یچ: فروزنده
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 .بوق قطع ، حرفش ناتمام ماند  يصدا دنیشن با

کند ، حرصش  یزنگ زده بود تا ازش خداحافظ نیتر از قبل شده بود ، بعد از آن اتفاقات ژوب یعصب فروزنده

آنقدر ...شد  میبر اثر ضربه دو ن لشیموبا یپرت کرد ، قاب صورت واریرا به سمت د لیموبا تیگرفت و با عصبان

 ...داشته است سترا دو یگوش نیرفت چه اندازه ا ادشی يلحظه ا يناراحت بود که برا

 . خرد شده ثابت مانده بود که مادرش وارد اتاق شد لیموبا يرو شانشیپر نگاه

 !نهار؟ يایب يخوا ینم:  دهیفر

 :گفت  تیبا عصبان فروزنده

 ...!نه -

 :گفت  یبا نگران دهیفر

 !شده؟ يزیچ -

 :گفت  هیبرداشت و با حالت گر زیبه سمت تختش خ فروزنده

 !دیدست از سرم بردار گهیشما د -

گرفت از فرناز بخواهد تا با او  میاز رفتار دخترش تعجب کرده بود از اتاق خارج شد ، تصم کهیدرحال دهیفر

 ...صحبت کند

 

 :نشست گفت  زیپشت م یمادرش که با ناراحت دنیمسعود بود با د يغذا برا دنیکه مشغول کش فرناز

 !پس فروزنده کو؟ -

 !ادی ینم گهیم: و گفت  دیکش یآه دهیفر

 :و گفت  ستیبا تعجب به زنش نگر دیحم

 نداره؟ يزیچ ينکنه حالش بده؟ دل درد! ؟یواسه چ -

 :به مسعود انداخت و رو به شوهرش گفت  ینگاه يبا شرمسار دهیفر

 ...!هیعصبان نقدریا یدونم از چ ینم -

 :برنج در دهان گذاشت و با خنده گفت  یقاشق مسعود

 ...نینجوریبه سن اون هم ییبچه ها....مادر جون ستین يزیچ -

 :و گفت  ستیچپ چپ به مسعود نگر فرناز
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 !رفته خواستگار داره ادتونی نکهیمثل ا...ستیبچه ن گهیفروزنده که د -

 :گفت  یبا ناراحت دهیفر

 یپرسه نظر فروزنده چ یزنم و ازم م یحرف م یماهان تلفن نیبخدا هر وقت با ا....داغ دلمو تازه نکن -

 ....هیبگم جوابش منف ادیدلم نم...شد

 :گفت  تیپس با عصبانانداخت س یشانیبر پ ینیاخم کرد و چ دیحم

 بهتر از ماهان آخه؟ یک!....ده؟ یمن موندم فروزنده چرا جواب مثبت نم -

 :و گفت  دیکش یآه فرناز

 ...يا گهیکس د شیحتما دلش پ....خب -

کرد و با اشاره از فرناز  يسرفه معنادار دهینگاه غضبناك پدرش ، حرفش را ناتمام گذاشت ، فر دنیبا د و

وارد اتاق  یوقت. بلند شد و به سمت اتاق فروزنده رفت  زیفرناز از پشت م. به خواهرش بزند  يخواست تا سر

 .  استتخت نشسته و لبانش را با بغض جمع کرده  يکه رو دیشد فروزنده را د

 :پشت سرش بست و گفت  یدر را به آرام فرناز

 !نهارت رو بخور ایب ه؟یکارها چ نیا! شده؟ یچ -

 :گفت  یحتبا نارا فروزنده

 ...خورم ینم....گفتم که -

 :لب اش را از حرص کج کرد و گفت  فرناز

 !يدعوا کرد نتینکنه با آقا ژوب نمیبب...؟یشده ماتم گرفت یچ -

، چشمانش اشک آلود شده بود ، بعد از  ستادیخواهرش ا يآمد و رو به رو نییاز تخت پا تیبا عصبان فروزنده

خودش را  اریاخت یو ب دیه صورت مهربان خواهرش دوخت سرانجام بغضش ترکرا ب انشیچند لحظه که نگاه گر

 . فشرد یکرد و خودش را به فرناز م یم هیبلند گر يدر آغوش او انداخت ، با دا

 فرو؟....اشکاتو نمینب....شده قربونت برم؟ فروزنده من یچ....؟یآج....رمیبم:  فرناز

 !رمیخوام بم یم....فرناز:  فروزنده

 .زمیشده؟ بمن بگو عز یچ....خدا نکنه:  فرناز

 ...آخه چرا؟ من دوستش داشتم...آخ....باهام بهم زد نیژوب:  فروزنده

 !؟یسر چ! اون باهات بهم زد؟:  فرناز
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 يامروز را برا يهمه ماجرا دهیبر دهیکرد بر یم هیهنوز گر کهیخودش را از فرناز جدا کرد و درحال فروزنده

 :او گفت  يحرف ها دنیناز بعد از شنکرد ، فر فیخواهرش تعر

 !شیخوب شد که زودتر شناخت...اقتیل یپسره ب -

 :لبه تخت نشست و با اندوه گفت  فروزنده

 !چرا اون منو دوست نداره؟....من دوستش دارم -

 :گفت  تیبا عصبان فرناز

فکر کنه که  دیبا یکل نتتیب یچونکه هر وقت م! ها رو مثل تو جا داده یلیخ شیاون قلب سنگ يچون تو -

 ...يچونکه هوسبازه و تو هم زود دلش رو زد....بوده یاسم تو چ

 :گفت  دیلرز یم یاز ناراحت فشیظر يشانه ها کهیانداخت و درحال نییسرش را پا فروزنده

خواد  یگفت بخاطر من م...خودش بهم گفت....دوس داره گهیجور د هیدونم که منو  یم...دونم یمن م...یول -

 ...کنه رییتغ

 :زد و گفت  یلبخند تلخ فرناز

 !يخواستگار ادیبگو ب....اگه واقعا دوستت داره -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ....آخه اون -

 :که بر رفتار و احساس خواهرش نظارت داشت گفت  ریسخت گ ینگذاشت ادامه دهد و چون ناظم فرناز

 یگیم....یاونو فراموش کن یتون ینم یگ یتو م...دیمسائل با هم دعوا کرد نجوریو ا ادیشما سر اعت...اریبهونه ن -

اگه ...يخواستگار ادیبگو قدم جلو بذاره و ب....ثابت کنه دیپس اگه اونم دوستت داره با....خب...يدوستش دار

 !کنه ركتا ت میکن یخب خودمون کمک م....مرد بود و اومد نقدریا

 .او شد  یخرد شده اش افتاد ، فرناز متوجه گوش یتکان داد و نگاهش به گوش يسر فروزنده

 !؟يرو شکوند یچرا گوش:  فرناز

 :.... فروزنده

بابا  يایاگه ن...مینهار بخور ایاول ب....باشه؟ فقط....بهش زنگ بزن....یمن زنگ بزن لیاز موبا یتون یم:  فرناز

 ....شهینگران م

 :گفت  دیگرفت و با تردگوش لبش را گاز  فروزنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 ؟یبه مامان و بابا نگفت يزیچ نیتو درباره ژوب یعنی -

 :زد و گفت  یقیلبخند عم فرناز

 نگم؟ یشکیبه ه یمگه تو نخواست! بگم؟ دیچرا با -

 .نهار بروند يزد و بلند شد تا با خواهرش برا يلبخند محو فروزنده

 

گرفت که  میماند خسته شد ، تصم یپاسخ م یگرفت و ب یم نیژوب لیکه با موبا يمکرر ياز تماس ها فروزنده

را به  انشیگرفت به سمت پنجره رفت ، آن را باز کرد و نگاه گر یشماره او را م کهیزنگ بزند ، درحال نیبه ناژ

بوق  يو به صدا دیکش یکوچه مشغول خوش و بش بودند انداخت ، با حسرت آه يکه انتها یدختر و پسر جوان

 ...خواست یخنده م قهیدق کیشده بود گوش داد ، چقدر دلش  یمسرورانه دختر قاط يخنده ها تماس که با

لبخند  يکرد و ادا یرا با بغض جمع م شیتنها لب ها...هم نتوانسته بود بخندد کباری یاز صبح تابحال حت یول

 .آورد  یزدن را در م

 بله؟ -

 ....دیآشکارا لرز یزد ولنلر شیکرد صدا ی، سع دیبه گوشش رس نیناژ یعصب يصدا

 ....نیرو بده به ژوب یگوش... سالم:  فروزنده

 !ستین نجایا:  نیناژ

 !رو بهش بگم یموضوع مهم دیبا....دونم که اونجاست یم....دروغ نگو:  فروزنده

 !ستیخونه ن گمیم!....گفتم ؟ یچ يدیاصال شن نمیبب:  نیناژ

 !بهش بگو با من قهر نکنه...دهیزنم جواب نم یزنگ م لشیبه موبا یهر چ:  فروزنده

 :زد  یداد م بایتقر نیناژ

تو  يبدون اگه من جا نویا یول...داداش منه نیدرسته ژوب! قائل شو تیخورده واسه خودت شخص هی!فروزنده  -

 ....رفتم یآدم معتاد نم هیدوباره سراغ  چوقتیبودم ه

 ...از نگاش...از صداش...نیکنم ناژ یحس م...دونم یم....منو دوست داره نیژوب:  فروزنده

 ...افتاد هیبه گر فروزنده

 :کرد و گفت  یمکث نیناژ

 ! یستین شیو بدون واسه اون آخر....یشونیکیتو هم ....عالمه دوست دختر داره هی نیژوب-
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 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 نیناژ....باشم؟ شیکه من آخر یکمکم کن يخوا یچرا نم!....؟یکن یم دیچرا منو ناام! ؟یکن یم تمیچرا اذ -

اونقدر که ...اوندر که خواستگارم رو بخاطرش رد کردم...دوستش دارم یلیمن خ...رمیم یمن واسه داداشت م...من

دونم که  یمن م...بده کمکش کنم ازهاج...براش نگرانم....رمیبگ دهیدروغ هاشو ناد....حاضرم کارهاشو

 دیبا....اونجا امیو م شمیپا م ياگه ند نیناژ...نیناژ....بذار صداشو بشنوم....رو بهش بده یگوش...اونجاس

 باشه؟...نمشیبب

 نیناژ ییگو دیشن یفیخف يشد ، صدا نیو منتظر جواب ناژ دیاش را باال کش ینیشده از ب ریآب سراز فروزنده

را  یگوش نیانتظار داشت که ژوب... دیتند تر تپ جانیقلبش از ه....بود نیکرد ، حتما ژوب یپچ پچ م یداشت با کس

 :گفت  يبا لحن سرد نیکه به سکوت گذشت ناژ يبعد از لحظات کشدار یول ردیبه دست بگ

 !فراموشش کن....نتتیخواد بب ینم چوقتیه گهید....نتتیخواد بب ینم نیژوب....متاسفم فروزنده -

 :با اعتراض گفت  فروزنده

 !رو بهم بگه نایخودش ا گیبگو اگه راست م....خوام از دهن خودش بشنوم یم....ستیدرست ن نیا! نه نه -

 :گفت  یبا ناراحت نیناژ

 !خداحافظ....خودش بود يحرفا نایا -

قار قار  يشد ، صدا ریسراز شیارتباط را قطع کرد ، دوباره اشک ها نیکه ناژ دیبگو يزیخواست چ فروزنده

 رهیو کبودش به او خ اهید مقابل خانه نشته بود و با چشمان سشاخه درخت بلن ي، رو دیبه گوشش رس یکالغ

 ...شده بود

 ...بزنند یآنکه پلک یبودند ، ب رهیدو خ هر

بعد گربه ...از آن خواب شروع شده بود زیهمه چ....دید یسرنوشت م يها یکیخودش را در محاصره تار فروزنده

 ....اهیاندوه س....اهیکالغ س....اهیس

 ....از ذهنش یپراند حت یها را ز اطرافش م یاهیدر دست داشت تا با آن تمام س ینگخواست س یم دلش

 ...بود یمنف يها هیدرون سرش پر از آ یول

 ...هم جوانه نزده بود دیام یاندک یحت

 !هنوز خوشحال بودند ...کوچه انداخت يناراحتش را به دختر و پسر انتها نگاه

 ....کرد یم تیشان به فروزنده سرا یاز خوشحال یکم کاش
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کننده اش هنوز  وانهیقار قار د يصدا یو اوج گرفت ول دیپنجره را بست ، کالغ از شاخه پر یبا کالفگ فروزنده

 ...بود دهیاز درون گوش فروزنده نپر

 ....را خاموش کرده بود لشیموبا نیاو هم مانند ژوب...را گرفت  نیتخت نشست و شماره ناژ يرو

 ...دید یرا م نیهر طور که بود ژوب دیبا

 .گرفت فردا به خانه آنها برود  میتصم

 

شد  یم يفرناز که سه روز. خانه که تلفن به صدا در آمد  يریمشغول گردگ دهیساعت ده صبح بود و فر حدودا

 ریزنگ زده بودند و ظاهرا خانم مد رستانیرا برداشت و جواب داد ، از دب یتلفن بود گوش کیآنجا بود چون نزد

را را با کف دستش  یدهانه گوش کهیکرد سپس در حال يمختصر یپشت خط بود ، فرناز سالم و احوالپرس

 :کرد گفت  یها را پاك م زیپوشانده بود رو به مادرش که خم شده و م

 !خوان با شما صحبت کنن یم....از مدرسه زنگ زدن...مامان -

به آن سمت  دهیانداخت و دست به کمر و خم زیم يحرف دستمال کهنه درون دستش را رو نیا دنیبا شن دهیفر

 .آمد 

 !مادر؟ هیک:  دهیفر

 !مدرسه باشه ریفکر کنم مد:  فرناز

 !با من چکار داره؟ ریخانم مد:  دهیفر

 . تلفن را از فرناز گرفت  یرا گفت و گوش نیا دهیفر

 شتریدر چهره مادرش ب یگذشت نگران یداد ، هر چقدر که م هیتک وارید و به ستادیهمانجا ا یشانیبا پر فرناز

او را در دست  يبازو یرا گذاشت رنگ به چهره نداشت ، فرناز با نگران یگوش دهیکه فر یگرفت ، وقت یجان م

 : دیپرس يسس با کنجکاو ندیبنش یصندل يگرفت و کمکش کرد تا رو

 !گفت ؟ یم یشده؟ چ یمامان؟ چ -

 :آمد گفت  یباال م ینفسش به سخت کهیدرحال دهیفر

و زودتر  امیگفت ب....شده ادیز بتشیغ اد؟یگفت فروزنده چرا چند روزه نم یم....گفت یم...مدرسه بود ریمد -

 ....موجه کنم

 :گفت  رتیچشمانش از تعجب گرد شده بود با ح کهیدرحال فرناز
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 !رفته؟ یچند روز کجا م نیپس ا.....شهیمگه م! چند روزه مدرسه نرفته؟! ؟یچ -

 ...گفتن داشته باشد ، دردمندانه به چهره متعجب فرناز چشم دوخت يبرا یآنکه پاسخ یب دهیفر

 یرود؟چه کار م یکردند که فروزنده هر روز به بهانه مدرسه کجا م یخودشان فکر م شیاکنون هر دو پ دیشا

 کند؟ 

 ...دیکش یداد و فقط انتظار م یانجام نم یدر واقع فروزنده کار خاص یول

کج شده  نیراهش را به سمت خانه ژوب ياز خانه گذاشته بود طور رونیمدرسه پا ب يچد روز هر بار که برا نیا

 ...دانست چرا یبود، نم

 ....دوخت یو چشم به در خانه آنها م ستادیا یم يساعت ها بدون حرکت پشت درخت قطور یول

شد فروزنده از  یاگر برف و بوران هم م یحت....ببارد يباران رگبار ایزننده بتابد مهم نبود که آفتاب سو شیبرا

 ...خورد یتکان نم شیجا

 ...!نیدوباره ژوب دنیکرد ، د یفکر م زیچ کیبه  فقط

 يکه صبح ها برا دید یرا م نیدوخت ، ناژ یو چشم به در م ستادیا یظهر آنجا م یکیبود که تا نزد يروز سه

که  ی، که مرد مسن دیرا د نایهم م يگردد ، چند بار یو ظهر ها دوباره به خانه باز م دیآ یم رونیمدرسه ب

 ....فتندر یآمد و با هم م یبود به دنبالش م دیسف يمدل باال میصحب آن ماش

 ...نبود نیاز ژوب يتمام مدت اثر یول

 نایآمده بود ، م نایود به دنبال مشده ب یخال شیداشت و پشت موها یروز هم همان مرد مسن که قد متوسط آن

 دهیکه پوش یپوست يجوان تر ساخته بود با پالتو یبود و آن را کم دهیخود رس ریبه صورت پ یحساب کهیدرحال

تملق از  ایقبل به رسم ادب  يمانند روزها هشد ، مرد ب نیراننده ماش يبرا يآمد و مشغول دلبر رونیبود از در ب

 .نشستن او باز کرد سپس دوباره سوار شد و براه افتادند  يآمد و در جلو را برا رونیب نیماش

مانده بود ،  یلیخ نیداد ، تا برگشتن ناژ یرا نشان م میاش انداخت که ده و ن یبه ساعت مچ ینگاه فروزنده

 ...مصمم بود که به سمت خانه برود و در بزند

همانجا  دنشیکرد و او مجبور بود باز هم در انتظار د یهر به نبودن متظا ای، خانه نبود و  نیحالت ژوب نیبدتر در

 ...ستدیبا

 دیشا دیرس یبه نظر م شانیپر یشمرده ، به سمت خانه رفت ، کم ییآمد و با قدم ها رونیاز پشت درخت ب پس

 يبرا ییبود که جا دیداشت آنقدر شد نیکه او در دلش نسبت به ژوب یعشق یول دیترس یم نیاز برخورد ژوب
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زنگ فشرد و منتظر ماند تا در باز شود ،  يدستش را رو يدیترد نینگذاشته بود ، بدون کوچکتر یترس باق

 : دیشن فونیرا از پشت آ نیژوب يصدا

 ه؟یک -

 یکم یکند ول یکه در چهره اش مشخص بود خواست خودش را معرف یاقیزد و با اشت یلبخند کمرنگ فروزنده

 .بعد منصرف شد 

دستش را دوباره به سمت زنگ برد و .  دیلب داد به گوشش رس ریز یکه فحش نیژوب یعصبان يصدا

 ....آن بردارد يکند تا انگشت سرد و کرخ شده اش را از رو یآنکه تالش یب....فشرد

 :تر از قبل پخش شد  یعصبان نیژوب يصدا

 ! یچه خبره؟ دستت رو بردار روان... يهو -

 .فشرد  شتریب....چیداشت که هفروزنده دستش را برن یول

کند و  یزود در را باز م ای رید نیقطع شد ، فروزنده با ترس به در چشم دوخت مطمئن بود که ژوب نیژوب يصدا

 .همان طور هم شد

 .سالم کرد  دیزنگ برداشت و با ترد يفروزنده دستش را از رو. آمد رونیب نیباز شد و ژوب در

 :زده گفت  رتیفروزنده ح دنیکه صورتش از خشم قرمز شده بود با د نیژوب

 !تو؟...یچ -

آن را احاطه کرده  ياز کبود يچشمانش گود افتاده و رد ری، به نظرش ز ستیبه چهره دردمند او نگر فروزنده

 .بود

 :کرد سر و وضعش را مرتب کند سپس گفت  یو سع دیخود کش شانیپر يبر موها یدست نیژوب

 !؟یکن یچکار م نجایا -

 :با بغض گفت  فروزنده

 .نمتیاومدم بب -

 

 :دوازدهم  قسمت

 

 :گفت  یبه داخل خانه انداخت سپس با کالفگ ینگاه نیژوب
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 ...و  يبه نظرم بهتر...من!...ستیخونه ن یشکیه...اوم -

 :گفت  تیبا قاطع فروزنده

 ...ستین یبه نظرم مشکل -

در را بست و پشت سرش راه افتاد  نیتا فروزنده داخل شود ، ژوب دیزد و خود را کنار کش يلبخند محو نیژوب

 :گفت  دیبه طبقه باال که رس یمنته يپله ها  کیفروزنده به نزد.

 اتاقت طبقه باالست؟ -

 ...آره: تکان داد و گفت  يسر نیژوب

 .نع شددستش را گرفت و ما نیخواست از پله ها باال برود که ژوب فروزنده

 .ارمیب ییبرات چا رمیم....ییرایپذ يتو نجایهم نیبش:  نیژوب

 :با اعتراض گفت  نی، ژوب دیاز پله ها باال دو يو با لجباز دیکش رونیدست او ب انیدستش را از م فروزنده

 !فروزنده...نرو باال -

عاقبت هم  دیدو یتند تر از او م یلیفروزنده خ یکرد مانع باال رفتن او شود ول یو سع دیناچار دنبالش دو به

راهرو آن طبقه بود برساند ، در اتاق را با عجله باز کرد و  يکه در انتها نیموفق شد خودش را به اتاق ژوب

 : دیرا از پشت سر شن نیژوب يچشمانش را به اطراف دوخت ، صدا

 

 !اتاقم؟ يتو يچرا اومد -

 ،  ستیبدون توجه به او ، جلوتر رفت و اطراف را نگر فروزنده

سوخته اش  يگارهایبود که از خاکستر س يگاریجاس کیکامپوتر پخش بود و کنار آن  زیم يرو يد یتا س چند

 ...شد ، معلوم بود که تازه است یهنوز دود بلند م

بدنه آن شکل  يتخت بود که رو يور ییبایز تاریو نامرتب او انداخت ، گ یآب یتخت يبه رو ینگاه فروزنده

تخت پراکنده  يکه رو یکوچک دویسف يشد چرا که متوجه بسته ها شانیقلب حک شده بود ، ناگهان پر کی

 :و گفت  ستیبود نگر ستادهیکه پشت سرش ا نیبود شد ، با خشم به ژوب

 !؟یکن یآخه چرا؟ چرا مواد مصرف م!...ه؟یچ نایا -
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تخت  يکوتاه به فروزنده ، رو يمنقبض کرده بود جلو آمد و با تنه ا تیرا از عصبان شیکه گونه ها نیژوب

به چشمان  تیبا عصبان کهیگذاشت و درحال شیپاها يرا به دست گرفت ، بدنه آن را رو تارشینشست و گ

 ...فروزنده زل زده بود مشغول زدن شد انیگر

 :خواند  یزد و م یم تاریگ

 

 نهیدلشوره م از ا همش

 نهیغمگ یلیچشمات خ هک

 عشق نیا يدونم تو ینم

 نه؟یریش یفرهاد چ واسه

 چشماش غرق چشماته؟ یک

 باهاته؟ نروزایا یک دل

 ...روزا نیقلب من ا آخه

 .مثل موهاته شونیپر

 یدون یتنگه و م دلم

 یبه آسون یکشت منو

 يبا من رها کرد منو

 ...یرونیاحساس و نیا با

 بود سهمم ییتنها نگو

 فهمم یعشقو نم نگو

 ، حرفات دروغ بوده نگو

 رحمم یب یلیکه خ نگو

 عشق منو انگار هنوز

 وارید نوریا يدیند

 من موندم و شعرم حاال

 ...تاریگ نیبغض ا يصدا
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 نهیب یحست رو م نگام

 نهیس يتو سیجا ن واسم

 ادتیشم از  یم فراموش

 ....نهیدلشوره م از ا همش

 

 ...دردمندانه نگاهش کرد نی، ژوب دیکش رونیرا از دست او ب تاریو گ دیکش تیاز عصبان یغیج فروزنده

محبوبش را  نیاز ا شیرا نداشت وگرنه ب قتیجرئت گفتن حق نیشده بود ، ژوب ياز چشمان فروزنده جار اشک

 هرگز دیخلوت عاشقانه که شا نیو از ا ردیخواست فروزنده را آرام کند ، در آغوشش بگ یداد ، دلش م یرنج نم

 ...شد لذت ببرد یتکرار نم شیبرا گرید

 ...دیترس یخودش هم از خودش م یول

 یاش آنطور بهش م يماریب دنیکه با شن یگرانیحالت نگاهش را مانند د ستینگر یم نهییها که در آ یتازگ

 ... دید ی، م ستندینگر

خودت ....یخودت را قبول نداشته باش....یخودت را شماتت کن....یدردمندانه است که خودت را محکوم کن چقدر

 ....مرده کی دیو شا....یرا بازنده فرض کن

 ياالن به نوشته ها نیفکر کند؟ او از هم يروزیزنده بود که بخواهد به پ گریمگر چقدر د....دوسال....کسالی

 ....کرد یسنگ قبرش فکر م يرو

 :زنان گفت  غیو جبا خود در کلنجار بود که فروزنده به سمتش آمد  همچنان

 ...بخاطر من...باشه؟....یمصرف کن دینبا گهید....نیژوب....؟یکن یمصرف م نایآخه چه مرگته که از ا -

 :زد و گفت  يپوزخند نیژوب

 !؟یهست یمگه تو ک....بخاطر تو؟ -

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 !يدوستم ندار یکن یتظاهر م يدونم که دار یم....خورم یگول حرفاتو نم گهید -

 :و گفت  دیکش یآه نیژوب

 ....ندارم اجیاحت یزن چیبه ه گهید...گهیمن د -

 :دو زانو کنار تخت نشست و گفت  فروزنده
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زنه  یداره داد م ؟يدید افتویق!....؟یکن یم ينطوریمن چه کار کردم که ا.... فهمم یواقعا نم....چت شده؟ -

 بشه؟ یکه چ ؟یکش یمواد م...؟یزن یم ارتیو گ نجایا ینیش یهمه روز م....يمعتاد

 :چشمانش را بست و با اندوه گفت  نیژوب

 .....کشم یزنم و درد م یم تاریگ -

 :گفت  یبا نگران فروزنده

 شد؟ یچ شتیجواب آزما یراست!...؟يکه داد هیشیمربوط به همون آزما!...درد؟ -

 :زد و گفت  يپوزخند نیژوب

 .خوبم یلیمن خ....الیخ یب -

 :با بغض گفت  فروزنده

 ....ستمیمن خوب ن یول -

 :گفت  یدستان او را در دست گرفت و با نگران نیژوب

 ؟یضیچرا؟ مر! ؟یستیخوب ن-

متوجه  نینگفت ، ژوب يزیو چ ستیگرفته بود نگر نیکه دستانش را محکم در ب نیبه دستان سرد ژوب فروزنده

 :نگاه او شد ، دستانش را عقب برد و با اندوه گفت 

 !بهت دست بزنه يمرد چیه يخوا یرفته بود که تو نم ادمی....ببخش -

 :گوشه لبش را گاز گرفت و گفت  فروزنده

 !يمرد چینه ه...يهر مرد....بهم دست بزنه يخوام هر مرد یمن نم....یکن یاشتباه م-

لبخند زد  یشکمش حلقه کرده بود ، در دست گرفت و با مهربان يرا که جلو نیدستان سرد ژوب فروزنده

 :مقدمه گفت  یزد ، فروزنده ب یبرق خاص جانیاز ه نیچشمان ژوب.

 یهمش داشتم خودمو سرزنش م....کردم یم هیکه همش داشتم گر ستیحالم خوب ن نیبه خاطر ا -

 دیدونم چرا همش با ینم یول....دوستت دارم یلیمن خ نیژوب....نیژوب...! با تو یبخاطر دوست....بخاطر تو...کردم

 ؟یشبا من با يخوا ینم گهیمگه من چکار کردم که د...باشه يما اختالف و دور نیب

فروزنده . بود ریکه از گوشه چشمان فروزنده سراز یاشک يبغض کرده بود و چشم دوخته بود به قطره ها نیژوب

 .به حرف آمد  نیخود گرفت ، ژوب نهیرد و به سمت سرا محکم در دست فش نیدستان ژوب
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تو با من ...ما دو تا از هم جداست يایدن...خورم یمن به درد تو نم...نیفروزنده بب...یستیتو اصال مقصر ن:  نیژوب

 ...داشتن تو رو ندارم اقتیمن ل...یشیم فیح

 آره؟...ادیاز اون خوشت م....اون دختره، سارا نمیبب! ؟يکرد یفکر نم ينطوریقبال ا....پس چرا قبال:  فروزنده

 ....ادیخوشم نم یزن چیاز ه گهیمن د:  نیژوب

 !از من؟ یحت:  فروزنده

درصد  کیبدون اگه  نویا...گفت شهیهست که نم ییحرفها هی ؟یدون یم....تو....يتو که فرشته ا....تو:  نیژوب

 !میبزنبهم  ایگفتم ب ینم....یشیمطمئن بودم با من خوشبخت م

 !با تو باشم خوامیمن م.....نگو نویا:  فروزنده

خوام  ینم....نییکشه پا یکه تو رو م یکس هی...هی....ماریب هی...معتاد بدبختم هیمن ! م؟یآخه مگه من ک:  نیژوب

 ...فروزنده ، من دوستت داشتم که اومدم جلو....نابود کنم تویزندگ

 !عقب؟ یکش یم يکه دار يدوستم ندار گهیپس د:  فروزنده

 .یزن یچرا؟ چون تو فقط حرف خودتو م یدون یم.....نداره يا دهیحرف زدن با تو فا:  نیژوب

 ....پس عقب نکش.... ياگه دوستم دار:  فروزنده

 ....دمیمن عقب نکش:  نیژوب

 !ه؟یچ نکاریپس اسم ا:  فروزنده

 !نهیبب نجایتو رو ا خوامینم....ممکنه برسه نیناژ ؟يبر شهیم....کنه یسرم درد م....خوام بخوابم یم:  نیژوب

فروزنده بلند شد و لبه تخت .تخت دراز شد  يو رو دیکش رونیدستان فروزنده ب انیدستان خود را از م نیژوب

 :نشست سپس گفت 

 ...من به خواهرم درباره تو گفتم -

 :گفت  یبا کالفگ نیژوب

 که من دوست پسرت هستم؟ یگفت یعنی -

 ...کان داد ت يسر فروزنده

 .اوهوم -

 ؟یبه مادر و پدرتم گفت نمیبب!... به خواهرش بگه؟ زویهمه چ دیمگه آدم با:  نیژوب

 !کنن یم اهیو روزگارتو س نجایا نیاونا که اگه بفهمن م:  فروزنده
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 :و گفت  دیخند نیژوب

 !هست اهیهم س ينجوریروزگارم هم -

 : زد و گفت  یلبخند کمرنگ فروزنده

 !میخواستگار يایب دیبا يخواهرم گفت اگه تو واقعا منو دوست دار -

 !کنن؟ یمگه همه دوستها با هم ازدواج م:  نیژوب

 ....رو دوست دارن گهیکه واقعا همد یییفقط اونا....نه همه شون:  فروزنده

 ؟يومدی یم دیا بااصال چر....یکن یمنو وسوسه م یتو ه یرابطه رو تموم کنم ول نیا خوامیم یمن ه:  نیژوب

 ؟یکن مییهوا ياومد

 :و گفت  دیدراز کش نیکنار ژوب فروزنده

 م؟یخواستگار يایم -

 :به سمت او برگشت و گفت  نیژوب

 پس فردا بعدازظهر خوبه؟..! امیم -

 !چرا فردا نه؟:  فروزنده

 !روزه نیپس فردا بهتر...نه؟ ایبه مامانم بگم  يطور هی دیباالخره من با:  نیژوب

 ....یتو بگ یهر چ:  فروزنده

 !دختر خوب نیآفر:  نیژوب

 ...بود یصورت معصوم او شد ، چقدر خواستن يمحو تماشا نیبست ، ژوب یچشمانش را به آرام فروزنده

 ....اش گرفت هیگر

 ...مثل سارا آشنا شود یبا دختران نکهیقبل از ا...داد  یخدا زودتر او را سر راهش قرار م کاش

 ...شد  مانیپش یدستش را دراز کرد تا صورت فروزنده را لمس کند ول یامبه آر نیژوب

 ...به او بخورد فشیخواست دستان کث یبود ، دلش نم شیآال یفروزنده پاك و ب وجود

 یانیبا پا....توام با عشق و آرامش یزندگ....دادیم یبه فرشته اش فرصت زندگ....گذاشت یبه او احترام م دیبا

 ....خوش

 ....شوهر او شود يکه قرار بود روز يرفت به نفع مرد یکنار م دیبا

 ....کرد یاحساس حسادت م چقدر
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کرد و فروزنده را فقط  یحس ، خودخواهش م نیچون ا....خوب نبود نجایا یول....خوب است یبودن گاه حسود

 ...دانست یاز آن خود م

 .دیرا در برابر خود د نیو چهره برافروخته ناژ فروزنده بود که در اتاق باز شد يباینگاهش به صورت ز هنوز

 .اتاق را پر کرد  يفضا نیناژ یعصب يصدا

 ...فروزنده نه....یبزن بیبه دوست من آس دینبا....؟یکن یچکار م يدار...! یه:  نیناژ

سپس  به سمتش آمد و او را از برادرش دور کرد نی، ناژ ستینگر نیچشمانش را گشود و با ترس به ناژ فروزنده

 :گفت  نیرو به ژوب

 !با فروزنده نه.....نیژوب....؟نهیحالتو هم بکن نیآخر یتونیساده س و م نیا ؟یکه چ يفکر کرد -

 :گفت  نیبه ناژ يبا دلخور فروزنده

 !نزد یبیبهم آس....نکرد يکار چیاون ه....حرف نزن ينجوریبا برادرت ا -

 ؟ینیبب شویبدبخت ياومد ؟يچرا اومد...برو...یدون ینم یچیفروزنده تو ه!...؟یدونیم یتو چ:  نیناژ

 :گفت  نیبود انداخت و رو به ناژ دهیتخت دراز کش يکه هنوز رو نیبا تعجب به ژوب فروزنده

 !؟یزنیحرف م یاز چ -

 :زد  ادیفر بایتقر نیژوب

 .....هر دو تون! رونیب دیاز اتاق من بر -

 نیبه لرزه افتاده بود ، ژوب نیبلند ژوب يصدا دنیفروزنده با شن يرفت ، شانه ها رونیبا حرص از اتاق ب نیناژ

 :گفت  دویکش یآه

 !بخاطر خدا...دیمنو تنها بذار -

 :کرد و گفت  نیبه ژوب يبرود رو رونیاز اتاق ب نکهیبه سمت در رفت ، قبل از ا یبه آرام فروزنده

 قرار پس فردا هنوز سر جاشه؟ -

 ...معلومه که سر جاشه.....علومهم: زد و گفت  یلبخند تلخ نیژوب

که گوشه اتاق افتاده  تارینگاه غمناکش را به گ نیژوب. رفت رونیتکان داد و از اتاق ب یسرش را به آرام فروزنده

 ...خواست آهنگ بزند یبود انداخت ، دلش م

 ...کرد یغمش را پنهان م دیبا....داشت ازیبه آن ن شیها هیگر ينشدن صدا دهیشن يبرا
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*** 

 . بود و حاال به نفس نفس افتاده بود  دهیوارد خانه شد ، تمام طول راه را دو یبا خوشحال فروزنده

زد ، انگار که بال در آورده بود و  یرا گوشه سالن پرت کرد ، چشمانش را بست و با خنده دور خود چرخ فشیک

 .قصد پرواز داشت

 !؟يکجا بود -

بودند  ستادهیو چشمانش را باز کرد ، مادر و خواهرش مقابل آشپزخانه ا ستادیمادرش ا یعصبان يصدا دنیشن با

 .دیرس یفرناز فقط نگران به نظر م یو ناراحت بود ول يشده بودند ، چهره مادر کامال جد رهیو از آنجا به او خ

 :گفت  یزد و جلو آمد سپس به آرام یلبخند کمرنگ فروزنده

 ...مدرسه بودم...خب -

 :گفت  تیبا عصبان دهیتکان داد و فر يسربا تاسف  فرناز

 ....زود باش جواب بده....هان؟ ؟یرفت یچند روز به بهونه مدرسه کجا م نیا -

 :دوباره حرف خودش را تکرار کرد  يبا خونسرد فروزنده

 ...مدرسه بودم.....من:  فروزنده

 !دروغ گفتن بسه گهید:  دهیفر

 !گمیمن دروغ نم:  فروزنده

 .....يدار بتیغ هیاونا گفتن تو چند روز.....امروز از مدرسه زنگ زدن....ده فروزن:  فرناز

 !گمیوگرنه به بابات م....زودباش بگو:  دهیفر

 :کرد که فرناز گفت  یم شیو دعوا دیکش یهنوز داد م دهینگفت ، فر يزیانداخت و چ نییسرش را پا فروزنده

 ...کنمیمن باهاش صحبت م....مامان-

 .بزند به آشپزخانه برگشت یحرف نیکوچکتر گریبدون آنکه د دیکه اصرار فرناز را د دهیفر

بوده است  یچند روز را با چه کس نیزد که او ا یحدس م بایجلو رفت و خواهرش را در آغوش گرفت ، تقر فرناز

، فروزنده هم با  کند فیتعر شیرا برا زیکرده است ، از فروزنده خواست به اتاق بروند و همه چ یو چه کار م

کرد ، فرناز  فیفرناز تعر يافتاده بود را برا وزکه امر یتمام اتفاقات یکرد و با خوشحال یاو را همراه لیکمال م

 : خواهرش گفت  يحرفها دنیبعد از شن

 خوبه؟.....بخره ینیریو ش وهیم گمیبه بابا م.....میآماده باش دیپس واسه اون شب با -
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 :و گفت  دیکش یاز خوشحال یغیج فروزنده

 !ممنونم....ممنونم..! آره -

 جانیه یلی، فروزنده خ دیرا به مادر بگو زیخواهرانه کرد و از اتاق خارج شد تا همه چ حتی، او راچند تا نص فرناز

 ...کرد یها را به مراسم آن شب فکر م هیزده بود و تمام ثان

 دارند؟  يو خانواده ش چه نظر نیژوب ندیبار با د نیاول يمادر و پدرش برا نکهیا به

 پدرش را جلب کند؟ تیتوانست رضا یم نیژوب ایآ

 شد؟ یم نیرفت و او همسر ژوب یم شیپ یبه خوب زیهمه چ ایآ

که قرار بود شب  یو به لباس دیتخت خواب دراز کش يزجر آور بود، رو شیگذشت ساعت ها برا چقدر

شال  کیو  دیپوش یآمد ، آن را م یبهش م یلیداشت که خ یسارافون گلبه کیبپوشد فکر کرد ،  يخواستگار

 .کرد تمام مدت صاف راه برود  یم یکرد و سع یمیمال شیگذاشت ، آرا یمتناسب با آن م

و  دیچ یم شانیدار نقره ا هیپا ینیکرد ،فنجان ها را بصورت مرتب در س یم شیصدا ییرایمادرش از پذ یوقت

 يچا ینیشمرده با س ییو قدمها نیدلنش يکرد سپس با لبخند یرنگ مادرش پر م ییآلبالو يدرونشان را با چا

 دارانهیگرفت او نگاه خر یم رشوهرشماد يجلو یکرد ، وقت یتعارف م يشد و به مهمانان چا یم ییرایوارد پذ

 :گفت  یم یانداخت و با چرب زبان یبه او م يا

 !ممنونم عروس قشنگم -

 .زد یم یچشمک یزد و پنهان یگرفت حتما او لبخند م یکه م نیناژ يجلو

 یعرق است و متوجه م سیکه سر و صورتش خ دید یگرفت م یم نیرا مقابل ژوب يچا ینیس یوقت سرانجام

 ...جمع ،سخت است نیسنگ ياو هم تحمل نگاه ها يشد که برا

 دییبفرما: گفت  یبا متانت دخترانه اش م آنوقت

 .کرد یتشکر م شیرایگ يبا صدا کرد و ینگاهش م نیژوب و

 ...داد رونیب یزد و نفسش را به آرام ياتفاقات ، لبخند کشدار نیبا تصور ا فروزنده

 ....فکر کند شیایکرد به رو یرا بست و سع چشمانش

 ....را گم کرده بود شیاهایرو نیژوب یول..! فکر کردن خوب است اهایبه رو چقدر

با بغض مشغول  نیبود ، ژوب شیاهایبود و غرق رو دهیتخت دراز کش يراحت رو الیلحظه که فروزنده با خ آن

 ...بود شیبستن چمدان لباس ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 

 : زدهمیس قسمت

 

کرد ، به  یحس م یخود به خوب ينگاه مادر و پدرش را رو ینیمعذب شده بود ، سنگ یلیشام خ زیسر م فروزنده

 یدرباره ش خواهد کرد ، گاه یبود که پدرش چه قضاوت نیا داد ، نگران یخاطر لقمه ها را به زحمت فرو م نیا

فرناز تمام مدت  یتا چه اندازه نگران است ول اندو اشاره به او بفهم مایکرد با ا یم یکرد و سع یبه فرناز نگاه م

 .نگاهش به بشقاب خودش بود

مادر و پدرش به اتاقش پناه برد ، به  ياز نگاه ها افتنینجات  يشام بلند شد و برا زیزود از سر م یلیخ فروزنده

دانست که دارند درباره او و  یم. آمد  یپچ پچ م يصدا رونیکرد خوب گوش کند از ب یداد و سع هیدر اتاق تک

 .کنند یخواستگارش صحبت م

او پرداخته بود ، فروزنده  يکرد و فرناز به جانب دار یرا کامال به در چسباند ، پدرش داشت غرغر م گوشش

با آنها  نیژوب تی، فرناز داشت درباره وضع دیاز او نشن ییصدا یخواست نظر مادرش را هم بشنود ول یلش مد

 نیهم يو رو در رو صحبت کنند ، برا ندیایکه فرناز از آنها خواست به اتاقش ب دیکرد ، فروزنده شن یصحبت م

ت و خود را مشغول درس خواندن برداش ریتحر زیم ياز رو یبرداشت ، کتاب زیبه سرعت به سمت تختش خ

را از استرس  شیزده بود و اشت ناخن ها جانیه یلی، فروزنده خ دیبا دست به در اتاقش کوب ینشان داد ، کس

 . دیجو یم

 تو؟ میایب میتون یفروزنده جان؟ بابا م:  دیپدرش را شن يبعد صدا یکم

 :مشهود بود گفت  شیکه در صدا یسپس با ترس دیکش قیچند نفس عم فروزنده

 !تو نیایب....بله -

فرناز . فروزنده وسط آنها بود  کهیباز شد و هر سه نفر آنها وارد اتاق شدند ، پدر و مادر کنارش نشستند طور در

 .نشست و مهربانانه لبخند زد  ریتحر زیهم پشت م

انداخت  نییناچار سرش را پاداد آنها بحث را شروع کنند ، به  حی، ترج دیچه بگو دیدانست با ینم فروزنده

 .سرزنش پدرش بود  دنی، هر لحظه منتظر شن دیتپ یم يقلبش به تند کهیدرحال.

 :و گفت  دیدخترش کش يبر موها یدست دیحم

 ...شده دایخواستگار پ هیتو  يبرا نکهیدرباره ا....بما گفته ییزایچ هیخواهرت ....فروزنده جان...خب -
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 :تکان داد و گفت  یسرش را به آرام فروزنده

 ....ما فقط...ما -

 :فرناز نگذاشت او حرفش را بزند و بالفاصله گفت  که

فروزنده به خونه  يرفت و آمدها نیهم يتو نکهیمثل ا....نیش ، ناژ یبرادر همکالس....هست نیاسمش ژوب -

 ... دهیدوستش بوده که اونو د

آنها نکرده  یبه دوست يگفت و اشاره ا یدروغ م يردکه در کمال خونس ستیبه خواهرش نگر رتیبا ح فروزنده

خواهرش زد و او را مطمئن ساخت که اوضاع تحت کنترل  يبرا یمناسب چشمک تیموقع کیفرناز در . بود 

 .است 

 :گفت  دهیفر

 !گرفتن ؟ یبه ما و اجازه م زدنیزنگ م هی دینبا نایحاال ا -

 :داد و گفت  یدخترش را تکان يشانه ها دهیفر

 ان؟یبهت گفته واسه پس فردا شب م یک....با تو هستم -

 :او پاسخ داد  ي، فرناز به جا ستیبه خواهرش نگر یبا نگران فروزنده

 !و از اون خواسته که به شما اطالع بده....به فروزنده گفته نویخود مادر پسره ا -

 ....کردن یو رسما اعالم م زدنیبهتر بود به ما زنگ م یول:  دیحم

 !اند دهیما رو پسند يکه فروزنده  نهیمهم ا.....دیریگ یسخت م نقدریچرا ا....بابا يا:  زفرنا

رفتند ،  رونیاز اتاق ب یحرف نینکردند و بدون کوچکتر یکدام اعتراض چیحرف فرناز ، نه پدر نه مادر ه نیا با

 :فرناز به سمت خواهرش آمد و گفت 

 ؟یشناس یرو م نیآخه تو چقدر ژوب....فروزنده بگم یدونم بهت چ ینم....دونم یواقعا نم -

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا یبا شرمندگ فروزنده

 ....منم دوستش دارم....اون منو دوست داره -

 :گفت  یو با ناراحت دیکش یآه فرناز

 ....ینش مونیانتخاب پش نیبعدا بخاطر ا دوارمیفقط ام -

، حاال فقط  دیکش یاز خوشحال یکوتاه غیتنها شد ج یبرود ، وقت رونیمنتظر ماند تا خواهرش از اتاق ب فروزنده

 ...دیکه فرا رس دیهم طول نکش یلیکه خ ی، شب دیکش یرا م يانتظار شب خواستگار
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در آستانه شب  نکیکرد و ا یشده بود و در مرتب کردن خانه به مادر و خواهرش کمک م داریصبح زود ب از

 یوسواس شده بود ، احساس م یلیخ یول دیرا پوش شید ، چند بار سارافون هابو یمشغول انتخاب لباس مناسب

نخواسته بود حضور داشته  عموکرد که پدرش از خانواده  ی، خدا را شکر م دیآ یکدام بهش نم چیکرد رنگ ه

 ...کرد  یوسواس ، مسخره اش م نیباشند وگرنه اگر ماهان االن آنجا بود به خاطر ا

که  یاز سارافون ها را انتخاب کند ، آخر سر هم همان سارافون گلبه یکیمادرش ، مجبور شد  يصدا زدن ها با

توانست به  یپدرش را م یآمد چهره عصبان ییرایبه پذ یرفت ، وقت رونیدوست داشت را انتخاب کرد و از اتاق ب

نگاهش به . داد  یکان مت یحالت عصب بهرا  شیکاناپه نشسته بود و پاها يرو نهیکه دست به س ندیوضوح بب

اشاره کرد ، فروزنده با تعجب به  يواری، فرناز با چشم و ابرو به ساعت د دیکه فرناز نشسته بود چرخ یسمت

  ....نه بود کیاش نشست ، ساعت نزد یشانیپ يرو ي، عرق سرد ستیساعت نگر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . دیشنمادرش را از پشت سر  یعصبان يصدا....است امدهیهنوز ن نیدانست چرا ژوب ینم

 ...!انیب خوانیخواستگارا کجان؟ نکنه نم نیپس ا:  دهیفر

 :گفت  ینگفت ، فرناز با نگران يزیو چ ستیبه مادرش نگر یشانیبا پر فروزنده

 !کجان نیبب....زنگ بهشون بزن هی ایفروزنده جون ب -

 ییتلفن رفت سپس با انگشت ها زیگذشت به سمت م یاز کنار پدرش م کهیتکان داد و درحال يسر فروزنده

 ....جواب نداد چکسیه یزنگ خورد ول یلیرا گرفت ، خ نیلرزان شماره خانه ژوب

 ....فروزنده هم نگران شده بود حاال

 :و گفت  ستیبه فروزنده نگر یحوصلگ یبا ب دیحم

 !شد؟ یچ -

 ....داره یرو بر نم یگوش یکس:  فروزنده

 ...ریدوستتو بگ لیخب موبا:  فرناز

 ...هستن ییعجب آدما!....وقت اومدنه؟ گهیآخه االن د:  دهیفر

 ....رمیگ یرو م نیاالن شماره ناژ:  فروزنده
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 .زود باش فقط:  دیحم

شده بود و قصد  دیدهد ، ناام یدانست چرا او هم جواب نم یرا گرفت ، نم نیشماره ناژ یبا ناراحت فروزنده

 ....جواب داد نیگذاشتن تلفن را داشت که ناژ

 

که نگاه شکست خورده فروزنده به  دیینپا يریاند سوال کرد ، د امدهیچرا آنها ن نکهیدر مورد ا یبا نگران فروزنده

 ...نگاه غضبناکش پدرش افتاد و بعد از پدر به مادر و بعد از مادر به فرناز

برگشت تا چشمان  واریفروزنده به سمت د...را از نگاه فروزنده بخواند زیبود که توانست همه چ یتنها کس فرناز

آشکار مشغول صحبت بود ، سربسته و رمز  یکه در دل داشت نکند ، با بغض یرا متوجه غم یاشک آلودش کس

 .کوتاه و نامفهوم  یگفت ، با کلمات یآلود سخن م

 ...چطور؟...؟یک...آره...اوهوم

را گذاشت ،  یگوش یوقت دیطول نکش قهیدق کیاز  ترشیب نیکرد ، مکالمه اش با ناژ یاز چرا استفاده م شتریب

 .را شروع کرد  دنیبود که پرس ينفر نیاول دیحم

 !ومدند؟یگفت ؟ چرا ن یم یچ:  دیحم

کرد توان نگاه کردن در چشمان پدرش و  یو به سمت پدرش برگشت ، احساس م دیکش یقینفس عم فروزنده

 ...مجبور بود یدروغ گفتن را ندارد ول

 ! مارستانیهمه رفتند ب....حال مادربزرگش بد شده...گفتش که:  فروزنده

 بده؟ یلیحاال وضعش خ....آخه...! يوا:  دهیفر

 .اوهوم:  فروزنده

 نییکرد ، فروزنده سرش را پا یتکان داد و نگاهش به فرناز افتاد ، فرناز با مالمت نگاهش م يسر فروزنده

 قتیبود حق دهیت بود که خودش را نگاه دارد ، فرناز که فهمسخ یلیکند ، خ هیخواست گر یانداخت ، دلش م

خواست بلند داد بزند و  یشده بود ، دلش م شانیکند پر یاست و خواهرش از گفتن آن امتناع م يگرید زیچ

 : دیبگو

 !شده؟ یفروزنده واقعا چ -

 .شدن پدرش باعث شد که خاموش بماند  یخواست ، عصبان یدلش نم نکهینتوانست، نه ا یول

 :گفت یبلند شد و با ناراحت شیمراسم خرد شده بود ، از جا نیکه اعصابش از برهم خوردن ا دیحم
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اصال من از همون اول دلم ...تو حال مادربزرگشون بد بشه؟ يشب خواستگار دیدرست با!!....شه؟یآخه مگه م -

 !ومدنیخوب شد که ن....رنین به ما تا اجازه بگزنگ نزد هی یحت....انیب ناینبود ا یراض

شروع به مالمت دخترش نکرد  گریفروزنده ، خودش را نگه داشت و او د هیکه با گر دیبگو يزیخواست چ دهیفر

 :به سمت در خانه رفت و گفت  یبا حالت عصب دی، حم

شد  نجوریحاال که ا!...به؟یغر هیرو رد کنم و تو رو بدم به  یخوب نیپسر به ا....ییبرادرزاده من ، به اون آقا -

 !!!دیستیمعلومه قسمت هم ن....افته یاالن جلوتون داره سنگ م نیاز هم....ستمیوصلت ن نیبه ا یاصال راض

 :کرد و گفت  دهیبه فر يرو سپس

 !و فروزنده رو نشون کنن انیپاشن ب....داده تیو بگو فروزنده رضا نایفردا زنگ بزن به داداشم ا! خانم-

 .رفت و در را محکم پشت سرش بست  رونیباشد ، از خانه ب ینظر کس دنیمنتظر شن نکهیبدون ا و

 :گفت  هیبه سمت مادرش رفت و با گر فروزنده

 !کنم مامان  یمن با ماهان ازدواج نم -

 :و گفت  دیکش یپوف فرناز

 !بچه؟ یکن یم ينجوریآخه چرا ا -

 :گفت  يدبا خونسر دهیفر

 !زنم  یحرف بابات حرف نم يکه من رو یدون یم -

که در دل  یقتیفکر بود که برود و از حق نی، فرناز در ا دیو به سمت اتاقش دو دیکش تیاز عصبان یغیج فروزنده

 . اوردیکوچک خواهرش نهفته بود سر در ب

 .از شب گذشت ، فرناز به اتاق خواهرش رفت  یاوضاع خانه آرام شد و پاس یکم یوقت

اش  ینیآب ب یرو به رو چشم دوخته بود، گاه واریماتم زده به د يتخت کز کرده بود و با چهره ا يرو فروزنده

 .دیلرز یو همزمان با آن چانه اش م دیکش یرا باال م

 :داد و گفت  یتکان شیتخت نشست ، فروزنده به شانه ها يکنارش رو فرناز

 !با من کرد؟ نکارویچرا؟ چرا ا -

آنقدر دشوار بوده که  شیبرا قتیدانست که تحمل حق ی، م ستیبه چهره غم آلود خواهرش نگر یبا ناراحت فرناز

 .کند خودش لب باز کرده بود  یسوال نیاو کوچکتر نکهیقبل از ا

 چکار؟:  فرناز
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 ...منو خرد کرد نیژوب:  فروزنده

 ...يمادربزرگه رو از خودت درآورد هیدونستم که قض یم:  فرناز

 عشق اصال وجود داره؟....فرناز؟ بمن بگو:  فروزنده

 !؟...يداغون شد نقدریبهت گفت که ا یچ نیناژ....زم؟یشده عز یچ:  فرناز

 !گفت اون رفته...ستیخونه ن نیگفت که ژوب....اون گفت....نیناژ:  فروزنده

 کجا رفته؟:  فرناز

 ... دور یلیخ....دور:  فروزنده

 ....که یبگ يخوایتو م.... نمی؟ بذار بب....یعنی:  فرناز

پس چرا با ....فرشته ام هیگفت من  یم....گفت دوستم داره یم....کرد فیخوار و خف نکاریاون منو با ا:  فروزنده

 !کرد؟ نکارویمن ا

 !بوده یخوب یلیخ يروغگومطمئنم اون د یول....دمیکه عقل و هوش رو از سر تو برده ند ینیمن ژوب:  فرناز

 آره؟...کردم یبچگ:  فروزنده

 ...شنیبچه ها که عاشق نم....يکرد یجوون:  فرناز

 !زود باور کردم یلیرو خ نیژوب يمنم حرفها...منم .....بچه ها زود باورن:  فروزنده

اما  ند،یخواست که او را آنطور رنجور و گرفته بب یداد ، نم يو خواهرش را در آغوش خود جا دیکش یآه فرناز

 ...کرد یم یمرحله را ط نیا ستیبا یفروزنده م

 ...ینیب یچشمانت م ينفر را در جلو کی، فقط  يشویعاشق م یوقت

 ....، صادقانه یکن یم هیرا به او هد قلبت

 ....افتد یجور اتفاق م کی شهیهم

 ....شکند یا مقلبت ر ای.....دهد یقلبش را به تو م ای

از آن  يزیچ گریکرد د یبود که احساس م تشیاز آن غرور و شخص شتریفروزنده هم شکسته بود ، اما ب قلب

 !نمانده است

 .آرام و مطبوع داد  یخود را به صبح يطور که بود آن شب کشدار و پر آشوب گذشت و جا هر

کالم هم با او  کی یبرود ،صبحانه را در کنار پدر و مادرش خورد ، پدرش حت رستانیآماده شد که به دب فروزنده

 ....!حس مالمت شدن....داد یبود که فروزنده را عذاب م نیصحبت نکرد و ا
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 ینبود به سمت خانه دوستش م رستانیمقصدش دب یروح از خانه خارج شد ول یو ب دهیماس یبا نگاه فروزنده

که  یدرست در همان شب نیژوب کبارهیو  بیکرد و به علت رفتن عج یرو صحبت م رو در نیبا ناژ دیرفت ، با

 .برد  یم ی، پ دیایب شیقرار بود به خواستگار

 !کرد؟ یبا او م يکار نیچن دیبود؟ چرا با یشوخ کی...، قول نبود؟ نیقول ژوب ایآ

 رونیب نیخانه آنها رساند و منتظر شد ناژ ي، به جلو نیزودتر از زمان خروج ناژ يا قهیخودش را چند دق فروزنده

 ....داشت دیترد یخواست جلو برود و خودش زنگ خانه را بزند ول يچند بار.  دیایب

غم  يآمد ، نگاه او هم بو رونیاز خانه ب نیشود ، ناژ روزیپ شیدهایفروزنده بتواند در جدال با ترد نکهیاز ا قبل

 . دیشد آن را فهم یچهره اش م داد ، به شدت در فکر بود ، از حالت یم

 یهق هق ب يتوانست صدا یکرد ، فروزنده م یم هیداشت گر نیجلو رفت و پشت او قرار گرفت ، ناژ فروزنده

آنکه او را متوجه حضور خود کند ، همانطور  یاو گذاشت و ب يقدم ها يرا جا شیسابقه اش را بشنود ، قدمها

 ...پشت سرش راه افتاد

 یکمر جابه جا م يو آن را رو دیکش یاش را م یکوله پشت يبندها یرفت ،گاه یاف راه مآهسته و ص نیناژ

با او حرف بزند  يتواند کلمه ا یدانست م یفکر بود که چطور اعالم حضور کند ، اصال نم نیکرد ، فروزنده به ا

 ....نه ای

از مچاله شدن جعبه  یناش يتکلم را از او گرفته بود ، سرانجام صدا ییفشرد و توانا یرا م شی، گلو بغض

بود  کشینزد یلیرفت و خ یکه پشت سرش راه م يبه فرد نیفروزنده ، باعث شد ناژ يبوت ها ریز ییمقوا

 ...ستادندیا دوکه با نگاه آشفته فروزنده برخورد کرد ، هر  نیناژ انیکند ، نگاه گر ینگاه

 ....و به صحبت باز شوند....فتندیود که به حرکت بنوبت لب ها ب حاال

 ...گوش ها بود که بشنوند نوبت

 ...قلب ها بود که آزرده بشوند نوبت

اش را پاك کرد و  ینیبا پشت دست آب ب نیباال برد ، ناژ یکه مقنعه فروزنده را کم دیبه ناگاه وز یمیمال مینس

 :گفت 

 !؟یکن یچکار م نجایتو ا.....سالم -

 !؟يزد شبیبود که د یاون حرفا چ نیناژ....نیناژ!...کنم؟ یچکار م نجایا:  فروزنده

 !رفته نجایاز ا نیژوب...من بهت دروغ نگفتم:  نیناژ
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 !قرار بود با مامانت حرف بزنه.....خونه مون ادیم شبیخودش بهم گفت که د!.....شه؟یمگه م:  فروزنده

 !اداشم دوستت نداشتد....که یدرك کن دیبا....زمیعز:  نیناژ

 ....اون دوستم داشت:  فروزنده

 !نیهم....وقتش رو با تو بگذرونه خواستیفقط م! نه:  نیناژ

 ....کنم یمن باور نم....دروغه نیا....دروغه:  فروزنده

 دروغه؟ یگیبعد تو م....رفته  رانیاز ا شهیاون واسه هم:  نیناژ

 ....که گفت انجام ندادم؟ چکار کردم که  يمگه من هر کار:  فروزنده

 یدوست دختر م کیفقط تو رو به چشم  نیژوب! فروزنده  يکرد یرو با هم قاط یتو عشق و دوست...تو:  نیناژ

 .....شترینه ب دید

 !؟ نیچرا ناژ اد؟یپس چرا بهم قول داد ب!....شه؟یمگه م:  فروزنده

 !مردا بود نیاز هم یکیهم  نیژوب....کنن یکمتر عمل م....زننیحرف م ادیمردا ز:  نیناژ

حتما ...آره....ادیحتما تو و مامانت از من خوشتون نم!!...؟یکن یمن خراب م شیداداشت رو پ نقدریچرا ا:  فروزنده

 ....رو فراموش کنم نیکه من ژوب دیدروغا رو درست کرد نیا....نهیهم

 !چرند نگو:  نیناژ

 نمیشیم نجایدر خونتون و هم امیاگه هم شده هر روز م...کنم یفراموشش نم چوقتیمن ه....بدون نویا:  فروزنده

 یتون ینم! یکن میاونو از من قا یتون ینم....نمشیب یمن باالخره م....رونیب ادیاز در خونه ب نیتا عاقبت ژوب

 ....نیناژ

 :زد  ادیفر تیبا عصبان نیدور شد ، ناژ نیاز ناژ انیرا گفت و گر نیا فروزنده

 ...!اونقدر منتظر بمون که موهاتم همرنگ دندونات بشه...باشه -

 ....توانست یکرد؟ نم یم رونیرا از دل فروزنده ب نیعشق ژوب دیداد ، چطور با رونینفسش را با حرص ب نیناژ

 ...را انجام دهد نکاریتوانست ا یرا به دست زمان بسپارد، تنها زمان م فهیوظ نیگرفت تا ا میتصم

 ....روز گذشت آن

 ...هم گذشت گرید يروزها

 ...فتدیب یآنکه اتفاق یب....خورد یهمانطور پشت سر هم ورق م یزندگ دفتر

 ....گردد یهرگز برنم گرید نیآنکه فروزنده باور کند ژوب یب
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 ....برود یکه در قلبش بود رو به خاموش یعشق يآنکه لحظه ا یب

در وجود  یو سر زندگ یخوش يقطره ها نیآخر دنیکه در حال مک شده بود لیتبد ي، به دشمن خونخوار زمان

 ....فروزنده بود 

 ...شد یگذشت ، فروزنده ساکت تر و افسرده تر م یروز که م هر

 ....تا آن روز که...کرده بود دایپ یاش ، افت محسوس یشده بود و نمرات درس يو منزو ریگ گوشه

 ....خسته خود حس کرد يرا کنار قدمها يمرد يقدم ها يصدا

 ...گشت یبه خانه برم رستانیروز کسل کننده در دب کیروز که بعد از گذشت  همان

 

 :چهاردهم  قسمت

 

خفه کفش  غیج يکند ،صدا یم بشیدارد تعق یکرد کس یآمده بود ، احساس م رونیکه از مدرسه ب یوقت از

شد ،  یمخف واری، با عجله پشت د دیه رسک يتوانست بشنود، به نبش کوچه بعد یآن شخص را م یچرم يها

 .دید....بعد هیو چند ثان ندیکننده اش را بب بیآماده بود که چهره تعق

شد  یم یهشت ماه بایتقر. اش نشست  یشانیدر پ یاخم اریاخت یکرد که ماهان باشد ، ب یفکرش را نم اصال

 ...او بیدر تعق....اآنج...ماهان....رفت و آمد نداشتند و حاال شیکه با خانواده عمو

حوصله آن پسر  نکهیداشت ، با ا ییجادو يلبخند شهیشد که مثل هم رهیبه صورت جذاب ماهان خ فروزنده

کنار چانه  یکه داشت را کامال اصالح کرده بود حت یشیبه خنده افتاد ، ماهان ته ر یشوخ و سمج را نداشت ول

 .بود ، معلوم بود که با عجله اصالح کرده است  دهیبر غیاش را هم با ت

 

 !جادوگر: لب گفت  ریانداخت و با خنده ز نییسرش را پا فروزنده

 .اش را جلو داد  نهیرنگش را با دست صاف کرد و س يمردانه سرمه ا راهنیپ قهی ماهان

 !سالم:  ماهان

 .به ماهان زل زد  يجد یلی، خ دینخند گرید فروزنده

 !جواب سالم واجبه ها....سالم کردم:  ماهان

 !من که سالم دادم...؟يدینشن:  فروزنده
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 ....دمینشن:  ماهان

 !دکتر بده هیحتما برو گوشتو نشون :  فروزنده

 ؟یکن يلجباز دیبا میرس یچرا هر وقت به هم م:  ماهان

 ....نکردم يمن لجباز:  فروزنده

 ....یمون یفکر کردم منتظرم م:  ماهان

 !منتظر تو ؟....من؟:  فروزنده

 نگفت؟!...قرار بود زن عمو بهت بگه....آره:  ماهان

 :اش زد و گفت  یشانیکه صبح مادرش زده بود ، افتاد ، با دست محکم بر پ یحرف ادیکه تازه  فروزنده

 !رفته بود ادمی....آخ -

 :زد و گفت  یلبخند تلخ ماهان

 !چهب یشیبزرگ م يدار....رفته بود؟ ادتی -

 .گر گرفت  فروزنده

 ! ستمیمن بچه ن:  فروزنده

 !کر شدم ....نزن  غیج....خب حاال:  ماهان

 !با مامان جونم دعوا گرفتم یبه عرضتون برسونم سر قرار امروز با شما من کل دیبا:  فروزنده

 ؟يمنو دوست دار نقدریا یعنی....واقعا ؟يبخاطر من دعوا کرد:  ماهان

 :زد و گفت  يرا از حرص بهم فشرد ، ماهان پوزخند شیدندان ها فروزنده

 ؟یتو منو دوست داشته باش....تو؟....کنم؟  یتونم باهات شوخ ینم....یمنفجر بش يخوا یانگار م....يوا....يوا -

 ...محاله

 ؟....يو بر یکش یچرا راهتو نم....ادیازت خوشم نم یدون یتو که خودت م....کالیآ بار:  فروزنده

 ....فرصتم هیمنتظر :  ماهان

 !فرصت؟:  فروزنده

 ....خوامیفرصت م هیازت .... آره: ماهان

 !بشه؟ یکه چ:  فروزنده

 ....بشناسمت يکه اجازه بد:  ماهان
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 ! یشناس یتو که منو خوب م:  فروزنده

 ....که بهتر بشناسمت:  ماهان

که  ییها هیگر ادیکرد ،  یدار م حهیبود که قلبش را جر يمکث کرد ، چشمان ماهان طور يلحظه ا فروزنده

 ...عشق ،التماس کردن يدانست که چقدر سخت است برا یم....کرده بود افتاد نیعشق ژوب يبرا

 ....که زد او را دگرگون کرد یبه او بدهد که ماهان با حرف یآنطور ماهان را خرد کند ، خواست فرصت امدین دلش

 .فرصتت شروع شد....باشه:  فروزنده

 !دمیفرصت بهت م هیمنم ...خب:  ماهان

 !؟یچ:  فروزنده

 !گهیشناختن بهتر همد يبرا....فرصت به تو هیو منم  يدیفرصت به من م هیتو :  ماهان

 !دیشما همتون مثل هم....فکر کنم يمرد چیبه ه خوامینم گهیمن د....ماهان یول....شناخت؟:  فروزنده

 !دیشما زنها هم همتون مثل هم:  ماهان

 ...میما بهتر:  فروزنده

 !میما بهتر.....جونم رینخ:  ماهان

 ...دییوفا یشما ب:  فروزنده

 ...يادیز...دیبا وفا هست يادیشما ها ز....میستیوفا ن یب:  ماهان

خواست به آغوش او  یکرد دلش م یماهان آنقدر صادقانه صحبت م یگوشه لبش را گاز گرفت ، وقت فروزنده

 ...کند هیگر ریدل س کیبرود و 

 ....که از عشق اولش خورده بود یشکست بخاطر

 ...عقب بماند یکه باعث شد از زندگ یمنیبد یخاطر دوست به

 ...اتاقش قاب کرده بود وارید يمدت ، رو نیکه در ا ییتنها يخاطر همه لحظه ها به

 ....بد يخاطره ها بخاطر

 شیکه هرگز رها يمرد....هرگز سست نشود که یآغوش....آغوش محکم کی....داشت ازیمرد ن کیآغوش  به

 ....نکند

 گفت؟ یرا به ماهان م نهایا دیبا ایآ

 ...زدیبر رونیتمام احساساتش را ب یدر اوج ناراحت یفروزنده مغرورتر از آن بود که حت....نه
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 تمام....نگاهش خشک....ساکت ماند....که در وجودش بود را به ماهان نشان دهد یخواست ضعف ینم دلش

 .....!وجودش اشک آلود

 ....خواست که آرامش کند یدلش م....فروزنده شده بود يوجود ماهان متوجه لرزش شانه ها نیا با

عشق از دست  ادی گریکند که او د هیهد یدختر دوست داشتن نیخواست آنقدر عشق و محبت به ا یم دلش

 ....فتدیرفته اش ن

 .عاشق یلیخ دیو شا....و ماهان صبور.....مقاوم بود فروزنده

ماهان به  یول....باور و مسخره بود رقابلیکرد ، غ یم دادیو فحشا ب انتیکه خ يمفهوم عشق در جامعه ا هرچند

 ....داشت مانیعشقش ا

فن را بردارد و تل یباعث شده بود بعد از هشت ماه قطع ارتباط خانواده اش با خانواده عمو ، گوش مانیا نیهم و

 ....بخواهد اجازه دهد بعد از مدرسه به دنبال فروزنده برود شیاز زن عمو

 ....کند یرا عوض م زهایچ یلیخ دارید نیدانست که ا یم.....دید یفروزنده را م دیبا

 

*** 

 ؟يخوریم یچ -

 رهیبود ، خ زیم يرو يبا جعبه دستمال کاعذ يکشدار به فروزنده که مشغول باز يرا گفت و با لبخند نیا ماهان

 .نگفت  يزیرا باال انداخت و چ شیشانه ها یتفاوت یشد ، فروزنده با ب

شاپ را باز کرد و  یکاف يباشد ، منو ریتوجه و سر به ز یخواست فروزنده آنطور ب یکه اصال دلش نم ماهان

 :گفت 

 ...آقا؟ آقا بله با شمام!...خوبه نیآره هم...میاصال چطوره دو تا هات چاکلت سفارش بد -

با  یندارد، ول یخوب انهیبا شکالت م ادیدانست که او ز یبه فروزنده انداخت ، م ینگاه مین یبا بدجنس ماهان

 .شاپ اشاره کرد و سفارش هات چاکلت داد  یوجود باز هم به مسئول کاف نیا

 :و گفت  دیکش یپوف فروزنده

 !ست ندارممن شکالت دو یدون یتو که م -

 :و گفت  دیخند ماهان

 !که گوشتت تلخه نقدریا...واقعا ؟ چه جالب آخه شکالت هم تو رو دوس نداره -
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 :شد و گفت  یعصبان فروزنده

 ....من!...؟یگفت یچ -

 یزندگ!  از دست و پا زدن؟ يخسته نشد...آب شنا کن انیهم شده سمت جر کباریفروزنده ! بسه....اه:  ماهان

 !یزندگ....کن فروزنده

 !؟یچ:گفت  رتیبا ح فروزنده

 :و گفت  دیکش یآه ماهان

شکل ممکن عاشقش  نیبه بدتر...اومد سراغت یکی....یدوست پسر داشته باش هیبود که  نیآرزوت ا -

دنبال  نقدریچرا ا ؟یکن یزندگ يعاد دیچرا نبا....دختر يسر شکته شد...شکل رهات کرد نیبه ساده تر...يشد

 ؟يریبچه گونه م جاناتیچرا دنبال ه ؟یطر کردنخ

 رفت؟ ادتی....یگیم شهیخودت هم....من بچه ام:  فروزنده

بلند  دیو دوباره با يبار افتاد هی...يبزرگ شد گهیاالن د یول....يهم بچه بود یلیخ...يبچه بود....نه:  ماهان

 ؟یکن یم ينجوریاون پسر ارزشش رو داره که با خودت ا...يغم بغل کرد يزانو ؟یبخاطر چ ؟یبخاطر ک...یش

از خودت ...خب بگو...میفرصت بهم بد هیاصال مگه قرار نشد ...یرو بهم بگ نایخواد ا ینم گهیتو د:  فروزنده

 !؟ياصال تو احساس دار نمیبب ومده؟یخوشت ن یتا حاال از کس ؟ينکرد یآقا ماهان تو تاحاال بچگ...بگو

بااعتماد ...خنده رو....شکمو...دنده هیآدم پر رو ، لجباز و  هیمن .... ؟یبدون يخوا یم یچ....ودم بگم؟از خ:  ماهان

به  دیمق یول...اسپرت پیو ت نیعاشق شلوار ج...دیو بازد دید...عاشق سفر...یاجتماع.... کاذب کمی...به نفس

 ....نه ضد فروزنده یضد دختر ول....لهیپ لهیش یب....صبور....و بستن کراوات...کت دنیپوش

 !؟یکن یمنو دختر حساب نم یعنی:  فروزنده

 ....هنوز حرفام تموم نشده! سیه:  ماهان

 !دیبه نطق تون ادامه بد...قربان دییبفرما:  فروزنده

 ...هات چاکلتتون... دییبفرما:  گارسون

 !ممنون آقا:  فروزنده

 ....عاشق شکالت....آهان:  ماهان

 !قهیسل یب:  هفروزند

 ...دوبار عاشق شدم میزندگ يتو...لیزن ذل....تک پسر....مهندس:  ماهان
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 !؟یچ:  فروزنده

 ...راستگو هستم یلیخب من خ:  ماهان

 !؟يدو بار عاشق شد:  فروزنده

 ....کباریو ....عاشق تو کباری....اوهوم:  ماهان

 ؟یچ:  فروزنده

 ....هم عاشق خدا که تو رو به وجود آورده کباری:  ماهان

 !از دست تو :  فروزنده

اونجا  مویشدم و مهندس ریرفتم آلمان جو گ یاز وقت یشاگرد زرنگ نبودم ول یلیدرس خ يتو:  ماهان

 ....کمیو ....عاشق کلمه فروزنده....عاشق مردمم....عاشق وطنم هستم...گرفتم

 ؟یچ:  فروزنده

 ...گهیبشم د یعصبان یوقت یصبورم ول یلیالبته من خ....رمیکوره در م زود از...کمی:  ماهان

 !یهست سمیخس:  فروزنده

 !زنم ينه برا یول سمیخس...آره:  ماهان

 :از هات چاکلت خودش خورد و گفت  یزد سپس کم یرا گفت و به فروزنده چشمک نیا ماهان

 !از خودت....بگو کمیحاال تو ....خب -

 تونم نگم؟ یم: گفت  یشانیبا پر فروزنده

 !نوچ: ابروانش را باال برد و گفت  ماهان

عاشق سفر ...ستمین یاجتماع...اراده یب....ترسو.....دختر لجباز هی...دختر ساده هی...من...خب:  فروزنده

غذا  یول ستمیشکمو ن...خنک دوست دارم يپارچه ا يلباس ها....ستمیپررو ن...شکالت دوست ندارم...ستمین

 ...از...ادیسمج بدم م ياز آدما...رو دوس دارمخوردن 

 منظورت از سمج منم؟.....نمیبب سایوا...سایوا:  ماهان

 :توجه به او ادامه داد  یب فروزنده

بدم  رسمیبه مدرسه م رید شهیهم نکهیاز ا...ادیبه صورتم دست بزنم بدم م دینبا نکهیاز ا....ادیاز درس بدم م -

بدم  یاز چاپلوس...ییوفا یضد ب...ییضد دورو...انتمیضد خ....ستمیضد پسر ن...از ....ادیاز انتظار بدم م...ادیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٣٤ 

 يچه جور ستمیبلد ن....رمیدستم بگ یبافتن لیم يرچه جو ستمیبلد ن....ستیخوب ن میحفظ يدرس ها....ادیم

 ...کم لوسم هی...غذا درست کنم

 ...!یلیخ کم؟ی:  ماهان

 .و بزنمبذار حرفم ر....ساکت:  فروزنده

خوشم ...دوست ندارم....ستمیبلد ن یگیم یه یاالنم که گازشو گرفت...یبگ یخواست یاول که نم:  ماهان

 !نیرو بب وانیپر ل مهیکم ن هی ؟یکن یاستفاده م یبابا چقدر از فعل منف....ادینم

،  یعاشق عروسک خرس....و بنفشم یعاشق رنگ صورت....! ادیبهم بگه چکار کنم بدم م یکس نکهیاز ا:  فروزنده

 ...نفر که منو گذاشت و رفت هیعاشق ....عاشق صداقت بچه هام....ویالو  يآ گهیکه م

 ...یجاده خاک ينزن تو:  ماهان

 :و گفت  دیکش یآه فروزنده

ز بچه ها ا... مامانمو....بابامو دوست دارم....که باشه یگل قرمز رو دوست دارم هر نوع...بارون رو دوست دارم -

 ...جونم هستم الیمخصوصا عاشق ن ادیخوشم م

 ...یتپل الین:  ماهان

 ...حرف نزن یالک...شیدیتو که ند:  فروزنده

 ؟یاهل گذشت هست:  ماهان

 ...!خودخواهم کمی...دیشا...دونم  ینم:  فروزنده

 ؟یتجربه کن دویجد يزایبارم که شده چ هی يدوست دار:  ماهان

 !باشه یتا چ:  فروزنده

بارم  هی...ينگو دوست ندار...از امروز خودتو عوض کن....هات چاکلت شروع کن نیاز هم...يزیهر چ:  ماهان

 اد؟یم...ادینم نیآسمون که به زم....دوست داشته باشه

انداخت  یشکالت داغ بدنش را به خارش م يو آن را برداشت ، بو ستیبه فنجان هات چاکلت نگر فروزنده

 ایبزند  ریکه...، مهم نبود که صورتش پر از جوش شود دیفت آن را بخورد و تا آخر آن را سر کشگر میتصم یول

 ....نه

 !اونقدر ها هم بد نبود يدید....نیآفر: و گفت  دیخند ماهان

 :زد و گفت  يلبخند فروزنده
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 هست؟ الیاسمش ن یدونیاز کجا م -

 ....زن عمو گفت:  ماهان

 له؟تپ يدیاز کجا فهم:  فروزنده

 !کشم یو لپاشو م نمشیب یامروز م.... حدس زدم:  ماهان

 !؟یچ:  فروزنده

فرناز  یراست...نمیب یمنم بچه فرناز رو م....خونتون میقراره با هم بر....ریرو به خودت نگ افهیق نیا:  ماهان

 گه؟یاونجاست د

 .دانست که چطور وجود ماهان را تا آخر شب تحمل کند ینگفت ، نم يزیتکان داد و چ يسر فروزنده

 

، غمش گرفته بود و حدس  ستیخلوت نگر يها ابانیبه خ یآمدند ، فروزنده با خستگ رونیشاپ که ب یکاف از

کرد که بهانه  یفکر م نیداشت به ا...طرف و آن طرف ببردش نیا ادهیپ يزد ماهان قرار است دوباره با پا یم

چشمانش تکان داد و با خنده گفت  ابلکه در دست داشت را مق یچیسر او غر بزند که ماهان سوئکند و  دایپ يا

: 

 ..!دارا دا دا -

 .شده بود  رهیبه او خ طنتیبه ماهان انداخت که با ش یبا تعجب نگاه فروزنده

 !ه؟یچ گهید نیا:  فروزنده

 !زمیعز نمیماش چیسوئ:  ماهان

 !ستمیتو ن زیمن عز:  فروزنده

 ...یشیکه م يروز هی:  ماهان

 !پنبه دانه ندیشتر در خواب ب:  فروزنده

 ...بهت نشون بدم نمویماش میبر ایدختر ، ب الیخیب! دو تا من؟ یتو بگ یکیقراره ...دوباره شروع شد:  ماهان

از که آن طرف تر پارك شده بود براه افتاد ، دهان فروزنده  يدیرا گفت و به سمت پروتون سف نیا ماهان

 .باز مانده بود  جانیه

 نیفروزنده ژست گرفت ، فروزنده به سمت ماش يبرا یفتگیداد و با خود ش هیتک نیبه ماش نهیدست به س ماهان

 :گفت  دیخند یم جانیاز ه کهیو درحال دیدو
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 !؟یگرفت یعروسکو ک نیا...مبارکه ماهان....يوا -

 خوشگله؟:  ماهان

 ....شهینم نیبهتر از ا...هیعال:  فروزنده

 ؟يرنگشو دوست دار:  ماهان

 ...!يوا....نمیب یدارم درست م یعنی...يوا....دمیمن عاشق پروتون سف:  فروزنده

 !خودمو بهت نشون بدم نیاما بذار ماش....آم...پروتون دوست دارم  یلیمنم خ:  ماهان

باز بود  ششین کهیماهان درحال. و مانند کوفته وا رفت  دیصورت فروزنده ماس يحرف ماهان ، لبخند رو نیا با

 .که آنجا پارك بود اشاره کرد  يدیسف کانیرفت و به پ ابانیخ گریبه سمت د

 !نهیا:  ماهان

 . خواست گردن ماهان را بشکند  یرا بهم فشرد ، دلش م شیاز حرص دندان ها فروزنده

 :و گفت  دیکش کانیپ دهیبه بدنه ضربه د یدست ماهان

 !عشق منه نیا -

دست تکان داد و اشاره کرد که به آن  شیداد و لبش را جمع کرد ، ماهان برا رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 .  دیایسمت ب

 .نگاه کرد  کانیبه سمت او رفت و به بدنه رنگ و رو رفته پ یلیم یبا ب فروزنده

 اد؟یخوشت م:  ماهان

 !ختهیر یب یلیخ...نه:  فروزنده

 !واقعا؟:  ماهان

 ؟یفهم ینم نیماش هیلگن رو با  هیفرق  یعنی:  فروزنده

 ....گاین...چهار تا چرخ داره....نهیماش نیا...ستیکه لگن ن نیا:  ماهان

 يشخندیکنارشان پنچر شده است ، فروزنده ن کیاشاره کرد و متوجه شد الست نیماش يها کیبه الست ماهان

 :زد و با تمسخر گفت 

 ...! دییبفرما يریپنچر گ دیبا نکهیمثل ا -
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کرد ، باورش  یمسخره اش م شهیدختر هم نیدانست که چرا ا یشد ، نم رهیبه فروزنده خ یبا ناراحت ماهان

آزار دهنده  يحرفها نیچن بایبتواند اخم کند و از آن لبان کوچک و ز یصورت معصوم و مهربان نیشد چن ینم

 .بکشد رونیب ییقصد داشت او را از مرداب تنها یول ستیت مشکل فروزنده چدانس ی، نم دیایب رونیب يا

 :و گفت  ستادیا نهیدست به س فروزنده

 ....گهیزود باش د...خب -

 !کار کنم؟ یچ ؟یچ: با تعجب گفت  ماهان

 . دیکوب نیلبش را با حرص کج کرد و محکم بر بدنه ماش فروزنده

 !گهید ریبگ شویپنجر:  فروزنده

- ؟یکن یکار م یخانم چ...خانم؟...ا! 

 . ستینگر یبه او م تیکه با عصبان دیرا د یبا ترس به عقب برگشت و مرد مسن فروزنده

 :و گفت  دیخند ماهان

- اصال حواسمون نبود دیببخش...من و زنم دعوامون شده بود....آقا دیببخش......ا! 

 :کرد سپس گفت  یرا بررس کانشینه بدنه پوسواس گو یبه آنها رفت و با دقت يچشم غره ا مرد

 !دمیخر نویجون کندم تا ا...طرحه ها يمن تو کانیپ...دیاونورتر دعواهاتون رو بکن دیبر -

 که کهنه بده نو ببر؟ یینایاز ا..ا:  ماهان

 :، فروزنده خطاب به ماهان گفت  ستیبه ماهان نگر تیو با عصبان دیپرپشتش کش يها لیبه سب یدست مرد

 !توهه؟ نیماش نیا یمگه نگفت -

 :دست فروزنده را گرفت و گفت  ماهان

 !اونطرف میبر ایب -

داد ،  یناراحت نشان م یلیرفت ، ماهان خودش را خ ابانیهمراه ماهان به آن سمت خ یشانیبا پر فروزنده

 :گفت  یفروزنده با نگران

آفتاب  نیا ریدوساعته منو ز....کنه يباز لمیمه فه نیالزم نبود ا...آره؟ ؟يدینخر نیشده؟ نکنه هنوز ماش یچ -

 ؟یکه چ يمعطل کرد

خواست ماهان را آنطور سرزنش  یآن طرف تر رفت ، فروزنده کالفه شده بود دلش نم یو کم دیکش یآه ماهان

 :گفت  جانیو با ه دیکند و هنوز ناراحت بود که آنطور با او صحبت کرده که ناگهان ماهان به پشت پروتون کوب
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 !مال منه نیا -

و به اطراف نگاه کرد ،  ستادیا نهیگم شد ، فروزنده دست به س نیماش ریدزدگ يصدا انیخنده اش در م يصدا و

که در  یچیرا با سوئ نیماهان در ماش یوقت یو با غضب نگاهشان کند ول دیایب يگریحوصله نداشت که فرد د

، حاال  دیایبود از حدقه در ب کیبوق زد ، چشمان فروزنده نزددست داشت باز کرد و داخل آن نشست و سه بار 

 . دیخند یفروزنده هم م

 :بود نگاه کرد و گفت  ستادهیآورد و به فروزنده که هنوز همانجا ا رونیب نیسرش را از پنجره ماش ماهان

 !ینیثواب داره بش...پروتونه ها...؟يایب يخوا ینم -

آن را باز کرد و نشست ،  ي، در جلو دیدو نیبه سمت ماش یو با خوشحال دیکش یاز خوشحال یغیج فروزنده

 ....ابرها بود يحرکت کرد انگار فروزنده رو نیماش یپدال گاز گذاشت ، وقت يرا رو شیماهان پا

 

 :پانزدهم  قسمت

 

 ....من اومدم! سالم -

خود را با سرگرم شدن به  یحالو خوش جانیخانه ، ه يبه ورود دنیسرخوشانه وارد خانه شد ، تا رس ماهان

با داخل شدن به خانه  نکیفرو داد و ا عشانیوس اطیتمشک اطراف ح يشکفته شده و درختچه ها يگلها دنید

 .شد  ینم ولحظه هم از صورتش مح کیکردن حالش را نداشت ، و لبخند  یمخف ییتوانا گرید

پسرش بلند شد و به  يصدا دنیکرد با شن یپاك م يآشپزخانه نشسته بود و داشت سبز زیکه پشت م سهینف

دست به کمرشد و  دنشیبا د سهیآمد ، نف رونیب ییبه سر و صورتش زد و از دستشو یماهان آب. سالن رفت 

 :گفت 

 ...يزیچ هی...یزنگ هیآخه ...شمینگران م ینگفت...بچه؟ يتا حاال کجا بود -

زده بود به سمت مادرش آمد و دست او را گرفت و به زور او را وادار به رقص با خود  جانیه یکه حساب ماهان

 .کرد 

 !؟یکنیچکار م...ا:  سهینف

 ...يد يد يد يد....رقصمیدارم با مامان قشنگم م:  ماهان

 شده؟ یچ گهید:  سهینف
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 ...ير ير ير ير...بشه يزیچ دیمگه با:  ماهان

 ؟يتا حاال کجا بود:  سهینف

 ...ير ير....يا يا.... ير ير يد يد....سیه:  انماه

 !جواب منو بده:  سهینف

 ...ها زدمیداشتم واست آهنگ م! ؟یکن یچرا حسمو خراب م:  ماهان

 !شده ها زتیچ هیتو امروز : دستان ماهان را رها کرد و گفت  سهینف

 ؟يدیصدا شو شن: گفت  یزد و با شرمندگ يکشدار يلبخند ماهان

 !رو ؟ یچ يصدا: با تعجب گفت  سهینف

 !که چقدر گشنمه...آخ.... رو چارهیشکم ب نیقار و قور ا يصدا: و گفت  ستیبه آشپزخانه نگر ماهان

 ؟يخورد یچ رونیب ندفعهیا ؟يذاریسر به سرم م يدوباره دار: را باال انداخت و گفت  شیابرو يتا کی سهینف

 !ه؟یا غهیچه ص گهید رونیب يغذا...گشنمه گمیمامان م...ا:  ماهان

 : او را گرم کند گفت  يرفت تا غذا یبه سمت آشپزخانه م کهیدرحال سهینف

 ....ياریادا و اطوارا در م نیکه از ا ستیبارت ن نیآخه اول -

 ير...يد يد يد يد...لیاست...گوریف.....ژست گنیم نایبه ا...ادا و اطوار مال زناست: زد و گفت  يپوزخند ماهان

 ...رو رو رو رو...دو دو دو دو...ير ير ير

 یفقط خودش م ییکه گو یالیخ یرا باز کرده بود با شخص شی، دستها دنیمشغول شد به دوباره رقص ماهان

 ....هم نوازنده تکتی، هم رقاص بود ، هم آرش دیرقص یم ندیتوانست آن را بب

 ...خونه ادیبابات امروز زودتر م:  دیمادرش را از آشپزخانه شن يصدا

 !زودتر ؟: در همان حال رقص گفت  ماهان

 ...اونم نگران توهه چارهیب...روزا اصال حال کار نداره نیا گهیم...ساعت چهار خونه ست گهیآره د:  سهینف

 ...ستمیمن که نگران خودم ن....واسه من ؟ چرا؟ مگه من چمه: ماهان

ماه  هیکه تو  يحال بد نیبا ا...چارهیخب حق داره ب...ره؟یخواد زن بگ یپسره نم نیا گهیبمن م یه:  سهینف

 ...نگرانت باشه دمیبا یداشت شیپ

 .....بذارم یهیجلسه توج هینگرانمه امروز که اومد براش  نقدیاگه ا:  ماهان

 !بچه یگیم یچ:  سهینف
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 ؟ ادیم یبابا ک یگفت یراست....بذارم یهیبراش جلسه توج گمیم:  ماهان

 ....شهیم داشیپ گهیساعت د هیتا ...ساعت چهار:  سهینف

 !مگه االن ساعت چنده ؟:  ماهان

رو  وارید يکه رو یاهیبزرگ و س يواری، نگاهش به ساعت د ستادیو ا دیاز حرکات موزون خود دست کش ماهان

 ...!شد رمید: و گفت  دیبه رو نصب بود افتاد، باعجله به سمت آشپزخانه دو

 !تو چته امروز؟: تعجب کرده بود گفت  شیاز پ شتریپسرش به آشپزخانه ب مهیسراس که با ورود سهینف

 دهیچیکه در فضا پ يقرمه سبز ياش را بخاطر بو ینیب يو پره ها ستیقابلمه نگر ریبلند ز يبه شعله ها ماهان

 .بود تکان داد 

 ه؟یقرمه سبز يبو نیا:  ماهان

 ....گهیآره د: برنج در بشقاب بود گفت  ختنیمشغول ر کهیدر حال سهینف

 ....!بخورمش تونستمیکاش م:  ماهان

 .برداشت  دنیکرد و دست از غذا کش ياخم آشکار سهینف

 !؟يبخور يخوا یمگه نم! ؟ یچ یعنی! وا:  سهینف

 ...يها....یه...يقرمه سبز... يا...آه....یه...نه:  ماهان

 !؟يبر يخوایم ییمگه جا...گهیلقمه بخور د هی نیبش.... خب تو هم...اَه:  سهینف

گذاشت ، ماهان با  شیبود جلو دهیغذا کش شیهمان قدر که برا سهیآشپزخانه نشست و نف زیپشت م ماهان

 .زد  یبا مادرش هم حرف م نیب نیدر ا یاشتها مشغول به خوردن شد ول

 ...برم دیبا:  ماهان

 !کجا ؟:  سهینف

 ...سر قرار:  ماهان

 !قرار ؟:  سهینف

 !عاشقونه  يقرار ها نیاز ا...گهیآره د:  ماهان

 !ماهان :  سهینف

 !جون تو گمیراست م:  ماهان
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کرده  اریو گوشه عزلت اخت یختیر یاشک م تیمیبخاطر عشق قد یداشت شیماه پ هی نیتو که تا هم:  سهینف

 !يبود

 !ماه بعده هیاالن ...بود مادر جان شیماه پ هیاون :  ماهان

 ؟ هیدختره ک: گفت  ينشست و با کنجکاو زیپشت م سهینف

 باشه؟ یک يدوس دار: زد و گفت  طنتیبا ش يلبخند ماهان

 شناسم؟ یمن م:  سهینف

 ؟يذاریبه انتخاب من احترام م: زد و گفت  يپوزخند ماهان

 ...يریبخدا منکه از خدامه تو زودتر سر و سامون بگ:  سهینف

 ...!هم سامون رمیگیزود هم سر م یلیپس خ:  ماهان

 !؟ یشناسیدختره رو م یاز ک:  سهینف

 ...وقته یلیخ....اوهـــه:  ماهان

 ...ماهان خان يزود راه افتاد:  سهینف

 ...افتن دنبالم یدخترا همش م...میمن پسر خوب و چشم و گوش بسته ا ستین:  ماهان

 یهمش م يکه آلمان بود یموقع!  یچشم و گوش بسته باش ادیچقدرم که بهت م: و گفت  دیخند سهینف

 !از اونجا زنگ بزنه بگه زن ماهانم یکی دمیترس

 ! ختمیر یدونستم حتما ترست رو م یاگه م...نه بابا! جون من ؟: رفت و گفت  سهیاز خنده ر ماهان

 ...نمیکن بب فیتعر: به دست ماهان زد و گفت  یکیبا مالقه در دستش  سهینف

 رو ؟ میرو ؟ زن آلمان یچ:  ماهان

 !ماهان :  دیکش غیج بایتقر سهینف

 :و گفت  دیکش یقیو سپس قورت داد بعد نفس عم دیلقمه در دهانش را کامال جو ماهان

 ! یشیعاشقش م ینیاگه بب...مامان هیدختر ماه یلیخ -

 ! يچه عجب تو از اون فروزنده دل کند:  سهینف

 ....فروزنده س هیشب یلیاتفاقا فروزنده خ:  ماهان

 !؟یچ:  سهینف

 !فروزنده س هیشب یلیفروزنده دوم خ....منظورم فروزنده دومه:  ماهان
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 !فروزنده س؟ نمیمگه اسم ا:  سهینف

 ..!یاز وسط نصف کرده باش بیس هی يانگار...فروزنده س هیشب افشمیق یحت...آره:  ماهان

 !يکه عنان از کف داد نهیهم....پس بگو:  سهینف

 گمیبچه ، فروزنده رو م يناز ناز يپرررو هیو هشتاد درجه با اون دختره افاده ااخالقش صد  یول:  ماهان

 !کنهیفرق م...ها

 ...ستیحاال خوبه که اخالقش مثل اون ن:  سهینف

 !من عسلم خورد هیشد با  یفروزنده رو نم یکیاون ...آره بابا:  ماهان

 هست ؟ یحاال قرارتون ک:  سهینف

 دش؟ینیبب دیایشما هم م...قراره مادر و پدرش هم باشن...مکتین هی يرو...پارك يتو...امروز بعدازظهر:  ماهان

 ....نمیدختره رو بب نیمن که از خدامه ا:  سهینف

 .در آورد و به مادرش داد  راهنشیپ بیاز ج يزد و تکه کاغذ تیبا رضا يلبخند ماهان

 !ه؟یچ گهید نیا:  سهینف

 !ینکن رید....سر قرار ها يایب..! گهیآدرس قرار د:  ماهان

 :او اشاره کرد و گفت  يتمام نشده  يبه غذا سهیاو زد و با عجله بلند شد که برود ، نف يبرا یچشمک ماهان

 ....يتو که هنوز غذاتو نخورد -

به  سهیرفت ، نف رونیباال برد و از آشپزخانه ب یآنکه به پشتش نگاه کند دستش را به نشانه خداحافظ یب ماهان

 ...دیرا به او بگو انی، منتظر بود تا حسام از راه برسد تا جر ستیکاغذ نوشته شده بود نگر يکه رو یرسآد

*** 

تن  يزد و بو یرا در آغوش گرفته بود ، بوسه ها بر صورت و سر او م الیکاناپه لم داده بود و ن يرو فروزنده

 زیم کیآنطرف تر نزد یفرناز و مسعود هم کم کرد ، یرا که با پودر بچه پوشانده شده بود استشمام م فشیلط

در  دهیکردند ، فر یکه درحال پخش بود جر و بحث م ینشته بودند و داشتند سر مسابقه فوتبال ونیزیتلو

ماهان و دخترش چه  نیامروز ب نکهیکرد ا یفکر م زیچ کیبود و فقط به  ختنیر يآشپزخانه مشغول چا

در کند  یبخواهد خستگ نکهیبود که ماهان همراه فروزنده آمد و بدون ا يرد و بدل شده است ، ظهر ییحرفها

گردد ، فروزنده هم که تمام بعدازظهر خاموش بود و خود را با  یبرم ارهو زود رفت اما گفت دوب دیرا د الیفقط ن

 .سرگرم کرده بود  الین
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ها  يزود نیست فروزنده به ادان یزبان دخترش حرف بکشد ، م ریخواست از ز یکنجکاو بو و دلش م دهیفر

بود که در  يرینظ یب يمهم داشت و آن صبور یژگیو کی دهیفر یول دیگو یرا نم قتیشود و حق ینم میتسل

 .داد  یگرفت ، از خود نشان م یروزه سکوت م ییکه فروزنده گو یمواقع

شد ، با ورود او کل کل فرناز و مسعود هم  ییرایبه دست وارد پذ ینی، س ختیها را که در فنجان ر ییچا دهیفر

دانست آنها چرا مانند  یخواهر و دامادشان فکرد نم بیبه لب نشاند و به رفتار عج يفرونشست ؛ فروزنده لبخند

 نینبود که سر ا يروز...یسیو مسعود پرسپول بود یپرند ، فرناز استقالل یبه هم م یبچه ها سر رنگ قرمز و آب

افتاد ،  یاتفاق م نیا کباریهرماه  شهینداشتند هم یاگر هفته ها هم بحث...نداشته باشندمسئله با هم بحث 

آرزو داشت ...و نه از اوت و کورنر دیفهم یم يزیبه فوتبال نداشت ، نه از برنامه نود چ يفروزنده اما هچ عالقه ا

خورده  يشت که پوست تخمه هابه فوتبال نداشته باشد ، اصال حوصه آن را ندا ياش هم عالقه ا ندهیهمسر آ

،  دیآ یاز حرص خوردن خوشش م یاصال چه کس....و فرش بردارد و حرص بخورد زیم يهمسرش را از رو

 :گفت  دکه فکر کرد ناگهان با خو نهایفروزنده به ا...کنند تا آرامش داشته باشند یمردم ازدواج م

 ...نبود ی، فوتبال نیژوب -

 :مادرش متوجه شد و گفت  کهیطور دیاز ته دل کش ياسم ، آه بلند نیا يادآوریبا ....نیژوب

 مادر؟ هیچ -

 ...امتحانام افتادم ادی...ستین يزیچ: محزون گفت  یسرش را به اطراف تکان داد و با حالت فروزنده

 رو دادن؟ تونیمگه برنامه امتحان: وارد بحث شد  فرناز

 .امروز دادن...آره:  فروزنده

 !یدرس بخون یحساب دیپس با:  فرناز

 ...!پارسال معدلش از هفده کمتر نشد...رهیگ یم یخوب ينمره ها شهیدخترم هم:  دهیفر

 ....بود زدهیس يمن خودم سن فروزنده خانم بودم معدلم رو...حق با مامانه:  مسعود

فروزنده ...بود کیزیف یاضیتو رشتت ر ؟یکن یم سهیخودتو با فروزنده مقا: کرد و گفت  ياخم آشکار فرناز

 ....خونهیم یتجرب

 یخاص خودش را داشت ، م یسخت ياصال منطق فرناز را قبول نداشت ، به نظرش هر درس و رشته ا فروزنده

 .به او بدهد که مادر بحث را منحرف کرد  یخواست جواب دندان شکن

 ؟ دیچه خبر از ماهان ؟ با هم صحبت کرد:  دهیفر
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بود ، بلند شد و با  شیپا رینگاهش به نقش و نگار فرش ز کهینگاه جمع را حس کرد درحال ینیسنگ فروزنده

 :کرد گفت  یصورتش را پشت دست پاك م يعرق رو کهیرا به فرناز سپرد سپس درحال لوین یکالفگ

 ...ها شهیهوا داره گرم م....اه -

 !یگرفت شیآت يدیشن تا اسم ماهان رو...تاحاال که گرمت نبود: گفت  یبا بدجنس فرناز

شد ،  ی، اصال در تمام بدنش حس م دیبار یاز نگاهش م یکاناپه نشست ، خستگ يرو یبا خستگ فروزنده

 ....آهسته آهسته  یشد ول یباخبر م دیگذرد ، با یدانست در سر او چه م ینگران دخترش بود نم دهیفر

 چرا؟ یدون یم...گرده یدوباره برم يماهان گفت بعدازظهر:  دهیفر

 !چرا؟....نه:  فروزنده

 ....پارك میبر یگفت دسته جمع:  دهیفر

 !دیشماها بر...تونمینم...کهیمن امتحانام نزد:  فروزنده

 !دیرس یبه نظر م یراض یلیماهان خ:  دهیفر

 ! هیاز خود راض شهیاون هم:  فروزنده

حرف  ينجوریقت پشت سرش ااونو يعروسکش لم داد نیماش يتو!...فروزنده  یانصاف یب یلیخ:  فرناز

 !يدیرس یبه نظر م یراض یلیداخل خ ياتفاقا تو هم که از در اومد....یزنیم

فروزنده خانم ما رو .....نه؟ ای میفروزنده خانم رو بخور یشام عروس میتون یآخر م مینیبب: و گفت  دیخند مسعود

 !ها يحسرت نذار يتو

زد و  تیبا رضا يرا ببندد ، فروزنده لبخند ششیبه مسعود رفت و به او اشاره کرد که ن يچشم غره ا فرناز

فروزنده به ماهان دل سپرده  نکهیمعنا داشت ، ا کیلبخند فقط  نیا دهیفر يانداخت ، برا نییسرش را پا

 ....است

 

با  يکرد ، قدم زدن ها یور مداشت را مر نیکه با ژوب ییمعنا نبود ، داشت خاطره ها نیلبخند فروزنده بد اما

 یلحظه ناب.....جوانه زدن عشق در دلش....ها امدنیسر قرار منتظر ماندن ها و ن....  نیترس و دلهره همراه ژوب

 شیهمه اش برا.... ها دنیکردن ها و منت کش وادع... ها یشوخ...خنده ها....شد یکه هرگز دوباره تکرار نم

 ....هید ثانچن يبود برا نیریش....بود نیریش
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 دهیکش نییلبش به سمت پا يلبخندش وا رفت و گوشه ها....خاطرات دهانش را تلخ کرد  نیا عیمرور سر چون

نگاهش را با هراس به مادر انداخت ، او هم همراه فرناز و ...بود که بغض کرده یکس هیشب شتریشد، حاال ب

 یبا ژست...خوردن بود يچا مشغول دنیناخن جو يتفاوت که به جا نیفوتبال شده بود با ا يمسعود محو تماشا

کدام  نکهیحدس ا يبرا...فوتبال بود نیبه زم نشیزبیانداخته بود و نگاه ت يگرید يرا رو شیاز پاها یکیزنانه 

 یخواست مادرش بازندگ یفروزنده بلند شد و با عجله به سمت اتاقش رفت ، دلش نم....در آخر بازنده است میت

را متوجه  یکس ونیزیبلند تلو ينگران نبود چون صدا....بلند يکرد با صدا یم هیرگ دیاند ، بارا در نگاهش بخو

 ...گوش در جمع را داشت نیفرناز را که حساس تر یحت...کرد  ینم شیها هیگر

اش  یو استخوان فیزانوان نح يپشت در اتاق نشست و زانوانش را در بغل گرفت ، چانه اش را رو فروزنده

کم کم از چشمانش  شیاشک ها....کند  یکرد خودش را خال ی، سع دیلرز یگذاشت ، چانه اش به وضوح م

 .بود  نیگفت و مخاطبش ژوب یاز هم باز شدند ، با غم سخن م اریاخت یب شیشدند و لب ها ریسراز

و  یشد که رفت یچ...شد ی؟ چ زیهمه چ ریز يزد کدفعهیشد که  یچ.... يدوستم دار یگفت یتو که م:  فروزنده

کار  یچ...؟یگفتیگوشم م يتو هیکه دم به ثان ییشد اون دوستت دارم ها یهان؟ چ ؟يپشت سرتم نگاه نکرد

 یول...يکرد یکاش نابودم م....یذاشتیکاش سر به سرم م....؟يسر به سرم بذار یخواست! بود ؟ یکردم؟ خطام چ

 يکرد دایبهتر از من پ یکی....یو رفت يکه منو عاشق خودت کرد ينامرد یلیخ...ينامرد یلیخ

چند وقت گم و گور بشم  هی یآره؟ گفت....زونمیآو.... سمجم یلیخ يحتما با خودت فکر کرد....يوا....يوا...آره؟

 ....ترم وونهید....ترم شد وونهید....چیکه ه دینپر یلو.... از سرش بپره یوونگید چارهیب نیتا ا

گرم شده بود ، داشت به  شیاو را در برگرفت ، پلک ها قیعم یآرامش. رفت  یروزنده رو به خاموشف يصدا

شده  یاز غم خال د،یشن یاطراف را م ياما خواب نبود چون صداها.... مانند خواب يزیرفت چ یفرو م يخلسه ا

 ....کرد یفکر م نیبا ژوب تشمالقا نیداشت به آخر....با خود خلوت کند یکم خواستیحاال دلش م....بود

 :هنوز در گوشش بود  نیژوب يصدا

 اقتیمن ل...یشیم فیتو با من ح...ما دو تا از هم جداست يایدن...خورم یمن به درد تو نم...نیفروزنده بب((

بدون  نویا...گفت شهیهست که نم ییحرفها هی شهیهم....ادیخوشم نم یزن چیاز ه گهیمن د...داشتن تو رو ندارم

معتاد  هیمن  م؟یمگه من ک...!....میبزن همب ایگفتم ب ینم....یشیدرصد مطمئن بودم با من خوشبخت م کی اگه

 ...!))ماریب هی...بدبختم

 :لب با تعجب گفت  ریچشمانش را از هم گشود ، ز فروزنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 ؟یچ ؟يا يماریچه ب!...مار؟یب -

بود ،  دهیخر شیرا پدرش تازه برا یگوش نیآورد ، ا رونیب زیم يرا از کشو لشیفکر بلند شد و موبا نیبا ا و

 ....آورد  یکه داشت او را به وجد م يخوش دست بود و رنگ قرمز

 يگرفت رو یرا م نیاش را برداشت و در آغوش گرفت سپس همانطور که شماره ناژ یعروسک خرس فروزنده

که ذهنش را مشغول  يبخاطر مسئله ا یقهر کرده بود ول نیهشت ماه با ناژ نیتمام ا نکهیتخت نشست ، با ا

 دیتا جواب دهد ، شا دیطول کش یلیصبر کند و به ناچار شماره او را گرفت ، خ نیاز ا شیکرده بود ، نتوانست ب

 ....بود که باالخره جواب داد نیمهم ا یبه ارتباط با فروزنده نداشت ، ول یلیتما گریاو هم بعد از آن اتفاقات د

 بله؟:  نیناژ

 ...سالم:  فروزنده

 ...سالم:  نیناژ

احساس بود و انگار نه انگار که آن دو  یسرد و ب شانیکردند و لحن هر دو یدو مختصر و کوتاه صحبت م هر

 ...خوانند یکالس درس م کیروند ودر  یمدرسه م کیهر روز به 

 داره؟ يماریچه ب نیبپرسم ژوب...زنگ زدم بپرسم:  فروزنده

 حرفو زده؟ نیا یک!....؟يماریب: جواب داد  ینطوال یبا مکث نیناژ

 ؟يخبر دار شیآزما نیتو از ا...داده بود شمیآزما هی....خودش بمن گفت:  فروزنده

 .خداحافظ.و بس نیهم...داشت ادیبه مواد اعت نیژوب:  نیناژ

 ...تو رو خدا قطع نکن...نه نه:  فروزنده

 ؟يافتاد نیژوب ادیشده که دوباره  یبعد از چند ماه چ!....؟يتو خسته نشد:  نیناژ

 !دوستش دارم...من....من:  فروزنده

 ! اون دوست نداره یول....هه هه:  نیناژ

 ....بعد ارتباط قطع شد يو لحظه ا دیچیدر گوشش پ نیبلند ناژ يصدا

را  نیو از خودش ا ندیرا بب نیژوب گریخواست بار د یاز اشک نشست ، دلش م یچشمان فروزنده دوباره نم در

 : دیچیدر اتاق پ ییبپرسد، عروسکش را محکم به خود فشرد ، صدا

-I LOVE YOU…….I LOVE YOU 

 !دوستم داره....آره: زد و گفت  یلبخند تلخ فروزند
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تخت است مانند روز  يهم کنارش رو نیکرد ژوب یو چشمانش را بست ، حس م دیتخت دراز کش يرو فروزنده

، اتاقش را روشن کرده بود و پوست  يبه خواب رفت ، آفتاب گرم بهار ایرو نیکه کنارش بود و با هم يآخر

 کیکه او در  دید ید ، مید یرا م نیلبانش بود ،داشت خواب ژوب يرو يداد ، لبخند یصورتش را قلقلک م

هرگز به  یبود ول دهی، در خواب به سمتش دو خوادیزند و ازش کمک م یم شیاست و صدا ستادهیدشت سبز ا

 دهیانداخت چشمانش را باز کرد ، فر یم نیمادرش که در گوشش طن يبا صدا....دیبود نرس ستادهیکه او ا ییجا

 :گفت  نآمد غرغر کنا یبه نظر م یعصب اریبس کهیدر حال

 ...باباتم اومده...پاشو حاضر شو...االن چه وقت خوابه؟....گهیپاشو د -

 ؟يکرد دارمیچرا ب....دمید یخواب خوب م هیداشتم ....اه....ابمبذار بخو: خواب بود گفت  جیکه هنوز گ فروزنده

 !پارك میریم میحاضر شو دار....همه منتظر تو هستن....بچه : و گفت  ستادیدست به کمر ا دهیفر

 ! دیشما بر...امیمن نم: زد و گفت  یغلت گریبه سمت د فروزنده

 !مایمنتظر...زودباش...کنه یواسه ما ناز م نمیا...نمید پاشو بب: محکم تکانش داد و گفت  دهیفر

تخت نشت ، ابروان پهنش در هم رفته بود و  يچهار زانو رو یاز اتاق خارج شد ، فروزنده با کالفگ دهیفر یوقت

دخترانه  يسرمه ا يمانتو کیحال به ناچار بلند شد و  نیرفتن را نداشت با ا رونیاخم کرده بود ، اصال حوصله ب

، خواست به صورتش  دیپوش نیشلوار ج کیبه سر گذاشت و  يت و به تن کرد سپس شال زردو کوتاه برداش

به  یخواست ماهان فکر کند بخاطر او بوده که کم یرا نکرد ، دلش نم نکاریاز حرص ماهان ا یبدهد ول یرنگ

که مادر پخته بود تمام خانه را پر کرده بود و  یکتلت يرفت ، بو رونیهمانطور از اتاق ب نیبنابرا دهیخود رس

کرد  یکه کرده بود حاال احساس م یبا عجله به سمت آشپزخانه رفت ، بعد از خواب دشکمو بو یلیفروزنده که خ

قرار  زیم يکه رو یکه مادر در ظرف ییاز کتلت ها یکیخوردن دارد پس معطل نکرد و  يبرا يادیز ياشتها

 :او گفت  دنیبود با د ستادهیکه مقابل اجاق گاز ا دهیبرداشت و خورد ، فر داشت ، گذاشته بود را

 ! ادیکم م...نخور -

همه درست  نیا..؟ ادیرو کم م یچ یچ: با ولع مشغول خوردن کتلت بود با دهان پر گفت  کهیدرحال فروزنده

 ...يکرد

 :رد گفت ک یاش را با دستمال پاك م یشانیپ يعرق رو کهیدرحال یبا کالفگ دهیفر
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 ادیزشته اگه کم ب....دست نزن گهید....گمیم نیهم يبرا...ارهیماهان قراره چند تا از دوستاشو ب نکهیمثل ا -

 !اونا يجلو

رو هم با خودش  گهیداره چند نفر د....هیخودش اضاف: باال انداخت و گفت  یتفاوت یرا با ب شیشانه ها فروزنده

 اره؟یم

تفاوت به  یادامه ندهد ، اما فروزنده ب گریو به فروزنده اشاره کرد که د دیگوشه لبش را از خجالت گز دهیفر

 :مادرش گفت  ياشاره ها

 !دو نفر بود ياون موقع ها خودش جا....چقدر هم الغر شده یتازگ -

به چهارچوب در  نهیس ، دست به دیآشپزخانه قدم بردارد که ماهان را د یخنده کنان برگشت تا به سمت خروج و

کرد ماهان در خانه  یفروزنده که اصال فکرش را نم. به سمت فروزنده بود  زشیآم طنتیداده و نگاه ش هیتک

 :ماهان جلو آمد و گفت . را فرو داد  دهانشکتلت در  ماندهیباق یاو به سرفه افتاد و به سخت دنیشان باشد با د

 کتلتش خوشمزه س؟ -

 :کرده بود گفت  لیمتما يگرینگاهش را به سمت د کهیاو چشم در چشم نشود درحالکرد با  یسع فروزنده

 !خوشمزه س شهیدستپخت مامان من هم -

 !دوس دارم دستپختت مثل مامانت بشه...پس: کشدار گفت  يبا لبخند ماهان

 ...هم درست نکردم مروین هی یعمرم حت يمن تو! دستپخت ؟: زد و گفت  يپوزخند فروزنده

 :انداخت که حواسش به آنها بود سپس به فروزنده گفت  دهیبه فر ینگاه مین ماهان

 ...دمیم ادتیخودم ...نداره یبیع -

 !فست فود عادت کنه يبه غذاها دیبا شهیکه شوهر من م یکس: گفت  تیبا جد فروزنده

 ...!البته: کند گفت  یآنکه بخواهد بحث یتکان داد و ب يسر ماهان

 نقدری، اصال انتظارش را نداشت که ماهان ا دییگرا یبه سرخ تیصورت فروزنده از عصبانرفت ،  عیسر یلیخ و

کرد که خرد شده است ،  یشود ، احساس م میکه تازه شروع شده بود ، تسل یدر بحث یمقاومت چیزود و بدون ه

 .....بچه است عاخواسته به او ثابت کند که واق یم نکاریماهان با ا دیفکر کرد که شا

 چیکردند و ه یبا هم کل کل م دندیرس یبه هم م یوقت شهیرفتار ماهان ناراحت بود ، هم نیاز ا یلیخ فروزنده

چطور ....داشت یلی؟ واقعا چه دل دیچرا ماهان ناگهان خود را عقب کش دینفهم...نباریا یآمدند ول یکدام کوتاه نم
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 یکه داشت فروزنده احساس م یلیهر دل....بود اده، حق را به او د يگریحرف اضافه د چیو بدون ه عیآنقدر سر

 ...فقط مسخره اش کرده است نکاریکرد ماهان با ا

غروب آفتاب بود ، هوا  کینزد دندیبه پارك رس ی، وقت دیتا آماده شدن و رفتن به پارك طول کش یساعت مین

 لیچمن پهن کرده بودند و مشغول تدارك وسا يرو يانداز ریو فرناز ز دهیخنک و دلچسب بود ، فر بایتقر

بودند و صحبت  ستادهیها ا سرهبه سر کینزد يهمراه دامادش مسعود و ماهان گوشه ا دیبودند ، حم چیساندو

 !در آغوشش بود  زین الین.....نه آنقدر تنها یتنها بود ول شهیکردند ، فروزنده هم مانند هم یم

حاضر در  يو خنده بچه ها غیج يبا صدا یدر فکر فرو رفته بود ،هرازگاهآنطرف تر نشسته بود و  یمکتین يرو

که ماهان با لبخند به او  دید یافتاد و م یآمد و همان موقع ناگهان نگاهش به ماهان م یم رونیپارك از فکر ب

چقدر که زمان چگونه گذشت و  دی، نفهم دبو یداد راض یآنطور بهش عالقه نشان م یکس نکهینگرد ، از ا یم

 .شب شده بود  باینشست تقر مکین يکه ماهان آمد و کنارش رو یوقت ینشست ول مکتیآن ن يرو

 

 ؟یهست يچه فکر يتو:  ماهان

 :زد و گفت  يشخندینگفت ، ماهان ن يزیرا محکم تر به خود چسباند و چ الین فروزنده

 ؟یفکر من يتو...بذار حدس بزنم -

 .نه: داد و گفت  رونیب ینفسش را به آرام فروزنده

 رمش؟یتونم بغل بگ یم: اشاره کرد و گفت  الیبه ن ماهان

 نشییباال و پا یگذاشت و کم شیپاها يرا به دست ماهان داد ، ماهان او را رو الیتکان داد و ن يسر فروزنده

 الیحوصله نبود که ماهان آنقدر با  بیعج شیخواند ، فروزنده برا یشعر کودکانه م کیلب داشت  ریانداخت ، ز

 :دهد ، با خنده گفت  یرا ناز م

 !؟یکنیبچه خودت باشه چکار م -

، بدنش سست شد و نگاهش  دیماند ، فروزنده برق عشق را در نگاه او د رهیبه فروزنده خ يلحظه ا يبرا ماهان

 :که گفت  دیماهان را شن ي، صدا دیرا از ماهان دزد

 ! دمیبچمون م يجونمو واسه  -
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 يلحظه ا يچشمانش را بست ، برا....شد یواژه پشت سر هم در گوش فروزنده تکرار م نیا....بچمون...بچمون

توانست آنقدر صبور  یکرد ، چطور م یکه ماهان نسبت به او داشت حسادت م ياز خودش بدش آمد ، به صبر

 باشد ؟

 :که متوجه حال او شده بود گفت  ماهان

 ...دیشا... داشته که من نداشتم یدونم اون چ ینم....دمیرو ند يکه قبال باهاش بود ینیژوب نیمن ا -

 :حرف ماهان را ناتمام گذاشت و با بغض گفت  فروزنده

 ...واسه من مرده گهید نیچون ژوب....چون...نکن يلطفا هچ فکر...لطفا !...نه -

 ...کنم یفکرو نم نیمن که ا: زد و گفت  یلبخند تلخ ماهان

 : دیداد کش بایتقر روزندهف

 !یکن یفکر م یکه تو چ سیواسم مهم ن -

 .افتاد و فروزنده پس از چند لحظه ، شرمنده شد  هیبه گر الیاز حالت فروزنده تعجب کرد ، ن ماهان

 !زدم  یداد م دینبا...منو ببخش:  فروزنده

 ؟يذره منو دوس دار هی! هان؟...ذره هی ؟يمنو دوست دار: و گفت  دیکش یآه ماهان

 :را به دستش داد و گفت  الیدراز کرد ، ماهان ن الیگرفتن ن يدستانش را برا فروزنده

 بله؟ یبگ نباریباشم که ا دواریتونم ام یم -

 ریکه از گوشه چشم او سراز یاشک يتوانست درخشش قطره ها ی، ماهان م دیگز یلبش را با شرمندگ فروزنده

به زمان دارد ، خواست بلند شود و برود  اجیگفت فروزنده فقط احت یدر قلبش بود که م ی، حس ندیشده بود را بب

 :که فروزنده گفت 

 ...تو...تو ...دوستت دارم یلیخ...ذره هیاز  شتریب...بخدا دوستت دارم...دوستت دارم ماهان -

 !بادکنک... ها یترک یم...اریبه خودت فشار ن ادیز....خب..خب: زد و گفت  يشخندین ماهان

 !بادکنک ؟ یگیبه من م: گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ...بادکنک دوست دارم یلیمن خ:  ماهان

 !من که دوست ندارم....هه:  فروزنده

 ....دادمیوگرنه نشونت م....انیکه دوستام دارن م فیح: پارك کرد و گفت  يبه ورود ینگاه ماهان

 بله؟!...؟یچ:  فروزنده
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 هان؟....حرف شوهرش حرف بزنه يداره زن رو یمعن یچ:  ماهان

 ...!اصال آقا باال سر نخواستم: زد و گفت  يلبخند محو فروزنده

 یدست ماهان ، لرزش محسوس يرا گرفت و مانع شد ، بدن فروزنده با گرما شیخواست برود که ماهان بازو و

 :گفت  یسپس با ناراحت دیکش انداخت ، ماهان متوجه شد و دستش را عقب نییکرد، فروزنده سرش را پا

 ناراحتت کردم؟...شد؟ یچ -

 نی، ژوب ستینگر یبه او م یبود و با ناراحت ستادهی، ا دیرا مقابلش د نیسرش را آرام باال گرفت اما ژوب فروزنده

 :گفت  یبه آرام

 !؟يچقدر منو دوست دار یگفت -

 یذهنش است ، آب دهانش را به آرام دهییفقط زا نیدانست که ا یبود ، م دهیچشمانش را بست ، ترس فروزنده

گفت ، ماهان داشت با  يفرو داد و دوباره چمانش را باز کرد ، ناگهان گونه سمت راستش داغ شد و آخ بلند

 :و گفت  شتگونه گذا يدستش را رو یکرد ، فروزنده با ناراحت یبهش نگاه م طنتشیش

 !گوشم؟ يتو يزد....آخ -

 !افشویق: بلند گفت  يده منفجر شد و با صداناگهان از خن ماهان

 !؟يچرا منو زد: اخم کرد و گفت  فروزنده

 ...یستین نجایا! ؟ییکجا...يدیجوابمو نم...پرسم یدارم م یآخه ه: شد و گفت  يجد ماهان

 ؟يدیپرس یحاال چ: داد و گفت  گرشیرا به دست د الین فروزنده

 :اش را با غرور جلو داد سپس گفت  نهیکرد و س يسرفه ا ماهان

 ؟يگفتم چقدر منو دوست دار -

 ...ذره هیاز  شتریب:  فروزنده

 !چند ذره؟:  ماهان

 !گهیبرو د...دوستات شیپ يبر یخواستیمگه نم: و گفت  دیکش یپوف فروزنده

 . به سمت مادر و پدرش رفت  دیبگو يگرید زیچ نکهیبدون ا و

که دوستم  نهیمهم ا...هزار زره دیشا...سه ذره دیشا!...؟...ذره هیاز  رشتیب: گفت  یبا خوشحال ماهان

 !نهیمهم هم....آره...يدار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

شماره  لشیبودند و پدرش داشت با موبا ستادهیدرخت ا کیپارك رفت ، مادر و پدرش کنار  يبه طرف ورود و

ماهان به صدا در آمد ، ماهان  لیگرفت که ماهان حدس زد شماره او باشد ، چون چند لحظه بعد موبا یرا م يا

 .تر شد  کیتکان داد و نزد یدست شانیبرا

 !نجامیمن ا...بابا...مامان:  ماهان

 .نگران بود  یرا از کنار گوش دور کرد و لبخند زد ، مادرش ول لشیاو ، موبا يصدا دنیبا شن پدرش

 ...با خانواده دختره آشناتون کنم دییایب د؟یستادیوا نجایچرا ا:  ماهان

 م؟یایم میدونن که ماها دار یم:  حسام

 ....دونن آقا یمعلومه که م:  سهینف

 !انیب خوانیمن بهشون گفتم دوستام م:  ماهان

 !؟يبود تو زد یچه حرف نیمادر ا...يوا:  سهینف

 :به خنده افتاد و دست بر پشت ماهان گذاشت و گفت  حسام

 ...يرو انتخاب کرد يتو چه دختر نمیبب میبر ایب....یدمحقا که پسر خو -

 !اسمش فروزنده س: با اکراه گفت  سهینف

 !خانومه یلیخ: دست مادر و پدرش را گرفت و گفت  ماهان

 ....دختره با پسرم چکار کرده نیب: پسرش ناراحت شد و با حرص گفت  فیتعر نیاز ا یکم سهینف

 چکار کرده مگه؟: گفت  حسام

 ....بچمو جادو کرده:  سهینف

 !آخه به نظرش من جادوگرم....فعال که من اونو جادو کردم: و گفت  دیخند ماهان

که آنطرف تر  يو حسام با تعجب به خانواده ا ستادندیا سهیهنوز حرف ماهان تمام نشده بود که حسام و نف و

 :چمن ها نشسته بودند اشاره کرد و گفت  يرو

 ست؟ینو زنش  دیاون داداش حم -

 !دنیتا ما رو ند میبر ایزود ب....خودشونن..آره: هم با تعجب گفت  سهینف

نه  کهیبلند فروزنده را صدا کرد طور يآنها خاتمه بدهد با صدا نیقهر بچگانه ب نیخواست به ا یکه م ماهان

 ...بود یدنید زین دهیو فر دیهم به سمت آنها برگشتند ، حاال چهره حم شیتنها فروزنده ، بلکه زن عمو و عمو
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 :شانزدهم  قسمت

 

 تیرا با هم آغاز کردند ، کدورت ها را کنار گذاشتند و با رضا یاز آن شب ، دوباره دو طرف رابطه خوب بعد

 یلیماهان بود که خ نیاز همه ا شتریب. اخم ها نشست  يسوخت ولبخند جا نهیک نیا شهیفروزنده به وصلت ، ر

 يجار تیمحرم غهیآنها ص نیشود و ب گزاربر گریاو و فروزنده تا هفته د يداشت ، قرار بود جشن نامزد جانیه

بعد از  ینداشته باشد ، جشن عروس یگرفتند اشکال شرع یدست هم را م ایرفتند  یم رونیشود تا اگر با هم ب

کرد باالخره  یچون احساس م داشت جانیشد و فروزنده هم به اندازه ماهان ه یبرگزار م يسه ماه نامزد

 .داشته است را فراموش کند  نیکه با ژوب يتوانسته است گذشته ا

فروزنده در عرض شش روز دوخته شد ، زن  يدردسر آماده شد ، لباس نامزد یراحت و ب یلیجشن خ مقدمات

رنگ بود ، ماهان هر وقت فروزنده را در آن لباس  ییطال يبایلباس ز کیدوخت ،  شیآن را برا سهیعمو نف

 :گفت  یکرد به خنده م یقسمت ها را تنگ و گشاد م یبعض شیکه زن عمو داشت برا دید یم

 ...!يشمش طال شد هیشب....فروزنده -

 ....فروزنده یحت... دندیخند یهمه م و

گذشت و  یکه م يکرد و هر روز ینم یتگاز بودن با ماهان احساس خس گریکرده بود ، د رییواقعا تغ فروزنده

بخش ،  دیو ام جانیپر ه يبعد از روزها. شد  یم یشاک یزد حساب یماهان به او زنگ نم ای دید یماهان را نم

قول و قرار  کیگذشت ، از آن جشن فقط  یو به سرعت چشم بر هم زدن دیآن هفته به خصوص هم فرا رس

 ....و چند قطعه عکس در آلبوم  نیریخاطره ش کیان ، حلقه در دست فروزنده و ماه کیماند ، 

 یدل کس زیمهم است و عز یکس يداشت ، خوشحال بود که برا یفروزنده در دلش احساس قشنگ حاال

 یبخش تیو لبخند رضا دیکش یاش دست م ينشست بر حلقه نامزد یم ییهر وقت که در خلوت در جا....است

 ...زد  یم

، فروزنده از صبح  دیایقرار بود آن روز ب.....زد  یبود و فقط زنگ م امدهین دارشیروز گذشته بود و ماهان به د دو

 ...بود دهیساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود و او هنوز نرس یمنتظرش بود ول

رتش باز تر و کرد ، صو یرا عوض م ونیزیتلو يکانال ها یحوصلگ ینشسته بود و با ب ییرایدر پذ فروزنده

 ....نازك تر و زنانه تر یپرپشتش کم ياز قبل شده بود و ابروها باتریز
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 دنیقرار د یزن شده بود که ب کی هیآمد و حاال شب یبه نظر م یو شکستن فیمانند عروسک ها ظر صورتش

 ....شوهرش است

توانست درك کند که در دل  یکرد ، کامال م یگذشت به او نگاه م یم ییرایکه از پذ ی، گاه دهی، فر مادرش

 ....به او نداشت يکار نیهم يداد که خلوت او را برهم نزند برا یم حیترج یگذرد ول یدخترش چه م

،  ستیدر دستش نگر لیو به موبا دیکش یاز بس که کانال ها را عوض کرده بود ، خسته شده بود ، آه فروزنده

غر بچگانه بود  کیدر نظر ماهان  شیفحش ها - د بود خواست به ماهان زنگ بزند و هر چه فحش بل یدلش م

بلند  جانیفروزنده با ه..صدا در آمد به، زنگ خانه  ردیشماره ماهان را بگ نکهیقبل از ا ینثار شخص او کند ول -

 .شد و به سمت در رفت 

 ...کنم یمامان من باز م:  فروزنده

طلب کارانه در را باز کرد ،  يا افهیکرد و با ق درون درگاه ، درست يوارید نهیسر و وضعش را در آ یکم و

 ....را مقابل صورتش گرفته بود يبود و دسته گل قرمز ستادهیماهان پشت در ا

رو  یکیچقدر بده  یدون ی؟ م....بخشمت یم یکن یفکر م!....ه؟یچ: گفت  یو با ناراحت دیکش یپوف فروزنده

 !کاشتتت؟ یتا حاال کس ؟يبکار ينجوریا

 يکار هی....دست خودم نبود زمیعز....گهیببخش د: زد سپس گفت  يآورد و لبخند نیی، دسته گل را پا ماهان

 !اومده بود شیواسم پ

 !مهم تر از من ؟ يچه کار: شد و گفت  نهیدست به س فروزنده

 !اشتباه کردم....گهید دیببخش....خانومم:  ماهان

 :دسته گل را گرفت و گفت  یلیم یبا ب فروزنده

 ....تو ایب -

 ...رونیب ایتو ب ام؟یکجا ب:  ماهان

 !چرا؟:  فروزنده

 ...نمایخوام ببرمت س یم:  ماهان

 ... حوصله ندارم:  فروزنده

 ....يعشق بورز دیبا يخوام نشونت بدم چجور یم....ها هیعشق لمشیف:  ماهان

 ...من بلدم:  فروزنده
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 ...گهید یستیبلد ن...د:  ماهان

 ...!بلدم:  فروزنده

 شد؟ یبوسه چ نیپس ا:  ماهان

 ...حاال زوده واسه ماچ و بوسه...هه:  فروزنده

 ؟يای یم:  ماهان

 .تا حاضر بشم نیبش...آره:  فروزنده

 .منتظر ماند تا فروزنده حاضر شود  ییرایپشت سر فروزنده داخل شد و در پذ ماهان

 

، فروزنده  دیدرخش یم دینور خورش ریز شانی، حلقه نامزدرفتند ، دست در دست هم بودند  رونیاز خانه ب یوقت

امتحان  نیدانست که دارد وارد بزرگتر ینم یداشت ، از امتحانات مدرسه فارغ شده بود ول یاحساس سرزندگ

 ....شود یش م یزندگ

 ...زد یرقم م يگریجور د شیرا برا ریاو ، داشت صفحات تقد یزندگ سیقصه نو حاال

به  یبیدانست که چه اتفاقات عج یفروزنده هم نم یکس حت چیچند صفحه جلوتر از کتاب سرنوشت ، ه و

 ....انتظارش نشسته است

فروزنده دلخوش به همان لحظه بود که با  یکرد ول یآن روزها آماده م يدانست خودش را برا یاگر م دیشا

 ....است یخنده و خوش نیمفقط ه یکرد زندگ یرفتند و فکر م یم نمایماهان به سمت س

 ....لحظه کی نیهم

دانست که فروزنده  ی، م دیخر یفیق یبستن شیآنجا برا کیتمام شد ، ماهان از پارك نزد لمیف يتماشا یوقت

 ...است یعاشق بستن

 .....نشد یخوردنش را تماشا کرد ، فروزنده هم اصال شاک یکنار فروزنده نشست و بستن مکتین يمدت رو تمام

 یول...شود یم یو عصب یشاک شهیشود معموال فرد دوم هم رهیخ یوقت ِخوردن ، به کس یکس یوقت آخر

 ...نشد نطوریفروزنده ا

 ...لوس و بچه نبود گرید...شده بود يگرید آدم

 ...اینداشت و  شیبرا یتیاهم چیاصال گذشته ه گریکرد و انگار د یزن بالغ رفتار م کی مانند

 .....ندارد تیکرد که اهم یود موانم نطوریا دیشا ای و
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 مهم نباشد؟  شیبرا یشود گذشته کس یمگر م آخر

 ...و فتح يروزیاز پ یجزئ.....از شکست خوردن یجزئ....از بزرگ شدن است یهر حال گذشته هم جزئ به

 نداشت؟ يبا گذشته اش کار گریچرا فروزنده د یول.....ستی، در ذهن همه جار گذشته

 !...گرفته بود؟ یفراموش

شد ، حاال کجا  یم انشیاطراف يزد و باعث تهوع در ذهن منطق گرا یکه از آن حرف م بیآن عشق عج پس

 بود ؟

 ! ؟ ردیکه عشق بم شودیم مگر

 ....تاك کیو ت...تاك کیشود ، فقط ت یکه ساعت کوك م یاز زمان.....خوابه یعشق هرگز نم ساعت

 ....شود یم دهیو بوم بوم است که شن....بوم بوم

 ...بوم بوم قلب.....تاك ساعت کیت

 !قلب؟

 !....از عشق کم کند ؟ يتواند ذره ا یفاصله م ایآ.....که از هم دور هستند ییها قلب

 ....!وجود داشته باشد، هرگز یعشق اگر

 

 :گفت  یو با کالفگ دیکش یآه ماهان

 ؟ میشد که من و تو نامزد شد یچ -

 :و گفت  دیکش یقیرا با ولع در دهان چرخاند ، نفس عم یآخر نان بستن فروزنده

 ...میرو دوست داشت گهیچون همد -

 ...رو گهید یکیتو ...تو یول....من دوستت داشتم:  ماهان

 ....!ماهان :  فروزنده

 ....يدرباره ش بشنو گهید يدوس ندار...دونم یم:  ماهان

 !؟يدید یم افشویق یستیکنجکاو ن....هان؟! ؟...يدیدرباره ش نپرس چوقتیچرا ه:  فروزنده

 !نه: ... ماهان

 !دروغگو:  فروزنده

 ! يا قهیسل یدونم تو ب یم....گمیدروغ نم:  ماهان
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 يکند ، به رو یشد ، فروزنده احساس کرد معده اش درد م رهیکرد و در چشمان فروزنده خ یخنده تلخ ماهان

 ...شده یکه عصب اوردیخودش ن

 ....نزدند یحرف گریگذشت و د یقیدقا

 ....اتاقش يرفت تو کراستیبه خانه که برگشتند ، فروزنده ....ماهان گفت که بروند بعد

 یآن را مقابلش گذاشت و به لبخند نخ. تخت نشست يبرداشت و رو ریتحر زیم ياش را از رو یخرس عروسک

 ...دیخند یم یانگار دروغ...ستیاو نگر

عروسک گذاشت و فشار  نهیس يبعد دستش را رو دیعروسک دست کشسر  يدستش را جلو برد و رو فروزنده

 ...داد

-I LOVE YOU….I LOVE YOU 

 :خاص گفت  یآمد با بغض نییاز چشمان درشتش پا یکی یکیفروزنده  يها اشک

چرا من و  یدون یم...یخوب یلیتو خ...ماهان....ماهان...تنها بودم یلیاگه تو رو نداشتم ، خ....منم دوستت دارم -

؟  یدون یم....ستیمنطق ن یب ادمیز.....منطق دوستت دارم یچون ب....؟یبدون يخوا یم!...م؟یتو با هم نامزد کرد

 هی...یهست یتو دوست داشتن....تا بلند شم یدستمو گرفت وت...تو یول...و همونجا رهام کرد....زد نیمنو زم یکی

 !یعشق من...تو...یتو ماهان...گاه محکم هیتک

 ...سوخت یاش گذاشت ، داشت در تب م یشانیپ يگفت ، دستش را رو دیآخر را با ترد يجمله  فروزنده

 ....دی، پتو را هم تا سرش باال کش دیتخت دراز کش يرا کنار زد و رو عروسک

 ....کرد یفکر م نیذهنش هنوز داشت به ژوب گوشه

 ....از کنار گوشش گذشت نیخواندن ژوب يصدا

 

 انگار عشق منو هنوز

 وارید نوریا يدیند

 من موندم و شعرم حاال

 ...تاریگ نیبغض ا يصدا

 نهیب یحست رو م نگام

 نهیس يتو سیجا ن واسم
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 ادتیشم از  یم فراموش

 ....نهیدلشوره م از ا همش

 

 ...دیتپ یبود که قلبش داشت محکم م نیا تیواقع یکرد آرام باشد ول یو سع دیکش یقینفس عم فروزنده

 ....مرد یم کاش

 ....ماند یطور گرفتار گذشته نم نیا کاش

 ....نباشد نیاز ژوب يکه خاطره ا ییبرود به جا....ایبه در.....به کوه....به جنگل.....خواست به سفر برود یم دلش

 .....در قلبش خاموش شده باشد زیخواست تا آن روز همه چ یو دلش م دیرس یم یزود روز عروس ای رید

 ....برود ایخواهد تا خود در یگفت که دلش م یبه ماهان م کاش

 ......دیاز هر چه ترد.....شود یو خال....آن بسپارد يموج ها یگناه و معصومش را به زالل آب یب تن

 ....گفت  یبه ماهان م کاش

 

*** 

 بای، تقر کبارهیبه  یاز چرت یحاک...بود و نگاهش پف کرده نیباز شد ، سرش سنگ یفروزنده به آرام چشمان

 ....و لذت بخش یطوالن

رفت ،  نییو برجسته اش باال و پا فیظر نهیداد و س رونیب یمانده بود ، نفسش را به آرام رهیبه سقف خ نگاهش

 ....داد یبه او آرامش م نکاریچرخاند ، ا يشکمش گذاشت و انگشتش را دور نافش چندبار يدستش را رو

 !ماهان منو ببره دیشا...نجایخسته شدم از ا...برم دیبا: لب آرام گفت  ریز

 ....غلت خورد گریبود به سمت د يدیکه از سر ناام یبا آه و

 ....عروسک هم خسته شده بود نیاز ا گهید یافتاد ، حت یبه عروسک خرس نگاهش

 ....تونست نگاه کنه یجور م کیفقط ....بلد بود بگه زیچ کی فقط

 نیدانست که ا یکردند و نم یم شیجاده ها صدا ییگو....رفتن بود صیتنها حر....ستخوا یرا نم نهایا فروزنده

 ....حس سفر چگونه در وجودش قد علم کرده است

 ....خانه را ترك کند دیگفت که با یاز درون به او م ییندا فقط

 ....خسته دیشا ایکسل و ...دلتنگ شده بود دیشا...دانست یرا نم علتش
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 ....شده بود یمیقد یلیخ....داد یگذشته را م يهم بو شیدرون شش ها يهوا یحت

 رونیمورد بود که از اتاقش ب نیو به خاطر مشورت با پدر و مادرش در ا....عوض کند ییداشت آب و هوا ازین

 .آمد

، مست از  بود ، فروزنده دهیچیدر خانه پ نیدارچ ییچا ينشسته بودند و گرم حرف زدن بودند ، بو ییرایپذ درون

که او را وادار به  دیرس ییبگذارد که صحبت پدر و مادرش به جا ییرایخواست قدم در پذ نیگرم دارچ يبو

 ...صدا به آنها گوش داد یب...پشت ستون کرد ستادنیا

 !؟يبر دیبا يجد يحاال جد:  دهیفر

 !آره...هیاالن وقت خوب....باشه که برم یخوب تیفکر کنم موقع....چکار کنم خانوم:  دیحم

 ياون روستا دار يهم که تو ینیقطعه زم هیهمون  يخوایچرا م....باال رهیم متشیروز به روز ق نیزم:  دهیفر

 !؟یبفروش

 !هیشده آدم حساب دایپ نمونیکه واسه زم يمشتر...دمیشن یاز آقا مجتب:  دیحم

 ...ستمین نیمن که اصال موافق فروختن زم:  دهیفر

 !شهر ها يدور خونه ساختن تو ياالن همه افتادن رو...کنهینگاه نم یشکیکوشال رو ه نیزم...خانم:  دیحم

 ...یدونیخودت صالح م یهر چ....بگم یچ....اوم:  دهیفر

 !رمیفردا صبح م:  دیحم

 ....بندم یباشه چمدونتو م...؟....فردا صبح:  دهیفر

 ! امیمنم م: و گفت  دیپر ییرایوسط پذ یبا خوشحال فروزنده

 :و به سمت پدرش آمد  دیخند طنتیبا تعجب به او چشم دوختند ، فروزنده با ش دهیو فر دیحم

 ....اونجا میرفت يبچه بودم چند بار ادمهی....جانه؟یاله يکه تو ستین ییهمون روستا....کوشال؟ دیگفت -

 ...مونده ادتیچه خوب ...استهمون ج....درسته: با خنده سرش را تکان داد و گفت  دیحم

 :کاناپه نشست و با شوق گفت  يوسط پدر و مادرش رو فروزنده

شدن  ریپ یلیحتما خ! و خاله نرگس  یعمو مجتب...يوا....شیسرسبز....آب و هواش...من عاشق اونجام.... يوا -

 ....حاال

 !؟يبر يخوایم یچ تو واسه...معامله کنه نیخواد بره زم یبابات م: کرد و گفت  یاخم دهیفر
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کجا بهتر ...ییجا هیبرم  خوادیدلم م.....خونه بمونم نیا يچقدر تو....خسته شدم....خب:گفت  تیبا شکا فروزنده

 از اون روستا؟

 :را باال انداخت و گفت  شیابرو يتا کی دهیفر

 !ادیباهات ب شهیپس مجبور م....يتو تنها بر ذارهیماهان نم -

 ...زنم یاصال خودم االن به ماهان زنگ م...رمیدارم با بابا م...تازه...ستمیمن که تنها ن:  فروزنده

 یم دیپدر و مادرش باال گرفت ، حم نی، در همان لحظه بحث ب دیرا گفت و به سمت تلفن دو نیا فروزنده

ه از که فروزند یادامه داشت تا زمان نطوریو بحث آنها هم.....گفت الزم نکرده یم دهی، فر ادیگفت بذار ب

 .تلفن را محکم گذاشت  یو گوش دیکش غیج یخوشحال

 چته بچه؟.....يوا:  دهیفر

 !..شد بابا؟ یچ:  دیحم

 ....آخ جون.....بدرقه ادیگفت صبح م...برم تونمیماهان گفت م:  فروزنده

 یرا که م یلیبه سمت اتاقش رفت تا وسا دیپر یم نییمانند کودکان باال و پا یهمانطور که از خوشحال فروزنده

 ....خواهد با خودش ببرد ، آماده کند

بود که تابحال نشده بود دخترش را از  نیا تینماند ، واقع یباق دهیفر يبرا یاعتراض يجا گریماهان د تیرضا با

کالم در  کی یمحسوس او را در خانه تحمل کند ول بتیسخت بود که چند روز غ شیبرا نیو ا ندیخود دور بب

 .بغضش را فرو داد  شهید و مثل هممورد حرف نز نیا

بود که  دیشب محو شدند حاال خورش اهیچشمک زن تابستان ، از چهره س يگذشت و ستاره ها يبه تند شب

 ...دیتاب یم

 ....صورت خندان و معصوم فروزنده يرو...درختها يرو...ساختمانها يرو....شهر يرو

 نیآنها سوار ماش نکهیقبل از ا قهیداد، ماهان درست چند دق یداشت صورتش را قلقلک م دیانگار دستان خورش و

 ...دیبشوند رس

 ....چهره ش اضطراب و ترس مشهود بود در

 ...فرستاد یعشقش را به سفر م گانهی....کرد ینم یکوچک کار

 ....و گرفته يابر شهیو آسمانش هم....و خم بود چیکه جاده اش پر از پ يسفر به

 ....گرفته بود  یلیخ...شباهت به آن نبود یدل ماهان هم ب...و گرفته؟ يابر آسمان
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بود و آماده  ستادهیا نیآمد ، به سمت فروزنده که کنار ماش یبهش م یلیکه فروزنده بر سر داشت خ یبنفش شال

 ....سوار شدن بود رفت و دست چپ او را در دست چپ خود حلقه کرد

 ...دیدرخش یشان م ينامزد حلقه

 ...نکرد یحرکت یفروزنده مور مورش شد ول....کرد کیگوش فروزنده برد و لبانش را نزد کیرا نزد صورتش

 :گفت  زیچ کیفقط  ماهان

 !مواظب خودت باش  -

 ....تر کرد قیصورت فروزنده را عم يحرف، لبخند رو نیهم و

داشت گفت  یخترش چشم بر نملحظه هم از د کی یبه ماهان که حت دینشست ، آقا حم نیکه در ماش فروزنده

: 

 !مواظب عشقت هستم...نگران نباش -

 !بهتر از شما  یک...دیهمه سال مواظبش بود نیا.... دونم یم: و گفت  دیخند ماهان

آنها  نیشانه ماهان بود ، خم شد و پشت سر ماش يدستش رو کی کهیآب جلو آمد و در حال یهم با ظرف دهیفر

 ...ختیآب ر

 !کاشان میرفت یم ییبا هم دوتا...کرد یهفته تحمل م هیاگه فقط : و گفت  ستینگر شیبه زن عمو ماهان

 !سرت خلوته؟ گهیهفته د یبهش نگفت شبیخب چرا د: گفت  یبا ناراحت دهیفر

 !نیفقط هم.....خواستم خوشحال باشه:  ماهان

 ...تو رو تنها بذاره دیاونم نبا.....تنهاش نذار گهید: و گفت  دیکش یآه دهیفر

 !فروزنده نگفت مواظب خودم باشم: زد و گفت  يشخندین ماهان

 !ماهان خان.....بادمجون بم آفت نداره: و گفت  دیخند دهیفر

 ...دیتکان داد و خند يسر ماهان

 

 : هفدهم  قسمت

 

 ....شگرف و بکر....کشف بود ياهویپر از ه جاده

 ....خوب بود يحس ها دیتجد يتازه ابتدا نیا دیکاو یرا م ونریسرگردان فروزنده که ب يچشمها يبرا
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سر او و  يرا باال یحاال خداوند ، چتر لبخند و سرزندگ....اش در غم و اندوه گذشت یکه زندگ یاز مدت بعد

 دی، نو دیبود و تابش انوار ام دهیقطره ها رس نیو شکست به آخر بتیبارش باران مص...خانواده اش باز کرده بود

 ....داد یفروزنده م یسراسر عشق را در زندگ یکمان نیرنگ جادیا

از طرف  هیتماس ها از طرف ماهان بود و بق شتریب....فروزنده زنگ خورده بود لیسفر بارها موبا يابتدا از

 ....فروزنده

 زی، آخر کاسه صبرش لبر دیشن یخنده دخترش را هنگام صحبت با ماهان م يکه تمام طول راه ، صدا دیحم

 : دیمقدمه از دخترش پرس یحد و مرزش ، عاقبت ب یب يدوساعته در برابر کنجکاو یشد و بعد از مقاومت

 !؟يچرا با من اومد نمیبگو بب...یو نگرانش یکم طاقت نقدریتو که ا نمیبب-

 ...دلتنگم بشه خواستمیم: رفت و گفت  سهیاز خنده ر فروزنده

 ...شتریاالنم ب....دلتنگته شهیاون که هم: زد و گفت  يپوزخند دیحم

برم که  ییجا خواستمیم....خواستیتازه م يکه دلم هوا نهیا تشیواقع....بابا: و گفت  دیکش یقینفس عم فروزنده

 ....فکر کنم....بتونم با خودم خلوت کنم

 ؟یدرباره چ!...؟یفکر کن: ش بود گفت  یحواسش به رانندگ کهیدر حال دیحم

 ...از ماهان دور باشم کمی خواستمیفقط م....دونم ینم: شت و گفت به سمت پدرش برگ فروزنده

بهش  يدار یشاهد بودم دوساعته تموم ه...!يندار شویتو که طاقت دور: به او انداخت و گفت  ینگاه مین دیحم

تا  یاز ک...ه؟یموضوع چ!....؟یازش دور باش يخوا یاونوقت چطور شده که م....یکن یو سفارش م یزن یزنگ م

 ...يدونم که عادت ندار یم....؟يحاال عاشق سفر شد

 ...بست یداد و گردنش را کج کرد و چشمانش را به آرام زیل نیی، به پا نیماش یصندل يخود را رو یکم فروزنده

 !؟یبخواب يخوا یم یعنیاالن :  دیحم

 :گفت  یکرد و همانطور که چشمانش بسته بود به آرام یتبسم فروزنده

 ...کن دارمیب....میدیرس -

*** 

باران  يفروزنده با صدا کهیکرده بود ، طور دیخاص تول یخورد و آهنگ یم نیماش شهی، تند و نامرتب به ش باران

 .داد  یبه فروزنده م يسرخوشانه ا یمست نیگرم و مطبوع بود وا نیدرون ماش. شد  داریاز خواب ب

 ؟...میمونده که برس یلیخ:  فروزنده
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 :گفت  یبه دخترش انداخت سپس با خوشحال ینگاه مینگاهش را از جاده گرفت و ن دیحم

- رفت یداشت حوصله م سر م گهید!...؟يشد داریب....ا! 

 نه؟...دمیخواب یلیخ -

 !ساعتم نشد هی: تکان داد و گفت  یسرش را به نشانه منف دیحم

 طیمح ياز پنجره را پاك کرد ، سر سبز يوشه او با آرنج خود گ ستیبخار گرفته کنارش نگر شهیبه ش فروزنده

 :گفت  جانی، با ه دیبه اسم کوشال د ییآورد ، ناگهان در جاده تابلو یاو را به وجد م رونیب

 !م؟یدیرس -

 !بایتقر: گفت  یحوصلگ یاش را خاراند و با ب ینیب يرو دیحم

،  اوردیبه زبان ن یسخن گریکرد د یحوصله شده سع ی، خسته و ب ادیز یدانست پدرش از رانندگ یکه م فروزنده

اصال  ایشدند و آ ریکنند ، چقدر پ یحاال چکار م یفکر بود که خاله نرگس و عمو مجتب نیتمام طول راه را در ا

 ...شناسند یاو را م

و  کیبار يها از جاده نکهیفروزنده قابل تحمل کرد ، بعد از ا يبودن راه را برا یکننده ، طوالن ریدرگ يها فکر

عقب  یاز صندل یلباس گرم دیحم. درخت بلند وقطور توقف کرد  کیکنار  نیآب گرفته روستا گذشتند ، ماش

 .شد  ادهیپ نیبرداشت و به تن کرد و همراه فروزنده از ماش

 یصورتش از سرما م کهیخنک آنجا عادت نداشت خودش را از سرما جمع کرد و درحال يکه به هوا فروزنده

 :گفت  دیلرز

 !خونشون کجاست؟ -

 

با درختان متنوع محصور شده بود ، اشاره کرد ، سقف  یآنطرف تر ، در باغ یکه کم يبه طرف خانه ا دیحم

منطقه ، سطح سقف  نیا ادیدانست که از رطوبت ز یزنگ زده داشت ، فروزنده م یخانه ، حالت یحلب یروانیش

 يقرار داشت و گلها کیارطاقچه ب کی يرو یکوچک يخانه ، گلدان ها يپنجره ها ریخورده شده است ، ز

 .بود  دهیزنده بخش یو مات خانه روح یکاه گل يوارهایبه د یشمعدان

بند  ریدر اوج بود ، اس یوقت شهی، هم دیرس یمضطرب و ناآرام به نظر م یبه دنبال پدرش راه افتاد ، کم فروزنده

 ....شد  یم شیفروکشنده تشو
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اش را به کنار بگذارد ، حتما  یذات ینیباشد و بدب نیخوشب ندهیکرد به آ یفرو داد و سع یهانش را به آرامد آب

 .در انتظارش بود  یخوش يمکان سرسبز و آرام ، روزها نیدر ا

منطق  یب التیتخ يسر کیآن هم فقط بخاطر ....خوشم را خراب کنم ؟ يزد که پس چرا روزها بیخود نه به

 !هودهیو ب

 .رفت ، نگاهش به در بزرگ خانه بود  یکه پشت پدر راه م یمدت در

با  یخواهد گذاشت و عمو مجتب شانیخوش رنگ جلو ینبات يچا کیفکر کرد که خاله نرگس حتما  نیا به

او همچون روز، سرگرم کننده و قابل تحمل خواهد کرد ،  يشب را برا یاهی، تمام س یمحل نیریش يقصه ها

 يلحظه بعد صدا د، چن ستیفشرد ، نگر یزنگ م يب نشاند و به پدر که دست خود را روبه ل يپس لبخند

 . دیبه گوش رس ییقدم ها يشد و صدا دهیاز پشت در شن يسرفه مردانه ا

در هر  یرا بخاطر خستگ شیبود و پا دهیپوش یمیقد یکیپالست ییدمپا کیآمد  یکه به سمت در م یکس انگار

 ... دیکش یم نیزم يقدم رو

 ه؟یک -

 .را وادار به واکنش کرد  دی، حم یعمو مجتب يصدا

 !دمیحم....یمنم آقا مجتب...سالم:  دیحم

 .فروغ جلو آمد  یگود رفته و ب یچرده ، با چشمان اهیس يرمردیباز شد و پ در

 نگذاشته یپوست او باق يرو یصاف يجا چی، ه یزندگ يکه چوب خط روزها یبا تعجب به صورت مجتب دیحم

 .و فرسوده شده بود  ریبودش ، پ دهیمدت که ند نی، چقدر در ا ستیبود نگر

 نیا یداد ول یپر مرغان انبار را م ي، لباسش بو دیاو را در آغوش کش یشناخت و به گرم دیرا د دیتا حم یمجتب

 ....را ناراحت نکرد دیموضوع اصال حم

لذت که در  یب بیحس عج نیتنگ شده بود و انتظار ، ا....آغوش نیا ي، برا نجایا يها بود که دلش برا مدت

،  نجایفراموش شده در ا نیزم کیآمد ، اکنون و به بهانه فروش  یبه سراغش م شتریجمعه ب ریدلگ يغروب ها

 .را مالقات کرده بودند  گریمدبعد از مدت ها ه گریبار د یمیبود و دو دوست قد دهیرس انیحاال به پا

 ه؟یک نیا یاگه گفت: گفت  یوزنده اشاره کرد و به مجتببه فر دیحم

 !فروزنده خانم؟ کته؟یدختر کوچ: به صورت فروزنده انداخت سپس گفت  ینگاه یمجتب
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 یگذاشت ول شیلبخند به نما کیاش را با  يزود شناخته شده بود ، خوشحال شد و شاد نقدریا نکهیاز ا فروزنده

 ....آن هم بخاطر سوال پدرش....لبخند ، خشک شد نینگذشت که ا يرید

 نرگس خانم چطورن؟:  دیحم

 ...را گفت  زیهمه چ یاشک آلود مجتب يچشمها

 ...باز شود  قتیبه گفتن حق شیآنکه لبها یب

 ...کرد یم ی، نبودن خاله نرگس را در ذهن حالج يخود را گفت و فروزنده با ناباور تیتسل دیحم

 ....بود یچقدر مهربان و دوست داشتنآمد که آن زن  ادشی

 ....کرد یدرست م یمحل يغذاها شیو برا دیباف یفروزنده را با حوصله م يموها

 ....خاله نرگس را به خاطر آورد يدستها فروزنده

 ....کرد  یشد ، وجود نازك و شکننده فروزند را جادو م یکه آغشته به محبت م یوقت شیدستها

 ...شد آن دستها االن بود یم کاش

 ....فروزنده بود يتمام آرزو نیا...کرد یم هیبه او هد شیرا با دستها یخوشبخت يخاله نرگس جادو کاش

 ...محال بود یول

 ...کرد ییآنها را به درون خانه راهنما یمجتب آقا

 . روح خاله نرگس فاتحه خواند و وارد خانه شد  يبرا فروزنده

 

*** 

به سمت شمال روستا را داشت  یکه پنجره بزرگ یبه خانه ، اتاق ازشیمورد ن لیبعد از آوردن وسا فروزنده

پهن  يبود که اطرافش را با موکت پوشانده بودند و در وسط فرش قرمز گل دار یانتخاب کرد ، اتاق نسبتا بزرگ

 يفروزنده رو. کرده بود مکدر  اتاك اش ، چهره سکوت ر کیت يهم با صدا یمیقد يواریساعت د کیبود ، 

اتاق دم کرده بود ، دستش را به سمت پنجره  يپنجره بود نشست ، هوا کیکه گوشه اتاق و نزد یچوب یصندل

 شیتمام آن را وارد شش ها قیدم عم کی، با  دیباغ به مشامش رس سیخ يسبزه ها يبرد و آن را گشود ، بو

، ابرها با بارانشان رفته بودند  دیدرخش یسلطان شب ، م یمخمل راهنیدرخشان در پ یکرد ؛ ماه همچون الماس

صحبت  يصدا اریاخت ینشسته بود ، ب یصندل يفروزنده همانطور که رو. کردند  یم یو ستاره ها فخر فروش
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 یزدند ، چشمانش را بست و سع ینشسته بودند و حرف م نییپا وانیا ری، حتما ز دیرا شن یپدرش و عمو مجتب

 ...کرد زیرا ت شیگوش ها نیکند بنابرا یفضول یکرد کم

 ؟ شیشناس یم...هست؟ یک يمشتر نیحاال ا:  دیحم

 ...مهیمش رح يخواخور زا....آهان د:  یمجتب عمو

 ده؟ید نویزم...شناسمش یم:  دیحم

 ...دهیو پسند دهید...آهان برار:  یمجتب عمو

 ؟يایتو هم م....میحرفامونو بزن نیتا درباره زم نمشیب یسر م هی رمیفردا م:  دیحم

 !چشم يبه رو...امیبله که م:  یمجتب عمو

 !عجب....گهیپس منم فردا تنها باشم د: زد و آرام گفت  يلبخند فروزنده

آمد سالها قبل  ادشیروستا بود ،  ییتپه باال يافتاد که رو يبلند شد تا پنجره را ببندد که نگاهش به خانه ا و

روشن خانه ، حس  يچراغ ها دنیحاال با د یبود ول یسکنه و خال یآن خانه ب شهی، هم آمد یم نجایکه به ا

است که در آن خانه که خاله نرگس  اشتهجرئت آن را د ی، با خود فکر کرد چه کس دیامانش را بر يکنجکاو

 !بهیغر ای....بود وانهید ایکند ؟ آن شخص  یکرد ، زندگ یم ادیاز آن به خانه ارواح  شهیهم

 : دیرا از پشت سر شن یعمو مجتب يفکر ها بود که صدا نیهم در

 ؟ يالزم ندار يزیچ...دخترم -

 !ریشبتون بخ...نه عمو -

 ...دخترم ریشب بخ -

 :گفت  يرفت که فروزنده فور یبست و م یداشت در اتاق را م یمجتب عمو

 !کنه؟ یم یاونجا زندگ یک...اون خونه -

 !وم خونه؟کد: جلو آمد و گفت  یمجتب عمو

 !گم یاون رو م: با دست به آن سمت اشاره کرد و گفت  فروزنده

 !حشونیشده محل تفر....ها يبه شهر دنیاجاره ش م: و آرام گفت  دیکش یآه یمجتب عمو

 یاتاق را ترك کرد ، فروزنده لحاف و تشک یفاصله عمو مجتب نی، در ا ستیبه آن خانه نگر گریبار د فروزنده

 ی، داشت آماده م دیرا باز کرد و شانه کش شیکه گوشه اتاق قرار داشت را برداشت و وسط اتاق پهن کرد ، موها

 !آورد و جواب داد ، ماهان بود رونیب فشیرا از درون ک یبه صدا در آمد ، گوش لشیشد بخوابد که موبا
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 ...سالم:  فروزنده

 چه خبرا؟....یسالم خانوم:  ماهان

 ..ستین يرخب:  فروزنده

 ؟یخوش ینیب یمنو نم:  ماهان

 !وونهید:  فروزنده

 ...خوشم نمتیب یمن که نم یول:  ماهان

 ...!ماهان:  فروزنده

 ؟يگرد یبر م یک...هه هه هه:  ماهان

 ...يتازشم تو که بدون من راحت تر....حاال کو که برگردم....تازه اومدم:  فروزنده

 ارن که؟اونجا پسر جوون ند....نمیبب:  ماهان

 !زنن یدارن پرسه م نجایاتفاقا دو تا جوون رعنا هم ا...چرا:  فروزنده

 جون من؟:...ماهان

 !ینیبب يایب یتونیم گمیدروغ م یکن یاگه فکر م:  فروزنده

 !حتما:  ماهان

 جناب؟ يندار يکار:  فروزنده

 !نجانیچند تا دختر خوشگلم ا...رفت بگم ادمی...آهان :  ماهان

 !؟یگفت یچ:  فروزنده

 ....چند تا:  ماهان

 !وقت شب؟ نیا ییتو کجا:  فروزنده

 ؟ییتو کجا:  ماهان

 ...!تشکم نشستم يمن رو....اوف: فروزنده

 ؟ییتنها:  ماهان

 ....هم پشت پنجره ان رکایرجیج...نه:  فروزنده

 ...دمیخند...هه:  ماهان

 ؟ییکجا...ینگفت:  فروزنده
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 !یپارت سکوید:  ماهان

 !ي؟ پس بپا دلتو نباز...ا:  فروزنده

 یبه حلقه در دستش کرد ، حلقه ب یانداخت ، نگاه ياش را خاموش کرد و به گوشه ا یبا حرص ، گوش فروزنده

 ....آنکه بفهمد او را افسون کرده بود

*** 

و آنقدر داد  یخسته اش را قلقلک م يصورت فروزنده افتاده بود و چشمها ياز کنار باز پرده ، رو دیخورش نور

 شیشد و حکم به باز شدن چشمها رهیاو چ شبید يچندپاره شده  ياهایتا عاقبت بر رو دیتاب شیخوابها يرو

 .کرد 

نفس . شده بود  دهی، کوب ینگاه لرزانش را به سقف دوخت ، انگار که تمام بدنش در هاون خستگ فروزنده

شد ،  زیخ مین شیپا و کمرش داد سپس در جابه  ی، کش و قوس دیو دستانش را به سمت باال کش دیکش یقیعم

گذاشته بود به سر کرد ، هنوز مست خواب  یصندل يرو شبیو شالش را که د دیچشمانش را آرام با دست مال

را خواند ، دست خط  شیافتاد که کنار رخت خواب بود ، آن را برداشت و متن رو يبود که نگاهش به تکه کاغذ

 :پدرش بود 

 ومدیکه دلم ن يبود دهیقشنگ خواب نقدری، ا مینیرو بب نیزم داریخر میرفت یبا عمو مجتب جان ، من فروزنده

ما تا بعد از ظهر . هست ، به خودت برس و خوش بگذرون  خچالی يکنم ، واسه صبحونه کره و مربا تو دارتیب

 . میگرد یبرم

بکر  عتیبود که برود روستا را بگردد و از طب نیگذاشت ، در فکرش ا یصندل ریو کاغذ را ز دیکش یپوف فروزنده

رخت . بلند شد  یبدون معطل نیهم يکند ، برا دنیبود ، د دهیبه آن بخش ي، جان تازه ا روزیآنجا که باران د

نان از  يو ظرف کره را برداشت ، تکه ا رفت خچالیسراغ  کراستی. آمد رونیخوابش را جمع کرد و از اتاقش ب

چند لقمه چرب ، نوش جان کرد و دوباره به اتاقش برگشت تا .  دیمال شیو کره را روسفره برداشت  انیم

از خانه  یوصف ناشدن یبرداشت و با شوق یاش را هم از کوله پشت یعکاس نیرا به تن کند ، دورب شیمانتو

 .خارج شد 

مرده بوده و فقط  یچند ماه دیکرد ، تازه فهم یرا پر از زندگ شیبود ، شش ها یروستا سرشار از زندگ يهوا

 .آورده است  یزنده بودن را در م يادا
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آب  يپر از سنگ و چوخ و چاله ها یجاده گل يکوتاه رو ییانداخت و با قدمها فشیرا دور گردن ظر نیدورب بند

ه را خاك باران خورد يداشت و بو یمطبوع ي، گرما دیخورش.  دیوز یاز رو برو م یگرفته براه افتاد ، باد خنک

همه حس خوب ، به دنبال چند  نیاز ا تبود و فروزنده سرمس یعال زیهمه چ. شد در فضا حس کرد  یهنوز م

 .بود  یخوش گذران یساعت

حتما . گرفت  یکه به نظرش خاص بود ، عکس م يزیرفت و از درختان ، گل ها ، حشرات و هر چ یم جلو

 یعکس ها مسخره و ب نیهر چقدر که در نظر ماهان ا یکرد ول یعکس ها مسخره اش م نیا دنیماهان با د

و گرم  یروز آفتاب کیکه  دربه نظرش همان ق. گذار بود  ریفروزنده ، مهم و تاث يبود به همان اندازه برا یمعن

 يکه برا یمورچه ، زحمت کی يتکاپو دنیتواند انسان را بعد از مدت ها سرزنده کند ، به همان اندازه د یم

آنکه از ادامه ، دلسرد  یدارد ، ب یافتد ، دوباره آن را برم یکشد و بارها دانه اش م یبه خانه اش مبردن دانه 

 .کند  یم دواریام یرا دوباره به ادمه زندگ دیانسان افسرده و نام کیشود ، 

ر حسرت جو کیآمد ، انگار با  یافتاد که از رو به رو م ی، نگاهش به دختر خردسال دیکش یقینفس عم فروزنده

 .زد و به طرف دختر رفت  يکرد ، فروزنده لبخند کشدار یاو نگاه م يبه لباسها

 ه؟ی، اسمت چ زمیسالم عز:  فروزنده

در  دنیکردن و دو يروستا و باز يسخت و طاقت فرسا یبچه که صورت آفتاب سوخته اش نشان از زندگ دختر

 :لب به سخن گشود  دیداد ، با ترد یداغ تابستان را م دیخورش ریبزرگ ز يزارهایشال

 ...میمر -

 يالین ادیصورت دخترك او را  ياز گونه سرخ دخترك گرفت ، گرد یشگونیدستش را جلو برد و ن فروزنده

 .خودشان انداخت 

 . رمیخوام ازت عکس بگ یم.  نجایا سایوا...جون میمر -

دخترك . کرد  تیبود ، هدا دهییجاده رو هیکه در حاش يزرد يرا گفت و دخترك را به سمت گلها نیا فروزنده

 دیرا از نگاه هراسان دخترك فهم نیکند ، فروزنده ا یدانست فروزنده دارد چکار م یزد ، اصال نم يلبخند محو

بر سر او ، جلوتر رفت و به  يا هبا بوس نیهم يشود برا ریسراز شیو احساس کرد االن است که اشک ها

 .راهش ادامه داد 

دو دل بود که جلوتر  یکم. خلوت بود  یلیوقت روز ، جاده خ نیبه درختان بلند کنار جاده بود ، در ا نگاهش

شد ، راه برگشت را گم  ی، چند راهه م يریو خم آنجا که از مس چیدر راه پر پ دیترس یبرگردد ، آخر م ایبرود 
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از ترس تمام بدنش را  یناگهان لرزش یول شتقصد به پشت برگ نیبه برگشتن گرفت ، به ا میتصم نیکند بنابرا

 .فرا گرفت 

او ،  ی، در چند قدم دیشد که بتوان راننده اش را د یم نیاش مانع از ا يدود يها شهیپاترول که ش نیماش کی

فکر بود  نیفرو داد ، در ا یرا به سخت فروزنده آب دهانش. بود و هنوز موتورش روشن بود  ستادهیوسط جاده ا

جاده پر از سنگ و چاله که حرکت  وددر پشت سرش نشده ، آن هم با وج نیماش نیکه چطور متوجه حرکت ا

 یراننده از قصد ، به آرام دیفکر افتاد که شا نیبه ا.کرد  یم جادیهر چند کم ا ییسر و صدا دیحتما با نیماش

که چهره راننده  ینیو تنها در جاده بود و ماش کهیحاال او . فکر ، ترسش دو برابر شد  نیجلو آمده است و با ا

 ...در مقابلش درستشد  ینم دهیاش اصال د

 

 :هجدهم  قسمت

 

زد که اگر  بیهم قصد حرکت نداشت ، به خودش نه نی، انگار ماش ستادیحرکت ا یب يچند لحظه ا فروزنده

 ایمتر جلوتر بود بدود  ستیکه ب ییها یاز فرع یکیبه سرعت به سمت  تواند یم دیایب شیپ شیبرا یمشکل

 دایپ نکارهایاز ا چکدامیه يراب یمجال یول ردیدفاع از خود کمک بگ يبزرگ کنار جاده ، برا ياز سنگها نکهیا

 .شد  یفرع نینکرد چرا که راننده گاز داد و به سرعت از کنارش گذشت و وارد چپ تر

 دیافتاد چگونه با یم شیبرا یکرد که اگر اتفاق یفکر م نیبود و به ا دهیترس یلی، خ دیکش ینفس راحت فروزنده

 ....داد  یجواب پدرش و ماهان را م

به راه افتاد و با کمال  یفرع نیلرزان به سمت چپ تر ییشود ، با قدم ها ریکم مانده بود که سراز شیها اشک

شود ، با  ی، ختم م دیترس یاز آن م شیها یکه بچگ يمرموزبه همان خانه  یسنگ کهیکه آن بار دیتعجب د

 ...در آنجا آنقدر تعجب کرده وا دنیبوده که با د نیشهرنش کی،  نیکه حتما راننده ماش دیشیخودش اند

 ....فروزنده گوشه لبش را گاز گرفت...فقط تعجب کرده بود؟  یعنی

 ...فروزنده کنجکاو کننده بود يراننده ، هر چه که بود برا یتوقف طوالن لیدل

*** 

 يرنگ و رو نتیکاب يرا رو نشیاز ظهر گذشته بود که فروزنده به خانه برگشت ، در بدو ورود ، دورب یساعات

فکر  نیبه ا یمحل يقرمز و تخم مرغ ها يگوجه ها دنیبا د. را باز کرد  خچالیرفته آشپزخانه گذاشت و در 
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فست فود ، عادت کرده  يتند غذاها هوقت بود که دهانش به مز یلیخ. کند نهار، املت درست  يافتاد که برا

 .را تجربه کند  یاملت محل کیبود که مزه  یفرصت نیبود و حاال ا

زد ، چشمانش مست  يرا شانه ا شیفروزنده نهارش را خورد و ظرف ها را شست ، به اتاقش رفت و موها یوقت

خواست پدرش زود برگردد ،  ی، دلش م دیفرش دراز کش يرنگ رود یو ب دیکش يا ازهیخواب شده بود ، خم

را بست ، هنوز به طور  شیهاخواند و آرام چشم ییلب دعا ری، ز دیترس یم ییاز تنها یبعد از اتفاق صبح کم

طاقچه برداشت ،  يرا از رو لشیشد ، بلند شد و موبا داریب لشیزنگ موبا يکامل به خواب نرفته بود که با صدا

 ایرا بدهد  شیوفا یداشت که جواب دوست ب دیگرد شد ، ترد لیصفحه موبا يرو نیاسم ناژ دنیچشمانش با د

 ...نه

را کنار گوشش گذاشت  لیخواست ، موبا یکرد که دلش نم ياش، او را دوباره مجبور به کار یذات یمهربان یول

ها  هیداشت که صحبت کند ، ثان دیهم ترد نیناژ دی، شاشد  یم دهیشن یفینفس زدن خف يو گوش داد ، صدا

 :گذشت ، عاقبت فروزنده گفت  یم يبه کند

 بله؟ -

 :جواب داد  نیسکوت ، ناژ یاز کم بعد

 ...منم...سالم فروزنده....سالم -

 ...شناسم یراه رو زود م مهین يها قیرف...شناختمت:  فروزنده

 ...سالم دادم:  نیناژ

 يخوا یبه من؟ م يزنگ زد ییبا چه رو....يکرد رمیبعد از اون همه که تحق... سالم خانوم خانوما:  فروزنده

 چکدومیه...عاطفه ت ینه اون برادر ب...نه تو...هنوزم سرپام....کشم هنوز ینفس م....نه؟ ایهنوز زنده ام  ینیبب

مگه منو ! ؟يزنگ زد یواسه چ....دیم انداخت هیکه گر هخندم، بعد از اون هم یاالن م...دیکن دیمنو ناام دینتونست

 ....دل من که اصال واست تنگ نشده!...دلت واسم تنگ شده؟ ؟يکه حاال زنگ زد يکرد یآدم حساب م

 ...!زبونت چقدر تلخ شده...طعنه نزن نقدریا!...فروزنده:  نیناژ

 ! ؟یکن یزبونم گله م یحاال از تلخ...تو وجودم یختیرو ر یتلخ نیتو ا:  فروزنده

 ؟ییتو االن کجا: نیناژ

 ...به تو چه که من کجام:  فروزنده

 درسته؟...یستیخونه ن:  نیناژ
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 !من االن کجام؟ یکه فقط بدون يزنگ زد:  فروزنده

 ؟ییکجا: ... نیناژ

 !بدبختم نکن گهید....االن خوشبختم...بهم زنگ نزن گهید...!یترسون یمنو م يدار يبدجور:  فروزنده

 ....یچ نیگوش کن بب....فروزنده:  نیناژ

، هرگز  دیلرز ی، چانه اش م ستیکنار طاقچه نگر نهییرا خاموش کرد و به چهره خودش در آ لشیموبا فروزنده

 یول...ختیر یم رونیاگر هم بود با چند قطره اشک ،آن را از جانش ب....بود دهیهمه نفرت را در وجودش ند نیا

ها  يزود نیاش به ا شهینداشت که ر کانبود و ام دهییفراوانش درون قلبش رو غیحاال گل نفرت با خار و ت

 ....بخشکد

 چیدرد گرفته بود ، خودش را عادت داده بود که به ه یلیو دستپاچه ، در اتاق قدم زد ، سرش خ یعصب فروزنده

که از سرش شروع شده و اکنون کل بدنش را  يداشت درد و رعشه ا یسع زیلب نزند و حاال ن یقرص مسکن

 .شکل ، تحمل کند  نیفرا گرفته بود به بدتر

 نیخودش آماده کرد و به علت زنگ ناژ يگرم و پررنگ برا يچا کیگذشت که سردردش آرام گرفت ،  یساعت

 گرفت ؟ یبا او تماس م دیفکر کرد ، چرا با

 ....کرد  یب آن فکر مسوال و جوا نیخورد به ا یم يکه چا یتمام مدت در

را آنجا  شیکه پا نیبرود ، هم وانیآمد ، بلند شد تا به ا رونیبرهم خوردن در خانه از فکر ب يبا صدا عاقبت

 .آوردند  یرا در م شانیکه در حال خوش و بش کردن ، کفش ها دیرا د یگذاشت ، پدرش و عمو مجتب

،  ياستراحت و صرف چا یبعد از کم.  زدیبر ينها چاآ يرفت و سالم داد سپس به آشپزخانه رفت تا برا جلو

 یبوده و هر دو طرف با کم یگفت ، معامله خوب ی، آنطور که پدرش م دیپرس نیفروزنده از پدرش درباره زم

در محضرخانه ، سند  نباریبروند و ا رونیببودند ، قرار بود که فردا دوباره  دهیمبلغ منصفانه رس کیچانه زدن به 

که امروز  دیاطراف روستا صحبت کرد سپس از فروزنده پرس ينهایزم متیبعد درباره ق. بزند  داریرا به اسم خر

 .چکار کرده است

در روستا  یراحت گفت که کم یلیشود خ انیاز ترس در چهره اش نما يآثار ایآنکه آشفته شود و  یب فروزنده

 نکهیدخترش ، از ا يحرفها دنیبا شن دیحم. که خسته شده به خانه برگشته استگشته و چند عکس انداخته بعد 

 نیمردانه شد ، ا يمشغول حرفها یبزد و با عمو مجت یبخش تیداشته است ، لبخند رضا یاو روز آرام و خوب

 نکهیاز ا.  خانه پناه ببرد يبود که فروزنده از جمع مردانه آنها جدا شود و به اتاقک خودش در باال یفرصت خوب
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جهت  یخود و ب یخواست ب ینم یکرد ول یاحساس ندامت م یبه پدرش نگفته بود کم يزیچ نیدرباره آن ماش

 .ماند و خودش را مالمت کرد که وقت شام شد  تاقشآنقدر در ا. را نگران کند  یکس

طاقچه برداشت ، ماهان  يرا از رو لشیاستراحت به اتاقش برگشت ، موبا ياز صرف شام ، فروزنده برا بعد

و  شیکار را کرد سپس مشغول باز کردن موها نیفروزنده هم هم. گفته بود  ریزده و شب بخ امکیپ شیبرا

 . شانه زدن شد 

 یصحبت م یباغچه عمو مجتب ي، پدرش داشت درمورد گلها دیشن یم اطیرا از ح یپدرش و عمو مجتب يصدا

از کنار  یرکیرجیج يصدا. پدرش شد  يا کنار زد و مشغول تماشاپنجره رفت ، پرده ر يکرد ، فروزنده جلو

و باشکوه بود  بایافتاد ، چقدر ز دیدرخش یآمد و هوا دم کرده بود ، نگاه فروزنده به ماه که در آسمان م یپنجره م

شب فرو رفته بودند و ناشناخته تر از  یکی، در تار ستیکه در دور دست بود نگر ییبه درخت ها...قرص کاملش

 . دندیرس یبه نظر م شهیهم

منظره  يمدت که مشغول تماشا نیخواست از مقابل پنجره کنار برود که ناگهان احساس کرد تمام ا فروزنده

 ....نکرده یو توجه دهید یبیعج زیاطراف بوده ، چ

 ....قرار داشت  يپنجره او ، پنجره ا يه روخانه ، درست رو ب نی، دورتر از ا ستیبه آن سمت نگر دوباره

 ....روشن یبا چراغ يا پنجره

 ....کرد یبود و به او نگاه م ستادهیپشت پنجره ا يمرد

 ....تپه واقع شده بود يبود که رو یمیپنجره همان پنجره آن خانه قد نی، ا نکهیتر از همه ا بیعج و

 ..!شک همان راننده ناشناس بود یآن مرد ب و

 

 . قدرت عکس العمل از او سلب شد و تپش قلبش به شماره افتاد يلحظه ا يبرا

 ...تمام بدنش را احاطه کرده و مشغول فلج کردن ذهنش بود يمانند مار گرسنه ا ترس

 ....زیدانست از چه چ ینم یبود ول دهیترس....را فرا گرفت شیسرتا پا یلرزش ناگهان

 ....ندیرا نب شیرو به رو يپنجره  گریتوانست دستش را دراز کند و پرده را بکشد تا د تنها

 ....کرد نییشروع به شمردن به پا ستیرا آرام بست و از ب چشمانش

 ....استرس بود هیتنها راه تخل نیشده بود و ا یعصب

 ...بود لیغول صحبت با موبامش ییگو....دیپدرش را شن دنیخند يحالت گنگ و پر تنش ، صدا نیا انهیم در
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 "...باشه...آره...میبمون يدو سه روز دیما شا....گم ینه من بهش نم....شهیم زیسورپرا... خوبه یلیخ....آره "

 ....سه روز؟ دو

پدرش واقعا  يها میاز تصم یماندند ؟ بعض یم نجایا نقدریا دیچه با يبرا. دیسوت کش تیفروزنده از عصبان سر

 يحاال با ماجرا یول....حداقل قبل از سفر پر از خاطره بود ...داشت؟ زیچه چ نجایمگر ا. کرد  یاعصابش را خرد م

 !ماندن بود ؟ يهنوز هم جا نجایمگر ا....آن مرد ناشناس

انش جهت نگر یخواست ب ی، نم دیافتاده بود به پدرش بگو شیکه صبح برا یخواست از اتفاق ینم فروزنده

 ....یول...سوء تفاهم ساده بود  کی زیهمه چ دیشا....کند

و با ترس به  دیاز آن را کنار کش یفکرش را متوقف کرد و دست لرزانش به سمت پرده رفت ، قسمت يا لحظه

 ...زد یبه حماقت او لبخند م دهیقاب پوس کیخاموش به سان  ي، پنجره ا ستیرو به رو نگر

 .داشت فکر کرد يرو شیکه پ یینشست و به فردا نیزم ي، رو دیرا کش پرده

*** 

 بایتقر دیخواندند و خورش یگنجشک ها با شوق م. بود  يو طراوت در روستا جار یبا سرزندگ گرید یصبح

 . دیتاب یعمود م

 شبیدانست چرا از د ینم. بود  داریرفتند هم ب رونیب یپدرش و عمو مجتب یبود ، وقت داریاز صبح زود ب فروزنده

 دیشا....در خانه تنها بماند دیامروز نبا نکهیتا بحال ، بدخواب شده بود ، تمام فکرش به آن مرد ناشناس بود ، به ا

از خانه  رونیرفته بود ، دلشوره داشت و مدام نگاهش به ب رونیکه پدرش ب یاز زمان...حال بدش بود  لیدل نیا

 .بود 

 يتا با هر صدا ندیخواست در خانه بنش یکرد ، نم یم یرا عصب او شهیحادثه بد هم کیوقوع  يبودن برا منتظر

 ....بپرد و فکر کند که آن مرد به سراغش آمده يبا ترس از جا دیشن یکه از اطراف م یتق و توق

بلند شد و  نیبنابرا. کرد یمنطق ، منحرف م یو ب یموضوعات آبک نیرفت و فکرش را از ا یم رونیب دیبا

 گریقصد داشت طرف د نباریرفت ، ا رونیشمرده از خانه ب یی، شالش را به سر کرد و با قدمها دیرا پوش شیمانتو

فراموش کردن اتفاقات  يبرا نیو هم فتدا ی، حداقل خوشحال بود که گذرش به راه آن خانه نم ندیروستا را بب

 کیکه نزد یتکه سنگ يرو زنده و سبز آنجا لذت برد ، عتیکه اطراف را گشت و از طب یبود ، کم یکاف روزید

بخورد  رینان و پن يکرد ، خواست به خانه برگردد و لقمه ا یبود، نشست ، احساس ضعف م ییخانه روستا کی

 . او را مبهوت کرد تاریخوش گ يکه صدا
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 !زد؟ یم تاریگ ی، چه کس ستیرا به اطراف چرخاند و با تعجب همه جا را نگر سرش

تر  کیبلند شد و نزد شینواخت ، از جا یم تاریبالکن خانه نشسته بود و گ يافتاد که رو یبه پسر نوجوان نگاهش

داشت ،  یروشن بایتقر يسرخ و موها ياست ، گونه ها ییرفت ، از چهره پسر مشخص بود که روستا

او  کرد متوجه لهجه یم مهزمز یزدن ، اندک تاریهمراه گ یداشت ، وقت یزاغ بود و ته لهجه خاص شیچشمها

به وجد آمده  ییروستا کینواختن  تاریفروزنده که از گ.  دیزدن کش تاریتا او دست از گ ستادیآنقدر آنجا ا. شد 

 .باعث شد که پسر متوجه حضور او شود  نیزد و هم یکف محکم شیبود برا

 ...سالم:  پسر

 !بود یکارت عال...سالم:  فروزنده

 ...گهیاونقدر هم خوب نزدم د:  پسر

 خودته؟ تاریگ:  هفروزند

 !عالمه بهم غر زد هی نیسر هم...بابامو مجبور کردم برام بخره...آره :  پسر

 ؟يریکالس م:  فروزنده

 ....نه....آره:  پسر

 !نه؟ ای يریآخر کالس م:  فروزنده

 ...دهیم ادیهست که بهم  یکی...اونجور کالس که نه:  پسر

 یزندگ نجایکه ا ییکردم کسا یاصال فکرشو نم...زنن یم تاریکه گ نجانیپس دو نفرن ا...خوبه یلیخ:  فروزنده

 ...عالقه مند باشن زایچ نیکنن هم به ا یم

 ....خوشم اومد یلیخ...دمیشن...زد یم تاریاون گ یوقت:  پسر

 ه؟یمنظورت ک!....اون؟:  فروزنده

 ...دمیدست اون د يرو تو تاریبار گ نیاول...گمیمعلممو م:  پسر

 نجاس؟یمعلمت مال هم:  فروزنده

 ....از شهر اومده....نه خانم:  پسر

 ...رمیبگ ادیدوست دارم  یلیمنم خ:  فروزنده

 شش؟یببرمتون پ دیخوا یم:  پسر

 !گردم یروزا بر م نیهم....مهمونم نجایمن ا....نه نه: و گفت  دیخند فروزنده
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 !بده ادمی دیآکورد جد هیقرار بود .... ششیبرم پ خوامیاالن م:  پسر

 .یموفق باش:  فروزنده

 :را گفت و خواست برود که پسر گفت  نیا فروزنده

 زنه؟یم تاریگ يچه جور دینیبب دیخوا یم -

 !دوره؟ یلیخونش کجاست؟ خ...ادیبدم نم: وسوسه شده بود گفت  یکه کم فروزنده

 ...برمتون یم امیاالن م...نه: گفت  پسر

 یوقت. را به طور کل از خاطر برده بود ، منتظر شد تا پسر آماده شود  ششیچند لحظه پ یکه گرسنگ فروزنده

زد و همراه پسر راه  يقد بلند تر بود ، فروزنده لبخند محو تارشیمتر از اندازه گ مین بایآمد تقر رونیپسر از خانه ب

 يکرد که چقدر برا فیتعر شیاسم پسر ، هاشم بود و پانزده سال سن داشت ، هاشم برا دیافتاد ، آنطور که فهم

را  تاریداده و چطور در عرض چند ماه توانسته از معلمش ، آهنگ زدن با گ یبه پدرش سخت تاریگ نیا دنیخر

 کیدهد و  لیادامه تحص یقیبزرگ شد در رشته موس یتواند وقت یکرد که م قی، فروزنده او را تشو ردیبگ ادی

.  دیخند یفروزنده خوشحال بود و تمام مدت م ين هااز قوت قلب داد ی، هاشم هم کل ودش یقیاستاد موس

 دیترس یکه از آن م یکه فروزنده احساس کرد دارند به همان چند راه یرفت تا زمان یم شیخوب پ زیهمه چ

 نیپاسخ هاشم ا رتیبروند و در کمال ح دیاز کدام راه با دیو از هاشم پرس ستادیا يشوند ، لحظه ا یم کینزد

 !یفرع نیچپ تر: بود 

، هاشم که چند قدم جلوتر رفته بود  ستادیحرکت ا یمجسمه ، ب کیفروزنده به سرعت داغ شد و مانند  سر

 :با تعجب گفت  نیهم يمتوجه مکث او شد برا

 !حالتون خوبه؟ -

 :و شمرده گفت  دیکش یقینفس عم فروزنده

 ...تو یقیمعلم موس...یول...خوبم -

 :کند و گفت  هاشم نگذاشت او حرفش را تمام که

 !ش؟یشناس یم ه؟یچ....نجاستیخونه ش ا -

 .نه: که خودش هم به زحمت توانست بشنود گفت  ییسرش را به اطراف چرخاند و با صدا فروزنده

 دیچه با يآنکه بداند برا یآن خانه بود ب یکیکردند ، حاال فروزنده در نزد یرا تا انتها با هم ط کیجاده بار ریمس

 شیپاها اریاخت ییکند ، گو ی، ط دیترس یکه از آن و صاحبخانه ش م يبه خانه ا دنیرس يراه را برا نیتمام ا
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مانند  شیپاها یبرود و با صاحبخانه رو به رو نشود ول يخواست به بهانه ا یدست خودش نبود چرا که دلش م

 .بود  دهیچسب نیموم به زم

، هاشم که از پله  دیترس یم دارید نیاز ا یلیدلش نبود ، خ يرفت تا معلمش را صدا کند ، فروزنده دل تو هاشم

آدم  دیکند نبا یم سیتدر یقیکه موس يکرد آرام شود ، با خود فکر کرد ، فرد یرفت ، فروزنده سع یها باال م

، قلبش به شماره افتاد ،  دیشن ییآشنا ییصدابود که  شیآلوده به تشو يفکرها نیباشد ، هنوز در ا یخطرناک

 ؟...بود  نیژوب هیآنقدر شب یچه کس يکرد ، صدا یاشتباه م دیشا

 خانم؟...سالم -

بود ، هر  ستادهیکوچک خانه ا وانیکه کنار هاشم در ا دیرا د نیژوب يسمت صدا برگشت و در کمال ناباور به

ه فروزنده در ، نگا دیرس یبود مصمم و آرام به نظر م نیژوب هیکه شب يبود ، مرد شانیچقدر که او متعجب و پر

 ...ناتبسم آش کیگشت ، به دنبال  یچهره مرد به دنبال خاطرات گذشته م

 ...مورد عالقه اوست نیفروغش همان ژوب یو الغر با چشمان ب دهیمرد تک نیکه به او بفهماند ا یدنبال نگاه به

توانست  یم کیفاصله نزدبود که متوجه نشد چه وقت آنها به سمتش آمدند حاال از  جیاز درون آشفته و گ آنقدر

 !وفا بود  یشناسد ، او همان مرد ب یبه جرئت قسم بخورد که او را م

 نیکه ژوب دیبگو يزیعالمه حرف داشتند ، خواست چ کیشد ، انگار  رهیخ يبه آن دو چشم خاکستر فروزنده

 :زودتر از او گفت 

 .نمتونیب یکالسم تموم شد ؛ م یوقت...دیخونه و منتظر باش يتو دیبهتره شما بر -

 یبه اندازه کاف....نیفقط هم....هیپسر ک نیمعلم ا نمیکنجکاو شدم که بب: با حرص گفت  فروزنده

 !خدانگهدار....دمتونید

قدم آن  کیرا  شیهنوز پا یکرد ول یگذارا به هاشم انداخت و با حرکت سر از او هم خداحافظ ینگاه فروزنده

 :دستش را گرفت و گفت  نیه ژوبطرف تر نگذاشته بود ک

 !نرو....فروزنده -

 :پر از اشک بود، هاشم با تعجب گفت  شانیبه سمت او برگشت ، حاال چشمان هردو رتیبا ح فروزنده

 !د؟یشناس یرو م گهیشما همد -

 !....نه: جواب دادند تیکوتاه با قاطع یانداختند و بعد از مکث یبه هاشم نگاه نیو ژوب فروزنده
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بمن دست  چوقتیه گهید: و گفت  دیکش رونیب نیهنوز سردرگم بود که فروزنده ، دستش را از دست ژوب هاشم

 !نزن

 !یفقط خواستم بمون...نبود نیفکرم ا يتو چوقتیه: انداخت و گفت  نییسرش را پا نیژوب

 !؟یواسه چ: با بغض گفت  فروزنده

فروزنده دستانش را در . که در دست فروزنده بود ، ثابت ماند يحلقه ا ينگاهش رو ینگفت ول يزیچ نیژوب

 .مونم یخونه و منتظر م يتو رمیم: فرو برد و گفت  شیمانتو بیج

 کی سیآنکه بفهمد فروزنده چه وقت از جمع دو نفره آنها جدا شد ، مشغول تدر یتکان داد و ب يسر نیژوب

 نینواخت و ژوب ی، م تاریشد ، حاال گ یآرام م یلیگرفت خ یرا که در دستش م تاریگ. به هاشم شد  دیآکورد جد

 ...صدا یب نیژوب....با صدا تاریگ....ستیگر یم

 

 ناز يدستها نیبا ا تو

 ينوازشم کرد منو

 دستا رو دوس دارم نیا من

 يغرق ِ خواهشم کرد که

 

 گرم يدستها نیبا ا تو

 يدردهامو سوزوند همه

 دستها رو دوس دارم نیا من

 يشبها منو خوابوند که

 

 بوسم یدستا رو م نیا من

 ونمیدستا مد نیا به

 اری يا یکن یم یخوب تو

 !ممنون ِ ممنونم ازت
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 بوسم  یدستا رو م نیا من

 راهم بود يقطب نما که

 يدینوم ياون روزا تو

 گاهم بود هیتک شهیهم

 

 بوسم یدستا رو م نیا من

 !ونمیدستا مد نیا به

 اری يا یکنیم یخوب تو

 !ممنون ِ ممنونم ازت

 

 یمهربون هست یلیخ تو

 بوسم یاحساستو م من

 اری يراحته ا المیخ

 !پوسم یتو نم کنار

 

 سیدر وجودم ن تعارف

 خونمیکه م سین تعارف

 !بانو رینظ یب يرو ا تو

 دونمیِ فرشته م مث

 

 !بوسم یدستا رو م نیا من

 !ونمیدستا مد نیا به

 اری يا یکنیم یخوب تو

 !ممنون ِ ممنونم ازت

 بوسم یدستا رو م نیمن ا: شعر(
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 )یکتان یعل:  شاعر

 

*** 

 

 نیکه بر اثر رطوبت ا ستینگر وارهایبه د. زد  یبود ، قدم م شیکه مثل قفس برا يدر اتاق نه متر فروزنده

ر که انگا. آنها نصب نبود  يرو زیقاب عکس کوچک ن کی یحت دندیرس یبه نظر م رهیمنطقه ، نم گرفته و ت

نه ...ینه خط...ییایرو يمنظره ا ریتصونه ....ینه عکس....به تماشا گذاشتن نداشت يبرا يخاطره ا چیمرد ه نیا

 ....یتیدوب کی

 ...بود وارهایاتاق هم مانند د يفضا

بود که با هر قدم که  شیپاها ریرفته ز يفرش رنگ و رو کی...کرد دایشد در آن پ یرا م یزندگ لهیوس کمتر

 نیمثل ا د،یپوس یداشت م...شنود یپاره شدن تار و پودش را م يکرد صدا یرفت حس م یم شیرو

 ....بود ختهیمثل دل خودش که بارها تار و پودش از هم گس....خانه

 ...انداخت گرینگاهش را به طرف د فروزنده

 کیگذاشت ،  ينارزود جمع اش کرد و ک یلیهنوز گوشه اتاق پهن بود ، به سراغ آن رفت و خ نیژوب رختخواب

 ...را آنجا گذاشته بود شیحتما خرت و پرت ها....کمد کوچک آنطرف تر بود

،  دیاز پشت در شن ییپا ي، صدا ندیرا بب نیتوانست ژوب ی، نم ستیرا نگر رونیسمت پنجره اتاق رفت و ب به

 ...تواند درکش کند ینم یکه هر کس ییاز آن درد ها د،یرس یداشت به نقطه درد م

 یدر نگاهش موج م يدردمند....گشته بود شانیعاجز و پر. شد  انینما نیژوب دهیدر باز شد و قامت کش عاقبت

 ....زد

 ...باشد دهید نیچن نیآمد که قبال هرگز او را ا ینم ادشی

 ...رفت يانداخت و به گوشه ا نییسرش را پا نیژوب

 :همه رذالت که در رفتار او بود ، حرصش گرفت ، به سمت او برگشت و گفت  نیاز ا فروزنده

 !؟يبا من چکار کرد یدون یم-

 .زیهمه چ ریزدم ز...ترکت کردم: گفت  یتفاوت یداد سپس با ب هیتک واریزد و به د یلبخند تلخ نیژوب

 :بار داد زد  نیا فروزنده
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 يایقرار بود ب....يتو خودخواه بود!...به همه ثابت شد که من چقدر احمقم....يخانواده م برد شیآبرومو پ -

خواستن تو رو  یم.. .هیپسره ک نیگفتن ا یهمه م..؟همه منتظر تو بودن..يخواستگار يومدیچرا ن....خونمون

 ...!يومدیتو ن یول...ننیبب

 :که در انگشت فروزنده بود اشاره کرد و گفت  يبه حلقه ا نیژوب

 !يکرد دایبهترشو پ یکیتو که خودت ...کنه یم یچه فرق گهید-

 :زد و گفت  يپوزخند فروزنده

به ...زیهمه چ ریز ياونوقت زد...يکرد دایبهتر از من پ یکیمثل تو که ....کردم دایبهترشو پ یکیآره ...بهترشو؟-

 رهی؟ حتما با زبون چربت سر اونم ش....يشد میقا نجایا یبخاطر ک ؟يبود نجایپس ا....خارج یرفت یهمه گفت

 يو بو کرد يدیرنگارنگ که چ يهمه گال نیاز ا يخسته نشد ؟يدیم يدخترا رو باز يخوا یم یتا ک...يدیمال

  ؟...دور یانداخت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رگ  یسرخ شده بود و برجستگ تیبه سمت فروزنده آمد ، صورتش از عصبان تیبر آشفت و با عصبان نیژوب

 .د آم یگردنش به چشم م

 :شد و گفت  رهیبا شهامت در چشمان غضبناك او خ فروزنده

 یسست نقدریدونستم که ا ینم...کنم هیتونم بهت تک یکه م یهست یفکر کردم کس....ياحساسمو نابود کرد-

که ....حرفا دارم که یلیخ... گذرهیم یدلم چ يدونه تو یفقط خدا م..! دینفس کش شتیپ یکه حت شهیکه نم

 ...نیا

 :کرد آرام باشد سپس دوباره ادامه داد  یمکث کرد و سع يفروزنده را فشرد ، لحظه ا يگلو بغض

چرا  ؟يومدیو ن يایکه م یچرا گفت....همه دروغات به کنار....م گهید زیچ هیکردم تو نظر تو  یهمش فکر م-

 ....یتچرا؟ جواب بده لعن...چرا ؟ي؟ چرا به اومدنت دلخوشم کرد....يو وفا نکرد يقول داد

 ....گرفته ست يجا نیچه وقت در آغوش ژوب دیکرد ، آنقدر دلش شکسته بود که نفهم یم هیداشت گر فروزنده

 نیزم يرو يفروزنده گوشه ا.کرد ینگاهش م رتیداشت با ح نیبه خودش آمد ، از او فاصله گرفت ، ژوب یوقت

 :گفت  دیلز یداشت م کهینشست و درحال
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 ...!شکستم...بعد از رفتن تو....نگام نکن ياونجور-

 يفکر کرد! فقط به تو سخت گذشته خانوم خانما؟ يفکر کرد: چشمانش پر از اشک بود گفت  کهیدر حال نیژوب

 ....انصاف ، من دوست داشتم که رفتم ی؟ب...من نشکستم

دروغاتو باور  گهید هیچ یدون یم....! دمی،چرا زودتر نفهم يوا....؟یدوسم داشت: زد و گفت  يپوزخند فروزنده

 !يروده راست ندار هیتو ....کنم ینم

 . کرد هیتک واریو به د ستادیفروزنده ا يداد و سپس رو به رو رونیب ینفسش را به سخت نیژوب

را قبل از رفتن ،  شیها هیباشد ، تمام سرما يزیآنکه نگران چ یگفت ب یم دیبود ، با زیوقت گفتن همه چ حاال

متحرك  يخودش در خانه ، دفن کرده بود ، آب از سرش گذشته بود و مرده ا ریهمانجا در همان اتاق دلگ

 ....بود

 ....مالقات کرده بود شیوقت ها پ یلیوحشت خ وی، با د دیترس یم زیاز چه چ دیبا گرید

آنکه حرف دلش را زده باشد  یازش بخواهد باز آنکه فروزنده  شیگفت پ یکرد و م یدهان باز م دیفقط با حاال

 ...،خاموش شود 

 ...شود یروشن نم گریسوخته که د تیکبر

 ... دیجنگ ینم ییروشنا يبرا

 ...دیجنگ یآنکه دورانداخته نشود ، م يبرا

 

کرد که اگر فروزنده  یفکر م نی، همش به ا دیلرزانش را باز کرد ، چقدر سخت بود که بخواهد بگو يلبها نیژوب

 گریشده بود را هم د بشی، نص تیعصبان نیآغوش گرم که در ح کی نیرا درموردش بفهمد هم قتیحق

 ....!با مرگ را انتخاب کرده بود یبود هم آغوش يدیهر چند که مدت مد....ندارد

 ....!گم یبه تو دروغ نم....گمینگو دروغ م...فقط بذار بگم....اعتراف کنم زایچ یلیبه خ خوامیبذار م:  نیژوب

 ؟یچرا معطل...بگو: فروزنده

واسم که  یشده بود سرگرم...گفتن دختر باز یکه دوستام بهم م نقدریا....دختر دور و برم داشتم یلیمن خ: نیژوب

، شب و روزم شده بود مواد زدن  میبگذر...زایچ نیاز ا....شماره بدم...مخ بزنم....پارك ها نیا يصبح پاشم برم تو

 دمیزمان به خودم اومدم د هی....یآنچنان يها یالس زدن با دخترا و رفتن به پارت...پارکا يو پرسه زدن تو

بود  یکیدخترا  نیا يتو...کردم یکه باهاشون بودم رو هم فراموش م ییاسم دخترا یحت گهید...آرامش ندارم
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 گهید...و میدیکش یبا هم مواد م...به مواد ارمیرو ب شتریاصال اون باعث شد که ب...اومد ازش یخوشم م شتریکه ب

 نیپنجره اتاقم بودم تو رو دم خونه با ناژ يجلو یوقت....روز هی نکهیتا ا...گهید میبا هم خوش بود...گم ینم شتریب

 نقدریبود که ا يدختر نیبعد از سارا تو اولگم  یدروغ نم...يریبگ يزی، چ ي، جزوه ا يانگار اومده بود... دمید

 ...برام جذاب بود

 ...!پس اسمش سارا بود:  فروزنده

 .کنم فیبذار تعر....بود یاسمش چ ستیمهم ن:  نیزوب

 !شنوم یم....بگو:  فروزنده

 یمثل تو م ییجمع دوستام ، به دخترا يتو....يچشم و گوش بسته بود یلیخ...داشتم رنظرتیز یمدت هی:  نیژوب

ازشون  يزیبا دو تا دوست دارم گفتن ، خرشون کرد و هر چ شدیم.که  ییاز اونا...لقمه چرب و نرم هیگفتن 

 ....خواست

 !دم؟یخر و ساده به نظر رس نقدریا.... يکرد نکارویبخشمت که با من ا ینم چوقتیه: افتاد  هیبه گر فروزنده

 ...و نوشم برسم شیبود که به ع نیاومدم طرفت ا نکهیمن از ا تین ...!يتو ساده بود یول....ادیبدت ن:  نیژوب

 !کثافت: زد  ادی، فر اوردیطاقت ن گرید فروزنده

 ...کردن شد هیدوباره مشغول گر و

 باشه؟...قرار شد بهت دروغ نگم: و گفت  دیکش یآه نیژوب

 !گهیبگو د...من خوبم: نگاه کند ، با حرص گفت  نیآنکه به ژوب یرا پاك کرد و ب شیاشک ها فروزنده

انتظار نداشتم که مقاومت ... میکه رسوندمت در خونه و ازت خواستم که همو ببوس یاون شب:  نیژوب

محکم و  یلیتو خ یول....ارمی، با خودم عهد بستم که تو رو هم راحت به دست م یرفت يهمونجور یوقت....یکن

فکر  گهیکه د يکرد ریدرگ موفکر نقدریا...، نشد یمن بش میکنم که تسل يم کارهر چقدر خواست....يسخت بود

زدم  یحدس م نکهیبا ا ینیمنو نب گهید يحاضر بود ی، حت يکرد یتو از نجابتت دفاع م....نبودم گهید يدخترا

هنوز باهات ...فت نیبد ازب تیتموم اون ن کدفعهیانگار ....! فروزنده يداغونم کرد...چقدر از من خوشت اومده

از رابطه  يا گهید فیتعر هیانگار تو بهم ...نبود زایبه اون چ دنیرسفکرم  گهیبه خدا قسم ، د یبودم ول

 یم...کردم فیبه دوستام که ماجراتو تعر...کنم یبفهمم دارم چکار م نکهیبدون ا ومدمیباهات تا مدرسه م...يداد

 !؟يبچه مدرسه ا هی ؟یاونم عاشق ک... شده عاشق نی؟ژوبیو عاشق نیگفتن ژوب یم...دنیخند

 .....یمنو دوست داشت یزمان هیکه حداقل ... تونستم باور کنم یکاش م:  فروزنده
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چند بار ...يدیکش رونمیب فیاز اون منجالب کث...فرشته نجات من يتو شد یول..! .یباور نکن یتون یم:  نیژوب

 یلیسارا خ....پامو کج بذارم گهیعشق تو نذاشت د یول...سارا اومد و خواست دوباره به جمع خودشون برم گردونه

 ...فتهیهرزه اون زنه به فرشته پاکم ب يمن نذاشتم چشا یول نهیخواست تو رو بب یدلش م

 هان؟... سر راهت قرار گرفت یبهشت يحور هیحتما !...؟يترك کرد زتویحاال چرا فرشته عز:  فروزنده

 ...فقط بهم گوش بده...نه مسخره کن....لطفا نه طعنه بهم بزن:  نیژوب

 ...نگفت  يزیچ گرید فروزنده

 :ادامه داد  نیژوب

 یفکر م...بود ایرو هیشب یسرنوشت نیچن هی...کردم یفکرشو م یکه حت یخوبتر از اون...خوب بود زیهمه چ-

خوب  ياگه دوستا... نداشتم یاگه خانواده درست و حساب...هم بمن انداخته ینگاه هیکردم خدا عاقبت 

تونم در  یم...تونه آدمم کنه یمکه  یکی...دختر خوب سر راهم گذاشته هی...نداشته ها نیهمه ا يبجا...نداشتم

 ادیز یدلخوش نیا یول...هر دو رو گذاشتم کنار گهید....نه مواد....ينه دخترباز گهید....کنارش آرامش داشته باشم

 یم یفکر کردم شوخ... دمیخند...داره دزیداده گفتن ا شیگفت آزما یم...شمیروز سارا اومد پ هی...اوردیدووم ن

 فیضع یلیچند وقت بود خ...شبانه م افتادم يتب ها ادی...ومدین میزندگ يتو يلبخند چیه گهیبعد د یول...کنه

تا  یحت...کرده یم یمطمئن بشم سارا داشته شوخ نکهیفقط بخاطر ا...بدم شیپس منم رفتم آزما....شده بودم

 ...کردم منم مبتال شده باشم یرو گرفتم فکر نم شیکه جواب آزما یاون موقع

 :گفت  تیبلند شد و با عصبان فروزنده

 ....یسرحال نقدریو ا يدار دزیمنو احمق فرض نکن که باور کنم تو ا نقدریا گهید یول...بود یداستان خوب-

 ..!فروزنده مارمیمن ب...سیحالم خوب ن ادیز...نجامیاالن که ا: گفت  یبا بغض خاموش نیژوب

 !فهمم یم....بله...يدار دزیتو ا: با حرص گفت  فروزنده

 !رمیم یمن دارم م...یفهم یتو نم...نه : گفت  یبا ناراحت نیژوب

 !میریم یهمه ما م: زد  ادیفر فروزنده

 ...!رمیم یم دزیمن از ا یول....میریم یهمه ما م: زد و گفت  يپوزخند نیژوب

 !دروغارو بس کن نیا گهید....يندار دزیتو ا: گفت  یبا کالفگ فروزنده

 :که گوشه اتاق بود رفت و چند برگه از آنجا برداشت و به دست فروزنده داد  يبه طرف کمد تیبا عصبان نیژوب
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سواد که ...نیبب... نوشته یچ نجایا نیبب....گرفتم شگاهیرو از چندتا آزما نایا...گم یمن دارم درو م یگیهنوزم م-

 یاز تو دل م دیبا....رفتم یم دیمن با.... ؟...رمیم یکه من دارم م يدیحاال فهم!....مثبت HIVنوشته .... يدار

راهم گذاشت که زجرم  يفقط تو رو جلو..! فروزندهمن نفرستاده بود  یخوشبخت يخدا تو رو برا....کندم

آره !...بهش دست و پا ندن که بتونه خودشو به آب برسونه یرو بذارن ول ایکه جلوش در يمثل تشنه ا....بده

 يآخه پدر... تو بگو یول...کردم یکه م یفیکث يمجازات همه کارها...مجازات منه نیا...دارم دزیمن ا...فروزنده

بود  ي؟ خانواده ا...داشتم که به فکر زن دادنم باشه ي؟مادر...يریم هرز يگوشم بزنه و بگه دار يداشتم که تو

چرا واسه چند لحظه ....کردم؟ یم دایپ ابونیخ يآرامشو تو دیکه کنارش آرامش داشته باشم؟ چرا من با

پس  تقاص دیمن با!...حاال مقصر منم؟....آوردم؟ یم يبه مواد رو دیکمبودام ،با ادبردنیاز

 !رحمه؟ یب نقدریچرا خدا ا!...دمت؟یچرا زودتر ند ؟يومدین میفروزنده چرا زودتر به زندگ...فروزنده...بدم؟

 ...دیاش را شن هیگر يصدا نیبه سرعت از آنجا خارج شد ، ژوب دیبگو يزیآنکه چ یبغض کرد و ب فروزنده

 ...خواست همه را آتش بزند یدلش م...فرش پخش شده بود يافتاد که رو یشیآزما يبه برگه ها نگاهش

 

 

 :نوزدهم  قسمت

 

 ستادنیو توان ا دیلرز یبه شدت م شیرساند ، پاها یشد خودش را به خانه عمو مجتب یهر طور که م فروزنده

 . کرده بود که چشمانش ، قرمز و پف کرده شده بود  هیو آنقدر گر دیرس یو خسته به نظر م دهینداشت ، رنگ پر

 .....رفت متوجه صدا زدن پدرش نشد یداشت به اتاقش م یوقت یبود حت نیه ژوبفکر و ذهنش ب تمام

تا  ستادهیا دنشیاز اتاقها به انتظار د یکیدر آستانه  ینیریکه آنها برگشته اند و پدرش با جعبه ش دینفهم اصال

 .دیبگو کیرا بهش تبر نیفروش زم

گوشه  یصندل يکرد رو یداشت ، سع جهیو سرگ دیکش یبه اتاقش پناه برد ، تند تند نفس م یحال یبا ب فروزنده

 نهییحرکت نشست ، نگاه غمناکش به آ یهمانطور ب ی، مدت فتدین نیزم يتا بلکه به حالت غش رو ندیاتاق بنش

، چقدر  ستینگر نهییبود که کنار طاقچه گذاشته بود ، بلند شد و آن را برداشت ، به چهره خودش در آ یکوچک

 ....دیرس یبه نظر م بهیغر

 ....شناخت یحال افتاده بود را نم نیرا که از غم عشق گذشته اش به ا انیدختر گر نیا انگار
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 انیصورت گر نیخواست مشت بکوبد و ا ی، دلش م ستینگر یآن دختر ساده و احساسات ریحرص به تصو با

 ....شده را در هم بکوبد ریتحق

 :گفت  نهییدرون آ ریکوتاه زد و به تصو يا ضجه

بازم ....يتو اصال واسش مهم نبود....احمق نشو...؟یهنوزم دوسش داشته باش یتون یم!...؟یکه چ يفکر کرد-

ساده  نقدریا....خواست ازت سوء استفاده کنه یگفت ؟ اون فقط م یچ يدیمگه نشن!؟...یبش ریتحق يخوا یم

 ییتنها دیبا..... درد بکشه دیبا....يریرو بگ یختیکه بخاطرش ر ییانتقام اشک ها دیبا...يزجرش بد دیبا....نباش

 ....تقاص کارهاشو پس بده دیبا رهیبم نکهیقبل از ا....رو بفمه

 ...افتاد هیبه گر فروزنده

داشت  نهییدرون آ ری، انگار تصو دیشن ییبود ،صدا نهییمانع سخن گفتنش شد ، همانطور که نگاهش به آ بغض

 ...زد یباهاش حرف م

 نی؟ ا یشناس ی؟سرنوشتو م....يهمه دوسش دار نیکه تو ا ستیعشق ن نیمگه ا!....فروزنده؟ هیعشق چ-

خدا تو  دیشا....رهیم یکه م یدون یاز کجا م ؟يدیرو د ندهیآ....سرنوشته که شما رو دوباره سر راه هم قرار داده

 ....یتو فرشته اون نکهیمگه نه ا.....نگهتا بتونه با مرگ بج....يبد دیتا بهش ام...یرو فرستاده تا کمکش کن

 :گفت  نهییدرون آ ریزد و با حرص به تصو يپوزخند فروزنده

چه ...باهام چکار کرد ارمیب ادشیبرگشتم تا ...! من فرشته مرگشم...نه فرشته نجاتش یول....آره من فرشته اونم-

 نیا يگفته تو یک....شم کننچطور باعث شد همه سرزن....بزرگ تنهام گذاشت يایدن نیا يدفعه تو هی يجور

هنوز جرات داره بگه  یک....و درده انتیفقط خ نجایا....عشق مال قصه هاست! ؟...، عشق وجود داره ایدن

 ...اهاستیرو يفقط تو یعاشق!....عاشقه؟

 :به فروزنده انداخت و گفت  ينگاه مالمت بار نهییدرون آ ریتصو

جرات رفتن به درونشو داشته  دیبا....وندندیپ یم قتیافسانه ها هم به حق...ستین ایرو یکه فکر کن هیکاف-

با خودت  يفقط دار...یتو هنوزم عاشق گمیمن م....رسه ینم انیقصه عشق که قصه به پا يتو يتا نر....یباش

 ...!یکن یلج م

 ی، پدرش و عمو مجتب نهییاو و شکستن آ غیج يکوباند ، صدا واریرا به د نهییآ تیو با عصبان دیکش غیج فروزنده

 ....، کف اتاق افتاده بود ی، فروزنده از شدت ضعف و فشار عصب دندیآنها رس یبه اتاقش کشاند ، وقت مهیرا سراس
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پزشک او را  یوقت. در خانه ماند یعمو مجتب یببرد ول مارستانیجلو رفت و او را برداشت تا به ب عیسر دیحم

 . نوشت و از پرستار خواست تا به او سرم وصل کند  شیآرام بخش برا يکرد ، مقدار نهیمعا

بعد  یسرش ، چشمانش را زد ول يباال یسرم بود که فروزنده چشمانش را باز کرد ، اول از همه نور مهتاب ریز

 .بود ستادهیسرش ا يباال یکه با نگران دیپدرش را د

 !؟..من کجام: گفت  یبه سخت فروزنده

 ...فشارت افتاده بود....مارستانیب میاومد....بابا یچیه: زد و گفت  یرملبخند گ دیحم

 .خوام برم  یم....من خوبم: و گفت  ستیسوزن سرم مچاله شده بود نگر ریبه پوست دستش که ز فروزنده

 !میریبعدا م...فقط بذار سرمت تموم بشه....باشه: سرش را تکان داد وگفت  دیحم

 . ستیاشک آلود به سقف اتاق نگر یو با چشمان دیکش یرفت ، فروزنده آه رونیحرف از اتاق ب نیبا ا و

 ؟یکن یخودکش یخواست یم...نمیبب-

 .بود دهیدراز کش شیدر تخت کنار یسرش را به سمت صدا برگرداند ، دختر الغر اندام فروزنده

 !نه: گفت  تیبا قاطع فروزنده

 !ببخش...بوده یفکر کردم ماجرا عشق: و گفت  دیخند دختر

 ...بوده یعشق: گفت  فروزنده

 !ذاره؟ یبابات نم نکهیا ای یسر دو راه يموند: گفت  دختر

 ...!دمیفقط بر....چکدومیه: و گفت  دیکش یآه فروزنده

 ...يادامه ش بد يبخوا يکه چه جور نهیمهم ا....ادامه داره یزندگ: گفت  دختر

 ....ادامه ش بدم ينجوریخوام ا ینم:  فروزنده

 .ماند  جهینت یآنها ب يوارد اتاق شد و گفتگو دیکه حم دیبگو يزیخواست چ دختر

 

درست کرده بود ،  شیسوپ برا يمقدار یعمو مجتب.  دندیآخر شب بود که فروزنده و پدرش به روستا رس بایتقر

ود تا خود که خورده ب ییفکر کند بخاطر آرام بخش ها يزیآنکه به چ یشامش را که خورد به اتاقش رفت و ب

 . دیصبح خواب

 .نبود گرید يصبح ، به مانند صبح ها اما
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انگار . شده بود ، فروزنده مصمم بود ریسراز شیبسو دیمنبع ام کیداشت که از  انیدر آن جر يجور انرژ کی

ادامه داشته باشد  نگونهیسرنوشت ا ينداشت ، اگر قرار بود باز دیترد يذره ا یرا کرده بود حت شیتمام فکرها

 .آن را ببازد  نداختهیخواست تاس ن یدلش نم

چگونه در چشمانش  دیبا نیبعد از ا نکهیکرد ، ا یبست به ماهان فکر م یرا م شیمانتو يداشت دکمه ها یوقت

 ....نگاه کند

 !؟...بخشش بود قیاصال، ال د؟یبخش یکه گرفته بود م یمیاو را بخاطر تصم یعنی

 ..."شود نطوریاگر ا "عالمه  کی.....فکر بود  عالمه کیسرش  در

 .....نشده بود لیو ذل چارهیاحتماالت بشود ، هنوز که آنقدر ب میخواست تسل یدلش نم اما

 ....مورد بود ی، ب يزیهر چ يبرا ینگران....ردیبگ میتوانست درست تصم یسرپا بود و م هنوز

 ينجوریخوام ا ینم "جمله که گفت  کیدر همان ....گذاشته بود  يجا مارستانیرا در همان ب یو دودل ترس

 ..."ادامه ش بدم

دانست چگونه سکان آن را دردست  یحاال م یشده بود ول یو طوفان مینامال گریاحساسات اش بار د يایدر

 ....غرق نکند زیرا ن گرانینه تنها غرق نشود بلکه د.....تا غرق نشود ردیبگ

اصرار داشت که در خانه بماند ، از آن روزها  یلیرفتن شد ، پدرش خ رونیخورد و آماده ب عیسر یلیرا خ صبحانه

 ...گفت و چشمانش راست یبود که زبانش دروغ م

دانست آنچنان هم که پدرش  یم...داشت یچه معن "...میهم باش شیامروز خونه بمون پ "دانست  یم فروزنده

 ....ستیغرض ن یکرد ب یتظاهر م

 ...رفت یم دیده بافروزن یول

 ...کرد یراست م یتن هر کس يرا رو يگفت که مو یم يزیچ نیبه ژوب دیبا

 ...!رفت و

 ...رفت لبخند بر لب داشت یکه به سمت خانه او م یتمام مدت در

 ...داشته باشد ی، انتخاب خاص شیادامه زندگ يرود تا برا ینه انگار که دارد م انگار

 یجوابش را نم چکسیکرده بود؟ ه لیشجاع و مصمم تبد يرا به دختر يروزیآن دختر شکسته د زیچ چه

 ....دانست
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حاال تازه آن را  یکرد ول یهر روز بهش گوش م دیشا....کرد  یگوش م شیافتاد که چند وقت پ یآهنگ ادی

 .یکبار براي خودت و یکبار براي رویاهایت.... تنها دوبار زندگی میکنی.... کرد یدرك م

 تیبه واقع لیتبد ایدارد تا از رو ازین يفداکار یفقط به کم....آورده بود که عشق وجود دارد  انمیا فروزنده

 ....بشود

 ...نبود يادیراه ز تیواقع تا

 ..گرفته است یمیچه تصم دیبگو نیمانده بود که به ژوب گریچند قدم د تنها

 !دیکوب یانگار قلبش داشت به در م...دیشن یقلبش را به وضوح م يصدا...دیدر که رس پشت

 ...در را باز کرد نیکه ژوب دیهم نکش هیبه چند ثان یبه در زد ، حت يرا جلو برد و تقه ا دستش

بهت زده از  نیژوب. فکر کردن بدهد ، وارد خانه شد  يبرا یفرصت نیآنکه به ژوب یزد و ب یلبخند گرم فروزنده

 .چه آمده است به دنبالش رفت يوقت صبح ، فروزنده برا نیا نکهیا

 :و گفت  ستیکرد نگر یم یدر آن زندگ نیکه ژوب يشلخته ا يبه فضا فروزنده

 !اتاق بکش نیبه ا یدست هی يوقت کرد-

 :را از گوشه اتاق جمع کرد و گفت  شیلباسها نیژوب

 !؟یکن یچکار م نجایا-

 ...حرف بزنم يزیچ هیباهات درباره  دیبا: گرفت  نیجلو آمد و لباسها را از دست ژوب فروزنده

 ...بگو:  نیژوب

 !با تو باشم خوامیمن م:  فروزنده

 !؟یچ:  نیژوب

 !همسر تو باشم...کنم یخوام با تو زندگ یم:  فروزنده

 

 :از تعجب گرد شد و من من کنان گفت  نیژوب چشمان

 !! خوبه؟... حالت...تو -

 ....خوب نبودم نقدریا چوقتیه: گفت  فروزنده

 :گفت  تیبا عصبان نیکرد، ژوب زانیگوشه اتاق ، آو یلباس يرا بر جا نیژوب يلباسها و

 ....گفتم یبهت چ روزید يدینفهم نکهیمثل ا-
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 !؟یحاال که چ...يدار دزیتو ا:  فروزنده

 ...تونم همسر داشته باشم یمن نم....مارمیمن ب!..؟یحاال که چ:  نیژوب

چرا ...؟یکش یمگه هنوز نفس نم ؟یستیمگه هنوز زنده ن...؟يریگ یحقو از خودت م نیا يچه جور:  فروزنده

 !؟...یکن یزندگ يخوا ینم

 ...کنم یم یهم دارم زندگ ينجوریمن هم:  نیژوب

 ....نداره یمعن یدونم بدون من ، برات زندگ یم.....یقرار شد بمن دروغ نگ:  فروزنده

گرفت و با  شیدر پ يگرید وهیشود ، ش یخواسته قلبش م میه دارد تسلدوبار یدختر احساسات نیا دیکه د نیژوب

 :تمسخر گفت 

بخاطرت دچار رکود  میکه زندگ ستمیمحتاجت ن نقدریمن ا...نه فروزنده خانم....؟یهست یمگه تو ک!....بدون تو؟-

 یگذشته م م ادیتو منو  ؟یدون یم....خوش ترم نمیاصال تو رو نب....کنم یتونم زندگ یبدون تو هم م...بشه

تا ...کردم یزندون نجایخودمو ا یواسه چ يدفکر کر...به گذشته فکر کنم گهید خوامیمن نم...من...و  يانداز

 ...که به تو ختم بشه متنفرم يریاز هر مس...نباشم قیشقا يکوچه  يتو گهیتا د...نمیتو رو نب گهید

 !؟يم دارکه دوس یپس دروغ گفت: گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ....یول...دروغ نگفتم: گفت  یبا کالفگ نیژوب

 :گفت  تینگذاشت که او حرفش را بزند ، با قاطع فروزنده

 !میکن یما با هم ازدواج م ه؟یخب ، مشکل چ....منم که تو رو دوس دارم....يتو منو دوس دار....نداره یول-

 ؟....ینیب یرو نم یبزرگ نیواقعا مشکل به ا!....ه؟یمشکل چ: زد و گفت  يپوزخند نیژوب

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب فروزنده

 !من باهاش کنار اومدم....ته يماریاگه مشکل ، ب-

 !ومدمیمن باهاش کنار ن یول: زد  ادیفر نیژوب

 :تفاوت گفت  یب فروزنده

 ....بعد ما...يدار دزیبدونه تو ا ستیهم الزم ن چکسیه...میکن یما با هم ازدواج م-

 یلیحتما خ... یتو جوون...تونم با تو باشم یمن نم...میرو گول نزن گهیهمد ایب....فروزنده: گفت  متیبا مال نیژوب

 !رمیگ یحق مادر شدن رو ازت م یحت...تونم به خواسته هات عمل کنم یمن نم...يآرزو دار

 ...!خوام مادر بشم یمن نم: زد و گفت  يلبخند فروزنده
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 : سپس گفت  ستینگر رونیبه سمت پنجره رفت و به ب نیژوب

چقدر آرامش ...یده که تو االن چقدر خوشبخت یدستت نشون م يتو ياون حلقه ....ساده نباش نقدریا-

 لیبهم تحو یاگه خودت اونو دو دست یحت....خوام فروزنده ینم....رمیرو ازت بگ یخوام خوشبخت یمن نم...يدار

من حق دارم سرنوشتتو  نهپس، ...رو بخاطر خودش خراب کنه يا گهیسرنوشت کس دحق نداره  یشکیه!..يبد

 ....یکرده رو خراب کن نانیکه بهت اطم يسرنوشت اون مرد يو نه تو حق ندار....خراب کنم

 گهیپس د...خوام بشم یمادر هم که نم....مراقب خودم هستم...ترسم ینم دزیمن از ا: گفت  یشانیبا پر فروزنده

 !؟ياری یبهونه م نقدریچرا ا

 یکن یکه ازم تشکر م شهیروز م هی یول. یفهم یتو االن نم....هر چقدر من بگم: گفت  یبا ناراحت نیژوب

 ...تیباش و بچسب به زندگ یپس دختر خوب! یش یم فیتو با من ح....درسته متیتصم ینذاشتم فکر کن

 :لرزان گفت  ییبا صدا فروزنده

 ...ییمن ، تو یکه زندگ یدون ینم یول تیبچسب به زندگ یگی؟ تو م....عشق چکار کنم نیپس با ا-

 ....!شهیداره تموم م گهید تیکه زندگ یبا خودت تکرار کن نویپس بهتره هر روز ا: گفت  يبا لحن سرد نیژوب

 ....خوام یهست م یتا وقت....هنوز که تموم نشده: جلو آمد و گفت  فروزنده

 :و گفت  دیحرف فروزنده پر انیم نیژوب

خشکم  نیپشت فرمون ماش کدفعهی...دمتیجاده د ياون روز تو یوقت....مینیرو بازم بب گهیقرار نبود همد-

 گهیمرد د هیتو متعلق به !..دونم یحد و حدود خودم رو خوب م گهیچون د ستمیمن نگران دلم ن یول....زد

هم  گهید...پس برو....کنه یداغون م نوداره م ییجانیکه ا نیهم.... یباش نجایا نیاز ا شتریب ادیخوشم نم...یهست

 ...! برنگرد

انداخت و در  رونیاو را از خانه ب تیلباسش را گرفت و با عصبان نیآست نیکه ژوب دیبگو يزیخواست چ فروزنده

 .رابست

 دنشیبه د یلیتما گریدانست که او د یم یخواست در را باز کند ول نیو از ژوب دیبه در کوب تیبا عصبان فروزنده

 ...ندارد

 :زد و گفت  ادیبا تمام توانش فر...آخرش را بزند يحرف ها خواست

 میمن بخاطر تو حاضرم بودم از زندگ....یکه بخاطر عشقت بجنگ يجرات ندار نقدریا....ییترسو هیتو -

باور کن با ...يریم یم يدار یگیهمش م...يدار دزیا یگیو همش م يکرد یزندون نجایتو خودتو ا یول....بگذرم
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 تیماریب میتو تسل....کرد ازدواج شهیم...عاشق بود شهیهم م دزیباور کن ، با ا...کرد یزندگ شهیهم م دزیا

 کیدوباره خودمو کوچ... نیبب...اشتباه بزرگ بود هی نجایاومدن ا....برنگردم گهیرم که د یدارم م.،  نیبب...! يشد

 ...!کردم

رفت ، صورتش از خشم ، قرمز و  نییخانه پا يو از پله ها دیمحکم به در کوب شیبا پا تیاز عصبان فروزنده

به پشت سرش  ینگاه یشدند حت ریسراز اریاخت یب شی، اشک ها دیکش یملتهب شده بود و تند تند نفس م

 ....دیتوانست به سرعت دو یو تا م نداختین

 .شد یاز خودش دورتر م انگار

 ...شد یاز قلبش از او دور م يانگار تکه ا.پرده را کنار زد و رفتن فروزنده را به نظاره نشست نیژوب

 ....زد یبخش تیو لبخند رضا دیکش یراحت نفس

 ...بهتر است شانیهردو يبرا يدور نیدانست ا یم

*** 

 . برگشت  ی، به خانه عمو مجتب ردیرا بگ نیژوب تیآنکه بتواند رضا یشکسته ، ب یبا دل فروزنده

 ..!سالم-

تکان داد  يسر یحوصلگ یفروزنده با ب. بود که درون باغچه ، مشغول هرس شاخه ها بود  یعمو مجتب يصدا

فروزنده آنچنان  یدر دستش بود با خنده جلو آمد و سالم داد ول ییچا وانیل کهیو وارد خانه شد ، پدرش در حال

 ....شتحوصله جواب سالم دادن هم ندا یبود که حت یعصب

 !هات غرق شدن؟ یدخترم؟کشت هیچ:  دیحم

به پدرش رفت سپس با عجله از پله ها باال رفت تا به اتاقش  يرا بهم فشرد و چشم غره ا شیدندان ها فروزنده

را نفس  تشیداد و عصبان هی؛ چشمانش را بست ، به در اتاق تک دیکش یوارد اتاقش شد نفس راحت یوقت. برسد 

خواهد  یو دست سرنوشت هر وقت م هگرفتار شد يا شهیش يگو کیکرد درون  یم الیخ. داد  رونیبه نفس ب

 ....دهد یم یتکان کیدارد و  یرا بر م) شیزندگ( شیگو

گونه اش حس کرده ،  يبوسه را رو کی یو مشوش خودش بود که احساس کرد گرم بیهمان حال غر در

 !د؟ید یچشمانش را گشود و چه م

 ....بود يگونه ا داریچه خواب ب ای....بود يگونه ا خواب يداریب چه

 ...بود ، ماهان بود؟ دهیمرد که لبخند مهربانش را به او بخش آن
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 ؟....نشاند یاز او ، لبخند بر لبان فروزنده م ریبه غ یکس چه

 ...دیدانست چه بگو یبود و نم جیگ فروزنده

 !!؟یخوب: زد و گفت  يشخندین ماهان

 ....زد یپلک هم نم یحت فروزنده

 :دستش را مقابل چشمان او به حرکت درآورد و گفت  ماهان

 !فروزنده! ؟ییکجا...؟یخوب...فروزنده-

 ؟یکن یچکار م...نجایا!...تو؟: به خودش آمد و با تعجب گفت  فروزنده

 ...زنم باشم شیاومدم پ: و گفت  ستادیدست به کمر ا ماهان

 !؟يداربه من شک : تامل گفت  یب فروزنده

 !ه؟یچه حرف نیا: گفت  یبا ناراحت ماهان

 :به ماهان کرد و گفت يسپس رو ستیبه خانه مشرف نگر یبه سمت پنجره رفت و با نگران فروزنده

 ؟يایب يخوا یکه م یچرا نگفت-

 !نیفقط هم...کنم زتیخواستم سورپر یم: گفت  یبا آشفتگ ماهان

توانست حدس بزند که  یچشم دوخت ، ماهان م شیپا ریبه فرش ز ینشست و با ناراحت یصندل يرو فروزنده

 :گفت  نیهم يناراحت است برا يزیاو از چ

 !میحرف بزن ایهر وقت حالت خوب شد ب....رونیرم ب یمن م-

 ....کرد هیتوانست گر یو تا م دیماهان که رفت ، بغض فروزنده ترک. صدا از اتاق خارج شد  یب و

 :گفت  یبهش م شهیشد هم یم شیباعث ناراحت يزیکه چ ید وقتحرف مادرش افتا ادی به

 یحسرتشون رو نم گهیحداقل د یول ياریبدستشون ب یتون ینم هیبا گر....نداشته هات يکن ، برا هیگر

قلبتو  يصدا....!!! خجالت نکش...!سکوت نکن...تونه با تو حرف بزنه یم ينجوریکن ، قلبت فقط ا هیگر....يخور

نجات  تیوضع نیتونه تو رو از ا یم هیچون فقط گر....کن هیگر....یکن تا سبک بش هیگر....بزن ادیفر

 یآروم م....یش یکه آروم م ینیب یزود م یلیخ...از اشک هات بخواه که آرومت کنن....خودتو نجات بده....بده

 ...!یش یآروم م.... یش

*** 
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،  دندیچرخ یبلند درختان م يبود و چند خفاش کنار شاخه ها شده کیپرده اتاقش را کنار زد ، هوا تار فروزنده

حماقت را قلبش  نیا یکرده ول یدانست امروز صبح چه حماقت بزرگ یپنجره خانه مشرف هم خاموش بود ، م

گوش  چارهیبه حرف آن ب دیهم با کباری،  اوردیتوانست دوام ب یداد نم یقلبش گوش نم يکرده بود ، اگر به ندا

 .گفت  یبار او درست م کی دیکرد شا یم

حتما . کرد یفکر م يزینشسته بود و به چ وانیدر ا نیکه تنها و غمگ ندیتوانست ماهان را بب یاز آنجا م فروزنده

 ....او هم دلش شکسته بود

رفت چقدر به خودش لعنت فرستاده بود  رونیدانست که فروزنده از آن لحظه که ماهان از اتاقش ب یخدا م فقط

 ...طور او را رنجانده استکه آن

 یاز خودش خجالت م....را فراموش کرده بود زیهمه چ کدفعهی، چطور  ستیبه حلقه در دستش نگر یناراحت با

 دنشیبا شن دی، شا دیماهان بگو يرا برا قتیخواست حق یم یول دیبگو دیدانست که چطور با ی، نم دیکش

 یباعث م...شد  یاش م يارباعث شرمس قتیگفتن حق دیشا....کرد  یدست بلند م شیرو ای...شد  یم یعصبان

 ...گفت یم دیبا یول فتدیشد از چشم ماهان ب

 .گفت  یم دیبا....را در دل نگه دارد شیخواست که رازها ینم

 :که پشت در اتاقش نشسته و منتظر است ، سالم داد و گفت  دیآمد ، پدرش را د رونیاز اتاق ب یوقت

 !شده بابا؟ يزیچ-

اش ادامه داشت تا  رهیبلند شد ، هنوز نگاه خ دیبگو يزیآنکه چ یسپس ب ستیبه دخترش نگر یبا ناراحت دیحم

 :فروزنده گفت  نکهیا

 د؟یدیشما هم فهم-

 يرفته تو نطوریاومده ا یکه از وقت یبچه گفت نیبه ا یچ...فروزنده؟ یکن یچکار م يدار: گفت  یبا نگران دیحم

 !؟...خودش

 !اد؟یکه ماهان داره م دیچرا بهم نگفت: گفت  يبا دلخور فروزنده

 !؟...یگفتم تا بفهم یم دیحتما با: به دخترش انداخت و گفت  ينگاه معنادار دیحم

 :گفت  یشانیرفت سپس برگشت و با پر نییانداخت و چند پله پا نییسرش را پا فروزنده

 د؟یکن یشما چکار م...م بزنهرو به يکرده باشم که ماهان بخاطرش نامزد ياگه من کار-

 !؟...يچکار کرد: و گفت  دیکش یآه دیحم
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 د؟یکن یچکار م....دینگفت: با بغض گفت  فروزنده

 !کنم یادبت م: گفت  تیبا جد دیحم

 .رفت ، چشمانش اشک آلود برد و قلبش به ترس آلوده نییاز پله ها پا دیبگو يزیچ گریآنکه د یب فروزنده

 قتیحق یول.... و وفادار عیمط یگناه تظاهر کند ، مانند زن یب يا سهیتوانست چون قد یم...دیترس یم ندهیآ از

 یها و مردانگ یطرف ماهان بود، با تمام خوب کی....بود ستادهیعشق ، تنها ا یبود که فروزنده در دوراه نیا

 .بود دهز نیاو را به زم شهیکه هم یکس....نی، ژوب گریطرف د....شیها

را دوست دارد فقط از واکنش  نیماهان اعتراف کند که چقدر ژوب يخواست برا یصال متظاهر نبود ، ما فروزنده

 ...دیترس یماهان م

اگر خشم  یول....کرد یزد و او را فراموش م یرا به هم م يآشفت ، نامزد یشکل ، ماهان برم نیساده تر در

 ؟...سوزاند چه یرا م انشیکرد و او و اطراف یمالحظه فوران م یب ی، مانند آتش فشان قتیحق دنیماهان با شن

 نیدر کنار ماهان نشست تمام ا یوقت یکرد ول یفکر م زهایچ نیرفت به ا یم وانیکه به سمت ا یتمام مدت در

در تمام ...را به ماهان زد شیراحت هم تمام حرفها یلیو خ دیرس یراحت به نظر م یلیرفت ، خ نیفکرها ازب

 ...ددوخته بو نیگفت ، نگاهش را به زم یم نیکه از عشق خودش به ژوب یمدت

 ...که تمام شد ، سرش را باال آورد و به ماهان نگاه کرد شیحرفها

چشمانش تنگ تر شده  یاهیصورتش منقبض و س يها چهیماه....برجسته شده بود تیگردنش از عصبان رگ

 ....بود

که به مرد  یازدواج کن یبا کس يخو یم ؟یکن یتو چکار م...يدیحرفامو شن...خب: گفت  یبه آرام فروزنده

 ؟.....یتحمل کن نویا یتون یم...عالقه منده؟ گهید

آورد و به  رونیفشرد ، فروزنده حلقه خودش را از دست ب وانیسرد ا یدستان خود را مشت کرد و به کاش ماهان

 :سمت ماهان گرفت سپس گفت 

خودمو خوب ... بدم ينجوریهاتو ا یتونم جواب خوب یمن نم....یکن یزندگ یزن نیبا چن یاگه تو هم بتون یحت-

 نکهیاز ا میبگذر....شم یات م ییآبرو یکنم و باعث ب یخراب م تویزندگ...شم یواست م يزن بد...شناسم یم

 ....و منو ببخش ماهان....ریگب نویا...کنه یاحساس شرمندگ دیبا يدختر نیبابام چقدر از داشتن چن
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شود،  دیاز نظر ناپد يدر گوشه ا اطیح یکیکنار زد و باعث شد حلقه در تار تیدست فروزنده را با عصبان ماهان

و با  دیایکرد االن است که ماهان جلو ب ی، فروزنده احساس م ستیبه فروزنده نگر تیبلند شد و با عصبان

 .کرد  یم گاهشبود و فقط ن ستادهیماهان همانجا ا یاو را بفشارد ول يدستانش گلو

برم به مادر و پدرم !....دختر؟ یکن یم ریمنو تحق نقدریچرا ا....يخوا یم یچ یاز زندگ یدونست یکاش م:  ماهان

 يا گهیخواست زن من بشه ، چند روزه نظرش عوض شد و خواست زن کس د یکه م یکس....یبگم که چ

خواد آغوش اونو قبول کنه من  یمچرا هنوز  یول خورهیبه درد نم دهیوقته فهم یلیکه خ یکس...ی؟ اونم ک...بشه

 بود؟ یالک یپس همه چ...يدوسم دار یکردم قبال گفت یفکر م....بچه گذرهیم یسرت چ يتو.....فهمم ینم

 ...آنجا را ترك کرد یبا تاسف تکان داد و با ناراحت يسر ماهان

به دنبال حلقه اش گشت ، کنار باغچه افتاده بود ، آن را برداشت و خوب به آن  یکیبلند شد و در تار فروزنده

 .گرفت  یکه با تعجب سراغ ماهان را م دیپدرش را شن ي، صدا ستینگر

 ...ماهان رفت: انداخت و گفت  نییسرش را پا فروزنده

 د؟یدعوا کرد: گفت  یبا نگران دیحم

 !خوام برگردم یم...خونه بابا  میدامشب برگر نیهم ایب: با بغض گفت  فروزنده

 

 : ستمیب قسمت

 

رفت ، انگار چند سال بود که  یجلو م یو به آرام دیکش یآسفالت کهنه کوچه م يخسته اش را رو يپاها نیژوب

به  یکی، از هر گوشه تار یمواد از هر سوراخ يبو... داد  یگذشته اش را م يتهران ، بو يرفته بود ، هوا نجایاز ا

راه رفتن هم  گریبه سمت جلو هل داد ، د او بدن لرزانش ر دیاش را باال کش ینی، آب ب دیرس یمشامش م

خواندند ،  یم يکرکر شیچشمک زن برا ي، ستاره ها ستیشب نگر اهیزحمت داشت ، به آسمان س شیبرا

 :زد و در دل گفت  يشخندین

ذره  هی....ذره پرنورتر هی...کاش منم مثل شما بودم...رسه یبهتون نم یآدم چیدست ه...! .خوش بحالتون-

 ...تنهاتر

وقت شب چرا هنوز  نیآمد ، تعجب کرد که ا یاز داخل م يبلند کیموز يبه خانه شان افتاد ، صدا نگاهش

 يخنده ها يصدا یدراز کرد و خواست زنگ بزند ول فونیدستش را به سمت آ...خانه روشن است يچراغ ها
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را  ناینشده بود ، الزم نبود م وادشد ، آن وقت ها که هنوز گرفتار م مانیپش نکاریاز ا دیت در شنرا که از پش نایم

حاال حاضر بود چهره  یکرد ول یاو را م یزبانیزد و آن دختر به ظاهر مهربان ، م یتحمل کند ، به سارا زنگ م

 یشلوار درآورد و به آرام بیرا از ج دشیکل نینامردش نرود بنابرا يسراغ دوست ها گرید یرا تحمل کند ول نایم

آن را از  زیرفت و پر یصوت ستمی، به سمت س دیرا در سالن ند یکه وارد خانه شد کس یدر قفل در چرخاند ، وقت

 یبه سمت جا کفش نیرفت ، ژوب یهم رو به خاموش نایم يکه قطع شد ، خنده ها یقیموس ي، صدا دیبرق کش

از آن  رکه آنجا بود خب يجفت کفش مردانه ا کیرد ، درست حدس زده بود ، رفت و در آن را با حرص باز ک

 .... باز هم مهمان دارد نایداد که م یم

متعجب به او  يبا چهره ا نای، م ستیبه پشت سرش نگر نیانداخت ، ژوب نیدر خانه طن يکفش زنانه ا يصدا

 . ستینگر یم

 !ن؟یژوب ییتو-

آن  ریبه ز شیمداد آرا یاهیدوخت که س نایزد و جلوتر آمد ، نگاه خسته اش را به چشمان م يپوزخند نیژوب

 ركیجوان تر و ز یبه نظرش او زن دید یرا م نایکه از خانه رفته بود تا به امروز که دوباره م یاز وقت. بود  ختهیر

عمل  کیبا  یو گاه میکرم گر کیبا  یگاه کرد یم یآن را مخف شهیهم نایبود که م يزیتر شده بود ، سن چ

 . و بچگانه  نیریش يبا لبخند یو گاه ییبایز

به در  ینگاه نایدراز کرد ، م زیم يرا رو شیآن لم داد و پاها يو به سمت کاناپه رفت ، رو دیکش یآه نیزوب

خاموش شروع به غرولند کرد  يبا صدا يرفت بعد طور نیبه سمت ژوب تیباز اتاقش انداخت و با عصبان مهین

 .توانست بشنود یخودش هم به زور م یکه حت

 میکرد یم یزندگ میراحت داشت يمدت نبود هی!...تو فکرته؟ یباز چ:  نایم

اش  ینیو مواد هنوز در ب گاریس يشد ، بو رهیخ زیم يپر رو مهین يها السیبه گ دیبگو يزیآنکه چ یب نیژوب

 :گفت  یشانیو با پر دیآشفته خود کش يبر موها یدست نایم. بود

 !من مهمون دارم...گهیاتاقت د يبرو تو-

 :که نشان دهنده خشم درونش بود گفت يجد یانداخت و با لحن ناینگاه غضبناکش را به م نیژوب

 ؟...بابام يتو و پوال قیشف قیرف!..؟يموریبازم مستر ت-

مهم  نایمهم نبود ، نه م نیژوب يکرده بود ، هر چه بود برا نینثار ژوب یفحش دیلب زمزمه کرد شا ریز يزیچ نایم

شصت ساله از آمدن به  رمردیآن پ یواقع تیدانست که ن ینگران خواهرش بود چون م....يموریت يبود نه آقا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

گفته بود، از ابراز عالقه  شیانه به او داده برایمخف يموریت يکه آقا ییایبارها از هدا نی، ناژ ستیخانه چ نیا

 !آن مرد مارگونهیب يشمار و نگاه ها یب يها

 :، گفت  دیچرخ یباز اتاقش م مهیو در ن نیصورت ژوب نیب وستهینگاه نگرانش پ کهیدرحال نایم

 ...سی، اون خونه ن نهیاگه مشکلت ناژ!...بس کن تو هم-

 !!؟...کجاس اونوقت:  نیژوب

 !خونه دوستش:  نایم

 ؟...کدوم دوستش:  نیژوب

 ....دونم یممن چه :  نایم

 ...فقط...نداره یدوست نجایکه ا نیناژ:  نیژوب

 !کرده دایدوست تازه پ دیشا....ينبود نجایا یمدت هیتو :  نایم

 گه؟یدختره د....دوستش:  نیژوب

 ؟...هم مث توهستن يفکر کرد:  نایم

 ...پارك نباشه يوقت شب تو نیدعا کن که تا ا: ، گفت  دیلرز یم یاز نگران شیصدا کهیدر حال نیژوب

 :تفاوت دوباره تکرار کرد  یب نایم

 ..!گفتم خونه دوستشه-

 نایرا کنار زد و به سمت اتاق او جلو رفت ، م نایبلند شد ، م شیبرداشت و از جا زیم يرا از رو شیپاها نیژوب

 :گفت  تیرا گرفت سپس با عصبان شیو بازو دیبه سمتش دو انهیوحش

 ؟....تو ير یکجا م يدار-

 :را گرفت و محکم فشرد سپس گفت  نایدست م نیژوب

 ...ذارمینم گهید یول يکرد یخواست یتا حاال هر غلط-

 ...!يشد رتیبا غ: زد و گفت  يشخندین نایم

 :و بلند داد زد  ستادیهل داد و رو به اتاق ا یاو را به سمت نیژوب

 !رونیب ایب....نجایا ياومد یبا اجازه ک...نمیبب رونیب ایب...رمردیبا تو هستم پ یه-
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 قهی کهیدر چهارچوب در ظاهر شد و در حال يموریت ياز در بلند شد و همزمان با آن آقا يریج ریج يصدا

 نیژوب. رفت  یبه سمت جا کفش ریسالم آهسته گفت و سر به ز کیبست با لکنت  یرا به سرعت م راهنشیپ

 :دنبالش رفت و گفت 

 ؟يدیفهم ياینم نجایا گهید-

 :گفت  نیبه ژوب يداد رو یکرد ، آرام ماساژ م یخورده بود و درد م زیخود را که به لبه م يپهلو کهیدر حال نایم

 ....خونه من هستم نیبزرگتر ا ؟یکن یم فیتکل نییکه تع يا کارهیتو چ-

 :بود ، قاطعانه گفت  دهیکمتر در او د نایکه م یبرگشت و با اعتماد به نفس نایبه سمت م نیژوب

 ! کنم یم فیتکل نییپس من تع...خونه من هستم نیاما مرد ا.....یخونه تو هست نیرگتر ابز-

 : رفت و گفت  يموریفرو نداده بود که به سمت ت نییهنوز آب دهانش را درست به پا و

 داتیپ نطرفایا گهید يعالقه به حفظ آبروت دار ياگه ذره ا....نطوریمنم هم....ازت متنفره گنده دماغ نیناژ-

 !ارو؟ی يدیفهم....نجامیاالن من همه کاره ا یخونه مرده بود ول نیمرد ا نیتا قبل از ا....نشه

با دست  کهیبرداشت و در حال یرا از جا کفش يموریت يکفش ها نیرا گاز گرفت ، ژوب شیاز خجالت لب ها نایم

را  يموریط کوچه انداخت و سپس تاو را وس يرا گرفته بود در کوچه را باز کرد ، کفش ها يموریت يبازو گر،ید

 .در را بست یمعطل یکوچه هل داد و ب یکیبه سمت تار زین

 !وونهید....وونهید....وونهید: زد و گفت  يبلند غیج نایم

داد و به سرعت از پله ها  رونینفسش را با حرص ب نیژوب. به اتاقش رفت و در را محکم بست  تیبا عصبان و

بود، همه جا  دهیآمد انگار که در اتاقش باران بار ینم م يدر اتاقش را که باز کرد بو. باال رفت تا به اتاقش برود 

 ...سرد بود 

عالمه فکر بود  کیبود ،  نیاتاق به تختش پناه برد ، سرش سنگ یکیو در تار دیسرد کش وارید يرا رو دستش

از  نکهیفکر کرد ، به ا نایاالن کجاست ، بعد به م نکهیکرد ا یفکر م نیبه ناژ شتری، ب دیخچر یکه در سرش م

، خرج  ییبایز يبسته را در سالن ها نزبا يگرفت که پول ها یفردا دخل و خرج او را کنترل کند ، حرصش م

 ... کرد یم هایباز یقرت نیو ا ونیالسیو اپ کوریمان

آمد ،  یبر سرش فرود م یاو مانند پتک يکرد ، حرفها یبه فروزنده هم فکر م یبخوابد ول یخواست کم بعد

 ....کرد  یحسش نم یگذاشت ول یزخم بر جا م
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 میمن بخاطر تو حاضرم بودم از زندگ....یکه بخاطر عشقت بجنگ يجرات ندار نقدریا....ییترسو هیتو "

باور کن ... يریم یم يدار یگیهمش م....يدار دزیا یگیو همش م يکرد یزندون نجایتو خودتو ا یول....بگذرم

 "...عاشق بود شهیهم م دزیباور کن ، با ا...کرد یزندگ شهیهم م دزیبا ا

 عاشق بود؟ شهیم-

در فکرش . که قانعش کند نداشت یجواب درست یسوال را از خود کرده بود ول نیتا به تهران برسد بارها ا نیژوب

 یوقت یکند ول رونیتوانست فکر فروزنده را از سرش ب یم نگونهیبود که به خارج از کشور سفر کند ، تنها ا نیا

 شیبار اول بود که در زندگ يفشرد ، آخر برا یرا م شیگلو یبیآورد بغض عج ینگاه عاشق فروزنده را بخاطر م

عشقش  یحت دیرس یبه نظر م بایوجود ز نیو ساده بود و با ا شیآال یکه ب يبود ، دختر دهیدختر خوب د کی

 ....ساده بود و  شییبایز...نگاهش ساده بود....ساده بود

 ....شد یساده نم شیمثل او ، هرگز زندگ يبا وجود مرد یول

 :و با خودش گفت  دیکش یآه نیژوب

بهت گفتم چشات  چیه... و  يچرا دوباره اومد...مردم یم مییتنها يداشتم تو...بودم فروزنده دهیکاش تو رو ند-

 نیا یعاشق بود ول شهیم.....کرد یزندگ شهیهم م دزیآره فروزنده ، با ا...؟کاش مال من بودن....چقدر قشنگه

باشه  یاگه تو هم بگ....هیخودخواه نیا...يایکه تو رو مجبور کنم بخاطر دل ساده ت با من راه ب سیعشق ن

بدون تو ....شهیخوام بگم دلم برات تنگ م یفرشته من ، فقط م....تمسیتو ن قیمن ال....!نباشه گمیمن م....

 ...!آخر رو بکشم سخته يبدون تو ، نفسا نکهیا...سیکردن برام سخت ن یزندگ

مجال صحبت را از او گرفت ، دستش را به سمت ضبط برد و آهنگ مورد عالقه ش را گذاشت  نیژوب ياشکها

 ...ستیگر یکرد و م یلب زمزمه م ری، آهنگ را ز ستیاتاق گر یکی، در تار

For all those times you stood by me 

 يکه در کنارم بود یتمام لحظات يبرا

For all the truth that you made me see 

 یگذاشت میرو شیکه در پ یقیتمام حقا يبرا

For all the joy you brought to my life 

 يدیبخش میکه به زندگ ییها يتمام شاد يبرا

For all the wrong that you made right 
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 یکه تو هموار ساخت ییها یهمه سخت يبرا

For every dream you made come true 

 يکرد لشونیتبد قتیکه به حق ییاهایهمه رو يبرا

For all the love I found in you 

 که در وجودت شناختم یهمه عشق يبرا

I'll be forever thankful baby 

 زمیابد تو را سپاسگزارم عز تا

You're the one who held me up 

 يدیکه بمن اوج م ییتو نیا

Never let me fall 

 يدیسقوط بهم نم اجازه

You're the one who saw me through through it all 

 یمن هست یحام یطیکه در هر شرا ییتو نیا

You were my strength when I was weak 

 يدیزمان ضعف تو بمن قدرت بخش در

You were my voice when I couldn't speak 

 يبود میماتم سکوت تو صدا در

You were my eyes when I couldn't see 

 يبود دگانمیتو د يزمان کور در

You saw the best there was in me 

 یمن رو شناخت ییتوانا تمام

Lifted me up when I couldn't reach 

 يدستم بود يتو عصا یزمان ناتوان در

You gave me faith 'coz you believed 

 یچون باورم داشت یوفا اموخت بمن

I'm everything I am 

 چه که هستم هر
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Because you loved me 

 عشق توست از

You gave me wings and made me fly 

 به من پر پرواز دادي تو

You touched my hand I could touch the sky 

 رو گرفتی تا آسمون رو لمس کنم دستام

I lost my faith, you gave it back to me 

 ياز دست رفتمو بهم برگردوند مانیا

You said no star was out of reach 

 ستیممکن ن ریغ زیچ چیه یاموخت بمن

You stood by me and I stood tall 

 ایستادي و من رو سر افراز کردي کنارم

I had your love I had it all 

 داشت زیتو برام همه چ عشق

I'm grateful for each day you gave me 

 میگویترا سپاس م میتمام لحظات زندگ يبرا

Maybe I don't know that much 

 ندونم یبه قدر کاف دیشا

But I know this much is true 

 قتهیحق نیع نیمطمئنم ا یول

I was blessed because I was loved by you 

 يپر بار بود چون تو عاشقم بود میزندگ

You were my strength when I was weak 

 يدیزمان ضعف تو بمن قدرت بخش در

You were my voice when I couldn't speak 

 يبود میماتم سکوت تو صدا در

You were my eyes when I couldn't see 
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 يبود دگانمیتو د يکور زمان در

You saw the best there was in me 

 یمن رو شناخت ییتوانا تمام

Lifted me up when I couldn't reach 

 يدستم بود يعصا یزمان ناتوان در

I'm everything I am 

 چه که هستم هر

Because you loved me 

 عشق توست بخاطر

I'm everything I am 

 چه که هستم هر

Because you loved me 

 عشق توست بخاطر

 

*** 

 ...با من چکار کرد ینیبب ينبود..! س بابا وونهیپسره د نیا:  نایم

 !اومده؟ نیواقعا ؟ پس واقعا ژوب:  نیناژ

 !فکر کرده آقا باال سرمه...ومدی یکاش نم:  نایم

 ....پس نمشیبرم بب:  نیناژ

 !ولش کن....مونه یاون االن مث سگ هار م....نرو دختر:  نایم

پله ها را حس کرد ،  يرو نیناژ دنیدو ياز خواب بلند شد ، صدا نایبلند صحبت خواهرش با م يبا صدا نیژوب

با  نیخورد و ناژ يکه در اتاقش تقه ا دیینپا يرید.  ندیتوانست بب یکه در نوع راه رفتنش بود را م یاقیاشت یحت

دوباره برادرش  دنیکه از د یشوق یکند ول دیدکه در سخن گفتن تراتاق باعث شد  یکیتار. وارد شد  یخوشحال

 : دیآرام بگو ییداشت باعث شد با صدا

 ؟...يداریب...نیژوب-
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خودش را به سمت جلو هل داد ،  زیخ مهیبود ، بلند شد و ن دهیتخت دراز کش يمدت رو نیکه تمام ا نیژوب

و  دیبه سمت برادرش دو یبرق گذاشت و چراغ اتاق را روشن کرد سپس با خوشحال دیکل يدستش را رو نیناژ

 :گفت 

 ...یچه خوب شد که برگشت....! نیژوب-

 نیناژ يزد و دستش را بر موها يجمع کرده بود ، لبخند یرا بخاطر نور اتاق ، کم شیچشمها کهیدرحال نیژوب

 :لبه تخت نشست و گفت  يکنار او رو نی، ناژ دیکش

 ...خب برام بگو -

 :گفت  ستینگر یبه چهره خواهرش به دقت م کهیو درحال دیکش یآه نیژوب

 !؟...بگم یاز چ-

 !فروزنده: مقدمه گفت  یب نیناژ

و  دیدستش را بر شانه برادرش کش یبا مهربان نیناژ.  دیدرهم رفت و چانه اش از شدت بغض لرز نیژوب چهره

 :گفت 

 !فقط کنجکاو بودم....خواستم ناراحتت کنم ینم.....ببخش-

 ....ناراحت نشدم: کرد و گفت  یخنده تلخ نیژوب

 ؟.....يپس چرا من فکر کردم که ناراحت شد:  نیناژ

 .میباهم حرف زد...دمشید:  نیژوب

 ؟...جهیخب نت:  نیناژ

 !ن؟یناژ يبشنو یچ يخوا یم:  نیژوب

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا نیناژ

 ؟یکه بمون ي، اومد نمیحاال بهم بگو بب....میدرباره ش حرف نزن گهید بهتره-

 :داد و گفت  یسرش را تکان نیژوب

 ...دونم ینم یچیاالن ه...هم برم دیشا...مونم یم-

 ...یخوشحالم که برگشت:  نیناژ

 ...خب تو برام بگو: نیژوب

 !بگم؟ یاز چ:  نیناژ
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 ؟يتا االن کجا بود نکهیا:  نیژوب

 کجا بودم؟ یکن یفکر م:  نیناژ

 ...رهیاگه بمن باشه که فکرم به صدتا جا م:  نیژوب

 نه؟ يبد ریگ يخوا یم:  نیناژ

 ؟یکن یچکار م يحواست هست دار....فقط نگرانتم...که خواهرم رو محدود کنم ومدمیبار ن ينجوریا:  نیژوب

 !از محمود آقا بپرس...نشسته بودم ابونیآژانس سر خ يتو:  نیناژ

 !؟...چرا:  نیوبژ

 ....اومده بود يموریت يآقا:  نیناژ

 ؟....یکن یم نکاروی، ا ادی یم يموریهر وقت ت:  نیژوب

 ....وقتا یبعض:  نیناژ

 ...ينبود يا گهید يخوشحالم که جا:  نیژوب

 !یمنم خوشحالم که تو خوشحال:  نیناژ

ساعت بعد با هم صحبت  کیصورتش بود تا  يهم لبخند رو نیزد ، ژوب يرا گفت و لبخند کش دار نیا نیناژ

 .دیعلت از خواب پر یتا صبح چند بار ب یول دیهم خواب نیرفت که بخوابد ، ژوب نیکردند بعد ناژ

*** 

که  ییصبحانه گذاشت سپس تخم مرغ ها زیم يو رو ختیر وانیکه تازه گرفته بود را در ل یآب پرتقال نیناژ

آمد و در  رونیب ییاز دستشو دیکش یم ازهیهنوز خم کهیدر حال نایرد ، مآو زیپخته بود را هم به سر م یعسل

که  یرنگارنگ زیبه م ی، نگاه ستصبحانه نش زیکرد سر م یصورت تازه شسته اش را با حوله پاك م کهیحال

 :گفت  جانیبود انداخت و با ه دهیچ نیناژ

 ....!کرده کاریدخترم چ نیبب...اوه-

 :گفت  نیدستش را دراز کرد تا آب پرتقال را بردارد که ناژ و

 !که سیمال تو ن...نه نه-

 ه؟یپس مال ک! ؟...یچ: کرد و گفت  یاخم نایم

 !مال منه:  نیژوب
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 نیگفت ، ژوب ریزد و صبح بخ يبرادرش لبخند دنیبا د نیآمد ، ناژ یم زیافتاد که به سمت م نیبه ژوب نایم نگاه

گفت  نیبه او رفت و رو به ناژ يچشم غره ا نایم.  دینفس نوش کینشست و آب پرتقال را برداشت و  زیپشت م

: 

 ؟يکرد یمادرت درست م يهم برا یکیگرفت  یدستت درد م-

 :با غرض گفت  نیژوب

 ...یدستت درد نکنه آج-

 : گذاشت و گفت  زیم يرا رو يچا ینیس نیناژ

 !میآخه پرتقال کم داشت...ببخش مامان -

 يجرعه ا نیپکر شده است ، ژوب یاز حالت چهره باد کرده اش معلوم بود که حساب ینگفت ول يزیچ گرید نایم

 :گفت  نیو به ناژ دینوش يچا

واسه خودت  یلباس درست حساب هیچند وقته  نمیبب...تنت بود یشبید يمانتو نیرفتم هم هم یداشتم م یوقت-

 !؟يدینخر

متوجه  نیداشت ژوب یداشت نان برم ی، وقت دییگرا یبه سرخ شیرنگ عوض کرد و گونه ها نیناژ صورت

 :گفت  نیهم يلرزش دستانش شد برا

 ده؟یبهت نم یپول کاف ناینکنه م-

 :گفت  نیبه ژوب يرو تیجبهه گرفت و با عصبان نایم ناگهان

 ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا-

 :سپس گفت  دیآن مربا مال يرونان برداشت و  يتکه ا يبا خونسرد نیژوب

 ...!ذارمیم ارتونیهر مقدار هم صالح بدونم در اخت...بابا دست من باشه يخوام پوال یم-

 !دم؟یهم نم یپاپاس هی نیکنم و به ناژ یمن همه پوال رو خرج خودم م یبگ يخوا یم!....؟یچ یعنی:  نایم

حساب  خوامیفقط م....یکن یم يپوال رو خرج چه کار نیا ای....يدیم نیتو چقدر پول به ناژ دونمیمن نم:  نیژوب

 !خودمو و خواهرم نگرانم ندهیآ يبرا....و کتاب پوال رو داشته باشم

 ؟یهست ندهینگران کدوم آ! بدبخت يریم یم يتو که دار....هه....نده؟یآ:  نایم

 :گفت  نایبه م يمتوجه شد و رو نی، ناژ دیبه وضوح لرز نایحرف م نیبا ا نیژوب يها شانه

 !تمومش کن مامان گهید-
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 ....کنه خب من یم فیتکل نییاومده و داره واسه ما تع یمردن نیآخه ا: و گفت  دیغر نایم

 !گهیبس کن د:  نیناژ

 :و گفت  ستیسپس به برادرش نگر دیکش غیج بایتقر نیناژ

وقت پول بخوام بهم مامانم هر ....قشنگ بخرم يداداش من پول دارم که واسه خودم مانتو و لباسا-

 !بکنم یدوس ندارم ولخرج...کنم یکه من دارم پس انداز م نهیموضوع ا....دهیم

 :گفت  یبه تلخ نیژوب

 خانوم؟ هان؟ نیناژ يپس انداز کرد ي؟ خب اونوقت چقدر....ا ه-

 ....را خواند نیدر نگاهش ا نی، ژوب ستیملتمسانه به برادرش نگر ینگفت ول يزیچ نیناژ

 ...تمومش کن گهید-

 .به ادامه دادن داشت  اقیاشت نایحاال م یادامه نداد ول گریبخاطر خواهرش د و

حاال که ....هاتون واسم گفت یچقدر از خوشگذرون....گرفت یسراغ تو رو م...دمیسارا رو د شیچند وقت پ:  نایم

اون آلوده بود و بهت ...شد یآخرش هم چ...یختیدختر ر نیا يزبون رو پا یچقدر پول ب نمیب یکنم م یفکر م

 ...!کرد ماریتو رو هم ب...نگفت

 : دیحرف مادرش پر انیم نیناژ

 ...!هم خوبه یلیحالش خ نیژوب-

 :انداخت و گفت  نیبه ژوب ینگاه نایم

 !داره دزیفهم که ا یمنم از ظاهرش نم....بله کامال مشخصه-

 !یرو ناراحت کن نیژوب يخوا یچرا اول صبح م...چت شده..! مامان: با بغض گفت  نیناژ

 :کرد و گفت  نیرو به ژوب یبا خوشحال نیناژ

 ؟...ناراحتت کردم-

 :انداخت و گفت  نییسرش را پا نیژوب

 ...اریمن ن ياسم سارا رو جلو گهید-

 ....!تو هم حرف پول رو جلوم نزن....باشه:  نایم

 ...!مامان:  نیناژ
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 بیآس گرانیبه د شهیحرفات باعث م....ازت ممنونم یلیدارم خ دزیا یکن یم يادآوریبهم  نکهیاز ا:  نیژوب

 ...نزنم

 :کرد و گفت  نیبه ناژ يرو نیژوب

 ....!جدا کن هیمنو از بق وانیلطفا از امروز ظرف غذا و ل-

 :کرد و گفت  نایبه م يرو سپس

 يکارا يتو...کنجکاو نشو میگذشته شخص يتو....این میبه اتاق شخص....دست نزن میشخص لیتو هم به وسا-

 ....!يریم یزود م يریبگ دزیکه ا یدونیم....يریبگ دزیتو هم ا دیشا....وگرنه...دخالت نکن میشخص

 ...بسه....داداش: گفت  انیگر یبا حالت نیناژ

 یبود ، سپس ب دهیترس یدوخت که حساب نایبلند شد ، نگاه خسته اش را به م زیو از پشت م دیکش یآه نیژوب

 .رفت  رونیتفاوت از آشپزخانه ب

*** 

نم دار شده  بایبود هم تقر دهیکه پوش ی، تمام صورتش عرق کرده و لباس ورزش دیدو یبا تمام توان م ماهان

او چطور توانسته بود  نکهیکرد ، به ا یفروزنده فکر م يبه حرفها دیدو یکه در پارك م یبود ، در تمام مدت

تازه کرد ،  یو نفس ستادیا یمکتی، کنار ن ودشده ب دیاو را کنار بزند ، حاال نسبت به عشق او دچار ترد یبراحت

کرد و دوباره  یزد ، چشمانش را بست ، خنده تلخ یچشمانش را م دینگاهش به آسمان بود ، نور خورش

 .چشمانش را باز کرد 

ش را کنترل کند ، حاال ذهنش بازتر شده بود و ، تپش قلب قیکرد با چند نفس عم ینشست و سع مکتین يرو

و  شتریب ستینگر یقبل م يمدت فکر کند ، هر طور که به روزها نیفروزنده در ا يتوانست به رفتارها یبهتر م

دوست داشتن با  نیمدت فروزنده او را دوست داشته است پس چطور ا نیشد که در تمام ا یمطمئن م شتریب

 باخته بود؟مسافرت چند روزه رنگ  کی

به  گریبه خانه د دنیگرفت تا رس میکرد ، تصم یم شتریاش را ب یموضوع فقط آشفتگ نیکردن به ا فکر

تا وارد خانه شد ، مادرش به سمتش  مود؛یفروزنده فکر نکند ، بلند شد و قدم زنان راه کوتاه پارك به خانه را پ

 :گفت  یآمد و با نگران

 !حالت خوبه؟-

 :گفت  یحوصلگ یبا ب ماهان
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 !سین میزیمن که گفتم چ....یاومدم همش نگران یشده؟ از وقت یمگه چ....خوبم مامان-

خواست بهتر در چشمان پسرش نگاه کند ،  یچانه ماهان گذاشت و سر او را باالتر برد ، م ریدستش را ز سهینف

 :گفت  دیافتاده است با ترد یدانست چه اتفاق ینم یول دید یدر چشمان ماهان غم م

 ؟يبا فروزنده دعوا کرد.... نمیبب-

 اد؟یبه من م! ؟...دعوا: زد و گفت  يپوزخند ماهان

 !شده يزیچ هیدونم  یم...بهم بگو:  سهینف

 !یقربونت بشم که همش نگران من: و گفت  دیمادرش را در آغوش کش یبه آرام ماهان

 !نمیبب شویخوام ناراحت یپسرو دارم نم هی نیفقط هم....مگه من چندتا بچه دارم: با بغض گفت  سهینف

 ...کن گاهین ستمیمن ناراحت ن: ابروانش را باال برد گفت  ماهان

 :رفت گفت  یم ییبه سمت دستشو کهیلبخند کشدار زد و درحال کی سپس

 .صبحونه خوشمزه واسم درست کن هیتا من دست و صورتمو بشورم ....گشنمه یلیخ-

 !قربان دییشما امر بفرما :زد و گفت  یلبخند گرم سهینف

 .  ندیصبحانه را بچ زیبه آشپزخانه رفت تا م و

 سهیبود ، نف دایصورتش پ يرو يزیآم طنتیو لبخند ش دیرس یکه به آشپزخانه آمد ، خوشحالتر به نظر م ماهان

 :را مقابل او گذاشت و با تعجب گفت  يچا وانیل

 !؟....شده یچ-

 :نان برداشت و گفت  يتکه ا ماهان

 شده باشه؟ يخوا یم یچ-

 :پسرش گذاشت و گفت  يشکر را جلو سهینف

 ...نقدریا کدفعهیحاال چطور شده ...يدوروز که مثل مادرمرده ها بود نیا-

 :گفت  ختیر یم يشکر درون چا يمقدار کهیبلند سر داد و درحال يخنده ا ماهان

 !رونیآخه از شوك اومدم ب-

 !؟یچه شوک: با تعجب گفت  سهینف

 :گفت  یو با فخرفروش دیکش شیبر موها یدست ماهان
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کنم دلم واسه خودم  یکه نگاه م نهییآ يخودمو تو روزیجذابم مگه نه؟ همش از د یلیمن خ....مامان نمیبب-

 ...رهیغش و ضعف م

 :و گفت  دینوش يچا يبخورد ، ماهان جرعه ا ییچا کینشست تا  زیو پشت م دیخند سهینف

جا  هیخواد محکم منو  یفکر کنم م....ترسه از دستم بده یهمش م....فکر کنم چشم فروزنده بدجور منو گرفته-

 !فکرش از من راحت باشه گهیببنده که د

 چطور مگه؟: گفت  يبا کنجکاو سهینف

 : گفت  طنتیبا ش ماهان

 !اگه زودتر نجنبه ممکنه نامزد خوشگلشو بدزدن کنهیاون فکر م-

 :ه اش گرفت و گفت خند سهینف

 ....!بچه یگ یم يدار یچ-

 :شد و گفت  رهیدر چشمان مادرش خ ماهان

 باشه؟ یچ....زود از شمال برگشتم نکهیا لیدل یکن یفکر م-

 ه؟یچ لشیدل.....دونم ینم:  سهینف

 ه؟یخودم بود چ يمدت تو نیا نکهیا لیدل یکن یفکر م:  ماهان

 ؟....هیچ:  سهینف

 :و گفت  دیکش یآه ماهان

آخه ازت  اریبچه ن يخودت بمونه به رو شیپ....میریرو بگ یخواد زودتر مراسم عروس یفروزنده بهم گفت م-

 ....!طاقت نداره دور از من باشه گهیبهم گفت د یول...کشه یخجالت م

و  دیخند یسرخ گون شده بود ، ماهان با خوشحال یاز خجالت کم شیاز تعجب باز مانده و گونه ها سهینف دهان

 :گفت 

 ....!سقف هی ریز میگرفته زودتر بر میخوبه که فروزنده تصم یلیخ....خوشحالم یلیکه خ نهیواسه هم-

 ....هنوز آماده یگفت که واسه عروس یم دهی؟ آخه فر....واقعا: گفت  يبا ناباور سهینف

 ....سایوا: گفت  ماهان

 :ه دست مادرش داد سپس گفت اوپن برداشت و ب يتلفن را از رو یبلند شد و گوش سپس
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هر چقدر ....میمراسم صحبتامونو بکن يو برا میقرار بذار تا بر هیخب مامان جونم ، زودتر زنگ بزن زن عمو و -

 دیشا....خوام فروزنده خجالت بکشه یآخه نم...میکن یداشتن خودمون تقبل م يکم و کسر نایهم که عمو ا

راحت  الشونیو کارت هم بگو خ شگاهدر مورد با....میریبگ یزود عروس نقدریسخت باشه که ا نایواسه عو ا

 !دیکش یکه شما بزرگترا زحمتشو م یعروس خیمونه تار یفقط م....کنم یم دایباشگاه خوب پ هیمن ...باشه

 ...!پس مبارکتون باشه!...؟...بگم یچ: به پسرش نگاه کرد و گفت  یبا خوشحال دهیفر

 نیدانست که با ا یفشرد ، م زیرا گرفت تا صحبت کند ، ماهان دستانش را محکم به مبعد شماره خانه آنها  و

 .....شود یدرست م زیدروغ همه چ

 

 : کمیو  ستیب قسمت

 

داد ، خود  یاش خبر از حال درونش م دهیصورت رنگ پر کهیتلفن را گذاشت و درحال یگوش تیبا عصبان دهیفر

به در بزند  يضربه ا نکهیبدون ا. داشت و هنوز در بهت بود  یفیخف جهیسرگ. را با زحمت به اتاق فروزنده رساند

صورت مثل گچ مادرش هراسان بلند شد  دنیدبود با  دهیتخت دراز کش يناگهان وارد اتاق شد ، فروزنده که رو

 .تخت نشاند  يرا رو مادرش را گرفت و او يبازو ریو به طرف او رفت ، ز

 :و گفت  ستیبه مادرش نگر یبا نگران سپس

 .امیآب قند درست کنم االن م وانیل هیبذار برم ! حالت خوبه؟...شده مامان؟ یچ...يوا يا

به مادرش بدهد به سرعت از اتاق  یآنکه مهلت یفروزنده که نگران شده بود ب یخواست مانع شود ول دهیفر

درباره  -سهینف-اش يکه جار ییبود تا به حرفا دهیفر يبرا ی، فرصت مناسب یفاصله زمان نیرفت ، ا رونیب

 یکم دهیآب قند برگشت ، فر وانیل کیفروزنده با  یوقت. فروزنده و ماهان به او گفته بود خوب فکر کند 

به فروزنده که  يرو دیلرز یآب قند در دستش به وضوح م وانیل کهیتخت جابه جا کرد و درحال يخودش را رو

 :کنارش نشسته بود کرد و گفت 

 !؟يبود تو کرد يچه کار نیآخه ا....فروزنده نمیبب-

 چکار کردم؟...چکار؟: متعجب گفت  فروزنده

 ...، زن عموت زنگ زده بود شیچند دق پ نیهم: مضطرب گفت  دهیفر
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دلش م  کهیاو دست داد ، طورآشکار به  یو حالت ضعف دی، پر شیاسم زن عمو دنیچهره فروزنده با شن رنگ

 .از آب قند در دست مادرش را او بنوشد  یخواست کم

 !؟...يکرد نکارویآخه چرا ا: گفت  یبا ناراحت دهیفر

 :، شمرده گفت  دهیبه گوش مادرش رس يبهم خوردن نامزد يفکر که ماجرا نیبا ا فروزنده

 ....خواستم بهتون بگم یم میهمون موقع که از شمال اومد-

 !بشنوم دختر؟ دیچرا حاال با-

 ....دمیکش یاز بابا خجالت م...از شما....بگم شدیآخه روم نم-

 !کنه؟ یفکر م یخودش چ شیحاال زن عموت پ...دختر يمنو برد يآبرو-

طاقت  گهیخواست، د یم ينجوریدلم ا...کردم یم نکارویا دیبا....خوان درباره من بگن یم یهرچ دیبذار-

 !نداشتم

 رونیبه دخترش کرد و سپس از خجالت گوشه لبش را گاز گرفت، فروزنده نفسش را با حرص ب یاه چپنگ دهیفر

 :داد و گفت 

 ....خواد ماهان ازم ناراحت باشه یدلم نم...رمیبگ میبازم نتونستم درست تصم....از خودم بدم اومده-

 ؟...ماهان مجبورت کرد-

 ....من خودم خواستم....! نه-

 ....هیزیخجالتم خوب چ...! ایح یدختر ب: گفت  یبا ناراحت دهیفر

 ! دوستش دارم....چکار کنم  یول....امیح یآره من ب: انداخت و گفت  نیسرش را پا فروزنده

منم هم سن تو  یزمان هی...انگار که من شوهرمو دوست نداشتم....! خوبه خوبه: شد و گفت  یعصبان دهیفر

 .....وا تیهم نوبر يامروز يشما دخترا....واسه شوهر کردن هول کرده باشم نقدریا ادینم ادمی....بودم

 :اش ادامه داد  یدوباره به سخنران دهیکه فر دیبگو يزیو خواست چ ستیبا تعجب به مادرش نگر فروزنده

 يتربزرگ هی دینگفت.... دیسرم سوت کش...دیزن عموت گفت تو و ماهان قراره زودتر از موعد ازدواج کن یوقت-

 یچه م ای...دیرو دوست دار گهیکه همد نهیا لتونمیدل....دیدوز یو م دیبر یواسه خودتون م گهیحاال د...دیهم دار

 ....يوا....گهیم یباشه چ دهیاگه شن وتعم يوا ؟يدیاز پدرت خجالت نکش....دیطاقت ندار گهیدونم د

 :هنوز سردرگم بود گفت  کهیدرحال فروزنده

 !م؟یگذاشت يقرار نیهمچ یمن و ماهان ک! ؟....یکن یصحبت م یاز چ ؟یگیم یچ يدار.....مامان نمیبب سایوا-
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 !؟...گهیماهان دروغ م یگیم یعنی-

کرد و هرچه  حتیحرف زد و نص گرید قهیصالح ندانست ، مادرش چند دق یول دیبگو يزیخواست چ فروزنده

در  یرفت ، فروزنده مدت رونی، نثار او کرد سپس از اتاق ب دهیبر سیو گ دیگرفته تا چشم سف ایح یلقب از ب

 زیم يرا از رو لشیموبا عاقبت ینه ول ای ردیاتاقش راه رفت و فکر کرد ، مردد بود که با ماهان تماس بگ

 تیداد ، حاال عصبان یجواب نم ایدر دسترس نبود  ایبرداشت و شماره ماهان را گرفت ، هر چقدر زنگ زد 

و شال به  دیپوش يمانتو و شلوار يشده بود ، فور شتریکند ، ب یم يحس که ماهان دارد لجباز نیافروزنده با 

 :فروزنده گفت  دنیکه در آشپزخانه بود با د دهیرفت ، فر رونیسرد کرد و از اتاقش ب

 !؟...وقت ظهر نیا يکجا شال و کاله کرد-

 .نمیخوام برم ماهان رو بب یم: گفت  یشانیبا پر فروزنده

 :چپ چپ به او نگاه کرد و گفت  دهیفر

 ...گفتم که یداشتم بهت م یساعت چ هیپس .....واقعا که-

 :حرف مادرش را ادامه داد  فروزنده

هم ناز  کمی....ارهیدر ن يهول باز نقدریا....احترام خودشو نگه داره....باشه نیسنگ دیدختر با.....باشه مادر من-

اگه ....دمیم حیبعدا بهتون توض....بِرم دیبا یول....بخدا من درسامو از برم....واسش باشه يداریداشته باشه که خر

 ....دینگ يزیبابا اومد چ

 .رفت رونیبه سرعت از خانه ب د،یبگو يزیآنکه منتظر شود تا مادرش چ یب و

*** 

آپارتمان  نییپا یساند ، وقتر شیآنقدر نگران و ناراحت بود که متوجه نشد چطور خودش را به خانه عمو فروزنده

تماس  کی يراه ، برقرار نیبکشد، ساده تر نییماهان را به پا يکرد که چطور یفکر م نیبود به ا ستادهیآنها ا

 داد ؟  یتلفن اش را جواب م نباریماهان ا ایآ یبود ول یتلف

 رونیب شیمانتو بیرا از ج لشیموبا. داد  ینجات م دیبرهوت ترد نینداشت ، حداقل او را از ا يضرر امتحانش

، نفسش را با  دیماهان را شن يلرزان شماره ماهان را گرفت ، بعد از چندبار بوق زدن تا صدا یآورد و با دستان

 .داد  رونیراحت ب الیخ

 !؟یش یمزاحم م یزن یزنگ م نقدریخانوم؟ چرا ا هیچ:  ماهان

 ؟.....یدهن همه انداخت يه توبود ک ییچه حرفا نیا....خجالت بکش آقا ماهان:  فروزنده
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 !ایحاال تو کوتاه ب....کردم ییخطا هی...چکار کنم؟....خب:  ماهان

 :زد و با حرص گفت  يپوزخند فروزنده

 يخوب متوجه نشد نکهیزودتر انجام شه؟ مثل ا یخواد عروس یمن کجا دلم م....؟ روتو برم....امیکوتاه ب! ؟یچ-

 ....گفتم یشمال بهت چ يتو

 !بهم بخوره ينامزد يخوا یم.....هم خوب متوجه شدم یلیخ....چرا:  ماهان

 ؟یچرت و پرتا رو گفت نیپس چرا ا:  فروزنده

 !حاال چکار کنم؟:  ماهان

تا  میهم بذار يفکرامون رو رو نییپا ایحاال ب....یدرستش کن دیخودتم با ،يخرابش کرد يخودت زد:  فروزنده

 ...میست کندر يجور هیشما رو  يبلکه خرابکار

 ؟ییمگه تو کجا ن؟ییپا امیب:  ماهان

 !خونتونم نییپا:  فروزنده

 !بخور ییچا هیباال  ایب:  ماهان

 !نییپا ایب...اعصابم نرو ماهان يرو:  فروزنده

 .او را دستپاچه کرد ینسبتا بلند ماهان از درون گوش يخواست تماس را قطع کند که صدا فروزنده

 !ساختمونه نیی، فروزنده پا میمهمون دار...مامان...مامان:  ماهان

 يخودش بود که صدا يناخن دستش کرد ، در حال و هوا دنیرا قطع کرد و شروع به جو یگوش يفور فروزنده

گفت  ییصدا یکرد ، سالم ب یم شیو صدا ستینگر ی، از پنجره آشپزخانه به او م دیرا از باال شن شیزن عمو

به سمت  یبود به آرام جاردر حال انف تیاز عصبان کهیصورتش نقش بست سپس درحال يرو یختگسا يو لبخند

 .ساختمان رفت  يدر ورود

 

و به بهانه صحبت  دیبود را نوش ختهیر شیکه زن عمو برا ییمعمول ، به سرعت چا یو احوالپرس یاز روبوس بعد

و خسته بود در عوض ماهان بشاش و بذله گو شده  یدرباره ازدواج به اتاق ماهان رفت ، هرچقدر که او عصبان

 يخواند ، خنده ها یم شیبرا یگوش يآن روز را از رو يجوك ها نیدتریبود و به قول خودش داشت جد

به سمت  تیناگهان طاقت خود را از دست داد و با عصبان نکهیکرد تا ا یم شتریفروزنده را ب تیماهان ، عصبان

 .دیرا از دستان او قاپ یبرداشت و گوش زیماهان خ وتریکامپ زیم
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تخت نشست  يبه راست و چپ خود را تکان داد ، فروزنده رو وتریکامپ یصندل يشد و رو نهیدست به س ماهان

 :را کنار خود گذاشت سپس با بغض گفت  یو گوش

 !؟یچ یعنی نکارهایا-

 !؟یچ یعنی: باال انداخت و گفت  یتفاوت یرا با ب شیشانه ها ماهان

 :و گفت  دیکش یآه روزندهف

 !نده يمنو باز نقدریا-

 :حق به جانب گفت  ماهان

 ....رینگ يمنو به باز نقدریتو هم ا-

 ....نگرفتم يمن تو رو به باز: گفت  یبه آرام فروزنده

 :زد و گفت  يپوزخند ماهان

 ....ندادم يپس منم تو رو باز-

 :گفت  یشانیو با پر دیکش یپوف فروزنده

 !؟یکن یم يلجباز يچرا دار-

 دیشم فقط فروزنده خانوم خودت با یمن مانع نم...باشه...یازدواج کن يخوا یاگه نم: گفت  تیبا قاطع ماهان

 ...یهم بگ شویبهم بخوره و علت واقع ينامزد يخوا یکه م یهمه بگ يجمع ، جلو يتو

 ینفس م یحاال به سخت کرد دهانش خشک شده ، یفرو داد ، احساس م یآب دهانش را به سخت فروزنده

 . دیکش

 ...تونم یمن نم:  فروزنده

 ...یتون یم:  ماهان

 ...تونم ینم:  فروزنده

 ....يشد گهیمرد د هیکه خاطرخواه  یبابامو و عمو بگ يجلو دیبا:  ماهان

کردن او با  یخداحافظ ياتاق را ترك کرد ، ماهان از پشت در ، صدا یتخت بلند شد و با ناراحت ياز رو فروزنده

بخاطر آن  ایاست ، آ یعشق او به آن مرد چقدر واقع ندیخواست بب یم ینگران بود ول شی، برا دیمادرش را شن

 ؟....است هرا بهم زد ينامزد دیگو یو با شهامت م ستدیا یهمه م يمرد جلو

 .کرد و ماهان صبورانه به انتظار آن روز نشسته بود یرا مشخص م زیهمه چ زمان
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*** 

آمده بود فقط  رونیب نهایکه از خانه عمو ا یشده بود ، تمام مدت يجار شیگونه ها يفروزنده رو يها کاش

پدرش  يتونست جلو یکرد ، چطور م یگذاشته بود فکر م يبهم خوردن نامزد يکه ماهان برا یداشت به شرط

 طیتوانست به آن شرا ینم یداشت ، حت دی، نسبت به عشق و احساسش ترد دیرا بگو تیو واقع ستدیو عمو با

 یم اطیاحت یها که ب ابانیو خودش خبر نداشت ، از خ دیدو یداشت م دیتند شده بود شا شیفکر کند ، قدمها

نسبت به او فرق  ابانیمردم در خ يکرد نگاهها ی، فکر م دیشن یرا م یعصبان يبوق راننده ها يگذشت صدا

 یاش را بهم بزند و با نگاه او را مالمت م يخواهد نامزد یم وادانستند که  یشهر م يکرده است ، انگار همه 

 .کردند 

 دانیخانه رساند ، کنار حوض بزرگ م کینزد دانیتوان راه رفتن نداشت ، به زور خودش را به م گرید فروزنده

در سرش  ی، احساس سبک دیصورتش پاش يآب رو ینشست و دستش را درون آب کدر و بو گرفته آن برد ، کم

 .چندساله خشک مانده بود یاز عطش شیگلو ییکرد و گو یم

آنجا هم ....داد ، نه یها ، متلک ها آزارش م نیماش يکرد چشمانش را ببندد ، صدا یهمانجا نشست و سع یکم

 شیقدمها. نهاد  یم یبه خاموش يرفت آنقدر که عطش درونش رو یرفت و م یم دینشستن نبود ،؛ با يجا

جا خوش کرده بود ،  رتشصو يجان عصر ، رو یو منگ بود ، آفتاب ب جیگ یحاال آهسته تر شده بودند ول

 شناخت ، چرا به آنجا آمده بود ؟ یآنجا را خوب م یول دید یمقابل را م یچشمانش به سخت

 .....ها نبودآن يمحله  نجایا.....تر بود نییپا ابانیکرد؟ خانه شان که در چند خ یمحله چکار م نیا در

 .....، مقصد او نبود دیدرخش ینور م ریساختمان مرمر که ز آن

 ....شده بود که دوباره به آنجا آمده بود وانهید دیشا

 ....بود نیخانه ژوب آنجا

را از حرص بهم  شیشناخت ، دندان ها یرا م نیاتاق ژوب ي، پنجره  ستیعقب رفت و به ساختمان نگر یکم

 :فشرد ، با خود گفت 

 !، ترسو یکن یازم تشکر م شهیم يروز هی....دست به کار شم دیمن با شهیهم-

قلوه سنگ  نیاول. را نشانه گرفت نیبرداشت و پنجره اتاق ژوب نیزم ياز رو فیخم شد و چند قلوه سنگ ظر و

 :با حرص گفت  لب ریخورد و صدا داد ، دلش خنک شد ، ز شهیرا انداخت ، به ش

 !ترسو-
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 :لب گفت  ریخورد ، ز یقبل يبه همانجا قایقلوه سنگ را هم پرت کرد ، آن هم دق نیدوم

 !اراده یب-

االن است  نیهم نکهیرا هم آماده پرتاب کرده بود که ناگهان پنجره اتاق باز شد ، فروزنده هراسان از ا یسوم

پنهان شدن  رید یپنهان شود ول ی، خواست که پشت درخت ردیقرار بگ نیو خواهر ژوب ينامادر يکه مورد ناسزا

 !در تهران بود؟ نیبود ، ژوب اندهبود ، دهانش از تعجب بازم نیژوب یچهره عصبان دنیبا د ياو مساو

بازش  مهیفروزنده در آنجا تعجب کرده بود ، از نگاه هاج و واج و چشمان گرد شده و دهان ن دنیهم با د نیژوب

زد ،  یلبخند م شتریدست تکان داد اما هرچه او  شیبرا یکامال مشخص بود ، فروزنده جلوتر آمد و با خوشحال

که  دیبگو يزیشد ، فروزنده خواست چ یماش واضح تر  یشانیپ يزد بلکه اخم رو ینه تنها لبخند نم نیژوب

فروزنده ....بود دهیچیدر کوچه پ نیو ناژ نیژوب ددایداد و ب ياز پشت پنجره کنار رفت ، چند لحظه بعد صدا نیژوب

انداخت ، بغض راه  نییبه ذوقش خورد ، سرش را پا یلیخ نیهم يکنند ، برا یچه دعوا م يدانست که برا یم

 دیرا از باال شن نیناژ يصدا نکهیتا ا ستینگر یباد کرده به آسفالت کوچه م یبا غبغب ورا سد کرده بود  شیگلو

: 

 !؟یکن یچکار م نجایتو ا-

به او انداخت و با مالمت سرش را به راست و چپ تکان  ینگاه حق به جانب نیسرش را باال آورد ، ناژ فروزنده

از ته  یفروزنده آه. ، از پشت پنجره کنار رفت نیتر از ژوب عیسر یلیکه او خ دیبگو يزیداد ، فروزنده خواست چ

دور  یزودتر از آنجا برود ، هنوز چند قدم فنگر می، تصم دیرزل یاز غصه م شیشانه ها کهیو درحال دیدل کش

 :دیرا از پشت سر شن نیژوب ينشده بود که صدا

 !؟ير یکجا م يدار-

جا  نیداد که سر اجبار تا هم ینشان م یبه خوب نی، چهره کالفه ژوب ستیو به پشت سرش نگر ستادیا فروزنده

 :گفت  یبا ناراحت نیهم يدنبالش آمده است ، برا

 بمونم؟ یواسه چ....ستیاز اومدنم خوشحال ن یکس یوقت-

که در دست داشت را مقابل نگاه  یچیخاراند سپس سوئ یزد و پشت سرش را با کالفگ يلبخند محو نیژوب

 :فروزنده باال برد و گفت 

 ...میبزن يدور هی میبر-

 بشه؟ یکه چ: که هنوز دلخور بود گفت  فروزنده
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 ...میخورده حرف بزن هی: د و گفت سرش را کج کر نیژوب

 :را برگرداند و گفت  شیرو فروزنده

 .برم دیشده با رمید....حرف زدن ندارم يبرا یمن وقت-

 !بخاطر من....فروزنده: با التماس گفت  نیژوب

 : دیصورتش بندازد و بگو يتف رو کیبا چشمان اشک آلود نگاهش کرد ، خواست  فروزنده

 یکاشک....بخاطر توهه شمیم ریشم، تحق یم تیدارم اذ نقدریا نکهیا....بخاطر توهه نجامیاالن ا نکهیا.....یلعنت-

 .....!یداشتیقدم ورم هیتو هم بخاطر من 

 .شده بود يسکوت بود که بر لبانش جار نیا شهیانگار زبانش از کار افتاده بود ، مثل هم یول

*** 

، پس از چند  دیکش یاش هست نشسته بود و انتظار م يبه نامادر گفته بود متعلق نیکه ژوب ینیدر ماش فروزنده

کند ،  یدو نفره آنها را همراه يگفتگو نیهم قصد داشت در ا نیناژ ییتنها نبود ، گو یآمد ول نی، ژوب قهیدق

 :به او کرد و گفت  ینگاه میعقب نشست ، فروزنده ن یمحترمانه سالم داد و در صندل نیناژ

 ؟يایتو هم م-

داده بود  ییرا باز کرد و پشت فرمان نشست ، به صورتش صفا نیدر ماش نیجواب نداده بود ، که ژوب نیناژ هنوز

نباشد  يآنقدر جد نیخواست نگاه ژوب یزده بود ، فروزنده دلش م کشیو ش دیسف راهنیپ قهیبه  یمیو عطر مال

خواست در کنار او  ی، انگار دلش نم دید یمنوع اجبار را  کی نیبود که فروزنده در نگاه ژوب نیا قتیحق یول

 .مجبورش کرده بود نیناژ دیبا او حرف بزند شا ایباشد 

 :زد و با شرم گفت  یلبخند مصنوع نیژوب

با  کمی نیهم يبرا....بهت گفته برگشتم نیفکر کردم ناژ....، شوکه شدم نجایا يتو که اومد....ببخش فروزنده-

 ؟يناراحت که نشد....میهم دعوا کرد

 :گفت  یبا ناراحت فروزنده

 ...خوشحالم نشدم-

 يکند ، برا یرا درست م زی، به او اشاره کرد که همه چ ستیجلو به چشمان نگران خواهرش نگر نهییاز آ نیژوب

 :انداخت و گفت  نیبه ژوب یزد و آرامتر شد ، فروزنده نگاه یلبخند گرم نیناژ

 ؟....میر یم میکجا دار-
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 !اونجا میریم....هاست یکینزد نیشاپ ا یکاف هی: لرزان گفت  ییبا صدا نیژوب

 نیژوب. شاپ بودند  یکاف يبعد رو به رو قهیپدال گذاشت ، ده دق يرا رو شیرا روشن کرد و پا نیماش سپس

 ادهیپ: با تعجب گفت  نیبا آن شد ، ناژ يرا در دست گرفت و مشغول کار لشیهمانطور پشت فرمان ، موبا

 ؟یشینم

 .امیمن االن م دیشما دو تا بر: زد و گفت  یلبخند مصنوع نیژوب

کرد  یاز دل فروزنده درآورد سع نکهیا يهم به دنبالش؛ بعد برا نیشد ، ناژ ادهیپ نیاز ماش یبا ناراحت فروزنده

باز شد  ننشایرفتند سرصحبت ب یشاپ م یکند، پس همانطور که به سمت کاف هیحرکات برادرش را توج يطور

. 

 ....کنه یمالحظه رفتار م یب نقدریکه ا سیبارش ن نیاول نیا:  نیناژ

 ....دونم یم:  فروزنده

 !برگشته؟ یدونست یاز کجا م ش؟ینیدم خونه؟ که بب ياومد یواسه چ:  نیناژ

که منو وادار کرد برم  یهمون حس....امیوادارم کرد ب یحس هی یدون یم....دونستم برگشته ینم:  فروزنده

خواد ما رو سر راه  یم يزیچ هی.....رانهیا يهنوز تو نیژوب دمیفهم یتو از کجا م يوگرنه بخاطر دروغها....شمال

 .مثل سرنوشت يزیچ هی....هم قرار بده

 یفروزنده تاسف م یچارگیبه ب دیصورتش نقش بست ، شا يرو يزیلبخند حزن انگ ینگفت ول يزیچ نیناژ

هر چه بود  یدرك بود ، ول رقابلیخنده دار و غ شیاحساس فروزنده برا دیبرادرش، شا یچارگیبه ب ایخورد 

 . زیغم انگ یبه سکوت یتودار بود ، راض شهیهم نی، ناژ اوردیتوانست از افکار او سر درب یفروزنده نم

شلوغ  بایدور و برشان تقر طیشاپ بود، نشستند، مح یگرد که وسط کاف يزیکه شدند به سرعت پشت م داخل

از همان  یکیدوباره  نیناژ. همه به آنجا پناه آورده بودند  ریساعت روز، جوانان خسته و عشاق دلگ نیبود ، در ا

خواند پشت سرش  یکه م يرا برداشت و شروع به خواندن کرد ، هر مورد زیم يرو يلبخندها زد سپس منو

 متیفکر درمورد ق ایخوردن  يدارد ، اما فروزنده برا یمتیکه چه قمهم بود  شیخواند و برا یرا هم م متشیق

ثابت مانده بود، تحمل  يو نگاهش به در ورود نیبود ، تمام فکرش معطوف به ژوب امدهیبه آنجا ن یخوردن کی

کرد و خواست از  نیبه ناژ يکرد ، رو یم یاو را عصب شتریخواندن منو ب نگامه نیانتظار را نداشت و آرامش ناژ

آنها را به اطراف جلب کرد ،  ي، توجه هر دو تیهمهمه جمع يها را در دلش بخواند که صدا متیاو بخواهد ق

 . اش نصب بود نهیبر س يو روبان قرمز ستادهیا يبود که در مقابل در ورود نیحاال نگاه همه به ژوب
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 کهیبا اعتماد به نفس درحال نیبود ، ژوب دهی پرانداخت ، رنگ چهره اش کامال نیگذرا به ناژ ینگاه فروزنده

به فروزنده  يکه از عمد تُن آن را باال برده بود رو ییآنها آمد و با صدا زیسرش را باال گرفته بود به سمت م

 :گفت 

 ....دزهیا يماریروبان عالمت ب نیدونند ا یهستند م نجایکه ا یینایا شتریچه خوب که ب-

 :و گفت کرد  تیبه جمع يرو بعد

 !دارم دزیمن ا دیدیراحت شد که فهم المیخ....بود یخواستم بترسونمتون فقط قصدم آگاه ینم دیببخش-

 تیشاپ جلو آمد و با عصبان یاراده بلند شد ، صورتش از خشم و خجالت برافروخته بود ، مسئول کاف یب فروزنده

 :گفت  یمدام م کهیهل داد درحال رونیرا به سمت ب نیژوب

 ...خبر نکردم سیتا پل رونی؟ برو ب....يزیرو بهم بر نجایا ياومد....رونیبرو ب.....وونهید رونیبرو ب-

 نیکه هراسان به او و ناژ ستینگر تیرفت ، فروزنده به جمع رونیشاپ ب یاز کاف یمقاومت چیبدون ه نیژوب

لحظه بود  نیشدند ، هم یبلند م زهایمداشتند از سر  رندینگ دزیا نکهیها هم از ترس ا یکردند ، بعض ینگاه م

 يهم با شرمسار نیشاپ خارج شد ، ناژ یبعد با عجله از کاف ستیگر اریاخت یکه بغض فروزنده شکست و ب

 .پشت سر او راه افتاد

فروزنده و  شانیداده بود و به چهره ناراحت و پر هیتک یبه درخت ابانیآنطرف خ يدر کمال خونسرد نیژوب

 :گفت  دیلرز یم شیاز خشم صدا کهیو درحال دیبه سمتش دو دی، فروزنده تا او را د ستینگر یخواهرش م

 ؟يکرد نکارویچرا ا! ؟یثابت کن یخواست یرو م یچ!....بود؟ نیا امتیاالن م دیپس شما بر-

 :فروزنده گرفت سپس گفت  ياش جدا کرد و رو به رو نهیو روبان قرمز را از س دیکش یآه نیژوب

 دزیا یکه باهاش یها بفهمن کس بهیکه غر يندار نویتحمل ا یتو حت....خواستم بهت بفهمونم که یم ونیا...نویا-

زدم که همه  نیروبان رو بخاطر ا نیا...! یکش یتو از بودن با من خجالت م....چه برسه به پدر و مادرت....داره

 دنینشون م گهیبا انگشت منو به همد....ترسن یازش م مهه....با منه يماریب نیا...درون منه نیا....ننیدرونمو بب

من تو ....یترس یم قتیحق نیاز برمال شدن ا یول....ینترس دزیاز ا دیشا....یترس یتو هم م....کنن یو پچ پچ م

 ....بهت ثابت کنم نویفقط خواستم ا....کنم یرو شرمسار م

 :و با حرص گفت  دیاش را باال کش ینیآب ب فروزنده

 هیمثل ... ننیب یبزرگ م یلیخ نویا گرانیچون د.....چون....بفهمن نویا گرانیکشم د یم آره من خجالت-

کنم؟ اون  یمن چکار م یدون یم....شدن لباس فیمثل کث....تهیاهم یب....کهیکوچ یلیمن خ يبرا یول....غول
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 دید نیا....اسیآخر دن گهید لباسششدن  فیکث یکی يبرا دیشا...منه دید نیا...کنم یموقع فقط لباسمو عوض م

پس ....يبر یلذت م گرونیکه چقدر از رنجوندن د يبه خودت ثابت کرد....يرو بمن ثابت نکرد یچیتوه....اونه

 شهیگفتند نم گرونیاگه د...فکر کردم سرنوشته....نهیریش يایرو هی نیفکر کردم ا....حس لذت ببر نیاز ا شهیهم

 هیعشقت بمن  دیشا....کیکوچ یلیو عشقمون رو خ....يبزرگ کرد یلیتو ،خ يماریتو ب یول....شهیم میگیما م

 یپر و بال م اهامیبه رو دینبا....نداره یربط چیبمن ه تیزندگ....شدم یعاشق م ابونیخ يتو دینبا....هوس بود

پل  هیدن به هم یواسه رس میتونست یم....و تو اون طرف ستادمیطرف رودخونه وا نی، من ا نهیا تیواقع....دادم

 ينجوریعشق ا گهید....خوام یمنم نم گهیحاال د....فتهیکه اتفاق ب ینخواست....یرو کُشت ایرو نیتو ا....میبساز

 ...خوام ینم

 ی، نگاه ستینگر یبه آن دو م یکه با ناراحت نیو چشمانش را بست سپس به ناژ دیکش یقینفس عم فروزنده

 :کرد و گفت 

بهش  نیاحساس د دیشا...من بود یکوچه اون ناج هی يروز تو هی....نه از برادرت...نه از تو ....ستمین ریازت دلگ-

 ....تونم ینم گهید...تونستم نجایتا هم...خواستم عاشقش باشم یم....خواستم کمکش کنم یکردم که م یم

 .مانع شد  نیخواست دنبالش برود که ژوب نیتوان ادامه سخنش را داشته باشد از آنجا دور شد ، ناژ نکهیبدون ا و

 !؟....چرا:  نیناژ

 ....شد یم ينجوریا دیبا:  نیژوب

 ...!ياونو از خودت روند:  نیناژ

 !بره دیرو با يادیراه ز....بره دیبا....خواستم یم نویهم:  نیژوب

 شهیهم يآب انداخت ، روبان برا ي، آن را درون جو ستیرا گفت و به روبان قرمز در دستش نگر نیا نیژوب

 ....رفت

 ....را با خود برد زیآب همه چ.... رفت شهیهم يبرا فروزنده

 ...منم ایرو

 ...ییتو ایرو

 ...پرستاره ست يآرامش شبها ایرو

 ...عاشقانه ست يهمتا یب الیخ

 آسمان يپرواز در بلندا اوج
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 ....احساس ست یآب يایدر عمق

 سرخ يپر ز گلها يسبدها ایرو

 ....زهیسحر خ يبوسه ها دمانیچ

 ....صبح مه گرفته بیغر یآرام دل

 ...باران خورده ابانیگذشتن از خ يآسوده  الیخ

 ....من يوصال دستها دیام ایرو

 ...توست يدستها با

 ...ست ییبایز ایرو

 ....باستیز

 ...افسوس یول

 ...است گرید زیچ قتیحق که

 :و دوم  ستیب قسمت

 

سرش را باال  نکهیحوصله و رنجور بود ، بدون ا یشده بود که فروزنده به خانه برگشت ، ب کیهوا تار بایتقر

انداخت ، لبه  يرا از تن درآورد و به گوشه ا شیبدهد به اتاقش پناه برد ، مانتو یسالم انیو به اطراف اوردیب

تق تق در او  يکه صدا نگذشته بود يا ظهرا از حرص به هم فشرد ، هنوز چند لح شیتخت نشست و دندان ها

 :گفت  يگرفته ا ي، با صدا دیایبه نظر ب یعیکرد طب یو سع دیکش شیبر موها یرا به خود آورد ، دست

 ؟...بله-

 .داد ، جلو آمد یفروزنده تکان م يرا در بغل داشت و دست او را به سو الین کهیباز شد و فرناز در حال مهین در

 !؟یمنو دوس ندال گهی؟ د....همه يخاله شرا اخمات تو ؟يخوا یمهمون نم...خاله) : بچگانه يبا صدا( فرناز

را از  الیرفت ، بلند شد و به سمت خواهرش رفت ، ن یم الیقربان صدقه ن کهیزد و درحال یلبخند گرم فروزنده

 :به فرناز کرد و گفت  يسپس رو دیسرخش را بوس يآغوش او گرفت و چندبار لپ ها

 ...نبود ییرایاومدم اصال حواسم به پذ یببخش وقت! ؟یکن یچکار م نجایا....سالم-

 :در را پشت سرش بست و جلوتر آمد سپس گفت  فرناز

 !چه خبره؟ نجایا...نمیبگو بب-
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 ...به خدا یچیه:  فروزنده

 !؟...با تو حرف بزنم امیپس چرا مامان بهم زنگ زده و با هزار جور اصرار و خواهش خواسته ب یچیاگه ه:  فرناز

 ...!دونم یمن چه م: گفت  یتفاوت یرا باال انداخت و با ب شیشانه ها فروزنده

به چشمان خواهرش با  کهیاز گونه فروزنده گرفت بعد در حال یکوچک شگونی، دستتش را جلو آورد و ن فرناز

 :؛ گفت  ستینگر یدقت م

 !؟يکرد هیبال ، چشات چرا قرمز شده؟ گر-

دانست چه  یرا با نوازش دست مرتب کرد ، نم الینرم ن يتخت نشست ، موها يو آرام رو دیکش یآه فروزنده

به سن و سال  یکرد ، خودش هم زمان یگفتن نداشت ، فرناز حال او را خوب درك م يبرا يزی، اصال چ دیبگو

 :تخت نشست و گفت  ياو بود ، کنار او رو

 یو من نم يهول بود نقدریا ه؟یتو و ماهان چ یجلو افتادن عروس هیقض....افتاد؟ یشمال چه اتفاق يتو-

 !دونستم؟

 ...!گرفتم اصال ازدواج نکنم میساعت تصم نیمن از ا: گفت  تیبا عصبان فروزنده

 :کرد و گفت  ياخم آشکار فرناز

 ....حاال یزودتر ازدواج کن یتا االن که اصرار داشت! ؟يدرآورد يباز-

بهتر از من  دیماهان چاخان رو با....همش دروغه: اهرش اجازه صحبت بدهد ، گفت آنکه به خو یب فروزنده

 ...یبشناس

 !ماهان چاخان؟: لب گفت  ریخنده اش گرفت و ز فرناز

شمال  يمن تو....دهیواسه من د یدونم دوباره چه خواب ینم...اش مفصله هیقض: و گفت  دیکش یپوف فروزنده

 ....ما بهم خورده ينامزد گهیبهش گفتم که د

 !؟...بهم خورده: با تعجب گفت  فرناز

همه  يجلو دیبهم بخوره ، با ياگه قراره نامزد گهیاون م یول: بدون توجه به حالت خواهرش گفت  فروزنده

 ....رو بهم زدم ياعتراف کنم که چرا نامزد

 !؟يرو بهم زد يمگه تو نامزد: گفت  یبا نگران فرناز

 درسته؟ نیآخه ا...میزودتر مراسم رو برگزار کن میخوا یماهان به دروغ گفته که ما م یول....گهیآره د:  فروزنده

 ...ستیدرست ن...نه:  فرناز
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 !مامانم بشنوه با من موافق باشه یخدا کنه وقت....به تو نیآفر:  فروزنده

 داره؟ تیکه واقع نهیمنظورم ا....که درسته ستین نیمنظور ا:  فرناز

 ...مجبور بودم... نگام نکن ينجوریا: و گفت  دیشک یآه فروزنده

 مجبورت کرده؟ یک:  فرناز

 ...هستم نیمن هنوزم عاشق ژوب:  فروزنده

 !؟...تهیمنظورت همون برادر همکالس: فرناز

 یازدواج نم يمرد چیبا ه گهیمن د....نه ماهان نینه ژوب....ستیمهم ن یچیه گهیاالن د...خب یول:  فروزنده

 ...!کنم

 ؟...بندازه تیمامان ترش يخوا ینکنه م:  فرناز

 ...از عشق خسته ام:  فروزنده

 :حرکت او ناراحت شد و گفت  نی، فروزنده از ا دیبلند خند يجمله از دهان خواهرش با صدا نیا دنیبا شن فرناز

 !؟....مگه خنده داره...ه؟یچ-

 :گفت  یشانه خواهرش گذاشت و با مهربان يدستش را رو فرناز

 یاز عشق و ازدواج م ينجوریکه ا یانسالیزن م هیکنه  یندونه فکر م یهر ک...نزن ییحرفو جا نیا گهید-

 ؟...يکه حاال ازش خسته شد يتو مگه اصال عاشق شد!....ینال

 ...بودم نیکه چقدر عاشق ژوب یبدون یبهتر از هر کس دیبا گهیتو که د:  فروزنده

عشقا به  یبعض یبه سرانجام برسه؟ اصال قشنگ دیبا یگفته هر عشق یک نمیبب...اصال تو عاشق...باشه:  فرناز

اگه دوستت ...چوندیرو که پ يپسره عاشقته؟ خواستگار نیا یتازشم تو مطمئن...که اصال به سرانجام نرسه نهیا

 ...دیکش یداشت که پا عقب نم

 دمیبعدا فهم یسوء استفاده کرده ول کردم که اون فقط ازم یفکر م شیتا چند وقت پ...نهیموضوع هم:  فروزنده

 !تنها گذاشته کدفعهیمنو  شیماریبخاطر ب....بوده ماریکه ب

 :ابروانش را باال برد و گفت  فرناز

 ...داشته که نتونسته  يماریچه ب نمیحاال بگو بب...اصال عاشقته...یاوک-

 .داره دزیاون ا....دزیا: ناگهان گفت  فروزنده

 :کرده ، گفت  یفروزنده شوخ نکهیا الیجا خورد سپس به خ یکم فرناز
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 .نبود يبامزه ا یشوخ-

 :زد و گفت  الین يبر موها يبوسه ا فروزنده

 ...عشقشو ابراز کنه ستیحاضر ن شیماریداره و بخاطر ب دزیاون ا....نکردم یشوخ-

رو بهم  تیو نامزد يدلبسته شد ماریب هیبه ....؟یتو منتظر ابراز عالقه اون هست یعنی: شد و گفت  یعصبان فرناز

 داره؟ یاون پسره چ...يخانواده خوب دار...یخوشگل...یتو سالم...نطورهیحتما هم....يشد وونهیتو د ؟يزد

 .نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا فروزنده

 :گفت  تیبلند شد و با عصبان فرناز

 زایچ نیبه عشق و ا یتو هم الک...کنه یچون اگه بفهمه سکته م...گمیبه مامان نم يرو که زد ییحرفا نیمن ا-

کن  رونیپسره رو از سرت ب نیهم فکر ا گهید...عشق بعد از ازدواج بهتر از عشق قبل از ازدواجه....فکر نکن

 ...اریدر ن يباز گهیاونا د يجلو...یوسقرار عقدو عر نییواسه تع انیدارن م نایعمو ا گهیچون چند روز د

 :نرفته بود که فروزنده گفت  رونیرا از آغوش فروزنده گرفت و به سمت در رفت ، هنوز از اتاق ب الین سسپ

 ؟یهست یتو از ازدواجت با آقا مسعود راض-

نگفت و با سکوت اتاق را ترك کرد ،  يزیچ یول ستیو به صورت منتظر خواهرش نگر ستادیا يلحظه ا فرناز

 ....ستیصدا گر یم شده است ، آرام و بگر شیفروزنده احساس کرد پلک ها

*** 

جاخوش کرده بودند ، ثابت مانده بود ، از صبح زود  يغذاخور زیم يکه رو ییمایهواپ طیدو بل يرو نیژوب نگاه

برود ،  رانیاز ا شهیهم يخواست برا یبکند ، م دیکرد که چه با یدر آشپزخانه نشسته بود و فکر م ز،یپشت م

 ...شد  داریدر وجودش پد ندهیرنگ را لمس کرد ، حس ترس از آ یآب يها طیدستش را جلو برد و بل

به سر و وضعش  یحساب کهی، برگشت و نگاهش کرد ، درحال دیبه گوشش رس یکیاز نزد نایخنده م يصدا

دستش را  تیاز عصبان نیرفت ، ژوب یم يصحبت و به سمت در ورود لیبود داشت خنده کنان با موبا دهیرس

 .فشرد زیم يمشت کرد و رو

 !ـنـایم:  نیژوب

سپس  ستی، صحبتش را ناتمام گذاشت و با تعجب درون آشپزخانه را نگر نیژوب نیخشمگ يصدا دنیبا شن نایم

 :آمد گفت  یجلو م کهیدرحال

 ؟يشد داریب یاز ک!...؟یکن یچکار م نجایتو ا-
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 :او انداخت سپس گفت  يکرده  شیبه صورت آرا ینگاه مین نیژوب

 ؟ير یم ییجا يدار-

 :لبانش را غنچه کرد و گفت  نایم

 .رم باشگاه یدارم م-

 :زد و گفت  يپوزخند نیژوب

 !؟....يتا حاال ورزشکار شد یاز ک-

 :سپس گفت  دیاش کش یشانیپ يبلوند جلو يبر موها یدست نایم

 ؟يدینده بچه ، فهم ریبمن گ-

 :و گفت  ستیبا خشم به او نگر نیژوب

 ...یتو هنوز زنش هست یمن مرده ول يدرسته بابا-

 ؟...یخب که چ:  نایم

 ...و ینیرو بب يموریاون ت ير یم ياگه دار:  نیژوب

بابات ...ستیبه تو مربوط ن نمیرو بب يتازه شم اگه بخوام مرد...رم باشگاه یگفتم که دارم م....بس کن:  نایم

 ...خاطراتش بسوزم که يتونم به پا ینم....کنم یخوام زندگ یمن م......مرده گهید

 !حداقل حرمتش رو نگه دار یول....به پاش نسوز:  نیژوب

 ....باشه: شل گفت  یلیخ نایم

 يلجباز يخاص که از رو یکرد و با حالت نیبه ژوب يبه خاطرش افتاد ، رو يزیبعد خواست برود که ناگهان چ و

 :بود گفت 

 میبش ماریب میخوا یما نم....حواست باشه...ظرف غذاتم اونجاس....رو جدا گذاشتم اونجا وانتیل....یآهان راست-

 !فعال....ها

دوباره  نیزد و رفت ، ژوب يلبخند سرخوشانه ا نای، م ستینگر نایداد و فقط به م رونینفسش را با حرص ب نیژوب

را از پشت  نیناژ يآب بخورد که صدا وانیل کی، خواست برود بلند شد  ی، با ناراحت ستینگر شیها طیبه بل

 .دیسرش شن

 ....يشد زیسحرخ!  ؟یینجایتو ا:  نیناژ

 :خواهرش زد و گفت  يبرا یلبخند گرم نیژوب
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 ؟يدیخوب خواب-

 :مانع شد و گفت  نیرفت تا صبحانه را آماده کند که ژوب خچالینگفت و به سمت  يزیچ نیناژ

 .کارت دارم ایب....خوام ینم يزیچ-

 :نشست و گفت  زیبرادرش م يبا تعجب روبرو نیناژ

 س؟یشده؟ نکنه حالت خوب ن یچ....هیچ-

 ...فقط....خوبم: و گفت  دیکش یآه نیژوب

آنها را برداشت و  نیناژ. برد نیرا به سمت ناژ زیم يرو يها طیحرکت دست، بل دبایبگو يزیچ نکهیبدون ا بعد

 :تعجب گفت  نگاه کرد سپس با

 !؟يبر يخوا یم-

 :را به او انداخت و گفت  دوارشینگاه ام نیژوب

 ...يایاگه تو هم ب....رم یتنها نم-

 :گفت  تینگذاشت او حرفش را تمام کند و با عصبان نیناژ

 !امی یجا نم چیمن ه-

 طیخم شد و بل زیم يرو نیژوب. شد رهیانداخت و در چشمان برادرش خ زیم يدر دستش را رو يها طیبل سپس

 :گفت  یها را برداشت بعد به آرام

 !؟يای یچرا نم-

 ...خوام مثل تو فرار کنم یچون نم:  نیناژ

 ....کنم یمن فرار نم:  نیژوب

 !کن یخونه بمون و زندگ نیهم يپس تو:  نیناژ

 ...افتم یفروزنده م ادیهمش ...که باشم همش  نجایا....تونم ینم:  نیژوب

 !فتیب ادشیبه ....خب:  نیناژ

 !دهیفکرش عذابم م....خوام بهش فکر کنم ینم گهید:  نیژوب

 ؟....یمونیبخاطر اون روز پش:  نیناژ

 ...بشه که بره يزیچ هیخواستم  یم شهیگرفتم هم دزیا دمیفهم یاز وقت....نه:  نیژوب

 چرا؟:  نیناژ
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 ...نهیخوام بخاطر من صدمه بب ینم:  نیژوب

 ...نهیصدمه بب رشتیبدون تو ب دیشا:  نیناژ

 چرا بهش ظلم کنم؟....مگه من چند سال زنده ام؟:  نیژوب

 !؟...زنده نباشه شتریاز کجا معلوم اون تا امروز ب:  نیناژ

 :داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب نیدر فکر فرو رفت ، ناژ نیژوب

 ...خوادیمرد م هیچندسال هم که بشه  يبرا یخونه حت نیا....بخاطر خواهرت بمون....بخاطر من -

 ....برسد شیبلند شد تا به کارها و

 ...ها را برداشت و خوب نگاهشان کرد طیبل نیژوب

 .به پا بود ییدلش غوغا در

*** 

به اسم فروزنده در خانه نه  يبود ، دختر دهیبه غرب آسمان نرس دیهنوز خورش ی، وقت يزییروز پا کی بعدازظهر

نشسته بود و  یتخت نه چندان راحت يرو یمطمئن ادیو با قلب نه ز يادیو با ثروت نه چندان ز یچندان بزرگ

 .تنها گذاشته بود کبارهیبه  یدوراه کیاو را بر سر  یراه مهین قیکه مانند رف ییفکرها. کرد یبزرگ م يفکرها

 .منطق ریو هم اس یبد است که هم گرفتار عشق باش چه

هنوز فکر  گرید یرا در دل داشت و از طرف نیهنوز عشق ژوب کطرفی، از  دید یخود را در اسارت م فروزنده

کرد ، متزلزل  یرا انتخاب م یگاه هیچه تک دیرفت ، با یراه م نیبه کدام دیماهان در سرش بود ، با يها یخوب

 با ثبات؟ ای

 یو محبت را در دست م نانیاطم يداد ؟ آجرها یبنا م نیخانه بخت و سرنوشت خود را به دست کدام ساخت

 و ترس؟ دیترد يآجرها ایگرفت 

در را پشت  مهیسر و وضع شلخته او ، سراس دنیفکرها بود که خواهرش ناگهان وارد اتاق شد و با د نیهم در

 :سرش بست و گفت 

 !بدو يندار يرنگ و رو....ذره به صورتت برس هیبرو ! ؟....يتو هنوز حاضر نشد-

 :و گفت  دیکش یآه فروزنده

 ...ترسم فرناز یم یلیمن خ-

 ....برسن نایبدو لباساتو بپوش االنه که عمو ا....گنیم نویهمه اولش ا: سرخوشانه گفت  فرناز
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فرناز .  دیرس یفروغ به نظر م یگود رفته بود و ب یخواب یرفت ، چشمانش از ب نهییبلند شد و به مقابل آ فروزنده

هنوز در دلش  یفروزنده کاست ول یاز آشفتگ یو ، کمدستان ا ي، گرما دیبر کمر فروزنده کش یجلو آمد و دست

زنگ  يصدا دنیشد ، فرناز با شن هم شتریزنگ خانه ب يبا پخش شدن صدا یآشفتگ نیبود و ا ییغوغا

 :زد و گفت  يلبخند

 !رونیب ایب گهید قهیچند دق....فکر کنم اومدن-

 .رفت  رونیاز فروزنده بشنود از اتاق ب یمنتظر شود تا مخالفت نکهیبدون ا و

، لباس  دیسرمه کش یرا کم شیداد و پشت پلک ها ی، مژگانش را تاب دییآرا یلبانش را به رنگ گلبه فروزنده

 ییبه سر کرد و آماده شد تا حرفا یشال گلبه. آن بست قهی يرو يدیبه تن کرد و گردنبند مروار یمعقول دیسف

جمع بزند ، سرش را باال گرفت و با اعتماد به نفس از اتاق  يکرده بود را در جلو نیتمر شیکه از چند روز پ

خانواده دو برادر در کنار هم جمع  یکه وقت ییبه راه افتاده بود ، از همان ها ییرایدر پذ يرفت ، همهمه ا رونیب

 .ریخ يافتد ، پر از خنده و صحبت و دعا یشوند به راه م یم

پشت لبان بسته اش مدفون  قتیشود ، حق یدنش داغ تر مکرد ب یگذاشت ، احساس م یکه جلو م یقدم هر

 ییرایوارد پذ یوقت. اش نشود  یمتوجه نگران یکرد تا کس ینگاه ها منحرف م ریرا از مس شیشده بود و چشمها

 .فروزنده زد  يبرا یکه متوجه حضورش شد عمو حسام بود، بلند شد و لبخند گرم یکس نیشد اول

 .سالم عروس گلم....به به: حسام  عمو

 .سالم دخترم: هم بلند شد و گفت  شیعمو زن

 يبا لبخند رهینشسته بود و خ یمبل تک يرو ییراینگاهش را در جمع چرخاند ، ماهان در کنج پذ فروزنده

مت داد سپس به س يو سالم بلند ستینگر شی، فروزنده دوباره به عمو و زن عمو ستینگر یبه او م رکانهیز

نشسته بود اشاره کرد و  اهانکه م یبه سمت گوشانهیباز) شوهر خواهرش(که آقا مسعود  ندیرفت تا بنش یمبل

 :گفت 

 ...شماس عروس خانم ياونجا جا...نه نجایا-

 :گفت  یشوهرش نشسته بود با نگران کیکه نزد فرناز

 ؟یفروزنده خوب-
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کنار  یکه ماهان نشسته بود ، قدم برداشت ، وقت یسمتبه  دیبگو يزیآنکه چ یداد و ب یسرش را تکان فروزنده

آن دو شدند ، مامان ، بابا ،  يچند لحظه محو تماشا يبودند برا ییرایکه در پذ یمبل ماهان نشست ، تمام کسان

 .کوچولو يالین یعمو ، زن عمو ، فرناز ، آقا مسعود و حت

 :گفت  یکه م دیمادرش را شن نیتحس يصدا فروزنده

 ....انیچقدر به هم م... ماشاا-

 :به فروزنده کرد و گفت  ینگاه ماهان

 !میخودمون اسپند دود کن يبرا دیفکر کنم با-

 :به او انداخت و گفت  ینگاه مین فروزنده

 ....يخور ینترس چشم نم-

 :و به سمت فروزنده خم شد سپس گفت  دیخود کش يبر موها یدست ماهان

 ؟...يارمدل موهامو دوس د...نمیبب-

 !ادیبهت نم: و با حرص گفت  ستیماهان نگر يبه موها فروزنده

 :گفت  يسرش را عقب برد و با لجباز ماهان

 !رنگ و روت شده مثل ماست...ادیهم به تو نم دیلباس سف-

 !؟...یچ: کرد و گفت  یفروزنده اخم-

ول معروف رفت سر اصل بلند شروع به صحبت کرد و به ق ییکه عمو با صدا دیبگو يزیخواست چ ماهان

کرد ، ماهان رو به فروزنده  یصحبت م هیمراسم عقد و مهر خیهمانطور که بزرگترها داشتند درباره تار. مطلب

 :کرد و گفت 

 !گهیپاشو بگو د-

 :فرش دوخته بود گفت  يهمانطور که نگاهش را به گلها فروزنده

 ....خوام ینم-

 .فروزنده پاشو: گفت  دیبا تاک ماهان

 .خوام ینم:  فروزنده

 ؟یترس یم:  ماهان

 !؟یاز ک:  فروزنده
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 ...از بزرگترا:  ماهان

 .آره:  فروزنده

 !پاشو بگو....نترس:  ماهان

 .گم ینم:  فروزنده

فقط فرناز بود که نگاه نگرانش را به فروزنده  نی؛ در آن ب تیسپس به جمع ستیبا تعجب به فروزنده نگر ماهان

 :به فروزنده گفت  یدوخته بود ، ماهان با ناراحت

 من شوهرت بشم؟ يخوا یپس م-

 :گفت  یتفاوت یرا باال انداخت و با ب شیشانه ها فروزنده

 !دنیبه هر حال که مامان و بابا منو شوهر م...کنه یم یچه فرق-

 :زد و گفت  يشخندین ماهان

 !يا وونهیو دت-

خواست  ی، دلش م دیرا در گوشه چشم او د یسرش را باال آورد ، ماهان رد اشک ینگفت ول يزیچ فروزنده

بزند که  ادیبه آسمان خدا ، فر يجا نیتر کیتواند ببرد و نزد یکه م ییجا نیو به باالتر ردیدست او را بگ

که فروزنده هم بفهمد عشق او چقدر  فتدیب یاتفاق ایشود  يشود ، معجزه ا یکیدلش با او  دیدوستش دارد تا شا

 ....خالص است

نشست و به تالش بزرگترها  یمراسم همانجا م انیتا پا دیلحظه مجبور به ماندن و سکوت بود ، با نیدر ا یول

 .کرد  یتوافق نگاه م يبرا

کرد و بعد به اتاقش  ییرایشد ، فروزنده با شربت از جمع پذ نییتع زیساعت گپ و گفت ، همه چ کیاز  بعد

، ماهان رو به فروزنده  ی، موقع خداحافظ امدین رونیآماده رفتن شدند از اتاق ب شانیکه مهمانها یرفت و تا زمان

 .دنبالت امیفردا صبح آماده باش م: گفت 

 :آن دو بود ، جلو آمد و گفت  یکینگفت ، فرناز که در نزد يزیداد و چ یسرش را تکان فروزنده

 !برو گهید....کنم ، باشه ماهان یمن خودم آماده ش م-

درباره  حتیو چند نص دندیکش ي، فروزنده را به گوشه ا دهیو فر دیرفت ، حم نایکه پشت سر عمو ا ماهان

به  یرفت و نگاه نهییمشترك به او کردند سپس شام خوردند و بعد فروزنده به اتاقش برگشت ، مقابل آ یزندگ

 :گفت  رتیو با ح دیصورتش کش فیبر پوست لط یدست سر و وضعش کرد ،



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا redmoon333  – ستین ایبگو که رو

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 ! چقدر بد شدم...ادیبهم نم دیسف...آره-

 :کرد که فرناز وارد اتاقش شد ، فروزنده حق به جانب گفت  یداشت خودش را برانداز م هنوز

 !؟یستیتو در زدن بلد ن یول....گمایکه م دیببخش-

 :توجه به حرف خواهرش جلو آمد و گفت  یب فرناز

 ؟...یکن ینگاه م يدار یبه چ-

 :هنوز به خودش بود گفت  نهیینگاهش در آ کهیعقب تر رفت و درحال فروزنده

 نه؟... ادیبهم نم دیلباس سف-

 :لبه تخت نشست و گفت  يرو فرناز

 ....باهات حرف دارم نجایا ایب-

 ؟یچه حرف: به سمت او آمد و گفت  فروزنده

 .نیبش: فرناز

 :داد و گفت  رونیب یکنار او نشست و منتظر شد ، فرناز نفسش را به آرام فروزنده

 ادته؟ی....نه ایام  یاز ازدواجم با مسعود راض يدیازم پرس شیچند روز پ-

 .اوهوم: گفت  رلبیتکان داد و ز يسر فروزنده

گذاشت ،  انیاو در مزن ، با  کیدلش را به عنوان  يدستان او را در دست گرفت و حرف ها یبا مهربان فرناز

 ....بود دهیکه فروزنده تا بحال از زبان خواهرش نشن ییحرف ها

شد تا  یم یحرفها ، دست نیهم دیشد ، شا یم شیستاره زندگ یدر آسمان ب يدیحرفها ، جرقه ام نیهم دیشا

 ...گذر کند نانیبود ، با اطم ستادهیکه در آن ا یراه را به او نشان دهد تا از دو راه

 .. دیشن یگفت و فروزنده م یم فرناز

 ...نوشت یرا از نو م زیهمه چ شیسرنوشت ، از دل کوچک فروزنده با خبر بود ، برا سندهینو

 ...گرفت  یتازه به خود م ییاو داشت رنگ و رو یزندگ يدفتر روزها و

 ...کرد  رییتغ یفروزنده همان شب به زندگ نگاه

 ...او منتظر صبح بود حاال

 ...شد یدر آن مشخص م زیهمه چ که یصبح

*** 
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تخت گذاشت و در را آن را بست ، به سمت پنجره رفت و  يرا هم در چمدان رو شیلباس ها نیآخر نیژوب

 فیلط ينفس ، هوا کیبود ، پنجره را باز کرد و با  دهیهنوز به مشرق آسمان نرس دی، خورش دیپرده را کنار کش

 یخود را به نشاط و سرزندگ يجا شبید یو منگ یا خواب آلودگاش فرو برد ت نهیرا درون س یصبحگاه

 .بدهد  یصبحگاه

 رونیرا ب یشلوارش فرو برد و حلقه درخشان بیکوچه بود ، دستش را به ج يهمانطور که نگاهش به انتها بعد

، همان  شیپرتشو يدر آن روزها یبود که با چه عشق ادشیحلقه متعلق به فروزنده بود ، هنوز  نیا يآورد ، روز

توانست  یکه م يحلقه ا نیتر متیو گرانق درفته بو یبود ، به طال فروش ششیکه در انتظار جواب آزما ییروزها

 .بتواند آن را در انگشت او فرو برد  يکه روز دیام نیبود به ا دهیفروزنده خر يرا برا

 ...افسوس

 ...در دلش یو نه شور عشق....بود نجاینه فروزنده ا حاال

افتاد و تا  یکه با هر نگاه مثل خوره به جانش م یدر پ یجز حسرت پ...چه بود؟ شیحلقه برا نیا دهیفا حاال

 کرد ، دست بردار نبود؟ یکالفه اش نم

 ....ها و نداشتن ها عادت کرده بود دنیبه نبودن ها ، ند شیوقت پ یلیخ از

 بیکه ج یکرد تا بلکه پسرك عاشق یحلقه را درون کوچه رها م....نداشت يرو شیپ یهم اتفاق سخت حاال

حلقه در دست داشتن دارد ، خم شود و با  يکه آرزو ییدختر تنها ای ستیبه اندازه او پر از پول و دالر ن شیها

 .... ردبب غمایخود به  يآرزو ایعشق  يکوتاه آن حلقه را بردارد و برا یتبسم

 ...، خوشحالم يازم متنفر نکهیفروزنده از ا-

کوچه  يبه انتها يکه رو یمانده بود ، حلقه را به سمت شیکه برا یلب گفت و با تمام قدرت ریرا ز نیا نیژوب

 ...داشت ، پرتاب کرد

 ... ستیآسمان نگر به

 ....پنهان شده بود يزییپا يهرگز طلوع نکرد ، چون پشت ابرها دیخورش

 ....رگبار تند ریز اینم نم باران برود  ریکرد که ز یفرق نم....بود شیدر پ یروز باران کی

 ....، فرار کند نیبه قول ناژ ایبرود  دیدانست که با یم فقط

 ...کرد یاش م وانهیماندن فقط د شتریب

 !داد  یرفتن را م دی، نو ستیاش نگر یکناره پنجره تکان خورد ، به ساعت مچ از
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 ....، واجب است یاحافظخد کی یقبل از هر رفتن یول

 ...خواهرانه هوات رو داشته یول شیدید یکه به چشم خواهر نم یاز کس یخداحافظ

 ...نکرده يمادر تیهرگز برا یول شیدید یکه به چشم مادر م یاز کس یخداحافظ

 ....و دوستت دارد يکه دوستش دار یاز کس یخداحافظ

 .از خودت یخداحافظ یحت و

 ....يشو یم يگریاز خودت ، چون با رفتن ، کس د یخداحافظ بله

خواب آرام  دیآمد ، نبا نییپا یبرد ، از پله ها به آرام رونیگذاشت و با خود از اتاق ب نیزم يچمدان را رو نیژوب

سر خواهرش ، کنار تخت  يباز کرد و داخل شد ، باال یرا به آرام نیزد ؛ در اتاق ناژ یاهل خانه را برهم م

 یچه کس يدانست برا یاشک آلود بود، نم همدر خواب  ی، چشمانش حت ستیرا نگر شیبایو صورت ز ستادیا

 :گفت  یلب ملتمسانه م ریهنوز در خواب بود ز کهیخورد و درحال یتکان نیناز نکهیکند تا ا یم هیگر

 ...نرو...نینرو ژوب...نه نرو....نه-

خواهرش  فیلط يبر موها یشد، دست ریاشک از گوشه چشمش سراز يقطره ا اریاخت یو ب دیکش یآه نیژوب

 يبو کهیو در حال ستادیهمانجا در چهارچوب در ا یزد ول يهم سر نایبه اتاق م. و در دل با او وداع کرد دیکش

توالت  زیم يسوخته رو مهین يگارهاینگاهش به س دیرس یبود به مشامش م دهیچیکه در اتاق پ يگاریدود س

 ...افتاد

 !يایسر عقل ب دوارمیام...نایخداحافظ م-

که زده  یو گرنه بابت حرف دید یهفت پادشاه را خواب م نایشانس آورد که م د،یرا گفت و آرام خند نیا نیژوب

 .کرد  یبا او جر و بحث م دیبا یبود کل

دل آسمان هم به  دیسرش انداخت ، شا يبه آسمان باال یزد ، نگاه یبیآمد ، رعد و برق مه رونیخانه که ب از

 ....اندازه او شکسته بود 

به آنجا  یخانه فروزنده را نشان داد ، وقت ریخبر کرد و به راننده مس یرفت ، آژانس ابانیآرام تا سر خ نطوریهم

 .کرد  یم هیکه آسمان گر دیرس

 ...د ، حتما هنوز خواب بو ستیجلو رفت ، به پنجره اتاق فروزنده نگر یشد و کم ادهیپ نیماش از

و در  ندیسخت است ، آرزو کرد که در خوابش او را بب يزییپا ياو دل کندن از خواب ها يدانست که برا یم

 ....کند یاز او عذرخواه زیخواب بتواند بابت همه چ
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نکرده  دیهم ترد ينجاتش از دست آن مزاحم لحظه ا يآن روز در کوچه به دنبال او بود و برا نکهیبابت ا یحت

 ....بود

را  نیماش دنشید دیهرگز به ام....کرد  ینم یکیرا با او  شیقدمها ریهرگز مس....گشت یبه گذشته برم اگر

 .....کرد یپارك نم رستانیمقابل دب

 ...گشتد ، فرصت جبران نداشت یگذشته هر گز دوباره برنم يروزها

 ....رفت یم رونیفروزنده ب یسر و صدا از زندگ یآرام و ب دیبا فقط

 

 ستادیآنطرف تر ا یکم یرنگ دیحواسش را از پنجره اتاق پرت کرد ، پروتون سف یکیدر نزد ینیبوق ماش يصدا

 ....نگاه جوان هم به پنجره اتاق فروزنده معطوف بود. آمد رونیاز آن ب يو جوان خوش چهره و برازنده ا

راننده خواست فعال حرکت  از یگذشت و به سرعت سوار آژانس شد ول ي، در سرش فکر دیلرز نیژوب يها شانه

از  ياثر چیآمد ، ه رونیبشاش ب ينگذشت که فروزنده با چهره ا ينکند ، نگاهش به درآپارتمان بود ، چند

 ....هم دلخور دیدستپاچه بود شا زندهفرو ینبود ، مرد جوان به استقبالش آمد ول دایدر چهره اش پ یخواب آلودگ

 ...يبخاطر دلخور دهمیشا....یبخاطر دستپاچگ دیشا....بخاطر باران بود دیبا هم صحبت نکردند ، شا ادیز

 ....شدند نیزود سوار ماش یلیچه که بود خ هر

 ...بود دهید یآنجا ماندن معنا نداشت ، به اندازه کاف گریبه راننده آژانس اشاره کرد که برود ، د نیژوب

 ...نداشت دیترد يرنگ و بو گریاش د یفظ، خداحا دارید نیآمده بود که به لطف ا یخداحافظ يبرا

هوا  يو صورتش با وجود خنکا دیلرز یخود را در دست گرفته بود ، دستانش به وضوح م طیتمام طول راه بل در

 ...، به شدت عرق کرده بود

 .....نکرده بود یتالش چیها ه دنیداشتن ها ، بودن ها و د يکه برا یکس....بازنده را داشت کی حس

 ...کند یگفت که دارد فرار م یراست م نیناژ

آرامش خود را از دست  یکه تا فرودگاه مانده بود را آرام باشد ول یکرد مسافت کم یرا بست و سع چشمانش

 ....داده بود

 ...او نبود يبرا گریفروزنده د چشمان

 ...دیخند یاو نم يبه رو شیها لب

 ....نبود ندیخوشا شیاتفاق برا نیا یخواست اتفاق افتاده بود ول یکه م يزیچ
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 .به خودت ی؛ حت ییبگو یدروغ مصلحت دیبا یگاه یمدت هاست به دلش دروغ گفته است ول دیفهم

 .صفحه آن افتاده بود يرو نیخود را باز کرد ، شماره ناژ يچشمها لشیبا به صدا درآمدن زنگ موبا نیژوب

 : دیرا شن نیرا کنار گوشش گرفت فقط ا لیموبا یوقت

 !برگرد...تو رو خدا برگرد....برگرد نیژوب-

برد ،  نیرفتن را ازب يبرا نانیملتمس خواهرش تمام آن اطم يبه پا شد ، صدا ییغوغا نیدر دل ژوب ناگهان

 :به راننده گفت  يرو

 !خونه میر یم...میر یفرودگاه نم....آقا برگرد-

 ....چدیدوربرگردان را بپ نیتش را کم تر کرد تا اولبه او انداخت بعد سرع یجلو نگاه نهییبا تعجب از آ راننده

 ...داد  نییپا یآب دهانش را با آسودگ نیژوب

او را در انزوا  شتریکند بلکه ب یفرار کردن نه تنها آرامش نم دیگشت آرام تر شده بود ، فهم یکه داشت برم حاال

 ...برد یو ترس فرو م

 ...دیجنگ یماند و م یم دیبا

 ...کرد یقلبش را بزرگ م دیفقط با... بدون فروزنده هم امکان داشت یزندگ

 ....کند یساده تر دل م...کرد یساده تر فراموش م....دیبخش یشد،ساده تر م یکه بزرگ م قلبش

 ...گذاشت نیماش يجلو یصندل يرا بست و سرش را رو چشمانش

 :آهسته گفت  ییصدا با

 ؟....یرو روشن کن ویشه راد یم-

 ...روشن شد ویچون بعد از چند لحظه راد دیرا شن شیصدا دهرانن

آهنگ خاطره  نیچقدر با ا.... در حال پخش شدن بود Memories of Autumnآرام بخش  کیموز

 عاشق نشده باشد؟ >>ینیالچ برزیفر<<آثار  دنیبا شن یشود کس یمگر م...داشت

 یشد هم داشت آن را م یکه فارغ م يزییپا کرد و حاال در یکه عاشق شده بود آن را گوش م يزییپا در

 ....دیشن

 ....مرد او را به خود آورد ندهیگو يصدا...که تمام شد آهنگ

 ....شده دهینام دزیا یامروز ده آذرماه برابر با اول دسامبر ، روز جهان-
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 یم نیشان را به روبان قرمز مز ي، لباسها مارانیاز ب تیحما يامروز در سرتاسر جهان ، مردم برا: زن  ندهیگو

 ...کنند

 ...هست دزیروبان قرمز، نماد اتحاد با افراد مبتال به ا: مرد  ندهیگو

 ....خبرن یب يماریب نیابتال به ا يها هنوز از راه ها یلیمتاسفانه خ يعلو يآقا: زن  ندهیگو

 ....شهیبا نگاه کردن هم منتقل م کننیفکر م ایبعض یحت...بله: مرد  ندهیگو

 ....کرد یزن خنده تلخ ندهیگو

 دایمرگبار پ روسیو نیا يبرا یدرسته هنوز راه درمان مشخص....بشند دیناام دینبا يدزیا مارانیب: مرد  ندهیگو

 ....بود دواریام ندهیبه آ دیهنوز با ینشده ول

 !کنم یم یزندگ دزیمن با ا رم،یم ینم دزیبا خودشون تکرار کنند من از ا دیبله با: زن  ندهیگو

 ....جدا کرد و چشمانش را باز کرد یسرش را از صندل نیژوب

 یگفت صد سال عمر م یخواهرش به او م دواریبود که نگاه ام نیمهم ا.....ماند ینبود تا چه وقت زنده م مهم

 ....کند

 ......يماریب نیبا وجود ا یحت....را دوست داشت یزندگ حاال

*** 

 :به فروزنده انداخت و گفت  یکرد ، نگاه یم یرانندگ کهیدرحال ماهان

 !نگه نداشتم؟ شگاهیچرا دم آزما یپرس ینم-

 ینم یی، گو ستیانداخت بعد به جلو نگر ینگاه میگرفت و به ماهان ن رونینگاه نگرانش را از ب فروزنده

 .در چشمان او نگاه کند میخواست مستق

 !؟یخوب: با تعجب گفت  ماهان

 ؟....میر یم میکجا دار: گفت  یبه آرام رلبیز فروزنده

به  نیماش دنینگفت ، بعد از حدود دو ساعت که در سکوت گذشت ، با رس يزیزد و چ يلبخند مرموز ماهان

 .روند یکه کجا م دیولنجک ، سرانجام فروزنده فهم يانتها

 .بود و بام تهران يزییپا یو صبح دیبار یم باران

 ینم یینشسته بودند ، هنوز سکوت بود و گو نیشهر بزرگ ، درون ماش نیاسر  يدنج ، درست باال يجا کی

 :و گفت  ستیزد و بارش باران شدت گرفت ، ماهان به فروزنده نگر ی، رعد و برق ندیبگو يزیخواستند چ
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 یخواستم بگم من م...یبگ یتون ینم یحتما راست گفت....یخودت به همه بگ يخوا ینم نکهیتو مثل ا-

 ...تو هم يبرا ينجوریا...منه ریکه همه فکر کنن تقص دمیجور نشون م هیاصال ...تونم

 ...!بس کن: ناگهان گفت  فروزنده

 !؟...یچ: و گفت  ستیاو نگر شانیبا تعجب به چهره پر ماهان

 ؟یبش مونیشده تا حاال از عشقت بمن پش:  فروزنده

 !هرگز....نه: ماهان

 !مونمیپش یلیکه در حقت کردم خ ییارهامن االن از ک یول:  فروزنده

آورد ، ماهان اماده پس گرفتن آن  رونیمانتو ب بیخود را از ج يهنوز سردرگم بود که فروزنده حلقه نامزد ماهان

 :بود که فروزنده آن را در انگشت خود فرو برد و گفت 

 مونیاز به انگشت کردن دوباره اش پش گهیحاال د....آوردم رونیاز انگشتم ب نویروز ا هیکه چرا  مونمیپش-

 ....ارمی یدرش نم يبهونه ا چیبه ه گهیچون مطمئنم د....ستمین

 :گفت  يبا ناباور ماهان

 ....که نهیا....منظورت-

 :نگذاشت او حرفش را تمام کند و گفت فروزنده

 ...!عاشقتم يا گهیاز هر وقت د شتریخوام بهت بگم ب یم....ياگه هنوزم دوستم دار-

 ....دو خواهر نیب يحرف زد ، از حرفها شیبرا شبیهنوز در بهت بود ، فروزنده از د ماهان

بود  دهیتازه فهم نکهیاز ا.....عشق ، مشتاق است نیا يبود چقدر برا دهیتازه فهم شبید يبا حرفها نکهیا از

 ...بوده دشیعلت ترس و ترد نیزده ا یعشق را پس م شهیهم

 ...فروزنده انداخت يشانه ها يشدند ، ماهان کت خود را درآورد و رو ادهیکه پ نیماش از

 ...آرامش را دوست داشت نیا....احساس گرما کرد فروزنده

 ...فکر نکرد نیلحظه هم به ژوب کی یحت گرید

 ...بود وستهیپ قتیبود که حاال به حق بایز يایرو کیکنار هم ، مانند  بودنشان

 ...را درك کرده بود یعشق واقع او

 ...کرده بود دایامن خود را پ راه

 ....گذشته بود یاز دو راه گرید
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 ...دیترس ینم يزیاز چ گری، د دایناپ شیاگر جاده مه آلود بود و انتها یحت

و  دیترس ی، نم دیلرز یهرگز نم شیشانه ها...محکم بود یگاه هیکه تک يمرد...مطمئن داشت يهمسفر چون

 ...کرد یفرار نم

 ...آورد ینم نییکرد و اعتماد به نفسش را پا یرا خرد نم او

 ...رفت دیبا ربارانیز

 ...یخواه یکه م یباران با کس ریز

 ....يچقدر دوستش دار ییبگو دیباران با ریز

 ...یآغوشش را بسنج يگرما...دستانش  يگرما دیباران با ریز

 ...يمودیبود بدان راه را درست پ محکم زیتو ن ي، قدمها شیدر کنار قدمها یوقت و

 ...رفتند شیبه پ سیو فروزنده دست در دست هم در جاده آسفالته خ ماهان

 ...شان بود یکیدر نزد خدا

 ....دندیشن یرا از پشت سرشان م شیقدمها يصدا

 

 انیپا

 متفات یزندگ کی يبرا ستیشروع ستین یزندگ انیپا دزیا

 

 

 

  93تیر   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member68957.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member10566.html    :ناظر 
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