
  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ١ 

  ستین نجایمن ا يجا رمیم :  نام کتاب

 ربر انجمن نودهشتیاکا یانیمهرناز کاو : نویسنده

 

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98ia.com 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢ 

 

 کاربر انجمن نودهشتیا F . Kh:  طراح جلد

  اربر انجمن نودهشتیاک -Niloufar- :ناظر 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٣ 

را روشن کرد و گوشه لبش  گارشیکرد س ینگاه م ابانیاتاق خوابش به خ يبود که از پنجره  يا قهیچند دق

 گاریپک را بر س نیدوم. سخت بود شیزد، باور آنچه خوانده بود برا گارشیبر س قیپک عم کیگذاشت و 

Marlboro  يرا تو گارشیتوانست تحمل کند س ینم.. گذشتش افتاد ، پک سوم را زد ادیسبزش زد به 

 .کنار تخش رفت و دفتر را دوباره باز کرد یتوجه به درد کف دستش به سمت پا تخت یمشتش خاموش کرد ب

**** 

 ..هنو... من هنوزم مثل قبالهام ... از فکرت درآم تونمیالو ســالم نم -سحر

 واسم چهچه بزنه شتریب نزاشتم

 االن وقت زنگ زدنه؟.. جیسالمو مرض سالمو برگ هو -

 اشو کار کن کوشش کن زن و بچه گشنه انپاشو پ -سحر

 ارهیدر ب يصبح زنگ زده مسخره باز 6ساعت  ومدیداشت کفرم در م گهید

 ؟يدار کاریسحر بنال چته؟ چ اریدر ن يمسخره باز -

 نا آرام جان من گَلت کردم حاال شوما پاچه مارو عفو کن: گفت يلحن با مزه ا با

 یاول صبح یزنیهمش زر م گانهیب ویاه مثل راد  -

 نا آرام جونم -سحر

 نا آرامو مرض چته؟ -

 ....نجایا ایب -سحر

 کار؟یاونجا چ امیب -

 گمیبت م ایب -سحر

 االن بگو خب -

 باش صبحوبنه هم نخور سگ خور مهمون من نجایا گهید نیم ستیکارت دارم ب ایجون من ب -سحر

 .شدم الیخیزنگ زدنو ب ده،یبهش زنگ بزنم جواب نم دونستمیکه م ییقطع کرد و از اونجا امیاومدم بگم نم تا

تنم کردم، تا خونه سحر  یو شال مشک يبا مانتو سرمه  یشلوار گرمن کن مشک هیبعد آماده بودم  قهیدق ده

 .رم خونه سحر نگران نشه یگذاشتم که من دارم م ادداشتیواسه مامان  عیراه نبود سر شتریب قهیدق5
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آروم  یلیمامان سحر عادت داره بعد نماز تو حال بخوابه خ دونستمیکه م ییرد از اونجاانداختم درو باز ک سیم هی

پخ  يکه پامو گذاشتم تو اتاق سحر صدا نینبود هم ينه از سحر و نه از مامانش خبر یدر واحدشونو باز کردم ول

 ..من همانا غیج يگفتن همانا و صدا

 چه وضعشه؟ نیرد کردم ا فیخاك بر سرت سهند سکته خف -

 الل شده بود دیخند یهنوز داشت م سهند

 جوون؟؟ يرینم -

 بود یدنید افتینه حال کردم ق -سهند

 خنده رهیزد ز دوباره

-  ه ه نجا؟یمنو کشونده ا یمزه سحر کجاست ؟ اول صبح یب جیهندو.. ه 

 cw -سهند

- cw نه وwc ها مونهیانقدر بر عکس حرف نزن روت م 

 رونیب ادیل بعد مسا2سحرم که  نیا -

 دیگن پشت بچه مردم حرف نزن یم -سحر

معلوم بود  سشیسرش جمع کرده بود و از صورت خ يلختشو باال يسحر برگشتم نگاش کردم موها يصدا با

 شده داریاونم تازه از خواب ب

 نجا؟یا امیب یاول صبح یگفت یدوما واسه چ دیگن پشت سر مرده حرف نزن یاوال م -

 میگرفته بترکون یسهندم مرخص ه،یخونه مجرد نجایصفا ا زدی يرفتن دوتا يو دد یمام  -سحر

 انیبرو بچ هم ب میخب زنگ بزن ولیا -

 بشه داشونیتو صفه کله پاچن االناس که پ -با خنده گفت سحر

، چهار شونه، نه چاق نه الغر، پسر 190سهند قدش حدود . رهیگفت رفت تو اتاق، سهندم رفت دوش بگ نویا

در کل چشم پاکه  دونهیحد خودشو م یول میباهم راحت یلیخ نکهیمنم مثل آرش دوسش دارم با ا هیاده مهربونس

 .کنم ینم یمن با سحر براش فرق

سال  هیکه  مانیپ. سحر و سهنداند  يها لیاند و تو صحنه حضور دارند دو تا از فام هیپا شهیبر و بچ که هم اما

بودنش ما  یوسواس نیسر هم شهیکه هم یِهم وسواس یلیجمعِ که خ ي هزیپاستور يتر بچه  کیاز من کوچ

با من و سحر کل  شهیکه هم هیروپ یلیفکر کنم هم سن سهنده بچه خ ریام. میخندیو بهش م میکن یم تشیاذ
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بعد از سه چهار بار برخورمون براش  یول زاشتیبرام کالس م یلیخ لی، اوا میایخب باهاش کنار م یکل داره ول

 .مثل سحر شدم

 :با خنده گفت ریام ییسمت دستشو دییتا اومد تو خونه دو مانیهم اومدن ، پ مانیو پ ریساعت بعد ام مین

 بچه سوسول... پنجره گرفته تا االن رونیشده کلشو ب نیسوار ماش یاز وقت -

رفته بود تو اتاق  مانیپ چارهیب. میکله پاشه رو خورد مینداختیو دست م مانیو پ مییخند یکه م يجور نیهم

پسرا آهنگ گذاشتن و  میایدرب ینیاز سنگ نکهیا يبعد از کله پاچه برا. تا خوردن ما تموم شه ومدین رونیسهند ب

 .شد هضمغذامون  اشونیبه مسخره باز میدیقر دادن ما هم از بس خند یکل

 .میکردیم يباز X-box میداشتمنو سحر هم  دنیکش یم ونیداشتن قل پسرا

 ...ادایم يآرام امروز جواب سراسر یراست  - سحر

 نبود، ساعت چنده؟ ادمیاصال  ایگ یا راست م -

جا قبول  هی،فقط خدا کنه  میچک کن تویسا میبر ایاومده باشه، ب دیبا گهیاالن د: نگاه به ساعت کرد و گفت هی

 میش

 آره خدا کنه  -

شوخ  يسحر دختر م،یکرج باهم دوست شد میکه ما از تهران اومد یزمان قایدق ییسحر از سال اول راهنما منو

 ینی، ب ی، چشم و ابرو مشک یبلندتره ، الغر اندام، پوست گندم یاز من دو سه سانت ه،یمهربون و بانک طون،یو ش

 شویداره و طرز حرف زدنش بانمک یکبان افهیدر کل ل ،یمعمول يو لب ها ادینچندان بزرگ که به صورتش م

 هیو تو میو انتخاب کرد يحسابدار يبا هم رشته  یحت نیبا هم بود رستانیو دب ییما راهنما. کنهیم شتریب

 .میجا قبول شده باش هیخواستم  یاز ته دلم از خدا م.  میهنرستان بود

 یجوابا اومده بود از استرس نم يوا... سازمان سنجش تیرفت تو سا... کانکت شد... لپ تاپشو روشن کرد سحر

منم  یاه از نهانم در اومد اگه حت نیتونستم تکون بخورم اول ماله خودشو نگاه کرد، قبول شده بود اونم قزو

 ..جا چیکرج و تهران و گرنه ه ایبرم بهم گفته بود که  زاشتیشدم بابام نم یقبول م نیقزو

که تربت معلم کرج قبول شده  کردمیدر هر صورت با سحر نبودم دعا دعا م نکهیجواب منم چک کرد با ا سحر

 .قبول شدم نیشانس ندارم منم قزو رینخ دمیباشم که د

که بزاره برم که نزاشت و آخر هم قرار شد برم دانشگاه  کردمیاز اون روز دو روز پشت سر هم التماس بابام م بعد

خود سحر هم با  یطور، حت نیبودم سحر هم هم یعصبان یلیخ شدمیدور ماز سحر  نکهیاز ا. آزاد ثبت نام کنم 
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 یول ادمیمترو داشت بهت اجازه م نیتا قزو رجاگه از ک: گفت یم. بود نه که نه یکیجواب  یبابام حرف زد ول

 خطرناکه نیاتوبان قزو

هنرستانم  ياز دوستا یلیکه داشت خ یتنها خوب. نداره سما کرج ثبت نام کردم يا دهیاصال فا دمید یوقت منم

 . تو دانشگاه بودن و تنها نبودم 

به درس،  دمیکه عاشق رشته ام بودم چسب ییدانشگاه کامال عادت کردم و از اونجا طیاز دو سه هفته به مح بعد

از ترم دوم  یول میدیدیرو م گهیکم هم د یلیمنو سحر خ دادیخود دانشگاه بهمون واحد م نکهیترم اول بخاطر ا

دانشگاهمون دوتاشونو  ياز کل استاد. میباشباهم  میریکه دانشگاه نم ییکه روزا میکردیانتخاب واحد م يجور

و  هیاستاد خوش مشرب یلیساله است خ50مرد  هیاستاد مختار زاده است که  شونیکیدوست دارم  شتریاز همه ب

تو دانشگاه معروفه همه  یو به مهربون هیپیخوش ت یلیساله است که خ50تا  45زن  هیکه  یاستاد بهرام

که بشه کالسامو با استاد  ییمنم تا اونجا کنهیصدام م کیبه اسم کوچ شهیبا من خوبه هم یلیدوستش دارند، خ

 .دارمیبر م یبهرام

ا تافلر ببرم، ب نیازم خواسته بود براش کتاب موج سوم اثر الو یاواخر مهر ماه بود ، استاد بهرام...سوم بودم ترم

در دفتر باز بود  د،یازم جدا شد منم رفتم دفتر اسات عیکالس داشت و سر مایتو ساختمون دانشگاه س میرفت مایس

 يکرد، مرد قد بلند و چهارشونه ا یبود صحبت م نکه پشتش به م يکه داره با مرد دمیاستادو د رونیاز ب

به در باز زدمو وارد شدم و  يتقه ا. بود دهیشپو يشلوار کتون سرمه  هیبا  يسرمه  دیچارخونه سف رهنیپ هیبود،

 .دادم يبلند بایسالم تقر

 تو ایسالم آرام جان ب -

 ممنون استاد بد موقع مزاحم نشده باشم؟ -

  زمینه عز -

 يسالش باشه پوست سبزه، مو ها 28 27خورد  یزمان با حرف استاد مرد هم برگشت سمتم بهش م هم

متناسب، در کل  یگوشت يبزرگ ، لب ها یکم ینیب ر،یت يقهوه ا يچشما ده،یپهن و کش يابروها ،یمشک

 .داشت يمردونه ا افهیق

 آوردم براتون نیخواستیکه م ویاستاد کتاب -

 اصال حواسم نبود مهرداد پسرم  یراست ز،یدستت درد نکنه بزار رو م  -استاد

 :به پسر که زل زده بود به من اشاره کرد و ادامه داد و
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 مورد عالقه من  ياز دانشجو ها یکیآرام  -

 استاد  دیشما لطف دار: تکون دادم و گفتم يسر

 آقا تونیخوشبختم از اشنا: روبه پسر استاد که اسمش مهرداد بود گفتم و

 نیهمچن -

 زد  یحرف هیعجب آقا  چه

 .دانشگاه نشسته بود اطیسارا که کنار ح شیکردم و رفتم پ یاستاد و مهرداد خداحافظ از

 سالم تپل -سارا

 ؟يمنو مسخره کرد کیزیتپل درد تو باز ف -

 نشونه اعتراض اخمامو کردم تو همو لبامو دادم جلو به

 ...... .جـــون لـبارو:کرد چندش آور باشه گفت یم یکه سع یبا لحن سارا

 ..بد چشم زِیاَه ه -

 ..يپسره مردمو از راه به در کرد نیخوب لبارو جمع کن بب -سارا

بود از  خشدهیو رو من م زدیحرف م لیدر داشت با موبا يبه ساختون دانشگاه اشاره کرد مهرداد جلو چشم با

 نیینگاهش معذب شدم سرمو انداختم پا

 رو چه خوشش اومده ازتپل مدرسه موش ها پیآقا خوش ت نیآخ آخ بب -سارا

 شنوهیم یزنیخفه شو سارا چقد بلند حرف م -

 ..هیکبشنوه حاال انگار طرف  -سارا

 یطرف پسر استاد بهرام -

 چه آقاست ؟یا خب چرا زودتر نگفت -سارا

 ...؟يداد صیاونوقت از کجا آقا بودنشو تشخ....چه آقاست)اداشو در آوردم(جمع کن آب لب و لوچه رو -

خوره  ینم سیاومد، سارا هم طبق معمول که آلو تو دهنش خ مایسر و کله زدن با سارا بالخره س یاز کل بعد

 .کرد فیبراش تعر ویهمه چ

دوستتم که داره، آرام جان آرام جان که از دهنش  ،یناناس نیمادر شوهر به ا یبابا تو چقد خر شانس -مایس

 ...وفتهینم

 داره؟ یچه ربط -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٨ 

 بهت گفتم عروس خانوم یمن ک نیبب  -مایس

 بده گهیجا د هیتو  يبرو خدا روز -

 ...به جان سارا -مایس

سارا که واسم . شدیگذشت، انقد گفتن عروس خانم که خودم داشت باورم م يبه مسخره باز اون روز کل

گرفت  شگاهیوقت آرا مایسفارش داد، س یلباس عروس انتخاب کرد، سارا کارت عروس مای،س دیخر هیزیجه

  تیگارخاست ادیشد حاال مونده مهرداد ب فیرد یهمه چ: خستم کرده بودن فقط به قل سارا  گهید... واسم

 خنده  ریزدن ز مایخودشو س بعد

 خخخ میکه ما دار ییدوستا نمیا

مشکوك : گفتم یبود هر دفعه هم که م شیسرش همش تو گوش زد،یبود سحر خانوم مشکوك م يروز چند

زنگ خورد، اول  شیبود گوش ییکه سحر دستشو کباری یول.. ذهن تو مسمومه: گفت یم عیسر یزنیم

تا قبل از ... لهسحر خانوم با ما هم ب.. بعــــــله دمیکه د هیک نمیبرداشتم و بب شویجواب بدم گوش خواستمینم

 ..قطع بشه جواب دادم نکهیا

 ..بله -

 ..خانومم؟ ياالن قهر هیجانم، چ یگفتیقبالٌ که م -

 خخخخ... هست میچه ناز کش اوهو

 ن؟یبا سحر کار داشت -

 :گفت عیرفت دست پاچه شد سرمنو با سحر اشتباه گ دهیکه معلوم بود فهم طرف

 شما؟ نیفکر کردم سحره خوب هست دیببخش -

 نیممنون شما خوب -

 ستن؟یمتشکرم، سحر خانوم ن -

 رنندیتماس بگ گمیدستشون بنده اومدن م -

 ممنون یلیخ -

 تماس گرفت؟ یبگم ک -

 هستم يمرتضو -

 گمیبله حتماٌ بهشون م -
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 خدانگهدار دیکن یلطف م -

 خداحافظ -

 کردمیبا اخم داشتم نگاش م نهیبا تعجب به من که دست به س رونیاومده بود ب ییکه از تازه از دستشو سحر

 :گفت

 ؟يشد لییچرا مثل عزرا هیچ -

- .... 

 وا حالت خوبه؟  -

- .... 

 يالل شد -

 تونه مزخرف باشه یآدام چقد م هی نمیخوام بب یم -

 )دیبعد هم خند(؟يدیحاال د -

 دلم برات تنگ شده خانومم: گفتن از قولشون بگم يمرتضو يآقا -

 :و با خنده گفت.اول جا خرد بعد به خودش اومد سحر

 براتون، بوس بوس رندیمیهم دوستون دارند،م یخانوم صادق یگفتیم -سحر

 االن بفهمم؟ دیمن با.. مرض -

 نبود که بخوام بگم ياخه جد -سحر

 التش؟یتحص ه؟ینه؟ کارش چ ایهست؟ آدمه  یطرف ک ؟یچ گهید -

تا االن که دست از پا  م،یتو دانشگاه آشنا شد.. خونه یبرق م.. دهیاسمش وح.. که يخواستگار ومدهین -سحر

 فعال ادیازش خوشم م.. هم نسبت بهش ندارم يحس بد.. نه ایهست  یدونم آدم خوب یخطا نکرده نم

 ..بهم یگفت یبعد م يکردیدعوتم م تیواسه عروس یزاشتیم -

 :مشش پست

 شد؟ یبگو چ یعروس یاُه اُه اُه آرام گفت -سحر

 شد؟ یچ -

 رهیخواد واسش زن بگ یم ریمامان ام -سحر

- چند سالشه؟ ریمگه ام... ا 
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 سال از ما بزرگ تر باشه8فکر کنم  -سحر

 هست حاال عروس خانوم یک -

 رو دوست داره گهید یکیگفته  ریام نکهیمثل ا یول دهیپسند شونویمامانش دختر همسا -سحر

 خب به مامانش بگه -

 ترسه خانواده دختر قبول نکنند یدخترهم سن ماست م نکهیمثل ا -سحر

 باهم دوستن؟ -

 خوشگله یلیخ گهینظرش گرفته م رهیدوست دخترش کجا بود ز رینه بابا ام -سحر

 قسمتش باشه یهرچ.. شاایا -

 .شود یآرام مادربزرگ م: گفت يبا حالت مسخره ا سحر

************* 

 آذرماه اواسط

بود  یمجبور بودم تنها برم خونه، هوا بارون ومدهیکه سارا امروز ن ییتموم شد و از اونجا 7کالسم ساعت  نیآخر

به  یتاکس نجایشانس منم ا. زدمیم خیبودم تنم کنم، داشتم  وردهیبا خودم ن یچیو سرد، منم که طبق معمول ه

 دمید دمیاتوبوس که رس ستگاهیخونه، به ا میبا اتوبوس بر شهیهم میبودمجبور  نمیهم ياومد برا یرمیزور گ

فحشش دادم که چرا امروز  یاس دادم به سارا کل سادم،یمنتظر اتوبوس وا ابونی، کنار خ سهیهاش خ یصندل

سمتم  ادیداره با سرعت م نیماش هیکه  دمیباال د ارمیتا اومد دستم ب دیتو دستم لرز یبعد گوش نیم5،  ومدهین

تنها . خودمو نجات بدم نکهیتونستم آب دهنمو قورت بدم چه برسه به ا ینم یحت کهانقدر شوکه شده بودم 

 ...و بعد.. نیماش کیالست غیج يو بعد صدا.. بود که چشمامو ببندم نیکه تونستم انجام بدم ا يکار

 عیانداختم بعد سر نینگاه به ماش هی.. سادهیمن وا یسانت20 يکه به فاصله  يدیسف ایباز کردم اول پرش چشمامو

نگاه کردم  نویسرمو خم کردم جلو ماش.. ستیکه ن نیخب کنار ماش.. جنازم کجاست نمینگاه کردم تا بب نویزم

که از در سمت  یچشمم افتاد به استاد بهرام نمتا اومدم به جلو نگاه ک.. حتماٌ پرت شدم جلو.. اونجا هم نبود

 .شده بود ادهیشاگرد پ

 :گفت یاومد کنارم و با نگران هیثان میبه رو نداشت بنده خدا ج رنگ

 شه خدارو شکر یباورم نم یآرام سالم يوا -
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منو با خودش کشون  دیسکوت منو د یوق. دوباره خنگ شده بودم کردمیکه هاج و واج داشتم نگاش م من

 یقبل فکر م قهیدق2شده بودم، تا  منم که از شوك الل. سوار کرد نیمنو عقب ماش نیکشون برد تو سمت ماش

 .گرده یکردم که مرده ام و روحم داره دونباله جسدم م

 مهرداد نیا ریهمش تقص یخدارو صد هزار مرتبه شکر که سالم يوا -استاد

 به راننده نگاه کردم که کامالٌ برگشته بود سمتم تازه

 فتخوام آرام خانوم فرمون از دستم در ر یواقعاٌ معذرت م - مهرداد

حالمو  یخالء محض بودم، استاد بهرام ينداشتم تو یحس چیتو دهنم، ه دیچرخ یدونم چرا اصال زبونم نم ینم

 .متوجه شده بود به مهرداد گفت که برام آب بخره

 مقدارکه خوردم احساس کردم حالم بهتره هیبود و داد دستم  دهیکه برام خر یآب معدن مهرداد

 ممنون -

 کنم  یمعذرت خواه دیدونم چطور با یواقعا نم  -یبهرام استاد

 ن؟یاالن بهتر. من بود که حالتون انقدر بد شد ریآرام خانوم واقعا شرمندم تقص - مهرداد

 شدم یمنتظر اتوبوس م ابونیتو خ دیمنم نبا دیانقدر خودتونو ناراحت کن ستین ازین. بله بهترم -

 متونیبرسون نیو بدمقصر من بودم آدرس خونتن دیینفرما  - مهرداد

 ..شم  ینه اصال ،من مزاحم شما نم -

 ؟یمنتظر اتوبوس بش يخوا یسرما م نیتو ا  -یبهرام استاد

 رمیخودم م يجوری -

 رسونتونیمن م... کهیشب و هوا تار نکهیهم ا نیخور یسرما م سهیهم لباساتون خ دیاصال حرفشو نزن - مهرداد

 ..آخه -

 شهیاز بابتتون راحت م المیخ ينطوریآخه و اما و اگر نداره حداقل ا  -وسط حرفم دیپر

حسو از خودم دور کردم، تا اومدم آدرسو  نیا عیسر یشدم ول يجوریحرفش  نیدهنم کامل بسته شد با ا گهید

 :گفت یبگم استاد بهرام

 جان منو ببر بزار خونه بعد آرام جون و برسون مهرداد

 شد  ادیسه طبقه پ کیش يالیخونه و کی يجلو و یبهرام استاد

 بخور يچا هیباال  ایب  -یبهرام استاد
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 نه دستتون درد نکنه برم خونه بهتره   -

 ها ینکن یدلم مهرداد جان تو هم مراقبش باش تندم رانندگ زیباشه عز  - استاد

 چشم مادر جان  - مهرداد

 کنهیگرم م شتریرو ب نجایا يجلو بخار ایب -استاد

 جلو نشستم عیسر يفکر چیسردم بود که بدون ه انقد

 گفتما ینره بهت چ ادتی -استاد

گرم که شدم تازه از جلو نشستن معذب شدم مهردادم با . کرد یو به مهرداد گفت و از منو مهرداد خداحافظ نیا

 :مهرداد به حرف اومد رونیب میمهرشهر که اومد 1کرد از فاز  یم یارامش رانندگ

 ..نومآرام خا -

 بله -

 ..بهتون بگم يزیچ هیخواستم  یم -

 دییبفرما -

 ..شروع کنم يچطور دیدونم با یراستش نم -

 دیراحت باش -

 یلیکه شما رو خ ییمادرم از اونجا...گردم یدختر خوب م هیکه دنبال  هیمن چند وقت.. چطور بگم... خب  -

 ..:د؟یکنیخب چطور بگم با من ازدواج م...تون ومنم خوشم اومده از...دادن شنهادیدوست دارن شما رو بهم پ

 گهیداد االن م یداشت منو به کشتن م شیساعت پ میوسط؟ خوبه تا ن نیا گهیم یچ نیبا من بود؟؟؟ ا نیا بله

 هیک گهید نیبابا ا... ازدواج؟

با مادرم هم  یمن ازتون خوشم اومده حت دیباور کن یول.. عجله کردم  یلیخ... دونم یم... دونم یم - مهرداد

 میآشنا بش شترینظر خانواده ها ب ریمادرم با خانوادتون صحبت کنه تا ز نیصحبت کردم اگه شما اجازه بد

 کردم آخر به حرف اومدم یمهرداد و گوش م يکه تا االن با بهت داشتم حرفا من

 شناسم  یبگم ؟ من که شما رو نم یچ  -

راستش  میرو بشناس گهیتا هم د میواده ها با هم رفت و آمد کننظر خان ریگفتم از ز نیمنم واسه هم - مهرداد

 شناسمیمنم شما رو دورادور م

- .. 
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تا اون موقع شما هم فکر  ينطوریا رهیکه ازتون شمارتونو بگ گمیمن به مادرم م: گفت دیسکوتمو د یوقت

 خوبه دیکنیم

. پسر خوب ازدواج کنم ،عاشق بشم، بچه دار بشم هیخب دروغ چرا منم دوست داشتم با . سر تکون دادم فقط

 ومدیدرسته ازش بدم نم کنه؟؟یم يخواستگار یاز کس دنیتو دو جلسه د یک.. بود بیبرام عج يزیچ هی یول

ازش تشکر کردم و رفتم  ومدین شیپ یحرف گهیتا دم خونمون د.تونستم درك کنم یبود نم يجوریحسم  یول

 ...غضبناك مامان مواجه شدم يدم با چهره تا در خونه رو باز کر.تو خونه

 تازه سر شبه يومدیتر م رید یزاشتیبه به م - مامان

 سالم کُپل -

 يکرد یباباتو عصبان ياومد ریسالم چرا انقدر د - مامان

 به من بده يچا هیشد؟ حاال  یچ یدون یبابا نم -

 اریب زیواسه منو باباتم بر زیبه من چه خودت بر - مامان

 م؟؟؟یکه ما دار خانوادست

 بردم تو اتاق ختمیهارو ر يچا

 پسر؟ يچطور نجاستیا یک نیبه به بب -

 :بر عکس ترش کرد دیاصال نخند هیکردنم عصبان ریاز د یلیکه معلوم بود خ بابام

 انقدر پرو بار اومده نیتوئه ا ریتقس نایهمه ا.. گه؟یسالمته د يبه جا -

 تسیخب حاال ولش کن آدم بشو که ن - مامان

 بودم یکنم بچه سر راه یوقتا فکر م یبعض.. بازار لیتحو جونم

 ساعت چنده؟ -بابا

 دایاون سرش نا پ.. سرم اومد که نگو يبال هی -

 گفتم استادم باهامون بوده.. تصادف و رسونده شدنمو گفتم البته با سانسور هیقض بعد

 شدیمردم قور م نیمگر نه ماش.. يخب خدارو شکر که تصادف نکرد -بابا

 .. کردم ینگاه م نویداشتم دورب قهیدق5 يریمنم مثل مهران مد. خنده ریخودشو مامان زدن ز بعدم

 نیاوهو چقد نگران شد -

 ...بادمجون بم آفت نداره - مامان
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 ...جمع گرم خانواده شدم تلفن و برداشتم زنگ زدم خونه سحر الیخیب

 ادیفرق بزرگ، سحر چرت و پرت ز هیالبته با  مونهیکتوسم مزدن با سحر مثل حرف زدن با گلدون کا حرف

 .دهیگلدونم نه فقط گوش م گهیم

 خر شد یکیشکرت بالخره  ایخدا ؟یگیراست م -سحر

 يخفه شو نه که خودت ده پونزده تا خواستگار دار -

 ..نشده  مونیپش ارویتا  ایب.. گمایم  -سحر

 ..سحر  -

 نور داغ بچسبتا ت ایمگه؟ ب گمیخوب دروغ م -سحر

 میزنیحرف م یبا ک نیمن از دستت راحت شم ما رو بب یخفه ش -

 اد؟یاز طرف خوشت م یگ یمگه نم.. اریخوب جوش ن -سحر

 تهیبا شخص یلیمودب رفتار کرده خ یلیخ دمشیکه د يدوبار نینه اون حد، تو ا یآره ول -

 شو الشیخ یخب پس ب -سحر

 چرا؟-

 خوره  یطرف به تو نم -سحر

 شیدیتو که ند ؟يوا خل شد -

 تا آسمون فرق داره نیبا تو زم تهیکه با شخص نیهم -سحر

 کصصافط -

، بعد هم قرار شد من  دیازم پرس یدر مورد استاد بهرام یبهش گفتم کل یگرفتم به مادر گرام بگم، وقت میتصم

 شماره خونه رو بدم به استاد

. خونمون انیزنگ زد خونمون و قرار گذاشتن واسه امروز ب یهفته انجام شد استاد بهرام کیدر عرض  یچ همه

آرش که اخماش تو هم بود همش . زدیخوشش اومده بود و همش ازش حرف م یاز استاد بهرام یلیمامان که خ

 : گفتیم

 ن؟یشوهرش بد نییخوایم دونهیفرق خر و خرما رو نم نیمامان خانوم ا -

 :گفتیبابام م یخواد من ازدواج کنم ول یبود که نم معلوم

 بود  ریسخت گ یلیگفت مگرنه خ یم نویالبته بابا فقط در ظاهر ا دیخند یبعد هم م.. نون خور کمتر بهتر هی -
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 دست شما درد نکنه م؟؟یا داشت -

 ه؟ینه سا گه؟ید گمیخوب راست م -بابا

کردنند  یم یکیبود زن و شوهر با هم دست به  نیهم شهیکرد ، هم یم دییو با سر حرفاشو تا دیخند یم مامان

رسم بود همش سر به سرم  نیما ا يکال تو خونه ... باهم دنیخند یبعد هم خودشون م رندیحال منو آرش و بگ

زبون ما دوتا کجا زبون  یجناح ول يجناح بودن منو آرش هم تو  هیهم مامان و بابا تو  شهیهم میزاشتیهم م

 ...میهست يشاد يخالصه خانواده ...اونا ده تا میگفت یم یکیاون دوتا کجا ما 

کمرم  نییفر بلندم که تا پا يحوله رو دور مو ها. رونیحموم خوب که خودمو گربه شور کردم اومدم ب رفتم

 یلیخ یلیخ نکهیام نه ا افهیبار هزارم شکر کردم واسه ق يخدا رو برا. زل زدم به خودم نهیبستم و تو آ دیرسیم

 يابروها ره،یکه نه روشنه نه ت يبه رنگ قهوه ا دهیدرشت و کش يخوشگلم چشما یول.. شم نهخوشگل با

اضافه وزن  لویک ستیهستن اما حداقل ب کیش یلیکه به نظرم خ یگوشت ي، لبا کیکوچ ینیب ده،یکش یهشت

بلند با شلوارش که به رنگ  کیتون هی. دست برداشتم  نهیاز زل زدن به آ. دارم که تا االن هم نتونستم الغر کنم

که لبام سرخ بشه  يرژ قرمزمو زدم در حد شهیکردم، طبق معمول هم نمت دیبود با شال سف يا روزهیف یآب

بود  نیهم شمیآرا شهیهم. بلندم زدم تا پر پشت تر و بلند تر به نظر برسه يبه مژه ها شهیاز هم شتریب ملمویر

موهامو صاف کردم و به حالت  يزدم و جلو میاز عطر فرانسو یکم .شد یها رژم پر رنگتر م یفقط تو مهمون

 .کج پشت گوشم دادم

 ..داد یزنگ خونه خبر از اومدنشون م يصدا

 هیوارد شد و بعد مهرداد با  ینیریجعبه ش کیبا  یدر واحد و براشون باز کرد اول از همه استاد بهرام مامان

با مامان و بابا دسته  یشده بودند، بعد از سالم و احوال پرس نیتزئ ییبایهفت رنگ که به ز يدست گل از رزها

 . کردم ازشگل داد به من تشکر کردم و دسته گل و ازش گرفتم، تازه براند

عطرش همه جا رو  يبو..برازنده اش بود یلیکه خ یکت و شلوار مشک...خوش فرم يموها...اصالح کرده صورت

 ...گرفته بود

 مورد قبول واقع شد فهایو ق پیت: خودم گفتم شیپ

 :در آغوشم گرفت و در گوشم گفت استاد

 زمیعز يخوشگل شد یلیخ -استاد
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که مطمئن بودم االن قرمزشده کمتر مشخص باشه  دمیانداخته بودم تا پوست سف نییکه از خجالت سرمو پا من

 آروم تشکر کردم

 :استاد شروع به حرف زدن کرد هیاول ییرایاز پذ بعد

هم شد مهرشاد و مهرداد،  مونیحاصل زندگ میکرد یسال با هم زندگ25 یانیک امرزین و خدا براستش م -استاد

کنند پسرم هم اونجا پزشک  یم یزندگ ایهست که با دختر برادرم ازدواج کرده و االن استرال یسال2مهرشاد 

 )بعد به مهرداد اشاره کرد( اطفالِ

هم  یاز وقت يِراه انداختن، پسر کار يکارگاه تراشکار هیهست که  یاز دوستاش سه سال یکیکه با  مهردادمم

هم  یهزارتومن کیو از ما  سادهیخودش وا يرو پا...سکته کرد و به رحمت خدا رفت امرزشیکه پدر خدا ب

 نگرفته

 ستهیخودش با يکه رو پا یجوون شهیم دایدوره زمونه کم پ نیتو ا. اهللا کیبار -بابا

ساله دستش 25االن پسر  شدیکرد کمک خرج خانواده م یرفت کار م یساله م 13 12پسر  میبله ، قد -استاد

 خانواده اشِ بیتو ج

 ...میدادیو فقط گوش م میمدت فقط منو مهرداد ساکت بود نیحرف زدن و تو ا یو کار و کاسب میسر قد یکل

 جوونا برن با هم سنگاشونو وا بکنن نیاگه شما اجازه بد یمحب يآقا -استاد

 کن تو اتاقت ییآرام جان بابا مهرداد خان و راهنما. دیدار اریاخت -بابا

 چشم  -

 گفت و اومد سمتم با دست اتاقو نشونش دادم  يمهرداد رو به بابا و مامان با اجازه ا. ادیتا مهرداد ب ستادمیا

 دییبفرما -

 دییشما بفرما - مهرداد

 اتاق و نشست لبه تخت گفتم و وارد اتاقم شدم مهرداد هم پشت سرم اومد تو يدیببخش

 دیدار ییبایاتاق ز - مهرداد

 ممنون یلیخ  -

 تو چشمام زل زد هیچند ثان يسکوت برا یاز کم بعد

 من شروع کنم؟ ای دیکن یخب شما شروع م - مهرداد

 دییشما بفرما -
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 سیو جز اون تدر کمیکارگاه شر هیدارم، با دوستم تو  کیسالمه، ارشد مکان27اسمم که مهرداد، - مهرداد

 ...یکه کفاف زندگ يدرآمدم خوبه در حد کنمیهم م یسیلیزبان فرانسه و انگ یخصوص

 :حرف بزنم، منم مثل خودش گفتم دیداد من با یسکوتش نشون م ن؟یهم

 کنم و تا حاال هم کار نکردم  یکار نم شه،یتموم م میترم بعد کاردان دیدونیسالمه همونطور هم که م 20منم  -

که دوست  يزایام داشتم گفتم، از چ ندهیرو که از همسر آ یمهرداد قصد حرف زدن نداره، انتظارات دمید یوقت

طور، درسته، حق با  نیمنم هم: زد یکه م یمهرداد فقط شنونده بود و تنها حرف. ادیکه بدم م يزهایدارم و از چ

 شماست

با  ی، سرجام نشستم استاد بهرام رونیب میرفتساعت که گذشت از اتاق  میشدم ن یکم کم داشتم کالفه م گهید

 :دیکرد آخر سر پرس یلبخند نگاه ام م

 د؟یدیخب به توافق رس -

 :کرد یدست شیاومدم جواب بدم مهرداد پ تا

 میرو بشناس گهیهمد شتریتا ب میاجازه بدن دو ماه رفت و آمد کن یمحب يبله اگه آقا - مهرداد

 نداره ینظر ما بزرگ ترها مشکل ریندارم ز یمن مشکل  -بابا

 خونده بشه بهتره نشونیدوماهه ب تیمحرم ي غهیص هیاگه  -استاد

 گفت.  یِراض شنهادیپ نیفکر کرد معلوم بود از ا یکم بابا

 ینظر آرام اگه راض مونهیفقط م میکن یدو ماه هم ما فکرامونو م نیشه تو ا یما هم راحت م الیچه بهتر خ -

 که بهم محرم باشند میخون یم نشونیدو ماهه ب تیمحرم غهیباشه ص

 کار کنم یچ دیدونستم با یکردند تواون لحظه نم یبه من نگاه م همه

 دیکه شما صالح بدون یهرچ -

** 

به بابام نزده بود ، منم  یحرف یکس یکرد و جز خوب قیماه مثل برق و باد گذشت بابا در مورد مهرداد تحق دو

شدم ، هنوز هم کم حرف بود  یرفتم و روز به روز به مهرداد عالقه مند م یم رونیهر روز با مهرداد ب بایتقر

 یم یبهش گفتم که چرا انقدر کم حرف يرچند با یاست حت بهیدوستش دارم واسم غر نکهیدونم چرا با ا ینم

 ؟یزن
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مسائل  يدرباره  زدیم که محرف ه. دادیکوتاه م يجواب ها نکهیا ایکرد  یبحث و عوض م ایدفعه  هر

اگر هم  ادیب ونیبه م یمشترك حرف یکه درمورد زندگ ومدیم شیکرد و کمتر پ یصحبت م یو فرهنگ ياقتصاد

از عالقه ام کم  يذره ا یلداد و یمنو آزار م نیو مهرداد فقط شنونده بود، ا دمیکش یمن بحث و وسط م ومدیم

 .کرد ینم

** 

کرم و  یدست فی، ک ی، شال کرم شکالت ی،پالتو شکالت یمشک نیشلوار ج سادم،یوا ندهیو آماده جلو آ حاضر

نداشتم فقط رژ لب  شیعطر زدم و چون حوصله آرا یشدم کم یکه راض پمیاز ت.بودم دهیپوش یچکمه مشک

خوش  شهیمثل هم مهرداد رونیافتاد از خونه زدم ب یگوش يکه رو یکال سیلبام زدم با م يقرمزمو محو رو

ها  يبا لوز یمشک وریزده بود پل یپیبراندازش کردم چه ت یبعد از سالم و احوال پرس.منتظرم بود  نیوماشت پیت

تا جلو . ومدیزدنش خوشم م پیاز ت شهیپر رنگ هم یو شال گردن طوس یمشک یتی، شلوار کبر یطوس

 یکردم پکره اصال نگام نم یاحساس م میبود ستههم نش شیپ شگاهیزده نشد تو آزما یحرف چیه شگاهیآزما

 :کرد آخر طاقتم تموم شد

 ن؟یکنم ناراحت یاحساس م.. شده؟ يزیچ -

 کنه یمقدار سرم درد م هی - مهرداد

. وردمیخودم ن يبه رو یمنو ناراحت کرد ول نیخواست جوابمو بده به صورتم نگاه نکرد و ا یم یوقت یحت

نکرده  يفکر کردم من کار یبود هرچ بیعج یلیرفتارش خ واسم. منو رسوند دم خونه و رفت میکه داد شویآزما

 ... بود نه به اون موقعه نه به االنش دهروز اول افتادم که تو دانشگاه بهم زل ز ادیبودم که از من ناراحت باشه 

*** 

 ..خاك بر سرت -سحر

 ...؟يدیخاك بر سر خودت چرا انقدر فحش م شعوریب -

 ...گهید ایخب ب -سحر

 :گفتم يخنده و مسخره باز با

 متاهلم گهیمن د زمیعز شهینم -

با مانتو و شال  شهیکار کنه تو که هم یخواد چ یمتاهلم واسه من راه انداخته انگار م.. برو بابا متاهلم  -سحر

 یبکن ییخوا یهم که نم يکار یگشت یم نایا يجلو
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بکنم  يشم دوست ندارم کار یسه تا دختر ناراحت م ونیمنم اگه مهرداد بره م ستیدرست ن: گفتم يجد یلیخ

 مهرداد با من بکنه ادیکه خودم بدم م

 زنگ نزنه  مانیو پ ریگم به ام یبه سهند م نجایا ایخبرت ب یاوک -مکث کرد یکم سحر

 امیبخاطر من برنامه تونو خراب نکن خب من نم -

 نداره داره؟ یسهند که مشکل... کردم  یسهندم حوصله نداشت من اسرار م  -سحر

 نه بابا اون که داداشمِ -

 انقدر حرف نزن گهید ایب -سحر

 شده ادیکارگاه ز يکارا: گفت یم میدیدیم گرویبا مهرداد نامزد کرده بودم کمتر همد یو قطع کردم از وقت تلفن

 یم یش سخت بود و من سعهم که کارگاهش تهران بود رفت و آمد برا ییگرفتم از اونجا یسخت نم منم

 .کردم درکش کنم

 یعروس گهیگفت خرج اضافه است تا دو ماه د یجون م الیل یول رهیبرامون بگ ياسرار داشت که نامزد بابا

تلفن برداشتم شماره مهرداد و . کرد ینم یبرامون فرق ادیمن و مهرداد ز. ستین يبه جشن نامزد يازین میریگیم

 .گرفتم

 :دسرد جواب دا مهرداد

 ..بله -

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 ؟یتو خوب یسالم مرس - مهرداد

 ؟يممنون ،سر کار -

 .آره - مهرداد

 دلم برات تنگ شده نمت؟یکرج بب يایامروز نم د،یخسته نباش -

 ...شلوغه یلینه سرم خ - مهرداد

 :گفتم يجد یلیخ زنهیاحساس کردم داره به زور باهام حرف م نکهیاز ا ادیتونه ب ینم نکهیشدم نه از ا ناراحت

 ؟يندار يکار.. زنگ بزن  لمیبه موبا یکارم داشت ستم،یخونه ن رونیخوام برم ب یباشه م -

 نه خداحافظ - مهرداد
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کنه، نه بهم زنگ  یو قطع کرد از دستش ناراحتم نه بهم محبت م یکنم گوش یبزاره من خداحافظ نکهیا بدون

که  يکه احساس کنم دوستم داره فقط وقتا دمیبشر ند نیز امن ا یچیه... یچیده ه یزنه، نه بهم اس م یم

 .معلومه که دارم گفتیم يکه دوستم دار دمیپرس یازش م

 . دنبالم ادیخونه سحر شب به آرش بگه ب رمیکه شدم به مامان گفتم که دارم م آماده

 آش رشته تمام خونه رو گرفته بود  يخونه که شدم بو داخل

 ...  یرا انداخت يبه به چه بو... سالم خاله -

 بخور ایتا سرد نشده ب دمیتو برات آش کش ایسالم ب -سحر مامان

 سحر کو؟... به چشم يا -

 ادیاالن م زنهیحرف م دیداره با وح -سحر مامان

امانشم با گفته بود و م ویبه مامانش همه چ شیماه پ کیدونست، سحر  یم دیرابطه سحر و وح يدرباره  مامان

از مامان  چارهیب دیکه وح کنهیکه با هم داشتن چنان با جذبه برخورد م یتواون مالقات نکهیحرف زد، مثل ا دیوح

آخر . زنه یالم تا کام حرف نم دیبهت گفته وح یپرسه مامانم چ یهم که سحر ازش م یهر چ ترسهیسحر م

 نگفتم یخاص زهیچ...نیگربه رو کشتم هم: گفته مامانشم گفته یکه چ دیسر هم سحر از مامانش پرس

 شعور زد پس گردنم یسحر ب نیکه ا دمیکش یکه تو قاشقم بود و هورت م یآش داشتم

 ق؟یرف يچطور -سحر

به جون لپم و ماچم  دیپر عیکه سر ومدیسگم باال م يداشت رو ادیبدم نم یاندازه پس گردن یچیاز ه ایدن تو

 کرد

 شکر خوردم سگ نشو -سحر

 "دارم برات"یعنی کردمیچپ چپ نگاش م داشتم

 کرد تو بخاطر من ببخشش  تیآرام خر  -سحر مامان

 بخشمش یچشم خاله بخاطر شما م... که بله تیخر -

 نگفت یچیکرد و ه یطانیخنده ش سحر

 :تو اتاق سحر تا نشستم رو تخت گفت میرفت میکه خورد آشو

 از آقاتون چه خبر؟ -

 ... رسونهیخوبه سالم م: مشکوك مهرداد بدونه ياز رفتارها يزیخواستم چ ینم
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 ن؟یریگ یم یعروس یک یراست)گفت عیسر گمیبهش م يزیچ هیاالن  دیتا د(بوسش کن از طرف من  -سحر

 دیتو ع.. ا شایا -

  دیبعد ع يبرا نیخب بزار د؟یچرا تو ع -سحر

 مهرشاد  شیبعدم کاراشو درست کرده بره پ. ششیخواد بره پ یجون م الیآخه پرستو زن مهرشاد حامله است ل -

 شه؟یهم يبرا -سحر

 همه خارج از کشوراند الشونیندارن فام رانیرو ا یآره آخه کس -

 خواد بره؟ یم یحاال ک.. خب پس -سحر

 ت؟یخواستگار ادیخواد ب ینم...  دیچه خبر از وح یراست... پرواز داره نیفرورد ستیب -

 مامانش زنگ زده خونمون -سحر

 .دوباره به من نگفته بود شعوریچهارتا شد ب چشمام

 ؟یچ -

 يواسه خواستگار انیقراره جمعه شب ب -سحر

 ؟يحاال دوسش دار. چه خوب ؟؟يجد -

  هیآره پسر خوب  -سحر

و سرو ت میهاش شروع شد انقدر زد يساعت بعد سهند هم اومد خونه تا پاشو گذاشت تو خونه مسخره باز کی

برداشتم  فمویدنبالم ک انیدر م يمامان زنگ زد گفت آماده بشم برم جلو. میکله هم که هر سه تامون خسته شد

 .کردم یو خداحافظ

تونستم درست  ینم یکیتار يتو.. دونهیشو خدا م یواسه چ.. خونه شونو کنده بود يجلو يمعمول شهردار طبق

 دمیبازومو گرفت چشمامو که باز کردم د یکیبود کتلت بشم که  کیخورد نزد زیدفعه پام ل هی نمیپامو بب يجلو

کار  یچ نجایا نیا يوا... افتاد ابونیزل زده تو صورتم تا اومدم خودمو ازش جدا کنم چشمم به خ ریام

 .نگاهمو دنبال کرد و منواز خودش جدا کرد ریمس ریام.. مگه کار نداشت؟...کنه؟یم

 نیرفتم طرف ماش عیسالم هم نکردم و سر یمنم انقدر هول شده بودم که حتبه مهرداد نگاه کرد  زیآم پرسش

 :رگفتیام نمیبش نیجوابمو داد تا اومدم تو ماش شهیمهرداد درو باز کردم و بهش سالم کردم مثل هم

 باشن؟ یآقا ک -

 :مهرداد ابروهاشو به نشونه تعجب باال داد و بعد اخماشو کرد تو هم گفت.. شدم خشک
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 به تو جواب پس بده؟ دیبا -

آقا ) اونم توو هم بود يکه حاال اخما ریو رو به ام(مهرداد نامزدم هستن: گفتم عیخواست جوابشو بده سر ریام تا

 سحر دوستم لیفام ریام

از دست  یکه من نامزد کردم دستشو جلو آورد با مهرداد دست داد ول دونستیجا خورد نم یبه طور محسوس ریام

تو همشون با هم دست  يهمو بکنند هر دو با همون اخما يخواستن کله  یدادنشون کامال مشخص بود که م

 .دادند

اون کامال خونسرد  یاز مهرداد بودم ول يدیدونم چرا منتظر برخورد شد یبه حرکت در آورد نم نویماش مهرداد

 .. آرامش قبل از طوفان دمیترسیم نیبود و من از هم

 کرج؟ يچطور اومد یمگه کار نداشت تو -

 نمت؟یبد کردم که اومدم بب - مهرداد

 اومدم خونه سحر؟ یدونست یاز کجا م یول.. يکرد ينه اتفاقا خوب کار -

 نجایا يرفتم خونتون مامانت گفت اومد  - مهرداد

 ..آهان -

بار خونسرد بود اصال معلوم  هیبار اخم کرده بود  هیبود  یحالت هی کردمیساکت شد هر بار که نگاهش م دوباره

 ..نبود چند چنده

 م؟یریم میکجا دار -

 میشام بخور میبر - مهرداد

 ؟یبه مامانم گفت  -

 آره - مهرداد

 Chris Deاز  So beautifulروشن کردم آهنگ  نویضبط ماش ومدیدوباره سکوت از سکوت بدم م و

Burgh آهنگ بودم نیبود من عاشق ا. 

I'm lying here tonight thinking of the days we've had 

Wondering if the world would be so beautiful 

If I had not looked into your eyes 

How did you know that I've been waiting? 
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I never knew the world would be so beautiful at all; 

I'm spending all the days dreaming of the nights we've had 

I never knew that love would be a miracle 

When I think of all the ones before 

But now that I've found you I am flying 

I never knew that love would be so beautiful to me 

I never knew that love would be so beautiful to me; 

And when we dance to the rhythm that is burning like a flame 

And when you touch me I can hardly move you take my breath away 

You give me all that I want to feel when we become as one 

And then you take me to the heaven of your heart; 

Did nobody ever tell you you're the best thing that has ever been; 

Ah ... you ... ah ... so beautiful ... ah ... so beautiful ... 

I'm standing here tonight thinking of the time we'll have 

I never knew that you would be so beautiful 

From the day you came into my life 

I just want to say you make me happy 

I never knew that you would be so beautiful to me 

I never knew that you would be so beautiful to me; 

So beautiful to me ... 

So beautiful to me ... 

So beautiful to me ... 

 ...to me; 

I'm lying here tonight 

I'm dreaming here tonight 

I dance with you tonight ... 
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باهام داشته باشه  يگرفت انتظار داشتم برخورد بد یتفاوت بود حرصم م یمهرداد انقدر ب نکهیدونم چرا از ا ینم

کردم  یاحساس م. هم ناراحت بودم یو از طرف ومدهین شیپ نمونیب يطرف خوشحال بودم که دعوا کیاز 

 .ستمیبراش مهم ن

کردم که نکنه دوستم نداشته  یفکر م نیتمام شب به ا. تو سکوت خورده شد و بعد هم منو رسوند خونه شام

جور  هیجمال  نیا"کرد ینم ينه بابا اگه دوستم نداشت که ازم خواستگار "دادم یباشه اما خودم جواب خودمو م

 ...دادیم میدلدار

*** 

 یخانوادگ يآخر شب، خوردن شام ها يد در حد اس دادن هاماه از اون شب گذشت رابطه ما هم شده بو کی

روز به روز از مهرداد دور  یبود، هر چ دهیجونم هم فهم الیل یشدم حت یم یرفتاراش عاص نیداشتم از ا گهید

 يبودن کارها ادیبخاطر ز میرفت یم رونیشدم هر روز باهم ب یتر م کیجون نزد الیشدم روز به روز به ل یم

 .میداد یرو انجام م یعروس يجون کارها الیمهرداد با ل

طور که از  نیباال قبول نکرد، هم ایشده ام هر چقدر اسرار کردم ب ادهیجون پ الیل نیدر خونه مون از ماش يجلو

کنم دوستم نداره  یاحساس م... اون یکردم دلم براش تنگ شده ول یرفتم به مهرداد فکر م یپله ها باال م

 "نکنه منو دوست نداشته باشه؟"... بغض کردم.. نو تحمل کنهانگار مجبورش کردن م

 سر خوش باشم شهیکردم مثل هم یدر و واسم باز کرد سع مامان

 ؟يچجور.. کپل یسالم مامان -

 ؟يتوچجور ينجوریا.. سالم - مامان

 )بابام(ست؟یپسرم خونه ن... ينجوریمنم ا -

 مونهیشب هم اونجا م ينه خونه عمه پور - مامان

 آرش کجاست؟.. نه؟ سهیحتما رفته باال سر کارگرا وا -

 با دوستاش رونِیاونم ب..کنهیکه هست گوش نم یمجتب گمیآره بهش م - مامان

 شب؟ 10االن؟ ساعت  -:گفتم اوردمیکه شالمو در م يهموطور

به  یآب هیباال انداخت و رفت و آشپزخونه منم مانتومو در آوردم انداختم رو دسته مبل رفتم  يشونه ا مامان

 نیگرفتم در اول میافتادم تصم بشیعج يمهرداد و رفتارا ادیکه نگام افتاد باز  نهیتو آ. دست و صورتم بزنم

 تو اتاقش رفتیمامان داشت م رونیفرصت باهاش حرف بزنم صورتمو شستم اومدم ب
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 بخوابم شام رو گازِ بخور رمیم کنهیسرم درد م - امانم

 باشه -

رو  مایس يبر داشتم شماره  مویگوش... گفت کوفت کن چه با کالس شده یم شهیکرده هم شرفتیمارو پ مامان

 ..زدم یداشتم بلند بلند غر م.. گرفتم جواب نداد لباسامو از رو مبل برداشتم رفتم سمت اتاقم

 ....ده فکر کرده من خرم  یمگوسفند جواب منو ن -

خواستم شلوار  یم..کردم شلوارمو در آوردم  زونیچراغا رو روشن کنم لباسمو آو نکهیاتاقو باز کردم بدون ا در

 یفحش اس م مایهمونطور که داشتم واسه س... الیخیشلوارو ب ستیگفتم حاال که آرش ن یو پام کنم ول میراحت

 ...کردم خودمو انداختم رو تخت

 ..آخ -

 دهنمو گرفت يبزنم که جلو غیج اومدم

 روم؟ يدیپر يدیمگه منو ند -

- ... 

 ؟یزن یچرا حرف نم -

 یبود ول کیتار نکهیفقط نگاش کردم با ا.. دهنمو گرفته انتظار داره واسش چهچه بزنم يپرو جلو چقدر

مد دستشو از جلو دهنم به خودش او... میرو نگاه کرد گهیچند لحظه همد نمیتونستم راحت بب یصورتشو م

 ..برداشت

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 نمیخب اومدم تورو بب - مهرداد

 رون؟یب يومدیوقته اومدم چرا ن یلیمن خ -

 خواب بودم - مهرداد

 ؟؟؟ینیمنو بب ای یبخواب ياومده بود -

 هر دو: گفت يبا خونسرد مهرداد

سرمو انداختم .. مهرداد هم زل زده بود تو صورتم.. وجب باهام فاصله داشت هی.. متوجه شدم  تمونویموقع تازه

 ..نییپا

 ..کشهیهم م یچه خجالت: گفت يبا لحن با مزه ا مهرداد
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 نیاز ا شتریمهرداد نذاشت ب یعقب ول دمیخودموکش.. خدا رو شکر که چراغا خاموشه... بودم سرخ شدم مطمئن

 ...عقب برم

از هم که .... رفت نیاز ب ونمونیتا نگاهم تو چشماش افتاد فاصله م.. چشماش نگاه کنمگرفتم باال تا تو  سرمو

 :مهرداد گفت میجدا شد

 ؟یکن یچراغو روشن م -

 کنم یاالن روشن م -

چشمم که به پاهام .. تخت که بلند شدم نگاهشو احساس کردم يازش جدا شدم از رو یسخت بود ول نکهیا با

 .. از خجالت  مردمیمداشتم .. افتاد هنگ کردم

 ..نگاه نکن -

 نامزدتم.. ستمینا محرم که ن: با خنده روشو بر گردوند و گفت مهرداد

 پام کردم و چراغو روشن کردم یشلوار راحت هی عیسر

 خب راحت باش -

 :رو تخت نشست دستشو کنارش گذاشتو گفت مهرداد

 نیبش شمیپ ایب -

دونه دونه .. توالتم زیبعد بلند شد رفت سمت م.. دیخجالت رفتم کنارش نشستم، خم شد و گونه امو بوس با

 .. رژلبامو باز کرد و نگاه کرد

 بزن نویا - مهرداد

اومد ... بودو داد دستم، منم به حرفش گوش دادم رژ لبو زدم زمیرو م شهیکه هم یکیکوچ نهیقرمزمو با آ رژلب

 .. دیبه سمت خودش کش کنارم نشست صورتمو

 :تونستم بخوابم اومدم از کنار بلند بشم که دستمو گرفت ینم یول ومدیمنم خوابم م...بود دهیخواب مهرداد

 ؟یخواب یچرا نم - مهرداد

 ادیخوابم نم -

 دهید دنتویازکشینگو که خم یبه کس نویا - مهرداد

- .. 

 شده؟ يزیچ - مهرداد
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 ..و گفتم ایزدم به در دلمو

 ؟يد تو واقعا منو دوست دارمهردا -

که مشخص بود ناراحت شده  یو اخماشو کرد تو هم و با حالت دیبعد نگاهشو ازم دزد.. اول سکوت کرد مهرداد

 :گفت

 ؟يشک دار - مهرداد

 یگ..ینم.. ب ه ه ه م ... خب آخه  -

 ؟يبگم؟؟ واقعا انقدر بچه ا دیحتما با - مهرداد

 یحرف چیبعد هم بدون ه دیبه مو هاش کش یدست نهیآ ياونم بلند شد جلو... از کنارش بلند شدم.. برخورد بهم

 .کتشو برداشت و رفت

 ...حرفم قهر کنه و بره نیشد که بخاطر ا یهاج و واج موندم وسط اتاق باورم نم منم

*** 

نکنه تقصیر "پیش خودم فکر می کردم  روز از اون شب گذشت نه مهرداد به من زنگ زد نه من به مهرداد، دو

ولی هر جور که حساب می کردم من کار بدي نکرده بودم که بخواد  "شاید نباید این حرف می زدم" "من بود

 ..که من بفهمم که دوستم داره هپسره پرو نه ابراز عالقه میکنه نه جوري رفتار می کن.. این رفتارو بکنه

 ..ن داره با تلفن حرف می زنهدانشگاه اومدم خونه دیدم ماما از

 کیه؟: بی صدا گفتم)با سر بهم اشاره کرد که با من کار دارن(یله االن اومد...حتما... باشه عزیزم - مامان

 هم بی صدا گفت لیال مامان

 سالم لیال جون خوب هستید؟ -

 سالم مرسی توخوبی عروسم؟ - جون یال

 ممنون -

 چه خبر؟دانشگاه بودي؟ - جون لیال

جاتون تو دانشگاه خیلی "با استاد ضیاي کالس داشتم حالتونو پرسید و گفتن از طرفشون بهتون بگو  بله، -

 "خالیه

 ایشون لطف دارن سالم منو بهشون برسون - جون لیال

 چشم -
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 مهرداد داره میاد دنبالت با هم برین طال بخرین.. آخ پاك یادم رفت - جون لیال

 شما نمیایند؟ -

 نه مادر شما جوونا برین بهتره منو مادرت هم قراره بریم مزون - جون لیال

 مارو ببین واسه خودش دوست پیدا کرده مامان

 باشه چشم کی میاد؟ -

 تازه از تهران راه افتاده فکر کنم نیم ساعت دیگه برسه  - جون لیال

 باشه دستتون درد نکنه -

.. یقه اي گرفتمو حولمو دورم پیچیدم و پریدم تو اتاقمدق15خداحافظی کردمو پریدم تو حموم یه دوش  سریع

 مامان هم پشت سرم اومد تو 

 وا آرام جنی شدي؟ - مامان

 وا مامان یعنی چی؟: حالت اعتراض آمیز گفتم با

 عین گاو کلتو میندازي پایین می دویی تو اتاق .. ببخشید جنی نه گاو شدي - مامان

 فحشت بدم دنبال بهونه امچه ربطی داره مادر من؟ بگو می خوام  -

 عین گاو کلتو انداختی پایین مهرداد و تو حال ندیدي؟؟ خاك بر سرت.. میگم گاوي نگو نیستم - مامان

 اصال هم به دهن نیم متر باز شده ي من توجهی نکردو رفت بیرون.. گفت و یکی زد تو مالجم اینو

سریع لباسامو تنم کردم ،جلو موهامو اتو ... االن که برسرم این از اون شب که پرو پاچه امو دید زد اینم از خاك

 مهرداد رو مبل نشسته بود سرش تو گوشیش بود.. کشیدم، آرایش کردم،دوش عطر گرفتم و رفتم بیرون

 سالم -

تو ماشین بدون هیچ حرفی رانندگی می کرد تو . مثل همیشه جواب داد از مامان خداحافظی کردیم  مهرداد

 من به حرف اومدماتوبان که افتادیم 

 ببخشید از حموم اومدم ندیدمت -

 اشکال نداره - مهرداد

 جه خبر؟ کارا خوب پیش میره؟ -

 خوبه - مهرداد

 مهرداد از دست من ناراحتی؟ -
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 آره - مهرداد

 مگه من چیکار کردم که تو ناراحت شدي؟ -

 انقدر بچه اي که هنوز نفهمیدي چیکار کردي که ناراحت شدم - مهرداد

 خب ببخشید: اول دعوامون بشه گفتم نیاینکه بازم بهم بر خورد کوتاه اومدم دوست نداشتم از هم با

 نیهم يباشه برا ينطوریدوست نداشتم ا... همچنان اخماش تو هم بود مهرداد

 مهردادي قهر نباش دیگه: گفتم دوباره

 قهر نبودم فقط ناراحت بودم که دیگه نیستم: اخماشو باز کرد و گفت مهرداد

**** 

 ویترین ها رو نگاه کردیم ولی چیزي که می خواستم پیدا نکردم  تمام

 میشه بریم خیابون گاندي رو نگاه کنیم؟ -

 چرا اونجا؟ - مهرداد

 طال هاش خوشگل ان -

 من خسته شدم - مهرداد

 یچی نداشتمیدونم عزیزم ولی دیدي که ه -

 .پوفی کرد و راه افتاد مهرداد

*** 

 کدومو می خواي؟ - مهرداد

دو سرویسی که فروشنده جلوم گذاشته بود نگاه کردم هر دوتاشون خیلی قشنگ بودن منم تو دو راهی مونده  به

م تو مهرداد پولشو حساب کرد و اومدیم بیرون من نشست. بودم آخر سر هم اونی که ارزونتر بودو انتخاب کردم

 االن بر می گردم: ماشین ولی مهرداد گفت 

 . دقیقه بعد برگشت و پاکتیو که دستش بود و گذاشت صندلی عقب بعد هم بدون هیچ حرفی راه افتاد چند

 من باید یه سر برم خونه دوستم یه ربعی کار دارم اشکال نداره تو ماشین منتظر بمونی؟ - مهرداد

 نه -

 طبقه اي پارك کردساعت بد جلوي خونه ي سه  نیم

 میرم و سریع میام - مهرداد
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 باشه منتظرم -

 ادیدقیقه اي بود مهرداد رفته بود توي خونه ي دوستش داشتم از بیکاري اینور و اونورو نگاه می کردم که  ده

پاکتو .. پاکتی که روي صندلی عقب افتاده بود افتادم، هر چه قدر با خودم کلنجار رفتم که فضولی نکنم نشد

همون سرویسی ... و که می دیدم باور نمی کردم نیاو... جعبه طال بود درشو باز کردم ... داشتم درشو باز کردمبر

.. یعنی میشه؟.. نکنه واسه من خریده باشه؟... یعنی اینو واسه کی خریده؟... بود که بخاطر گرون بودنش نخریدم

قبل از اینکه مهرداد از خونه بیاد بیرون پاکتو مثل . ..از فکراینکه بخواد سورپرایزم کنه قند تو دلم آب می شد

 ..مهرداد که سوار شد بون هیچ معطلی صورتشو بوسیدم... سرجاش گذاشتمقبلش 

 مرسی عزیزم -

 براي چی؟: با تعجب گفت مهرداد

 ..براي طال دیگه -

 آهان خواهش میکنم -

 داد منو رسوند جلوي در خونهاز خرید کت و شلوار و کفش براي مهرداد شام خوردیم و مهر بعد

 دستت درد نکنه -

 خواهش میکنم   - مهرداد

 ..پیاده بشم که دستو گرفت اومدم

 ؟يد ینم یبوس خداحافظ - مهرداد

 .که از شدت هیجان سرخ شده بودم سرمو انداختم پایین و ازش خداحافظی کردم من

 ..کاراش برام عجیبه.. دونم چرا مهرداد هنوز برام مبهم نمی

**** 

متري مبله تو صادقیه بود که به گفته خودش یک سالی میشد که خریدتش، بخاطرنو 120مهرداد یه واحد  خونه

بودن وسایل خونه مهرداد قرار بر این بود که بابا به جاي خرید جهیزیه پولشو بریزه تو حسابم تا اگه وسایل 

دست به اون پول نزنم چون تمام  تمم گرفخونه مهرداد و دوست نداشتم عوضش کنم که بعد دیدن خونه تصمی

 .وسایل خیلی شیک و مدرن چیده شده بود و نیازي به خرید نبود
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تمام کار ها انجام شده بود کارهاي هم که مونده بود به عهده ي بزرگ تر ها بود، تو این مدت انقدر  تقریبا

هم مهرداد اخالقش بهتر شده بود  خرید کرده بودم که حالم از هرچی خرید بود به هم می خورد از یه طرف

 ...البته وقتایی که لیال جون یا خانواده ي من همراهمون بودن

 آرام جون بیا بشین من چیزي نمی خورم - جون لیال

 چشم االن میام لیال جون -

 رو تو سینی گذاشتم رفتم تو پزیرایی چاي

 بفرمایید -

 ممنون عزیزم -

 :و میز میذاشت گفتجون چایشو برداشت همونطور که ر لیال

 مادرت گفت که فردا شب خونه ما دعوتین؟ -

 بله راضی به زحمت نیستیم  -

 ...این چه حرفیه عزیزم خیلی هم خوشحال میشم سال تحویل دوره هم باشیم - جون لیال

 صبح سال تحویل بود و این یعنی شب و خونه ي لیال جون میموندیم، از اونجایی که به قل سحر آدم چتر فردا

 .بازي بودم تصمیم گرفتم لباس راحتی با خودم ببرم

 اسگول hi -آرش

- hi بوزینه 

 شلوار کردي تو که بر نداشتی؟  -آرش

 چرا اتفاقا: ي شیطانی کردم و گفتم  خنده

 آخه خره من تا کی باید اینارو بهت بگم بزار عقدت کنند بعد خودتو نشون بده -آرش

 لش نوك پام وایسادم و یکی زدم پس ک رو

 بیشعور -

 خب راست می گم دیگه -آرش

، چهارشونه، بر خالف من که سفیدم 185حداقل قدش ) دیدن چقدر؟(خخخ...سالش ولی قد داره انقد18 آرش

منو آرش همیشه با هم یکی به دو می کنیم .. سبزه است از لحاظ چهره هم به مامانم رفته ولی در غالب مردونه

بچه هم که .. سگ و گربه همیگمامانم به ما .. اگه بگه ماست سفیده من از لجش می گم نه ماست سیاه.. 
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همیشه مادر و ... بودیم کارتون سگ و گربه رو که نشون میداد مامان با ذوق به خاله ام می گفت آرام و آرش

 ..پدرمون به ما ارادت خاصی داشتن و دارن 

ده متري ، حیاط دلواز که از خیابون هم داخلش دی300خونه ي .. چهارمین بار پا توي این خونه گذاشتم براي

 می شد ساختمون سه طبقه شیک با تراس بزرگی که من عاشقش بودم

طبقه ي دوم . طبقه پایین پذیرایی،یک اتاق خواب که براي لیال جون بود، سرویس بهداشتی و آشپزخونه توي

طبقه .. سه تا اتاق خواب داشت داشت که براي مهمون بود و یک اتاق که فقط میز بیلیارد بزرگی وسطش بود

لق به مهرداد بود دو تا اتاق داشت که یکی اتاق خواب و دیگري که زیر شیرونی بود اتاق کارش و سوم مط

مطالعه اش بود من هیچ وقت اون اتاق و ندیده بودم فقط لیال جون می گفت هر وقت که میاد پیشش همش تو 

 .حتی چند بار هم خواستم یواشکی درشو باز کنم ولی قفل بود.. این اتاق

 تعارف نکنید ترو خدا.. بفرمایید   - جون لیال

من کنار مهرداد نشسته بودم و رو به روم خاله ي مهرداد . این حرف لیال جون همه مشغول خوردن شام شدیم با

سوري خاله ي مهرداد زن فوق العاده مهربونی بود میشد گفت اخالقش کپی . بود که همش بهم لبخند میزد

اي عروسی ما اومده بود ایران، خانواده ي مهرداد خانواده ي کم جمعیتی اند و لیال جون بود تنها کسی بود ه بر

نفر 150از اونجایی که خانواده ي ما هم کم جمعیت اند کل مهمونامون . تمام فامیلشون هم خارج ازکشور اند

 .شد میشد که نصفشون از استادام و همکار هاي لیال جون و دوست هاي خانوادگی بودن

لیال جون براي من تو اتاق مهرداد رختخواب پهن کرد اینقدر سرخ و سفید شدم که همه .. دخواب ش موقع

بعد از ده . رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم بعد هم سریع پریدم زیر پتو تا مهرداد نیومده. خندشون گرفته بود

 .دقیقه مهرداد در اتاق باز کرد و چراغ و روشن کرد

 چرا اینجا خوابیدي؟ - مهرداد

 پس کجا بخوابم؟ -

 روي تخت  - مهرداد

 پس تو کجا می خوابی؟ -

 ..نگفت دستمو کشید بلندم کرد تا رو تخت بخوابم هیچی

 خب من زمین می خوابم -

 بگیر بخواب چه فرقی می کنه - مهرداد
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نمی دونم  "ته دستشوییحتما رف"آها .. "این کجا رفت؟".هم چراغ و خاموش کرد و از اتاق رفت بیرون بعد

 .منم چشمامو باز نکردم. چقدر گذشت که دوباره در باز شد

 برو اونور تر - مهرداد

 چی؟ -

 برو اونور تر میخوام بخوابم - مهرداد

 خب پایین بخواب... اینجا؟ -

 می خوام بغل تو بخوابم - مهرداد

 دگرفتم از اینکه بخواد روي تخت یک نفره با مهرداد بخوابم گرمم ش گر

 ا برو اونور دیگه - مهرداد

 خب من پایین می خوابم -

 گفتم برو اونور: دفعه صداشو بلند کرد یه

مهرداد کنارم دراز کشید انقدر از اینکه صداشو بلند کرد .. شدم خودمو کشیدم کنار تا مهرداد هم جا بشه شکه

 واسم ناراحت شدم که پشتمو بهش کردم

 چرا روتو بر می گردونی؟ - مهرداد

 ندادم وابشوج

 کشیدتم به سمت خودش و روي صورتم خم شد مهرداد

 مگه با تو نیستم؟ - مهرداد

 ...نمی دونستم اهل مشروبه... که به صورتم خورد بوي گند الکل و حس کردم  نفسش

 :صورتم داد زد توي

 با توام الل شدي؟ -

 :ترس اینکه کسی بیدار بشه سریع گفتم از

 ار کردم؟چرا داد می زنی؟ مگه چی ک -

 کرده بودم ولی نمی خواستم گریه کنم بغض

 ..ببین من اصالاز کم محلی خوشم نمیاد - مهرداد

 تو اول سر من داد زدي -
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حاال هم بی خود قهر نکن دیگه ... اعصاب نمیزاري واسه آدم... هرچی میگم برو اونورتر گوش نمی دي - مهرداد

 داد نمی زنم

 :وقتی دیدم لحنش آروم تر شده گفتم.. این پروِ  چقدر

 چرا مشروب خوردي؟ -

 من همیشه آخرین روز سال چندتا پیک می خورم - مهرداد

 چرا؟ -

 همین طوري - مهرداد

 ولی من دوست ندارم  -

 خب تو قرار نیست که بخوري من می خورم - مهرداد

 این جدیت انگار که به شکل محترمانه بگه به توچه خوردم اصال انتظار نداشتم این حرفو بشنوم اون هم با جا

 :دستمو گذاشتم رو دستش....لباسم نییکم کم دستشو برد سمت پا...اومد حرف بزنم صورتشو بهم چسبوند تا

 چی کار میکنی؟ - مهرداد

 ...مهرداد جان تا همین حد   -

 ..حرفمو کامل بزنم با یه حرکت تی شرتمو داد باال نزاشت

 ..در اتاق از خواب بیدار شدم با صداي صبح

 ...بله -

 ...بیاین پایین صبحونه -آرش

 االن میایم -

 :اومدم از بغل مهرداد بیام بیرون گفت تا

 دقیقه دیگه بخواب بعد با هم میریم5یه  - مهرداد

 زشته -

 خب پس من میرم یه دوش بگیرم... اه  - مهرداد

 نیزم يلباسم و از رو.. حموم بعد از زیر مالفه بیرون اومدم منتظر شدم بره تو... هم از روي تخت بلند شد بعد

 لهیوس هیفقط  نکهیبهم دست داد حس ا يحس بد...مهرداد برام قابل بار نبود شبیرفتار د...برداشتم تنم کردم
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به  ینفسمو فوت کرد دست...لذتش و برد فقطبه مخالفت من توجه نکرد  شبیمهرداد د...لذت بردنش يام برا

 ...دمیموهام کش

 نرفتی پایین؟ - مهرداد

 :با ناراحتی گفتم بعد

 ...کبودم کردي -

 خب ببخشید می خواي بوسش کنم؟ - مهرداد

 نخیر الزم نکرده -

 .دستی به سر و صورتم کشیدم و رفتم پایین سریع

مهرداد برام یه زنجیر . مامان و بابا بهم پول دادن. جون به عنوان عیدي برام یه گوشواره مروارید خریده بود  لیال

من براي خاله سوري و لیال جون یک جلد حافظ گرفته بودم و . و پالك ظریف گرفته بود و خاله سوري پیراهن

راي مامان پارچه چادري و براي بابا و آرش هم شیک و خوشگل بود و ب لییبراي مهرداد پیراهن و کروات که خ

 ...چهارخونه راهتیپ هیهم 

**** 

 ..ترشی نخوري یه چیزي می شیا -سحر

 مثل آدم بگو خوب شدم یا نه؟ -

 ..مو شکافانه سر تا پامو نگاه می کرد.. یک قدم به عقب برداشت سحر

 خوبه بد نیست...اوم -سحر

 گمشو توئم -

 یزم خیلی خوشگل و ملوس شديعز.... سحر و ولش کن -مونا

 محبت به مونا لبخند زدم سحر جدي شد با

 هوي منم از این لبخند ها می خوام -سحر

 مثل آدم جواب بده من ماچت هم می کنم -

 نمی خوام ایکبیري.. اه اه  -سحر

 ...سحر -

 کوفت  -سحر
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 خیر سرم عروسیم ها نمی خواي آدم باشی -

 ... بودن چه اشکالی داره؟مگه فرشته .. معلومه که نه -سحر

 دختره ي بوق.. حیف که نمی خوام فحش بدم -

 بوق عمته اونم عمه بزرگه -سحر

ساعتی بود که تو خونه منتظر مهرداد بودم، از اونجایی که مونا یکی از دوستاي دوره هنرستان منو سحر  نیم

صبح اومد 10امروز صبح از ساعت . تآرایشگاه داشت اون منو درست کرد هر چی هم اسرار کردم ازم پولی نگرف

کار موهامو تو نیم ساعت انجام داد از اونجاي که فر موهام منظم و . خونمون وتا ساعت سه کاراش تموم شد

خوش حالت بود کار خاصی روش انجام نداد فقظ کمی ژل زد و باالي سر بست و فقط جلوي مو هامو سشوار 

گ بود چون قبال فقط ریمل و رژلب استفاده می کردم خیلی جلوه آرایش صورتم خیلی قشن. کشید و حالت داد

ماهرانه اي زده شده بود درشت تر و کشیده تر از همیشه شده  بطورچشمام با خط چشم و سایه دودي که . کردم

 .زنگ خونه رو زدن... بود و رنگ قهوه اي چشمام از همیشه روشنتر شده بود

قامت بلند و ورزیده اش مشخص شد با اون کت و شلوار مشکی شیکش، مامان در و براي مهرداد باز کرد  تا

صورت اصالح شده و موهاي خوش حالتش خیلی خواستنی شده بود تا منو دید براي چند لحظه تو صورتم زل 

 ...زد بعد با لبخند دستشو سمتم گرفت

 ..ماشین نشسته بودیم و سمت آتلیه می رفتیم توي

 آرایش بهت میاد - مهرداد

 رسیم -

 قشنگ شدي - مهرداد

 همسر يتو هم خیلی خوب شدي آقا -

تازه به این دقت کردم که من هیچ وقت خنده ي مهرداد و . لب مهرداد باال رفت و یه لبخند کوچیک زد گوشه

 .تا حاال ندیده بودم از ته دل بخنده.. ندیدم

*** 

 ا و غریبه بود لیال جون اومد کنارمونهمه ، همه جارو گرفته بود دور تا دورمون پر بود از آدماي آشن هم

 االناست که عاقد برسه - جون لیال

 چرا انقدر دیر کردن؟ - مهرداد
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مهرداد میشه چند دقیقه منو با آرام تنها ... مثل اینکه ماشینشون خراب شده، ماشین گرفتن تو راه اند -جون لیال

 بزاري؟

 بله - مهرداد

رنگ شیکی تنش  يریکت و دامن ش. از کنارم پاشد و جاش لیال جون نشستو دستامو گرفت تو دستاش مهرداد

. کرده بود موهاي کوتاهشو که تا گردن می رسید زیتونی کرده بود و آرایش شیکی متناسب با سنش کرده بود

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 خیلی ناز شدي عزیزم.. قربون عروس خوشگلم برم - جون لیال

 :تعریفش شرمگین سرمو پایین انداختم لیال جون ادامه داد از

 آرام مادر شوهرتو دوست داري؟  -

فقط .. معلومه که دوستش داشتم جز آدمایی بود که آزارشون به مورچه هم نمی رسه.. بهت نگاهش کردم با

 ..مادر شوهرم گل بود..و چه االنازش محبت دیده بودم چه قبال 

 شما گلین لیال جون:خفیفی به دستش داد و صادقانه گفتم فشار

 به خنده ي دندون نمایی تبدیل شد لبخندش

 بهم اعتماد داري؟ - جون لیال

 از چشمام بیشتر -

 اگه یک کاري ازت بخوام برام انجام می دي؟... الهی قربونت برم - جون لیال

 شهدر توانم با یهرچ -

 :جون سرشو آورد نزیدیک تر و گفت لیال

 باهاشون مخالفت نکن حتی اگه مهرداد مخالفت کرد.. توعقد نامتون چند تا بند اضافه کردم -

 چی اضافه کردین که امکان داره مهرداد مخالفت کنه؟ -دمیپرس متعجب

 حق طالق و دادم به تو - جون لیال

 ...ولی آخه الزم -

 نیست عزیزم به من اعتماد کن می دونم الزم - جون لیال

 گیجی نگاهش کردم وقتی مطمئن شد که مخالفت نمی کنم از کنارم بلند شد و مهرداد اومد کنارم نسشت با

 مامانم چی می گفت؟ - مهرداد
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 هیچی می گفت تو عقد نامه می نویسه من حق طالق دارم -

ضوع برخورد کرد تعجب کردم نمی دونم چرا ولی از اینکه انقدر راحت با این مو.. خیلی خونسرد گفت آها مهرداد

از اینکه این موضوع براش عادي نه خوشحال بودم نه ... فکر می کردم مرداي ایرانی رو این مسئله حساس اند

 "من که قرار نیست از مهرداد جدا بشم"ناراحت تو دلم می گفتم

 :یک ربع بعد رسید خطبه ي عقدو براي بار سوم خوند عاقد

مجید ، یک دست آینه و شمدان .. محترم آرام محبی آیا بنده وکیلم با مهریه یک جلد کالم ا دوشیزه -

 و،چهارده سکه بهار آزادي و سه دانگ ویالي محمود آباد به عقد دائم آقاي مهرداد پناهی در بیاورم؟ آیا وکیلم؟

 از لیال جون جعبه اي گرفت و به دستم داد  مهرداد

 بله با اجازه پدر و مادرم -

نوشته بود .. عقد نامه عالوه بر اینکه حق طالق به من داده شده بود یه چیز دیگه هم نوشته شده بود توي

درصورتی که تقاضاي طالق از طرف مهرداد باشه،مهرداد براي طالق دادن من باید نصف اموالشو اعم از معقول 

مهرداد هیچی .. مهرداد برن تو هم اخمايث شد این براي من مهم نبود ولی باع...و نامقول و به من واگذار کنه

 .نگفت و امضا کرد

 :همونطور که گریه می کرد گفت..با چشماي اشک آلودش اومد کنار مامان

 خوشبخت بشی عزیزم.. ایشاا - مامان

*** 

 :بوسیدم براي اینکه هم از گریه کردن مامان و هم از اشک ریختن خودم جلو گیري کنم گفتم صورتشو

 ..خوب از دستم خالص شدیا)با خنده گفتم...(مرسی مامان جونم -

 میون گریه اش لبخند زد  مامان

 اون که آره - مامان

 ...مامان -

 :اومد صورتو بوسید و گفت بابا

 خوشبخت بشی وروجک -

ن مثل من یعنی مهردادم اال"به مامان و بابا که با مهرداد صحبت می کردنند تو دلم گفتم.. اومد بغلم کرد آرش

 "احساس خوشبختی میکنه؟
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 آرام یه قولی به من می دي؟ -آرش

 چه قولی داداشی؟ -

 آرام مهرداد و دست تو سپردم:با لحن خیلی جدي گفت آرش

 :نگاه متعجب منو دید ادامه داد وقتی

 ....همه مثل من نیستن که با غرغرهات کنار بیان....ببینم بعد از یک هفته پسر مردمو پیر کردیا  نرم

 ا آراش چقدر چرت می گی -گفتم میکه فقط منو خودش بشنو يطور آرم

سهند بود که کنار سحر و یک پسر دیگه که فکر کنم وحید بود وایساده بود باز (خوب راست میگه دیگه -

 )سهند کار دستم داد زیت يگوشا

 چه خوشگل شدي آبجی کوچیکه -سهند

 مرسی  -

پیراهن بلند سبزي که روش کت کوتاهی می خورد . ع شده بوددستمو گرفت توي چشماش اشک جم سحر

تنش کرده بود خوشگل شده بود به وحید که کنارش ایستاده بود نگاه کردم قد بلند و الغر بود چهره جذابی 

که مهمونا آورده بودنند  ییبعد از اینکه هدایا. داشت ولی نمی دونم چرا از طرز نگاه کردنش اصال خوشم نمیومد

مامان و بابا بهم سینه ریز بلریان . م با چند تا از فامیل ها عکس گرفتیم لیال جون بهم سرویس طال دادگرفتی

 ..دادن آرش گوشواره

 ...چیزي که آزارم میداد سکوت و لبخند هاي مصنوعی مهرداد بود تنها

 :ید جاي مهردادخوانده ي ارکست که از داماد خواستمه به سمت مردونه بره تا مهرداد رفت سحر پر صداي

 امشب چه شبیست شب مراد است امشب -سحر

 کوفت زشته -

 انفاقا به نظر من مهرداد خیلی هم خوش قیافه است -سحر

 ..سحر -

 نمی خواي آدم شی؟.. عروسم شدي  -سحر

 من یا تو؟ -

 منو تو نداریم -سحر

 چپ نگاهش کردم چپ
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 این نگاه ها براي آخرشبه.. واسه من چشماتو گربه اي نکن -سحر

 ..سحر -حرص گفتم با

 خوب بابا پاشو بیا برقصیم -سحر

قبل از شام مهرداد اومد این سمت آهنگ الیتی که گذاشته بودنند فضا .. زمان شام وسط داشتیم میرقصیدیم  تا

دستم روي شونه ي مهرداد بود سرمو باال .بودم  رو رمانتیک کرده بود پیست رقص براي منو مهرداد خالی شده

 .گرفته بودم تا تو چشماش نگاه کنم

 ..مهرداد -

 بله - مهرداد

 چرا نمیگه جانم لعنتی

 خیلی دوستت دارم -

 :لبخند کم جونی زد و من ادامه دادم مهرداد

 ..اینو بدون تو همه ي سختیا کنارتم و تمام سعی امو می کنم تا -

 :پرید وسط حرفم مهرداد

 می دونم  -

*** 

 ..من دارم بهش ابراز احساسات می کنم و اون.. نمیتونم درك کنم... دونم مهردادا چرا اینطوري شده نمی

ولی نه اگه اینطوري بود خودش ازم خواستگاري  "نکنه به اجبار تن به ازدواج داده".. با عقل جور در نمیاد اصال

همش تظاهر میکنه من .. نه به اون عجله اش براي ازدواج نه به االنش دیگه نمی دونم چیو باور کنم.. نمی کرد

دارم  يبد یو چه حس.. عروسی و منم گریزونه ینمطمئنم که امشب نه تنها احساس خوشبتی نمی کنه بلکه از ا

 ..کنه یرفتار م ينطوریهمسرم ا...شوهرم نمیب یم یمن وقت

جلوي پامون گوسفند .. نه لیال جون اسپند دود می کردنجلوي خو.. مهمونا دنبال ماشینمون میومدن اکثر

قربونی کردن و من با اینکه حالم داشت بد می شد از بوي خون از روي خون گوسفند رد شدم، بعد از بزن و 

 برقص جوونا تو حیاط کم کم مهمونا رفتن سحر و وحید اومدن سمتمون وحید با مهرداد دست داد 

 خوشبخت بشین -وحید

 ممنون که تشریف آوردین و خوشبختم از آشنایتون.. همچنین - مهرداد
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 شغلتون چیه آقا مهرداد؟.. باعث افتخار بنده بود که با شما و خانومتون آشنا بشم  -وحید

 ..بنده یه کار - مهرداد

 ادامه ي صحبتاشونو نشنیدم  دیگه

 :خیلی آروم دم گوشم گفت سحر

 استرس نداري؟ -

 براي چی؟ -

 خوب خره براي امشب.. نده براي گوسف -سحر

 خیلی میترسم.. آخ گفتی -

 ترس؟تو با این هیکلت از چیزي هم میترسی؟ -سحر

 اه توائم وقت گیر آوردیا -

 ترسم داره به خدا من به جاي تو دارم سکته میکنم .. شوخی کردم بابا -سحر

 دستمو داره میلزه -

 ..آرام دختر خاله ي بابام شب اول -سحر

 نوبت توام میرسه ها)اشاره اي به وحید کردم..(ا سحر تو دلمو خالی نکن -

نمی دونم چرا از وحید خوشم .. دست بردار نبود آخر سر هم وحید صداش کرد و خداحافظی کردن و رفتن سحر

 ...نگاهاش آزار دهنده بود یبا اینکه خیلی جنتلمنانه رفتار می کرد ول.. نمیومد نگاهاش یجوري بود

 آرام مادر ما دیگه بریم - امانم

خوب که .. چشماي اشک آلود بهش نگاه کردم دلم نمی خواست ازشون جدا بشم مامان هم به گریه افتاد  با

 .گریه هامونو کردیم خداحافظی کردن و رفتن

فردا خونه لیال جون موندیم تا . اونجایی که عروسی و تو کرج گرفته بودیم از خستگی نرفتیم خونه خودمون از

 بریم خونه خودمون

 مبارکتون باشه  - جون لیال

 ممنون -

 منو مثل مادرت بدون عزیزم.. اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن: جون اومد نزدیکم گفت لیال

 شدم سرمو انداختم پایین و چشم آرومی گفتم سرخ
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 ...مهرداد مهرداد - جون لیال

 جانم مامان جان؟ - مهرداد

 توام دست زنتو بگیر برید بخوابیدمن میرم بخوابم  - جون لیال

 آرام جان ... چشم - مهرداد

دستمو گرفت و به مادرش شب بخیر گفت به طبقه ي دوم که .. که سرم پایین بود رفتم سمتش همونطور

وارد اتاق که شدیم روي تخت .. منم هیچی نمی گفتم خیلی خجالت می کشیدم.. رسیدیم دستمو ول کرد

 نشست به کنارش اشاره کرد

 بیا دیگه - مهرداد

 پایین انداختم رفتم کنارش نشستم سرمو

 چرا خجالت می کشی؟ - مهرداد

 من خجالت نمی کشم -

 پس چرا سرخ شدي سرتم پایین گرفتی؟.. تابلوِ - مهرداد

 گرممه -

 االن خنک می شی - مهرداد

 گذاشت پشت کمرم یه بوسه رو گونم زد دستشو

 بلندشو کمکت کنم لباستو در بیاري - مهرداد

یه دوش گرفتمو حوله مهرداد و تنم .. کرد تا لباسامو در بیارم بعد هم موهامو باز کردم و رفتم توي حموم کمکم

کردمو اومدم بیرون مهرداد رو تخت دراز کشیده بود و چشماشم بسته بود فکر کردم خوابیده براي همین روش 

 بعد اخماشو کرد تو هم ردتم چشماشو باز کرد چند ثانیه نگام کپتو انداختم تا پتو انداخ

 کی گفت حوله ي منو بپوشی؟ - مهرداد

 ..این واسه حوله اش اینطوري سرم داد میزد.. صداي بلندش جا خوردم از

 ..آخه حوله نداشتم که -

 ..فریادش خفه شدم با

 تو غلط کردي حوله منو تنت کردي - مهرداد

 :با بغض گفتم.. کردم بغض
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 ..خوب میشورم برات -

 االن الزمش دارم اونوقت می خواي بشوریش؟.. من االن می خوام برم حموم  - مهرداد

 تخت بلند شد و اومد سمتم  يرو از

 درش بیار - مهرداد

 بزار لباسمو عوض می کنم درش میارم -

 همین االن درش بیار - مهرداد

 ...خیس..آخه -

 گفتم همین االن: دوباره بلند کرد با صداشو مهرداد

 رو از تنم در آوردم مهرداد بدون اینکه به من نگاه کنه حوله رو از دستم کشید و پرت کرد گوشه ي اتاق حوله

 برو رو تخت - مهرداد

 ..لباسا -

 گفتم برو رو تخت - مهرداد

 مهرداد چرا اینطوري می کنی؟ چرا انقدر داد میزنی؟ تورو خدا آروم تر -

 :درو باز کرد قبل از اینکه از در بره بیرون گفت...کالفه دستی تو مو هاش کشید و رفت سمت در اتاق  دادمهر

 ببخشید عصابم خورد بود از دستم ناراحت نشو -

مگه من چیکارش کرده بودم که انقدر سرم داد .. منم لباسمو تنم کردمو رفتم زیر پتو.. هم اتاق رفت بیرون بعد

از چی عصبانی بوده که سر من خالی .. میگه عصابم خورد بوده.. وله انقدر ارزش داشت؟یه ح.. می کشید؟

انقدر خوابم ...بشه؟ ينطوریا مونیسکرد درست شب اول عرو یفکر م یک...شد؟ یکردم و چ یفکر م یچ...کرد؟

 ...میومد که دیگه به چیزه دیگه اي فکر نکردم و خوابم برد

 :ه شد چشمامو باز کردم مهرداد بود تا چشماي باز منو دید گفتکردم پتو از روم برداشت احساس

 برو اونور تر منم بیام -

 :کنار کشیدم مهرداد همونطور که دراز میکشید گفت خومو

 چه وقت خوابه پاشو ببینم -

 کردم تو هم و جوابشو ندادم اخمامو

 چیه اخم می کنی؟ - مهرداد
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 :چسبوند بهم و با خنده گفت خودشو

 پاشو به شوهرت برس.. پاشو ببینم.. نده قهر کرده براي مندختر گ -

 شوهرم سرم داد میکشه -

 ایش.. خاك عالم بر سرم چه شوهري داري خاك بر سرش کنن:با لحن بامزه اي گفت مهرداد

 شوهرت غلط کرد سرت داد کشید:منو که دید لبامو بوسه کوچیکی زدو گفت لبخند

اگه قول بده :گفتم نیهم يبودم برا زونیاز دعوا قهر گر شهیهم...دمیکردم تو موهاش دوباره زود بخش دستمو

 دیگه این کارو نکنه می بخشمش

***** 

دوباره درد خفیفی زیر دلم پیچید،دستمو زیر دلم گرفتمو رفتم .. که از خواب بیدار شدم مهرداد کنارم نبود صبح

من همون آرام بودم ...صورتم انداختم يبه تک تک اعضا یجلوي آینه نگاه ..دست و صورتمو شستم..دستشویی

 ...تفاوت هیفقط با 

دستشویی اومدم بیرون چشمم به مالفه ي روي تخت افتاد،اصال دوست نداشتم که لیال جون اینو  از

مالفه ... بشه به تن خسته ام یمرحم دیمالفه رو جمع کردم بردم تو حموم یه دوش آب گرم گرفتم تا شا..ببینه

رو شستم از اونجایی که نمی خواستم مهرداد دوباره سرم داد بکشه لباسامو با تن خیس تنم کردم و اومدم 

 .بیرون

مهرداد زیاد .. از خوردن صبحانه مفصلی که لیال جون و مامان برام آماده کرده بودن وسایلمونو جمع کردیم بعد

 ..سید منم با اینکه درد داشتم ولی بهش گفتم خوبمفقط حالمو پر.. حرف نمی زد

 مهرداد -

 بله - مهرداد

 کی بریم ماه عسل؟ -

 من از مسافرت خوشم نمیاد - مهرداد

 یعنی ماه عسل نریم؟ -

 نه نریم مگه چی میشه - مهرداد

 مهرداد داري جدي می گی یا شوخی می کنی؟ -

 ه عسل هم بزاري رو دستم؟شوخی چی؟ خرج عروسی کم بود می خواي خرج ما - مهرداد
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تمام خرید هایی که مهرداد برام می کرد به اولین چیزي که توجه میکردم قیمت بود دوست نداشتم مهرداد  توي

 ...و تحت فشار بزارم ولی االن دیدم نه تنها این کارامو ندیده بلکه

ولی ..دلخوري پیش بیاد هیچ حرفی داشتم به بیرون نگاه میکردم دوست نداشتم روز اول ازدواجمون بدون

 ...کرد یناراحتم م شیضد و نقص يرفتار ها نیا...مهرداد

فقط منتظرین ما مردا پول دستمون بیاد بعد شما براش هزارو یک جور .. واقعا شما زنا خونه خراب کنید - مهرداد

 نقشه می کشید

 ..نمی تونستم ساکت بمونم بیخیال روز اول زندگی شدمو دیگه

 ب کنم؟من خونه خرا -

 کم واسه عروسی خرج گذاشتی رو دستم - مهرداد

تا مهرداد تو خرج  زاشتمیبود پا رو دلم م دهیند یعنی..واقعا ندیده بود من همیشه ارزون ترینارو می خریدم؟ یعنی

 ...وفتهین

 ..واقعا که یعنی تو ند -

 ساکت ساکت من حوصله جرو بحث با تو رو ندارم - مهرداد

 ینطوري می کنی؟یعنی چی؟ چرا تو ا -

 آرام گفتم ساکت حوصله ندارم - مهرداد

 داري به من می گی خفه شو؟...شورشو در آوردي:توجه به حرفش باز گفتم بی

 ....راحت شد؟ التیخ..حاال خوبه؟..ببند دهنتو.. آره خفه شو -از کوره به در رفت داد زد مهرداد

صداي ضبط و بلند کرد بود و رانندگی .. دست خودم نبود تا خونه گریه کردم ولی دریغ از توجه مهرداد اشکام

 .اینم از روز اول زندگی مشترك.. می کرد

 نمی خواي کمک کنی؟ - مهرداد

واحدمون طبقه .. انقدر بی مالحظه بود که به حال بدم توجه نکرد.. کوچک قرمزمو از دستش گرفتم چمدون

 ..ود خدارو شکرآسانسور اختراع شده بودپنجم ب

منم پشت سرش رفتم تو .. خونه رو با کلید باز کرد و رفت تو خونه انگار نه انگار که من هم هستم در

خونمون نور گیر فوق العاده اي داره دوخواب است که یکی اتاق خوابمون و دیگري که بزرگ تر از اتاق ..خونه

 توش بود.. یز تحریر، کامپیوتروخوابمونه تردمیل ، کتابخونه، م
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 باید برم یه سر به کارگاه بزنم شب دیر وقت میام - مهرداد

 دستش خیلی ناراحت بودم براي همین جوابشو ندادم از

 خداحافظ - مهرداد

متري با سرویس 15اتاق ..در اتاق باز کردم..چمدونمو برداشتم و رفتم تو اتاق.. صداي در از روي مبل بلد شدم با

درد ..چمدونو کنار اتاق گذاشتم و روي تخت خودمو پرت کردم.. سفید که خیلی خوشگل و مامانی بودخواب 

ام به عکسی که روي پاتختی بود جلب  توجهبه پهلو چرخیدم .. داشتم ولی رفتار مهرداد خیلی درد آور تر بود

ستش باشه از لحاظ قد و حدس میزدم دو.. مهرداد دستشو انداخته بود گردن پسري هم سن و سال خودش. شد

موهاي خرمایی روشنش ..رنگ برنز پوستش..چشماي سبز..هیکل مثل هم بودن ولی دوستش خیلی خوشگل بود

جاي قبلش برگردوندم و از رو تخت بلند شدم از توي چمدونم براي  هعکس ب..اونو از مهرداد جذابتر کرده بود

 ..من کلی کار داشتم بود و6ساعت .. خودم لباس راحتی بر داشتم و پوشیدم

نمی دونستم چی .. اوهو چقدر مواد غذایی..در یخچال باز کردم..تو آشپزخونه تا براي شام غذا درست کنم رفتم

مواد ..باید درست کنم آخر سر هم تصمیم گرفتم ماکارانی درست کنم خیلی وقت بود که ماکارانی نخورده بودم

به مواد ماکارانیم فلفل دلمه اي ،  نخصوصمو همه دوست داشتماکارانی درست کردم از اونجایی که ترکیب م

روي کاناپه جلوي ...یک حبه سیر له شده، گوجه فرنگی بدون پوست نگینی ،دارچین و کاري اضافه کردم

مامان همیشه میگفت تو زندگی .. تلویزیون لم داده بودم به این فکر می کردم که با مهرداد چطوري رفتار کنم

 ...من بودن ها مین نیچقدر سخت بود ا....ودمن ب مین دیمن بود با دیمشترك نبا

یک طرف غرورم بهم اجازه نمی داد که بی خیال کاراش بشم و از یک طرف هم نمیخواستم که دعوامون  از

 ..اول زندگی کش پیدا کنه

با اینکه ناهار هم نخورده بودم ..گرفتم نبینمش اینطوري نه غرورم خدشه دار می شد نه دعوامون میشد تصمیم

 ..و گشنه ام بود دندونامو مسواك زدمو رفتم تو بخوابم

با اینکه ساعت دوروبرم نبود ولی شک نداشتم ساعت از ..در نشون دهنده ي این بود که مهرداد برگشته صداي

 . وي اتاق چراغو روشن کرد از شدت نور ناخداگاه چشمامو جمع کردماومد ت..گذشته 12

 بیداري؟ - مهرداد

 شام خوردي؟... بیدار شدم -

 آره خوردم - مهرداد
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رفت تو دستشویی و ...پیراهن و شلوارشو در آورد و شلوارکشو پاش کرد ولی باال تنش همچنان لخت بود مهرداد

از باال پایین شدن تخت مشخص بود که اونم .. م تا بخوابمبعد از چند دقیقه برگشت منم چشمامو بست

به .. برگشتم سمتش.. رفته اببدون هیچ حرفی کنارم خوابید ، نفس هاي مرتبش نشون میاد که به خو..اومده

چی میشد اگه من روي بازوش می خوابیدم؟ همه مردا موقع خواب .. پهلو خوابیده بود یکی از دستاش باز بود

 مهرداد منو بغل نمی کنه؟ دلیل این رفتاراش چیه؟ ..می کنندزناشونو بغل 

آروم لب هاشو ..نفس هاش می خورد روي صورتم..دستمو دور کمرش پیچیدم.. سرمو گذاشتم روي بازوش آروم

 .تو اون لحظه انقدر آرامش پیدا کرده بودم که نفهمیدم چطوري خوابم برد...بوسیدم

تو حموم بود که ... صبحانه درست کردم و رفتم دوش بگیرم..بیدار شدم قبل ازاینکه مهرداد بیدار بشه صبح

 صداي مهرداد اومد

 آرام ..آرام - مهرداد

 بله -

 دیرم شده دارم میرم کاري نداري؟ - مهرداد

 نه به سالمت مراقب خودت باش -

 باشه خداحافظ - مهرداد

چرا ..م به میزي که چیده بودم خشک شدچشم..لباسامو تنم کردم و رفتم تو آشپزخونه..حموم اومم بیرون از

 صبحانه نخورد؟

*** 

از یک گذشته بود ولی مهرداد هنوز نیومده بود خونه،هر چی به گوشیش زنگ میزدم جواب نمیداد از دل  ساعت

از .. نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟از کی خبربگیرم؟خدایا مهردادم حالش خوب باشه...شوره داشتم میمردم

انقدر جلوي پنجره وایساده بودم که پاهام زوق زوق .. نگرانش بودم.. شب پشت پنجره ایستاده بودم ساعت یازده

.. همینطور که اشک می ریختم نشستم زمین...باز جواب نداد.. براي بار هزاروم به گوشیش زنگ زدم.. می کرد

 . انقدر گریه کردم که خوابم برد

 آرام بیدار شو..آرام -

 رد صورت مهرداد یک وجبی صورتم بودچشمامو باز ک الي

 چرا اینجا خوابیدي؟ حالت خوبه؟ - مهرداد
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مهرداد نه با اشک چشمام توجه کرد نه به بغض تو  يوا...با بغض گفتم خوبم..توي چشمام جمع شد اشک

 ....صدام

 اینجا چرا خوابیدي؟.. سوالم دو بخشی بودا - مهرداد

 منتظرت بودم -

 اینجا؟ - مهرداد

 معلومه تا االن کجا بودي؟ :خونسردیش به جوش اومدم با عصبانیت گفتم از

 بیرون:با همون خونسردي جواب داد مهرداد

 مگه می گم خونه بودي؟ کجا بودي؟ چرا جواب تلفن هامو نمی دادي؟.. یعنی چی بیرون؟؟:بلند کردم صدامو

 :دتري گفتمسکوتش عصبی ترم کرد با صداي بلن.. دستی به مو هاش کشید مهرداد

 با توام چرا جواب نمی دي؟  -

 :انگشت اشاره شو به سمتم گرفت و داد زد.. برگشت سمتم مهرداد

انگشتشو به سرم زد و بلندتر (به تو ربطی نداره من کجا بودم.. صداي من از تو بلند تره...سر من داد نزنا - مهرداد

 اینو تو سرت فرو کن)داد زد

نمی خواستم بغضی .. پاهامو تو سینم جمع کردم سرمو گذاشتم روي زانو هام... شد و از خونه رفت بیرون بلند

یعنی ..از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق ساعت ده صبح بود... که بغضی که توي گلومه تبدیل به گریه بشه

 ...کنم هیگر گهیخواستم د ینم یول.. مهرداد دیشب کجا بوده؟ تنها چیزي که آرومم می کرد گریه کردن بود

براي فراموش .. درو قفل کردم و از خونه بیرون زدم... شدم لباس هامو تنم کردم نمی خواستم بمونم خونه بلند

از اونجایی که یازده فروردین بود تهران خلوت .. کردن کاراي مهرداد بهترین راه این بود که حواسمو پرت کنم

تک تک مغازه هاي که باز بودن ..بد بود خیلیرم بشه تر از همیشه بود و این براي منی که می خواستم سرم گ

 و نگاه می کردم قصد خرید نداشتم فقط دوست داشتم به ویترین ها نگاه کنم

 گذشته بود که رسیدم خونه در حال که باز کردم با قیافه برزخی مهرداد رو به رو شدم4از  ساعت

 کجا بودي؟ - مهرداد

 ودمو بی تفاوت نشون بدمنکرد منم سالم نکردم سعی کردم خ سالم

 ...خرید -

 دستت درد نگیره؟ می خواي کمکمت کنم: پوزخندي زد مهرداد
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 چیز به درد بخوري پیدا نکردم که بخوام بخرم -

 داشته باش بات جبران کنم رونیب يریبدون اجازه م..دارم برات یاوکی ول... ا - مهرداد

 ...رم؟یاجازه بگ يانتظار دار يد یجواب تلفن هامو نم یوقت -

 : که گفت...از کنارش رد بشم خواستم

 مامان زنگ زد خونه نبودي واسه فردا و پست فردا لباس بردار دو روز میریم کرج -

 براي چی؟ -

 مامان می خواد پاگشامون کنه بعد هم واسه سیزده بدر می ریم باغ خاله ات - مهرداد

 باشه -

انقدر مهربون شده بود که .. هرداد بطور معجزه واري تغییر کرده بوددو روز خیلی بهم خوش گذشت رفتار م این

.. در کل آدمی بودم که چیزي تو دلم نمی موند این اخالقم هم خوب بود هم بد.. تمام اون رفتاراش از یادم رفت

اله که دیدم احساس کردم به جاي دو روز ده س ووقتی مامان و بابا ر.. اون دو روز همش خونه لیال جون بودیم

خاك برسرت حول بودي :آرش بغلم کرد همش میزد تو سرم و می گفت.. ندیدمشون دلم براشون تنگ شده بود

 ...کرد یکال مثل آدم هم ابراز احساسات نم...برام تنگ شده یلیمعلوم بود که دلش خ...زود شوهر کردي؟

آرش و محمود پسر .. ون میومدبه تو باغ خالم خیلی خوش گذشت انقدر خندیدیم که اشک از چشمام سیزده

 خاطره میشه: خالم همش عکس می انداختن صداي همه رو در آورده بودن ولی با پرویی تمام می گفتن 

*** 

 مهرداد دستم درد گرفت  -

 بزارش زمین خوب - مهرداد

 کثیف میشه -

 از دست تو االن درو باز میکنم - مهرداد

مهرداد همونطوري که ساك هاي .. رو باز سریع رفتم تو و کوله پشتیمو گذاشتم زمین خیلی سنگین بود مهرداد

 :تو دستشو میزاشت تو خونه گفت

 چقدر اینا سنگینه چی توشه؟ -

 خاله داده.. ترشی.. لواشک.. آب انار..رب انار.. همه چی -

 دستش در نکنه  - مهرداد
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 تو اتاق و یه دوش بگیرم تا خستگی از تنم بره بیرونهم روي مبل ولو شد منم رفتم  بعد

 آرام درو باز کن - مهرداد

 باز کردم و سرمو آوردم جلو درو

 ..جانم -

 ...رونیب رمیمن دارم م - مهرداد

 ...؟يریکجا م -

 منتظر نمون امیشام هم خونه نم رونیب مرمیدارم ...یپرس یچقدر سوال م - مهرداد

 ...بزنم رفت یبزار حرف نکهیبدون ا...کنه یم کاریوم نبود چکه معل يشد همون مهرداد باز

 مهرداد چرا داد میزنی؟ -

 دوس دارم:باز بیشتر داد زد مهرداد

 بخدا حالم خوب نبود -

 فقط یک ساعت وقت داري براي من شام درست کنی.. یک ساعت - مهرداد

 چرا اینطوري می کنی؟ -

 همین که گفتم - مهرداد

 ..مهرداد -

از صبح تا شب داري تو خونه ول می گردي هیچ غلطی .. مهرداد مهرداد نکن واسه من... ببند دهنتو - مهرداد

 فقط مفت خوري می کنی.. نمی کنی

 دستم اشکامو پاك کردم از روي مبل بلند شدم که دادش دراومد با

 بتمرگ سرجات - مهرداد

 ..خداگاه نشستم نا

 ست نکردي؟هان؟چرا شام د.. واسه من آبغوره نگیر - مهرداد

 دلم درد می کرد -

 فلج که نشده بودي - مهرداد

 چرا حرفمو باور نمی کنی؟... بخدا حالم خوب نبود قرص خورده بودم تا االن خواب بودم -

 ...نکن هیگر...خب حاال -دیکالفه دستشو تو موهاش کش مهرداد
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شدم که برم تو اتاق مهرداد صدام می کرد ولی من جوابشو ندادم خودمو روي تخت انداختم دوباره شروع  بلند

دیروز عادت ماهانه شدم و امروز دل دردم شروع شد انقدر درد داشتم مسکن خوردم و .. کردم به گریه کردن

گریه ام شدید تر ... رم داد کشید کهس درخوابیدم مهرداد از همیشه زود تر اومد خونه وقتی دید شام نداریم انق

ولی مشخص .. دلم نمیومد فحشش بدم... سر شام چه البشنگه اي بپا کرد.. شده چرا مهرداد نمی تونه درك کنه

زد و بعد اروم  یداد م شهیهم...دیواري کوتاه تر از من گیر نیورده.. بود از جایی پره که داره سر من خالی میکنه

خوام  یآروم م یزندگ هیدوست ندارم  یزندگ نیمن ا...شدیشکوند و بعد آروم م یمو  مدل شهیهم...شد یم

 ...نیهم

.. شب مهرداد با کمال پروگی ازم رابطه می خواست وقتی فهمیدعادت شدم مشتی به بالشت زد و خوابید آخر

 ....شده بود میمجهول زندگ نیبزرگ تر دیشا...کنهیرفتار م ينطوریمن موندم که چرا ا

**** 

چشمامو که باز کردم به صورت مهرداد که با لبخند نگام می ... با نوازش هاي مهرداد از خواب بیدار شدم صبح

 ...کرد نگاه کردم

 سالم صبح شما بخیر بانو - مهرداد

 صبح شما هم بخیر -

 گونمو بوسید و از روي تخت بلند شد مهرداد

 انه بدي؟نمیخواي به ما صبح 11پاشو تنبل خانوم ساعت  - مهرداد

 االن میام آماده می کنم -آروم گفتم یناراحت بودم ول هنوز

 شما نمی خواد صبحونه آماده کنی شما زحمت بکش بیا بخور - مهرداد

 باشه دستو صورتمو بشورم میام -

 بدو پس: همونطور که از در میرفت بیرون گفت مهرداد

تمو شستم به خودام تو آینه نگاه می کردم صور.. مهرداد چه مهربون شده.. این همه خوشبختی محاله منو

یاد داد هاي که سرم ... یاد دیشب افتادم.. دوباره غم نشست تو دلم.. چشمام بخاطر گریه دیشب پف کرده بود

بستم رژلب صورتی کم رنگی  لیپسموهاي فرمو باال سرم با کی...یک مشت دیگه آب زدم به صورتم.. می کشید

به میز صبحونه نگاه کردم اشتها برانگیز .. مهرداد پشت میزمنتظرم نشسته بود..خونهروي لبام زدم رفتم تو آشپز
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منم براي خودم لقمه هاي کوچیک می .. پشت میز نشستم مهرداد با لبخند بهم اشاره کرد که شروع کنم .. بود

 ...دیشب انقدر فجیح بود که هنوز دستام میلرزید وايدع.. گرفتم زیاد اشتها نداشتم

 پایین بود و داشتم با لیوان آب پرتقالم ور می رفتم که لقمه بزرگی اومد جلوي صورتم سرم

 چرا نمی خوري؟ بگیر اینو - مهرداد

 ...دستش گرفتم و تشکر کردم شروع کردم به خوردن از

 با من قهري؟ - مهرداد

 کردم دوست نداشتم بفهمه سعی کردم بغضم روي صدام تاثیر نزاره بغض

 نه -

 ی دونی آرام من معذرت خواهی بلد نیستمم - مهرداد

 باشه -

 آشتی؟ - مهرداد

 قهر نبودم که آشتی کنم -

 آفرین دختر گل قهر ماله بچه هاست تو که بچه نیستی - مهرداد

هرچی فکر می کردم با عقل ... دوباره به میز صبحونه نگاه کردم...صبحونشو خورد و از خونه رفت بیرون مهرداد

نکنه ...داد امروز همون مهردادي بود که دیشب بخاطر شام درست نکرن سر من داد زد؟مهر..جور در نمیومد

یعنی واسه معذرت ... تو خونه نداشتیم شوخیلی ها.. دوباره به میز نگاه کردم... شخصیت دو قطبی داشته باشه؟

چی میشد همیشه "رمبا خودم زمزمه ک... اونم مهردادي که از خرید کردن متنفره؟.. خواهی از من رفته خرید؟

 "مهربون باشی؟

 صداي داد مهرداد از خواب پریدم داشت با موبایلش حرف میزد از

 ... غلط کرده - مهرداد

- ...... 

 میام اونجا می کشم اون پیره سگو - مهرداد

- .... 

 کاوه با من بحث نکن آدرسو بده - مهرداد

- ... 
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 بفهم.. ناموسمِِ روش غیرت دارم:دوباره داد زد مهرداد

- ... 

 خودش گه خورده که می خواد - مهرداد

- ..... 

 منتظرم.... یا آدرسشو میدي یا میرم دم خونشون - مهرداد

 :صورتش از عصبانیت سرخ شده بود با نگرانی گفتم... و پرت کرد روي مبل برگشت سمتم گوشی

 مهرداد چی شده؟ -

 هیچی - مهرداد

 چی شده؟.. چرا انقدر عصبانی شدي؟ -

 آرام من اصال اعصاب ندارم گیر نده - مهرداد

صداي اس ام اس گوشیش بلند شد گوشیشو از روي مبل برداشتم تا ببرم بدم بهش که ... هم رفت تو اتاق بعد

 از اتاق پرید بیرون با اخم به من و گوشی تو دستم نگاه کرد

 داشتی چیکار می کردي؟ - مهرداد

 هیچی به خدا:با خشم اینو گفت که ترسیدم با صداي لرزون گفتم نقدرا

 گوشی من دست تو چیکار میکنه؟:اومد نزدیک تر  مهرداد

 می خواستم بیارم برات -

 رو از دستم کشید گوشی

 فقط یکباره دیگه دستت به گوشیم بخوره من می دونم و تو...یک بار - مهرداد

 ..بخدا من -

 خوام صداتو بشنومخفه شو نمی  - مهرداد

 دوباره رفت تو اتاق و لباس پوشیده از اتاق اومد بیرون...شدم نتونستم هیچ حرفی بزنم الل

 یک دقیقه دیر کنی من رفتم.. میام دونبالت آماده باش بریم فرودگاه12سر ساعت  - مهرداد

همیشه ...؟ من چقدر بدبختممهرداد چرا با من اینطوري می کنی... تا درو بست زدم زیر گریه..گفت و رفت اینو

مردي و که عاشقشم بهم میگه .. من که ندیدم.. ولی کوش؟... میگن یک سال اول ازدواج قشنگ ترین دورانِ
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فقط ازم رابطه می .. من اضافی ام تو این خونه...احساس میکنم که منو نمی خواد.. سرم داد میزنه.. خفه شو

 که اونم تا چند وقت دیگه حتما می کنه.. دست روم بلند نمی کنه فقط.. برام ارزش قائل نیست... خواد و غذا

باید ..اشکامو پاك کردم.. ریختن فایده اي نداشت اینو میدونستم که با گریه کردنم چیزي درست نمیشه اشک

 ..در اولین فرصتی با مهرداد حرف بزنم

با ریمل حجم دادم بر عکس همیشه که فقط رژ و ریمل میزدو سایه سبز تیره اي به چشمام زدم و  مژهامو

 رژلونه آجري به گونه هام زدم از خوشگل شدنم که مطمئن شدم لباسامو پوشیدم

تو  تنها حسن زندگی کردن با مهرداد...تو تنم گشادتر وایمیستاد... پوزخند زدم.. سبز ارتشیمو تنم کردم  مانتوي

بود براي همین 11:45ساعت ..کمی عطر زدم... شال سبز کرمو که خیلی خوشگل بود سرم کردم..این دو هفته

.. تا درو باز کردم مهرداد هم رسید جلوي در.. در آپارتمان و قفل کردم 11:55تا مهرداد بیاد کفشامو تمیز کردم 

 درو باز کردم و سوار شدم

*** 

 ...ونانداختم تو بغل لیال ج خودمو

 لیال جون دل براتون تنگ میشه -

 منم همین طور عزیزم قول می دم بهتون سر بزنم - جون لیال

 تورو خدا مراقب خودتون باشید -

 توام همین طور گلم - جون لیال

مامان و لیال جون هم ..اصال یدونه بود..خون گرم... مهربون..دانا...فهمیده..با شعور... این زن ماه بود چقدر

رو بغل کردن در آخر لیال جون مهرداد و در آغوش گرفت و در گوشش حرف می زد مهرداد هم فقط همدیگه 

 :می گفت

 ...باشه مادر من.. چشم..چشم

 اینکه از بغل هم در اومدن لیال جون بهم اشاره کرد که برم نزدیک تر بعد

 جانم -

 آرام جون خوبی بدي دیدي حاللم کن - جون لیال

 شما هم منو حالل کنید جز خوبی چیزي ندیدم -

 ...خوشحالم که تو مهرداد با هم ازدواج کردین... تو جاي دختر نداشتمو برام پر کردي  - جون لیال
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 مرسی -

درسته اینجا ...مهرداد کله شقه ولی تو دلش چیزي نیست اگه یه روز اذیتت کرد به خودم زنگ بزن  -جون لیال

 نیستم ولی از همون جا گوششو می پیچنم

 :ولی با لبخند گفتم "اینطوري باید هر روز بهت زنگ بزنم"دلم گفتم  تو

 )آره جون خودم(مهرداد که ماهه جز خوبی چیزي نداره -

 ...یچقدر سخته تظاهر کردن به خوشبخت...کردن يسخته آبرو دار چقدر

 خوشحالم از زندگیت راضی - جون لیال

اینکه خانواده خودم کنارم بودن ولی احساس اینو داشتم که با ... با رفتنش احساس تنهایی کردم.. جون رفت لیال

 ...یکی از حامی هامو از دست دادم

... از نگاه هاي نینا به مهرداد خوشم نمیومد.. مامان و بابا و خاله اینا رو براي ناهار به رستوران دعوت کرد مهرداد

با اینکه با مهرداد قهر بودم ولی دوست نداشتم کسی بفهمه براي ... ولی خوشبختانه مهرداد سرش پایین بود

د بعد از ناهار هر چقدر اسرار کردم که بیان ظاهر سازي هم که شده می خندیدم ولی مهرداد اخماش تو هم بو

خونه ما قبول نکردن تا ازشون جدا شدیم مهرداد اخماشو بیشتر کرد تو هم بدون هیچ حرفی منو دم خونه پیاده 

 ...حتی خداحافظی هم نکرد.. کرد و رفت

به  یبلند شدم نکاه.. دتلفن زنگ ز... امشب باید با مهرداد حرف بزنم..انداختم روي مبل و چشمامو بستم خودمو

 شماره رو نمی شناختم...کار تلفن انداختم يدیآ

 بله -

 سالم خانوم با آقا مهرداد کار داشتم -

 می تونم بپرسم شما؟.. سالم خونه نیستن -جواب دادم ...زن بود هی يصدا

 ببخشید شما اونجا کار می کنید؟... نسیم هستم خودشون میشناسن -

 ..؟ببخشید متوجه نمی شم -

 شما کی مهرداد می شید؟ -نسیم

 من همسرشم شما؟ -

 کثافت:زیر لب گفت نسیم

 با من بودین؟ -
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 نه نه اصال ببخشید خانوم شما کی با مهرداد ازدواج کردین؟  - نسیم

 شما شوهر منو از کجا می شناسید؟... نمی فهمم چه لزومی داره جوابتونو بدم؟ -

 ...خانوم متاسفم که می خوام اینو بگم ولی شوهرتون براي من مزاحمت ایجاد می کنه -نسیم

 .. حرف دهنتو بفهم مهرداد از این کارا نمی کنه -شدم سرخ

 ...امروز رفته جلوي خونه خواستگار من آبرو ریزي کرده...من کاریش ندارم ولی اونه که میاد سمتم  -نسیم

آره مهرداد ...مهرداد منو دوست داره... نه مهرداد این کارو نکرده...شی و گذاشتمادامه حرفاشو نشنیدم گو دیگه

من عاشق مهردادم ... اگه دوستم نداشت که اینکارو نمی کرد.... دوستم داره مگه اون روز برام میز نچیده بود

 ....ستین لنتینه مهرداد اهل خ...ستین انتیمهرداد اهل خ...مهرداد من پاکه... بهش شک نمی کنم

**** 

مهرداد با صورت برافروخته اومد باالي سر من ... کبیده شدن در به دیوار سرمو از زیر پتو آوردم بیرون با

 :عصبانیت از چشماي قرمزش میبارید داد زد

گمشو از این ... پاشو لشتو جمع کن... تو گه خوردي که زن منی... تو گه خوردي با نسیم حرف زدي - مهرداد

 خونه بیرون

واسه منی که زنش بودم غیرتی ... مهرداد واسه یکی دیگه غیرتی شده بود...نسیم راست بود... راست بود پس

واسه نسیم بخاطر خواستگارش غیرتی شد ولی منو می خواد این موقع شب از خونه اش بیرون ... نشده بود

 ...کنه

 :عربده اي که زد به خودم اومدم با تته پته گفتم با

 چی شده؟ -

 :فریاد کشید هردادم

 ..واقعا می خواي بدونی چی شده؟..چی شده؟ -

کرد سمتم با یک حرکت منو از تخت بلند کرد و به سمت کمد پرتم کرد افتادم روي زمین مچ دستم  حمله

 خیلی در می کرد

 خنزل پنزالتو جمع کن برو خونه بابات - مهرداد

 ..چی شده؟ چرا زده به سرت -

 :چنان زد توي صورتم که احساس کردم فکم شکست چونمو گرفت و داد کشیدحمله کرد سمتم  مهرداد
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 دختر آشغال.. تازه اون روي منو ندیدي.. من زده به سرم؟ -

 :چشماي اشک آلود توي چشماش نگاه کردم با

 ..مهرداد من که کاري نکردم تو چر -

 :وسط حرفم پرید

 یاي منیتوي احمق باعث تمام بدبخت...هه...تو کاري نکردي؟ -

مهرداد از روي زمین بلند شد روي ... بهت نگاش کردم مگه چیکار کرده بودم که باعث بدبختیش شده بود با

 تخت نشست کالفه بود از تمام حرکاتش مشخص بود که چیزي داره اذیتش میکنه

 بعد هم گم می شی از زندگیم بیرون..فردا می ري تقاضاي طالق می کنی - مهرداد

نمی تونستم حتی پلک .. شوکه شده بودم ... از اتاق رفت بیرون صداي شکسته شدن از آشپزخونه میومد مهرداد

مهرداد به من گفت طالق؟ مگه ما چقدر با هم زندگی .. بزنم به جاي خالی مهرداد روي تخت نگاه کردم

ا ازدوج کردیم که دوهفته چر ست؟دوهفته براي طالق گفتن زود نی.... فقط و فقط دو هفته.. کردیم؟ دو هفته 

 اي طالق بگیریم؟ کجاي کارم اشتباه بود؟

از اتاق اومدم . آره مهرداد منو دوست داره حتما شوخی میکنه.. حتما داره شوخی میکنه... روي زمین بلند شدم از

ی بر میرم سمتش حت... نمی دونستم مهرداد سیگاریه.. تو حال مهرداد لم داده روي مبل داره سیگار می کشه

 دستمو میزارم روي دستش... همیرم جلوش زانو می زنم توي صورتم نگاه میکن.. نمی گرده سمتم

 خیلی شوخی بی مزه اي بود اصال خوشم نیومد -

 خشونت دستشو از زیر دستم کشید بیرون و از روي مبل بلند شد  با

گمشو از ...حمقی که هیچی نمیفهمهتو یه دختر ا..نه باهات شوخی ندارم من حالم ازت بهم می خوره - مهرداد

 جلو چشمم

 :که اشک می ریختم گفتم  همونطور

 فقط بگو چرا؟ -

 چرا چی؟ - مهرداد

 تو که از من حالت بهم می خوره چرا باهام ازدواج کردي؟ -

 :با بدجنسی گفت مهرداد

 ...چون احمق تر از تو گیرم نمیومد -
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 چاي رو میزارم روي میز  سینی

 بفرمایید -

 نونمم -

خودمو از روي میز برمی دارم بدون اینکه منتظر بشم خنک بشه چند لقوپ ازش می خورم دهنم میسوزه  چاي

 .. ولی نه به اندازه ي دلم

 آرام خانوم حالتون خوبه -

 "بهتر از این نمیشه"میزنم پوزخندي

 نمی خواین حرفتونو بزنید؟.. خوبم -

 شما کی اقدام میکنید؟...چطور بگم...چرا -

 براي چی؟ -

 براي طالق -

 مگه قرار بود اقدام کنم؟ -

 مهرداد که می گفت قرار طالق بگیرین -

آقا کاوه من نگفتم که می خوام طالق بگیرم اگه مهرداد خیلی دوست داره طالقم بده خودش بره درخواست  -

 طالق بده

 ی شیدمن نمی فهمم شما که قرار نیست با هم زندگی کنید چرا از هم جدا نم -کاوه

 من درخواست طالق بده نیستم اینو به مهرداد بگید  -

 دارین لجبازي می کنید؟ -کاوه

 اینوهمه می دونند... من اصال لجباز نیستم -

 پس چرا نمی خواي طالق بگیري؟ -کاوه

 ببخشید ولی اینش به خودم مربوطه -

 کامل چایشو می خوره دوست ندارم کسی از دستم ناراحت باشه رفتارم درست نبود درسکوت

 اگه ناراحتتون کردم معذرت می خوام -

 من درك می کم -کاوه

 میشه یک خواهی ازتون بکنم؟... ممنون -
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 بله حتما -کاوه

 می خوام با مهرداد حرف بزنم -

 چرا می خواي خودتو کوچیک کنی -کاوه

 ی خوام این کارو بکنم کار دیگه اي باهاش دارمنه نه اصال نم -

 بهش میگم امشب بیاد ببینتتون.. باشه -کاوه

 ممنون -

 ....از رفتن کاوه فکرم کشیده شد به اون شب شوم صداي التماس هام و مهرداد دوباره تو گوشم پیچید بعد

اگه ... تو عشقو ازم گرفتی...ول زديتو با اون مظلوم نماي هات مامانمو گ.. تو زندگیمو خراب کردي تو - مهرداد

 ... توِ احمق نبودي من االن با نسیم ازدواج کرده بودم

حرصش که خالی ...انقدر سیلی زد تو صورتم که گوشه لبم پاره شد...دیونه شده بود.... حمله کرد سمتم مهرداد

ند شدم صورتم می سوخت شد کبوندتم به دیوار چندتا فحش بهم داد و رفت روي مبل نشست از روي زمین بل

چقدر سخت ... ضعیف باشم تمنمی خواس... روي مبل روبه رویش نشستم احساس می کردم قلبم درد می کنه

 چقدر سخت بود برام به آرومی پرسیدم...بود که نشکنم

 چرا باهام ازدواج کردي وقتی انقدر ازم بدت میاد؟ -

 به حرف اومد که به نظر آروم تر میومد بعد از چند دقیقه مهرداد

 اگه مامان راضی میشد من با نسیم ازدواج کنم من مجبور نمی شدم با تو ازدواج کنم - مهرداد

 ..نمی فهمم -

 ...تو هیچی نمیفهمی - مهرداد

 ..خواهش میکنم انقد -

چی می خواي بدونی؟ می خواي بدونی که چطور آوردمت تو زندگیم؟ در یک کالم بهت .. خفه شو - مهرداد

اگه تو براي مامان خودشیرین بازي .. با تو ازدواج نمی کردم مامان سند زمین هارو به نامم نمی کرد میگم اگه

باید ... در نمیوردي مامانو راضی می کردم که با نسیم ازدواج کنم ولی مامان از وقتی تورو دید ازت خوشش اومد

 تک رو زندگیم نیوفتیهمون شب که کنار ایستگاه اتبوس وایساده بودي می کشتمت که مثل بخ

 گرفتم یعنی بخاطر چندتا زمین با من ازدواج کرد؟ پس من چی؟ آتیش

 فردا میري درخواست طالق میدي - مهرداد
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دونستم  یهمون موقع هم م...کردم و التماسش کردم لیداشت از دستم می رفت من مثل حماقتمو تکم مهرداد

 یخودم غرورم و له م يدارم با دست ها...کنم یم کیوچدونستم که دارم خودمو ک یاشتباه همون موقع هم م

 ...دمیند یه لحظه هم توش خوشیکه  یزندگ....یزندگ نینگه داشتن ا يکردم برا یباز هم تالش م یول...کنم

**** 

 تو به کاوه چی گفتی؟ - مهرداد

 اگه منظورت قضیه طالقِ به کاوه هم گفتم من درخواست طالق نمی دم -

 ی خوري دختره هرجاییتو گه م - مهرداد

 هرجاي امثال توان که با دل آدما بازي می کنند: آرام مرد که صبوري می کرد اون

 خفه ببند دهن گشادتو - مهرداد

 ...ومدیاز دهنم در نم یدوم یگفتم ول یم یکی...من چرا انقدر ضعیفم که با یه داد الل می شم.. الل شدم دوباره

 میري درخواست میدي شیرفهم شد - مهرداد

 من درخواست نمی دم -گفتم محکم

 به زور میبرمت - مهرداد

 نمی تونی -

چرا خودتو منو از این زندگی کوفتی خالص نمی کنی؟ من انقدر ازت بدم میاد :مالیم تر از قبل می گه مهرداد

 بیا برو درخواست بده برو پی زندگیت..که نمی خوام ببینمت

 من نمی خوام طالق بگیرم -

 چرا فکر می کنی با موندنت منو به دست میاري - مهرداد

 من نمی خوام تورو به دست بیارم فقط نمی خوام طالق بگیرم -

 نمی خوام جلوي چشمم باشی... من اصال نمی خوام ببینمت - مهرداد

 من از اینجا میرم -

 اون وقت کجا؟:پوزخند مسخره اي میزنه مهرداد

 ه اجاره می کنمخون -

 با کدوم پول؟ - مهرداد

 با پول جهیزیه ام و مهریه ام -
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 مهریه هم می خواي؟ - مهرداد

 آره حقمه -

 من مهرتو نمی دم - مهرداد

 ازت شکایت می کنم -

 ...خنده اي کرد و از روي مبل بلند شد خنده اش عصبیم می کرد مهرداد

 می دونی براي چی می خندم؟ - مهرداد

 :ید ادامه دادسکوتمو د وقتی

فکر می کنی اگه درخواست طالق ندي من درخواست طالق می دم تو هم نصف اموال من صاحب می  -

 اوکی نمی خواد درخواست طالق بدي فقط عواقبش با خودته...شی

 فکر کردي همه مثل تو پول پرستن؟ واقعا که احمقی: به جانب می گم حق

 م دندونام شکستدستش چنان کبوند تو دهنم که احساس کرد با

تو احمقی که بوي ترشیده شدنت همه جارو برداشته بود فقط ... چه زري زدي؟ به کی گفتی احمق؟ - مهرداد

تا من اومدم نمیدونستی چطور خودتو قالب کنی حاال هم براي پول من ... منتظر بودي یکی بیاد خواستگاریت

 نقشه کشیدي 

واقعا انقدر ... کردي با خودت؟ فکر می کردي من دوستت دارمچی فکر می : مسخره اي کرد و ادمه داد خنده

 احمقم؟

 :بود و دورم میچرخید و براندازم می کرد وایستاده

با این ) با دست به هیکلم اشاره کرد... (هیچ وقت روز عروسیمون یادم نمیره داشتم منفجر می شدم از خنده -

 ...خجالت میکشیدم کنارت بشینم.. هیکل خیکیت با اعتماد به نفس لباس عروس پوشیده بودي

بش درآورد و چند لحظه بعد گوشیشو از جی... در اومده بود ولی مهرداد بی توجه به حالت من ادامه می داد اشکم

مهرداد دستشو انداخته بود دور شونه اش دختره مثل باربی ها بود ..عکس یه دختر بود... گرفت جلوي صورتم

که معلوم بود عمل شده، پوست برنز و  االالغر، قد بلند، چشماي سبز،لب هاي پروتز شده دماغ کوچیک و سر ب

 ...مو هاي لخت کاهی رنگ
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انقدر سفیدي که که آدم ... کوتوله که هستی...تمام هیکلتو که چربی گرفته... یقه من اینه نه توببین سل - مهرداد

فقط به درد رو  نمیب یمیدونی االن که دقت می کنم م) نگاه چندش آوري به هیکلم کرد(حالش بهم میخوره

  يخور یتخت م

 :خنده چندش آوري کرد و گفت بعد

بره اینم مطمئن باش که من درخواست  نییروز آب خوش از گلوت پا هیم زار یدرخواست نده ولی نم - مهرداد

 بده نیستم

 :به سمت در رفت دستش به دستگیره بود که گفت مهرداد

از این .. تا سکه رو میدم بعدم یک هفته بیشتر وقت نداري که از این خونه بري14مهریتو میدم اونم فقط  -

 ..من انتظار نفقه نداشته باش خونه هم که بري هیچ پولی بهت نمی دم از

 کردم یتر از اونچه که تصور م نیسنگ...بود نیحرف هاش سنگ...که کوبید و رفت درو

**** 

انقدر بد تحقیرم کرد که .. تحقیرم کرد،دلم شکوند انقدر بد دلمو شکوند که صداي قلبِ شکستمو شنیدم  مهرداد

انقدر سرم داد کشید .... شکوند که اذت نفسمو از دست دادم انقدر غرورمو... داشت باورم میشد براي مهرداد کمم

نه من کاره بدي نکرده بودم که بخوام اشکال  یول.. و بهم فحش داد که داشت باورم میشد من کاره بدي کردم

 .و از خودم ببینم

آیینه نگاه  در دستشویی و باز کرد به صورتم توي"نه نمی خوام جلوي مهرداد کم بیارم"روي زمین بلند شدم از

خیلی هم دلت بخواد سفید به این "صورتمو شستم به پوست سفیدم نگاه کردم.. کردم چقدر چشمام پف کرده

 "کنم اسیباید یک فکر اس"مسواکمو بر می دارم و دندونامو مسواك می زنم "خوشگلی

**** 

 دوباره سرم داد کشید سحر

 ...چرا نمی خواي طالق بگیري؟.. چرا انقدر احمقی؟ -سحر

 ترو خدا بس کن پشیمونم نکن از اینکه بهت گفتم -

 بگو چرا نمی خواي از این اورانگوتان طالق بگیري؟... چرا یه دلیل بیار -سحر

 تو نمی تونی درك کنی... ولم کن -

 حتما قابل درك نیست که نمی تونم درك کنم -سحر
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 ول کن.... ستیآره قابل درك ن -

 برداشت و به سمت در رفتاز روي مبل بلند شد کیفشو  سحر

 من با تو به نتیجه اي نمی رسم میرم با مامان و بابات حرف می زنم شاید اونا حریفت بشن... اوکی -سحر

 ..سحر:توي چشمام جمع شد با التماس گفتم اشک

چرا تو چراشو بگو به قران کمکت می کنم بگو چرا :به قیافه داغونم نگاه انداخت و گفت.. برگشت سمتم سحر

 می خواي زندگیتو خراب کنی؟

 :خودم نبود دوباره اشک ریختم یکم که آروم شدم شروع کردم دست

امان اینا دارن می رن م...شاید به نظرت احمقانه بیاد ولی من نمی تونم قصه خوردن مامان و بابا رو ببینم -

 ... مشهد

 خوب برن چه ربطی داره -سحر

 ...سحر بابام -

 گلومو به درد آورده بغض

 عمو چی؟ -سحر

 دکترا گفتن حداکثر یک سال ... بابام زیاد وقت نداره -

 ...با ناراحتی سرشو تکون داد سحر

 خودش میدونه؟ -سحر

 ...دارن میرن که این آخریا... دونهیآره م -

 امون نمیده سحر اومد کنارم نشست و بغلم کرد گریه

 هنوز نمیدونه که تو می دونی؟ -سحر

 به مامان گفته بود به منو آرش حرفی نزنه... نه نمی دونه -

 چی شد که فهمیدي؟ -سحر

اسمِ دارو هاشو نوشتم تو اینترنت سرچ کردم ...آخه بابا دارو مصرف نمی کرد...دارو هاشو دیدم شک کردم -

 به مامان گفتم اول انکار می کرد ولی بعد زد زیره گریه گفت بابا سرطان خون داره.. فهمیدم داغون شدموقتی 

 :سحر هم پا به پاي من گریه می کرد یکم که آروم شدم گفت... گریه ام شدت گرفت دوباره

 بخاطر عمو طالق نمی گیري؟ -
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 به نشونه تایید تکون دادم سرمو

 دلیل دیگه اي نداره؟ -سحر

اگه دوستم .. سحر من نمی خوام تو زندگی کسی باشم که منو دوست نداره من مهرداد و با عشق می خوام -

منو پس زد .. یک بار گدایی عشق کردم جواب نداد... یکبار التماسش کردم که نره رفت...نداشته باشه نمی خوام

ی با من بد کرد ولی نمی خوام باعث نمی خوام بیشتر از این خودمو خودشو آزار بدم مهرداد با اینکه خیل

مطمئن باش تنها دلیلی که اسم مهرداد تا االن . خوشبختی اش بشم اگه بابا مریض نبود حتما طالق می گرفتم

 ..تو شناسنامه فقط و فقط بخاطر باباست نمی خوام با این حالش براي من قصه بخوره

 چرا قصه بخوره ولی اگه بفهمه با طالق گرفتنت به آرامش می رسی -سحر

یادت رفته برات تعریف کردم دختر خاله مامانم یک سال بعد از ازدواجش ..یچی میگی که به عقلت شک کنما -

به مامان باباش هم می گفتن دخترت ...همه بهش طنه میزن که خوب شوهر داري نکردي... طالق می گیره

بابا با طالق منم کنار بیاد با حرف مردم ...کلی پشتشون حرف درآوردن...ناپاك بوده که شوهرش طالقش داده

 هام ییزن دا يکنار نمیاد اونم حرف ها

 :کمی تو فکر فرو رفت بعد با ناراحتی میگه سحر

 حاال می خواي چیکار کنی؟ -سحر

 

 از این خونه میرم -

 مگه دیونه شدي؟... چی؟ -سحر

میلیونی بفروشمشون 14سکه و طال می تونم  مهرداد قرار مهریه مو بده با این وضع خراب...نه دیونه نشدم -

با اونا می .. پول جهیزیه اي هم که بابا به حسابم ریخته هست از کادوهاي عروسیمون هم نصفش براي منه

 ...تونم یه سوییت جمع و جور براي خودم اجاره کنم

این فکر نکردي که به به ...درستم که مونده.. اومدي و اجاره کردي با چه پولی می خواي زندگی کنی؟ -سحر

 یه دختر تنها خونه اجاره نمی دن؟

 :کشیدم و گفتم آهی

 چرا فکر کردم ولی مجبورم شانس مو امتحان کنم -

*** 
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بس راه رفته بودم پاهام درد می کرد خسته و کوفلته سوار اتوبوس شدم امروز هم دست از پا دراز تر دارم بر  از

پولم که کمه،به زن تنها هم که خونه نمی دن،یا اگر هم بدن ... نمیشه خونه پیدا نمیشه که... می گردم خونه 

از یک طرف ...نمی دونم چیکار کنم...نداره نیتبا آدم تیک می زنن ، یا اگر هم بدن محلش انقدر بده که ام

 ... دیگه نمی خوام ریخت مهرداد و ببینم از یک طرف هم جایی رو ندارم که برم

تو خونه کیفو همون جلوي در انداخنم روي زمین خودمم روي مبل از حال رفتم انقدر خودمو پرت کردم  تقریبا

 ..خوابم میومد که گشنه و تشنه خوابم برد

 چشمامو باز کردم و روي مبل نشستم... احساس بوي سیگار از خواب بیدار شدم از بوي سیگار متنفر بودم با

 چرا اینجا خوابیدي - مهرداد

 خسته بودم -

 مگه کاري هم می کنی که خسته شی - مهرداد

 اونش به خودم مربوطه -

 پاشو آماده شو بریم - مهرداد

 کجا؟؟؟ -

 پاشو بهت می گم - مهرداد

 من با تو هیچ جایی نمیام... الزم نکرده -

 دستی تو موهاش کشید مهرداد

 آرام حوصله دعوا و جر بحث ندارم پا شو - مهرداد

 یام نداري که نداري من با تو جاي نم -

عصبی از روي مبل بلند شد سیگارشو خاموش کرد رفت جلو اپن آشپزخونه دست کرد تو جیبش کاغذي  مهرداد

 ..در آورد بعد هم رفت سمت در

اینو بدون یک ... با پول مهریه ات برات یه جاي کوچیک اجاره کردم... تا فردا وقت داري از اینجا بري - مهرداد

 پاپاسی هم دیگه بهت نمیدم

 به دستگره گرفت ولی درو باز نکرد ودستش

 براي آخرین بار بهت می گم درخواست طالق می دي یا نه؟ - مهرداد

 ..نه -
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مطمئن باش خسته ات می کنم خودت با پاي خودت میري طالق ... اوکی پس بچرخ تا بچریم - مهرداد

 میگیري

 ...زیاد نچرخ سردت گیج میره -

 ...قلبتو گرفته تو نگران خودت باش چربی دوره - مهرداد

 اونش به تو ربطی نداره -

 ...از ما گفتن بود - مهرداد

 .بعد از اینکه چندتا تیکه ریزو درشت بارم کرد رفت مهرداد

روي اپن برداشتم و گذاشتم توي جیب مانتوم،از اونجایی که با لباس بیرون خوابیده بودم مانتوم چروك  کاغذ

داشتم شالمو سرم می کردم که صداي در ... ساده اي عوضش کردمشده بود رفتم تو اتاق و با مانتو مشکی 

 ..اومد، مهرداد با اخماي تو هم اومد تو اتاق

 کجا دوباره شال و کاله کردي؟ - مهرداد

 مگه نگفتی براي خونه اجاره کردي دارم می رم ببینمش -

 کرد تو جیبش کیلیدي درآورد و گرفت سمتم دست

 بدم بیا یادم رفت کیلیدشو بهت - مهرداد

 و گرفتم از دستش  کیلید

 اجاره ماهیانه اش چقدره؟ -

 تومن خیلی چونه زدم دیگه کم تر از این نمی شد250ماهی  - مهرداد

 باشه دستت درد نکنه -

تعجب بهم نگاه کرد شاید انتظار نداشت ازش تشکر کنم ولی چه اشکالی داره؟ درسته دلموشکوند و اذیتم  با

 ...که خودم نتونستم بکنم يکار..کرد ولی ازش ممنون بودم که برام خونه پیدا کرد

 خواهش می کنم:سعی کرد خودشو خونسرد نشون بده کمی لحنش مالیم تر شد مهرداد

 می خواي بري اونجا؟ - مهرداد

 آره -

 وایسا می رسونمت  - مهرداد

 خودم برم راحت ترم -
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 هر جور مایلی حداقل تا سر خیابون اصلی میرسونمت - مهرداد

 باشه -

خونه که بیرون اومدیم مهرداد رفت سمت پارکینگ منم رفتم جلوي در اصلی منتظرم شم تا مهرداد ماشین و  از

 یقه بعد مهرداد اومد داشتم سوار می شدم که یکی مهرداد و صدا کرداز پارکینگ در بیاره چند دق

 مهرداد... مهرداد -

 از ماشین پیاده شد و مرد جوونی که صداش می کرد و بغل کرد مهرداد

 چه عجب داداش ما شما رو دیدیم کم پیدایی... به آقا سعید گل - مهرداد

 ...نه که تو خیلی بهم سر می زنی -سعید

 یر کاراي کارگاه ام خودت که میدونی درگ - مهرداد

 الکی بهونه نیار بچه ها خیلی سراغتو می گیرن -سعید

 که گفت تازه منو دید که کنار ماشین مهرداد وایسادم با دست به من اشاره کرد اینو

 معرفی نمی کنی؟ -سعید

 دچشمش به من افتاد لبخندیو که از دیدن سعید به چهره اش اومده بود محو ش مهرداد

 آرام همسرم - مهرداد

 خوشبختم آرام خانوم سعید هستم دوست دوران دانشگاه مهرداد -تعجب کرد سعید

 دیخوشبختم آقا سع یلیخ -

 داشتیم؟ نه داشتیم؟ مارو عروسی دعوت نمی کنی؟ -با اخم مهرداد و نگاه کرد سعید

 شرمنده داداش - مهرداد

 :چرا این حرفو زدمنمی دونم .. معلوم بود که خیلی ناراحت شده سعید

شرمنده آقا سعید مهرداد خیلی اسرار داشت عروسی مفصل بگیریم ولی من دوست نداشتم عروسی نگرفتیم  -

 میکرد یمگر نه حتما دعوتون م

 ...نمی دونم چرا نخواستم مهرداد جلوي دوستش شرمنده باشه چرا کارشو توجیح کردم... سعید باز شد اخماي

ما جدا شد سعید پسر خیلی مهربونی بود وقتی می خندیدید چشماش ریز می شد مثل از کمی حرف زدن از  بعد

 ... اینکه اونم تازه ازدواج کرده بود
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اگه می فهمید عروسی گرفتیم خیلی از دستم ناراحت می شد ..ممنون که جلوي سعید ازم دفع کردي  - مهرداد

 که دعوتش نکردم

 نیازي به تشکر نیست جبران خونه اي که برام کرایه کردي -

متر میشد ولی خوش مدل بود حال مستطیلی شکلی داشت که سمت 40ي قشنگی بود با اینکه بزور  خونه

راستش اتاق خواب بود و روربه روي اتاق خواب حموم کوچیکی بود و کنارش دستشویی، سمت چپ پذیرایی 

نور ...پنجره ي بزرگ  کخواب ده متري بود که کمد دیواري تقریبا بزرگی داشت با ی اتاق... آشپزخونه نقلی بود

گیر خوبی داشت در کل از خونه خوشم اومد محلش هم محله بدي نبود فقط مونده بود خرید وسایل براي 

 ...خونه

**** 

 حموم اومدم بیرون طبق معمول سحر داشت تلفن حرف می زد از

 باشه عزیزم قربانت بدرود.. اوکی...م هستنه بابا حواس.. آره -سحر

 با کی حرف می زدي؟ -

 کشت منو از بس گفت با مامانم اینجوري رفتار کن اونجوري رفتار کن.. وحید -سحر

 حاال مادر شوهرت خوب هست؟ -

 دست رو سرم نذار که درد میکنه عفریته اي براي خودش همش بهم تیکه میندازه -سحر

 نگ شدهدلم براي لیال جون ت -

 گفتی منم دلم براش تنگ شده کاش مهرداد هم مثل اون بود -سحر

 :یاد آوري مهرداد دوباره بغض نشست و گلوم سحر که فهمید بغض کردم خندید و با شیطنت گفت با

 بپوشون خودتو دلم خواست -

 ي به در خورد تقه ا. گرفت از این ادا اطواراش با خنده هیزي بهش گفتم و رفتم لباسامو عوض کردم خندم

 بیا تو سحر -

 اومد توي اتاق و نشست لبه ي تخت سحر

 آماده شو دیگه -سحر

 االن آماده می شم -
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مو هامو صاف کردم کج زدم پشت گوشم اصال حوصله آرایش نداشتم ولی سحر اسرار کرد که آرایش  جلوي

براي خونه وسایل بخریم از اینکه سحر امروز قرار بود با سحر بریم . کنم منم رژ لب قرمزمو زدم و لباس پوشیدم

می شدم بدون اینکه به چیزي  هکارم بود خیلی خوشحال بودم وقتاي که تنها می شدم همش به یه نقطه خیر

 ... فکر کنم احساس افسردگی می کردم ولی نمی خواستم کمرم خم بشه

ل خونشو براي فروش گذاشته بره هلند براي همین هم وسای شهیاز فامیل هاي سحر می خواست براي هم یکی

از اونایی که دوسال بیشتر از . بود به پیشنهاد سحر اول رفتیم اونجا تا اگه از وسایلش خوشم اومد از اونا بخرم

دست دوم خریدم اینطوري بیشتر پس  زموازدواجشون نمی گذشت تمام وسایلشون نو بود بیشتر لوازم مورد نیا

تلویزیون ،میز نهار خوري، کمد و دوتا فرش ازشون خریدم با اینکه نمی  انداز می کردم سرویس خواب ، مبل ،

 .خواست پولشو بگیرن ولی من بهشون دادم

 

 :چهل و یکم پست

انقدر تو این یک هفته کار کرده بودم که شب ها .. هفته اي می شد که توي خونه جدید مستقر شده بودم یک

بعد از ... می شدم روز از نو روزي از نو باز هم کار و کارو کارصبح،صبح هم که بیدار  6می خوابیدم تا 9ساعت 

خوب ظاهرش خیلی خوب شده بود  لییک هفته خونه تمیز و مرتب شد البته مقداري لوازم نیاز داشتم و

 ...مخصوصا اینکه وسایلی که خریده بودم اصال مشخص نبود که دسته دومه

کاري باهات ":این مدت مهرداد و یک بار بیشتر ندیدم اونم اومده بود تا باز هم تهدیدم کنه همش می گفت تو

منم اصال جوابشو نمی دادم دروغ  "می کنم که تا آخر عمرت یادت نره تا اون روي منو ندیدي برو طالقتو بگیر

 ..خونسرد نشون می دادم رمواهچرا هنوز انقدري دوستش داشتم که با این حرفاش دلم بگیره ولی ظ

هم از دستم دلخور بود که چرا بهش زنگ نمی زنم چرا نمی رم خونشون خبر نداشت من در حال اسباب  مامان

اصال دوست نداشتم مامان از رابطه منو مهرداد چیزي بفهمه همین طوریش براي بابا غصه می ... کشیدي بودم

 غصه می خورد بیشترازدواجش نگذشته خیانت دیده خورد اگه می فهمید یدونه دخترش یک ماه از 

*** 

از اونجایی که دو روز پشت سر ... از دو هفته بالخره رفتم دانشگاه خیلی سخت بود با مترو می رفتم کرج بعد

هم دانشگاه بودم تصمیم گرفتم اون دو روز برم خونه خودمون مامان اول مخالف بود که مهرداد تنها میمونه 
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اي دو روز تنها زمانی بود که احساس می  رانبعد از دو روز اومدم ته..احت کردم که مهرداد راضیِولی خیالشو ر

 .کردم همون آرام سابقم ولی تا پامو از خونمون گذاشتم دوباره احساس تنهایی به سراقم اومد

ردم که سنگینی نگاه با کیلید باز کردم اول کیفو کالسورمو انداختم توي خونه ،داشتم بند کفشمو باز می ک درو

هنگ کردم این تو ... کسی و احساس کردم سرمو که بلند کردم مهرداد و دیدم که با پوزخند داره نگاهم می کنه

 خونه ي من چیکار میکنه؟

 

 تو اینجا چیکار می کنی؟ -

 خونمه نکنه باید از تو اجاه بگیرم؟ - مهرداد

 چی چی و خونمه برو اونور می خوام بیام تو -

 ..نمی دونم چرا پوزخندش انقدر حرصم می داد پسره کهیر... خودشو کشید کنار من رفتم تو مهرداد

 کجا بودي ؟ - مهرداد

 با اینکه به تو ربطی نداره ولی دانشگاه بودم حرفیه؟ -

 ساعتست؟24دانشگاتون  - مهرداد

 اصال تو تو خونه ي من چیکار می کنی؟کیلید از کجا آوردي؟... چی؟ -

 خونه تو نه و خونه خودم - مهرداد

 ببخشیدا با پول مهریه ام اجاره اش کردي تازه اجارشو که تو نمی دي من قراره بدم اون وقت میشه خونه تو -

سکه مهرتو دادم دوما فکر کردي با پول 14اوال تو هیچ جارو امضا نکردي که مشخص کنه من  - مهرداد

 پس اینجا خونه منه پول پیش دادم  30سکه میشه جاي و اجاره کرد 14

 :حرفی بزنم که ادامه داد اومدم

 در ضمن تو اگه پول اجاره ماهانشو ندي باید از اینجا هم بري -

 کیلیدتو بده... اصال خونه خودت -

 هر وقت هم که بخوام میام اینجا به تو هم ربطی نداره...نمی دم - مهرداد

 به درك قفلشو عوض می کنم -

شدم رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردمو رو تخت دراز کشیدم داشتم به سقف نگاه  کشیدمو از کنارش رد پوفی

 می کردم که مهرداد عین گاو اومد تو اتاق
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 نگفتی - مهرداد

 تو چرا مثل چی سرتو میندازي پایین میاي تو؟ اینجا اتاق شخصیمه ها -

 اومد کنارم وي تخت دراز کشید و مثل من زل زد به سقف مهرداد

 میگم اینجا اتاق شخصیمه بعد میاي رو تختم دراز می کشی؟... هم شدي خوبه خل -

 برگشت سمتم و دستشو گذاشت زیر سرش  مهرداد

 دیشب کجا بودي؟ - مهرداد

 هر جاي که بودم به تو ربطی نداره -

 پوزخندي زدمو ادامه دادم بعد

 چیه غیرتی شدي؟ -

رتش نمی شد چیزي فهمید یک دفعه خم شد رو از حالت صو...گفتمو با پوزخند زل زدم تو چشماش اینو

چشماي بسته اش نگاه کردم منم ناخداگاه چشمامو بستم ولی همراهیش نمی کردم بعد از چند ثانیه ..صورتم

 :شد با طعنه گفت جداچشمامو باز کردم اونم چشماش باز بود تازه به خودم اومدم هلش دادم عقب تا ازم 

واسه کسی که خودم انداختمش دور چرا ..یگه هم بخوابی روت غیرتی نمی شمتو اگه تو بغل مرداي د - مهرداد

 باید غیرتی بشم؟

سوختن دلمو با تمام وجود احساس می کردم از روي تخت بلند شد و کیف پولشو که روي ...گرفتم آتیش

 ...به وجودم زنهیم یشیدونست با حرف هاش چه آت ینم...پاتختی بود برداشت و رفت به سمت در اتاق

 بهت پیشنهاد می کنم یه لیوان آب بخوري از کله ات دود بلند میشه باباي هانی - مهرداد

حرف و  نیانقدر سنگدل باشه که ا شدیباورم نم...پاشو از اتاق بیرون گذاشت مثل آتش فشان فوران کردم تا

 ...کنه؟با زنش رفتار  ينطوریکه ا يکدوم مرد....گفت منو انداخته دور یم...بزنه

 يزیتنها چ....اهمیبخت س نیا يزار زدم برا...دستمو گذاشتم رو صورتم و زار زدم...بکنم؟ تشویشکا یبه ک ایخدا

 ...بود وبیخواستم صبر ع یکه م

 بی خیال -سحر

 با دستم پاك کردم از دیروز که مهرداد و دیدم فقط گریه می کردم صدام به زور در میومد اشکامو

تو بگو سحر اگه وحید این کارو ..چطور می تونم بیخیال بشم وقتی تو چشمام زل زدو گفت انداختتم دور -

 باهات می کرد داغون نمی شدي؟
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تورو خدا انقدر به خودت فشار ... می دونم عزیزم درکت می کنم اگه من جاي تو بودم داغون می شدم  -سحر

 انقدر گریه نکن به فکر خودت باش...نیار

 نمی تونم به خدا...نمی تونم:گریه ام شدت گرفت  وبارهد

من نباید از خودم ضعف نشون بدم حاال که نمی خوام طالق بگیرم باید تحمل کنم ... دونستم حق با سحرِ یم

حاال که من براش مهم نیستم چرا اون برام مهم باشه؟چرا من رعایت ...تو این دو سه هفته خودمو داغون کردم

 ...یشه من کوتاه بیام؟ غرور شکسته شدمو از نو می سازمکنم؟ چرا هم

*** 

براي منی که به هزار امید و آرزو پامو گذاشته بودم تو خونه ... روز از گذشت تو این دو روز خیلی فکر کردم  دو

از دیشب با خودم عهد بستم که دیگه ضعیف نباشم، عهد بستم که دیگه . ي مهرداد و خفت و زاري پسم زد

داشت حالم از خودم بهم  گهید...تنشنکنم، عهد بستم بشم همون آرامی که همه با خنده اش می شناخ گریه

 کردن متنفر شده بودم هیاز گر...خورد یم

از خواب بیدار شدم دست و صورتمو شستم،یک لیوان شیر خوردم و آماده شدم برم پیاده روي بر عکس  صبح

ها بی زار بود به آقاي شیروانی و همسرش به نادر پسر ملیحه خانوم همه روزایی که از سالم کردن به همسایه 

سالم گرمی کردم و پر انرژي از در خونه زدم بیرون وسط هاي کوچه رسیده بودم که یه کوپه قرمز جلوي پام 

چقدر صداش ...ترمز کرد بی اعتنا بهش به راه خودم ادامه دادم چند قدم ازش دور نشده بودم که یکی صدام زد

 ... اینجا؟...امیر...آشنا بود برگشتم سمت صدا

 ا امیر تویی؟؟ اینورا؟ -

 داشتم از اینجا رد می شدم دیدمت  -امیر

 این وقت صبح؟اینجا؟ -

 حاال کجا می ري این وقت صبح؟...اتفاقی شد دیگه -امیر

 دارم می رم قدم بزنم -

 منم بیام؟ -امیر

 :دمیخند نیهم يبهتر بود برا ییتنها از

 و پرسش؟ یکین -

 لبخندي زد رفت سمت ماشینش امیر
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 پس بیا بشین با ماشین می ریم پارکی جایی قدم می زنیم -امیر

 باشه -

 ماشین که شدیم و امیر حرکت کرد سوار

 راستی کار شوهرت چی بود؟ -امیر

 کارگاه کانکس سازي داره -

 خوبه -امیر

 ....يومدین هم که میتو چی کار می کنی خیلی وقته ندیدمت؟عروس -

 تو ازدواج کردي دیگه یادي از ما نمی کنی...مایخودمون یول...دیببخش امینشد که ب -امیر

 سرم شلوغه به خدا دورادور حالتونو از سحر می پرسم -

 به پارك ماشینو پارك کرد پیاده شدیم نیم ساعتی میشد که در سکوت قدم میزدیم  رسیدیم

 بشینیم -امیر

 بشینیم -

یکی از نیمکت هاي پارك نشستیم داشتم به پیر مرد هاي که گروهی نرمش می کردن نگاه می کردم که  رو

 :امیر گفت

 می دونستی مامانم می خواست برام زن بگیره؟ -

 سحر یه چیزایی بهم گفت -

 سکوت نسبتا طوالنی کرد منم منتظر بودم ادامه ي حرفشو بزنه امیر

 ممن یکی دیگه رو دوست دار -امیر

 این که خوبه چرا به مامانت نمی گی -

 :به صورتش کشید و گفت دستی

 از دستم رفت -

 :گرد شد یعنی چی از دستش رفت؟ یعنی مرده؟ امیر ادامه داد چشمام

 درست زمانی که می خواستم باهاش حرف بزنم بهم گفتن که نامزد کرده... ازدواج کرد -امیر

 اوه واقعا متاسفم -

 می دونی دلم از چی می سوزه؟ -امیر
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 تکون دادم  سرمو

از اینکه زن کسی شده اصال الیقش نیست یه مرد عوضی که دنبال یکی دیگه است فقط نمی دونم چرا  – امیر

 با عشق من ازدواج کرده

 یعنی یکی دیگه رو دوست داره؟ -

 آره یکی دیگه رو دوست داره  -امیر

 چرا به دختر نمی گی؟ ) ثل منِِتو دلم گفتم م.. (بیچاره دختره  -

 می ترسم حرفمو باور نکنه -امیر

 چرا نباید باور کنه؟  -

 اگه به تو بگن مهرداد دنبال یکی دیگه است باور می کنی؟ -امیر

 "خبر نداري از باور هم گذشته بهش ایمان دارم"دلم گفتم تو

 اره اگه از کسی بشنوم که می شناسمش اره باور می کنم -

 :زد توي چشمام انگار می خواست حرفی بزنه اخر به حرف اومد زل امیر

 یعنی بهش بگم؟ -امیر

 اره اگه مطمئنی بهش بگو -

 :تو موهاش کشید گفت دستی

 ...آرام اون دختر تویی -

 ..چی؟ -

 :آروم تر از قبل گفتم... بلند اینو گفتم که چند نفر برگشتن سمتمون  انقدر

 چی داري می گی؟ شوخیت گرفته؟ -

 دیدم که مهرداد داشت قربون صدقه اش می رفت...بخدا خودم دیدم -امیر

 اینکه مهرداد قربون صدقه نسیم رفته باشه بغضم گرفت ولی اجازه ندادم اشکام راهشونو پیدا کنند از

 باور کن اگه می دونستم مهرداد خوشبختت میکنه هیچ وقت بهت نمی گفتم  -امیر

 می دونم -

 چیو میدونی؟ اینکه من خوشبخیتو می خوام یا اینکه مهرداد خیانت کرده؟ -امیر

 هر دوشو -
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 چی ؟تو می دونستی مهرداد بهت خیانت کرده؟ -امیر

 آره -

 هر لحظه عصبانی تر میشد دستاشو مشت کرده بود...چیو بهش گفتم همه

 چرا طالقتو نمی گیري؟:امیر

 نمی تونم  -

چرا نمی تونی؟ می خواي باهاش زندگی کنی که چی  -هاشو رو هم فشار داد و پر حرص گفتدندون  امیر

 بشه؟

 من با مهرداد زندگی نمی کنم ما از هم جداییم -

 یعنی چی؟ -امیر

 خونه هامون جداست،من تو یه خونه اجاره اي زندگی می کنم اون تو خونه خودش -

 بی غیرت - :زیر لب گفت امیر

 القتو بگیر عده ت که تموم شد میام خواستگاریتبیا برو ط -امیر

 من طالق نمی گیرم...چی می گی واسه خودت -

گفت  یم...انقدر اسرار کرد تا من دلیلمو بهش گفتم خیلی ناراحت شد ولی باز نظرش این بود طالق بگیرم امیر

 ینم...شهیدونستم که نم یمن م یول...و خراب کنم میبخشتم که بخاطرش زندگ یوقت نم چیبابام اگه بفهمه ه

 ...به غصه هاشون بشهاضافه  گهیغصه د هیخواستم  ینم...کنم سکیخواستم سر آرامش پدرم ر

 :از چند دقیقه سوار ماشین شدیم و منو رسوند جلوي خونه قبل از اینکه از ماشین پیاده بشم گفتم بعد

 نمی خوام کسی بفهمه امیر می خوام بهم قول بدي این چیزایی که شنیدي و فراموش کنی -

تا هر وقت که تو طالق بگیري قول ..من منتظرت می مونم...آرام...خیالت راحت نمی زارم کسی بفهمه -امیر

 می دم خوشبختت کنم

نمی تونم به چشم دیگه اي بهت نگاه کنم حتی اگه قبل از .... نیدوست می دونم هم هیمن تورو فقط  -

 داري جوابم بهت همین بودازدواجم هم بهم می گفتی که دوستم 

 چی کم دارم که ردم می کنی؟ -امیر

 يبه پا...ولی مثل برادرم می مونی خواهش می کنم دیگه ادامه نده من واقعا خسته ام...تو چیزي کم نداري -

 ..کنم یازت خواهش م نویا ریمن نمون ام
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نسبت  يحس فراتر چوقتیه...دوست بود هیمن فقط  يبرا ریام...نداشتم يچاره ا یکه ناراحت شد ول دمید

 ...کنم دوارشیام یخواستم الک ینم....بهش نداشتم

 :کیلید و از کیفم در می آوردم که گوشیم زنگ خورد شماره خونه مامان بود جواب دادم داشتم

 بله -

 ؟)کجایی(سالم خره کوجایی -آرش

 )چی کار داري؟(تو لباسام چکار داري؟ -

 )بیام خونتون(یِم خانه تانمیخواستم بیا -آرش

 ...اگه بفهمن منو مهرداد جدا زندگی می کنیم...نکنه بخواد بیاد خونمون دست پاچه شدم...واي نه...هنگیدم

 آرام کپ کردي؟ بابا شوخی کردم..الو  -آرش

 جون آرام؟ -

 ..به جون تو - آرش

 قلبم وایستاد فکر کردم می خواي چتر هاي رحمت و پهن کنی -

 زنگ زدم بگم مامان براي دوشنبه دعوت کرده... نم به موقعه اشاو -آرش

 من که دانشگاهم -

 تو که میاي اینجا مهرداد و هم بیار دیگه -آرش

 حاال بهت خبر می دم شاید این هفته نرم دانشگاه -

 ...به من ربطی نداره به مامان بگو -آرش

شت تلفن پیچوند منم مجبور شدم قول بدم که رو داد دست مامان، مامان هم لطف کرد و گوشمو از پ گوشی

دلمو زدم به دریا و زنگ زدم به گوشیش دو بار زنگ ...اگه نیاد چی؟...حاال مهرداد و کجاي دلم بزارم؟... میریم

 .زدم ولی جواب نداد

ت بیخیال شدم و رفتم تو حموم ، یک ساعت بعد حوله پیچیدم دوره خودمو از حموم اومدم بیرون رفتم سم منم

داشتم به امیر فکر می کردم هنوز باورم نمی شد امیر منو دوست ... آشپزخونه تا آب بخورم در یخچالو باز کردم

مثل دیونه ... همه غرورش منو دوست داشت؟ نامیر با ای...مگه نه اینکه من براش مثل سحر بودم...داشته باشه

خنده از روي لبم ...گفت یکی دیگه رو دوست دارهیاد حرف سحر افتادم که می ...ها بلند خندیدم امکان نداره

 ...پرید نکنه واقعا منو
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 ...دیونگی هم عالمی داره -

مهرداد با پوزخندي که تو این ...ترسیدم که بطري آب از دستم افتاد شانس آورم شیشه اي نبود که بشکنه چنان

 :چند وقت همیشه روي لباش بود نگاه تحقیر آمیزي بهم انداخت و گفت

 )کیلید ها رو برام تو هوا تکون داد(نه خوشم اومد دوباره رو دست خوردي - ردادمه

 :خودم اومدم اخمامو کشیدم تو هم به

 چند بار بگم حق نداري پاتو بزاري تو خونه من؟ -

 منم چند بار باید بهت یاد آوري کنم اینجا خونه ات نیست؟فقط اینجا مستاجري همین - مهرداد

 برو بابا توام -

محکم با باسن ...حوصله بحث کردن باهاشو نداشتم اومدم برم تو اتاق که پخش شدم کف آشپزخونه اصال

حتی نیومد کمکم  شعوریاونم عین قورباغه زل زده بود به من،ب...مهرداد... خوردم زمین اون هم جلوي چه کی؟

وا خاك ...شد من لیز بخورم ثباعکنه دستمو گذاشتم زمین که بلند شم دیدم بعله آب بطري که ریخته رو زمین 

واي بر ... یک لحظه سرمو گرفتم پایین که... چرا اینطوري نگام میکنه؟...بر سرم مهرداد خل شد رفت

در کسري از ثانیه چنگ زدم و حوله رو ...حوله اي که پیچیده بودم دورم افتاده بود رو زمین... خشکم زد...من

 ...گرفتم جلوي بدنم

 روتو کن اون ور -

 به خودش اومد پوزخند زد و روشو برگردونند مهرداد

مطمئن باش من از دمبه هاي تو . نه که خیلی خوش هیکل و باربی تشریف داري می ترسی بخورمت - مهرداد

 خوشم نمیاد

 آره راست می گی این من بودم داشتم تورو دید می زدم -

 چقدر اعتماد به نفس داريچه برسه به دید زدن ...آخه مال نگاه کردن هم نیستی - مهرداد

 گربه دستش به گوشت نمی رسید میگفت پیف پیف بو میده -

 کنارش رد شدم که مچ دستمو گرفت و چرخندتم سمت خودش از

بعدم تو فکر کردي چیزي و که تف می کنم بازم می خورم؟ اینم بدون اگه بخوام ...گوشت نه و دمبه - مهرداد

مگر نه ... خودته که نمی خواي با من بخوابی نه من نمی خوام خانومنمی تونی جلومو بگیري فکر نکن دست 

 من هر کاري بخوام انجام میدم
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از عصبانیت سرخ شده بود با اینکه با حرفاش آتیشم می زد صورتم خونسرد بود با خونسردي تمام زل  صورتش

لحظه احساس کردم کمرم نصف یه ...پوزخندمو که دید هلم داد عقب... زدم تو چشماي قهوه ایش و پوزخند زدم

مبل دستمو گذاشتم روي کمرم  ويشد کمرم خورد به اپن آخم در اومد مهرداد بی توجه به من رفت لم داد ر

 ... شروع کردم به ماساژ دادنش

 حقت بود -خونسر گفت مهرداد

 وحشی روانی:گذاشتم روي کمرمو زیر لب گفتم دستمو

 نشنیدم - مهرداد

 ندادم آروم رفتم تو اتاق لباسمو تنم کرد رفتم بیرون هنوز همون جا لم داده بود رفتم رو به روش نشستم جوابشو

 دوشنبه خونه مامانم دعوتیم -

 که چی؟:انداخت رو هم  پاشو

 دوشنبه کالس دارم بعد از دانشگاه می رم اونجا براي شام بیا -

 خودت تنها برو - مهرداد

 نمی شه تو نیاينمیشه مامان دعوت کرده  -

 حاال ببینم چی میشه - مهرداد

 اصال براي چی اومده بود؟. روي مبل بلند شد و بی هیچ حرفی رفت بیرون از

**** 

اردیبهشت  يشب کالس بودم خسته و کوفته تو ایستگاه اتوبوس نشستم،هوا خیلی خوب بود هوا7صبح تا 8 از

به چه هوایی تا چشمامو باز کردم کوپه ... ی کشیدمتک بود، من عاشق فصل بهارم چشمامو بستم و نفس عمیق

 امیر از ماشین پیاده شد. قرمز امیر دیدم

 سالم آرام خانوم منتظر اتوبوسی؟ -امیر

 سالم آره  -

 بیا می رسونمت -امیر

 مرسی خودم میرم -

 ...تعارف نکن -امیر

 آخه راهم بهت نمی خوره -
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 :و ببینم با تعجب پرسیداز قصد بهش گفتم می خواستم عکس العملش اینو

 مگه نمی ري خونتون -امیر

بالخره سوار شدم نه اینکه تو رو دربایسی بمونم نه فقط ...خودتو لو دادي من که می دونم آمار منو داري خوب

 تا حرکت کرد برگشتم سمتش...می خواستم از زیر زبونش بکشم

 چرا تعقیبم می کنی؟ -

 :چشماشو گرد کرد و گفت امیر

 کی؟ من؟ -

یا تو که ...نمی خواي بگی اون موقع صبح تو کوچه پس کوچه هاي تهران براي خودت گشت می زدي -

 شب قزوینی اومده بودي عظیمیه هوا خوري10همیشه تا 

 .......اتفاقی شد..من...نه بابا -امیر

 به حالت سکوت آوردم باال دستمو

ن کارو نکن با مهرداد بی مهرداد تو براي من مثل آرشی مثل ولی ای...بسه امیر من که میدونم چیکار می کنی -

 حیف توِ که وقتتو با من هدر کنی....به زندگیت برس يسپهر

 آرام بس کن -امیر

 نه امیر تو بس کن من اگه از مهرداد هم طالق بگیرم باز هم یک زن مطلقم تو فرصتشو داري -

 ...رام فرقی نمی کنه که که زنمن تورو می خوام ب...بس کن نمی خوام بشنوم -امیر

 :کمی باال بردم صدامو

 باید برات فرق کنه -

 به خودم ربط داره -امیر

نمی خوام ...اگه آرامشم برات مهمه انقدر عذابم نده...اگه واقعا دوستم داري عذابم نده...امیر خواهش می کنم -

نمی خوام با آزار تو عقده هاي که مهرداد ...ونمی خوام بگم بر...نمی خوام بد باشمو دلتو بشکنم...سنگ دل باشم

 ...رو دلم گذاشته رو خالی کنم

 :و سمتم گرفته بودو از دستش گرفتم اشکهاي که ناخداگاه ریخته بودمو پاك کردم و ادامه دادم دستمالی

 ...پشتوانه ام...همراهم...دوست خوب هی...می خوام بشی همون امیر گذشته..می خوام بمونی -

 باشه باشه تو آروم باش -امیر
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 قول می دي بشی همون امیر؟ -

 :دستی به صورتش کشید کامال مشخص بود که خیلی کالفه است بعد از چند دقیقه سکوت جوابمو داد امیر

تقصیر ... خیلی وقته دوستت دارم شاید از همون روزي که براي اولین بار دیدمت... خیلی سخته ...سخته -امیر

 ...اگه یه ذره زودتر... اگه...قصیر من بودمن بود همه اینا ت

اشتباه از من بود که زود دلمو ...فرق نمی کرد يزیچ یگفت یزودتر هم بهم م...نه تقصیر تو نیست -

 بیخیال قسمتم این بود، حاال قول می دي؟) زدم یلبخند مصنوع...(باختم

قول میدم دیگه باعث آزارت ...ولی ...آرام خیلی سخته باور کن نمی تونم االن همچین قولی بدم -امیر

قول می دم روزي بیام ...قول می دم اگه نتونستم با خودم کنار بیام دیگه من نبینی که باعث آزارت بشم...نشم

 پیشت که احساسم در برابرت مثل خواهر باشه

 کسی و که الیقت پیدا کنی... ممنون که درکم می کنی ایشاا...ممنون -

 منو تا جلوي خونه رسوندلبخند تلخی زد  امیر

**** 

 مرسی که رسوندیم -

 خواهش می کنم -امیر

 خداحافظ -

 ...شدم ادهیپ نیماش از

 ...آرام -امیر

 بله -برگشتم

 چهرش مشخص بود که ناراحت زل زد تو چشمام از

 مراقب خودت باش  -امیر

بگم تو هم همینطور که متوجه اخم شدید و نگاه خیره امیر به سمت در خونمون شدم سرم و که  اومدم

 چرخوندم دیدم مهرداد داره با پوزخند مارو نگاه می کنه اومد سمتمون

 سالم -

 بی توجه به من خم شد تو ماشین تا امیر دست بده مهرداد

 سالم آقا امیر - مهرداد
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تش بود و هر لحظه عمیق تر می شد جوابشو داد و دست مهرداد و تو دستش با همون اخمی که تو صور امیر

 :گرفت و باهاش دست داد معلوم بود خیلی دستشو فشار داده که مهرداد با لحن شوخی ولی کامال جدي گفت

 چه زوري هم داري داداش -

 کپک هم اسم خوبیه ها براش...من موندمو این کپک...پوزخندي زد و خداحافظی کرد و رفت امیر

 اوهو چه غیرتی شد:با تمسخر گفت مهرداد

 ...توجه بهش رفتم سمت خونه بی

*** 

 مهرداد جان - مامان

 بله مامان - مهرداد

نبه ها شام خونه ماین، آرام هم که از این هفته هر دوش... هفته پیش که ارام اومده بود اینجا بهش گفتم - مامان

 فرداش کالس داره همین جا بخوابین

 نه مامان ما زحمت نمیدیم بهتون - مهرداد

این چه حرفیه ما که آخر هاي شهریور میریم مشهد هم ما بیشتر شما رو می بینیم هم آرام راحت میره  - مامان

 دانشگاهش

 ... مخالفت نکن...راست میگه مهرداد -بابا

 هرچی شما بگین چشم مزاحمتون میشیم - مهرداد

***** 

از شام آرش توي اتاق برامون رختخواب پهن کرد خودشم رفت تو حال بخوابه، آرش در اتاقو بست مهرداد  بعد

 :تیشرتشو با یک حرکت درآورد همونطوري که روي دشک میشست گفت

 

 چرا نگفتی شب اینجا بودي؟ - مهرداد

 :تو موهام سرمو ماساژ می دادم بی تفاوت گفتمهامو باز کردم دستمو کردم  مو

 دلیلی نداشت بگم -

 خوشم نمیاد وقتی ازت سوال می پرسم جوابمو ندي - مهرداد

 می تونی سوال نپرسی  -
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 بخوام سوال می پرسم تو هم باید جواب بدي - مهرداد

 حتما جواب می دم شک به دلت راه نده...هه -

 منو مسخره می کنی؟ - مهرداد

 خودت خودتو مسخره می کنی  -

 گرفت حرصش

 حالیت می کنم وایسا - مهرداد

 هیچ کاري نمی تونی بکنی: هامو باال انداختم و گفتم شونه

 می بینی - مهرداد

 یه حرکت دستمو کشید سمت خودش که باعث شد بیوفتم روش  تو

 گفتم که می بینی  - مهرداد

 ار داداومدم از روش بلند شم محکم منو به خودش فش تا

 کجا با این عجله؟ - مهرداد

 ولم کن -

 چرا؟ جات که خوبه - مهرداد

 کهیر می زنم دستت به من می خوره -

 واسه من زبون درازي می کنی؟...از خداتم باشه - مهرداد

یک حرکت جاشو با من عوض کرد و روم خیمه زد مچ دستامو توي دستش گرفت هرچی تقال می کردم نمی  با

 تش در بیارمذاشت دستمو از دس

 روانی دستمو ول کن -

 بگو غلط کردم - مهرداد

 غلط کردي -

 نه واقعا تنت می خواره - مهرداد

 نه فکر نکنم -

 امشب یه کاري باهات می کنم که التماسم کنی... چرا می خواره - مهرداد

 مهرداد که فهمید ترسیدم خنده ي شیطانی کرد....نکنه بخواد...لرزید تنم
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 یمنو از خودت منع کن یتون یدر هر صورت ما هنوز زن و شوهریم نم...یديدرست فهم - مهرداد

*** 

 می خواي چی کار کنی؟ -

 چیه؟ترسیدي؟ - مهرداد

- ... 

 کاره بدي نیست ، ما هم که به هم محرمیم مشکلش چیه - مهرداد

 مهرداد تو رو خدا -لب زدم عاجزانه

 بگو غلط کردم کاریت ندارم - مهرداد

 اشتباه کردم خوبه؟ -

 نه خوب نیست باید بگی غلط کردم - مهرداد

 مهرداد خواهش می کنم -

 لحظه بیشتر فشارم میداد مچ دستام درد می کرد هر

 خودت خواستی - مهرداد

  دیبعد صورتشو عقب کش يلحظه ا...صورتش با صورتم و به صفر رسوند فاصله

 فوق العاده بود  -زنان گفت نفس

 از روم بلند شو -گفتم ملتمسانه

 نشنیدم بگی غلط کردم - مهرداد

 غلط کردم خیالت راحت شد: اشکم داشت در میومد دیگه

 تو چشمام حلقه زده بود ولی اجازه نمی دادم که بچکه روي گونه هام اشک

 خوب حال نمی خواد گریه کنی از اول زبون درازي نکن که به غلط کردن نیوفتی - مهرداد

 کمی آروم تر شده بود ولی هنوز روي من خوابیده بود لحنش

 بلند شو می خوام بخوابم -

کنارم دراز کشید یک دستشو گذاشت زیر سرش و زل زد به ...دستامو ول کرد و از روم بلند شد مهرداد

سقف،چراغو خاموش کردمو سر جام دراز کشیدم پشتمو کردم به مهرداد و اجازه دادم اشکام بریزن،دستمو 

 کشیدم روي لبام درد می کرد حتما کبود شده
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 ..آرام -بعد گفت قهیدق چند

 چیه؟ -

 آروم بود  لحنش

چرا خودتو منو از این وضعیت نجات نمی دي؟ من دوست ندارم آزارت بدم بیا برو درخواست طالق بده  - مهرداد

که بهت عالقه ندارم  هم منو هم خودتو خالص کن، من میرم دنبال زندگیم تو هم برو دنبال زندگیت،من

 دوست داشتن یک طرفه به جایی نمی رسه تو ضرر می کنی

 :ندادم مهرداد هم ادامه داد جوابشو

 االن دارم اینا رو میگم که اگه یه روزي حرص نخوري که چرا زودتر طالق نگرفتم - مهرداد

ورتی که حالم ازت بهم آقاي اعتماد به نفس من ازت متنفرم چرا فکر می کنی عالقه اي بهت دارم در ص -

  میخوره

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 پوزخند صدا داري زد مهرداد

پس بگو بخاطر نصف مال و اموالم نمیري درخواست بدي می خواي من درخواست بدم که منو تیغ  - مهرداد

 این پنبه رو از گوشت بکش بیرون من هزار تومن هم بهت نمی دم چه برسه به نصف دارایم...بزنی

 مال و اموالت ارزونی خودت -

 نه تپل خانوم هنوز اون روي من ندیدي... منو بگو دلم برات سوخت  - مهرداد

 :بی تفاوت گفتم":مگه بد تر از اینم می تونی باشی؟"دلم گفتم تو

 هرکاري دلت خواست بکن مهم نیست -

 بستم بخواب رفتم چشمامو

*** 

 :مهرداد با صداي خواب آلودي گفت...شد یمانع تکون خوردنم م يزیچ هی یخواستم تکون بخورم ول یم

 بخواب  - مهرداد

 ولم کن -
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 جان من همین جا بخواب - مهرداد

 مهرداد بلند شو -

 همین جا بخواب خانوم خوشگله - مهرداد

اصال نمی تونستم تکون بخورم بیخیال ... بود انقدر خوابش میومد که به یک دقیقه نکشیده دوباره خوابید منگ

بوي عطري که همیشه به خودش میزد و من عاشقش بودم ..تم ولی مگه خوابم می بردشدم و چشمامو بس

هنوز ...ولی هنوز دوستش دارم اددلم براش تنگ شده بود با اینکه خیلی عذابم د... خوابو از چشمام گرفته بود

 ...هنوز...هنوز...آغوششو دوست دارم

نه آغوششو می ...بدترین نحوه ممکن شکوند فکر کنم نباید به مهرداد فکر کنم نباید به کسی که دلمو به نه

 تو یک لحظه تصمیم گرفتم از بغلش بیام بیرون مهرداد لیاقت آغوش منو هم نداره ... نه عطر تنشو...خوام

 اخمامو کردم تو هم. دادم مثل برق گرفته ها از خواب بلند شد گیج بود نمی دونست چی شده هلش

 یاد بغلم کنیخوشم نم...بهت گفتم ولم کن -

 روانی خواب بودما - مهرداد

 بکش کنار خودتو...به من چه -

 خوشت میاد یکی تورو همین طوري بیدار کنه؟ وحشی - مهرداد

 اتفاقا یه بار منو اینطوري از خواب بیدار کردن -

 عقده شده بود برات؟ می خواي تالفی کار دیگران وسر من خالی کنی؟ - مهرداد

 ...شب بخاطر اینکه به نسیم گفته بودم زنتم بدتر از این بیدارم کردي و کتکمنکنه یادت رفته اون  -

 بگیر بخواب...ولش کن ..بسه -شد یعصب مهرداد

از خواب  ينطوریمهرداد طاقت ا...دلم آتیش می گرفت ... بد بود تنم می لرزید یاد اون شب که میوفتادم حالم

 ...م کرده بودباها يدوست چه کار ینم یشدن و نداشت ول داریب

*** 

کالس 8بود باید آماده می شدم برم دانشگاه 6:45صداي آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم ساعت  با

مهرداد خواب بود به چهره اش نگاه کردم اصال به این چهره نمی خورد بد باشه رفتاراش به قیافه اش ...داشتم

دقیقه اي بود که زل زده بودم 5اومدم که ناخداگاه مالفه رو روش کشیدم وقتی به خودم ...نمی خورد
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دونم چرا انقدر خودمو با  ینم..فکرش هم آزار دهنده بود...سرمو تکون دادم تا مهرداد و ازش بیرون کنم...بهش

 ...دادمیفکرش آزار م

بعد از دانشگاه ...شده امو از خونه زدم بیرون تا دانشگاه خودمو لعنت می کردم که مالفه رو کشیدم روش آماده

 .با مترو برگشتم خونه خسته و کوفته رفتم خوابیدم

************** 

 مامان زنگ زده بود می خواست با تو هم حرف بزنه گفتم رفتی بیرون خرید - مهرداد

 خودم بهش زنگ می زنم -

 نمی خواد گفت یک ساعت دیگه زنگ میزنه پاشو بیا اینجا - مهرداد

 خودم زنگ میزنم میگم کارم طول کشیده -

 شک کرده:کالفه گفت مهرداد

 به چی؟ -

 به رابطه منو تو این چندمین دفعه اي که می پیچونمش نمی خوام بفهمه ما جدا زندگی می کنیم - مهرداد

 هات به نامت شده براي تو چه فرقی داره تو که زمین -

 اگه مامان من بفهمه خاواده تو هم میفهمن تو که اینو نمی خواي...مزخرف نگو - مهرداد

- ... 

 پس بیخود براي من کالس نزار تو این مورد خاص با هم همکاري می کنیم - مهرداد

 کی اونجا باشم؟ -

 تا نیم ساعت دیگه زودتر بیا که حرفامونو یکی کنیم - مهرداد

 .ه زود برسم مجبور شدم با آژانس برم ،با اینکه کلید داشتم ولی ترجیح دادم زنگ خونه رو بزنماینک براي

 دست به سینه به در تکیه داده بود مهرداد

 مگه کلید نداري؟ - مهرداد

 علیک سالم علیکم -

 این چه طرز حرف زدنه؟ - مهرداد

 همینی که هست خیلی هم دلت بخواد -

 رو به باال گرفت دستشو
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 از این به بعد با کیلید درو باز کن... خدا شفات بده - دادمهر

 از این به بدي وجود نداره -

 گوشه کاناپه انداتختم و شالمو درآوردم و نشستم رو کاناپه کیفمو

 خوب بیا حرفامونو یکی کنیم -

مزدي سه شنبه شب خونه سحر خوابیده بودي،جمعه صبح استخر بودي با دوستات،چهارشنبه شب نا - مهرداد

 دوستم دعوت بودیم تو آرایشگاه بودي،امروز هم رفته بودي خرید

 اینا رو می تونستی پشت تلفن هم بگی  -

 بده منو بیشتر ببینی؟ - مهرداد

 نه که از قیافه ات خوشم میاد؟ -

 پسر به این خوش تیپی خوش قیافه اي جنتلمنی) با دست به خودش اشاره کرد(از خداتم هست - مهرداد

 کو؟ -

 چی کو؟...کوه که اون باالست - ردادمه

 همین پسره که می گی...نمکدون -

 آخی مشکل بینایی هم پیدا کردي؟ در اولین فرصت برو چشم پزشکی - مهرداد

 اونی که به دکتر نیاز داره تویی نه من -

 جاش بلند شد رفت تو آشپزخونه از

 چایی می خوري؟ - مهرداد

 اصوال تو هواي گرم شربت می خورند -

 برات خوب نیست چاق می شی - مهرداد

 تو نگران خودت باش -

 آشپزخونه سرشو آورد بیرون  از

تازه من ایرادي ندارم که بخوام نگران خودم ...بدبخت واسه خودت می گم هیچ مردي نگات نمی کنه - مهرداد

 باشم

- ایرادت اخالق کپک زدت 

 حداقل وقتی میشینم جاي دو نفرو نمی گیرم - مهرداد
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 م جاي دو نفرو بگیره ولی بوي گند اخالقش همه جا رو نگیرهآد -

 به جز خودم آدمی تو این خونه نمی بینم - مهرداد

 بهت حق میدم چون من فرشته ام -

 :شربتی گذاشت روي میز همونطور که بغل دستم می شست گفت لیوان

 فرشته خیکی داریم مگه؟ - مهرداد

 چشم بصیرت می خواد که تو نداري کپک -

 کردم لیوان شربتو بردارم که زد رو دستم تدس

 مال منه نه تو - مهرداد

 میمردي براي منم درست می کردي؟ تشنمه -

 دیگه چی؟ - مهرداد

 همین حداقل آب بیار -

 چرا باید آب بهت بدم؟ - مهرداد

 تشنمه خب -

 برو بیرون براي خودت آب معدنی بخر - مهرداد

 سنگ دلی تمام شربتشو خورد با

 یگرم حال اومدج - مهرداد

ساعتی میشد که نشسته بودم روي کاناپه ولی هنوز لیال جون زنگ نزد مهرداد هم کنارم نشسته بود با  یک

 تبلتش بازي می کرد

 لیال جون چرا زنگ نزد؟ -

 چقدر غر می زنی زنگ می زنه دیگه - مهرداد

 زنگ تلفن بلند شد مهرداد گوشی گرفت سمتم  صداي

 بیا تو جواب بده - مهرداد

 :و از دستش گرفتم و جواب دادم گوشی

 سالم لیال جون -

 سالم آرام جان خوبی قربونت برم - جون لیال
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 مرسی شما خوبین؟آقا مهرشاد و خانومش خوبن؟ اونجا راحتین؟ -

 ما هم خوبیم،دلم خیلی براتون تنگی شده - جون لیال

 ما هم همین طور -

 می شد باهات حرف بزنم نگرانت شده بودمتو این چند وقته ن - جون لیال

 ببخشید من خونه نبودم -

 گفتم شاید مهرداد فراریت داده - جون لیال

 :نگاه به مهرداد کردم که زل زده بود به من به دروغ گفتم یه

 مهرداد که آقاست -

 اذیتت که نکرده؟ - جون لیال

 "خبر نداري چه بال هاي سر آورده"

 مهرداد خیلی مهربونه -

 خدا رو شکر - جون اللی

دقیقه اي هم مهرداد حرف 5دیگه با لیال جون حرف زدم و خداحافظی کردم و گوشی و دادم دست مهرداد  یکم

 زد و قطع کرد

 بیشتر از اینکه نگران من باشه نگران توه - مهرداد

 پسرشو میشناسه -

 تو مارمولکی - مهرداد

 زنگ بزن به آژانس...اینو نگی چی بگی -

 به من چه - مهرداد

اولین کاري که کردم براي خودم آب خریدم خیلی تشنه ام ...هیچ حرفی کیفمو براداشتم و از خونه زدم بیرون بی

 "شمر"بود 

 .تاریکی هوا مجبور شدم دربست بگیرم بخاطر

*** 

 بیا دیگه -سحر

 یه حرفی میزنیا وقتی مهرداد نیست بیام که چی بشه خودتون برین دیگه -
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 خب تنها بیا سپهر هم میاد -سحر

 دیگه بدتر نمی گن آرام چرا بدون مهرداد اومده -

 میگیم مسافرته -سحر

 نمیشه سحر جان -

 میایم دنبالت8 -سحر

از صبح تا حاال گیر داده امشب بریم شهر بازي،منم بدون مهرداد نمی تونم برم با ...آقاي گاو قطع کرد مثل

 وي وحید و سپهر نمیشه تنها برماینکه خیلی دوست دارم برم ولی جل

 برداشتم براي سحر اس بزنم من نمیام گوشیمو

 "گوساله جان من نمیام الکی نمی خواد بیاي دنبالم،خودتون برین خوش بگذره"

 ...فکر مهرداد بودم که براي مهرداد فرستادم تا اس فرستادم فهمیدم یکی زدم تو سرم با این حواس پرتم تو

 :مهرداد بود...م اس اومددقیقه بعد اس ا دو

 "دارم میام اونجا برام ناهار درست کن..گوساله خودتی"

 دارم برات کپک... تازه ناهار هم میخواد...به من میگه گوساله ..پرو

تو اتاق تا لباسامو عوض کنم و دستی به صورتم بکشم یه تونیک قرمز با شلوارك سفیدي که بلندیش تا  رفتم

دوست داشتم جلوي مهرداد مرتب باشم کم چاقیمو تو سرم نمی کوبند حاال بخواد تیپ و زیر زانو بود برداشتم 

برداشتمو به انگشت هاي پام زدم  موپوفی کشیدم و لباسمو تنم کردم الك قرمز... قیافه مو هم مسخره کنه

 .تر بشه کارم که تموم شد کمی ریمل زدم و رژ لب قرمزِ معرفمو مالیم روي لبام کشیدم که فقط کم سرخ

دقیقه اي نبود که شروع شده بود که صداي چرخیدن کلید و 10اتاق اومدم بیرون و لم دادم جلوي تلویزیون  از

 توي فقل اومد

 من باید سالم کنم؟ - مهرداد

 نه -

 خوبه که میدونی پس سالمت کو؟ - مهرداد

 خوام سالم کنمالزم نیست سالم کنی دلیل نمیشه منم ب...به قول خودت کوه که اون باالست -

 ا اینطوري هاست - مهرداد

 هم اومد کنارم نشست بعد
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 چی داري نگاه می کنی؟ - مهرداد

 مگه نمی بینی؟ فیلم -

 اسمش چیه؟.. هه هه - مهرداد

- Supernatural 

 :فیلم بود که کستیل داشت با دین حرف می زد،مهرداد پوزخندي زد و با تنه گفت آخرهاي

 چرا زبون اصلی نگاه می کنی؟ تو که حالیت نمیشه - مهرداد

 من هم پوزخند زدم متقابال

 ...دهیفهم...خوش به حال تو که می فهمی -

 شدم رفتم تو آشپزخونه یک لیوان آب خوردم بلند

 ناهار چی داریم؟ - مهرداد

 بیف استراگانوف -

 از این کارا هم بلدي؟...نه بابا - مهرداد

 ما اینیم دیگه -

 چرا بوش نمیاد؟ - مهرداد

 هود زدم مهندس -

 حاال اماده است؟ گشنمه...اوهو مهندس - مهرداد

 دقیقه دیگه میارمش5 -

از تعجب داشت شاخ در میاورد یه .دقیقه بعد سینی به دست از آشپزخونه اومدم بیرون،سینی گذاشتم جلوش5

 نگاه به من می کرد یه نگاه به سینی،چشماش داشت در میومد

 بخور دیگه...نیوفته -

 "نه خوب شده"نون بر داشتم براي خودم لقمه گرفتم گذاشتم تو دهنم خونسرد

 اینکه نیمروِ..این - مهرداد

 که چی؟ -

 منو سر کار گذاشتی؟ مگه نگفتی بیف استراگانوف داریم؟ - مهرداد

 من به این میگم بیف استراگانوف -
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 لقمه دیگه براي خودم گرفتم قبل از اینکه بزارم تو دهنم یه

 ن مهمون خرِ صاحب خونه استاز قدیم گفت -

 برو بابا من نمی خورم - مهرداد

اینم از سرت زیاده تو توي خونه . من لیال جون نیستم که نازتو بکشما خوردي خوردي، نخوردي هم به جهنم -

 این همه ریخت و پاش کردم برات)اشاره به نیمرو و نون کردم(من ... ات یک لیوان آب هم بهم ندادي

 که ندادم دوست داشتمندادم  - مهرداد

 دوست داشتم)اداشو درآورم(ساله ها حرف میزنه2اه اه حالم بهم خورد عینِ بچه  -

 خنده اش گرفته بود  مهرداد

 حاال که اسرار می کنی می خورم - مهرداد

 من که اسرار نکردم،خواستی بخور...واا -

 مشغول خوردن شد غذاش که تموم شد یک کالم هم تشکر نکرد مهرداد

 براي کی میخواستی اس ام اس بفرستی که اشتباه فرستادي به من؟ - ردادمه

 زدم روي پیشونیم یکی

 اه یادم رفت بهش اس بدم...سحر -

 کجا می خواستین برین؟ - مهرداد

 فضول و بردن جهنم -

 بی شوخی - مهرداد

 به تو چه.... من با تو شوخی ندارم-

 داري از اخالق خوبه من سو استفاده می کنیا - مهرداد

 براي خودت اسپند دود کن اخالقت چشم نخوره -

 من که بالخره میفهمم - مهرداد

 عمرا بهت چیزي بگم -

 اشکال نداره نگو خودم میفهمم - مهرداد

 عمرا اگه بفهمی اعتماد به عرش -

 شرط؟ - مهرداد
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 اگه من بردم باید برام عربی برقصی اونم نیم ساعت...شرط -

 باشه - مهرداد

 قبوله؟ -

 اگه من بردم تو چیکار میکنی؟... آره قبوله،چرا تعجب کردي؟ برات حبیبی نورالعین میرقصم - مهرداد

 از اونجایی که امکان نداره تو ببري هر چی تو بگی -

 طالق - مهرداد

 ...هرچی جز این -

 وکی گفتی هرچی دیگها - مهرداد

 من که از خودم مطمئنم..هرچی -

 یه چیز کوچیک...آهان...اوم بزار فکر کنم....جوجه رو آخر پاییز میشمرند خانوم - مهرداد

 خب؟ -

 اونو به موقعش می فهمی - مهرداد

*** 

تو بغلم گرفتمو  تو اتاق دراز کشیدم روي تخت با اینکه کاره خاصی نکرده بودم باز هم خسته بودم،بالشتمو رفتم

چشمامو بستم چند دقیقه اي نشده بود که احساس کردم دشک تخت باال پایین رفت چشمامو باز کردم دیدم 

 مهرداد اومده کنارم دراز کشیده

 تعارف می کنی؟ -

 تعارف چی؟ - مهرداد

 پاشو..چه لمیم داده...برو پایین ببینم -

 خوابم میاد - مهرداد

 اصال تو اینجا چیکار می کنی پاشو برو ببینم ناهارتم که خوردي -

 خونه خودمه دوست دارم بمونم - مهرداد

 باشه بمون ولی نه رو تخت من -

 تخت تو توي خونه منه پس مال منم هست - مهرداد

 از رو تختم بلند شو -
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 نگام کرد شیطون

 بلند نشم می خواي چیکار بکنی؟ - مهرداد

 باشه اینطوریه دیگه -

 رحمیلَ -خندید،مهرداد ریز

 رحمیلَ یخدي:و گفتم خندیدم

 "حالیت می کنم وایسا"روي تخت بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون از

 اتاق و باز کردم مهرداد روي تخت دراز کشیده بود رفتم باالي سرش در

 بلند می شی یا نه؟ -

 که چشماش بسته بود خندید و نوچی کرد همونطور

 اشکالی ندارهباشه  -

.... باورش نمی شد... کل هیکلش خیس شده بود...عین فنر از جاش پرید... آب سرد و خالی کردم روش پارچ

قیافه ..قیافشو که دیدم بلند زدم زیر خنده انقدر خندیدم که دلم درد گرفت نشسته بودم زمین فقط می خندیدم

صورت مهرداد هر لحظه عصبانی ...شدخندم بیشتر میاش انقدر خنده دار شده بود که هر دفعه نگاش می کردم 

 تر می شد

 بخند وقت گریه ات هم میرسه - مهرداد

 جون آرام بیا جلو آینه خودتو نگاه کن -

 زدم زیر خنده ولی خنده ام با حرفی که زد بند اومد دوباره

تنها کسی که برام  جون....همچین جون خودتو قسم می خوري که یکی ندو فکر میکنه عاشقتم...هه - مهرداد

 مهم نیست توي حتی اگه جلوم پر پر بزنی هم برام مهم نیست

از روي زمین بلند شدم زل زدم تو چشماش، ...سعی کردم جلوي خودمو بگیرم که گریه نکنم ولی نشد خیلی

 :چشماش یه جوري بود نمی تونستم درکش کنم با تمام نفرتی که تو اون لحظه ازش داشتم گفتم

 تی خیلی پس -

حتی نمی ...هر چی سعی می کردم از حرفش ساده بگذرم نمی تونستم... تخت پشت به مهرداد دراز کشیدم روي

خاك بر سر من "... دوست نداشتم جلوي مهرداد گریه کنم ولی دست خودم نبود...تونستم جلوي اشکامو بگیرم
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 نیو نفر یندادن کس ادمیدر و پدرم ما...شهینم یول شدیباز م نیکاش دهنم به نفر..."که دلمو به تو دادم

 کنه مهرداد  تتیخدا هدا...کنم

 کی خوابم برد بود که تکون دست مهرداد از خواب بیدار شدم نفهمیدم

 آرام بلند شو ساعت هفت  - مهرداد

 شدم دست و صورتمو شستم بلند

 سحر زنگ زد می خواست بیاد دنبالت من کفتم خودمون میایم - مهرداد

 :تمو سرد گف خشک

 من جاي نمی رم -

 رو به روم وایساد شونم و تو دستش گرفت سرمو انداختم پایین که نگام به صورتش نیوفته مهرداد

 منو نگاه کن - مهرداد

 همچنان پایین گرفته بودم سرمو

 آرام خانوم با من شرط بسته بودي یادت رفته؟ - مهرداد

- ... 

 سرتو بگیر باال.. آرام - مهرداد

 حرکتی نکردم هیچ

 مگه نگفتی زیر حرفت نمی زنی؟مگه شرط نبستیم؟ - مهرداد

 که چی؟ -

 حاال من بردم، قرار بود برین شهربازي حاال منو نگاه کن - مهرداد

 نیاز نیست نگات کنم...شرطتو بگو -

 االن مثال قهري؟ - مهرداد

 مگه برات مهمه؟ -

 شنوي به من نگاه کنینه مهم نیست فقط دوست دارم وقتی شرطمو می  - مهرداد

 و گرفتم باال زل زدم تو چشماي مشکیش سرم

 اونم اینکه یک شب کامل در اختیار من باشی...خب بنده یک شرط دارم -لبخندي زد مهرداد

 یعنی چی؟ -کشیدم تو هم اخمامو
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 ...یه مرد با زنش...زنمی دیگه:شیطنت آمیز گفت مهرداد

 قبول نیست -

 که نرفتهتو شرط بستی یادت  - مهرداد

 آره ولی این خیلی نامردیه -

 اول اینکه امشب بریم شهربازي...باشه پس دو تا شرط کوچولو تر میزارم - مهرداد

 دومی؟  -

 دومی هم این -انگشتشو گذاشت رو لبم مهرداد

 ...کارشو نداشتم پسش زدم نیتحمل ا گهید...اومدم اعتراض کنم خم شد روي صورتم تا

 لمیخیلی تو شرط بندي ظا -

 ...شرطم همونی بود که اول گفتم اینم بخاطر این بود که نارا - مهرداد

 خورد انگار از دهنش پریده بود حرفشو

 برو آماده شو - مهرداد

سرمو تکون دادم تا فکر هاي احمقانه نکنم  "یعنی بخاطر اینکه من ناراحت شدم عذاب وجدان گرفته بود؟"

هرچند هم اگه بخاطر ناراحت کردن من عذاب وجدان گرفته بود ....مهرداد اگه وجدان داشت که وضعم این نبود

 ...ومدیشتر از دروز ازش بدم میهر روز ب...برام اون مهردا نبود گهیمهرداد د...دادینم رییو تغ يزیچ

**** 

 من میرم بیرون تا نیم ساعت دیگه آماده باش - مهرداد

 باشه -

رفتم تو اتاق جلوي ... دستشویی اومدم بیرون عادت داشتم قبل از اینکه برم بیرون دندونام و مسواك بزنم از

دقیقه کلنجار رفتن با لباسام مانتو 5کمد دیواري که لباسمو می زاشتم وایسادم ،نمی دونستم چی بپوشم بعد از 

. و با شلوار لی مشیکم انتخاب کردم شتآبی نفتیم که جلوش کمی کوتاه بود و کنارش جیب هاي بزرگی دا

جلوي آینه وایسادم تا کمی آرایش کنم از اونجایی که هر وقت گریه می کردم چشمام پف می کرد تصمیم 

یمل و چند بار روي مژه هام کشیدم با فر مژه بیشتر از همیشه گرفتم چشمامو بیشتر از همیشه آرایش کنم،ر

سایه دودي گوشه پلکم به صورت محو کشیدم تا چشمام درشت  ینفرش کردم،اهل خط چشم نبودم براي هم

 ...تر به نظر برسه رژگونه محوي هم روي گونه هام زدم و در آخر رژلب قرمزمو محکم روي لبم کشیدم
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دندون نمایی براي خودم زدم که تضاد رنگ رژ لبم با دندون هاي سفیدم جلب توجه لبخند ...جیگري شدم چه

 .می کرد

مو هامو از قبل صاف کرده بودم براي همین کمی خیسش کردم تا فر بشه بعد با موس حالتش  جلوي

خونه  کیف مشکی کجو برداشتم و از..لباسامو پوشیدم شال ام ترکیبی از رنگ هاي مختلف و و سرم کردم.دادم

 .رفتم بیرون

 توي ماشین منتظرم بود تا درو باز کردم توجهش به من جلب شد  مهرداد

 مگه می خواي بري عروسی انقدر آرایش کردي - مهرداد

 مگه چقدر آرایش کردم -

 رژ لبت خیلی تو چشم میزنه - مهرداد

 خب بزنه -هامو انداختم باال شونه

 کم رنگ ترش کن - مهرداد

 خوبه -

 می گم کم رنگ ترش کن بهت - مهرداد

 براي تو چه فرقی میکنه؟ -

 براي من فرقی نمی کنه براي خودت میگم  - مهرداد

 پس لطفا تو کاراي من دخالت نکن -

 استغفراهللا ...نزار یه کاري کنم که...دوبار خندیدم پرو شدي...دور برت ندارها - مهرداد

ی کرد و الیی می کشید که من نا خداگاه جیغ می کشیدنش که تموم شد راه افتاد انقدر تند رانندگی م داد

 کشیدم

 مهرداد تو رو خدا آروم تر -

 داشتم سکته می کردم از ترس چند باري نزدیک بود تصادف کنیم...توجه به من همچنان گاز میداد بی

 ...جون نسیم آرو....جیـــــــغ....مهرداد جون هر کی دوست داري آروم برو -

نم خورد جمله ام نصفه موند دستمو گرفتم جلوي دهنم گرمی خونو می تونستم احساس ضربه اي که به ده با

 ...کنم

 :داد کشید مهرداد
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 ...نمی خوام اسمشو از دهنِ نجست بشنوم...ببند دهنتو - مهرداد

 یکم که گذشت انگشتشو تهدید آمیز آورد باال...کم تر کرد ولی همچنان تند می رفت سرعتشو

 فقط یک بار دیگه اسم نسیم بیاري انقدر میزنمت که خون باال بیاري...یک بار - مهرداد

 فهمیدي؟:زد داد

 تکون دادم براي اولین بار تو عمرم از یه آدم ترسیدم مطمئن بودم که واقعا همچین کاري و می کنه سرمو

رسیدن به شهر بازي جلوي خودمو گرفتم تا گریه نکنم دلم براي خودم میسوخت که مجبور بودم این آدم  تا

 .سنگ دلو تحمل کنم فقط از خدا می خواستم که بهم صبر بده تا بتونم این رفتار ها و تحقیر هاشو تحمل کنم

مهرداد ماشین و پارك کرد و با هم . دقیقه پیداشون کردیم10رسیدیم شهر بازي به سحر زنگ زدم بعد از  وقتی

 رفتیم سمت بچه ها

 از سالم و احوال پرسی سحر اومد کنارم بعد

 آشتی کردین؟ -سحر

 قهر نبودیم که آشتی کنیم -

 امروز خونتون چیکار می کرد...خودتو نزن به خریت -سحر

ناهار خونه ام تا سر در بیاره که نه که ذاتش فضوله اومد ...اومدم به تو اس ام اس بدم اشتباه دادم به مهرداد -

 بعد هم چتر رحمتو باز کرد و اومد...کجا می خوایم بریم

 چه پیگیريِ...ا -سحر

 اون که بله -

وحید یجوري آدمو نگاه می کرد واقعا معذب می شدم احساس می کرد بجاي مانتو و ... سحر و صدا کرد وحید

سحر که می گفت چند بار می خواسته پاشو بیش از ...کنه روسري که تنمِ لخت وایسادم که اینطوري نگام می

 با دستی جلوي صورتم تکون می خورد از فکر سحر و وحید کنده شدم..... حد دراز کنه که سحر زده تو پرش 

 چند بار صدات کردم جواب ندادي...کجایی تو - مهرداد

 ...بله -گفتم آروم

 مثل بچه آدم رژ لبتو پاك کن - مهرداد

 دادي به رژ من؟ چرا گیر -

 :با صدایی که سعی می کرد آروم باشه گفت مهرداد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 از نگاه هاي هرزه این مرتیکه خوشت میاد -

 کی؟ -

 جلوي دوستت با کتک برات پاکش کنم؟.. پاك می کنی یا همین جا - مهرداد

**** 

خواست باهاش  یدلم نم...توي کیفم دستمال در آوردم و کشیدم روي لبم تا کمی از سرخیش گرفته بشه از

 اومدم یکاش نم نمشیخواست بب یدلم نم...حرف بزنم

 خوبه؟ -گفتم آروم

 یه ذره دیگه کمترش کن - مهرداد

کارم ...دستمالو کشیدم روي لبم مهرداد هم میخ شده بود روي لبام تا ببینه کارمو درست انجام میدم یا نه دوباره

 ...کمال تعجب دستمو توي دستش گرفتکه تموم شد با سرشو به نشونه خوبه تکون داد و در 

 ...شهر بازي که رسیدیم قرار بر این شد که اول ترن سور بشیم سهند بلیطا رو خرید و رفتیم توي صف ترن به

 واي من میترسم -

 خجالت داره... با این هیکل - مهرداد

ر کلشو آورد سح...مهرداد جلو نشسته بودیم سحر و وحید هم پشت سرمون سهند هم پشست سر سحر منو

 وسطمون

 خوب دوستان وصیتی چیزي دارین بگین -سحر

 سحر اگه من مردم شب هفتم پیتزا بدین -

 چرا پیتزا؟ - مهرداد

مردم خسته شدن از بس چلو کباب خوردن  -گفتم يعاد نیهم يخواستم سحر متوجه بشه که ناراحتم برا ینم

 اینطوري کلی برام دعا می کنند

 آقا مهرداد شما وصیت نداري؟...یاوکی دارمت آبج -سحر

 فقط یک آرزو دارم...نه - مهرداد

 چیه؟ -سحر

 آرام الغر بشه - مهرداد
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حرصش گرفته بود آخه اون مثل  یلیمعلوم بود که سحر خ...صداشو آورد پایین جوري که فقط ما بشنویم سحر

 حرف ها نیمن عادت نداشت به ا

 از سرتم زیادیه -سحر

 چی گفتی؟ - مهرداد

 همین که شنیدي  -سحر

 حرکت کرد در حال باال رفتن بود که مهرداد سرشو به گوشم نزدیک کرد ترن

 یه کاري باهات می کنم که دیگه نري پیش غریبه ها براي من درد و دل کنی - مهرداد

 سحر مثل خواهرم میمونه -

 ولی اول تو...حال سحرم میگیرم - مهرداد

 ..تو غلط می کنی به سحر -

با پایین رفتن ...دردي که توي دستم پیچیده بود غیر قابل تحمل بود....فشاري که به مچ دستم اومد الل شدم با

 ترن جیغ کشیدم نه از ترس بلکه فقط براي اینکه دردي تو دستم و قلبم بودو خالی کنم

داد بی توجه به ترن مصادف شد با برداشتن دست مهرداد از روي دستم مچ دستم کبود شده بود مهر ایستادن

 من پیاده شد منم پشت سرش سحر اومد کنارم تا چشمش به دستم خورد چشماش چهارتا شد

 دستت چی شده؟ -سحر

 هیچی -

 کبود شده چرا می گی هیچی؟ -سحر

 چیز مهمی نیست -

 مهرداد کرده؟ -سحر

 ..نه بابا مهر -

 د کرده؟مهردا...من که می دونم چرا می خواي جلوي من آبرو داري کنی -سحر

 آره -ارهیخودمو گرفتم تا اشک تو چشم هام هجوم ن يجلو

 بی وجدانِ  -سحر

 

 برگشت و دست منو تو دست سحر دید مهرداد
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 احوال سحر خانوم خوش گذشت - مهرداد

 چرا انقدر اذیتش می کنی؟ چرا دستشو اینطوري کردي؟ -سحر

 ...شما مراقب آقا وحید باش)نیشخندي زد...(شما تو زندگی خصوصی ما دخالت نکن - مهرداد

سحر تا چشمش به وحید افتاد از ...سر به وحید که در حال دید زدن دختر قد بلند جلفی بود اشاره کرد با

 عصبانیت سرخ شد

 همتون آشغالین -سحر

 رگشه سمت منگفت و از کنارش رد شد پوزخند مهرداد هم بیشتر شد ب اینو

 ...بگو با من در نیوفته...اینم از حال گیري سحر خانوم - مهرداد

**** 

 :ماه بعد چهار

سحر با وحید قهر کرد یک هفته جوابشو نداد بعد از یک هفته با پا در میونی مادرو ...ماه از اون شب گذشت چهار

 حانشو پس بدهپدر وحید با هم آشتی کردن ولی مدت نامزدي و بیشتر کرد تا وحید امت

و بابا یک شب قبل از اینکه برن مشهد مارو دعوت کردن اون شب بابا به منو آرش و مهرداد گفت که  مامان

آرش باور نمی کرد منم با اینکه از قبل می دونستم انقدر فشار عصبی بهم وارد شد که تا دوشب ....سرطان داره

اما ...تنها بودم تنها تر شدم...ششونه بعدش رفت پیبابا منو سپرد دست مهرداد و آرش یک هفت...تب داشتم

 ...رابطه منو مهرداد

از اینکه فهمید بابا سرطان داره کمتر اذیتم می کرد تا اینکه یه روز بهم گفت اگه همدیگرو نبینیم  بعد

 وفقط گاهی من می رفتم خونش تا با لیال جون صحبت کنم تا به جدایمون شک نکنه...بهتره

ون که تموم شد آزمون کارشناسی دادیم سراسري تهران قبول نشدم سحر هم زنجان قبول شد سحر درسم منو

 .که قرار شد نره ولی آزمون علمی کاربردي هر دوتامون یک جا قبول شدیم و ثبت نام کردیم

** 

 تلفن کارت داره -سحر

 کیه؟ -

 میگه کاوه ام -سحر

 اومدم -
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 سالم آقا کاوه -

 وب هستین؟سالم آرام خانوم خ -کاوه

 خیلی ممنون خوبم شما خوبین؟ -

 می تونم ببینمتون...قرض از مزاحمت می خواستم راجب یک موضوعی باهاتون صحبت کنم...ممنون -کاوه

 ..بله حتما  -

 امروز خونه هستیم؟ -کاوه

 بله هستم بفرمایید -

 پس من تا یک ساعت یگه مزاحمتون می شم -کاوه

 اختیار دارین قدمتون رو چشم -

 و که گذاشتم به سحر گفتم کاوه قراره بیاد اینجا اونم مثل من تعجب کرد گوش

 چرا بیرون قرار نزاشت؟...چقدر پرو -سحر

 نمی دونم  -

 از این کاوه هم خوشم نمیاد حتما مثل مهرداد -سحر

 نمی دونم چطور ادمیه نمیتونم بگم مثل مهرداد هست یا نه -

** 

 داشت ظرفهارو میشست منم تازه از حموم اومده بودم سحر

 برو آماده شو -سحر

 جایی نمی خوام برم که آماده بشم -

 خرِ یه آرایش کوچیک بکن صورتت از این بی حال دربیاد -سحر

 باشه بابا -

پزخونه سحر پشت پنجره آش...تو اتاق بعد از پوشیدن لباسام،آرایش ماتی کردم و از اتاق اومدم بیرون رفتم

 وایساده بود اصال حواسش به من نبود آروم رفتم پشت سرش سرمو آوردم کنار گوشش

 ....میگ میگ -

 متر پرید باال قیافه اش دیدنی شده بود داشتم قش قش می خندیم که یکی زد پس کلم ده

 مگه مرض داري؟ -
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 نمی گی سکته می کنم خونم میوفته گردنت؟... گوسپند اوارگوتان -سحر

دوما آخر گوسفندم یا اورانگوتان؟ جون سحر قیافه تو ندیدي انقدر خنده دار شده ... ال گوسپند نه و گوسفنداو -

 )دوباره خندیدم(بودي که نگو

 سکته خفیف رد کردم...کوفت، مرض، زهره مار،بلبل درازي هم میکنه -سحر

 ...کونمتدیدم داري کوچه رو دید میزنی هوس کردم بتر...خدارو شکر که رد کردي -

 ...اوه گفتی کوچه بیا اینو ببین -سحر

مشکی روبه روي آپارتمانم پارك شده بود کاوه هم در حالی که تکیه x6 bmwپنجره به بیرون نگاه کردم  از

 ..داده بود به ماشین داشت با موبایلش حرف میزد

 ببین چه جیگریه -سحر

 پسره یا ماشینش؟ -

 ست ولی تیپ و هیکلش که خیلی اوکیِهر دو قیافه پسره که معلوم نی -سحر

 تو مگه شوهر نداري چرا داري پسر مردمو دید میزنی...خاك بر سر هیزت کنند -

 ...نه که وحید اصال هیز نیست -سحر

نمی خواستم ببینه کاوه همون ...خونه رو زدن قبل از اینکه سحر بخواد درو باز کنه خودم درو باز کردم زنگ

 پسره است

 ییدسالم بفرما -

 سالم ببخشید مزاحمتون شدم -کاوه

که تازه از اتاق اومده بود بیرون با دیدم کاوه دهنش یک متر باز موند ولی سریع خودشو جمع و جور کرد و  سحر

 .سالم و حوالپرسی کرد باهاش و دور از چشم کاوه به من چشم قوره اي رفت

 خونه قشنگی دارین -کاوه

 لطف دارین -

 خونتون با اینکه کوچیکه ولی به زیبایی تزیین شده...من الکی از چیزي تعریف نمی کنم -کاوه

************* 

 ممنون -
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سحر عین بز کوهی زل زده بود به کاوه آروم زدم به .چاي و میوه به کاوه تعارف کرد و کنار ما نشست سحر

 ...پاش که خودشو جمع کنه

 آرام جان میشه یک لحظه بیاي -سحر

 ببخشید من االن میام -

 :سر درو بست و هیجان زده گفت...سحر رفتم توي اتاق همراه

 چقدر خوشگل و جنتلمن و خوش تیپ و پولداره این بی شرف -

 نفس بگییر کبود شدي -

 لب هاش چه ناز بود آدم دلش می خواست بپره ماچش کنه...دروغ می گم؟ چه چشماي خوشگلی داشت -سحر

 کمیکن  تیخجالت بکش خیر سرت متاهلی رعا...خاك بر سرت کنم -

 ببین آرام من نمیام تو اتاق میمونم...خوب حاال توام -سحر

 چرا؟..وا -

 نمی تونم جلوي خودمو بگیرم زل می زنم بهش -سحر

 آبرم حفظ میشه..تو، تو همین اتاق ببمونی بهتره....آره آره  -

 گمشو توام دوباره پرو شدي -سحر

 یرت خشک میشهحرص نخور عزیزم ش -

 کرد سمتم که بزنتم ولی من سریع از اتاق زدم بیرون کاوه خندش گرفته بود حمله

 از دست سحر خانوم در رفتین؟ -کاوه

 ..واي ببخشید بله یکم دست بزن داره -

واقعا خوشکل بود از ظاهر هیچی کم نداشت تو این دوباري هم که دیده بودمش جز ....ي صدا داري کرد لخنده

 روي مبل تک نفري نشسته ام بهش میوه تعارف کردم....م هیچی ازش ندیده بودماحترا

 می خواستم راجب یه موضوعی باهاتون حرف بزنم...خیلی ممنون -کاوه

 چه موضوعی -

 راجب مهرداد و نسیم -کاوه

 م عادي بوداز درون می لرزیدم ولی چهره ا...قلبم خودشو به قفسه سینه ام می کوبید...قلبم باال رفت ضربان

 ...خب -
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 شما راجب مهرداد و نسیم چی میدونید؟ -کاوه

 و دوست داره میمن هیچی نمی دونم فقط اینو میدونم که مهرداد نس -

 شاید از شنیدن حرفاي من ناراحت بشین ولی مجبورم که براتون تعریف کنم -کاوه

 چرا مجبورین؟ -

 براتون توضیح می دم ولی اول باید همه چیزو بدونید بعد -کاوه

شاید انتظار داشت ناراحتیمو توي چهره ام ...کرد و به من که خونسرد بهش نگاه می کردم نگاه کرد مکثی

 خبر نداشت از درون داشتم ذوب می شدم....ببینه

داد بهش عالقه مند شد ولی به نسیم نسیم ترم اول بود مهر...چهار سال پیش نسیم و توي دانشگاه دید -کاوه

نسیم ...چیزي نگفت انقدر دوستش داشت که روزهایی که نسیم کالس داشت می رفت تا از دور ببینتش

مهرداد هر روز بیشتر ...نبوددختربدي نبود سرش به کار خودش بود کامال امروزي و باز بود ولی با هیچ پسري 

اون روز نسیم ...یک روز تصمیم گرفت به نسیم درباره عالقه اش بگهشیفته زیبایی هاي نسیم می شد تا اینکه 

شش ماه بعد نسیمو ... مهرداد خورد شد ولی بعد از دو ماه خودشو جمع و جور کرد...دست رد به سینه اش زد

چند ...بعد از چند وقت محل کارش و خونشو پیدا میکنه....میشه واییتوي یک مهمونی میبینه و دوباره دلش ه

مادر مهرداد با نسیم ...ر دیگه میره پیش نسیم و ازش درخواست ازدواج میکنه ولی نسیم جوابش یکی بود نهبا

نسیم خیلی باز و راحت بود جوري که تو خیابون توجه همه رو جلب می کرد ..مخالف بود دالیلش هم واضح بود

تا اینکه مادر مهرداد ...ده بودخودش هم از این موضوع دلخوشی نداشت ولی عالقه چشماشو کور کر مهرداد

اون موقع مهرداد براي کارگاهش نیاز ..ازش می خواد ازدواج کنه ولی مهرداد باز هم پاي نسیمو میکشه وسط 

شما رو براي مهرداد پسندیده  درشما....پول کمی هم نمی خواست دو میلیارد پول الزم داشت...به پول داشت

 ...عوض ارثیه مهرداد و بعد از اینکه از ایران خارج شدبهش میده بود شرط میکنه با شما ازواج کنه در

اون روزي که براي اولین ...یاد آوري اون روز ها اشک توي چشمام حلقه زد هیچ وقت یادم نمیره اون روز و با

کرد داغ از اون نگاهی که توي حیاط دانشگاه بهم ....بار مهرداد و توي دفتر اساتید دیدم از همون روز دلم لرزید

 ....شدم

 من نمی خواستم نارحتتون کنم -کاوه

 ...مشکلی نداره ادامه بدین -
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سالگی توي خونه یه مرد 13از .. حقیقت این بود که نسیم یتیم بود نه خانواده اي داشت نه فامیلی -کاوه

اون مردو  نسیم عاشق اون مرد شده بود از همون بچگی....ساله کار می کرد و همونجا هم زندگی می کرد30

ولی عاشقشه اون مرد هم ... شهدوست داشت با اینکه االن تو اوج زیبایی به مردي دل بسته که از جاي پدر

عاشق نسیم شده بود ولی اخالف سنیشون باعث شده بود تا سکوت کنه و پا روي دلش بزاره تا اینکه خود نسیم 

 ....گفتماما دلیلم براي اینکه اینارو به شما ...بهش اعتراف میکنه

 نسیم از من خواسته شما رو ببینه...و جهانگیر قرارِ باهم ازدواج کنند یک هفته دیگه نامزدشونه نسیم

نسیم چرا می ...اصال شما از کجا راجب زندگی نسیم انقدر اطالعات دارین؟....ببخشید من متوجه نمی شم -

 خواد منو ببینه؟

زش خبري نداشتیم تا چند ماه پیش که تماس گرفت و گفت می چند سالی بو که ا...جهانگیر عموي منه  -کاوه

من نمی دونم دقیقا چه ....من تازه فهمیدم اونک سی که می خواد باهاش ازدواج کنه نسیمِ... خواد ازدواج کنه

 کاري باهاتون داره من فقط پیغامشو رسوندم

 مهرداد میدونه؟ -

 نمی خوام فکر کنه بهش نارو زدم...گیدازتون خواهش کنم بهش چیزي ن... نه نمیدونه -کاوه

 من حرفی نمی زنم خیالتون از جانب من راحت باشه -

 با اجازتون آدرس خونتونو می دم بهش تا بیاد اینجا...خب من دیگه برم -کاوه

 مشکلی نداره -

 خدانگهدار...خیلی ممنون از پذیرایتون از سحر خانوم هم خداحافظی کنید -بلند شد کاوه

 ظخداحاف -

 و که بستم سحر پرید از اتاق بیرون در

 و ببینی؟ میمی خواي نس -سحر

 آره -

 خوبی...ارام رنگت خیلی پریده -سحر

 نه اصال خوب نیستم -

 می خواي به کاوه زنگ بزنم بگم نمی خواي نسیمو ببینی -سحر

 نه الزم نیست باید بدونم چیکارم داره -
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 دوست داري؟....تو هنوز مهرداد و -سحر

هنوز ......با اینکه این همه بهم بدي کردي ولی دوستت دارم....آره من احمق هنوز دوستت دارم"....ترکید مبغض

سیلی هاي که به صورتم زدي هنوز .جاي .. داغ دوستت ندارم هایی که بهم می گفتی برام تازه است

ولی ...آمیزت هنوز توي گوشمِ رحقیحرفاي ت.... حلقه اي که توي صورتم انداختی هنوز به گردنم هست....میسوزه

 "....قلبم باز برات می تپه و به حرف عقلم گوش نمی ده...قلبم 

**** 

از مهرداد خبري نداشتم ... هفته از اون روز گذشت فرداي اون روز نسیم بهم زنگ زد و گفت نمی تونه بیاد دو

تو این دو هفته فقط یک بار بهم اس ام اس داد که برم خونه اش لیال جون قرار بود زنگ بزنه منم رفتم خونه 

 تا امروز....دیگه خبري از مهرداد نشد دماش ولی خودش خونه نبود بعد از اون روزي که با لیال جون حرف ز

 یوهووو تولدت مبارك -و سپهر و سیما با هم جیغ کشیدن سحر

 واااي مرسی -

 سحر و سیما رو بوس کردم و از همشون تشکر کردم صورت

 این که نشد منم بوس کن -سپهر

 کی صورت سیاه و بی ریخت و کریه تو رو بوس میکنه... گمشو -

گشتم ببینم سحر بوده یا سیما که یکی دیگه هم خوردم دستم و پس کلم گذشتم و پس گردنی خورم بر یه

 "یعنی تو یه چیزي به این دوتا بگو"مظلوم به سپهر نگا کردم

 می خواستی به من نگی بیریخت... الکی به من گربه اي نگاه نکن  -سپهر

 چرا میزنید؟...اصال به شما دوتا چه -

 من میگی سیاه تو بیجا می کنی به برادر -سحر

 سیما خانوم این داداششِ تو چرا می زنی؟....به توچه دوست دارم بگم.... برادر دستت نره الي در -

 باید بهش توهین کنی....آقامونه -سیما

 چــی؟؟؟ آقاتون؟؟؟ -

 ي گل انداخته ي سیما لبخند شیطون سهند نشون میاد بـــعله گونه

نفسم ....متري اندازه ي دور زمین فوتبال دنبال سپهر دوییدم40خونه کشیدم سپهر و افتادم دنبالش توي  جیغ

 دیگه باال نمیومد
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 سای..وا...سه...بس -

 من...دبال....تادي..اف..چی...مث...تو -سهند

 یکم که نفسم باال اومد...روي کاناپه ولو کردم سحر وسیما از خنده صورتشون قرمز شده بود خودمو

 خیلی نامردین که به من نگفتین... سیما خانوم بخند....کوفت -

 منو که می شناسی خجالتیم -سهند

- oh my god تو و خجالت ؟ نزن این حرفو 

 نه به جان وحید -سهند

 کوفت و جان وحید انقدر جونشو قسم نخور -سحر

 راستی وحید کجاست؟ -

 هر وقت گفتی مهرداد کجاست بهت میگیم -سهند

 مهرداد مسافرته -

 دا حیف ش -سهند

سحرو امیر کسی نمی دونست ما جدا زندگی می کنیم، دوست نداشتم کسی بفهمه نمی خواستم حتی یک  جز

چقدر بد تو ایران وقتی زندگی کسی خراب میشه اول از ....درصد کسی فکر کنه که من براي مهرداد کم گذاشتم

 .....همه زن و مقصر می دونند

**** 

 از یک ساعت وحید هم اومد داشتیم شمع ها رو روشن می کردیم که زنگ خونه به صدا در اومد بعد

 ببخشید آقا وحید میشه ببینید کیه؟ -

 چند لحظه صبر کنید...بله هستن...بفرمایید...سالم آقا مهرداد) رفت سمت آیفون و گوشی و برداشت(بله -وحید

 برین پایینآرام خانوم باهاتون کار دارن میگن  -وحید

 مرسی -

مهرداد جلوي در وایساده ...پام کردم داشتم رفتم پایین مویمناسب بود براي همین فقط کفش هاي راحت لباسم

 بود اخماش هم طبق معمول همیشه تو هم بود

 سالم -

 می بینم که مهمون داري...سلــام - مهرداد
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 رو مخ می رفت پوزخندش

 آره مهمون دارم چطور؟ -

 ...فقط موندم وحید تنها تو خونه ات با تو:لت خاصی گفتبا حا مهرداد

 راجب من چی فکر کرده؟ حرصی شدم ولی خودمو کنترل کردم پوزخند زدم بیشعور

 مگه نگفتی حتی تو بغل مرد غریبه هم بخوابم روم غیرتی نمی شی؟ چیه غیرتی شدي؟؟؟؟؟...هه -

 :ترل شده اي سعی می کرد بلند نشه گفتاش از شدت عصبانیت سرخ سرخ شده بود با صداي کن قیافه

آدمی هستی  نیتو مال چی باشی که بخوام برات غیرت خرج کنم؟ تو دمِ دستی تر..تو....خفه شو هرزه - مهرداد

 ..که تو عمرم دیدم

 درست صحبت کن -شورشو در آورده بود سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم دیگه

قبول کنی؟؟؟ من کجا و تو کجا؟؟ به خودت یه نگاه بنداز ببین  چیه؟ بهت بر خورد؟؟؟ چرا نمی خواي - مهرداد

 ...اصال به من می خوري یا نه؟؟؟با این هیکل با این سر و شکل؟؟؟ تو به درد

 چی شد که حرفشو نصفه گذاشت ولی با صدایی که از پشت سرم شنیدم قضیه رو گرفتم نفهمیدم

 مایم که شمع کیک و فوت نکردیم هنوزآقا مهرداد مگه شما نمیایین باال؟ منتظر ش -وحید

 لبخند مصنوعی زد مهرداد

 شما بفرمایید منم میام - مهرداد

 که رفت مهرداد انگار نه انگار که داشت بهم فحش و دري وري می گفت آروم پرسید تولد کیِ؟ وحید

 من -

 چرا زودتر نگفتی؟ - مهرداد

 چه فرقی میکنه تو که راحتی هرچی بخواي میگی -

 ردم ناراحت شدک احساس

 دقیقه دیگه میام20تو برو باال من تا  - مهرداد

شادي روز تولدم ...اومدن یا نیومدنش برام فرقی نمی کرد روزمو خراب کرده بود...هیچ حرفی در و بستم بی

که دوستشون  ییکسا..خراب شده بود چه بیاد چه نیاد از درون شاد نیستم فقط ظاهرمو حفظ می کنم تا دوستام

 ...خراب نشه شونیشاددارم 

 :باال در واحد و که بستم سهند گفت رفتم
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 مگه مهرداد مسافرت نبود؟ -سهند

 اجباري زدم فقط براي آبرو داري کردن لبخند

 کاري براش پیش اومد...تا بیست دقیقه دیگه میاد...چرا ولی واسه تولدم خودشو رسوند -

 رو شکر کسی دیگه سوالی نپرسید خدا

 وحید کیف پولتو پیدا کردي؟تو ماشین بود؟ -سحر

 نه ولی یادم اومد گذاشته بودش تو کشو میز کارم -وحید

 خب خدارو شکر -سحر

تا سحر ....رفت دستشویی،سیما و سهند که جیک تو جیک هم بودن اصال تو حال نبودن من بودم و وحید سحر

 ...رفت تو دستشویی وحید اومد کنار من نشست

 اختالف پیدا کردین؟از کی  -وحید

 بله؟؟؟ -

 نمی خواد جلوي من فیلم بازي کنی من همه چیو شنیدم -وحید

 متوجه نمی شم -

 اینجا تنها زندگی می کنی؟...من تو پارکینگ بودم وقتی شما داشتین با هم بحث می کردین -وحید

 هم اصال دوست نداشتم وحید بفهمه ترجیح دادم سکوت کنم یطرف هیشدم از  شوکه

این تو نیستی که ضرر کرده این مهرداد لیاقت تورو نداره دختر به این خوشگلی و ...ناراحت نباش -حیدو

 ....فقط یه احمق میتونه چشمشو روي اینا ببنده مهرداد خیلی نادونِ که... لوندي

فه مودبی حالم داشت ازش بهم می خورد بر خالف قیا...اومدن سحر از دستشویی وحید ادامه ي حرفشو خورد با

 .....احساس کردم نیتش از این حرفا نیت پاکی نیست در ظاهر منو دلداري داد ولی...که داشت خیلی بی پروا بود

مهرداد بود سعی کردم جلوي وحید با مهرداد مهربون تر برخورد کنم درو براش باز کردم ..خونه زده شد زنگ

 قبلشو حفظ کرد با همه سالم احوالپرسی کرد جلوي همه گونشو بوسیدم اول شکه شد ولی خیلی زود حالت

 من گشمنمه کیک می خوام...بدویین دیگه -سهند

 خب بابا توام اول عکس بعد کیک -سحر

 همش تقصیر آرامِ انقدر شوهر شوهرم کرد نزاشت ما کیک بخوریم...اي بابا -سهند

 :اومدم جابشو بدم که مهرداد گفت....دمانجام دا نکارویکنه واقعا ا یاالن فکر م...بود سهند؟ یچه حرف نیا آخه
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 مگه میشه کیک تولد آرام بدون حضور شوهرش بریده بشه - مهرداد

 شدن که میشه؟؟ فقط آرام خیلی شوهر دوست -سیما

تمام این مدت من و سحر نگاه هاي تلخی بهم مینداختیم مهرداد خیلی خوب نقش بازي می کرد فقط سهند  تو

 ردن ما خیلی همدیگه رو دوست داریمو سیما بودن که فکر می ک

 از انداختن چندتا عکس کیک و بریدم سهند انگار خیلی گشنه اش بود  بعد

 ...آبجی -سهند

 باز چیه؟چی میخواي؟ -

 اگه کیکت اضافه اومد بده به من -سهند

 نصف کردم و نیمی شو گذاشتم تو پیش دستیش کیکمو

 این که خیلی زیاده -سهند

 بخور داداشی نوش جونت من گشنه ام نیست -

 لبخندي زد و رفت نشست کنار سیما سهند

 عشقم کیکش خوشمزه است؟ -سهند

 تیکه اي از کیکشو بهش داد سهند لبخند رضایت مندي زد و رفت کنار سحر سیما

 آبجی خانوم -سهند

 کار کنمیه ذره هم بهت کیک نمی دم تازه خودم می خوام رو مخ وحید ...گمشو -سحر

وحید لبخندي زد و لپ ...زد و چنگالشو کرد تو پیش دستیِ وحید و تیکه گندي از کیک شو برداشت چشمکی

 سحر و کشید

 بیا داداش من سیر شدم -

 تو که چیزي نخوردي  - سهند

 سرشو آورد دو گوشم مهرداد

 آفرین رژیم بگیر از در تو نمیاي - مهرداد

دم حرف مهرداد و شنیده چون وقتی لبخند مصنوعی منو دید پوزخند نزدیک ما نشسته بود مطمئن بو وحید

 "خر خودتی"معنی داري زد از اونایی که می گفت
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از خوردن کیک نوبت به کادو ها رسید سیما و سهند برام یه کیف پول چرم خریده بودن،سحر و وحید  بعد

د کادوشو بده می خواستم بگم دستبند نقره ظریفی که خیلی شیک و خوشگل بود همه منتظر بودن مهردا

 ....مهردادقبال کادوشو داده که"

 بفرما اینم کادوي من تولدت مبارك - مهرداد

گوشواره ساده و ....کوچیکی و که جلوم گرفته بودو از دستش گرفتم و تشکر کردم واقعا شکه شده بودم جعبه

هم برام شیرین بود هم برام تلخ  کادوش...شیکی که بلریان هاي کار شده روش جلوه ي بیشتري بهش میداد

کردم  یدرش تشکر آروم يجلو ياحرف ه يآورد ادیبا  یول...تو اون لحظه هم خوشحال بودم هم ناراحت...بود

 ...زیم يو جعبه رو گذاشتم رو

 یاد بگیر...سهند...چه خوشگله -سیما

 چرا مارو میندازي تو خرج...آخه من چی بگم به تو پسر؟ -سهند

 اگه چندتا زن نگیري از پس خرجش بر میاي:به شوخی گفت مهرداد

 اون که نمیشه یکی کمه دوتا خاطرجمعِ -سهند

 سهــند -جیغ کشید سیما

 جونم عزیزم -سهند

 می کشمت -سیما

 نترس تو سوگلی -سهند

 که من سوگلی ام دیگه -سیما

 سهند سرشو گرفت....رو فرشیشو کبوند روي سر سهند دمپایی

دستت ...مهرداد تو نمی تونستی در خفا راهنماییم کنی؟آخ آخ آخ ببین زد داغونم کرد...آيآي آي  -سهند

 سنگینه طالقت میدم

 دیگه چی؟ راحت باش -سیما

 :رو برد باال که بزنه تو سرش که سهند گفت دمپایی

 آقا من غلط کردم...غلط کردن و براي این مواقع گذاشتن... تورو خدا..نه نه  -سهند
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از دست این دوتا خندیدم که نگو،مهرداد کنارم نشسته بود بلند بلند می خندید براي اولین بار خنده ي  انقدر

کاش به .. انقدر قشنگ از ته دل می خندید که آدم خنده اش می گرفت...مهرداد و دیدم همیشه لبخند میزد

 یه...کردن تیزخم زبون زدن و اذ يجا

تا آخر شب انقدر بازي کردیم و خندیدم که دعوام با مهرداد یادم رفت  شام قرار شد پیتزا سفارش بدیم براي

دیگه خبري از مهرداد اخمو و ... مهرداد هم می خندید و سر به سر سهند میزاشت اصال شده بود یه مهرداد دیگه

 ...ساکتی که می شناختم نبود

 ...کشیده بود روي مبلاز رفتن بچه ها من موندمو یه خونه بهم ریحته و مهرداد که دراز  بعد

 پاشو خوابت میبره  -

 سهند بچه باحالیه...نه - مهرداد

 گلِ گل -

 :تنه زد مهرداد

 اون که بعله اگه گل نبود که بهش کیکتو نمی دادي -

 آره خب -

جمع کردن جعبه هاي پیتزا شدم لیوانارو گذاشتم توي سینک،نوشابه رو گذاشتم توي یخچال،کلی ظرف  مشغول

 ...ه باید می شستمش بعد از جمع و جور کردن آشپزخونه که یک ساعتی طول کشید رفتم تو حالکثیف بود ک

 روي مبل خوابش برده بود بیدارش کردم مهرداد

 خوابم میاد...هان - مهرداد

 پاشو برات جا بندازم -

 ...بزار بخوابم - مهرداد

 ...رفتم تو اتاقو خودم ... زیر سرش بالشت گذاشتم و مالفه روش کشیدم... شد بیهوش

خیلی خوشگل بود ...گوشواه اي که فقط براي آبرو داري کردن خریده بود...بار دهم به گوشواره نگاه کردم براي

مهرداد منو دوست ...چی می شد یه روز از خواب بیدار شم ببینم همه این اتفاقات خواب بوده... دوستش داشتم

لیال جون ایران باشه و امیر با کسی که ...باشهبا سرطان نداشته با...نسیمی در کار نباشه... داره و منم اونو

 ...عاشقشِ ازدواج کنه

 این فکرا بودم که خوابم برد تو
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**** 

 من دیگه دارم میرم - مهرداد

 :تومی اتاق با صداي بلند گفتم از

 وایسا کارت دارم -

 اخماش رفت تو هممهرداد اول تعجب کرد بعد ...اتاق اومدم بیرون جعبه رو گرفتم جلو از

 این دیگه چیه؟ - مهرداد

 گوشواره، تو براي آبروداري جلوي دوستاي من مجبور شدي اینارو بخري منم دارم بهت پسش می دم -

 نمی خواد - مهرداد

 چرا نمی خواد تو بخاطر من پول دادي من نمی خوام زیر دینت برم -

اینم به عنوان هدیه ...ر تو هیچکاري نمی کنماینو تو گوشت فرو کن من بخاط -اخماشو کرد تو هم مهرداد

تولدت 

 من از تو هدیه نمی خوام -

 بندازش دور - مهرداد

 ...ولی -

 من حوصله فروختنشو ندارم اگه نمی خواي بندازش دور - مهرداد

**** 

 بود که تلفن خونه زنگ زد 12نزدیک  ساعت

 بله -

 سالم آرام جان خوبی؟ -

 بود، این سومین دفعه اي بود که بهم زنگ میزد نسیم

 خیلی ممنون تو خوبی عزیزم؟ -

 جهانگیر هم سالم میرسونه...قربوت برم منم خوبم -نسیم

 شما هم سالم برسون...سالمت باشن -

 آرام جان امروز خونه اي بیام پیشت؟...فدات شم -نسیم

 بله خونه ام تشریف بیارین -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ١١٥ 

 مهرداد هم قرار بیاد...فقط....مزاحمت میشم -نسیم

 مهرداد براي چی؟ -

 باور کن من نمی خوام بینتون فاصله بندازم فقط می خوام هر چه زودتر این مسله حل بشه -نسیم

 ولی مهرداد همین طوریش هم چشم نداره منو ببینه -

می خوام بهش ...اره زندگیت خراب شهنمی خوام به خاطر عالقه اي که مهرداد به من د...بسپر به من -نسیم

 بگم یک هفته پیش با جهانگیرعقد کردم

- .... 

 میام اونجا5خیالت راحت من  -نسیم

 بیا عزیزم -

 میبینمت خدانگهدار -نسیم

 خدانگهدار -

دستی به سر خونه کشیدم دوش گرفتم بهترین لباس راحتیمو پوشیدم آرایش مالیمی کردم،عطر زدم 5ساعت  تا

زنگ خونه به صدا در اومد  5ه خودمو خونه ام رسیدم که جلوي نسیم احساس ضعف نکنم سر ساعت و کلی ب

 ...فکر کردم نسیم ولی مهرداد بود

 و براش باز کردم در

 به به آرام خانوم خوشتیپ کردي خبریه؟...سالم - مهرداد

 نمی دونست؟ یعنی

 از این طرفا؟... مهمون دارم ..سالم -

 نگفت چیکار داره ...د گفت بیام اینجاکاوه زنگ ز - مهرداد

 که تموم شد دوباره صداي زنگ خونه بلند شد این دفعه نسیم و کاوه بودن حرفش

 کی بود؟ - مهرداد

 بگم نسیم براي همین فقط گفتم آقا کاوه است ترسیدم

 سالم ارام خانوم حال شما  -کاوه

 ممنون بفرمایید داخل -

 ....اومد توي خونه پشت سرش نسیم کاوه
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 سالم -نسیم

از تعجب چشماش اندازه ي توپ بسکتبال شده ...صداي سالم نسیم مهرداد مثل جن گرفته ها از جاش پرید با

 بود

 سالم..س..س - مهرداد

 سالم آقا مهرداد -نسیم

کشیده ي رنگی موهاي نسیم دختر جذابی بود با پوست برنزِ،چشماي ..زل زل به نسیم نگاه می کرد مهرداد

 ...هایالیت شده نسکافه اي با اندامی کشیده و الغر در کل مثل باربی ها بود تیپ خیلی امروزي و شیک

نگاه مهرداد ....خواستم میوه و شیرینی بیارم که نسیم نگذاشت و گفت می خواد راجب موضوعی حرف بزنه می

نگاش با عالقه بود جوري ...ی به من نکرده بودهیچ وقت همچین نگاه...به نسیم قلبمو چنگ چنگ می کرد

 :صمیمانه اي گفت لحنمهرداد با ...نگاهش می کرد که انگار براي طرز نفس کشیدنشم تحسینش می کرد

 چه خبر نسیم جان؟ خیلی وقته ندیدمت چی کارا می کردي تو این مدت؟ - مهرداد

 :دي تمام گفتخیلی ریلکس پاشو انداخت روي اون یکی پاش و با خونسر نسیم

 ...جهانگیر هم...تو این مدت سرم خیلی شلوغ بود...هفته ي پیش عقدکنونم بود -نسیم

 تو ازدواج کردي؟...چی؟ تو:نابرانه داد زد مهرداد

 آره خب چرا انقدر تعجب کري؟ - نسیم

 واج کردي؟..تو با من چیکار کردي؟ازد...تو...تو ...نسیم - مهرداد

به لب هاي به رنگ گچش ...با چشماي خودم لرزش دستاشو دیدم...دي میزدصورت سبزه اش به سفی رنگش

 ..که میلرزید نگاه کردم

چطور تونستی با من همچین کاري کنی؟ من تو این چهار سال یک لحظه هم از یادت ...چطور تونستی - مهرداد

 )داد میزد و اینا رو می گفت(چرا منو بازي دادي؟...من دوست دارم... نبردم ولی تو

من از اول هم جهانگیر و دوست داشتم بهت گفتم به من ...من هیچ وقت بهت نگفتم که دوستت دارم -نسیم

 تورو بازي دادم؟ گییبعد تو داري م...دل نبند

 د بگو لعنتی؟....چی کم داشتم که منو ترد کردي؟چیِ جهانگیر بهتر از من بود که اونو انتخاب کردي - مهرداد

 ....که مهرداد می زد می لرزید چه برسه به نسیم تنم از فریاد هاي من

 دست کرد تو کیفش جعبه جواهراتی و از کیفش در آورد و انداخت روي میز با عصبانیت داد کشید نسیم
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آرام چی کم ...نگاش کن...تو انقدر پستی که جوونی آرامم رحم نکردي...ولی تو نیستی...جهانگیر مرد -نسیم

منو مقصر ...یکبار هم باهام تند برخورد نکرد...که یک بار به من بی احترامی نکرد داره؟ هیچی انقدر خانومِ

تو ....تو زن جوونتو ول کردي به امون خدا...تر ناگه گناه من اینه که دلتو شکوندم گناه تو از من سنگی..ندونست

 ...تو انقدر بی غیرتی که...لیاقت نداري

د با اخم به من نگاه می کرد تا به کلمه ي بی غیرت رسید مهرداد از تمام مدتی که نسیم حرف می زد مهردا در

.... جاش بلند شد و روبه روي نسیم وایساد دستشو بلند کرد که بزنه تو صورتش که خودمو انداختم میونشون 

دستم ...می کردم فکم جا به جا شده اساحس...ضربه اي که قرار بود به صورت نسیم بخوره خورد تو صورت من

 .....گرفتم روي صورتم و

 آرام آرام حالت خوبه؟ -نسیم

بد بود ولی خودمو جمع و جور کردم کاوه با بهت به مهرداد نگاه می کرد انگار زبونش بند اومده  حالم

 :انگوشتمو به حالت تهدید رو به مهرداد گرفتم وگفتم...باشه

اینو ...نسیم راست میگه نو بی غیرتی...کنیحق نداري تو خونه ي من به مهمون من بی احترامی ...حق نداري -

مردي که دست روي زن بلند ..بخاطر اینکه دست روي ضعیف تر از خودت بلند می کنی...بخاطر خودم نمی گم

 کنه از سگ پستره

 کرد سمتم که بزنتم که کاوه جلوشو گرفت و سرش داد شید حمله

 ...من نمی خوام تو مسائل تو آرام دخالت کنم،ولی حق نداري دست روش بلند کنی...بسه مهرداد -کاوه

 ولم کن کاریش ندارم - مهرداد

انقدر دوره حال راه رفت و دست توي موهاش کشید که من جاي اون خسته شدم تو این ....مهرداد ول کرد کاوه

ساعت مهرداد رفت جلوي مبلی که نسیم روش نشسته  مدت هممون ساکت به زمین زل زده بودیم بعد از نیم

 ....بود زانو زد

من بدون تو میمیرم التماست می ...خانومم..نسیمم..نمی تونم فراموشت کنم...من دوستت دارم...نسیم - مهرداد

 ...به پات میوفتم...کنم

دیگه به ...اینم سرویسی که بهم دادي...توام نباید دیگه بهم کاري داشته باشی...من عاشق جهانگیرم....نه -نسیم

 ...منو زندگیم کاري نداشته باش
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از خونه زد بیرون مهرداد با غروري خورد شده هنوز رو به روي مبل زانو زده بود کاوه دستی به شونه ي  نسیم

 مهرداد زد

 پاشو مرد -کاوه

 ...کاوه به سمت من برگشت...به جاي خالی نسیم زل زده بود اصال نفهمید کاوه باهاش حرف میزنه دادمهر

 آرام خانوم حالتون خوبه -کاوه

 ....دست خودم نبود بخشی از وجود هنوز می خواست سر پا وایسه و بخش دیگه..گفتم دروغ

 من خوبم -

 مهرداد....آرام خانوم......من باید برم -کاوه

 غمگینشو به مهرداد دوخت معنی نگاشو فهمیدم ولی خودمم حال خوشی نداشتم هنگا

 مراقبش باش -کاوه

 گهید یکیمن زنش به  يکه جلو يمرد...دونفر زد تو صورتم يبودم که جلو یم يمراقب مرد دیمن با جالبه

نه من نه مهرداد از یک ساعتی میشد که رفت ...کاوه رفت..فقط تونستم سرمو تکون بدم...ابراز عالقه کرد

تا حاال مهرداد و ..کنارش نشستم...جامون تکون نخرده بودیم کم کم هوا داشت تاریک می شد از جام بلند شدم

 اینطوري ندیده بودم

 ...مهرداد -

بلند شد ولی اصال تعادل نداشت انگار کمرش شکسته بود زیر باوزو گرفتم و بردمش ...دادم جوابمو نداد تکونش

 روي تخت خوابندمش ..خوابسمت اتاق 

 می خوام تنها باشم - مهرداد

اتاق اومدم بیرون بغض بدي تو گلوم بود ظرفیتم پرِ پر بود تلفن و برداشتم و رفتم تو تراس روي صندلی  از

 شماره ي سحر و گرفتم...پالستیکی گوشه تراس نشستم

 سالم بوزینه -سحر

 ....سحر -

 می کنی آرام چی شده چرا گریه:نگران گفت سحر

چی وبراش تعریف کردم گفتم و گفتم از اینکه احساس کردم چقدر کمم که شوهرم جلوي روم به زن  همه

 ...دیگه اي التماس می کرد از اینکه جلوي چشم نسیم و کاوه سیلی خوردم
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 خوشم اومد نسیم خوب ضایعش کرد...آرام جون من گریه نکن حقش بود -سحر

 دلم براش می سوزه -

 دلت با هم غلط کردین االن کجاست؟ تو و -سحر

 حالش خیلی بده روي تختم دراز کشیده..نمی تونست درست راه بره -

 اصال به کاوه می گفتی ورش داره با خودش ببرتش..من جاي تو بودم از خونه بیرونش می کردم -سحر

 دلم نیومد -

آخه ...این دل رحمی تو کار دستت می ده همش غیر مستقیم بهش محبت کن اونم با کاراش جبران کنه -سحر

 يفکر کردي مهرداد لیاقت محبت داره؟ فکر کرد...احمق چرا به کسی محبت می کنی که انقدر آزارت داده

 مقنه اح...نه خرِ...دونه؟یقدرت و م یبهش خوب کن يفکر کرد...؟یچ یعنیمحبت  فهمهیم

 سحر بس کن -

 تا کی می خواي مهرداد و تحمل کنی؟ کم اذیتت کرد؟کم حقیرت کرد؟... نه آرام تو بس کن -سحر

تو راست می ..یه امروز منِ خاك بر سرو نصیحت نکن...سحر خواهش می کنم بس کن به قرآن خودم داغونم -

 گی من احمقم

از تراس اومدم بیرون و رفتم ...ز به هواي آزاد داشتمقطع کردم اصال حالم خوب نبود بیشتر از نصیحت نیا گوشی

 ....سمت اتاق نیم ساعتی می شد که مهرداد و تو اتاق تنها گذاشتم می خواستم لباس عوض کنم برم قدم بزنم

رفتم باالي سرش چشماش بسته بود دستمو ...مهرداد ناله می کرد...اتاق و آهسته باز کردم صداي ناله میومد در

چند بار صداش کردم ولی جواب نداد فقط توي خواب ناله می ..ي پیونیش داغ داغ بود تب داشتگذاشتم رو

 .کرد

 ...تازه روشن شده بود که رفتم کنار مهرداد دراز کشیدم هوا

 .منم دستمال خیس می کردم به صورتش می کشیدم...تبش افتاده بود همش هذیون می گفت تو خواب تازه

********* 

از روي ....بود3چقدر خوابیده بودم ساعت ....کردم اولین چیزي که دیدم ساعت روي دیوار بود که باز چشمامو

 ...تخت بلند شدم مهرداد خونه نبود رفتم توي آشپزخونه روي میز یک کاغذ بود براش داشتم

 سالم
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می دونند که سخت ترین کار دنیا براي من معذرت خواهیِ کردنِ ، می دونم در حقت بدي کردم انتظار  همه

نمی دونم چرا ازم طالق نمی . ندارم منو ببخشی فقط می خوام که بدونی پشیمونم پاي تورو به زندگیم باز کردم

مهم نیست، مهم نیست که طالق  رامگیري شاید می خواستی ازم انتقام بگیري هر چی که بوده االن دیگه ب

 .بگیري یا نه دل من دست نسیمِ و دستشم می مونه

 پرستاریتم ممنونم خدانگهدار بابت

 بودم یهیچ حسی نداشتم واقعا از لحاظ احساسی پوچ و خال.. گذاشتم روي میز یادداشت

ال و پایین کردم تا اینکه تا غروب بی هدف کانال اي تلویزیون و با...که چه عرض کنم نون و آب خوردم ناهار

 ...تلفن زنگ خورد

 ...بله -

 سالم آرام خانوم مهرداد اونجاست؟ -کاوه

 نه نیست طوري شده؟ -

 هر چی بهش زنگ می زنم جواب نمیده نگرانش شدم -کاوه

 نمی دونم به خدا امروز از این جا رفت -

 باشه ببخشید مزاحمتون شدم -کاوه

 بري پیدا کردین به منم بگینآقا کاوه اگه ازش خ - شدم نگران

 خداحافظ...چشم -کاوه

 خدانگهدار -

 روزید...با همه اینا باز هم دلم شور میزد "نه بابا بچه که نیست"شور می زد نکنه بالیی سر خودش بیاره؟ دلم

ز هم با ینداشتم با مهرداد ول يا ندهیمهم نبود چون آ گهیمهرداد و عشقش برام د...بود برام يروز پر حادثه ا

 با مهرداد نداشتم یبه زندگ يدیام گهیخواست هرچند که من د یم يا گهیتلخ بود که شوهرم زن د

 روز از گم شدن مهرداد می گذشت که کاوه بهم زنگ زد دو

 رفته شمال ویالشون -کاوه

 دستتون درد نکنه -

 آرام خانوم...خواهش می کنم -کاوه

 ...بله -
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 می شی یه سوال شخصی ازتون بپرسم -کاوه

 بفرمایید -

 مهرداد شما رو کم اذیت نکرده چرا طالق نمی گیرین خودتونو راحت کنید؟ -کاوه

 اگه بهتون بگم بین خودمون باقی می مونه؟ -

 خیالتون راحت -کاوه

ده ام جز دغدغه ي پدرم دلم نمی خواد خانوا...دکترا گفتن تا یک سال بیشتر دوم نمیاره...پدر من سرطان داره -

نمی خوام غصه ...مخصوصا که پدرم االن خیالش از خوشبختی من راحت شده...دغدغه ي منم داشته باشن

 ...دارش کنم

 متاسفم امید وارم خدا شفاشون بده -کاوه

 ممنون -

 حاال که نسیم ازدواج کرده می تونی با مهرداد باشید؟؟...جسارت نباشه -کاوه

 نه نمی تونم -

شما دوستش دارین چرا به .... باور کنید مهرداد بارها به من گفته بود در مورد شما عذاب وجدان داره -وهکا

 خودتون فرصت نمی دین؟

 ...نه دیگه ندارم -گفتم محکم

 ....اونطوري که اون روز نگران مهرداد بودي...خودتونم می دونید که دارین -کاوه

 :حرفش پریدم با حالت عصبی گفتم وسط

حس انسان  هیمن فقط  ینگران...مهرداد هم آدمِ منم آدمم...عالقه يپا دیمنو نزار ینگران...اشتباه می کنید -

 نیدوستانه بود هم

 ...ولی -کاوه

 دیکن یم يدونم چرا انقدر پافشار ینم...نه آقا کاوه هیچ عالقه اي نیست -

****** 

مثل اینکه هنوز شمالِ ... ماهی می شد که مهرداد و نمی دیدم و فقط از طریق کاوه از حالش خبر داشتم یک

قسمتی از وجودم از حالِ بد مهرداد خوشحال بود ...کاوه می گفت نیاز به تنهایی داره تا با ازدواج نسیم کنار بیاد

ولی براش الزم بود ...روزم همین بود درکش می کردم منم حال و... ولی قسمت دیگه دلش براش می سوخت
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... حتی مثل آدم ازم معذرت خواهی نکرد... آدمی به خودخواهی و مغروري مهرداد باید طعم شکست و بچشه

و  یزن شرع ستیمهم ن شیکه تو زندگ يزیتنها چ...من به درك...بخاطر چی؟ بخاطر غرورِ لعنتی اش؟

 ستیکس حاضر ن چیه یمن تحملش کردم ول..کنه یخواد زندگ یم وراخالق و رفتار چط نیبا ا یول...شهیقانون

 اخالق هارو تحمل کنه نیا

و سحر قرار بود بعد از محرم و سفر عقد کنند یعنی سه ماه بعد منم تا اونجاي که می تونستم جلوي وحید  وحید

م که سحر هم به نمی خواستم به خاطر من زندگی سحر خراب بشه از یک طرف می ترسید...آفتابی نمی شدم

 ....وضع من دچار بشه

 مقنعه سر می کردم که صداي چرخیده شدن کیلید توي در آپارتمان اومد داشتم

 بار گفتم وقتی خونه ام زنگ بزن نه خودت درو باز نکن شاید من لخت بودم100  -تو اتاق داد زدم از

 سالم -

این مهرداد ...خشکم زده بود...ورم نمی شدبرگشتم سمتش با...این که مهرداد بود من فکر کردم سحرِ ا

زیره چشماش گود رفته بود موهاي بهم ریخته اش روي پیشونیش ریخته ...انقدر تغییر کرده؟...چرا..چرا..بود؟

صورتی که هیچ وقت ته ....بود کردهکیلویی کم  8 7زیره چشماش گود رفته بود می تونستم بگم کمِ کم ...بود

 ...اي داشتریش نداشت ریش یک ماهه 

 حالت خوبه...سالم..سل..س -

 االن خوبم - مهرداد

 کردم سحرِ..فکر کر..فک -

 ...فهمیدم - مهرداد

 خودشو انداخت روي مبل مهرداد

 داري میري دانشگاه؟ - مهرداد

 آره -

 تا کی کالس داري؟ - مهرداد

 4تا  -

 میشه من اینجا استراحت کنم؟ - مهرداد

 فقط چرا نرفتی خونه خودت؟...مشکلی نداره -
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 خونه تو نزدیک تر بود...دارم میمیرم از خواب - مهرداد

 باشه -

 کیفمو برداشتم که برم ...مو مرتب کردم و رژ لبمو زدم مقنعه

 آرام - مهرداد

 بله -

 چیزي براي خوردن نداري؟ - مهرداد

 قرمه سبزي دارم می خوري؟ -

 اگه دیرت نمیشه...نیمروهات درست کنی؟ میشه برام از اون - مهرداد

 االن درست می کنم -

آب و نون گوجه و خیار شورو ..سریع براش نیمرو درست کردم...شدت خوابالودگی صداش به زور در میومد از

 خوابش برده بود آروم تکونش دادم...گذاشتم توي سینی براش بردم

 ...مهرداد...مهرداد -

 ...هوم - مهرداد

 و بخورپاشو غذات -

 می خورم دستت درد نکنه - مهرداد

 من رفتم -

 باشه - مهرداد

 سلووووم خرِ -سحر

 سالم -

 چطوري؟ -سحر

 تو چطوري؟...اینطوري -

 چی شده دماغی؟...منم همین طوري -سحر

 مهرداد خونمه...دماغ نه و دمغ -

 باز چیکار کرده؟ -سحر

 هیچی -
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 مگه میشه مهرداد کاري نکنه؟ -سحر

 نمی دونی چه ریختی شده بود ژولیده پولیده...فعال که امروز کاري نکرده -

دونست  یم نکهیا يبرا دیشا...خواست بحث عوض کنه یبازم م..می دونستم این یعنی چی...سرشو خاروند سحر

 کنه یم نمیاسم مهرداد هم غمگ

 ژولیده رو که می دونم چیه پولیده دقیقا چیه؟ -سحر

 م می زنم نصفت می کنمگمشو حوصله ندار -

 جانی شدي...بار گفتم با این مهرداد نگرد ببین تو هم از دست رفتیoh my god100 -سحر

- عمه ات از دست رفت 

 ...ولی آرام بی شوخی یه وقت..اون که بله درش شکی نیست -سحر

 استاد اومد -

 خودت خوب می دونی ي می خوام بگم -سحر

 لب گفتمجوري که استاد نشنوِ زیر  آروم

 نگران نباش اگه براش دل می سوزنم فقط یه حسِ انسان دوستانست نه بیشتر -

 امیدوارم -سحر

 به چی امیدواري خانوم؟ -استاد

 به اینکه بتونم این درسو پاس کنم -سحر

 مراقب باش زبونت نا امیدت نکنه -استاد

 آ...آ..استاد شما ما رو نا امید نکنین زبونم الل میشه -سحر

 استاد بگو مگو داشت نیبا ا شهیسحر هم...کردم يزیر ي خنده

**** 

همیشه قبل از غروب چراغ هاروروشن می کردم از این نور کم دلم ...خونه رو باز کردم خونه نیمه تاریک بود در

چراغ ...با تاریکی مشکلی نداشتم حتی یه جورایی هم بهم آرامش می داد ولی اینجوري و نه... می گرفت

رفتم تو اتاق و ...حتما رفته حموم...دو روشن کردم خبري از مهرداد نبود ولی صداي آب از حموم میومپذیرایی 

آخیش موهامو حال ...آخیش..موهامو باز کردم و پست سرمو با نوك انگشتام ماساژ دادم...لباس هامو عوض کردم

 اومد
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 ...مد بیروناز اتاق برم بیرون که در حموم باز شد و مهرداد از حموم او اومدم

 سالم چقدر دیر اومدي - مهرداد

 نگاهم به چیزي افتاد که نباید می افتاد...به باالتنه ي لختش افتاد ولی سریع چشممو انداختم پایین چشمم

 اون حوله ي من نیست دورِ خودت بستیش -

 نگاهی به حوله ام که دوره کمرش بسته بود انداخت مهرداد

 چیکار می کردم؟چرا ولی حوله نداشتم  - مهرداد

رفتم حموم حوله نداشتم مجبور شدم از حوله ي تو استفاده کنم چی کار ...یادت نیست -کردم تو هم اخمامو

 کردي؟

 من فرق می کنم به وسایل شخصیم حساسم - مهرداد

 فقط تویی که به وسایل شخصیت حساسی دیگه -

 چیه می خواي درش بیارم که راحت شی - مهرداد

 برد سمت کمرش که حوله رو باز کنه دستشو

 ستنیهمه مثل تو ن...الزم نکرده خودتو خشک کن بعدا براي خودم یکی دیگه می خرم -

 از کنارم رد شد و رفت داخل اتاق...دونم چرا قیافه اش پکر شد نمی

مجردیم که هر روز خونمو گرد گیري می کردم بر خالف دوران ..رفتم دستمال برداشتم که گرد گیري کنم منم

اصال کار نمکردم، نمی زاشتم به هیچ عنوان خونه ام نا مرتب بشه کارم که تموم شد مهرداد اومد بیرون یه 

 با چی اصالح کرده؟؟؟؟؟... کرده بود حصورتشم اصال...رکابیِ سفید با یه شلوار راحتی خاکستري تنش کرده بود

 با چی صورتتو اصالح کردي؟ -

 تاه کنم گفتم ریشمم بزننرفتم موهامو کو - مهرداد

 ...گفتم -

 شام چی داریم؟ - مهرداد

 جان؟؟؟ نکنه شام هم تشریف دارین؟ -

 یعنی نمونم؟؟؟ می دونی چند وقت غذاي خونگی نخوردم؟ - مهرداد

 می خواستی بخوري به من چه...من شبا شام درست نمی کنم -

 آفرین می خواي رژیم بگیري؟ - مهرداد
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 داشت شیمهرداد هنوز همون مهرداد بود زبونش ن...و عوض کردم بحث

 پاشو برو خونت می خوام شب برم بیرون -

 تاي ابروشو برد باال یه

 ...کجا به سالمتی؟ اون هم شبی - مهرداد

 ددر دودور با دوستان -

 داشتم مثل چی خالی میبستما ولی نمی خواستم شب اینجا باشه حاال

 خوش بگذره - مهرداد

 مرسی -

 توي اتاق و بعد از چند مین لباس پوشیده اومد بیرون رفت

 من رفتم وقت کردي یه سر بیا خونه ام به مامان زنگ بزن - مهرداد

 باشه فردا یه سر میزنم -

 خداحافظ  - مهرداد

ی فکر کردم چیزي جا گذاشته ول...درو بست صداي چرخیده شدن کلید توي قفل اومد منتظر بودم در باز بشه تا

چه شوخی هايِ خَز و ...مهرداد بی نمک حتما در و قفل کرده... دستگیره درو تکون دادم ولی در باز نشد...نشد

ولی هرچی می گشتم کیلیدمو پیدا نمی کردم یعنی ...رفتم توي اتاق تا کیلیدمو بردارم درو باز کنم... ضایعی

 گشتم که تلفن زنگ خورد یک ربعی می شد که دنبال کیلیدم می...کیلیدمو کجا گذاشتم؟

 :و برداشتم و طلبکارانه گفتم یگوش..بود مهرداد

 چیه؟ -

 گشتم نبود نگرد نیست - مهرداد

 ؟ چرا درو قفل کردي؟ کیلیدمو تو برداشتی؟...این چه شوخی مسخره ايِ -

 ...دونه دونه - مهرداد

 چرا درو قفل کردي؟ -

 واسه اینکه شب براي خودت راه نیوفتی بري اینور و اونور ددر ددور - مهرداد

 من خودم اختیار زندگیِ خودمو دارم به تو ربطی نداره -

 طالقتو بگیر هر کاري دوست داشتی بکنن - مهرداد
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 به جهنم زنگ می زنم به سحر کیلید خونه رو داره... پس بگو دردت چیه -

 بیاد تهران که درو روت باز کنه؟ انقدر بیکاره که از کرج - مهرداد

پسره بیشعور اصال به تو چه بر فرض محال که بخوام شبا ..از عصبانیت نفس نفس میزدم...و قطع کردم تلفن

 برم بیرون بگردم تو چیکارِ منی؟؟؟

*** 

 بود که در اتاق باز شد12نزدیک هاي  ساعت

 بیداري؟ - مهرداد

مهرداد که ...از ترس می لرزیدم...دیوانه وار به دیواره ي قلبم می کوبیدقلبم ...روي قلبم بیشتر فشار دادم دستم

 قیافه مو دید اومد کنارم

 چت شده؟ چرا می لرزي؟ - مهرداد

 مهرداد بغلم کرد ...نمی تونستم خودمو کنترل کنم...تنم دست خودم نبود لرزش

 شنیدي؟ فکر کردم صداي در واحد و...ترسونمدت؟ نمی خواستم بترسونمت - مهرداد

توي تمام این مدتی که تنها زندگی می کردم هر شب می ترسیدم از اینکه کسی بخواد بفهمه ...ترکید بغضم

 تنهام و بخواد اذیتم کنه

 گوله اشک میریختم و مهرداد موهامو نوازش می کرد گوله

 آروم باش...ببخشید عزیزم - مهرداد

 ...نکه گریه هامو کردم از آغوش مهرداد اومدم بیرو خوب

چرا انقدر با من دشمنی داري؟مگه من چیکارت کردم که انقدر از من بدت میاد؟ می خواي سکته ام بدي  -

 بمیرم؟ اینطوري راحت میشی؟

 باور کن کارم عمدي نبود...به خدا نمی خواستم بترسونمت - مهرداد

 با پشت دستام پاك کردم اشکتمو

 کیلیدامو بده -

 بیا - مهرداد

 چنگ زدمو پرت کردم روي پاتختی از دستش کیلیدارو

 دیگه حق نداري این موقع شب بدون زنگ زدن بیاي خونه ام -
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 خوب بابا - مهرداد

 اتاق رفت بیرون چند دقیقه بعد با یک لیوان آب قند اومد توي اتاق از

 بیا بگیر بخور حالت جا بیاد - مهرداد

 قندم تا ته خوردم واقعا بهش احتیاج داشتم حالم که سر جاش اومدبه قیافه آویزون مهرداد نگاه کردم آب

 واسه چی اومدي اینجا؟ -

 مشخص بود توي فکره چون زل زده بود به دستايِ من کامال

 چی گفتی؟ - مهرداد

 میگم واسه چی اومدي اینجا؟ -

 هیچی بابا همینطوري...آهان - مهرداد

 اونجايِ ادم دروغ گو...راست می گیتو که  -

 دقیقا کجاش؟ - مهرداد

 بی تربیت منحرف -

 پرسیدن عیب ندانستن عیب است...سوال پیش اومد برام -خنده اي کرد مهرداد

 یک کالم از شخصِ عروس خانوم -

 ا عروس شدم دیگه؟ - مهرداد

 واسه عروس بودن زیادي زشتی -

 دن از خودشحالت بامزه اي شروع کرد تعریف کر با

خیلی هم دلت ..چیم کمِ..چشماي شهالیی...تنِ به این بلوري...ملوس...دلربا...عروس به این خوشگلی - مهرداد

 ایششش..بخواد

تازه ...مهرداد هم از خنده ي من خندش گرفت....غش کردم از خنده یخنده معمول هیخنده ام گرفت نه  ناخواسته

خیلی محوِ ولی خیلی بانمکش ...روي یکی از لپ هاش درست میشه فهمیدم وقتی می خنده یه چاله ي کوچیک

 می کرد

 چیکار داشتی... حاال بی شوخی -

 االن خوبی؟ اگه بگم باهام لج نمی کنی؟ - مهرداد

 بگو ببینم چی می خواي بگی -
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 سعید و چند تا از بچه ها قرار گذاشتن آخر هفته با مینی بوس باباي سعید بریم روستاشون  - مهرداد

 ...خب -

 منم باید با تو برم...خانوم هاشونم هستن...جمعشون خانوادگیِ - مهرداد

- خب بگو خانومم مسافرت 

 نمی شه دوبار قبل و بهونه آوردم این دفعه رو نمی شه کاریش کرد - مهرداد

  چرا با مینی بوس؟؟؟حاال -

چون می خوایم دوره هم باشیم کسی ماشین ...مینی بوسش از این جدیداست نه از زبار درفته ها - مهرداد

 شخصی نمیاره میاري؟

 ولی شرط داره... باشهم یام -

 چه شرطی؟ - مهرداد

 باید خرم شی؟ -

 چــی؟ - مهرداد

 خَرم شو -

 شوخی می کنی؟ - مهرداد

 نه کامال جدي ام  -

 خوب فک کن من خَرت شدم قبوله؟ - مهرداد

 برام عر عر کن...اوکی -

 عمرا - مهرداد

 تازشم تو بخاطر اینکه من ترسوندي باید اینکارو برام انجام بدي..بخدا اگه عر عر نکنی من نمیام -

 اصال فکرشم نکن...برو بابا - مهرداد

 پس منم نمیام.... هر جور که میلته -

 کمی فکر کرد مهرداد

 خوب بابا عر عر ...اَه اَه - دادمهر

 نمی شنوم بلند تر -

 عرررر عرررر خوبه؟ - مهرداد
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 نه بلند تر نمی شنوم -

 آرام گهیعررررررر عرررررررر بسه د - مهرداد

 ادیبهت م تیخر..ينه خوشم اومد استعداد دار -

ی دیدم یاد عر عر کردنش قیافه شو که م...مهرداد از عصبانیت سرخ شده بود...گفتمو غش کردم از خنده اینو

 ... ادیوقت ها جواب م یهم بعض يبچه باز...میوفتادم بیشتر می خندیدم

 بسه دیگه چقدر می خندي؟ - مهرداد

 کردم خودمو کنترل کنم تا بیشتر از این نخندم سعی

 اوکی...آخه خیلی خوب بود -

مگه  یخنده ام قورت بدم ول کردم یسع...آخی بچه ام بهش بر خورده...هنوز اخماش تو هم بود مهرداد

 :خودمو کنترل کنم گفتم کمی نکهیا يبرا...شدیم

 پاشو برو  -

 کجا؟ - مهرداد

 بعدشم دفعه ي آخرت باشه از این کاراي مزخرف می کنی... خونت دیگه -

 تا بسات ولگردیتو جمع نکنی همینه... خونه ام که اینجاست - مهرداد

 با لحن حرص دراري گفتم...شونه هامو باال انداختم...تفاوت زل زدم تو چشماش بی

 به تو چه -

 با من اینطوري حرف نزنا - مهرداد

 بکش کنار می خوام بخوابم...االنم کیش کیش...هرطوري بخوام حرف می زنم -

 لیاقت نداري باهات مثل آدم رفتار کنم - مهرداد

 رشته ها تحقیق کنی که دیگه به مشکل بر نخوريمی تونی درباره طرز رفتاربا ف -

 الل شو....خیلی دارم تحملت می کنما  - مهرداد

 :کج کردم با صداي تمسخر آمیزي گفتم دهنمو

 ترسیدم...واي واي واي -

 تو با این هیکل از چی می ترسی؟ - مهرداد

 چاقی من نبود می خواستی چه عیبی توم پیدا کنی؟ -
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 ....شعور که نداري...عقل که نداري...هیکل که نداري...  تو سرتاپات عیبِ - مهرداد

 ...با شعور....دانشمند...فیلسوف...قهرمان زیبایی اندم...خوشا به سعادت تو که همه رو با هم داري... بسه بسه -

ب سه شنبه ش....االنم خوابم میاد حوصله بحث با تورو ندارم.....می دونم همی اینورهمه بهم می گن - مهرداد

لباس گرم با ...میام دنبالت وسایلتو جمع کن میاي شب خونه ي من چهار شنبه صبح میان جلوي خونه دنبالمون

 چهارشنبه میریم تا جمعه شب...خودت بیار اونجا خیلی سرده

 حاال نمی خواي زحمت و کم کنی؟...باشه -

 اینا که زحمت نیست رحمت - مهرداد

 وابم شب بخیرخب آقاي رحمت خان برو می خوام بخ -

 بدون هیچ فکر اضافه اي بخواب رفتم.... چند لحظه بعد صداي بسته شدن در اتاق...رو کشیدم روي صورتم پتو

***** 

 ...به سحر هیچی راجب سفر نگفتم گذاشتم بیایم خونه بعد براش تعریف کنم...دانشگاه بودم12صبح تا ساعت  از

 در یخچال تا آخر باز کرده بود خودشم تا کمر رفته بود تو یخچال سحر

 آرام قرمه سبزي کو؟ خوردیش نامرد؟ -سحر

 نه هستش طبقه آخر -

 یافتم -سحر

 از تو یخچال در آورد قابلمه ي کوچیک قرمه سبزي و داد دستم سرشو

 بیا گرمش کن که خیلی گشنمه -سحر

 بی مقدمه گفتم..شو روشن کردمرو گذاشتم روي اجاق گاز و زیر قابلمه

 چهار شنبه دارم میرم سفر -

 چه بی خبر با کجا می ري تنها تنها... ا -سحر

 تنها نیستم با مهرداد و دوستاش میرم -

 چیییی؟ با مهرداد؟ -سحر

 قیافه اش گرفته شده بود.. همه چی و گفتم  براش

ولی آرام تو چرا باهاش مدارا می کنی؟ اون که قدرتو ...می دونم االن دوباره از دستم ناراحت می شی -سحر

 نمی دونه
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... ما به توافق رسیده بودیم که جلوي دیگران آبرو داري کنیم... باور کن سحر اصال بحث مدارا نیست -

کال نداره کسی بهم مدیون باشه ولی می دونی اش...همونطوري که اون جلوي سهند و وحید فیلم بازي کرد

 می شناسیم که چه اخالقی دارم.... دوست ندارم به کسی مدیون باشم

.. چرا جلوش واینمیستی؟ چرا اجازه می دي نارحتت کنه؟...ولی داري بد عادتش می کنی...می دونم  -سحر

 ....فقط تحملش کردي...ش نگفتیناراحت نشو ولی دلیل اینکه به کاراش ادامه داد بخاطر این بود که هیچی به

بد ... کم براش غصه نخوردم... قبل از مهرداد بیماري بابا... دو ساله تمامِ که رنگ آرامشو ندیم...چون خسته ام -

می دونی چقدر سخته بدونی پدرت تا چند وقت دیگه بیشتر زنده ...تر از همه اینکه نباید بروي خودم میوردم

چقدر می ... بغضمو پشت خنده هام قایم می کردم... ي رفتار کنی که انگار نه انگارولی جلوش طور...ولی..نیست

 تونستم سر خوشی کنم؟؟؟

 با دستمال پاك کردم و ادامه دادم اشکامو

واقعا نمی دونم چی شد که بهش حس پیدا کردم هر روز و هر روز ... مهرداد و که دیدم نمی دونم چی شد  -

فکر می کردم وقتی با ...چشمامو رو رفتاراش می بستم...روي همه ایراد می زاشتم منی که... حسم بیشتر میشد

شوهرم توي .... شد؟ ببین وضعمو یولی چ..مهرداد ازدواج کنم کمی از آرامش از دست رفته ام بر می گرده

زم بدش تو تخمِ چشمام زل زد و با بیرحمی تمام گفت ا.... چشمم نگاه کرد و گفت یکی دیگه رو دوست داره

درصد از غمِ 1پیش خداي خودم شکایتشو کردم ولی اینا ... براي تو درد و دل کردم... گریه کردم زار زدم... میاد

هر روز دارم دوست داشتنشو توي دلم خفه ... درکم کنی وقتی جاي من نیستی ینمی تون... توي دلم هم نبوده

 چیکار کنم؟... تولی هنوز اون ته ته هاي دلم مهرداد هس... می کنم ولی

 :هم با من اشک می ریخت بعد از اینکه کمی تخلیه شدم گفتم سحر

ولی ... دلم خون بود... اون روز جلوي نسیم و کاوه... خیلی خودمو کنترل می کنم که جلوش بی تفاوت باشم -

نه .. برام مهمه؟ با مهرداد چطور رفتار کنم که نفهمه هنوز... چیکار می تونم بکنم؟... نمی زاشتم کسی بفهمه

نمی خوام ... و فقط می تونم عادي باشم فقط.... نه میشه بهش محبت کرد... میشه باهاش سر ناسازگاري داشت

 ...هر رفتاري که می کنم براش معنیِ عالقه داشته باشه

االن  "فتراز خندم با گریه لو ر"یاد یه تیکه از آهنگ نیستیِ مجید عاطفی افتادم... که پاك می کردم اشکامو

 ...حس و داشتم نیواقعا هم

**** 
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 من تا یک ساعت دیگه میام دنبالت - مهرداد

 فقط مهرداد چیا بردارم...باشه -

 احتماال این موقع از سال اونجا برف نشسته...لباس گرم با خودت بیار اونجا هوا خیلی سرده - مهرداد

 باشه -

 کاري نداري؟... خب دیگه  - مهرداد

 نه قربانت -

 خداحافظ - ادمهرد

سریع یک دوش گرفتم و ... و قطع کردم وسایل هام آماده بود فقط باید توي کوله ام میگذاشتمشون گوشی

 .یک ساعت بعد کامال آماده بودم... وسایلمو جمع کردم

.... گاز و بستم...خب همه چی مرتب و تمیزِ...کالی که به گوشیم افتاد یک نگاه دیگه به خونه انداختم سیم با

 کوله مو انداختم روي دوشتم و از خونه اومدم بیرون...اوکی همه چی درسته... سایل برقی و از برق کشیدمو

 سالم -

 سالم چه کوله ي بزرگی برداشتی - مهرداد

 وسایلم زیاد بود -

 منظورت لوازم آرایشت؟ شما زن ها جز لوازم آرایش چیزِ دیگه اي الزم ندارین - مهرداد

 هرچی می خواي بگو -

 کم آوردي؟ - مهرداد

 حوصله بحث ندارم.. تو فکر کن کم آوردم -

 ...این که بحث نیست... بحث؟؟؟ - مهرداد

 هرچی تو بگی -

 پس هرچی من بگم دیگه؟ - مهرداد

... انقدر در مورد فرق زن و مرد گفت گفت تا رسیدیم... رسیدن به خونه اش من ساکت بودم ولی مهرداد نه تا

 .از حرف هاش بخاطر اینه که حرص منو در بیاره براي همین هم جوابشو نمی دادم% 99می دونستم 

 کوله تو بده من بیارم - مهرداد

 خودم می تونم -
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 یکلت منم می تونی بلند کنی چه برسه به این کولهاون که معلومه تو این ه - مهرداد

بدتر از اینکه مسخره ام می کرد آتیشم نمی زد، مثل همیشه سعی کردم خونسرد باشم کوله پشتیمو رو  هیچی

 شونه ام جا به جا کردم

چیه؟ امروز از کجا پري؟ چرا انقدر تالش می کنی حرص منو دربیاري؟ چی اذیتت کرده که می خواي سر  -

 ن خالی کنی؟م

 من اگه بخوام حرصتو در بیارم خیلی راحت حرصتو در میارم - مهرداد

 نمی خوام صداتو بشنوم... پس لطفا با من حرف نزن - -

 بازو مو چنگ زد و توي دستش گرفت مهرداد

ر دیگه فقط یکبا... ببین نمی خوام روال گذشته رو در پیش بگیرم پس پا رو دم من نزار اگه یکبار دیگه - مهرداد

چنان بالیی سرت میارم که آرزو ..چنان... یا وقتی دارم باهات حررف می زنم جوابمو ندي...با من بد حرف بزنی

 ..کنی بمیري

فقط تونستم ..براي چندمین بار ازش ترسیدم... هر کلمه اي که از دهنش در میومد دستمو بیشتر فشار میداد با

 "دیونه"...بازو ماساژ می دادم با دستم... دستمو ول کرد. سرمو تکون بدم

دلیلشو نمی دونستم فقط تند و تند ... مهرداد خیلی عصبی بود... ساعتی میشد که خونه ي مهرداد بودم نیم

منم که ریه م بخاطر سرماخوردگی ... دود خونه رو گرفته بود... سیگار پشت سیگار... سیگار روشن می کرد

 ...متوجه ي من نبود صالمهرداد که ا...همش سرفه می کردمخفیفی که دیشب خورده بود درد می کرد 

نفسم دیگه باال نمیومد رفتم کنارش روي مبل نشستم و ... ساعت گذشت مهرداد همچنان سیگار می کشید یک

 گرفتم موینیب يبا لباسم جلو

 ..مهرداد -

 چیه؟ - مهرداد

 میشه دیگه تو خونه سیگار نکشی؟ -

 خونه خونه ي خودمه دوست دارم بکشم... نه نمیشه - مهرداد

 :اي کردم و گفتم سرفه

 چرا انقدر سیگار می کشی؟ -

 برو انور حوصله تو ندارم - مهرداد
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 سرفه ام گرفت دوباره

 از چی ناراحتی که انقدر پشت سر هم سیگار می کشی؟ -

سرفه هام طوالنی تر شده بود ... رون دادپک محکمی به سیگارش زد و بعد از چند لحظه دود سیگار و بی مهرداد

 :آروم گفتم

 من عصبانیت کردم؟ -

دستشو آورد جلو تا پاکت سیگارِ روي میزو برداره زودتر از ... نداد پک دیگه اي به سیگار تمام شده اش زد جوابی

 اون پاکت و برداشتم

 بسه دیگه -

 سیگارو بده به من - مهرداد

 )سرفه اجازه نداد بیشتر از این حرف بزنم...(بسه مگ -

 سیگارمو بده - مهرداد

 )....سرفه(نمید -

 بهت می گم سیگارمو بده - مهرداد

 حالی که داشتم سرفه می کردم سرمو به نشونه نه تکون دادم در

... اومت کنمحمله کرد سمتم با یه حرکت سیگارو از دستم کشید منم از زور سرفه نمی تونستم مق مهرداد

 سیگارو گذاشت گوشه ي لبش و روشنش کرد

 یک بار دیگه دست به سیگارم بزنی دستتو قلم می کنم - مهرداد

سرفه هام تمومی نداشت حتی انقدر نفس نداشتم که از ...اي بد بود یدیگه باال نمیومد حالم به معناي واقع نفسم

تموم شد پاشو گذاشت روي میز و دستشو گذاشت جام بلند شم مهرداد همچنان سیگار می کشید سیگارش که 

 پشت سرش و چشماشو بست

 ...انقدر الکی سرفه نکن گلوت پاره شد - مهرداد

 دید سرفه ام تمومی نداره چشماشو باز کرد وقتی

 ...ااااااه چقد - مهرداد

 طرفم اومد عیسر.... دونم قیافه ام چطوري شده بود که وقتی چشمش بهم افتاد حرفش ناقص موند نمی

 ...حالت خوبه؟؟؟...آرام - مهرداد
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بیشتر وزن روي بدن مهرداد بود من برد سمت تراس ..دستشو بغلم گرفتم و بلندم کرد...سرفه می کردم همچنان

 ...هه اولین باري بود که نگرانم شد... چهره اش نگران بود... در و باز کرد و بردتم تو تراس.. 

 ...نفس بکش..آرام نفس بکش - مهرداد

یکم که گذشت هواي تازه کارِ ...مهرداد نگران زل زده بود بهم...هن و هن افتاده بود نفسم باال نمیومد به

 سرفه ام کم شده بود و فقط گاهی تک سرفه می زدم... کم کم تونستم نفس بکشم... خودشو کرد

 بهتري؟ - مهرداد

ش راحت تر شده باشه ولی هنوز نگرانی تو سرمو تون دادم مهرداد هم انگار خیال... نفس نفس میزدم هنوز

 چشماش بود

 چرا بهم نگفتی بوي سیگار اذیتت می کنه؟ - مهرداد

 ولی تو کشیدي)..سرفه..(من که گفتم دیگه سیگار نکش -

 یکم بهتر شد مهرداد رفت تو پذیرایی و در تمام پنجره هارو باز کرد تا بوي سیگار از تو خونه بره حالم

 شدي بیا تو هوا سرد اگه بهتر - مهرداد

مهرداد اومد دستمو ...هنوز بوي سیگار توي خونه بود ولی خیلی کم... نفس عمیق کشیدم و رفتم تو خونه چندتا

 گرفت و منو نشوند روي مبل خودشم به فاصله یکمی کنارم نشست

 آرام به خدا نمی دونستم حالت بده مگر نه سیگار نمی کشیدم - مهرداد

 ه می کردم؟؟ ندیدي داشتم سرف -

 ...من فکر می کردم الکی سرفه میکنی من معذرت می خو -شرمنده گفت مهرداد

 ..حرفش پریدم وسط

 نمی خواد معذرت خواهی کنی -

 ..ولی من - مهرداد

دیدي که داشتم خفه ...می خواستی منو آزار بدي که دادي... تو به هدفت رسیدي -دمیوسط حرفش پر يتند

 نیازي به عذر خواهی نیست...می شدم

با اتاق ... بی تفاوت از کنارش رد شدم که برم توي اتاق... چهره ي مهرداد توهم بود..مبل بلند شدم ازروي

 نرسیده بود که صداشو از پشت سرم شنیدم

 رایی که فکر می کنی بد نیستممن انقد - مهرداد
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 بیشتر از اونی که فکر می کردم بدي -لب گفتم زیر

بود 9از توي کواله پشتیم داروهامو درآوردم و خوردم ساعت نزدیک ... اتاق بستم و خودمو انداختم روي تخت در

 نیم ساعتی دراز کشیدم تا حالم جا بیاد بعد گوشیمو گرفتم دستمو باگوشیم بازي کردم

 سه بازي بودم که درِ اتاق زده شد و صداي مهرداد از پشت در بلند شد همرحل

 آرام بیا شام - مهرداد

 گرسنه ام نیست -

 خودتو لوس نکن بیا شامتو بخور - مهرداد

 رم -خو -نمی -شام -من -

 اتاق باز شد و مهرداد ازاومد تو اتاق در

 چرا شام نمی خوري؟ - مهرداد

 گرسنه ام نیست -

 لج می کنی؟ داري - مهرداد

 هر جور که دوست داري فکر کن -

 قهر کردي؟ - مهرداد

- ... 

 اومد باالي سرم وایساد با دست ضربه ي کوچیکی به بازوم زد مهرداد

 چه قهرم میکنه برا من پاشو - مهرداد

-  ... 

آرام ...آرام...خب دیگه جلوت سیگار نمی کشم... من که می خواستم معذرت خواهی کنم تو نزاشتی - مهرداد

 خانوم قهر نکن

 چه قشنگ صدام می کرد...دلم فرو ریخت ته

 قهر می کنی زشت می شی... قهر نکن دیگه - مهرداد

که دید قصد حرف زدن ندارم  مهرداد... تا حاال باهام اینطوري حرف نزده بود...دلم داشت قند آب میشد توي

 دستمو گرفتو بلندم کرد بعد هم منو دنبالِ خودش کشید تا سر میز شام

 از دستت می پره...حاال بیا قهر کن...ببین چه غذایی درست کردم.... بیا ببین چه کردم - مهرداد
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 دوتا دونه سوسیس سرخ کردي اسمشو گذاشتی غذا؟ -

 اي نون برداشتدستاشو به هم مالید و تیکه  مهرداد

 ...بسم ا... ببین حرف بزنی بهترِ - مهرداد

بیان در خونه 4:45قرار بر این بود راس ساعت .. صبح بود4آالرم گوشیم از خواب بلند شدم ساعت  باصداي

 ... در حد ریمل و رژلب... دستو صورتمو شستم یک مقدار آرایش کردم... دنبالمون

بدون اینکه در بزنم در اتاق ... خودمو مهرداد لقمه ي نون و پنیر و گردو گرفتم و رفتم مهرداد و بیدار کنم براي

و باز کردم طبق معمول همیشه مهرداد با باال تنه ي لخت خوابیده بود دستمو گذاشتم روي شونه اش و تکونش 

 دادم

 بیدار شو دیر میشه ها...مهرداد...مهرداد -

 چشماشو باز کرد خورد و تکونی

 ساعت چنده؟ - مهرداد

 بیداري دیگه4:20 -

 آره االن بلند می شم تو برو آماده شو - مهرداد

 من آماده ام -

 پس یه قلمه اي چیزي بگیر برام - مهرداد

 ي نون و پنیر گردو دادم دستش  قلمه

 گرفتم بیا بخور -

 چیزي نخورم معده ام بهم میریزه... دستت درد نکنه - مهرداد

اتاق مهرداد اومدم بیرون مانتو و شلوارِ مشکیمو تنم کردم بعد شال بافت نازوکمو که ترکیبی از رنگ هاي  از

قهوه اي و عسلی بود و سرم کردم در آخر پالتوي چرم عسلی مو روش تنم کردم و دکمه هاي پالتو باز گذاشتم 

 مو چکمه هاي چرم عسلی رنگمو که بلندیش تا زیر زانو بدو پام کرد

 ...دیشب که اینا تنت نبود... اوهو چه تیپی زدي - مهرداد

 پالتو شالم تنم نبود مگر نه بقیه لباسام، لباسهاي دیشبین -

 لبخندي زد و دورِ خودش چرخید مهرداد

 بین من خوب شدم؟ - مهرداد
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 حق نگزیریم تیپ شیکی زده بود پلیور طوسی سرمه اي با شلوار جین مشکی و پالتوي مشکی از

 فقط اون شال گردن سرمه اي تو بیار...م خوب شديتوا -

 کدوم شالگردنِ؟ - مهرداد

 پهن بود... همونی که پارسال مینداختیش -

 خوب شد یادم انداختی... آهان - مهرداد

هوا هنوز تاریک بود کنار در منتظرشون ...خونه اومدیم بیرون مهرداد هم مثل من با یک کوله پشتی اومده بود از

یم چند دقیقه اي نگذشته بود که مینی بوس سفید رنگی پیچید داخل کوچه و جلوي پايِ ما ترمز وایساده بود

 کرد

محض توقف سعید از مینی بوس پیاده شد بعد از سالم و احوال پرسی سوار مینی بوس شدیم و با کسایی که  به

رد و اون ها هم به من مهرداد منو به همشون معرفی ک... تو مینی بوس بودن سالم و احوال پرسی کردیم

صندلی آخر 4چهارم نشستیم و  فمن مهرداد ردی...نفر بودن که باید سوارشون می کردیم5هنوز ... معرفی شدن

 ...هم براي وسایل بچه ها بود

ساعت بعد توي جاده بودیم جلوي منو مهرداد سعید و خانومش که اسمش کتایون بود ولی همه کتی  یک

و خنده رویی بود که همه مامان کتی صداش می کردن به قیافه اش می خورد صداش می کرد دختر چادري 

 جلوي سعید و کتی... ساله باشه 24 23

پرستو هم دختر کامال ... و پرستو نشسته بودن محسن قد بلند و الغر اندام بود و چهره ي بانمکی داشت محسن

خیلی برام جالب بود ... ن روسریشو درآوردامروزي بود و اصال در قید حجاب نبود از اول که نشست تو ماشی

خوب بودن مثل اینکه از دوران دبیرستان  مپرستو و کتی با اینکه ظاهرا خیلی باهم تفاوت داشتن ولی خیلی با ه

 ...باهم دوست بودن

ساله که یه 37سالش بود و شوهرش 30سمیه ... خواهر سعید با شوهرش جلوي محسن و پرستو بودن سمیه

 ساله داشتن که جلوشون نشسته بود9دقلوي  دختر و پسر

ساله ي خوش رویی بود که رانندگی می کرد و کنارش مادربزرگ سعید نشسته 50محسن حسن آقا مرده  پدر

 و در آخر مهمون خارجی بود که پرستو با خودش آورده بود)... روستا(بود که قرار بود برگرده خونش
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دختر بلند چشم آبی به اسم آنا که یکی دوستاي خانوادگی پرستو بود کانادا زندگی میکنه و براي مدتی  یک

دختر خوبی به نظر میرسید تیپ ساده اي زده بود و بر خالف .... اومده ایران تا به پرستو و خانواده اش سر بزنه

 .....پرستو شالش سرش بود

امو بسته بودم خیلی خوابم میومد ولی تکون هاي ماشین نمیزاشت تکیه داده بودم به شیشه و چشم سرمو

 بخوابم

 خوابت میاد؟ - مهرداد

 اوهوم -

 سرتو بزار رو شونه ام بخواب - مهرداد

 اذیت نمی شی؟ -

 منم سرمو میزارم رو سرتو می خوابم... نه - مهرداد

مهرداد سرشو ... ق بویدمشبا یک نفس عمی.. گذاشتم روي شونه اش بوي عطر مردونه اش عالی بود سرمو

 نمی تونستم بخوابم...چند دقیقه باخودم کلنجار رفتم.... گذاشت روي سرم منم چشمامو بستم

 بلند شو شهیاینطوري نم - مهرداد

 مهرداد دستشو کنارم گذاشت و بغلم کرد...از روي شونه اش بلند کردم و سوالی نگاهش کردم سرمو

 سرتم بزار رو سینه ام....و دورِکمرم حلقه کندستت... یه مقدار مایل شو - مهرداد

 چقدر کار باید انجام بدم -

با ریتم منظم در ... صداي آروم قلبشو میشنیدم... سرمو گذاشتم روي سینه اش.... که گفته بودو انجام دادم کاري

 حال تپیدن بود

 حاال خوب شد... آخی - مهرداد

 ...دقیقه نکشید که خوابم برد به

*** 

 ...آرام - مهرداد

 بله -اي کشیدم خمیازه

 بچه ها منتظرمونن... بلند شو - مهرداد

 ...از روي سینه اش برداشتم ، دستی به شالم کشیدمو با مهرداد رفتیم بیرونِ مینی بوس سرمو
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حسن اقا ماشین و جلويِ ... هواي خیلی سرد بود انگار از تابستون یک دفعه بپري زمستون... نمی شد باورم

 مهرداد دستمو گرفتو منو با خودش به سمت رستوران برد... رستورانِ قدیمی نگه داشته بود

 نگاه به ظاهر درب و داغون اینجا نکن غذاهاش حرف نداره - مهرداد

 من که چیزي نگفتم -

 نگفتم که چیزي گفتی داشتم برات توضیح می دادم - ادمهرد

 ... آهان از اون لحاظ -

ها روي دو تخت بزرگ که رو به رويِ هم بود نشسته بودن به محز اینکه ما داخل رستوران شدیم پرستو  بچه

 دستشو بلند کرد

 ...زوج خوابالو چه عجب.. به به -

 دوباره ادامه داد بعد

... اخالق که نداره... چه امیدي با این داداشِ ما ازدواج کردي؟ قیافه و تیپ که ندارهآرام جون تو با  -پرستو

 .. دیگه خودت می دونی... شعور

 "امید داشتم ولی چه زود امیدم نا امید شد"دلم گفتم تو

 منتظر جواب از طرف من بود ولی مهرداد زود تر از من جواب داد پرستو

 ...محسن به در گفت دیوار بشنوِ... اوه اوه - مهرداد

 دستشو به کمرش زد و گفت پرستو

 محسنِ من یدونه است... نخیرم -پرستو

 دهنشو باز کرد که جوابِ پرستو رو بده که سعید سریع گفت مهرداد

ا تا شب می خوان این دوت... آرام خانوم شما بیا سفارش بده...دوباره پرستو و مهرداد شروع کردن... یا خدا -سعید

 بحث کنند

 براي صبحانه منو مهرداد املت سفارش دادیم... و پرستو هم بیخیال شدن مهرداد

 به حرفاي پرستو زیاد توجه نکن خیلی شوخی میکنه - مهرداد

 ..می دونم را -

 سهند بود ... صداي زنگ گوشیم حرفمو نیمه رها کردم با

 کیه این وقت صبح؟ - مهرداد
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- سهند 

 جواب دادمو  گوشی

 بله -

 سالم عزیزم -

 سالم عشقم خوبی؟ -

 قربونت برم گلم تو خوبی؟ -سحر

 فدات شم دلم برات تنگ شده -

 منم همین طور عزیزم اونجا خوش می گذره؟ -سحر

 جات خیلی خالیِ -

 سهند از اون ور خط میومد که داد میزد صداي

 کوچیکه؟بدون من رفتی دیگه آبجی ... تک خور خوش می گذره؟ -سهند

 .....بدونِ تو که اصال خوش نمی گذره.. به جانِ سهند نه -

 مهرداد باشِ و به تو خوش نگذره؟؟... آره جونِ عمه ات -سهند

 خوش بگذره عزیزم... اینو ولش کن این حسودیش میشه -سحر

 قربونت -

ن رفت ته دره دلم خب دیگه برو گمشو می خواستم یکم قربون صدقه ات برم که اگه تو راه ماشینتو -سحر

 نسوزه که باهات خوب رفتار نکردم

 زبونتو گاز بگیر... بیشعور -

 درِ خونه همه می خوابه... شتر دیگه -سحر

 من برم کاري نداري؟ -

 نه بدرود -سحر

با لبخندي که روي لبم بود سرمو باال ... خله...از دست این سحر... قطع کردم و گذاشتم توي جیبم گوشی

جوري نگام می ... چرا اخماش تو همه؟ مهرداد با قیافه برزخیش زل زده بود به من.. این چش شده؟؟... گرفتم

فقط یه پوزخند زد و جوابی  "ي؟چرا اخم کرد"سوالی نگاهش کردم و لب زدم... کرد که انگار کارِ بدي کردم

 منم بیخیال شدم و به حرفا و شوخی هاي بچه ها گوش می کردم.. نداد
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... دقیقه اي شده بود که صیحانه امونو خورده بودیم و منتظر یکی دیگه از هم کالسی هاي مهرداد بودیم10

وران باز شد و پسر قد بلند و من و کتی مشغول حرف زدن بودیم که در رست... قرار بود خودشو بهمون برسونِ

 خوش تیپی اومد داخل رستوران

 بچه ها هومن اومد - کتی

حرف کتی همه ي سرها به طرف هومن چرخیده شد بعد از سالم و احوال پرسی بین بچه ها و معرفی شدن  با

 .ساعت رانندگی به روستا رسیدیم4بعد از ... منو آنا به هومن همه سوار مینی بوس شدیم

 وسایلتون و بر دارین باید تا خونه بی بی پیاده بریم... ب بچه ها رسیدیمخ -سعید

 اونجایی که منو مهرداد صندلیِ آخر نشسته بودیم جز آخرین نفر هایی بودیم که از ماشین پیاده می شدیم از

 مهرداد -

 چیه؟ - مهرداد

 چیزي شده؟ -

 نه - مهرداد

 ..پس چرا اخمات -

 فقط حوصله ندارم... هگفتم که نه چیزي نشد - مهرداد

از وقتی از ... نه به االنش که نمی شه با یمن عسل خوردش... نه به صبحش... چرا ثبات اخالقی نداره؟ این

 ...رستوران اومدیم بیرون یک کلمه هم باهام حرف نزده

 از پیاده روي توي روستا به یک خونه ي روستایی سریدیم بعد

 بفرمایید - آقا حسن

داخل ... زي بود ولی مشخص بود که باز سازي شده است و طبقه بالي خونه تازه ساخته شدهي تر و تمی خونه

خونه چند تا اتاقِ تو در تو بود که کفش با فرش هاي الکی رنگ فرش شده بود و پشتی هاي قرمز رنگی که با 

که با سلیقه چیده شده  کامال ساده با يخونه ... روپشتی هاي قالب بافی شده دور تا رو اتاق ها چیده شده بود

بی بی که پیر زنِ پیري بود خیلی مهربون و مهمون نواز بود به زن جونوي که اونجا بود سفاش کرد که تا ... بود

 ...یک ساعت دیگه برامون غذا بیارِ و خودشو حسن آقا رفتن توي اتاق بی بی

 ... ساکن شد سمیه دست زنو بچه اشو گرفت و توي یکی از اتاق ها طبقه پایین شوهر

 هم با باقی بچه ها راهی طبقه ي باال شدیم ما
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******** 

باال از طبقه ي پایین کوچیکتر بود و فقط دوتا اتاق نسبتا بزرگ داشت که به هر دوتاشون یک در به  طبقه

ستقر قرار بر این شد که خانوم ها تو یک اتاق و آقایون تو یک اتاق دیگه م.... تراس بزرگ رو به حیاط داشتن

 ...بشن

که دختر فوق العاده ارومی بود با توجه به اینکه زبون مارو متوجه نمی شد ، خیلی کم حرف می زد و احساس  آنا

ولی بعد از یک ساعت دیگه احساس غریبی نمی کردم انقدر کتی و پرستو میزدن تو ... غریبی می کرد مثل من

 ...ندید چه برسِ به منسرو کله ي هم که آنا که فارسی بلد نبود غش غش می خ

 من روسري سرم نمی کنم -پرستو

 ...تو غلط می کنی - کتی

 پرستو این خانوم بهت چی میگه؟ - آنا

 داره از زیبایی من تعریف میکنه عزیزم -پرستو

 آنا جان دروغ میگه دارم بهش می گم روسري سرش کنه - کتی

 مگه خودش نمیدونه تو ایران باید روسري سرش کنه؟ - آنا

 به فارسی گفت پرستو

 ... مامان کتی، جونِ من بیخیال شو بابا کچل شدم از بس اینو گذاشتم روي کلم -پرستو

 پیرِ زنو ناراحت نکن... تو که می دونی چقدر رو حجاب حساسِ.. بابا بی بی ناراحت میشه - کتی

 آرام تو هم می خواي روسري سرت کنی؟ -پرستو

 ..من که -

 زنی؟ مهرداد و نمی شناسی؟چرا حرف مفت می  - کتی

 ...میزنه نصفم میکنه... آرام یه وقت بهش نگی من پشتش بد می گما... گفتم شاید آرام آدمش کرده -پرستو

 خنده دار اینا رو گفت که خندیدم انقدر

 آي آي آي پشت شوهرِ من حرف میزنی؟؟؟؟ -حالت تهدید آمیزي گفتم به

 پرید پشت کتی پرستو

 زن و شوهر مثل همن... مامان کتی دستم به دامنت... غمیا حضرت شل -پرستو

 تا تو باشی که دیگه پشت داداش مهرداد حرف نزنی - کتی
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 سعید از پشت درِ اتاق اومد صداي

 خانوم ها ناهار آماده است بیاین پایین -سعید

یش به سر زانوهام که تونیک آستین بلند مشکی زیر مانتو تنم بود و فقط سارافونِ جلو باز قهوه اي بلند من

... کتی هم چادر سفیدي که پر بود از گل هاي ریزِ آبی به سر کرد... میرسید تنم کرد و شالمو روي سرم انداختم

و آنا هم با شلوار ساده ي .. تنش کرده بود جذبپرستو بلیزِ آستین بلند تنگی به تن داشت که با شلوارِ لی 

 ....ه شال و روسري سرش نکرده بود حتی آنا هم شال سرش بودفقط پرستو بود ک... مشکی و پلیور صورتی

یک لحظه .. سعید و محسن اومدن دست زن هاشونو گرفتنو کنار هم سر سفره نشستن نیرفتیم پای وقتی

چشمم به مهرداد خورد که خیلی ریلکس کنار هومن نشسته بود و ... چی میشد مهرداد هم ... حسرت خوردم

 :منو آنا و دید به انگیلیسی گفت داشت ناهار می خورد تا

 بیاین کنار ما بشینید - مهرداد

رفتم دستشویی تا دست هامو بشورم وقتی برگشتم دیدم آنا کنارِ مهرداد نشسته و داره غذا می خوره منم  من

 کنار آنار نشستم و شروع کردم به خوردن دوتاشامی گذاشتم توي بشقابم و یکم نون برداشتم لقمه ي اولو کامل

 انخورده بودم که مهرداد لقمه اي که توي دستش بودو داد به دست آن

 مرسی مهرداد تو خیلی مهربونی - آنا

 یه آنا که بیشتر نداریم - مهرداد

نگاهی به بشقابم کردم فقط یک لقمه ... آخر مهرداد براي آنا لقمه می گرفت و باهاش می گفت و می خندید تا

نگاهی به بچه ها کردم خدارو شکر کردم که هیچ کس ... ردن نداشتمدیگه اشتهایی به خو.. خورده بودم

حواسش به من نیست آروم شامی هاي توي بشقابمو توي ظرف خالی کردم تا کسی متوجه نشه من چیزي 

همه غذاشونو خورده بودن منو  بایتقر...نخوردم از بی بی و خانوم جوونی که اسمشم نمی دونستم تشکر کردم

 ...تا سفره رو جمع کنه میاون خانوم جوون که اسمش زهرا بود کمک کرد و پرستو به یکت

ولی منو کتی پایین موندیم تا ظرف ها رو .. از خوردن چاي بعد از ناهار همه رفتن باال تا استراحت کنند بعد

 بعد از تموم شدن ظرف ها با کتی رفتیم طبقه ي.. کتی ظرف هارو می شست و من آب می کشیدم... بشوریم

خوابید ولی من نمی تونستم بخوابم  رفتکتی هم کنارشون گ.. پرستو و آنا خواب بودن... باال تا استراحت کنیم

 ...تصمیم گرفتم برم تو تراس پالتومو تنم کردم رفتم توي تراس... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

تو فکر ... فوق العاده تمیز بود با اینکه اثري از سبزي روي درخت ها نبود ولی منظره ي خیلی زیباي بود هوا

 بودم که با صداي مهرداد به خودم اومدم

 خیلی تو فکري - مهرداد

 کاري داشتی؟ -دمیکش یقیعم نفس

 نه من با تو کاري ندارم - مهرداد

 پس چی میگی؟ -

دقیقه است که حضورِ منو متوجه 10به کی فکر می کنی که  -شد رهیهاشو باال داد و به روبه روش خ شونه

 ....نشدي؟

 آنا از پشت سرمون اومد صداي

 واي مهرداد چه منظره ي فوق العاده اي - آنا

 چشماي زیباي شماست که زیبایی هارو میبینِ -به من زد و جواب آنا رو داد يپوزخند مهرداد

 ولی دلم می خواست مهرداد و تا می خورد میزدم... به من لبخندي زد و منم در جواب لبخندي بهش زدم آنا

 همسرت خیلی زیبا و دوست داشتنیِ داري... مهرداد بهت تبریک میگم - آنا

 :نگاهی به انداخت پوزخندي زد و در جواب گفت مهرداد

 بله زیباست ولی نه به زیبایی شما - مهرداد

 همسرت خیلی زیبا تر از منِِ... اوه مهرداد شوخی نکن - آنا

 ... ولی من نظرم چیزِ دیگه ايِ - مهرداد

بسه آرام تو که عادت :خودم گفتم شیپ... نفس کشیدن برام سخت بود... قلبم داره سوراخ میشهکردم  احساس

 "به زخم زبون هاش يدار

 آنا کمی به خودش لرزید... رفت کنارِ آنا که داشت منظره رو تماشا می کرد مهرداد

 سردته؟ - مهرداد

 یکمی - آنا

 دستشو دوره شونه هاي آنا حلقه کرد مهرداد

 هتر شد؟ب - مهرداد

 تو خیلی به من لطف داري مهرداد عزیز... بله - آنا
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با شنیدن حرف بعدي مهرداد اشک از چشمام ... مهرداد آنارو تو آغوش گرفت؟... توي چشمام حلقه زد اشک

 جاري شد

 تو فوق العاده اي .. کاش تورو زودتر دیده بود - مهرداد

 اوه ممنون - آنا

... ی رفتم توي اتاق که در لحظه ي آخر مهرداد چشماي اشک آلودمو دیدنمی تونستم تحمل کنم داشتم م دیگه

 ....پوزخندي زد و سرشو برگندوند و گذاشت روي سر آنا... بد تر از این نمی شد

سرِ جام دراز کشید و سرمو گذاشتم روي بالشت و گریه ... اتاق کتی و پرستو هنوز خواب بودن... توي رفتم

 دیچقدر بد شد که فهم...دیچقدر بد شد که اشکمو د...کنه تیکرد تا منو اذ یششو متال يمهرداد همه ...کردم

 ....نکردم؟ رلچرا خودمو کنت...بار دهم به خودم لعنت فرستادم يبرا...ناراحت شدم

***** 

توي جمع خیلی علنی به من بی توجهی می کرد و در عوض با آنا گرم بر ... طاقت کاراي مهرداد و نداشتم دیگه

 ...ورد می کرد یک روزي شده بود که توي روستا بودیم و منو مهرداد اصال با هم حرف نمی زدیمخ

حتی براي اینکه کسی شک ... که من با خنده گفتم نه قهر نیستیم... پرستو ازم پرسید با مهرداد قهرم؟ حتی

من ... اس بازي می کنم نکنه شب موقع خواب گوشیمو می گرفتم دستم و الکی میگفتم دارم با مهرداد اس ام

 ... کرد یم يزیکردم و چقدر مهرداد آبرو ر یم يچقدر آبرو دار

نورِ مهتاب اتاق و روشن ... آروم از رختخوابم بلند شدم... خوابی به سرم زده بود اصال نمی تونستم بخوابم بی

بزار ... اب بودن شال سرم نکردماز اونجاییی که شب بود و همه خو... سویشرتمو از جا لباسی برداشتم... کرده بود

دمپایی هاي پالستیکی سفید رنگی که گوشه ي  کردمدر تراس خیلی آروم باز و بسته ... سرم یکم هوا بخوره

 ...تراس بودو پام کردم

ریه ام ... نفس عمیق کشیدم.. ولی اهمیتی ندارم...خیلی سرد... سرد بود..صندلی چوبیِ روي تراس نشستم روي

همیشه وقتی مسافرت می ... سرمو تکیه داد به صندلی و آسمون و نگاه کردم... اي سرد پر شد از هو

آسمون و ستاره هاشو می  تويوقتی از هواي آلوده ي شهر بیرون می رفتیم شب ها چشممو مینداختم ...رفتیم

... اره بارون بودتو شهر که انگشت شمار بودن ولی خارج از شهر به دور از آلوگی هوا و آدما شب ست... شمردم

 ... اهی از ته دل کشیدم... آسمون با دست و دل بازي تمام ستاره هاشو به معرض دید می زاشت

 ... شکر... شکرت خدا -
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بعد از این ... آرش تنگ شده بود...دلم براي مامان ، بابا...خیلی وقت بود که ندیده بودمش...بابام فکر کردم به

از یک طرف به خواسته ي ... مامان می گفت بابا خیلی درد میکشه... م مشهدمسافرت لعنتی حتما یه سر می ر

دلم می خواد برم پیش امام رضا و از ته ... دلم براي زیارت تنگ شده ِ... بابا یکبار بیشتر به دیدنشون نرفته بودم

 ...براي خودم و زندگیم... براي بابا... دل زار زار گریه کنم

دلم آغوشِ مامانمو می ... دلم بدجور گرفته بود... ه می کردم گریه می کردمکه به آسمون نگا همونطور

اگه بخاطر بابا نبود خودمو از دست ... اگه بابا سرطان نداشت... خدایا چی میشد بابا سرطان نداشت؟... خواست

تو  یهرچ...تباز خدایا شکر یول..گیرِاین عالقه ي لعنتی هم نمی تونست جلومو ب... مهرداد راحت می کردم

 ....شهیهمون م يصالح بود

... همونطور که رو صندلی نشسته بودم پاهامو تو خودم جمع کردم و سرمو گذاشتم روي زانوهام... بود سردم

 ...انقدر دل شکسته بودم که اشکم بند نمیومد... اشک کل صورتمو گرفته بود

 دونم چقدر گذشته بود که با احساس افتادن پتو روم سرمو بلند کردم نمی

 توي این سرما با لباسِ کم اومدي تو تراس که چی؟... این موقع شب - مهرداد

 :چشمش که به صورتم افتاد متعجب گفت... دستشو آروم برداشت و اومد رو به روم... هنوز روي پتو بود دستش

 چیزي شده؟. ..داري گریه می کنی؟ - مهرداد

 :مهرداد روي صندلی نشست و گفت... تکون دادم سرمو

 اگه چیزي نشده چرا داري گریه می کنی؟ - مهرداد

 برات مهمه؟...مگه -

 ...ولی خب نمی خوام بچه ها بفهمن که با هم مشکل داریم... مهم که نیست - مهرداد

 ...گرفتیتو اگه بخاطر دوستات می گی انقدر جلوي اونا با آنا گرم نمی  -

 پس بگو خانوم بخاطر گرم گرفتن من با آنا دارند گریه می کنند - مهرداد

 ...اصال هم اینطوري نیست -

 پس البد دلت براي سهند تنگ شده؟ - مهرداد

 ...چه ربطی به سهند داره؟ -

 ...خودت میدونی  - مهرداد

 نه واقعا چه ربطی به سهند داره؟ -
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 یعنی ربطی نداره؟ - مهرداد

 جوري حرف نمی زنی که منم متوجه بشم؟چرا ی -

 ول کن حوصله ندارم - مهرداد

 ...بگو -

اخمالود مهرداد دقیقا جلوي صورتم بود صورت.... 

مگه تو .. مگه سهند نامزد نداره؟... تو خجالت نمی کشی جلويِ من قربون صدقه ي سهند میري؟ - مهرداد

 .... اسمت تو شناسنامه ي من نیست؟

 من کی قربون صدقه ي سهند رفته بودم؟.... اسه در میومدداشت از ک چشمام

 چیه؟ چرا قیافتو اینطوري می کنی؟ - مهرداد

 من کی قربون صدقه ي سهند رفتم؟...من... من -

  ..همین امروز صبح داشتی باهاش الس می زدي - مهرداد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :تهدید آمیز دستشو گرفت جلوي صورتم تکون داد و گفت بعد

تا ... ازت خوشم نمیاد و تورو زنم نمی دونم اجازه داري هر غلطی دلت خواست بکنیفکر نکن چون  - مهرداد

 اسم نحصت توي شناسنامه امِ گردنتو می شکنم اگه پاتو کج بزاري

 نه نمیزارم کسی راجبم فکر بد بکونه... مهرداد فکر می کرد من با سهند... بند اومده بود زبونم

سحر بود که از گوشی سهند بهم زنگ زده بود تو داري اشتباه می ... ولی من امروز با سهند حرف نمی زدم -

 کنی

 

به جانِ سهند بدون تو "خودم شنیدم که گفتنی...می خواي دروغ بگی یه دروغ بهتر بگو.... واقعا؟  - مهرداد

 "خوش نمی گذره

تک خورد بدونِ من خوش "زدم سهند از پشت تلفن گفت با سحر داشتم حرف می... نه بخدا دروغ نمی گم -

 اگه باور نداري به سحر زنگ بزن بپرس "می گذره؟
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 ...از این بچه بازي ها هم اصال خوشم نمیاد... اون چیزي که باید می شنیدمو شنیدم... الزم نکرده - مهرداد

... عت نزدیک هاي یک بودگوشیمو درآوردم سا... شکر گوشیمو توي جیب سویشرتم گذاشته بودم خدارو

مهرداد با تعجب داشت به منو ... می دونستم که سحر بیدارِ... گوشیمو دستم گرفتمو شماره ي سحر و گرفتم

 ...گوشی تو دستم نگاه می کرد

 :از چند لحظه صداي سحر که با لحن بامزه اي می گفت بعد

 ...سالم فدات شم -سحر

 سالم خوبی؟ -

 بیا از این به بعد با هم مهربون باشیم...آرام به جانِ تو خیلی حال میده ...خوبم قربونت برم -سحر

 نگاهی به مهرداد انداختم نیم

 مثل امروز صبح؟ -

 :خنده ي ریزي کرد و گفت سحر

 بیچاره تا حاال کسی قربون صدقه ات رفته بود؟؟؟...خدایی حال کردي چقدر قربون صدقه ات رفتم؟ -سحر

 زنگ زده بودي؟ راستی چرا از خط سهند -

 گریه کردي..صدات گرفته.. آرام حالت خوبه؟.... گوشیِ سهند و گرفتم... شارژ نداشتم  -سحر

 ...سرما خوردگیِ.. نه بابا خوبم... آهان  -

 داروهاتو می خوري؟ -سحر

 اوکی سحر من باید برم کاري نداري؟.... می خورم -

 خداحافظ... نه برو - گفت یکرد ول تعجب

 ع کردم و برگشتم سمت مهردادو قط گوشی

تو هم قبل از اینکه راجب آدما قضاوت کنی بهتر ازشون بپرسی تا ... دوست ندارم کسی راجبم فکر بدي بکنه -

 دچار سوتفاهم نشی

 بعد از کمی سکوت به حرف اومد... ولی حس کردم شرمنده شد... من اشتباه کنم شاید

هر کسی هم جاي من ... اون حرف ها... شماره ي سهند... حق بده ولی بهم... قبول من اشتباه کردم - مهرداد

 بود دچار سوتفاهم میشد

 ولی دلیل نمیشه که آدم زود قضاوت کنه -
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تو مگه سرما نخورده بودي؟ بلند شو برو بگیر ...االن هم بلند شو...گفتم که قبول دارم که اشتباه کردم - مهرداد

 بخواب

 از روي صندلی بلند شدم.... واهی نکرداز خودراضی حتی معذرت خ مغرورِ

از موهاي فرت ....از اتاق ما دید داره... هم هر وقت خواستی بیاي تو تراس شالتو سرت کن ندفعهیا - مهرداد

 ...شناختمت

 ..باشه -

 هنوز همونجا ایستاده بود... نزدیک در اتاق برگشتم سمتش... فاصله گرفتم ازش

 ....مهرداد -

 بله - مهرداد

 داري جلوي بچه ها زیرسوال میري...فکر نکن براي خودم می گم... کمتر با آنا گرم بگبر -

خواستم برم تو که ...(ولی باشه... من فقط باهاش حرف هاي ممولی میزدم که احساسِ غریبی نکنه - مهرداد

 از دست من ناراحت نباش... آرام)دوباره صدام کرد

بوي عطر مهرداد و می ... رفتم توي اتاق پتورو از دورِ شونه ام برداشتم ...گفت و سریع رفت توي اتاقشون اینو

 ....هم براي جمله ي آخر مهرداد... هم براي پتو...لبخند تلخی زدم... داد

 با تکون دستاي پرستو بلند شدم صبح

 ...بلند شو آقاتون کارت داره -پرستو

 جام بلند شدم و زیر لب غر زدم از

 دارم میمیرم از خواب... این وقت صبح چیکارم داره؟... اه -

 مهرداد دیگه... انقدر غر نزن تپلی -پرستو

 خوابم میاد -

 ...پاشو دست و صورتتو بشور بیا پایین... بگردم..آخی -پرستو

 باشه تو برو منم میام -

در و که باز کردم مهرداد دیدم که . ..و صورتمو شستم و مانتو و شالمو تنم کردم و از اتاق اومدم بیرون دست

 با شنیدن صداي بسته شدن در سرشو بلند کرد... دستاشو کرده تو جیبش و به زمین زل زده

 سالم چرا انقدر دیر اومدي؟ - مهرداد
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 تو چرا نرفتی پایین؟... خواب بودم -

 منتظر تو بودم... سالم کردما - مهرداد

 من بمونیالزم نبود منتظر .... بر فرض که علیک -

 تو هنوز از دست من ناراحتی؟ - مهرداد

 چرا باید از دستت ناراحت باشم؟ مگه کاري کردي؟ -

 :باال انداخت و بعد خیلی عادي گفت ابرویی

که خدا رو شکر .. نه من که کاري نکردم ولی گفتم شاید از اینکه با آنا حرف میزدم ناراحت شدي - مهرداد

 نیستی بهت بگم که حرف خاصی بینمون رد و بدل نشدهفقط چون انگیلیسی بلد ... نشدي

 مگه من چیزي گفتم که داري توضیح میدي؟ -

 ...تو چرا امروز بد اخالقی؟ هر چی میگم یه چی میگی - مهرداد

 مگه چی گفتم؟ -

 ...کال امروز سرِ جنگ داري نه؟ - مهرداد

 ...فکر کن...ولی هر جور دوست داري فکر کنی... اینطوري نیست -

 خودشو بم رسوند و دستمو گرفت... کنارش رد شدم رفتم توي راه روي منتهی به پله ها زا

 ...وایسا ببینم.. من وایسادم با هم بریم اون وقت تو داري تنها میري؟ - مهرداد

 مگه برده آفریقایی گرفتی؟ دستمو ول کن... چیه؟ -

 آرام امروز چته؟ - مهرداد

 ...بابا چیزیم نیست -

 ...ولی تو هنوز از دست من ناراحتی - مهرداد

 تو کی برات مهم بوده که االن باشه؟... واي مهرداد حالت خوبه؟ -

بعد از صبحانه قرار بر این شد تا نیم ... اخمی کرد و بی توجه به من، منو با خودش برد طبقه ي پایین مهرداد

مردا همه تو حیاط ... آماده رفتیم پاییننیم ساعت بعد حاضر و ... ساعت بد بریم براي دیدن چشمه آب گرم

 ... و خاکی بر خورد می کردنند یهمه باهم صمیم... از جمعمون خیلی خوشم میومد... منتظرمون بودن

 رفتیم توي حیاط پرستو دوید سمت محسن و خودشو انداخت تو بغلِ محسن تا

 ...تو این عادت زشتتو ترك نکردي؟... اه اه اه پرستو - مهرداد
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 همونطور که تو بغل محسن بود داد زد توپرس

 کور شود هر آن کس که نتواند دید -پرستو

 ولش کن خانومم این خلِ -دیبه صورت پرستو کش یبا خنده دست محسن

 پت و مت خوب همدیگه رو پیدا کردین - مهرداد

 ...زبونشو براش درآورد پرستو

 با زوق رفت کنار مهرداد آنا

 ...هی مهرداد - آنا

 وایسا...آرام - مهرداد

فقط لحظه شماري می کردم که این مسافرت کذایی تموم .... حالم ازش بهم می خورد... بیشتر کرد سرعتمو

 بشه

 بهت می گم وایسا... آرام وایسا - مهرداد

 دست از سرم بر دار -

 کف دستام می سوخت... همین باعث شد تعادلمو از دست بدمو بخورم زمین.. به عقب کشیده شد دستم

بی توجه به کف دستم که ازش خون میومد، بازومو از دستش کشیدم ... یکی از بازوهامو گرفته بود مهرداد

 بیرون

 ...به من دست نزن -

 ...آرام بخدا من نمی خواستم - مهرداد

چی بهت ... فکر کردي نمی دونم فقط می خواي جلوي دیگران تحقیرم کنی؟... تو چی؟... نمی خوام بشنوم -

 میرسه؟

 بخدا زشت جلوي بچه ها... آرام... من که بغلش نکردم اون خودش بغلم کرد - مهرداد

 کمی بردم باال صدامو

 کارِ من یا کارِ تو که آنا رو جلوي همه بغل کردي؟... هان چیش زشته؟... چیش زشته؟ -

 غلم کرددیدي که وقتی محسن خواست عکس بندازه خودش ب.... من که نمی خواستم بغلش کنم - مهرداد

 ...باشه تو راست میگی -گفتم تلخ

 ...آرام - مهرداد
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 بیاین همه آماده اند.. آرام..مهرداد -هومن

 سمت هومن برگشتم به

 ...االن میایم آقا هومن -

 :رفت و مهرداد گفت هومن

 ...بیا دستتو بشور داره خون میاد - مهرداد

نشستیم کنار جوب و دستمو ... دستمو گرفت و رفتیم کنار جوب آبی که از کنار خونه ي بی بی میگذشت مچ

 کردم تو آب

 ...ببین چیکار کردي با دستت - مهرداد

 ...من یا تو؟ -

مشتی آب بر داشت و زد به صورتش بعد هم با کمال پروگی گوشه ي شالمو گرفت و آب صورتشو  مهرداد

 خشک کرد

 عطرت چیه؟ - مهرداد

 واسه چی صورتتو با شالم پاك کردي؟...عصاره ي گلِ به تو چه -

 :لبخندي زد و گفت مهرداد

 ...حرصتو دربیارم که خوشگل شی  - مهرداد

 یآنا همه که را به را م...کرد  رمیهمه تحق يامروز جلو...حرصم داده بود یلیامروز خ...ازش برگردوندم رومو

 :زیر لب گفت...مهرداد...گفت مهرداد

 ...بد اخالق - مهرداد

کیلیو متريِ روستا است و ناهار و اونجا بخوریم و بعد به سمت تهران 50بر این بود که دریاچه اي که تو  قرار

 حرکت کنیم

هم کنار به خواسته ي کتی من کنارش نشستم و سعید ... کنار مینی بوس وایساده بودن منتظرِ منو مهرداد همه

 ...مهرداد

 :ساعتی از حرکتمون گذشته بود که کتی گفت نیم

 آرام هنوز از دست مهرداد ناراحتی؟ - کتی
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دیروز بعد از ظهر وقتی رفتم تو حیاط آنا رو ... به اندازه اي بود که نمی تونستم به روي خودم نیارم  ناراحتیم

بد تر از همه وقتی بود که آنا صورت مهرداد و .. دیدم که تو بغل مهرداد و محسن داره ازشون عکس میندازه

که از نگاه هر کدومشون برداشت می کردم  تلفیاون لحظه نگاه همه به سمت من جلب شد معانی مخ... بوسید

 ...رفتم... هواي حیاط و برام غیر قابل تحمل کرد

آنا دوربینشو داد دست محسن تا  ..ولی آرام به خدا تقصیرِ مهرداد نبود... بهت حق میدم ناراحت باشی - کتی

 ... مگر نه مهرداد اصال اهل این کارها نیست... ازشون عکس بندازه بعد رفت مهرداد و بغل کرد

 ولی من خودم دیدم -

بعد از اینکه رفتی ... اگه یکم زود تر میومدي میدیدي که آنا مهرداد و بغل کرد و تقصیر از مهرداد نبوده - کتی

 ...گناه داره نگاش کن چه ناراحت...اط بود حتی شام هم نخوردمهرداد همش تو حی

نشناختیش کتی اگه می ... هه مهرداد گناه داره؟"گشتم عقب و به مهرداد که به بیرون زل زده بود نگاه کردم بر

 "بنده یادم م يکه کمر به نابود یمخصوصا وقت...دونستی چه آدمیِ نمی گفتی گناه داره

 و داد زد صداشو بلند کرد کتی

 ...مـهرداد - کتی

 ..بله - مهرداد

 ....آرام کارت داره - کتی

 "این خل شده؟ من کی کارش داشتم؟.. چی؟"هم خنده ي موزیانه اي کرد بعد

 :که از قیافه ي متجب من فهمیده بود روحم هم خبر نداره رو به کتی گفت مهرداد

 پاشو برو پیشِ منزلت.. پاشو سعید... چرا آرامو میندازي وسط؟... بگو دلم براي سعید تنگ شده - مهرداد

... فقط تو اون لحظه دلم می خواست کلشو بکنم... معنیِ اون چشمک و نفهمیدم... چشمکی به من زد کتی

 سعید از جاش بلند شد و ما جاهامونو عوض کردیم

 ..بیا بشین کنارِ پنجره - مهرداد

 ..همین جا خوبه -

 ...واسه این گفتم که منظره و نگاه کنی - مهرداد

 ...هیچ گربه اي محض رضاي خداگربه نمی گیره -

 ...اینقدر بد اخالقی نکن... ببین آرام من که بهت گفتم تقصیر من نبود - مهرداد
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فقط نمی خواستم .. .خوابم نمیومد... این که جوابشو بدم سرشو تکیه دادم به صندلی و چشمامو بستم بدون

 ... باهاش حرف بزنم

*** 

مه  یظهر بود ول نکهیبا ا...دریاچه اي که باالي کوه بود... بود که رسیدیم به دریاچه 1نزدك هاي  ساعت

 از مینی بوس پیاده شدیم... همه جارو گرفته بود  یمیمال

 ....تو فصل بهار اینجا مثل بهشت میمونه - آقا حسن

 ...دیدم اینجا عالیه من تو بهارشو -هومن

 خوب برنامه برزیم ما هم بهارِ اینجارو ببینیم -محسن

 ...یه نظري میدادن ولی من گوشم جاي دیگه اي بود همه

 ...دارم تمام سعیمو می کنم - آنا

- ... 

 هرچی خواستم از زیرِ زبوش بکشم نشد...فقط روز اول باهام خوب بود... هیچی نمیگه - آنا

- ... 

 ...اون به زن ها رو نمیده... من نمیتونی از طریق من اقدام کنی به نظر - آنا

- ... 

 باي...منم دوستت دارم... باشه... باشه - آنا

نمی دونم چرا به مکالمش گوش کردم فقط اینو میدونستم که ... که تموم شد برگشت سمت بچه ها تلفنش

 ... خیلی مشکوك میزنه

 ... سمت بچه ها و با پرستو کمی حرف زد برگشت

 ...چیه یک ساعته زل زدي به آنا - مهرداد

 ...من به آنا نگاه نمی کردم -

حاال خوبه اصال خوشگل هم نیست که بخواي بهش ... دروغ گفتن کارِ بدیه آرام خانوم... آي آي آي - مهرداد

 زل بزنی؟

 ..زدم پوزخندي

 ...مورد پسندت نیست؟.. مطمئنی؟ -
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 ...دیگه انقدرا هم بد سلیقه نیستم  - مهرداد

 ..مهرداد میشه باهم قدم بزنیم؟ - آنا

 ..قرارِ با همسرم قدم بزنم... ببخشید آناي عزیز - مهرداد

 ..میشه منم باهاتون بیام؟... اوه - آنا

 ...برگشت سمتم تا برام ترجمه کنه مهرداد

 ...میگه میشه - مهرداد

 ..از نظر من مشکلی نداره اگه دوست داري بیا -

 ...پس من میرم وسایلمو بزارم پیش پرستو... واي مرسی آرام - آنا

 ...باشه منتظرت میمونیم -

 ...بدو بدو رفت سمت بچه ها یکم که دور شد به قیافه چپر چالقِ مهرداد نگاه کردم آنا

 بدهچرا خودتو این ریختی کردي؟ ادم باید کفاره  -

 تو انگیلیسی بلدي؟ - مهرداد

 ...اهوم -

 ...لحجه ات عالی بود...من فکر می کردم متوجه نمی شی - مهرداد

 ..آره -

 ..که یک دفعه چیزي به خاطرش اومده باشه انگار

 ... اون روز توي تراس - مهرداد

 ... آره من میفهمیدم چی به آنا میگفتی -

 ...آرام من متاسفم - مهرداد

 ...برات مهم شده آقا مهرداد؟ میتاحاال ناراحت یاز ک...زدم  پوزخندي

 ...مهم نیست -

 هه مهرداد و شرمندگی؟... سرشو پایین انداخت انگار شرمنده شده باشه مهرداد

 ..خب بریم - آنا

خیلی برام جاي تعجب داشت که انا فقط به مهرداد می ... رفت سمت مهرداد و دستشو حلقه کرد دور بازوش آنا

 ....در صورتی که توي جمع هومن مجرد بود و از مهرداد هم خوش تیپ تر بود. ..چسبِ
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 :از چند دقیقه مهرداد به انگیلیسی گفت بعد

 ...ببخشید آنا جان... همسرم سردش شده - مهرداد

خیلی آروم زیرِ ... آنارو از دورِ بازوهاش آزاد کرد و اومد کنارِ من و دستشو انداخت روي شونه هاي من دست

 :گوشم به فارسی گفت

 ...می بینی که من خودمو بهش نمی چسبونم این اونِ که میاد سمتم - مهرداد

 ... ندادم جوابشو

 ..رفتیم کنارِ بچه ها...دقیقه اي کنار دریاچه توي مه10از گشت و گزارِ  بعد

 ...بیاین دیگه... بابا مردیم از گشنگی -پرستو

 پرستو من خیلی گرسنمه - آنا

 بیا عزیزم امروز یه غذاي ایرانیِ دیگه داریم -پرستو

 چی هست؟ - آنا

 ...آبگوشت -پرستو

 اه من دوست ندارم - مهرداد

 آرام جان تو دوست داري؟...اصال مهم نیست -پرستو

 ...آره عزیزم خیلی هم عالیه -

حرف ... هاي مش ماشاا واي آرام آبگوشت..ببین آرام چه خوش سفرِ... آقا مهرداد یاد بگیر...قربونت برم -پرستو

 ...نداره

******* 

 نگاهی به پرستو که داشت با گوشکوب توي کاسه مخلفاتشو میکوبید کرد مهرداد

 دمبه دوست داري؟... حالم بهم خورد - مهرداد

 میمیرم براش.... اومممم -پرستو

 دختر هم انقدر چندش؟... اه اه - مهرداد

 ...یازو پرت کناون پ...کتی... برو بابا بچه سوسول -پرستو

از یک طرف سرم ... نمی دونم چرا اصال اشتها یی براي خوردن نداشتم... که داشتم با غذام بازي میکردم من

 ..بادي که امروز صبح میومد کار دستم داد... خیلی درد میکرد
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 چرا نمی خوري؟ - مهرداد

 ...می خورم -

 ..اگه دوست نداري یه چی دیگه سفارش بدم؟. ..همش داشتی با غذات بازي میکردي... بخور دیگه - مهرداد

 ...نه همین خوبه -

 :خیلی آروم جوریکه فقط من و خوش بشنویم گفت مهرداد

 ...جونِ مهرداد انقدر سرد نباش... نمی خواي تمومش کنی؟ - مهرداد

تلخی زدم و مثل خودش خیلی آروم گفتم پوزخند: 

 چی باعث شده فکر کنی جونت برام مهمِ؟ -

بعد از چند لحظه نگاشو ازم گرفت و غذاشو نصف ول کرد و از جاش بلند ... چند لحظه ناباورانِ نگام کرد براي

 ...شد

 مهرداد چرا نخووردي؟ - آقا حسن

 سیر شدم حسن آقا میرم یکم قدم بزنم - مهرداد

 کجا میري مهرداد؟ - آنا

 میرم قدم بزنم - مهرداد

 میشه منم باهات بیام؟ - آنا

 نگاهی به من انداخت مهرداد

 ..یک وقت دیگه می خوام تنها باشم - مهرداد

قاشق و ... چشمم به غذاي مهرداد میوفتاد عذابی وجدان می گرفتم... نشست سرِ جاش زونیبا لب و لوچه آو آنا

آروم قاشقو گذاشتم روي ... بردم سمت دهنم ولی وقتی چشمم به غذاي مهرداد افتاد نتونستم بزارمش تو دهنم

 ...اومدم بیرون ورانبعد از اینکه همه غذاهاشونو خوردن بلند شدم و از رست.... بشقاب

با شنیدن صداي شکستنِ شاخه هاي زیر، زیرِ ... روي تنه ي درختی که کنارِ دریاچه افتاده بود نشسته بود مهرداد

 ...پاهام سرشو برگردوند

 نمی خواي آتش بس بدي نه؟ - مهرداد

 آتش بس برايِ چی؟ -

 ...برايِ اینکه من خسته شدم - مهرداد
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 خسته نباشید... هه -

 تو واقعا نمی خواي از این وضع دربیاي؟... آرام من کامال جدي ام - مهرداد

 ...مگه تو چه وضعیم... چه وضعی؟ -

 ...هیچی - مهرداد

 ...نه بگو بدونم تو چه وضعیم -

 ...آرام بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم - مهرداد

 کنارش نشستم رفتم

 ..بگو -

 من دیگه دوست ندارم تنها زندگی کنی - مهرداد

 اونوقت باید کجا زندگی کنم؟... ا؟ -

 ...خونه ي شوهرت... خب معلومه خونه ي من.... مسخره نکن - مهرداد

*** 

 ..برگشتیم تهران یک راست میریم خونه ات تا وسایلتو جمع کنیم - مهرداد

 از کجا میدونی که من قبول می کنم؟؟؟.... ن اطمینان از کجا نشات می گیره؟ای...آقاي به اصطالح شوهر -

 ..چون هنوز دوستم داري - مهرداد

 خیلی ریلکس گفتم... زل زدم تو چشماش... کردم چشمام سردترین حالت ممکن باشه  سعی

 اون وقت اینو کی بهت گفته؟ -

 ي؟می خواي بگی هیچ حسی بهم ندار -خیلی مطمئن گفت مهرداد

 ... ازت بدم میاد... ولی نه اونی که تو فکر میکنی...چرا دارم -

 یعنی نمی خواي به خودمون فرصت بدیم تا همدیگه رو بشناسیم؟ - مهرداد

فقط نمی دونم چرا فکرمی کنی چیزي و که نسیم انداخته ... پست تر از تو خودتی... من تورو خوب میشناسم -

 دور من بر می دارم؟

صداي بچه ها که از رستوران ... نفس هاشو با حرص بیرون میداد... از خشم صورتش سرخ شده بود مهرداد

دستشو انداخت دورِ بازوم و شروع کرد به فشار ... مهرداد کامال بهم چسبید... میومدن بیرون و می تونستم بشنوم

 ...شتر میشدو بی ردادن با هر کلمه اي که از دهنش بیرون میومد فشارِ روي دستم بیشت
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بهت رو دادم پرو ... فقط یک بار دیگه این حرف و بزن تا از صفحه ي روزگار محوت کنم...یک بار - مهرداد

 ... خودم زبونتو میبرم... یه بار دیگه زبون درازي کنی... شدي

 هی دونستم که فقط یم...اگه یکم بیشتر فشار میداد دستم میشکست... جاش بلند شد و رفت سمت بچه ها از

اون وقت ازم بخواد که بهش فرصت  رونیبندازتش ب شیکامل از زندگ میکه نس يروز يام برا رهیذخ

بار  ریمن ز یول...بود و زورگو دخواهمهرداد خو...انگار نه انگار که غرور دارم انگار نه انگار که دلمو شکونده....بدم

 رفتم ینم

***** 

تو این مدت مهرداد فقط جلوي ... ه از دریاچه راه افتاده بودیممینی بوس نشسته بودیم نیم ساعتی بود ک توي

بر عکس دلم شاد شد که ... از اینکه اون حرفارو بهش زدم ذره اي ناراحت نبودم... بچه ها با من حرف میزد

 ... سوزوندمش

 بیداري؟ - مهرداد

 چشماي بسته گفتم با

 آره -

 نظرت قطعیِ؟ - مهرداد

 راجبِ چی؟ -

 نمی خواي بیاي با من زندگی کنی؟ - مهرداد

 با تو بهشتم نمیاد...من خونمو دوست دارم....چقدر تو پرویی -

 پس چرا طالق نمی گیري؟ - مهرداد

 چیِه می خواي طالق بگیرم؟ -

شاید ازت خوشم ...فقط حاال که شرایط تغییر کرده می خواستم بیشتر بشناسمت... برام فرقی نمی کنه - مهرداد

 میومد

 ا می خواي بشناسیم وقتی برات بود و نبودم فرقی نمی کنه؟چر -

 ...من که نمی خوام تا آخر عمر مجرد بمونم - مهرداد

 ....بحث نیاز و این حرفا... پس بگو... آها -دمیخند تلخ

 از هوو که خوشت نمیاد؟...اي همچنین - مهرداد
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 ....کنه کمیخواست دوباره تحر یم....سعی کردم آروم باشم... ریخت نکنه واقعا بخواد زن بگیر؟ دلم

 چرا باید بدم بیاد؟... جايِ منو که تنگ نمیکنه -

 ...پس تو انتخابش بهم کمک کن.. خوبه - مهرداد

 چرا باید براي تو وقت بزارم؟ -تفاوت گفتم یب

 به نظرت آنا خوبه؟... فقط اینو بگو... باشه نزار - مهرداد

 ..کردم بغضو روي صدام تاثیر نذاره سعی

 حاال میزاري بخوابم؟... بهم میاین -

 ...بخواب...راحت شد المیخوبه خ - مهرداد

*** 

مهرداد ازت بدم میاد تو سنگ دل ترین "... سرمو تکیه دادم به شیشه و اشک ریختم... کردم سمت پنجره  رومو

 "...آدمی هستی که تو عمرم دیدم

**** 

 چی شده حسن آقا -هومن

 چش شده نمینمی دونم باید بزنم کنار بب - آقا حسن

بعد از چند دقیقه مهرداد هم رفت ... آقا کنار جاده نگه داشت و خودشو سعید و هومن از ماشین پیاده شدن حسن

 پیششون

 تو این برف و سرما ماشین خراب شده... چه شانسی داریم -پرستو

 نگران نباش... ایشااهللا که درست میشه -

 ...کنه خدا -پرستو

 :از ده دقیقه حسن آقا اومد توي ماشین و گفت بعد

 شما تو ماشین بمونید بیرون خیلی سرد...ماشین خراب شده باید زنگ بزنم امداد خودرو -اقا حسن

 بابا این جا که آنتن نمیده چطوري می خواین زنگ بزنید؟ - کتی

 اونجا چندتا مغازه است از اونجا زنگ میزنند. .هومن و مهرداد میرن یکم جلوتر... خدا بزرگه دخترم - آقا حسن

همش بیرون و نگاه می کردم منتظر بودم مهرداد هر ... خیلی نگرانِ مهرداد بودم.... دونم چرا دلم شورمیزد نمی

 ...چه زودتر برگرده
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حتی ... مواقعا نگران شده بود گهید...ساعتی میشد که مهرداد و هومن رفته بودن ولی هیچ خبري ازشون نبود دو

آخر سر از سعید خواستم تا بریم دنبالِ ... دست خودم نبود خیلی نگران بودم... حسن آقا هم میگفت دیر کردن

 ...سمیه رفتن هرمهرداد و هومن،ولی سعید با اومدن من مخالفت کرد و خودشو شو

*** 

 ...اومدن - آقا حسن

کمی جلوتر رفتم ... رف باعث میشد نتونم درست ببینممه و ب...از جام بلند شدم و از اتوبوس اومدم بیرون سریع

 سعید و دیدم که کنار هومن وایساده

 جاده بسته شده باید صبر کنم تا فردا صبح که باز بشه... مثل اینکه تلفن هاشون قطع شده -سعید

 چاره اي نیست  - آقا حسن

 سعید آقا مهرداد کجاست؟ -

 جاي سعید هومن جواب داد به

 باید بریم پیشش... بهحالش خو -هومن

 اتفاقی افتاده؟...مهرداد کجاست؟... کجا باید بریم؟ -دمیاسترس پرس با

یکم باهاشون درگیر ...فقط تو راه سه نفر می خواستن ازمون زور گیري کنند... نه چیزِ خاصی نیست -هومن

 ..کنندمهرداد هم حالش خوبه فقط دستش یکم زخمی شده که دارن براش پانسمان می ... شدیم

 خوبه؟... حالش ...راست میگی؟... خدا ...تورو -

 ...منم دیدمش فقط دستش نیاز به پانسمان داره... آرام خانوم به خدا حالش خوبه -سعید

 کتی حراسون خودشو به من رسوند... گفت و کتی و با صداي بلند صدا کرد اینو

 آرام چرا اینطوري شده؟... سعید هومن... چرا انقدر رنگت پریده؟... آرام حالت خوبه؟...چی شده؟ - کتی

*** 

 ...سرم رو شونه ي کسی بود... به زور باز کردم چشمامو

 ..حالت خوبه؟... بیدار شدي؟ - کتی

 خوبم -

 از رو شونه ي کتی برداشتم سرمو

 ... تو که ما و نصفه جون کردي؟ - کتی
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 ...دست خودم نبود... یدببخش -

 ولی نگران نباش عزیزم مهرداد حالش خوبه... منم جاي تو بودم ضعف می کردم... اشکال نداره عزیزم - کتی

 به شالم کشیدم  دستی

 بقیه کجان؟ -

 اگه حالت بهتره پاشو بریم... بابا و سمیه اینا با هومن و آنا رفتن - کتی

پرستو و محسن داشتن با سعید حرف ... اشتم و از مینی بوس اومدیم پایینکوله پشتی مو برد... جام بلند شدم از

 ...میزدن تا ما اومدیم بیرون برگشتن سمت من

 ..حالت خوبه آرام؟ -پرستو

 ...ببخشید که منتظرم موندین... خوبم -

 یمخب اگه آماده این سعید ماشین و قفل کن بر... این چه حرفیه آرام خانوم اختیار دارین -محسن

بعضی از ... حرکت کنارِ جاده اونم تو برف چی سخت بود... از اینکه سعید ماشین و قفل کرد به راه افتادیم بعد

همه مون از سرما تو ... یک ساعتی میشد که پیاده روي می کردیم... جاها پاهامون تا زانو میرفت توي برف

 ...ازه زو دیدم که فقط یکیشون چراغش روشن بوداز پیچ جاده که گذشتیم چند تا مغ... خودمون جمع شده بودیم

 ...رسیدیم -سعید

 ..داشتم قدیل میبستم... تنک گاد -پرستو

 ...بعد از چند ثانیه در باز شد... محسن در زد... به یه در که پشت مغازه بود رسیدیم

 هوا سرده...سریع بیاین تو - آقا حسن

با اینکه همه می ... ط با چشمام دنبالِ مهرداد می گشتمپامو تو گذاشتم به هیچ کس کاري نداشتم فق وقتی

که دراز کشیده و چشماشو ... دیدمش.... گفتن حالش خوبه بازم تا با چشماي خودم نمی دیدم باورم نمی شد

 ...رفتم کنارش نشستم... بسته

 نگران نباش...حالش خوبه دخترم فقط خونی که از دست داده بی حالش کرده - آقا حسن

نگاهش با همیشه فرق می کرد یه جورِ .... منو که کنارش دید زل زد توي چشمام... چشماشو باز کرد مهرداد

 ....خاصی بود

 ...حالت خوبه؟ -کردم زمزمه

 ...من خوبم نگران نباش - مهرداد
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 ...نمی دونم چرا احساس می کردم گونه هام گل انداخته... داشت ذوبم می کرد نگاهش

 اینجا بچه نشسته ها... اهم... اهم -پرستو

 ....مهرداد هم می خندید... حرف پرستو همه زدن زیرِ خنده با

 ...که چی پرستو خانوم؟ - مهرداد

 ... داري قورتش می دي بچه مو -پرستو

 دستشو از زیرِ پتو در آورد و دستمو گرفت مهرداد

 زنمِ دوست دارم حرفیه؟ - مهرداد

 ...نه عزیزم مالِ خودت نوشِ جونت ما که بخیل نیستیم -پرستو

 ...زشته... پرستوووو - کتی

 دستاشو گذاشت روي سینه اش و کمی خم شد پرستو

 من الل می شم... چشم چشم مامان کتی -پرستو

 به جايِ این حرفا کسی چیزي نداره بخوریم؟ -محسن

 فیل غذا می خورهببینید چقدر شکموِ با این الغریش اندازه ي  -پرستو

 ...پرستو جان -محسن

 دروغ که نمی گم؟... جانم عزیزم؟ -پرستو

 ....خوب چی کار کنم بدنم میطلبه -محسن

 ...االن حاج رضا برامون غذا میاره - آقا حسن

گرما که عرض ... یه اتاقِ بزرگ قدیمی که فقط با یه بخاريِ نفتی گرم میشد... نگاهم به دورو برم افتاد تازه

 ... با فرشايِ الکی رنگ قدیمی... اتاق و قابل تحمل تر از بیرون می کرد... کنم

بعد از خوردن نیمرو هایی که حاج رضا ... بود شب و اینجا بمونیم تا فردا کسی و بفرستن براي تعمیر ماشین قرار

 همه آماده شدن براي خواب... درست کرده بود

 ...یکم مهربون تر بخوابید که جامون بشه. ..خوب خانم ها و آقایونِ زن و شوهر -محسن

 ...سرد بود یلیخ نیزم....رضا چند دست پتوي کهنه داشت داد بهمون تا زیرمون بندازیم حاج

 ...هومن کنارِ من می خوابه... تو بیا سمت دیوار بخواب - مهرداد
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لکه ... اند پیچی شده بوداز سر شونه اش تا آرنجش ب... که باهاش عوض کردم تازه دسته مجروحشو دیدم جامو

  -هاي خونی که از زیرِ باند مشخص بود حالمو بهم می زد مهرداد که نگاه خیرمو روي دستش دید گفت

 به چی نگاه می کنی؟ - مهرداد

 ..مطمئنی که دستت نیاز به بخیه نداره؟ -

 ... نیاز که داشت ولی خونشو بند آوردیم - مهرداد

 ...با چی زدنت؟ -

 فکر نکنم تا فردا صبح دوم بیارن... مست بودن حالیشون نبود... با بطري  - مهرداد

 چرا؟ -

سه تا آدم مست بنظرت ... بعدم تو این برف و سرما با پاي پیاده... وقتی زدنم فرار کردن سمت جنگل - مهرداد

 نجایزنده می مونند؟معلوم نبود از کجا اومدن ا

منو مهرداد فقط یک پتويِِ تک نفره داشتیم یکم ... سردم بود... سمت دیواررومو کردم ... دیوار دراز کشیدم کنارِ

خدایا نکنه بخاطر کارایی "....یاد زخمِ دستش میوفتادم دلم ریش می شد... کشیدم روي خودمو چشمامو بستم

خودم به  "...خدایا از سرِ تقصیراتش بگذر...من که نفرینش نکردم... که با من کرده این بال سرش اومده؟

 ...مهرداد هم کنار دراز کشید... دستو پاهامو تو خودم جمع کرده بودم.... سردم بود... لرزیدم

 ...مهرداد دستت -گفتم آروم

 ... حالتش خوبه - مهرداد

 ..چرا اومدي تو حلقِ من؟ -

 ...زن و شوهر ها باید مهربونتر بخوابن.... مگه نشنیدي؟ - مهرداد

یکم که گذشت ... چی از این بهتر؟...منم چیزي نگفتم داشتم گرم میشدم.... که می زد توام با خنده بود حرفایی

 :مهرداد گفت

متاسفم که .... محسن هم گفت که حالت بد شده بود.... هومن گفت که خیلی نگرانم شده بودي - مهرداد

 ...ولی... نگرانت کردم

 ...ولی چی؟ -

 :رد و بغلِ گوشم گفتتک خنده ي آرومی ک مهرداد

 ...مگر نه انقدر نگرانم نمی شدي... دیدي دوستم داري؟ - مهرداد
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... شدي مثل این دختر بچه ها که تا یه پسر نگاشون میکنه کلی فکرهاي جور واجور میزنه به سرشون -

 ...ساله می مونی8ولی مثل بچه ... سالته28خجالت بکش بزرگ شدي 

این حرفا هم براي اینه که ... ولی من که میدونم تو دلت چی میگذره... هر چی دوست داري بگو - مهرداد

 ...پنهونش کنی

 شدم گفتم حرصی

 ... اصال برام مهم نیست... فکرت... عقیده ات... نظر... هر جور که دوست داري فکر کن... می دونی چیه؟ -

 ...شدیاراستی آرام الغر ....حرص نخور عزیزم دارم باهات شوخی میکنم - مهرداد

 ...که چی؟ -

 چرا هر حرفی که میزنم سریع جبهه می گیري؟ - مهرداد

 ...آخه تو هیچ حرفیو بی منظور نمی زنی -

 خوبه؟... اصال الغر تر نشدي خیلی هم چاق شدي....نمیشه باهات حرف زد.. خیلی بد اخالق شدیا - مهرداد

 ...ر حرف نزن لطفاانقد...االنم می خوام بخوابم خوبم میاد... همینی که هست -

 شب بخیر.. بخواب - مهرداد

توي خواب و بیداري بودم که صداي مهرداد وشنیدم که داره با ... شب بخیرشو هم ندادم و چشمامو بستم جوابِ

 ....خودش حرف میزنه

 ....لعنت... لعنت بهت مهرداد - مهرداد

 .اصال بهش فکر نکردم و خوابم بردانقدر خوابم میودم ك ... دونم برايِ چی به خودش لعنت فرستاد نمی

***** 

 ...هوا روشن شده بود ولی مشخص بود که هوا ابريِ.... تکونی خورد که من باعث منم از خواب بیدار شم مهرداد

 بیدار شدي؟ - مهرداد

 ...اوهوم -

 ...اوهوم نه و صبح بخیر بد اخالق - مهرداد

 ...صبح بخیر آقاي اخالقِ سال -

 ...چ کس تو اتاق نبودهی... سر جام نشستم

 ...اینا کجان؟ -
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 ...خفیفی اومد صدايِ

 ...بزارین بخوابیم.... اه -

 ...صدا می گشتم که پتوي گوشه ي اتاق کنار رفت و سرِ ژولیده پولیده ي پرستو ازش اومد بیرون دنبال

 ... خوابیدما -پرستو

 ...ببخشید بخواب عزیزم... توي پرستو؟ -

 ...چی چیو بخواب بلند شو ببینم لنگ ظهرِ - مهرداد

 ...برادر... مهرداد جان -پرستو

 جونم آبجی؟.....واي چه مهربون - مهرداد

 ....خفه شو -پرستو

 ....مثل اون دفعه گریه ات در میاد...پرستو دوباره شروع نکنا - مهرداد

 ...پشت وانتی.. خی هاش مثل خودشهاین همه شو... بمیرم برات آرام گیرِ چه اورانگوتانی افتادي -پرستو

 ....پرستو چقدر حرف میزنی مگه خوابت نمیومد بگیر بخواب - مهرداد

 ...ایـــــــش.... مگه تو میزاري؟ انقدر که از آدم حرف می کشی -پرستو

 ...ولی خانومم نه...من به صداي زیلو جیغ جیغویی تو عادت دارم...من به فکرِ گوشِ خانومم - مهرداد

 ..جیغ کشید وپرست

مثل شیهه ي اسب می ... تا حاال نه صدايِ خندت توجه کردي؟... مثل دراکوال میمونه... صداي ِ تو چی -پرستو

 ..مونه

همیشه بابام می گفت وقتی از ته ... از خنده ي من مهرداد و پرستو هم به خنده افتادن... پقی زدم زیرِ خنده من

 ...خنده می کنم دل می خندم اطرافیان و هم وادار به

 ...همه رو نخورن... شما که نزاشتین من بیچاره بخوابم حداقل بریم پیش بقیه -پرستو

دستشو خیلی نمی تونست تکون ... مهرداد داشت سعی می کرد پایتوشو تنش کنه... زدتر از ما رفت بیرون پرستو

 ...بده

 ...بده به من -

 پالتو رو تنش کردماز دستش گرفتم رفتم پشتش ایستادم و  پالتوشو

 ...مرسی - مهرداد
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 ...خواهش می کنم -

کمی که جلو تر ... برف قطع شده بود ولی هوا بشدت سرد بود... تنم کردم و با مهرداد از اتا خارج شدیم پالتومو

 ...رفتیم سعید و محسن و دیدیم که کنارِ مینی بوي حسن آقا وایسادن و مردي هم داره با ماشینِ ور میره

 تو برو تو منم االن میام - دمهردا

 ..باشه -

کتی با دست بهم اشاره کرد که ... همه در حالِ صبحانه خوردن بود... رفت سمتشون منم رفتم تو مغازه مهرداد

نمی ... صبحانه ام تموم شده بود ولی مهرداد نیومد... سالمِ جمعی کردمو کنارِ کتی نشستم... برم پیشش بشینم

به تو چه ربطی داره واسه اون  "گفت میولی مغزم "براش لقمه بگیرم "دونستم چی کار کنم قلبم میگفت 

 ....دل برنده شد و براش لقمه ي بزرگ نون و پنیر گرفتم.. در جدال عقل و دل... "لقمه بگیري

 ...خیلی گشنه ام بود... دستت درد نکنه - مهرداد

 ....بزرگی به لقمه زد گاز

*** 

ساعتی میشد که تعمیرکار رفته بود تا براي ماشینِ حسن آقا قطعه بخره تو این مدت همه توي اتاق جمع  دو

مهرداد با هومن صحبت می کرد،آنا ناخون هاشو سوهان می کشید، ... هرکی یه کاري می کرد... شده بودیم

و سعید و حسن آقا هم با  سنبچه هاي سمیه رفته بودن برف بازي، کتی و پرستو سر به سر هم میزاشتن،مح

 ..ماشین ور میرفتن

 :که سوهان کشیدنش تموم شده بود اومد کنارم نشست و گفت آنا

 آرام دانشگاه می ري؟ - آنا

 ...حسابداري می خونم... آره -

 به مد و لباس عالقه داري؟... چه خوب - آنا

 شیکم وب -

یکی از دوستانم تازه اومده ایران دنبال ... بشی؟؟دوست داري مدل ... آرام تو چهره ي خیلی زیبایی داري - آنا

... چهره ي زیبا... تو تمامِ خوصوصیاتی که اون می خواد و داري.. مدل هاي کمی چاق میگرده براي لباس هاش

 ...رنگ پوست و موي زیبایی هم داري... شکم نداري

 ..ممرسی بابت پینهادت ولی من نمی تونم بپذیر... اوه ممنون آناي عزیزم -
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 ...کارتی از جیبش در آورد و گرفت سمتم آنا

 ...اینو بگیر هر وقت نظرت عوض شد با این شماره تماس بگیر - آنا

 ...باشه -

مهرداد تا جاي خالی آنا رو کنار دید بلند شد و اومد کنارم ... از کنارم بلند شد و رفت پیشِ کتی و پرستو آنا

 ..نشست

 آنا چی می گفت؟ - مهرداد

 ...انداختم باالمو  شونه

 ...با من کار داشت نه تو -

 ...بهت می گم بگو مگر نه از خود آنا می پرسم - مهرداد

 ...از خودش بپرسی بهتره -

 :نمی کردم بخواد واقعا بپرسه ولی در کمال تعجب با صداي بلند گف فکر

 آنا به آرام چی میگفتی؟ - مهرداد

 :اول یکم تعجب کرد ولی بعد گفت آنا

 ... خانومت چهره ي زیبایی داره...م بیاد مدل بشه توي شوي دوستمگفت - آنا

 ..آره راست میگه آرام بیا برو مدل شو -پرستو

 ...اخماشو کرد تو هم و به فارسی به پرستو تشر زد مهرداد

 ...خوشم نمیاد زنمو به نمایش بزارم... الزم نکرده - مهرداد

براي پرستو با ... معلوم بود خیلی بدش اومده... خشن بود لحنِ مهرداد بیش از حد... کمی جا خورد پرستو

 شرمندگی لب زدم

 ببخشید -

 چشماشو رو هم گذاشت و لب زد پرستو

 ...اشکال نداره -پرستو

 به مهرداد نزدیک کردم خودمو

 چرا با پرستو اینطوري حرف زدي؟ -

 ...نمی فهمه چی از دهنش بیرون میاد - مهرداد
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 حاال چرا عصبانی میشی؟... اون که چیزي نگفت -

 ...خوشم نمیاد بري مسخرِ جلوي مردم راه بري.. آرام من اصال خوشم نمیاد از این کارا - مهرداد

 چرا انقدر جوش میاري؟... من که قرار نیست برم -

 ..اون کارتی که آنا داد بهت و بده به من - مهرداد

 ...مهرداد هم همون موقع کارت و ریز ریز کرد... ست مهرداداز جیبم در آوردم و دادم د کارتو

 ...حاال خیالم راحت شد - مهرداد

بار  هی...سوزند یبار دل م هی...کرد یم یبار معذرت خواه هی..زدیم شیبار ن هی...زدیمشکوك م دایشد مهرداد

 کنه یم کاریاصال معلوم نبود داره چ...کرد یم ییدلجو

**** 

توي راه مهرداد چند بار ازم غیر مستقیم خواست ... تا ظهر درست شد و ما به طرف تهران حرکت کردیم ماشین

 ....برم خونه اش ولی من یا جواب نمی دادم یا مثل خودش غیر مستقیم جوابِ منفی می دادم

 راستی تو که حسابداري خوندي می تونی تو حساب کتابام کمکم کنی؟ - مهرداد

 ...می تونم -

 کمکم می کنی؟ - هردادم

 ...اگه وقت داشته باشم -

 بهت حقوق می دم... نمی خوام برام مفتی کار کنی... نه دیگه نشد - مهرداد

 ..فکرامو میکنم بهت می گم -

 ...پس تا برسیم تهران فکراتو بکن - مهرداد

 ..فعال که خوابم میاد... حاال ببینم چی میشه -

 چشمام و باز کردم يمهرداد و آنا ال يبا صدا...روي هم گذاشتم و خوابیدم چشمامو

 توي گوشید سیوش کن... باشه - مهرداد

 ..ببخشید من شمارمو حفظ نیستم االن بهت زنگ می زنم که شمارمو داشته باشی... مرسی مهرداد - آنا

 ...باشه - مهرداد

 می دونی من براي کار اومدم ایران می خوام شرکت بزنم - آنا

 ..ق باشیچه خوب موف - مهرداد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ١٧٢ 

 می تونم گاهی بهت زنگ بزنم ازت کمک بخوام؟... متشکرم - آنا

 ...خوشحال میشم کمکت کنم... چرا که نه - مهرداد

 ...تو خیلی دوست داشتنی مهرداد - آنا

 ... رسیدیم... آنا -پرستو

توقف ماشین منم چشمامو باز کردم بعد از خداحافظی کردن پرستو و محسن با آنا دست دادم خداحافظی  با

 :ولی در کمالِ تعجب آنا رو به مهرداد گفت... کردم

 ...امیدوارم هرچه زودتر ببینمت - آنا

یلی خونسردانه ولی من خ... می خواست عکس العمل منو ببینه... تو تمامِ این مدت چشمش به من بود مهرداد

 ...شده بود بیرفتار آنا عج...نگاهشون می کردم

 :وقتی مینی بوس از کوچه خارج شد گفتم... پیاده شدن پرستو اینا من و مهرداد رسوندن خونه ي مهرداد بعد

 ...خوب دیگه من میرم -

 ... بیا باال امشب و اینجا استراحت کن فردا میري - مهرداد

 ....گوشی و از جیبش درآورد و براي چند لحظه به گوشی زل زد... مهرداد زنگ خورد گوشی

 چرا جواب نمیدي؟ -

 ...شمارشو نمی شناسم - مهرداد

 ..خوب جواب بده ببین کیه -

 ...بله - مهرداد

 ..اخماشو کرد تو هم مهرداد

چند ...اده؟؟؟ بلهاتفاقی افت... بله... ممنون سفر بودیم...بخشید نشناختم...آهان حالتون خوبه؟...شما؟ - مهرداد

 ...لحظه گوشی خدمتتون باشه

 با دست جلوي گوشیش گرفت مهرداد

 گوشیت خاموشه؟؟ - مهرداد

 کیه؟... آره شارژ تموم کرده بود -

 ...مادرت - مهرداد
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نمی تونستم گوشی و ... تمام فکر هاي بد و منفی اومدن توي ذهنم دستم می لرزید... هري ریخت دلم

با صداي لرزون ....گوشی و چسبوندم به گوشم... "واسه بابا اتفاقِ بدي نیوفتاده باشه یا قمر بنی هاشم"بگیرم

 :گفتم

 ....سالم مامان...الو -

**** 

 دستام سرد شده بود... می تونستم صداي تپشِ قلبمو بشنوم.... گریه مامان از اون سمت میومد صداي

 ...تورو خدا حرف بزن... مامان -

 ... آرام - مامان

 بابا حالش خوبه؟... شده مامان دارم سکته می کنمچی  -

 ...میون هق هاش بریده بریده گفت مامان

 ...تو شفا داد... بابا.. امام رضا...ام - مامان

 ...گهیداره م ینشدم چ متوجه

 ؟یچ -

 سالم آرام خوبی؟ -آرش

 ... آرش گوشی و بده دست مامان -

 مامان نمی تونه حرف بزنه -آرش

 آرش بابا حالش خوبه؟ -

 ...گریه هاي مردونه ارش بود از پشت تلفن میومد صداي

آرام باورت ....بابامونو داد يامام رضا شفا...امام رضا شفاشو داد... بابا خیلی خوبه... آرام باورت نمیشه -آرش

 ..شه؟یم

 ...جونِ آرام راست میگی؟...یا امام رضا -

... یک ساعت دیگه پرواز داریم...ما داریم میایم تهران.... دت راست میگمبه جونِ خو... به جون خودم - آرش

 من باید برم...میایم پیشِ شما بابا فردا باید بره پیش دکترش

 ...میایم فرودگاه... منتظرتونیم... باشه...باشه  -

 ...تاکسی می گیریم... نه  -آرش
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 کی می رسید تهران؟... نه خودمون میایم -

 تهرانیم 11یر نداشته باشه اگه تاخ -آرش

 ...برو مواظبِ مامان و بابا هم باش میبینمت... باشه -

زدم زیر گریه مهرداد با دستپاچگی در آپارتمان و باز کرد و منو کشون کشون برد سمت .... قطع کردم گوشی

 ...آسانسور

تو اون لحظه فقط و فقط ... میومداشکام بند ن... در واحد باز شد خودمو انداختم تو خونه و نشستم روي زمین تا

 ...یک چیز تو ذهنم بود

 "خدایا شکرت"

 ...بیا این آب و بخور... آرام جان انقدر گریه نکن... آرام - مهرداد

 ....به زو یک قلوپ آب خوردم.. آب و به لب هان نزدیک کرد لیوان

 ... چرا نمی گی چی شده؟ - مهرداد

 :گریه بریده بریده گفتم میون

 ....بابا شفاشو گرفت... شده.... بابا حالش خوب... بابا.... دمهردا -

خودم انقدر توي حالِ خودم بودم که به مهرداد توجهی ... توي چشماي مردونه اش جمع شده بود اشک

 ...نداشتم

 ...بلند شو بیا بریم وضو بگیریم دو رکعت نمازِ شکر بخونیم... بلند شو - مهرداد

حالم بهتر شده ... صورتمو شستم و وضو گرفتم... ن بلند شدم و رفتم توي دستشوییکمک مهرداد از روي زمی با

 ... بعد از من مهرداد هم رفت دستشویی و وضو گرفت... بود

چادرمو سرم کردم و همزمان با مهرداد ... سجاده اي براي من و جانماز کوچیکی براي خودش پهن کرد مهرداد

 ...نماز شکر خوندیم

** 

آرش ... بابا از آخرین باري که دیده بودمش الغرتر شده بود... بود که رسیدیم خونه 12هاي  نزدیک ساعت

غصه اي که تو این مدت براي بابا خورد ... و مامان شکسته تر... چهره ي مردونه تري به خودش گرفته بود

 ....شکسته ترش کرده بود

 :می گفت آرش
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وسط هاي ... یه عده جوون اومده بودن داشتن باي امام رضا می خوندن... مثل هر روز... رفته بودیم حرم -آرش

چند تا خدام ها و مردم کمک کردن تا برسونیمش بیمارستان وقتی ...مداحیشون بابا حالش بد شد و بیهوش شد

وقتی ....کردن و ازش آزمایش گرفتن ینشدکترا معا... سرحال تر از همیشه بود... بهوش اومد گفت حالم خوبه

نشونه اي از سرطان تو ... جواب همون بود.. دوباره آزمایش گرفتن... جوابِ آزمایش اومد دکتر نعجب کردن

 ...خونِِ بابا نبود

وقتی جوابِ ازمایش هارو دید خیلی خوشحال شد با این حال باز هم ... اون شب بابا رو بردیم دکترش فرداي

 ...نوشت تا مطمئن بشهبراش آزمایش 

*** 

دیگه خبري .. تو این یک ماه بابا روز به روز بهتر و بهتر شد... ماه شب و روزم کنار بابا و مامان و آرش بودم یک

تمامِ فامیالمون از خوب شدن بابا خبر دار شدن و اومدن به ...از رنگ پریدگی و بیماري تو صورتش نبود

چون قرار بود به مشهد ...خواسته مامان براي برگشتن به کرج من اجازه ندادم تو این یک ماه بر خالف... دیدنش

 ... بابا می خواست براي خدام شدن درخواست بده... برن

از رفتن بابا و مامان به مشهد خیلی احساس تنهایی می کردم تو این مدت چند بار بیشتر سحر و ندیده  بعد

آرش هم رفته بود کرج تا ...و من براي بابا... سحر براي عقد کننوش ...هم اون هم من سرمون شلوغ بود... بودم

 ...خونه رو اجاره بده بعد هم برگرده مشهد پیشِ مامان و بابا

... و من ازش ممنون بودم... با جون و دل از بابا و مامان پذیرایی می کرد... این مدت مهرداد فقط حامی بود تو

جبران  ینش برم براش یه هدیه گرفتم تا محبتش به خانواده ام و کمبراي همین شبی که می خواستم از خو

 ...کنم

 ...بعد مدت ها منو مهرداد باهم تنها بودیم... گذشته بود که مهرداد کلیدو تو در چرخوند9از  ساعت

 ...چه بویی را انداختی.. سالم - مهرداد

 برو لباسات و عوض کن من شامو بکشم... سالم -

 ...دوغ و ساالدم گذاشتم رويِ میز... یدمرو روي میز چ غذا

 چه کردي...به به - مهرداد

 ..بعد از خوردنِ شام از توي کشو جعبه ي کادویی روبراش خریده بودمو درآوردم... زدمو نشستم پشت  لبخندي

 ...قابلِ شما رو نداره -
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 :لبخندي زد و ناباورانه گفت مهرداد

 ..به چه مناسبت؟... مالِ منه؟ - مهرداد

 براي قدردانی از زحماتی که تو این یک ماه براي خودمو خانواده ام کشیدي -

 ..گردنبد اهللا از توش در آورد... جعبه رو باز کرد مهرداد

 ....به تشکر نبود يازین یول...خیلی قشنگه ممنون - مهرداد

 ....قابلتو نداشت -

 ...گردنبند و به گردنش انداخت مهرداد

 مهرداد؟ -

 ..بله - مهرداد

 من امشب از اینجا می رم؟ -

 صورتش توهم رفت و اخماش و توهم کرد  هیعرض چند ثان در

 ..براي چی؟ - مهرداد

 ...دلیلی نداره که دیگه اینجا باشم -

 ...آره دلیلی نداره ولی دوست ندارم تنها برگردي اونجا - مهرداد

 ..به تنهایی زندگی کردن عادت کردم -

 ینی؟تو می خواي منو نب - مهرداد

 نمی خوام ببینمت... آره -

 ...من دیگه اصراري به موندنت نمی کنم... باشه برو - مهرداد

 ...خوبه -

ساکمو برداشتم رفتم طرف تلفن که ....می شناختمش که بدونم عصبانیِ ولی داره خودشو کنترل می کنه انقدي

 ....به آژانس زنگ بزنم

 می رسونمت - مهرداد

 ...خودم میرم -

 گفتم میرسونمت - مهرداد
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سوار ماشین که ... منم ساکمو برداشتم و رفتم توي پارکینگ...ماشینشو برداشت از خونه رفت بیرون سویچ

دقیقه بعد جلوي خونه ام پیاده شدم و مهرداد بدون  10.... با سرعت وحشتناکی ماشین و به راه انداخت... شدم

در و باز کردم و رفتم تو ...بمونم؟ نکهیا...داشت؟ يانتظار چه...هیچ حرفی پاشو روي پدال گاز فشار داد و رفت

 ...هام و غصه هام بود باز هم دوستش داشتم ییآور تنها ادی نکهیبود با ا کیکوچ نکهیکه باا يخونه ا...خونه ام

**** 

 يتوثبت نام  يهفته برگشت مشهد تا کارا کیآرش بعد از ... گذشت یاز برگشت مامان و بابا م يهفته ا دو

 ....دانشگاهشو انجام بده

 یرفتارش بهتر شده بود ول...خونه ام ومدیمختلف م يبه بهانه ها ونیروز در م کی بایمدت مهرداد تقر نیا تو

 ...کرد یفقط خودشو کنترل م..هنوز همون مهرداد قبل بود

*** 

 ...غر غر کنون به سمت در رفتم تا درو باز کنم... چرتمو پروند فونیآ يصدا

 ه؟یموقع روز ک نیا... ها -

 ...بود سادهیخندون جلوم وا ینیریجعبه ش کیوباز کردم مهرداد با  در

 ..تو؟ امیکنار ب يرینم - مهرداد

 ...ایچرا ب -

 ...گرفت سمتم ینیریش....خونه يکنارِ در رفتم کنار مهرداد اومد تو از

 ...به چه مناسبت؟ -

 ...خانوم حسابدار... شما با من يمناسبت همکار - مهرداد

 ؟یاز من جواب خواست یتو ک... قبول کردم که خودم خبر ندارم یمن ک -

 ...جوابتو بگو.... نداره يکار - مهرداد

 ...؟يدیچقدر بهم م -

 ...خرم خوبه؟ یم 206 هیبرات  - مهرداد

 ...تومن9... اوممم...ادیاش در م هیز و پابا لن... خوام یم يحرفه ا نیدورب... ادهیز یلیخوام خ ینه نم... اوممم -

 ....کن نیریحاال دهنتو ش... قبول - مهرداد

 ..بر داشتم گذاشتم تو دهنم ینیریش
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 ادته؟ی... تیخواستگار میاومد يروز نیپارسال در چن یراست - مهرداد

 بره؟؟؟ ادمی تمیخر خیتار شهیمگه م -

 گهید يِرو یسالِ تمام زندگ کی.... بود تیواقع یول... کنم نیانتظار نداشت به خودم توه دیجا خورد شا مهرداد

از ... خواست به خودش مصلت بشه یانگار م... اپن يگذاشت رو ینیریمهرداد جعبه ش... شو بهم نشون داده بود

 ....بود شینداشت ناراحت یتیهمکه برام ا يزیتنها چ...حالت چهره اش مشخص بود که نارحت شده

 م؟یشروع کن یک -

 ...امشب خوبه؟ - هردادم

 ..برات بکنم؟ يخوا یم يچه کار قایاول بگو دق -

 ...خوام بزنمش به کار یم... رسه یها بهم م نیچقدر از فروش زم نمیخوام بب یم - مهرداد

چقدر خالص دستت  مینیبب میکن يبر آورد هیبعدم ... کنه يگذار متیتا اول برات ق يکارشناس ببر دیخوب با -

 ...ادیم

 ..خب - مهرداد

 ... برات سود داره شتریب یکن يگذار هیسرما یتو چ ینیبعدم بب -

 ...خوام دو سوم سهم کارگامو بفروشم یم - مهرداد

 ...يکارشناس ببر دیاونم با يبرا -

 ..؟یکن یشروع م یخب پس ک - مهرداد

 ....میکن یشروع م... بده متیق... کارشناسات و ببر -

از پول بدم .... ذیتومن به مهرداد رس اردیلیم15از  شتریها ب نیبا فروش زم.... اشهکردم که انقدر ب ینم فکر

هارو  نیزم نیکه ا میاومد تو زندگ... منو خراب کرد یها زندگ نیزم نیهم يبرا... پول نیا يمهرداد برا... اومد

 ...پول ها نیخراب کرد واسه هم مویزندگ... ارهیبه دست ب

پول  یحالم از هرچ... خورد یخورد حالم از مهرداد بهم م یم زیم ينگام به رقم رو یوقت... نداشتم یخوب حالِ

تو با ... خوره یحالم از تو هم بهم م... مهرداد... خورد یپول پرست بهم م يحال از آدما.... خورد یبود بهم م

 ...يکردخراب  مویزندگ... بخاطر پول... هات یبا پول پرست... هات یخود خواه

**** 

 ....زیم يدستشو پرت کرد رو يپاکت تو.... مهرداد نگاه کرد يسرخ شده  يچهره  به
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 ...ه؟یچ نیا - مهرداد

 ....هیاحضار -

 ..؟يچرا درخواست طالق داد.... دونم یم - مهرداد

 ..؟يدینفهم نویا یعنی...رمیخوام طالق بگ یم... چرا نداره -

 ..سر و صدا؟ یچرا انقدر ب - مهرداد

 ...دستم همه جا جار بزنم؟ رمیبلند گو بگ یخواست یم -

 م؟یبه هم فرصت بد يخوا یم يمن فکر کرد - مهرداد

 ....ياشتباه کرد -

 ....همه وقت؟ نیبعد از ا... االن؟... ؟يپس چرا زودتر درخواست نداد - مهرداد

 ..داره؟ یچه اشکال.. حاال که دادم -

تو ... دور حال قدم زد کمی... کرد ناراحت یاحساس م... از اون خشم نبود ياثر چیه... اش تو هم رفت چهره

لحن  هیبا ... چشمام يزل زد تو... اومد رو به روم نشست... کردم یمدت من فقط داشتم نگاهش م نیتمامِ ا

 :گفت یخاص

 ...؟؟؟يریطالق بگ يخوا یواقعا م - مهرداد

 يزود نیانقدر روحم مجروح بود که به ا... دونستم یحساس خودمو نما...دونستم یخودم هم نم... کردم سکوت

 یم دایبر خالف ظاهرم تپش قلب پ دنشیهنوز با د... هنوز بهش عالقه داشتم... شد یها جراحتش بر طرف نم

 ...کردم

 یعقلم بهم م...رمیبگ میخوام احساس تصم ینم...داغون بشم نیاز ا شتریخوام ب ینم... بسه گهید... نه یول

 هیکه بشه بهش تک ستین یکس...که بشه بهش اعتماد کرد ستین یکس...ستین یگفت مهرداد مرد زندگ

 ...زنهیبهت نارو م...کنه یم یپشتت و خال...کرد

 :گفتم دمشیشنیکه خودمم به زور م ییصدا با

 ....میخوام از هم جدا ش یم... آره -

 رهیدستگ يدستشو گذاشت رو... از جاش بلند شد رفت سمت در... بود کالفه... دیتو مو هاش کش یدست مهرداد

 :درو باز کنه گفت نکهیدر قبل از ا
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 هیفقط ...رمیکه ازت خبر بگ امیشنبه م... تا شنبه...خوب فکراتو بکن...کنم یجبران م.... بمون... آرام - مهرداد

 ...خوام یفرصت م

******* 

 ...سرفه کرد و برگشت سمتم چندتا

 دنبالم؟ ادیب دیوح یزن یزنگ م هی ستیمن حالم خوب ن... یآرام -سحر

 ..دکتر؟ میبا هم بر يخوا یم... زنم یآره االن م -

 ...رمیکه اومد با اون م دیوح... دراز بکشم کمینه  -سحر

 ..ارمیم ياالن برات چا... باشه برو رو تخت استراحت کن -

و  دیوح يتلفن بر داشتم شماره .. دادم  يبهش چا نکهیبعد از ا ...ختمیر يسمت آشپزخونه و براش چا رفتم

 :بعد از چند تا بوق بر داشت.. گرفتم

 ...بله -دیوح

 ...آرامم... ن؟یخوب هست دیسالم آقا وح -

 ....؟ییدایکم پ یستین... به به سالم آرام خانومِ گل -دیوح

 ...تر باشم  يجد یکردم کم یسع... زنه؟یحرف م یچه خودمون نیا

 ...دنبالش نیایخواد ب یم...ستیسحر حالش خوب ن دیآقا وح دیببخش... شما سرتون شلوغه -

 ...گفت يبا لحنِ شاد... خالف انتظارم اصال نگران نشد بر

 ...میکن یم ارتیشما روهم ز يخوبه پس رو  -دیوح

 ن؟یندار يکار... دارن اریاخت -

 ...وی یس -دیوح

 ...بود ینیب شیقابل پ ریغ...ومدیخوشم نم دیاز وح...کنم؟ هیگر ایبخندم ... "وی یس"...لفج کهیمرت... اه اه

***** 

 ....اومد تو خونه دیدرو براش باز کردم و وح... دیاز راه رس دیخواب بود که وح سحر

 ...سحر کجاست... سالم آرام خانوم -دیوح

 ...کنم یم دارشیخوابِ االن ب... سالم  -

 :آروم گفت یلیزد و خ یبعد چشمک... دمیترس یازش م... تر شد کیکرد و بهم نزد يچندش آور ي دخندهیوح
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 ؟يکه خودتو پابند مهرداد کرد ستیتو ن فیح... يچه خوشگل شد... بزار بخوابه -دیوح

 ...همه وقاحت نیچشمام گرد شده بود از ا...قدم رفتم عقب تر کی

 ...دیخجالت بکش.. د؟یگ یم نیدار یچ -

 ....ایباشه تو با من راه ن -دیوح

 ...بلند کرد صداشو

 ..خانوم ما کجاست؟ نیآرام خانوم ا -دیوح

 ...اتاق باز شد و سحر از اتاق خراج شد در

 ...ستیحالم اصال خوب ن میبر... د؟یوح ياومد -سحر

 ...دلم زِیعز میبر... من قربونت برم یاله -دیوح

بهش  دیبا... سحر چارهیب... داد یتا االن داشت به من نخ م.... شد یباورم نم... بود یواقعا آدم عوض دیوح نیا

 بشه مثل من یکیبزارم سحر هم  دینبا...نبود یآدم درست دیوح...سحر فیح...هیچطور آدم دیگفتم وح یم

 یول... صت بدهگفت بمون و بهش فر یدلم م... به مهرداد میبه خودمو زندگ... فکر کردم یلیاون روز خ يفردا

کار  یدونستم چ ینم.... هیدونستم کارِ درست چ ینم.... نجات بده یبدبخت نیگفت برو خودتو از ا یعقلم م

 ...کنم سکیر میزندگ يخواستم رو ینم دمیترس یم.. کنم؟

آرام بخاطر ... وجود نداشت یمینس گهیبود که د نیبخاطر ا دیشا... مثل قبل نبود... فرق کرده بود مهرداد

 یهر دفعه که م نکهیمگه نه ا... کرد رییکه از شمال برگشت رفتارش باهام تغ ياگه نبود چرا از روز... نِیهم

 ...خوام داشته باشه یصد سال نم... رهو ندا یخواد چون کس یاگه منو م... کرد؟ یم گرمیخون به ج دمشید

تلفن و بر داشتمو شماره شو ... گرفتم با اون مشورت کنم میتصم... بودمبه سحر نگفته ... هنگ هنگ بودم گهید

 ...گرفتم

 :گرفته جواب داد يبا صدا سحر

 ...سالم خرِ -سحر

 ..؟يبهتر نشد ؟یخوب.. صدارو... اوه اوه -

 ...رمیمینه بابا دارم م -سحر

 ...زمیبادمجون بم آفت نداره عز -

 ...خوام بخوابم یکارتو بگو م...يزنگ زد االن چند تا قرص خوردم بخوابم که -سحر
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 ...موندم یدو راه نِیب... سحر -

 ؟یچ يبرا یدو راه -سحر

 ...کرد یمدت سحر سکوت کرده بود و داشت به حرفام گوش م نیتو تمام ا... کردم فیرو براش تعر ایقضا کل

 ...وجود داره که مهرداد مثلِ قبلش نشه؟ ینیآرام چه تضم یول... يدونم که هنوز دوستش دار یم -سحر

 ...خواستم باهات مشورت کنم یم نیهم يبرا.. دونم  یم -

 یدونم چ ینم... یبمون ششیازت خواسته پ دشیطرف هم مهرداد با اون غرورِ سر به فلک کش هیاز  -سحر

 ....بگم

 ؟يکرد یقبول م ياگه تو بود -

 یاگه م... کرده رییواقعا تغ دیشا... چند وقت دست نگهدار گمیآرام م ...هم نه دیشا... دیشا... دونم ینم -سحر

 ...یبهش اعتماد کن یمدت تونست نیتو ا دیشا... خواد که بشناستد بزار بشناسه

 ..تونستم دیشا... دونم ینم -

که  ستین يزیچ نیا.... ادیبدم م یلیاز مهرداد هم خ یول ایناراحت نش... من خارج از گود ام... ارام نیبب -سحر

که طالق  یما زن يتو جامعه ...ریدر نظر بگ نمیا...يریبگ میخودت تصم دیبا میکمکت کن میبتون گرانید ایمن 

 ...کنند ینکاه م گهیچم د هیبه  رهیبگ

 ...بهش بگم دیبا یدونم چ یهنوز نم... رهیتا ازم جواب بگ نجایا ادیفردا م...دونم یم -

 ...توکل کن به خدا-سحر

 ینم... بهتر باشه ينطوریا دیشا... به مهرداد فرصت بدم دیبا دیشا.... فکر کردم یلیو که قطع کردم خ تلفن

 ....ستیبا خودم روشن ن فمیهنوز تکل... دونم

 ...ایزود ب نمییمن پا -دیوح

 ...رفتم نییبا حداکثر سرعت پله هارو پا دمویکفش هامو پوش... بر داشتم فمویک عیو قطع کردم سر یگوش

سحر زنگ زدم  يهم به خونه  یهرچ... ستیزنگ زد و گفت سحر حالش خوب ن دیبود که وح شیساعت پ مین

 ...نشستم عیباز کردم و سر نیدرِ ماش.... نگرانش بودم یلیخ... جواب نداد

 ...دهیجواب نم میبر -

 ...منه يخونه ... ستیخونه ن -دیوح

 ...درمانگاه؟ شیچرا نبرد...خونه تو؟ -
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 ...یخواست تو باال سرش باش یفقط م... دکتر باال سرشه -دیوح

 حالش خوبه؟ -

 ...نگران نباش.. آره بهتره -دیوح

خونه ... تو میباز کرد و رفت دیلیدرو با ک... نگه داشت دیسف يآپارتمان با نما يو جلو نیساعت ماش میاز ن بعد

 ...درو که باز کرد رفتم تو.... ت بودساک یلیخونه خ.... باال تمیاش طبقه آخر بود با آسانسور رف

 ...کدوم اتاقِ -

 یول... درو باز کردم ...ومدیهم دنبالم م دیبه سمت اتاق رفتم وح... اشاره کرد یدست به اتاق سمت راست با

 ....با دست هلم داد تو اتاق دیخواستم که برگردم که وح... بود یتخت دو نفرِ خال... دمیسحرو ند

 ...سحر کو؟... ؟یکن یمکار  یچ يدار -

 ...در خدمتتون میهست... خانوم خانوما.. شیه -دیوح

 ...خواست بکنه؟ یم کاریچ دیوح...به تنم افتاد لرزه

 ...تخت نشسته بود و زل زده بود بهم يرو دیوح...گوشه لبم گذاشتم تا خونشو پاك کنم یدستمال

 ..کنمیم تیراض...ایبا من راه ب -دیوح

 ... دمیکش غیج.... خورد یبهم م یهمه پست نیاز ا حالم

 ..؟يباهام کرد نکارویا یبه چه حق... ؟یزنیحرف م ينطوریبا من ا یتو به چه حق...خفه شو اشغال هرزه -

 ..کرد يخنده ا دیوح

تو با من باش ... ستین يزیکه چ نیا... نکردم خوشگله يمن که باهات کار...ادیخوشم م غیج غیاز ج -دیوح

 ...بهت بدم نایدم بهتر از ا یقول م

 ...باهات باشه؟ یگ یبه دوست زنت م يکه دار یحیانقدر وق... ؟یکش یتو خجالت نم... خفه شو -

 ...يتو معرکه ا... سحر يرفتم خواستگار یبودم نم دهیمن اگه تورو زود تر د... دلم زِیعز ازیجوش ن -دیوح

 ...تن و بدن انداخت ينگاه هرزشو رو بعد

 ...من آماده ام...یخانوم يریبگ میتصم یتونیاالن هم م -دیوح

 ...جام بلند شدم داد زدم از

 ...خوام برم یم... درِ اتاق و باز کن -

 ...یش یکنم تا راض یصبر م ادیمن صبرم ز.. یشیتو که آخر رامم م... باشه عسلــــــم -دیوح
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 ...گم درو باز کن یم - دمیکش داد

 یکه م دمیپشت سرم شن دیوح يصدا...  رونیبه محض باز شدن در از اتاق اومدم ب... در اتاق و باز کرد دیوح

 ..گفت

 ..که بفهمند میزار ینم... میفهمند که با هم رابطه دار یکدوم نم چیراحت نه سحر نه مهرداد ه التیخ -دیوح

 فیکث یلیخ دیوح...مانتوم پاك کردم نیلبمو با نفرت با است...شدم یم ونهیداشتم د...رونیاز خونه اومدم ب عیسر

 ...یلیخ...بود

**** 

به  دیبا... اهمونیبخت س يبرا... کردم هیخودمو سحر گر يتا صبح برا... خونه دمیبود رس یبا هر بدبخت شبید

 ...بشه خودشو نجات بده رید نکهیگفتم تا قبل از ا یم... گفتم یسحر م

... لب هام يرو دمیکش ظیبرداشتمو غل یرژ لب زرشک... نگاه کردم میبا تنفر به لب زخم... میپوشهامو  لباس

ساعت ده ... سحر و نجات بدم یِخواستم زندگ یفعال م... کردم مهرداد بود یکه بهش فکر نم يزیتنها چ

 ...دمکالس اولم تنها بو نیهم يشد برا یشروع م1کالسِ سحر از ... کالس داشتم

 ....تموم شدن کالسم زنگ زدم به سحر بعد

 ...بله -سحر

 ..دانشگاه؟ يایمگه نم ییسالم کجا -

 ....ادیاستاد نم... زده تیتو سا.... که میکالس ندار -سحر

 ...خونه ام؟ يایسحر نم.. باشه... ؟يا جد -

 ...برامون ناهار درست کن...میایم میآماده ش... ادیسهند هم م... امیچرا م -سحر

 ..نمتونیبیم... اشهب -

کنار در و  يها رو گذاشتم رو دیخر... درو باز کردم و رفتم تو خونه.... کردم دیخر یراه برگشت به خونه کم تو

صورت  هیاز ثان يتو کسر... شد به صورتم دهیکوب يزیتا سرمو باال گرفتم چ... شدم میمشغول باز کردن بند کتون

چشمام از درد کمرم ... مهرداد که مانتومو چنگ زده بود و کبوندتم به در يو بعد دستا... دمیمهردادو د نیخشمگ

 ...جمع شده بود

 ...؟يزدیبه خاطر اون آشغال پسم م...بخاطر اون آشغال بود نه؟ - مهرداد

 ...مهرداد؟ یگیم يدار یچ..یچ -
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 ...چشماش پر بود از خشم و نفرت... زد به صورتم یِ محکم یلیس مهرداد

 یفکر م... ومدیمنو بگو که داشت ازت خوشم م... ؟یکن ییمظلوم نما يخوا یم... گم؟ یدارم م یچ - مهرداد

 ...گرمه يا گهید يدونستم سرت جا ینم... يدار اقتیکردم ل

 يفقط لب ها... دمیشن ینم ییصدا چیلحظه ه کی يبرا... گوشم يآورد باال و محکم خوابوند تو دستشو

 ...دمیشنیکم کم صداشو م... مبل ياز در جدام کرد وپرتم کرد رو... خوره ین مکه داره تکو دمید یمهرداد و م

 ؟یِک... هان؟... ؟يپر یم یبا ک - مهرداد

 ..گفت؟ یم یمهرداد چ...دیلرزیترس تنم م از

 ..شده؟ یچ.. ؟یزنیمهرداد چرا م... ه؟یک یک -

 :دیداد کش... کمربندشو تو هوا تکون داد... کمربندشو در آورد مهرداد

 ...زارم یزنده ات نم... هیک یخواب یاون کثافت تر از خودت که باهاش م یاگه نگ... خدا يِبه خداوند - مهرداد

 یدارم کتک م یچ يدونستم که برا ینم...بر خورد کمر بند با بازو و گردنم دادمو در آورد... برد باال  دستشو

 خورم

 ه منم بفهمم؟ک یزن یحرف نم يچرا جور... ؟یگ یم یچ...مهرداد -

رگ ...صورتش سرخِ سرخ بود... زدیمبل نشست نفس نفس م يرو... کمربند و پرت کرد کنار تیباعصبان مهرداد

 :دیپرس... که آروم تر شد یکم...گردنش متورم شده بود يها

 ...کشمتیم یبه خدا اگه زبون باز نکن... اسمشو بگو...رو هم یختیر يپدرو مادر یبا کدوم ب - مهرداد

 ...یبه خدا من با کس -

 یب... هیبگو ک.. سر تا پاتو نجاست برداشته آشغال اسم خدا رو نبر...اسمِ خدا رو نبر کثافت -دیکش ادیفر مهرداد

 ..اگه نکشمش رتمیغ

 دیو دو دیکش غیسحر ج... سحر و سهند متعجب اومدن تو خونه... در واحد باز شد... دیقفل چرخ يتو دیلیک

 ...سمت من

 ..؟یآرام خوب.. ونه؟ید يکارش کرد یچ -سحر

 ..کشتمش یم دیبا - مهرداد

 داد زد... گرفت قشویحمله کرد سمت مهرداد و  سهند

 .هان؟ ؟؟يدست روش بلند کرد یواسه چ -سهند
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....  دمیشنیکه م يزیچ... زد رویگ غامیپ يدکمه ...رفت سمت تلفن... سهند و هل داد تا ازش جدا بشه مهرداد

 ..لرزه به تنم انداخت دمیشنیکه م يزیچ

 رتتیغ یخاك بر سرِ شوهر ب... بود یمن که عال يبرا... بهت خوش گذشت؟ شبید....سالم خوشگل خانوم -

 ...خونه بهم زنگ بزن علسم ياومد... دونهیکنم که قدر تو نم

 ....ودبه سحر نگاه کردم که ناباورانه با من زل زده ب... بود دیوح... خود آشغالش بود يصدا

 ....سحر به خدا من -

نگاهش که به من خورد ... نیزم يسهند اومد سمت سحر که ولو شده بود رو...از حال رفت و غش کرد سحر

 ...خوابوند تو صورتم یمحکم یلیدستشو برد باال و س

... مآرا متینشناخت... با شوهر دوستت؟... د؟یبا وح... یباش یشه آرام که انقدر عوض یباورم نم -سهند

 ...کشمت یم... بشه داتیدورو بر سحر پ گهیبار د کیاگه ... یلیخ.. یفیکث یلیخ....نشناختمت

 ...رمیتقص یسهند به قرآن من ب -

 ...کشمت یم... بشه داتیدورو بر سحر پ گهیبار د کیاگه  -سهند

 ...بره رو کرد سمت مهرداد رونیاز خونه ب نکهیبه من سحر و بغل کرد قبل از ا توجهیب سهند

 ...ادما کمِ نجوریا يکشتن برا -سهند

 ...ترسوند یمنو م یلیخ شیخونسرد نیخونسر بود ا یلیخ مهرداد

 ...شش؟یپ ير یچند وقته شب ها م...ن؟یباهم یاز ک نمیخوب بگو بب - مهرداد

 ...ست؟ین یکن یکه فکر م ينطوریا... یکن یاشتباه م يمهرداد بخدا دار -

 ... ؟يکه اومدم خونت خونه نبود شبیپس چرا د... واقعا؟ - ردادمه

 ...یبودم ول دیوح شِیآره پ -

 ...دیدهنم پر از خون شد مهرداد داد کش هیاز ثان يکسر تو

 ... اون کثافتو نبر یاسم... خفه شو - مهرداد

... کردیفکم درد م... دیچرخ یدهنم نم يزبونم تو....تونستم حرف بزنم یتکلم ازم گرفته شده بود نم قدرت

 ونیسرشو م...مبل يمهرداد نشست رو... که خورده بودم از دستم رفته بود ییها یحساب چکها و تو دهن

 ..دستاش گرفته بود
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منو بگو که تو ...يکرد یم یمحل یفهمم چرا بهم ب یحاال م... فهمم یم رتویاخ يرفتار ها لِیحاال دل - مهرداد

 ....يبود يآشغال دنبالِ ه ر ز گ  يتو یول... کثافت يتو...فکر جبران اشتباهاتم بودم

خودمو جمع و جور  "گناه ام یبدونه من ب دیبا... به خودم مسلط باشم دیبا"... دست خون دهنمو پاك کردم با

 :گفتم یبا لحن آروم...کردم تا حرف بزنم

 ...میمستق ریهمش بهم غ... اون بهم نظر داشت...رمیتقص یباور کن من ب... یکن یاشتباه م يدار -

 

 ...رسم یرو هم م یحساب اون عوض...خوزوالتو بشنوم نیخوام ا ینم - مهرداد

شروع کردم به ... شدن در بهم دهیبا کوب... صداش کردم بهم محل نداد و رفت یهرچ.. شد و رفت سمت در بلند

 ینه حت... نه سهند ... نه سحر.. برام نمونده بود چکسیه... یهمه چ.. خراب شده بود یهمه چ... کردن هیگر

 یتنم درد م يهمه جا... کرد هیگر مومساعت ت کی...هستم يکردن من آدم ه ر زه ا یهمشون فکر م... مهرداد

ر افتاد که کنا يرز يچشمم به گل ها... سادمیبزور رو پام وا... همه جا... گلوم... کمرم... گردنم .. دستم...کرد

دست خط مهرداد ... گل ها بودو برداشتم يکه رو یکارت.. رفتم سمت آشپزخونه...اپن بودن يرو يکادو يجعبه 

 ...بود

 دل شکن ها هم باشم ـ ـ ـ  يماهر ها نیو اگر ماهرتر"

  دهدیکــه نشان م يگذاریاز خودتــ بــه جا م يرد بازم

 .... دلت نازك نبوده و نشکسته  یگفتیها هم کــ هم انقدر

 "ببخش

آدم چقدر  هی... بود دیوح... شد یباورم نم... فونیرفتم دم آ.... بلند کردم زیم يسرمو از رو فونیزنگ ا يصدا با

درو باز کردم تو ... چشمم ينفرت داشتم اومد جلو یلحظه هرچ کیزده بود به سرم تو ...پرو باشه؟ تونهیم

زنگ در  يصدا...که داشتمو برداشتم ییچاقو نیتر زیت... آشپزخونه يرم کردم و رفتم توشال س هیاز ثان يکسر

 ...کردم و در باز کردم میچاقو رو پشت سرم قا... واحد اومد

 ...؟يکار دار یچ نجایا -

 ...حرف ها رو بزنم نیاومدم باهات آخر -دیوح

راحت نشست  یلیخ یدر کمال پروگ نهیستمو نبتو د يبود که چاقو نیام ا یتمام سع... خونه ياومد تو دیوح

 ...پاش يپاشو انداخت رو... مبل يرو
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از  یسهند بهم زنگ زد و هرچ امیبخوام ب نکهیقبل از ا... دنیدونم سحر و سهند فهم یم... آرام نیبب -دیوح

با من  یتون یم میکه ازش بترس ستین یکس گهید یوقت... حاال مهرداد هم خبر داره... گفت ومدیدهنش درم

با تو  يحاضر برا یحت...  یگرفت شمموتوام چ... صبورم یلیگفتم که خ... بهت پول بدم یمن حاضرم حت... یباش

 ...يریبودن منتظر بمونم تا طالق بگ

خراب  مویتو زندگ... مهرداد... سهند .. سحر.. یازم گرفت زمویآشغال همه چ يتو... یلیخ... یفیکث یلیخ -

سوال  ریتو نجابتمو ز... تو... تو... کس هام فکر کنند من ه ر ز ه ام نیزتریعز يث شدتو باع... يکرد

واسه فکر و ذهن خرابِ تو به چه روز  نیبب.. ننگاه ک... منو نیبب...از تو و امثال تو متنفرم... ازت متنفرم...يبرد

... گوشم يکه نکرده ام خوابوند تو يکار يسهند برا... که نکرده ام کتکم زد يشوهرم واسه کار.... افتادم

 ...فتیتو با اون ذات کث.. . ينابود کرد مویتو زندگ.... غش کرد...دوستم نیبهتر

اشک امون نداد ... دنیلرز یبا هم م... هم صدام هم تنم...بود جهینت یکردن لرزش صدام ب یمخف يبرا تالشم

 تیوجودش انسان يتو کمیفقط  کمی دیشا... کرد یم زدم نگاه یکه زار م یمتعجب به من دیوح...بگم شتریتا ب

مثل فنر از جام ... بلند شد اومد سمتم بلم ياز رو... کرد رییرنگ نگاهش تغ...که بود یدونم هر چ ینم... بود

 ...دیکش رونیچاقو رو از پشتم ب... دمیپر

 ...کشمتیتر م کینزد گهیقدم د کیبخدا اگه  -

 ...هیمگه بچه باز... بکش کنار -دیوح

خودشو کامل بهم  گهیقدم د کیبا برداشتن ...دستم بود يچاقو همچنان تو... قدم به سمتم بر داشت کی

زد  عیحرکت سر کیبا  دیوح...تونستم ینم... کرد ینم ياریدستم  یول...تا بزنم...چاقو رو بردم عقب... رسوند

 ...دستم و چاقو از دستم افتاد ریز

 ...آخخخخ -

از درد صورتم ...دیترس دیوح... ومدیخون از پام م... رنگ خون نظرمو جلب کرد يگرفتم قرمز نییکه پا سرمو

 ...جمع شده بود

 ...بشه ينطوریخواستم ا ینم.. من.. من -دیوح

پامو  يو روچاق رینک ت... پام يدستم چاقو افتاد رو ریزد ز یوقت... به پام بندازه یگفت و خم شد تا نگاه نویا

 ...کرده بود یزخم

 ...به من دست نزن -
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 ...ببرمت درمانگاه دیبا... خوام کمکت کنم یم -دیوح

 ...امیمن با تو بهشتم نم -

به  ازین...حرفا بود نیتر از ا قیزخم عم یول.... گرفته بشه يزیخون ر يجلو یزخم پام گرفتم تا کم يرو دستمو

همونطور که دستم ... که برام مهم نبود پام بود يزیتو اون لحظه تنها چ یول...هیهم بخ دیشا... پانسمان داشت

 ...زخم پام بود گفتم يرو

 یزندگ يتو... کنم یم نتیکه نفر یباش یکس نینزار اول... نکردم نیکس و نفر چیمن تا حاال تو عمرم ه -

 یم نتینفر... ینجابتمو ثابت نکن سهند و سحر و مهرداد ياگه برا... ستیاز نجابتم مهم ن شتریبرام ب زیچ چیه

مطمئن باش تا اخرِ عمرت آبِ خوش از  نویا... رِیانتقامو ازت بگ اقتیسپرمت به خدا تا هر جور که ل یم... کنم

 ...رهینم نییگلوت پا

بعد از چند لحظه ...نییسرمو گرفتم پا... خواست مطمئن بشه یم دیشا... چند لحظه زل زد بهم يبرا دیوح

کرد ذات  یهوارو آلوده م...توش بود سخت بود دیکه وح يتو حونه ا دنینفس کش...بسته شدن درِ خونه يصدا

 ....کنم؟ کاریمن چ ایخدا...دیوح فیفکر کث...دیوح فیکث

**** 

 ریگرفتمش ز.. پام خونش بند اومده بود... ییکنان رفتم سمت دستشو یل یل... پام خشک شده بود يرو خون

از دوستام  یلیکه خ یمن... من بودم نیا...ییدستشو ي نهیآ يکه خونشو پاك کردم رفتم جلوخوب ... آب ریش

 يدیکه سف ییاونا... همون چشما به چه روز در اومده ننیبب انیحاال ب... داشتن دمویدرشت و کش يچشما يآرزو

... به صورتم زدم یآب... صورتم مونده يرو که رو ییانگشت ها يجا ننیبب انیرنگ پوستمو دوست داشتن ب

 ...تخت ولو شدم يکه گذروندم رو يخسته و داغون از روز گند

 امیچرا تا م... شنیچرا تموم نم.. فقط چرا؟... باشم يبد يخوام بنده  ینم... کنم يخوام نا شکر ینم...ایخدا"

من که سرم تو ... مایآسه م رمیمن که آسه م..شه؟یبدتر م میدوباره زندگ...شهیداره دست م یاحساس کنم همه چ

 ...الك خودم

 "کمکم کن...ندارم گهید یکی نیطاقت ا...ندارم یطاقت بدنام...کمکم کن ایخدا

**** 
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اومده بود تا از خودمو آبروم دفاع ... مجتمع شدم اطیوارد ح... زد و در و برام باز کرد يلبخند دنمیبا د نگهبان

به من  يدیهر دو د.. دمید یسهند و در حال صحبت با خانوم... اگه قرار بود باز هم کتک بخورم یحت... کنم

 ...نداشتن

 هیشما ... اومده  شیحتما دختره واسش غر و قم.. چشمش پاك... داره یدل پاک دمیوح... خدا ازش نگذره -

 یپسر و عروسمو داره خراب م یگرم بزنتش که زندگ نیخدا به زم... کنه یجبران م نیفرصت به پسرم بد

 ...کنه

سهند با ... شدم و بلند سالم کردم کیچند قدم بهشون نزد... ومدم؟یم شیمن غر و قم... دبودیمادر وح پس

 ...صداشو برد باال... سرخ شد دنمید

 ..نشه داتیمگه نگفتم دور و برمون پ... ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا -سهند

 ...دیکن یشما اشتباه راجبم فکر م ...بدم حیتوض دیسهند با -

 تهیافر کهیبردار زن شونیدست از سر زندگ.. ؟یختیپسر و عروسمو بهم ر یتو زندگ... ؟ییپس تو -دیوح مادر

 ...منو خراب کرده یپسر شما که زندگ نیا... ندارم يکار یکس یخانم من به زندگ -

خدا از ... ؟یسر پسر من هوار بش يایب دیکنه با یه ر ز ه شوهرت بهت محبت نم هیخفه شو دختر -دیوح مادر

 ...نیمردم یبرتون داره که آفت زندگ نیرو زم

 ..دارم ینگه م دتونیسف ياحترام مو... دیخانم درست صحبت کن -

 ...؟یابونیخ شهیتو احترام سرت م  -دیوح مادر

 ...استغفراهللا...گم ینم چیه یهر ه...از خدا خجالت بکش -

حرف از  يبعد دار يتا االن با چند نفر شب و صبح کرد ستیمعلوم ن... نزن غمبریحرف خدا و پتو  -دیوح مادر

 ...؟یزن یخدا م

فقط ..دشیسف ينه مو... نه سنش برام مهم بود... دهنش يخواست با تمام قدرتم بزنم تو یسمتش دلم م رفتم

دستمو بردم باال ه بزنم تو ... که نکردم تاوانشو پس بدم ویانصاف نبود کار نیا.... که زده بود مهم بود یحرف

 ستادهیکردن وا یپارك م نیداشتن ماش کههاشون  هیدوتا از همسا... نیخوردم زم... دهنش که سهندهولم داد

 ...کردن یبودن و با تعجب ما رو نگاه م

 ...رونیب نجایگمشو از ا -سهند

 ....با سحر حرف بزنم دیسهند من با -
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 ...یاز نعش من ردش نکهیمگر ا... زارمینم... شینیبب يحق ندار -سهند

 ...بدم حیخوام براش توض یم نمشیبزار بب -

 ...دادن نمونده حیتوض يبرا یچیه -سهند

 ...تر شدم کیبه سهند نزد یکم... شدم و خاك مانتومو تکوندم  بلند

 ...نمیسحر و بب دیسهند من با...م؟ینبود تا بشناس یچند سال کاف نیا... ؟یمنو شناخت ينطوریتو ا -

 .....صورتم يشد رو دهیبار دوم کوب يسهند برا يها دست

 گمشو... رونیبرو ب... کشمت یاسم خواهرمو از دهن نجست بشنوم م گهیبار د کی -سهند

 :کرد و گفت يچنش آور يخنده ...اومد سمتم و توف انداخت تو صورتم دیوح مادر

 ...یابونیخ يدختره ... حقت بود.. ؟یت رو من بلند کندس یخواست یم -دیوح مادر

 :طاقت نداشتم رومو کردم سمت سهند و گفتم گهید... کنم زشیبه صورتم تا تم دمیکش دستمو

تا ... تا ببخشمتون شمیپ نیاین نیدیفهم قتویحق یوقت... مونهیبدون ماه پشت ابر نم نویا... رم یباشه م -

 ...خدا هم ببخشتتون دوارمیام... االن حاللتون کردم نیاز هم... حاللتون کنم

 یبود و بلد بود و پشت سرم م نیاز هر نفر دیمادر وح ینزد ول یسهند حرف... برگروندمو رفتم سمت در رومو

 ...گفت

**** 

پر  ییرایتو پذ زیم يرو... شکسته لیتمام خونه پر بود از وسا...باز کردم دیلیدرو با ک....دمیمهرداد رس يخونه  به

 چیه یچند بار صداش زدم ول.... افتاده بود زیم يکه کج رو یدنینوش یخال ي شهیش.... گاریبود از آشغال س

 بمیاز تو ج يکاغذ ستیخونه ن دمید یوقت... مرداد نبود زا يخبر... اتاق هارو نگاه انداختم يتو... دمینشن یجواب

 ....در آوردم و شروع کردم به نوشتن

کنم بزار از  یازت خواهش م.. ينبود یول..بدم حیاومدم تا برات توض... یدونیکار م ریمنو تقص دونمیم... سالم

 ...خودم دفاع کنم

 ...یهمه چ... تموم شد یچ همه

 شتریچند وقت مهرداد و دو بار ب نیتو ا... طالق و صادر کرد ي غهیشدن ص يدستور جار یاز دادگاه قاض بعد

 ..بودم دهیند

 ...آخر رفتم کنارش روز
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 ..باهات حرف بزنم دیبا -

 ...شنوم یم -و سرد گفت ستادیوا نهیدست به س مهرداد

 ...نداشتم يریمن تقص... دیکن یاشتباه م نیشما دار -

 ...میریکنه ما که قرارِ طالق بگ ینم یفرق گهید ؟يبد حیتوض يخوا یچرا م - مهرداد

به  یمنم هرچ... دنبالم ادیبده م یلیزنگ زد گفت سحر حالش خ دیاون شب وح.. به طالق ندارم يمن کار -

 ياومد گفت سحر خونه  دیهم که وح ینگران سحر شده بودم وقت یلیجواب نداد خ یخونه سحر زنگ زدم کس

ازم خواست که  دیشب وح اوندروغ گفته بود تا منو بشکونه خونه اش  دمیخونه اش فهم میرفت یوقت... خودشه

من ... نکردم يمهرداد بخدا من کار...کنه تا من قبول کنم یم ينکردم گفت هرکار يچکارین هباهاش باشم م

 ..پامو کج نزاشتم

 یستیبا بچه طرف ن...یبسته آرام خانوم محب....بود باورم بشه کینزد یهست یخوب يدروغگو -پوزخند زد مهرداد

 هیمهر هیو به نامم کرد بق دیو از صاحب خونه ام خرمهرداد خونه ر...حرفمو باور نکرد...یراحت نینکرد به هم باور

منم ... رفت یحرف چیه یطالق مهرداد ب غهیبعد خونده شدن ص... من قبول نکردم یخواست بده ول یرو هم م

 روزیتو مشهد درخواست مهمان داده بودم د یشد که به دانشگاه یم يچند روز... خسته و داغون رفتم دانشگاه

نزاشتم که ... از طالق منو مهرداد نداشتن يهنوز مامان و بابا خبر... بهم خبردادن که با درخواستم موافقت شده

خسته  یلیخ... خسته بودم... رفتم دانشگاه و مدارکمو گرفتم...چوندمشونیپیمختلف م يبه بهونه ها...بفهمن

زنگ ... از قبل جمع کرده بودم لمویتماتم وسا... هرفتم خون.. تهران و تحمل کنم يهوا تونستم ینم گهید.. بودم

 ..زدم به آژانس

 ممنون.... مشهد... ن؟یخارج از شهر دار يبرا نیماش... هستم 256اشتراك .. سالم -

 یفراموش کنم که چ... تا فراموش کنم شدمیچند وقت دور م دیبا... قطع کردم و چمدونم بر داشتم  یگوش

 ...دوماه نیتو ا دمیکش

پشت چراغ قرمز چشمم به زن و  نیبا توقف ماش...چمدونم و گذاشت صندوق عقب و خودش سوار شد ندهران

... اتوبوس منتظر اتوبوس بودن ستگاهیسالشونو گرفته بودن و تو ا 4 3افتاد که دست دختر بچه  یشوهر جوون

 یبچه شون م يها یونزب نیریکرد و مردو زن با لذت به ش یم یزبون نیریپدر و مادرش ش يدختر برا

... بود دیپرا هی دیشون خر شونیتهنا دغدغه زندگ دیشا... دیچشماشون د يشد تو یو م یخوشبخت... دندیخند

 ...که راننده گذاشته بود توجهوم جلب کرد یآهنگ يصدا
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 له له له له

 له له

 ِ اتاقت از عکسم خسته شه واریتا تو آروم شبها چشمات بسته شه د رمیم

 ِ تو نندازه ادیون منو تا بار رمیم

 ِ تازه يجا هی رمیم

 ِ تازه يجا هی رمیم

 نگاه کیبه من  يندازینم یحت رمیگناه م یب یو قلب سیِ خ يبا چشما رمیم

 فتمیم ادتیاما بازم  رمیم هرجا

 به همه گفتم نویا

 به همه گفتم نویا

 ستین ایکه در ییجا رمیم ستین ایرو ستین بایعشق ِ تو ز ستین نجایِ من ا يجا رمیم

 ستیِ تو رو ماه ن اسم

 ستین غوغا

 امیدن زهیریبهم م یکه تو نباش یچه تنهام وقت نجایمن ا ینیتو بب شدیم کاش

 ِ ناز و روشن يبا چشا ستین یکس نجایا

 ــَم من.بهیتو چه غر یب

 ــَم من.بهیتو چه غر یب

 ِ عشقت شهر ِ آرزوم شیعکست رو به رو سوخته عشقت تو آت ادیم شمیهرجا رد م از

 خرمیآروم آروم مرگ و به جون م دارم

 !اومد سرم؟ یچ يدید

 !اومد سرم؟ یچ يدید

 ستین ایکه در ییجا رمیم ستین ایرو ستین بایعشق ِ تو ز ستین نجایِ من ا يجا رمیم

 ستیِ تو رو ماه ن اسم

 ستین غوغا

 ـــرمیم
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 ستین نجایِ من ا يجا

 ستین بایِ تو ز عشق

 ستین ایرو

 ـــرمیم

 ستین ایکه در ییجا

 ستیِ تو رو ماه ن اسم

 ستین غوغـــا

*** 

 ...دیچیگوشم پ يداد آرش تو يصدا

 ...؟يگر یم میکه سر خود تصم يکس و کار یمگه ب.... يجا کرد یتو ب... یطالق گرفت يتو غلط کرد -آرش

 ...تو اتاق کارت دارم ایآرام ب...يتو حق دخالت ندار... آرش ساکت -بابا

به  دمیبود که رس شبیتازه د.... اتاق خواب خودشو مامان منم پشت سرش به راه افتادم يرفت تو بابا

من خراب  دنیخواستم خوشحالشون از د ینم... راجب طالق گرفتنم نگفتم یبه کس یاومدم خونه ول...مشهد

 یوقت یول... بود یکی شونبر خورده همه ... میصبح بعد صبحانه آروم آروم گفتم که ما طالق گرفته ا...بشه

 ...بود یآرش همچنان عصبان یول... نزدن یحرف گهید دنیمامان و بابا سکوتم و د

 ...نیبش ایب -بابا

نداشته  یخودم هم براش جواب دیکه شا یسوال...منتظر بودم تا ازم سوال بشه... تخت کنار بابا نشستم يرو

 ...ستم بابا و مامان بفهمنخوا مین یجواب داشتم ول..باشم

... کرده بود؟ انتیخ...داد؟ ینم یخرج... معتاد بود؟...نیکه طالق گرفت نیداشت یبگو چه مشکل... خوب بگو -بابا

 ..؟؟یچ... اخالق نداشت؟

 مهرداد منو دوست نداشت..میخورد یما بهم نم یول... دادیم یخرج....کرده بود انتینه خ... نه معتاد بود -

 یول... مینگرانت بود لیمنو مامانت اوا... میخور یبهم نم یگ یکه م نیکرد یشما مگه چقدر با هم زندگ -بابا

چطور بهت نگاه  دمید... دمیرفتار مهرداد و که د... خونه شما میماه اومد کیخدا بهم عمر دوباره داد و  نکهیبعد ا

 ...واقعا دوستت دارهراحت شد که  المیچطور دورا دور حواسش بهت هست خ... کنهیم

 ..دوستم نداشت چوقتیه...مهرداد منو دوست نداشت... نبود ينطورینه بابا ا -
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 یدونم مرد ها چطور ابراز عالقه م یآرام من مردم م نیبب... مثل بچه ها؟.... یزن یکه م ییچه حرفا نیا -بابا

 ...میبا حرف دوست داشتنمونو نشون بد میتون یما ها که مثل شما زن ها نم... کنند

 ...میکن یبا هم زندگ میتون ینم گهیما د.... تموم شده یحاال که همه چ -

 ...زنم یمن با مهرداد حرف م -بابا

 نیتورو خدا بزار... دوستش ندارم گهیاگه اونم بخواد من د یخوام با مرداد حرف بزن ینه بابا من نم... ؟یچ -

 ...گردم تهران یبعد هم بر م شتونمیمن چند ماه پ... تنها باشم

 دیع... سخت تر از گذشته... سخت بود یلیمامان و بابا خ يکردن برا يباز لمیف... برق و باد گذشت نیها ع روز

 ..تهران و کرج نداشتم ياز آدما يخبر چیمدت ه نیتو ا... من همون بود هیروح یول...شد همه خوشحال بودن

 يباز لمیمامان و بابا ف يتونستم جلو ینم رفتم یروز نم هیاگه ... کردم یم یو خودمو خال ارتیز رفتمیهر روز م

کردم  یم یمنم سع... کردن یباهام مدارا م یلیخ... ستمیکه من اون آرام سابق ن دونستنیاونا هم م...کنم

 ...از درون داغون بودم یو خنده رو ول طونیجلوشون بشم همون آرام ش

هم  دیبه درسم شا دمیچسب یم شهیمثل هم... نشده بود درس خوندنم بود جادیا يرییتغ چیکه توش ه يزیچ

دانشگاه دو نفر از  يبا ورودم تو.. بود بیبرام غر دیدانشگاه جد... فراموش کنم  یاز گذشته تا کم شتریب

حرم نشسته  اطیح يکه تو وزر هی.... ون گفتم متاهلمکردن منم به هر دوش يهام ازم خواستگار یهمکالس

دلم براش تنگ ... دوست داشتم از حال سحر با خبرشم...گرفتم بهش زنگ بزنم میتصم... افتادم ریام ادیبودم 

 يهمشون از طرف بچه ها... تا اس ام اس برام اومده بود5... بعد از چند ماه روشن کردم مویگوش... شده بود

 یم ریشماره هام دنبال شماره ام ستیتو ل.. میر یدانشگاه نم گهید رچرا منو سح دنیپرس یکه مدانشگاه بود 

دستامو مشت کردم و زدم به قفسه ... وار به تپش افتاد وونهیاز اسم مهرداد گذشتم قلبم د یوقت...گشتم

 ریشماره ام دمویکش یقینفس عم.... "یبراش بزن يکه بخوا ستین يتموم شد مهرداد گهید یبسه لعنت"..نمیس

 ...فتمو گر

 ...بله -ریام

 ؟یخوب ریسالم ام -

 ...وردمیبه جا ن... ممنون یلیخ -ریام

 ...آرامم -

 ...ستیازت ن يخبر...تو دختر؟ يکجا... ؟ییآرام تو -ریام
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 ...من که مشهدم -

روز برگشتم به  نیاول خوشحال شدم تو یلیخ... امروز برگشتم نیمنم سوئد بودم هم....واقعا خوش بگذره -ریام

 ..کن چه خبر؟ فیخوب تعر... باهات حرف زدم رانیا

 ...خبر نداره؟ زیچ چیاز ه ریام یعنی

 ...بدم حیرو برات توض يها زیچ هی دیبا ریام -

 ..شنوم یبگو من م.... افتاده؟ یاتفاق -ریام

... و سهند و مهرداد همه رو براش گفتم  دیسحر و از وح دیشد یکردن از سرما خوردگ فیکردم براش تعر شروع

مدت فقط به حرف هام  نیتو ا ریام... کلمه اش هم راست نبود کیکه  ییحرفا... دمیگفتم که چقدر حرف شن

حرف هام تموم  نکهیبعد از ا.. یِعصبان یلیداد خ یبلند نفس هاش بود که نشون م يداد و فقط صدا یگوش م

 :گفت ریشد ام

حق نداشتن ... رمیگ یحالِ تک تکشونو م....دونستم ینم یسحر بهم خورده ول يودم که نامزدب دهیمن شن -ریام

 ..رفتار کنند ينطوریباهات ا

رسه فکر بد راجبم نکن نه  یبه گوشت م یبود که وقت نیرو بهت گفتم بخاطر ا نایاگه ا... رینه تور و خدا ام -

 ....يریحال اونا رو بگ يبر نکهیا

 ..حرفاتو گوش داد؟... کرد؟ کاریاون چ یمهرداد چ -ریام

 ....میما جدا شد -

 ..مگه نو بخاطر بابات؟...ن؟یجدا شد... ؟یچ -ریام

 ...خدا شفاش داد... بابام خوبه -

 ..حال خودت چطوره؟...دمیخبر خوب هم شن کی... خدا رو شکر -ریام

 ..من خوبم -

گور ...یکن یجوون دیبا یتو هنوز جوون...اریفشار ن آرام به خودت...خنده هات کرم کرده يمشخصه صدا -ریام

 ..؟يگرد یبر م یک یراست...حرف مردم يبابا

 ..گردم یهمون موقع بر م شهیامتحان هام تموم م گهیماه د کی -

 ..نمتیب یم یبر گشت یخوبه پس وقت -ریام
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حرفا بودم  نیمن داغون تر از ا یداشت بخندونتم ول یسع یلیخ ریام... میهم با هم حرف زد گهید ي قهیدق5

قطع  نگهیبعد از ا... کردم ياجبار ينگرانم نشه چند تا خنده  نکهیا يحال برا نیتا جوك بخندم با ا4که با 

هم راجبم  ریدوست نداشتم ام... بدم حیدونست و من تونستم براش توض ینم ریکردم خدا رو شکر کردم که ام

 ....بد فکر کنه

**** 

خونه  يبود و سکوت بد کیهمه جا تار...چمدون و دنبال خودم کشوندم تو خونه... باز کردم دیلیا کخونه رو ب در

بسته شدن  يبا صدا....اومدم رونینبود که دفعه آخر ازش ب يخونه اونطور... چراغ و روشن کردم... رو گرفته بود

 ...از کاناپه بلند شد یدر کله آدم

 .... دمیکش یفیخف غیج

 ..سهندم...نزن غیج... منم... منم -سهند

 ...؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -ام نهیگذاشتم رو قفسه س دستمو

 ...منتظر تو بودم -سهند

 بهش دمیهم و توپ يتو دمیکش اخمامو

 ..من مگه کاروان سراست؟ يخونه ...من؟ يخونه  ياجازه اومد یب یواسه چ -

دونستم  یبخدا اشتباه کردم نم...دونم یم...  یعصبان یلینم خدو یم... خوام باهات حرف بزنم یآرام م -سهند

 ...یساله خواهر من8کردم تو  یبه تو شک م دیمن نبا... کنم یم کاریدارم چ

 سکوت آوردم باال يبه نشونه  دستمو

 ..حرفتو بزن ستمیمن خواهر تو نبودم و ن... بسه بسه -

 ...ده بود به منمظلومانه زل ز...چشماش جمع شده بود ياشک تو سهند

اونم اصال از ... خوردم زدمش یبودم تا م یعصبان یلیخ... اومد محل کارم دیماه بعد از اون روز وح4 -سهند

گفت که تو ... داد که حیزدمش اومد برام توض یکل نکهیبعد از ا...تا کتک بخوره سادینکرد و وا یخودش دفاع

آرام به خدا ...و به ما نگه تیاقعاگه و یکن یم نشینفر یگفت بهش گفت... و گولت زده ینداشت يریتقص

تا  نجایا امیبه خدا دوماه تموم که شب ها م...منو ببخش... شرمندتم که به حرفات گوش نکردم... شرمندتم

 ....یاز نگران ردمیم یبه خدا داشتم م... خاموش بود یهم زنگ زدم ول تیبه گوش... يتو نبود یول...نمتیبب

 ...کارها الزم نبود نیا... من همون روز هم بهت گفتم که حاللت کردم... توام خب بسته حاال -
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 م؟یدیپس بخش..نکرتم... یخانوم یلیخ -سهند

 ...نمتیبب گهیخوام د یفقط نم دمتیبخش -

 ...آرام -سهند

 ..ستمیچون من مثل تو ن... خوام بگم گمشو ینم....رونیمن برو ب ياز خونه  -

 ...باشم تفاوتیتونستم نسبت بهش ب ینم...سکوت لوازمش جمع کرد که بره يتو سهند

 ...سحر -

 ینداشت يریتو تقص دیفهم نکهیبعد از ا... گرفته بود یافسردگ... خورده بود يضربه بد -فسشو فوت کرد سهند

رفته گ یکرده افسرگ انتیکرده دوستش بهش خ یفکر م نکهیبخاطر ا شتریگفت ب یدکترش م... بهتر شد

 ...ش؟ینیبب يخوا ینم... بوده شیو بهم خوردن نامزد دیوح يازش برا یبخش کم

 ...نه -

 ...داره ازیسحر بهت ن یول -سهند

 ..داشتم ازیمنم بهش ن -

 ...زاشتم یمن نم یول تتیخواست بب یم رهیتقص یاون ب -سهند

 ...رونیبفرما ب يجمع کرد لتویوسا... ستیمهم ن -

 ...صداش کردم رونیرفت ب یداشت م سهند

 ینم یول... هارو بده به سحر دیلیک...خونه ام يایخوام بدون اجازه ب ینم گهید... سحر بودن نه تو يبرا دهایکل -

 ...نمتیبب گهیخوام د ینم... خوام

**** 

اتاق و لباس  يچمدون پرت کردم گوشه ... بود ختهیهاش عصابم بهم ر ینا مهربون يآور ادیسهند و  دنید از

 ...سرومو به سقف زل زدم ریدستمو گذاشتم ز... خودمو ولو کردم رو تخت... هامو عوض کردم

بزنه تو گوشش و  يروز هی ومدیگفت و هزارتا ارام از کنارش درم یآرام م هیکه  يکرد سهند یفکرشو م یک

چه  گهید... هه...بودم؟ ریتقص یبه مهرداد هم گفته که من ب دیوح یعنی... انگ ه ر ز ه بودن و بهش بزنه؟

 ...نوشدارو پس از مرگ سهراب؟...داره؟ یتیاهم

**** 

 چشمامو باز کردم میزنگ گوش يصدا با
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 خاك برم سرم... زنگ بزنم نایرفت با مامان ا ادمی يوا -

 ...هیک نمینگاه نکردم که بب یحت...جواب دادم عیبر داشتم و سر یگوش

 ...رفت بهت زنگ بزنم ادمیسالم بخدا  -

 ...سالم آرام خانوم -دیوح

 ...؟يداریدست از سرم بر نم هیچ... تو؟ -

 ...ام...زنگ زدم....من قصد مزاحمت ندارم... نه... نه -دیوح

 ...؟یچ يزنگ زد -

 ....حاللم کن....کنم یزنگ زدم ازتون معذرت خواه -دیوح

.. بلند و ناراحت کننده بود یلیهاش خ هیگر يصدا... کرد؟ یم هیداشت گر دیوح... لحظه چشمام چهارتا شد کی

 قیآدم ال نیا یول.... شده یچ دمیپرس یازش م دیبود با ختهیبهم ر موینبود که زندگ یادم اون آدم نیاگه ا

 ... نبود

 ...؟يریواسه من آبغوره بگ يزنگ زد -

تو و مهرداد طالق ... شده بود رید یلیو بگم که خ قتیخواستم حق یوقت... دمیرس رید یلیخ دمیرس رید -دیوح

شماره تلفن ازش گشتم  هیدنبال  یهر جا که بگ... رفتم دم خونه اش گفتن رفته خارج از کشور... نیگرفته بود

... خواهرم از خونه فرار کرد... ارمیم ياریبد ب مدار رونیکه از خونه ات اومدم ب یاز اون شب... نکردم داشیپ یول

خدات دلِ ... کردم تیآرام من بدبخت شدم چون تورو اذ... گرفت شیخونه ام آت...کرد يم سکته مغزمادر

تو،  یمن بد کردم با زندگ... و مجازاتم کرد دیسحر و د يدلِ شکسته ... و منو مجازات کرد دیشکسته تو د

داره نابودم  نتینفر... حاللم کن وفتمیبه دستو پات م... تورو خدا حاللم کن... مهرداد ، سحر، با خودم بد کردم

 ...تاوان گناه منو پس بدن زانمیعز نیاز ا شترینزار ب... کنه یم

 یگوش م دیوح يها هیگر يسکوت کرده بود و داشتم به صدا....بزنه یحرف نیاز ا شتریبهش امون نداد ب هیگر

 ...کردم

از  یو ناپاک يگم تو پاك بود یبهش م.. .يبود یگردم دنبالش تا بهش بگم تو چه گل یبخدا باز هم م -دیوح

 ؟یکن یحاللم م...من بوده

 ...شرط هیبه  -

 یهرچ... قبولِ یبگ یهر چ -دیوح
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خدا .. حق نشسته يخدا جا یول....نکردم نتینفر یول يکردن بود نینفر قیال... نکردم تیوقت نفر چیمن ه -

 هیکنم فقط به  یمن حاللت م....يکار کرد یمنو سحر چ یبا زندگ دیخدا د... يکار کرد یبا آبروم چ دید

 يتو یحت..... نمتینب یبرنامه قبل نبدو ،یبرنامه قبل ،بایاتفاق ،یبه طور تصادف يفردا روز یبه شرط... شرط

 ...وفتهیخوام چشمم بهت ب ینم... جا چیه.... یاتوبوس مترو تاکس

 ...وفتهینم چشمت بهم گهید دمیقول م...رمیم... از تهران شمیمحو م -دیوح

درضمن ...یکن یآدرس و شماره خونه امو از حافظت کامل پاك م... خوام بشنوم یصداتم نم... افتینه تنها ق -

 ..یخواد بهش بگ ینم...يدنبال مهرداد بگرد ستیالزم ن

 ...ممنون...چشم... چشم -دیوح

... من اتمام حجتم کرده بودم... صداشو تو گوشم تحمل کنم نیاز ا شتریخواست ب یو قطع کردم نم یگوش

و  حیو برداشتم زنگ زدم به مامان تا خبرشون کنم که صح یگوش.... روز برگشتم به تهران پر بود از تنش نیاول

 ...به خونه دمیسالم رس

شد که  يام آخر رازبا اصرار ه یول... کنم یخواست بزار که تنها زندگ یبمونم نم ششونیخواست من پ یم بابا

قانون که بابا و مامان برام  یاخر با کل.. کرد یکه آشت دمینازشو کش یآرش که باهام قهر کرده بود کل... برگردم

بود که  نیمهم ا نیقوان نیاز ا یکی... صادر شد نمکه آرش زد اجازه به نهران اومد يگذاشتن و چند تا تبصره ا

درست مثل دوران .. حتما خونه باشم دیهوا با یکیقبل از تار ای...زدمیمبهشون زنگ  دیهر شب قبل از خواب با

 ....دختر تو خونه بودنم

 یعنی... من جواب ندادم یزنگ زد ول يجون چند بار الیمدت ل نیتو ا.... که برگشته بودم شدیم يهفته ا کی

تر هم  بهیبا طالق غر... بود بهیغر هیاون ... به من نداشت یربط گهیمسائل مهرداد د... نداشتم که بدم یجواب

 .... شده بود

 ...بره نیتصورش تو ذهنم از ب دمیترس ینم...جون هم بهم فحش بده الیکه ل دمیترس یم

... منتظر بودم... به فکر سحر بودم یلیبود که خ يچند روز... کردم یخونه نشسته بودم داشتم جدول حل م يتو

همونطور ...بود یاون چ يمنتظر بودم که بدونم بهونه ... نستادیا پشتم وابگه چر... منتظرش تا خودشو تبرئه کنِ

 ...ستادمیوا يدرو باز کردم رو به رو...اومد خرهباال...خودش بود...بلند شد فونیآ يکه به فکر سحر بودم صدا

 ...سالم -سحر
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 ریز...صورتش الغر و رنگ پوستش خفه شده بود... کم کرده لویتونستم قسم بخورم که ده ک یم... بود؟ سحر

 ...شده بود دهیصورتش الغر و کش... از صورت گرد و با نمکش نبود يخبر گهید... چشماش گود افتاده بود 

 ..به سرمون؟ آوردیچ ینیب یم... زشت شدم؟ یلیخ -سحر

 ختیر یکه م یبا هر اشک... کردن هیسحر خودشو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گر امیاومدم به خودم ب تا

خوب که ... من کنار بدنم افتاده بود يدست ها یدست هاش دورم حلقه شده بود ول... ختمیر یمنم اشک م

 ...هاشو کرد شروع کرد به حرف زدم هیگر

کرده  نکارویشد که تو با من ا یباورم نم.. .شدم یم ونهیداشتم د دمیاون آشغال و شن يصدا یوقت -سحر

تونم و کار  یگفت نم یدنبالم ببرتم دکتر ول ایب ستیگفته بودم حالم خوب ن دیشب قبلش به وح.... یباش

آرام من مثل چشمام بهت ... زدگذاشته خشکم  غامیپ یبرات چ دمیفرداش د یوقت...سهند منو برد دکتر...دارم

تو  دمیمن از پنجره د... اون روز بهوش اومدم يفردا... غش کردم یول... تونستم باور کنم یاعتماد داشتم نم

به سهند گفتم  یرفت نکهیبعد از ا... و نداشتم نییپا امیب نکهیقدرت ا یول نیزنیبا هم حرف م دیسهند و مادر وح

 ...سهند نزاشت یول شتیپ ارهیو بازش خواستم که من...کنهیبا من نم نکارویا آرامگفتم که ... نمتیخوام بب یم

 ...خورد و ادامه داد وانیچند قلوپ از آب تو ل.. آب اورم یکم براش

کم ... تورو نداشتم گهید نکهیاز ا... نه دیبا وح مینه از بهم خوردن نامزد...گرفتم یبعد چند وقت افسردگ -سحر

و  ششیرفته پ دیروز سهند اومد گفت که وح هی کهنیتا ا... يباهام کرد نکارویکه تو واقعا ا شدیکم داشت باورم م

 میباهات تماس گرفت یهرچ... کمر سهند خم شد که دمیمن د... ارام... يگناه بود یاعتراف کرده که تو ب

 ...يخونه ات منتظرت بود تا تو برگرد ومدیسهند هر شب م... خاموش بود تیگوش

خراب بهم نگاه  هیبه چشمِ  گهیرفتم تا د...اعتماد بودن دور بمونم یکه بهم ب ییمن رفتم مشهد تا از آدما -

 ...نشه

... خودم هم داغون بودم یول... خواستم تنهات بزارم ینم... معرفت باش یخواستم ب ینم... منو ببخش -سحر

 ...مارو ببخش... همون میما همه مقصر بود...نه قدرتشو داشتم نه توانشو...تونستم با سهند بجنگم ینم

فقط ... دمیو هم بخش دیوح یهم تو هم سهند هم مهرداد و حت... دمیهمه تونو بخش... دمتونیوقته بخش یلیخ -

 ...نه سهند و نه مهرداد و.. نمشونیبب گهیخوام د ینم

 ...مونهیپش یلیبخدا سهند خ -سحر

 ...تونم مثل داداش بدونمش ینم گهید... کرد یبه االن فکر م دیکرد با یکه دست روم بلند م یاون موقع -
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 ...دهیها رو پس م یلیمطمئنم االنم داره تاوان اون س... دستش بشکنه -سحر

 ....چطور؟ -

 ...کنه یازدواج م گهید یکیداره با ... ولش کرد مایس -سحر

 ...که سهند و دوست داشت مایس... کردم تعجب

 خواستن؟ یرو نم گهیمگه همد... چرا؟ -

 ...افتاد سهند و ول کرد رشیخواستگار پولدار تر گ هی یوقت... کرد رییتغ مایس ین ولخواست یچرا م -سحر

 ...شهیباورم نم -

 ...آرام...شدیباورم نم... طور نیمنم هم -سحر

 ...؟یِچ -

 ...؟ینیبب يخوا ینم گهیمنو هم د -سحر

نارم بود و کنارش ک شهیکه هم یکس... که مثل خواهر نداشته ام دوستش داشتم يسحر... کردم نگاهش

مونده  یباق طنتیاز اون ش يهنوز رد... زد يسحر لبخند... هنوز دلخور بودم.....بهش زدم یلبخند کم جون...بودم

 ...بود

 ...؟يخوا یهمخونه نم...پس -سحر

 ...؟يکه ظرف هارو تو بشور یبه شرط -

 ....به چشم -سحر

*** 

 يبرا...گرفته بود یترم مرخص کیاش  یسحر بخاطر افسردگ... میرفت یکه دوباره دانشگاه م شدیم يروز چند

مامان و  شیمشهد پ میباهم رفت یحت.. بود شمیتمام تابستون سحر پ... کالس هامون با هم نبود شتریب نیهم

 گهیبودم و د دهیمنم سحر و کامال بخش... مینزن یدر مورد اون شب حرف میکرد یم یسع شدیکه م ییتا جا....بابا

راجبش فکر  گهیکردم د یم یمنم سع...نشد یمدت سهند اصال جلوم آفتاب نیتو ا... دونستم یو قصر نمسحر 

 ...نمشیحال دوست نداشتم بب نیبا ا.. نکنم

*** 

 ...از پشت سرم صدام کرد یکردم کس یقفل م يتو دویلیداشتم ک... بودم دهیبه خونه رس تازه

 ...سالم -
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 ...کرد؟ یکار م یچ نجایا... کاوه؟... شد یبرگشتم باورم نم عیسر... من نشتاختمش یآشنا بود ول یلیخ صداش

 ...سالم آقا کاوه -

 ...آرام؟ یخوب -کاوه

 ..ن؟یداشت يکار...ممنون -

 ...باهاتونن صحبت کنم؟ شهیم -کاوه

 ...دییبله بفرما -

 ...نجا؟یا -کاوه

 ..داره؟ یمشکل نجایا -

 ..میو حرف بزن مینیجا بش هی میبر نیشتو ما نیایب شهیاگه م -کاوه

 قهیبعد از چند دق...و به حرکت در آورد نیو کاوه ماش میشد نیسوار ماش...بودم دهیند ياز کاوه بد...کردم قبول

 یکیکوچ يدو نفره  زیپشت م...و رفتم داخل میشد ادهیبا هم پ...شاپ نگه داشت یکاف يو جلو نیماش

 ...کاوه شروع کرد به حرف زدن میسفارش داد نکهیبعد از ا.. مینشست

 ...خوب چه خبر آرام خانوم؟ -کاوه

 ...یسالمت -

 ..دانشگاه خوبه؟ -کاوه

 ..د؟یرو بپرس نایکه ا رونیب نیشما منو آورد... خدمتتون رسونهیخوبه سالم م -

 ...نه -لبخند زد کاوه

 ...موقع گارسون سفارش هارو آورد همون

 ..ن؟یداشت کاریبا من چ دییبفرمامن منتظرم ... خب؟ -

 بگم؟ ینیمقدمه چ یب -کاوه

 ...سر اصل مطلب نیبر.. ستیمقدمه الزم ن... بله -

 ...کشم یمهرداد و باال م يمن دارم تمام پول ها.... باشه -کاوه

 ...؟یچ -

 ...همه پولو نداره نیا اقتیاون ل... ارمیمهرداد و از چنگش در م يمن دارم تمام پول ها -کاوه
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اصال چرا داره به ... چرا؟.... خواد بکنه؟ یم نکارویا یچ يبرا....کرد؟ یکار م یکاوه داشت چ.... کرده بودم هنگ

 ..گه؟یمن م

 يحرف ها نیکه چرا ا یبدون ياالن دوست دار -کرد یو بهم نگاه نم دیکش یخط م زیم يبا انگشتش رو کاوه

 ...ارم؟یخوام از چنگش در ب یمهرداد و م يچرا پول ها یبدون يخوا یم...زنم؟ یرو دارم به تو م

 ...؟یکارو بکن نیا يخوا یچرا م... شهیباورم نم -

 ...دهیهنوز نفهم... دونهیخودش نم یول.... کارو کردم نیا -کاوه

 ...برم بهش بگم؟ یترس ینم...؟یگ یبه من م نارویچرا ا -

 ...کنهیم يانگار نه انگار که داره کاله بردار زدیراحت حرف م یلیخ... شد نهیدسته به س کاوه

االن هم پول  نیمن هم دهینم رییو تغ يزیالبته گفتن و نگفتن تو چ... ؟یبهش بگ يبر يخوا ینکنه م -کاوه

 ...هاشو دارم

 ...؟یگ یپس چرا ب من م -

هاش  نیبه زم دنیمهرداد بخاطر رس دونستمیچون م... ازت خوشم اومد دمتیکه د یچون از اون روز اول -کاوه

 شتریب زدمیهر بار که باهات حرف م دمتید یمن هر دفعه که م.... يبود فیارام تو ح یول... با تو ازدواج کرد

شد  شتریحس ب نیبا نبودت ا دنتیند اب یوقت یحس زود گذره ول هیکردم  یفکر م لیاوا... شدمیبهت جذب م

منتظر بودم اسمت از ... طالق گرفتنت يکردم برا یم يشمار هیمن هر لحظه ثان... که دوست دارم دمیفهم

 ....جلو  امیتا ب ادیشناسنامه اش درب

 ...؟يخوا یم یتو از من چ فهممیمن نم -

 ....میکن یم یجا دور با هم زندگ هی میریم... میشیباهم از کشور خارج م... تو با من ازدواج کن -کاوه

 ....اونم با دوست شوهر سابقم... ازدواج کنم گهیخوام د یمن نم... کاوه؟ یگیم يدار یچ -

 :گفت یصداشو برد باال عصب یکم کاوه

 ...ستمیمن دوست اون کثافت ن -کاوه

گفتم که  یبه مهرداد م دیگرفته بودم با مویتصم... رونیب امیشاپ ب یبرداشتم تا از کاف فمویجام بلند شدم ک از

.... رمیتا دربست بگ ابونیتوجه بهش رفتم سمت خ یمن ب یدنبالم ول دییکاوه دو... داره یتیکاوه چه قصد و ن

 ...کرد رمزکاوه کنارم ت... شد یاز اونجا رد نم ینیماش چیشانس منم ه

 ...خوام باهات حرف بزنم یسوار شو م -کاوه
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 ...یهست یگم تو چه آدمتا به مهرداد ب رمیمن م...دست از سرم بردار -

 ...دیداد کش کاوه

 ...سوار شو...ششیپ برمتیخودم م ایباشه ب....؟یبهش بگ يخوا یم -کاوه

سمت  دتمیگرفت و کش فمویدسته ک...شد و در سمت شاگرد و باز کرد ادهیپ نیاز ماش... بهش ندادم یجواب

 ...نیماش

 ...ارزششو نداره یکن یکه مهرداد انقدر ها هم که فکر م دمیبهت نشون م... گم سوار شو یبهت م -کاوه

 ...کرد یم یبا سرعت باال رانندگ....خودش سوار شد.. محکم بست نیشدم در ماش نیماش سوار

 یبهت داده که من نم یمهرداد چ... ؟یبا من ازدواج کن يخوا یکمتر از مهرداد نم میفقط بگو من چ -کاوه

 نیماش.. د؟یخوب برات خر يخونه ... بهت محبت کرد؟...از من بهتره؟ شیچ... بدم؟برابر بهترشو بهت 100تونم 

 ..پات انداخت؟ ریخوب ز

 ...آقا کاوه تورو خدا آروم تر -دیکش یم ییبد ال یلیکردم از ترس خ یسکته م داشتم

 )چراشو با داد گفت..(چرا؟... ؟يد یم حیهنوز اونو به من ترج یواسه چ -کاوه

 ..؟یچ يبرا... یپوالشو باال بکش يخوا یدونم چرا م ینم یول... دمینم حیمن اونو به تو ترج -

 :آروم تر از قبل گفت... آروم تر کرد یسرعتشو کم کاوه

 ...رمیچون انتقام خودمو تورو نرگس و ازش بگ -کاوه

 زوره؟ يریخوام انتقاممو بگ یمن نم...ه؟ینرگس ک...فهمم یمن نم -

بار هم  نینرگس مهرداد و دوست داشت چند یول... یاز همون بچگ... من عاشق نرگس بودم.....زوره آره -کاوه

.... دانشگاه میرفت یوقت... کرد یمسخره اش م شهیمهرداد هم یول... بهم گفته بود که مهرداد و دوست داره

 ...دکر یخودکشمشت قرص خورد و  هیشب  هیدوست داره  میمهرداد نس دینرگس فهم یوقت

 ...؟يریانتقام بگ يخوا یم نیکاوه واسه ا يبچه شد -

که  یکمک کن یبه کس يخوا یم یتو واسه چ... ؟یتو چ یول رمیخواستم انتقام بگ یم نیهم يمن برا -کاوه

 ؟يدیازش ند یخوب چیه

 ...بعد با دست رو به رو اشاره کرد و

 ...آقا مهرداد نمیا ریبگ لیتحو -کاوه
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در حال قدم زدن کنار پارك ... مهرداد و آنا دست تو دست هم...دمید یکاش نم... دمید یو نم شدمیکور م کاش

و تار شده  کیهمه جا برام تار... گفت که مهرداد غش کرد از خنده یانا چ دونمینم.... مهرداد يبه خونه  کینزد

 ...بود

 اومد به جام یکی يزود نیهم به

 صدام رسهیبگوشت نم گهید

 من يرو يبندیچشاتو م يدار

 امیکنار تو ب گهید خوادینم دلت

 يکرد دایبهش احساس پ معلومه

 يبرگرد شمیپ يخواینم معلومه

 ادتیاز  يکه منو برد دونمیم

 خوادتیهنوزم قلبم م یدونیم

 ادمهیخنده هات  شهیهم

 باهات هم قدمه یمن ک يجا

 اومد به سرم یشده چ یچ

 ببرم ادیتو رو از  تونمینم

 گذرهیقدر خوب ممن روزات چ بعد

 اون از من عاشق تره التیبخ

 تو بودم يایتنها رو يروز هی

 که نباشم بهتره نمیبیم حاال

 يکرد دایبهش احساس پ معلومه

 يبرگرد شمیپ يخواینم معلومه

 رهیسرد و دلگ یهمه چ اتیدن تو

 رهیم شیخوب پ یهمه چ اتیدن تو

 ادمهیخنده هات  شهیهم

 باهات هم قدمه یمن ک يجا
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 اومد به سرم یشده چ یچ

 ببرم ادیتو رو از  تونمینم

 :مهرداد

که اون روز همراه  یدفتر کارت يفقط ال...ننوشته بود يزیبود چ دهیکه منو با آنا د يبعد از اون روز.... شد تموم

 دیشا... عکس گرفته ام تو دستم... میکه روز تولدش باهم انداخته بود یبا گل ها براش برده بودم بود و عکس

تو عکس من ... کرد یبود نگاه م میه زمان زن قانونیکه  يبه دختر قیبار بود که داشتم به طور دق نیاول يبر

 دهیچرا من نفهم... کرد ینگاه م نیآرام با اون لبخند نازش داشت به دورب... دستمو انداخته بودم رو دوش آرام

 وآرام یلعنت به من... لعنت به من... م آرام انقدر مهربونِچرا متوجه نشده بود... یِدختر انقدر خواستن نیبودم که ا

 ...از دست دادم

تند .... برداشتم یاز رو پاتخت نویماش چیسو....شده بود کیوقت بود که تار یلیهوا خ.... تخت بلند شدم يرو از

 یم که تازه قسطدست دومم شد دیسوار پرا... یبرم سراغ ک دیدونستم با یم... نییرفتم پا یتند پله هارو م

 دیچیآرام پ يلحظه صدا کی يبرا....گاز تا هرچه زودتر برسم به اون آشغال يپامو گذاشتم رو... بودمش دهیخر

 ...تو سرم

 ....مهرداد تورو خدا آروم تر -آرام

آرام ... گاز کم کردم ياز فشارِ پام رو.... آرام نبود... نبود یکس یول.... خوداگاه سرمو به سمت شاگرد چرخوندم نا

حفره  نیفهمم ا یحاال م... دادمیمن آزارش م....رفتم یمن م یخواست ول یآرام نم... خواست من تند برم ینم

 نیفهمم چرا تو ا یحاال م... هیکمه چ میتو زندگ لهکه دوسا يزیاون چ... هیکنم چ یکه تو قلبم احساس م يا

 یمشت.... فهمم که آرامم نبود که آرامش داشته باشم یحاال م.. .فهمم یم... لحظه هم آروم نبودم کیدوسال 

 ...زنمیداد م... ستیمهم ن یول رهیگیدستم درد م... نیکوبم به فرمون ماش یم

 ...لعنت بهت... لعنت بهت مهرداد -

 ...شم یکشم تا خال یداد م باز

 ...لعنت به تو کاوه  -

 ....لعنت به تو آنا  -

 ...دیلعنت به تو وح  -
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نفرت از ... نفرت از آنا... قینفرت از اون نا رف... نفرت از خودم... نفرت از همه ... پر بودم از نفرت... پر بودم هنوز

دختر و خون  نیچقدر دلِ ا... نفرت از خودم شتریو از همه ب.... اعتماد بشم یکه باعث شد من به آرام ب دیوح

چرا قدرشو ... ارزشه یکردم ب یچرا فکر م... آرام دم دستمه کردم یچرا فکر م... چقدر باهام مدارا کرد... کردم

 .........چراااا...ندونستم؟

... هه...خودم بخرم يبزرگ برا يعمارت ها نیدوست داشتم از ا یزمان هی... کاخش نگه داشتم يو جلو نیماش

 شیکاوه با ن... دمیعمارت رس یِبه در اصل يرو ادهیپ قهیبعد چند دق... در باز شد... زنگ خونه رو فشار دادم

 ...در منتظرم بود يگشادش جلو

 ...ست؟یازت ن يداداش خبر ییکجا... مهرداد خان... به به -کاوه

مثلِ ... کاوه دستاشو باز کرد تا بغم کنه.. تر شدم کیبهش نزد یوقت... ندادم تا برسم بهش یزدم جواب يپوزخند

چند قدم  نیهم يمشت و نداشت برا نیانتظار ا.... ابوندم تو دماغشدست مشت شدمو آوردم باال و خو... شهیهم

 ...به عقب پرتاب شد

 ...به به سالم داداششش -

 دماغش ناباورانه گفت يدستشو گرفته بود جلو.. ومدیدماغ کاوه خون م از

 ...ونه؟ید یکن یم کاریچ -کاوه

 ...کردم یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ يکار -

 ...اش و گرفتم و پرتش کردم به عقب قهی...زدم تو صورتش گهیمشت د هیو  کشیرفتم نزد دوباره

 ...منو باال بکشه؟ يکه پوال يکرده بود ریآنا رو اج... من؟ يبود جواب اعتماد ها نیا -

 ...وونه؟ید یگیم يدار یچ -کاوه

 ویمن همه چ... وپس خفه ش کشمتیم المیبه جون مامان ل... کشمت یخفه شو مگر نه م... خفه شو کثافت -

 ...يکرد کاریکه چ دونمیم... دونم یم

 ...؟یزنیحرف م يدار یاز چ -کاوه

 ..؟يجز پول دوست دار میزیتو مگه چ.... ؟یدوستش داشت... کرد؟ یکه نرگس بخاطر من خودکش -

 ....مبل يخونسرد نشست رو یلیبرداشت خ زیم ياز رو یدستمال کاوه

 ...شد بهت بگه؟ یشده بعد از دوسال راض یچ... ؟يپس با آرام حرف زد -کاوه
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... ؟يکه خودت باعث مرگش بود ی؟نرگسيریازم بگ یخواست یم ویانتقام چ....اریخفه شو کثافت اسم اونو ن -

 ...؟یطمع پول داشت یروت نشد بهش بگ

بخاطر احمق بود که  هیدر ضمن نرگس ....وسوسه ام کرده اردیلیم16تو فکر کن روم نشده بهش بگم  -کاوه

 ..رمیکه عذاب وجدان بگ یکن يکار یتون یفکر نکن م...خودشو کشت یعشق و عاشق

سالم  نیچند قیشد کاوه رف یباورم نم... بودم یعصبان... زدم تو صورتش یبا مشت م نشویبودم رو س نشسته

 ....کاوه هلم داد تا از روش بلند شم... خنجر بزنه نطوریبهم ا

 ....؟يشد یخال...دلت خنک شد؟ -کاوه

 ..من به تو اعتماد داشتم...یپست یلیخ... بکشمت دیبا -

 یآدمو انتخاب م هینگو که ...؟يکرد یتومن کدومو انتخاب م اردیلیم16آدم و  هی نیب يمن بود ياگه جا -کاوه

ولو پ... تو و پول نیب يد یچطور به من حق نم....يکه بخاطر پول با آرام ازدواج کرد يتو خودت بود... يکرد

 ...انتخاب کنم

 ...زدم ادیفر

 ...اریخفه شو بهت گفتم اسمشو به زبون ن -

 رتیکنه غ یکه تنها زندگ يمتر40خونه  هی ياون موقع که دختر جوون و فرستاد... ؟يشد یرتیغ هیچ -کاوه

 ...باد کرده؟ رتتیباهات نداره رگ غ یسنم چیه گهیاالن که د... ینداشت

شدم  وونهید... تک و تنها... ساله20دختر ... گفت یراست م... خورد تو سرم یبود که م یحرفاش مثل پتک تمام

بعد هم ...به صورتم زد و هولم داد عقب یکاوه از خودش دفاع کرد مشت ندفعهیا...دوباره به سمتش هجوم آوردم

 ...دیداد کش

 ...یکن يارکتک ک یمثل خروس جنگ يخوا یفقط م... میبرو بتمرگ باهم حرف بزن -کاوه

 ...یکه بگ يدار یچ... ؟یبزن يخوا یم یچه حرف -

 ....شد یشدم دادم بلند م یم یبرعکس من که نا عصبان... آروم... بود نیهم شهیمبل هم ينشست رو کاوه

 ...آرمو ای يریپولت ازم بگ ياومد -کاوه

 ...هر دو.... رمیاومدم هردو رو ازت بگ... اریگفتم اسمِ اونو ن -

 ...مالِ منِ ستیمال خودت ن گهیپولتم که د...بهت بدم ستیون که دستم نا -کاوه

 ...رسمیکه بخوام م يزیبه چ...یشناس یمن و که م..ستیکنم شهر هرت که ن یم تیازت شکا -
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من نبودم که  نیدوما ا يازم ندار یدر ضمن مدرک دهیسال طول کش 4 3 یثابت بکن ياوال تا بخوا -کاوه

 یبه من ربط یو دارو ندارتو فرخت ياگه با طلب کارا دست و پنجه نرم کرد... آنا بود دهیپوالتو باال کش

 ...کن دایآنا رو پ یتون یاگه م...نداره

 کاریچ دیآرام منو آنا رو با هم د نکهیبعد از ا....تو فعال کاله خودتو بچسب...رسم یبه حساب اون هرزه هم م -

 ...کرد؟

 ...زد يخند شین کاوه

 ... شده آرام برات مهم شده؟ یچ -کاوه

 ....نداره جواب بده یبه تو ربط -

 ...نینزد رسوندمش خونه هم یحرف گهید یچیه... یاوهو چه عصبان -کاوه

پسر دختر باز که با توجه به  هی... شناختم یکاوه رو خوب م... خواستم بپرسم وحشت داشتم یکه م يزیچ از

 ...زد یبا زبون چرب و ظاهر مودبانش همه رو گول م... شدنیزود جذبش م یلیاش دختر ها خ افهیق

 ...تو که باهاش -

 التیحاال خ...قبول نکرد یچشمم و گرفته بود ول...قبولم نکرد... نه... قینترس رف -کرد یفیکث يخنده  کاوه

 ...راحت شد؟

خواستم  ینم گهید... .گهیاحساس کردم راست م یبه کاوه نداشتم ول ياعتماد چیه نکهیبا ا.. راحت شد المیخ

 ....رفتم سمت در تا برم.... وفتهیب هشیکر افهیچشمم به ق

 ...یکن داشیکنم پ یکمکت م... یپولت بش الیخ یاگه ب -کاوه

.... بر داشت یآرام گوش يروز زنگ زدم خونه  هیآنا و کاوه پول هامو باال بکشن  نکهیقبل از ا....سادمیجام وا سر

خونه اش تا بهش  وردمیمختلف م يکه به بهانه ها یلیوسا... بر دارم لمویازش خواستم برم خونه اش تا وسا

 یچیاون ه یول... بد باهاش حرف زدم ریلیکه خ ادمهی... بود نیغمگ یلیاون روز صداش خ... تر بشم کینزد

آرام نبود و فقط سحر ... سحر تعجب کردم دنید که رفتم خونه اش از يروز... سکوت کرد شهیمثل هم...نگفت

کاغد و دفتر هام به  ونیدفتر خاطرات آرامم م... همه رو جمع کردم... تخت آرامِ ریز لمیسحر گفت وسا... بود

هامو بدم  یپامم فروختم که بده ریز نیماش یوقت... از دست دادم زمویهمه چ نکهیبعد از ا... برداشتم یطور اتفاق

.... که خوندمش رفتم دم خونه اش یبار اول.. خوندم دمیدفتر و د شیچند روز پ نکهیتا ا... رفت  ادمی از لمیوسا
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... سحر سر زدم يخونه ... بود هاونجا هم فروخته شد شیمادر یرفتم خونه... گفتن پارسال خونه رو فروخته یول

 ....نکردم دایآرامو پ یشماره داشتم زنگ زدم ول یهرچ.... هست که رفتن شهرستان یگفتن شش ماه

 ...پولت برات مهم ترِ؟ ای یکن داشیپ يخوا ینم هیچ -کاوه

 ...آدرس -

 ...کنم فیکار اونجا رد هیتونم برات  یم... دونم یمحل کارشو م یول... آدرس خونه اشو ندارم-کاوه

 يمرکز شهر با نما يتو یساختمون...ادیا نمپس چر... ساختمون نیکه زل زده بودم به در ا شدیم یساعت کی

 ...محل کار آرام یعنی...رسوندیساختمون منو به آرام م نیپنجم ا يطبقه ... دیسف

منم زل زده بودم به در تا ... شدن یبود که دونه دونه کارکنان از ساختمون خارج م6 يطرفا ساعت

... تمام وجودم شده بود چشم... رونیکه به همراه دختر هم سن و سال خودش اومد ب دمشیبالخره د...نمشیبب

... کیحال ش نیساده در  پیت شهیمثل هم... همون بود... کردم یبودم نگاه م دهیکه دوسال ند یداشتم به آرام

بعد .... شد یرنگ دیسف دیو سوار پرا ابونیرفت اون سمت خ... شده بود شیدخترونه آرا یلیکه خ يصورت ساده ا

 یم یخواست بدونم کجا زندگ یدلم م... نا خداگاه به دنبالش راه افتادم... رد شد نمیاز چند لحظه از کنار ماش

 ...کنه

 ستیب...کنه؟ یم یزندگ نجایا یعنی... نگه داشت رفت تو خونه یمیقد يخونه  يساعت جلو میاز گذشتن ن بعد

که  ارمیو به حرکت در ب نیتا ماش چیدستمو گرفتم به سوو.. خونه يجره که زل زده بودم به پن شدیم يا قهیدق

 ...دستش بود يتو ينوازد رییآرام کر... در خونه باز شد

 ...ایخدا...با من نکن نکارویخدا ا يوا...نکنه ازدواج کرده باشه؟...ختیدفعه ته دلم ر کی

 ... کمکم کن ایخدا... رفتم یبا فاصله ازش دنبالش م... و به حرکت در آورد نیماش

**** 

فرو  شتریسرم و ب يکالهمو گذاشتم رو.. کم بود یلینگه داشت فاصله ام ازش خ یکیآپارتمان ش يجلو نیماش

 نییرو دادم پا شهیش... شد و زنگ خونه رو زد ادهیپ نیآرام از ماش... چشم باشم يتا کمتر تو... یصندل يرفتم تو

 ...تا صداشونو بشنوم

 ..ن؟یاومد -مرد

 :بچه گونه گفت يکردو با صدا يخنده ا آرام

 ...دم در ایب..ییبابا میدیما اوم -آرام
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 ...اومدم -مرد

اون مرد  هیک...انقدر غافل بودم؟...بچه هم داشت؟ یحت... آرام ازدواج کرده بود...آرام.... شدم یخفه م داشتم

 ...چقدر نادون بودم که از دستش دادم... چقدر احمق بودم... که آرامو داره؟ یخوشبخت

 ..رونیباز شد و مرد از خونه اومد ب در

 ...تو زحمت يسالم دستت درد نکنه افتاد -مرد

 ...یکن یجبران م یِچه حرف نیا -آرام

جبه صورت  قایخونه دق يچراغ جلونور ... نمیتر تا بتونم چهرشو بب نییسرمو آوردم پا... صداش آشنا بود چقدر

... بود ریام نیا...دمیفهم... بودمش دهید ییجا هیمطمئن بودم قبال ... آشنا بود یلیچهرش خ... خورد یمرد م

 ...باهم ازدواج کردن؟؟ یعنی... خشکم زد... که آرام و دوست داشت یهمون

 ...باال ایب -ریام

 ...مراقب فندوق خاله هم باش... سالم برسون انایبه ک... نه ممنون -آرام

 ...چشم يچشم به رو...مراقب عسل بابا نباشم؟ شهیمگه م -ریام

 ...سحر منتظرمه... برم گهیمن د -آرام

 ...باشه سالم پرتاب کن بهش -ریام

 ..خدا حافظ... حتما -آرام

**** 

راحت شد  المیخونه خ گیو برد تو پارک نیماش یوقت... کردم بشیسمت انقالب بود تعق يدم آپارتمان نو ساز تا

 ...کردم داشیکه کامال پ

 ...زنگ خورد میگوش...دادمیاز دستش م دینبا ندفعهیا... و گرفته بودم میتصم.. بود8 کینزد ساعت

 ..بله -

 ...ن؟یسالم استاد خوب -ایپور

 ..؟يدار يجانم کار... ممنون -حوصله گفتم یب

 ...امشب زنگ بزنم نیخودتون گفت... میماهنگ کنخواستم کالس فردارو ه یم -ایپور

 ..رفته بود ادمیآرام بود که کالس هام  ریچند روز فکرم درگ نیانقدر تو ا.. به مغزم فشار آوردم کمی

 .نداره؟ یمشکل...امیتونم ب یمن فقط شب ها م -
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 ..فقط ساعت چند؟... نه استاد خوبه -ایپور

 میکن یهم کالسامونو شروع م گهید ياز هفته  10تا 8 -

.. خونه ام بودم يبعد جلو قهیدق ستیب... رفتم سمت خونه ام... به حرکت در آوردم نیو قطع کردم و ماش یگوش

.. خوردن نداشتم يبرا یخاص زیچ خچالیرفتم سمت ... گرسنه ام بود یلیخ... و پارك کردم و رفتم تو نیماش

 يلقمه ا... درست کردم مرویخودم ن يبرادوتا تخمه مرغ برداشتم و  خچالیاز ... ریپن ینون و تخم مرغ و کم

 مرویاون روز افتادم که آرام برام ن ادی.. افتاد مرویچشمم به ظرف ن.. دهنم يخودم گرفتم و گذاشتم تو يبرا

 یم. ..بود روزید نیانگار هم... لبام ينشست رو یلبخند تلخ... استراگانف فیگفت ب یم...درست کرده بود

چقدر ... و از خودمو آرام گرفتم یخوشبخت نیا یآرام و خوشبخت کنم ول تونستم یم.. تونستم خوشبخت باشم

خاطرات ... اشتهام و از دست دادم و ظرف زدم کنار... زشت و زننده ام يبا رفتار ها...با حرف هام...آزارش دادم

 ..ومدیم ادمیاون روز ها داشت دونه دونه به 

 شم الیخیخوام ب یم...کاوه عذاب وجدان دارم -

 ...؟یچ يبرا يشد وونهید -کاوه

 رهیآهش دامنم و بگ ترسمیم...کنم یم یانقدر بهش کم محل شهیعصابم خورد م... دوستم داره... آرام گناه داره -

خودش  نهیبب یکه کم محل کمی... رزن؟یها چقدر م نیاون زم یدون یم.. ؟یپولت بش الیخیب يخوا یم -کاوه

 .. زرنگ باشه دیهمه خرافات آدم با نایا.. برادر من؟ هیآه چ... رهیگیطالق م

نقشه ... دیکش یداشت نقشه م یول... زنهیحرفارو م نیخودم ا يکردم کاوه برا یاحمق بودم که فکر م چقدر

 ادمهی... چقدر تحملم کرد و دم نزد... آرام حق داشت... ادیها دستم ب نیکه قرار بود از فروش زم ییپول ها يبرا

 ينطوریتونستم تحمل کنم ارام ا ینم.. بودم شدهکرد چقدر ناراحت  رییسفر و آرام رفتارش باهام تغ میرفت یوقت

بدتر ازم فاصله  یول... شهیسمت آنا رفتارش بهتر م رمیدارم م نهیکردم اگه بب یفکر م... باهام رفتار کنه

نبود  ادمیچطور ... به در کنه دونیو از م بیتا رغ جنگهیکرده م دایپ بیرغ نهیبب یکردم وقت یفکر م...گرفت

 ...عشق کنه یینکرد که گدا کیخودشو کوچ... کنار دیهست خودشو کش مینس دید یوقت دیو د مینس یوقت

 یول... گاریپشت س گاریس...روشن کردم تا بلکه بتونه آرومم کنه گارمویبلد شدم رفتم پشت پنجره س نیرو زم از

آرام هنوز تو  يسرفه ها يصدا...شب قبل از سفرمون به روستا افتادم ادی.. تونستم آروم بشم یآروم نشدم نم

 ...نزنم گاریلب به س گهیخورم که د یم سمق... خاموش کردم گارویس... کرد یم تشیاذ گاریس يبو... گوشمِ

*** 
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حس که دلم  نیبا ا... نشم ریرفتم باهاش درگ یبا خودم کلنجار م یلیخ... مبل نشسته بودم يکاوه رو يرو روبه

 ....تر بشم کیبتونم به آرام نزد دیکردم تا شا یخواست فکشو خورد کنم مقابله م یم

 ..؟یشیم تیشکا الیخیکردم ب دایبرات کار پ نکهیمن از کجا بدونم بعد از ا -کاوه

به آرام  دیبا... يدار يآروم باش مهرداد تو هدف بزرگ تر... چقدر پررو بود... همو رو هم فشار دادم دندونا

 .. یش کینزد

 ... یکن رونمیب یتون یم يپس هر وقت که بخوا... شرکت دوستت ریمد یگیمگه نم -

 ...شه؟یم یمن چ فیتکل...  ؟یاون وقت چ... آرام تورو قبول کرد مویایب -کاوه

 زدم يصدا دار پوزخنده

 ...نه؟ یترسیم نیهم يبرا يکرد يتونم ثابت کنم که کاله بردار یکه م یدونیخودتم خوب م -

 ....فکر کن ينطوریتو ا -کاوه

 هیخورم شده جفت کل یقسم م... اگه نکرد یاگه آرام قبولم کرد که کرد ول... و بهت بگم يزیچ هیپس بزار  -

که  یستین یطیپس بدون تو شرا...رمیگ یپولمو تا قرون آخرش ازت پس م...کنم لیهامو بفروشم تا خرج وک

 ...فهم شد؟ ریمن هنوز همون مهردادم ش... یکن فیتکل نییبرام تع

 ...که حساب کار دستش اومده باشه انگار

 ...کنم یباشه بهت اعتماد م -کاوه

 ...یبکن یتون ینم نیجز ا يکار -زدم يا روزمندانهیپ لبخند

 نیتو ا... بود فیکث یخونه به طرز وحشتناک... مبل تک نفره يدر آوردم و پرت کردم رو راهنمویخونه پ دمیرس

خونه  يبه سرو رو یگرفتم بعد از حساب کتاب هام دست میتصم... نکرده بودم زشیاصال تم ریاخ يهفته  کی

 شتریب... نداشتم يادیز یلیانداز خ سپ... برداشتم و شروع کردم به نوشتن خرج و مخارجم دمویسررس... بکشم

داشتم  یکردم هم شاگرد خصوص یهم تو آژانس کار م نکهیبا ا... نمیبابت اجاره خونه و قسط ماش رفتیپولم م

 ...داشتم یباز پس انداز کم

 ...مهرشاد دمیفهم بشیغر بیعج ياز شماره ... خونه زنگ خود تلفن

 ...الو سالم -

 ...؟یخوب... هکیسالم داداش کوچ -مهرشاد

 ..خوبن؟..زن داداش.. مامان... فسقل عمو خوبه؟... ن؟یمن خوبم شما خوب -
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 ..رسوننیسالم م...اونا هم خوبن -مهرشاد

 ...مهرشاد مامان اونجاست؟ -

 ..کوتاه گفت یلیبعد خ... کرد یکمث کوتاه مهرشاد

 ..نجاستیا -مهرشاد

 ..خواد باهام حرف بزنه؟ یهنوز نم -

انقدر آرام و دوست ... با من حرف نزد گهیآرام و طالق دادم د دیفهم نکهیمامان بعد از ا.. سکوت کرد مهرشاد

انقدر منو  دمیشا..دونست آرام از برگ گل هم پاك ترِ یاون هم م دیشا... داشت که دوسال تمام با من حرف نزد

 ...کار منم نه آرام ریدونست تقص یکه م شناختیم

 ...کرده بود ینیرو که تو دلم سنگ ییگفتم اونا.. کردم به حرف زدن شروع

آرام ...کردم داشیمامان پ...صدات تنگ شده يدلم برا يشنویحرفامو م يدونم که دار یم... الیسالم مامان ل -

 مادر در حق اوالدش قبول يدعا گنیم.. دعا کن ببخشتم... دعا کن برگرده.. واسم دعا کن... کردم دایو پ

 ...یاگه آرام بگرده تو با من حرف بزن دیواسم دعا کن شا... شهیم

 شویوقت طاقت ناراحت چیه... براش دیدلم پر کش... دمیشنیمامان و از پشت تلفن م يها هیگر يصدا

 ...مادرمو تحمل کنم يها هیتونستم گر ینم گهیگذاشتم چون د یگوش....نداشتم

رو در رو شدن  يانقدر برا... بدم رییتغ ویخواست همه چ یدلم م... کردم زیشدم و خونه رو کامال مرتب و تم بلند

وقت بود که ادکلنم  یلیخ... چشمم به عطرم افتاد لمیوسا ونیم.. شناختم یبا آرام خوشحال بودم که سر از پا نم

لباس هامو  عیسر... تونستم بخرم یم.. کردم بمیتو ج يبه پول ها ینگاه... و داشتم شهیتموم شده بود و فقط ش

 ...عوض کردم تا برم بخرمش

... دیگوشم سوت کش متیق دنیبا شن... دمیو ازش پرس متیق.. مغازه اش شخونیپ يادکلن گذاشت رو فروشنده

ممکن بود ...دادمینصف پس اندازمو م دیخواستم بخرمش با یاگه م... دو برابر شده بود متشیدر عرض دوسال ق

با جون و دل  ومدیعطرم خوشش م يافتاد که آرام چقدر از بو نیا ادی یوقت یول.. .ارمیاجاره ام کم ب يپول برا

 ...هومن بود.. زنگ خورد میخونه بود که گوش کینزد.. کردم دیخونه خر يبرا یتو راه کم... دمشیخر

 ..سالم داداش هومن -

 ..خونه یسالم کبکت خروس م -هومن

 ..گرفتم؟ لتیبار تحو هیبده  -
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 ...؟یییکجا... هم خوبه یلینه خ -هومن

 ..خونه ام چطور؟ کینزد -

 ...سر بهت بزنم هی امیسمت خونتم گفتم ب -هومن

 ...متظرتم ایب -

که از سر  دمیهومن و د نیشدم ماش ادهیپ یوقت... و پارك کردم نیماش... در خونه يبودم جلو دهیرس گهید

 ... سادمیمنتظرش وا... تو کوچه دیچیپ یکوچه م

*** 

هومن و خانواده اش از  نکهیهومن دوست دوران دبستانم بود قبل از ا...هومن از تعجب گرد شده بود يچشما

از ...تر بود نییدو ترم از من پا... دمشیدانشگاه د يروز تو هی نکهیتا ا...میباهم دوست بود یلیمحلمون برن خ

... شناسهیکاوه رو خوب نم نکهیا يپا زاشتمیحرفشو م نیا شهیهم... ادیگفت از کاوه خوشم نم یهمون اول م

 ...ارهیسر خودم در ب نکارارویروز ا هیکردم  یوقت فکر نم چیه یبودم ول دهیکاوه رو د يکارا

 ...يکارارو کرد نیتو ا شهیمهرداد باورم نم -هومن

چه کردم  فیبراش تعر... نداشتم یجز شرمندگ زیچ چیه... تونستم بگم یم یچ... نییانداخت بودم پا سرمو

 ...یول.. پام يبزاره جلو یراه هی... کردم تا کمک کنه

 ...یکرده باش کارارویا شهیباورم نم...شناخنه بودمت يا گهیمن جور د -هومن

 ..دونستم یقدرشو نم.. هومن دمیفهم ینم -

 ... بشه؟ یتو اون شرکت که چ يبر يخوا یاالن م -هومن

 ...تونم یمن بدون اون نم -

 ینداشت اقتشویتو ل یاز من ناراحت نشو ول...باشه؟ رید یلیخ یکن یفکر نم... افتاده؟ ادتیاالن  -هومن

 کرده بود که تحملت کرد یخانوم یلیآرام خانوم خ...مهرداد

 ...مو بکنم یخوام تمام سع یم یول... دونم یم -

 ..؟يفکر کرد نیبه ا... ؟یاگه نخوادت چ -هومن

 ...کشم یمن کنار نم -

 ...؟یچ يبودنت آزارش داداگه با  -هومن

 ...خوام بشنوم هومن ینم -
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در  یچه راه سخت یدون یم...؟یتا حاال خودتو جاش گذاشت... راحت یلیخ يفکر کرد... يبشنو دیبا -هومن

 ...؟يدار شیپ

 ...دونم یم -

 ... یتحمل کن یتون ینم... بهت بگه باال چشمت ابروِ یکی يتو طاقت ندار... یدون ینه نم -هومن

 ...تونم یم -

 ..یبش دهیانتظار نداشته باش زود بخش.... و داشته باش يپس انتظار هر برخورد... همه حرف نایا -هومن

 ....کنم کاریچ دیدونم با یفقط نم...دارم شیدر پ یدونم راه طوالن یم -

خودتو ثابت  دیهمه بابه نظرم اول از  یول... شیشناس یتو بهتر از من م.... شناسم یمن آرام و نم -هومن

ها  شیر نیکه با ا يخوا ینم... کم هم به خودت برس هی... یستین شیاون مهرداد دو سال پ یثابت کن... یکن

 ..شش؟یپ يبر

 ...نه -

تونستم  یچطور م... گهیطرف د هیکردنش  یراض... طرف هیشدن به آرام  کیو نزد دنید... تو فکر بودم یلیخ

با  یبار زندگ هیآرام .... خودخواهم یلیدونم خ یم.... خاطره خوش هم ازم نداره هی یکنم برگرده وقت شیراض

 ..کمکم کن ایخدا... کنم؟ کاریو چ ردمدلِ صاحب م یول... حق داشت اگه پسم بزنه.... منو تجربه کرده بود

*** 

بود و دست  میدار هیمااز دوران  يادگاریچرممو که  فیک... دمیبه کت اسپرتم کش یدست....شدم ادهیپ نیماش از

طبقه پنجم  يدکمه ... بلند وارد ساختمون شدم به نگهبان سالم کردم سوار آسانسور شدم يبا قدم ها... گرفتم

... یکه روش نوشته بود شرکت ساختمان يرراست رفتم سراغ د کیو ...  يپامو گذاشتم تو راه رو... و زدم

 ...وارد شرکت شدم....کرد یکار م شیبود که تو بخش حسابدار یاسمش برام مهم نبود مهم اون آدم

 نشسته بود زیپشت م یجوون دختر

 .تونم کمکتون کنم؟ یم دیسالم خوش آمد -دختر

 

 ..یمترجم يقرار بود برا... هستم یانیمن ک... سالم -

ردن اتاقتونو سپ یجناب رستم... شرکت یهستم منش یمیمن عظ... یانیک يبله اقا -وسط حرفم دیپر دختر

 ..دییبفرما... کار اشناتون کنم حطینشونتون بدم و با م
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 يادار يکار ها يبرا شتریطبقه ب نیگفت ا یم یمیکه عظ ينطوریا... از جاش بلند شد منم به دنبالش یمیعظ

قبال  یکه همه چ ییاز اونجا... کنند یدوم سوم کار م يطبقه ها يتو شتریو مهندس ها ب يِو حسابدار

 ...شدم یبه کار م شغولم دیشرکت نبود و من از امروز با ریبه مصاحبه با مد يازیهماهنگ شده بود ن

و ... گفت و خودش وارد اتاق شد يدیببخش یمیعظ... میدیبه اتاق اخر راه رو رس... از گذشتن از چند تا اتاق بعد

 ...بعد من

اسم آرام به عنوان  دنیاسم و سمت نوشته شده با د شونکیهر کدوم به جز  يبود که رو زیاتاق سه تا م يتو

 ...لبم ياومد رو يحسابدار لبخند

 ... نیباش يخواستن شما تو بخش حسابدار یرستم يآقا... شماست زیم نیا -یمیعظ

 ...ممنون -

.... نستیوا ياضافه کار 6تونن تا  یبعد از ظهر که کارکنان م4صبح تا  30: 8از  نجایا يساعات کار -یمیعظ

 ..دیچند لحظه صبر کن... دیخواستن بنده بهتون قرارداد و بدم تا امضا کن یرستم يآقا

استرس  ادیکه براشون خواستگار م يمثل دخترا... ادیم گهید قهیدق 15پس آرام تا ... از اتاق خارج شد یمیعظ

کامال ... دور تا دور اتاق پر بود از زون کن و دفتر... به اتاق انداختم ینگاه... دمیترس یاز برخورد آرام م... داشتم

 ...يواحد حسابدار نجایمشخص بود که ا

 .... به کارم برسم رمیمن م دیو امضا کن دیتا شما قرار داد و بخون دییخوب بفرما -یمیعظ

 ...متشکر -

مهم ... کردم یدادن بازم کار م یبهم م نمیااگه نصف ... حقوقم خوب بود... به قراداد کردم ينگاه سر سر هی

 دیداد که با حیاونم برام تو ض... دادم یمیعظ لیبعد قرار داد و امضا شده تحو قهیپنج دق... بودن در کنار آرام بود

 ...انجام بدم يچه کارا

 ...تاقا ياومد تو يساله ا 36 35در باز شد مرد ... نداشتم انجام بدم يکار... نشسته بودم زیم پشت

 د؟یباش یانیک يآقا دیسالم شما با -مرد

 بله خودم هستم... سالم -

 ...یپناه یعل... ام یمن عل -مرد

 ...ومدینم يبه نظر آدم بد... دست دادم باهاش

 ...از خودت بگو یصالح يخوب آقا -یعل
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 زیچ یمنم راجب خودم بعض.. مجرده...خونده یمال تیریمد... سالشه38 یکه عل دمیفهم... میبا هم حرف زد کمی

 ..زدم که یحرف م میرو گفتم داشت يها

 ...یپناه يرآقایصبح بخ -آرام

 ...ریصبح شما هم بخ -یعل

 ...جام بلند شدم از

 ...سالم -

 ... نگاهم کرد رهیکوتاه خ يچند لحظه  يبرا... برگشت سمتم آرام

 ...کجا؟ نجایشما کجا ا... یانیک يسالم آقا -آرام

 ...ن؟یشناسیرو م گهیشما همد -یعل

از همه  شتریب... بده رو نداشتم ییبخواد آشنا نکهیانتظار ا.. جا خوردم....تکون داد دیتاک يبه نشونه  يسر آرام

 ...یول... خورهیجا م یلیکردم خ یفکر م.... از حدشو شیب يلحن سرد و خونسرد نیانتظار ا

 ....گهید میهمکار شد گهید -زدم لبخند

 ...میداشته باش یخوب يهمکار دوارمیام...نییشما ادیکه قرار بود ب یپس مترجم.... واقعا -آرام

 ...طور نیمنم هم -

 ریتمام حرکاتشو ز... کنترل چشمامو نداشتم زل زده بودم بهش... طور نیهم هم یعل... نشست زشیم پشت

چرا تا حاال به ...پشت گوشش زدیشو که فرق کج داده بود و م ییخرما يبا موها کی قهیهر چند دق... نظر داشتم

چرا تا حاال احساس نکرده ... شد انقدر دل تنگش شده باشم یباورم نم...موهاش دقت نکرده بود؟ ییرنگ خرما

 ... ه؟یبودم آرام انقدر خواستن دهیچرا نفهم...بودم؟

 ...ن؟یالزم دار يزیچ -آرام

 ... مچمو گرفت... شدم هل

 ...شه؟یشروع م یکار من از ک نیدون یشما م... خواستم بپرسم یراستش م... هن -

در مورد قرارداد ها هم من .... به من نیاطالعاتشو بد دیترجمه کن دیشما با ارنیاسناد و م یمیخانوم عظ -آرام

 ...اطالع ندارم

 ..ممنون -

 ...؟یرستم ياتاق آقا نیگزارش ها رو ببر نیا دیکن یلطف م یخانوم محب -یعل
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 ...بله -آرام

 ...تو راه رو برگشت سمت من دیکش یسرک یعل... اونم از اتاق خارج شد... چند تا برگه رو داد به آرام یعل

 ...ش؟یشناسیاز کجا م -یعل

 ...و؟یک -

 ...یمحب -یعل

 ....مادرم استاد دانشگاهش بوده -

 ...نییصداشو آورد پا یعل

فکرشو از  حتیاز من به تو نص... البته حق هم داشتن... شده ازش خوشش اومده مونیهم اتاق یهر ک -یعل

 ...خوادیخاطرشو م سییپسر ر.. کن رونیذهنت ب

 یخونم به جوش اومده بود ول... جز من حق نداره آرام و بخواد یکس... غلط کرده سییپسر ر... دلم گفتم تو

 ..ندم یسوت نیاز ا شتریکردم ب یسع

 ...من که -

 سییاگه پسر ر.. یگم خود دان یواسه خودت م.. شناسمینگاهارو خوب م نیمن ا... چاخان نکن برادر من -یعل

 ...نگو یچیاومد ه یمیاوه عظ... يدیدیخوش نم يهم نبود بازم رو

 ...و گذاشت جلوم یاتاق و زون کن بزرگ ياومد تو یمیعظ

قراداد ها ... یو خانوم محب یپناه يآقا نیشو بد یاطالعات مال....دیتا آخر هفته ترجمه کن دیرو با نیا -یمیعظ

 ...به من نیهم بد

 ...باشه -

 ...دیاز من بپرس نیتون یم نیداشت یسوال -یمیعظ

 ...ممنون... حتما -

 ...دوباره شروع کرد یگذاشت عل رونیکه پاشو از اتاق ب یمیعظ

 ...کاهاست ریآب ز نینگاه نکن از ا یمیعظ نیمظلوم ا افهیبه ق -یعل

 ...هم خنده اش گرفته بود یعل... کردم يخنده ا... وردیدر م يزن ها خاله زنک باز نیمثل ا...ام گرفته بود خنده

 ...خواهر میبا هم پاك کن ایب ریبگ يسبز لویاز فردا دو ک -یعل

 ...زننو کردم صدامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

 ...آش؟ يسبز ای رمیخوردن بگ يسبز -

 ...دید دنیمارو در حال خند...اتاق يآرام اومد تو...دیخند یداشت بلند بلند م یعل

 ....سر کارمون میبر نیهاتونو پاك کرد يسبز ونیآقا -آرام

 ...اومد مهرداد جان بچسب به کارت سییر -یعل

افتاد که  یچشمم به عل...کردن پیو شروع کرد به تا زشیآرام رفت نشست پشت م... لبخند به آرام نگاه کردم با

و شروع کردم به ترجمه  نییسرمو انداختم پا... اوه دوباره زل زده بودم به آرام... ومدیبرام چشمو ابرو م داشت

 ...باال گرفتم رموس یعل يبا صدا... بودن ياکثرشون متن هاش فرانسو... کردن

 ... ناهار میپاشو بر -یعل

*** 

با چند تا ... نظر داشتم ریتمام حرکاتشو ز...آرام بود شیخورم تمام حواسم پ یم یدارم چ دمیفهم ینم اصال

چند  يبرا... بهش گفت که به من نگاه کرد یچ شیدونم بغل دست ینم... خورد یو غذاشو م زدیخانوم حرف م

سرشو انداخت ... برداشت کرد ازش يزیشد چ ینم... معلوم نبود یچیاز نگاهش ه.... میلحظه چشم توچشم شد

 ....ردن غذاش شدو مشغول خو نییپا

 ...شیپسر خورد یه -یعل

 ...؟یچ -

 ...ها شهینگاش نکن برات بد م ينطوریا -یعل

 ...ستیمهم ن -

 ...گفتن  یو م نیها هم هم یقبل.. یخود دان -یعل

 ..ه؟یچطور آدم... کارست؟ یچ سییپسر ر نیا -

 ...نه انقدر زود یول یانتظار داشتم بپرس... اوهو -یعل

 ..چطور؟ -

 ...قاشقشو پر کرد و بر سمت دهنش یعل

بودن ... به... رِیت يدختر بازها نیاز ا سییپسر ر... بهت بگم زیچ هیبزار ...همه دوست دارن راجبش بدونند -یعل

 ...انیشرکت واسش ناز و عشوه م يکل دختر ها گهید نیهم.... معروفه

 ...یداده به محب ریحاال چرا گ -
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 یاز محب سییپسر ر دهیگفت خودش شن یم یمیعظ... ستیال اهلش ناص... نهیسنگ یلیخ یمحب -یعل

 ...کرده يخواستگار

 ...نکنه... دهنمو گورت دادم آب

 ...خب -

چپ نگاه کنه و خاطر خواش بشه  یبه محب یهرک شهینم الیخیاون ب یول...گفته نه یمحب گهید یچیه -یعل

 ...کنه یم یچیدمشو ق

هنوز  دیشا... اومد به لبم يآرام بهش جواب رد داده بود لبخند نکهیاز ا...نمیبب یدوست داشتم پسر رستم یلیخ

 ...بتونه ببخشتم دیشا... دوستم داشته باشه

 يحدود ها... قلبم يبود تو ریکارش مثل ت نیا... کرد یآرام اصال نگاهم نم...سر کارامون میاز ناهار برگشت بعد

 ...جمع کرد لشویبود وسا 4ساعت 

 ...دیندار يکار رمیمن م یناهپ يآقا -آرام

 دیینه بفرما... دیخسته نباش -یعل

 ...خداحافظ آقا -آرام

ساعت بعد منم کارامو راست و  مین... صدا کنه مویلیخواد فام ینم یحت... شدم آقا گهیحاال د... کردم یخداحافظ

هم 8ساعت ...کردم یمسافر کش8تا ساعت ... رونیکردم و از شرکت اومدم ب یخداحافظ یکردم و از عل ستیر

 ...دمیخواب عیسر...نداشتمخوردن شام  يبرا ییخونه نا دمیرس یوقت....10تا  ایرفتم خونه پور

*** 

 عیسر...بودن ومدهین چکدومینه آرام ه ینه عل... وارد شرکت شدم يادار میزود تر ازتا يا قهیده دق...هر روز مثل

و شروع کردم به کار  زمیبعد هم نشستم پشت م...آرام زیم يکشو يو گذاشتم تو در آوردم فمیک يگل از تو

 ...کرد

 ...ریسالم صبح بخ -یعل

 ... ریسالم صبح تو هم بخ -

 ...آرام هم اومد قهیاز چند دق بعد

 ...ونیآقا ریصبح بخ... سالم -آرام
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هم که تو اتاق  یوقت... دادیوقت مخاطب قرارم نم چیهفته ه کی نیا يتو... مثل هر روز.... سالمشو دادم جواب

هر روز ... هم با من تنها باشه قهیدق کی یخواست حت ینم... رونیرفت ب یاز اتاق م عیاونم سر میشدیتنها م

 ... دمیهاشو ند یخوب... دمشیشد که ند یدونم چ ینم....بردمیم یاز روز قبل به حماقت خودم پ شتریب

*** 

گرفت و رفت با رفتن  یساعت یخودشم مرخص... از آرام خواست چند تا کارو انجام بده یر علناها میاز تا بعد

 نیخواست ا یدلم م... رفته بود یکه عل شدیم یربع کی... تونست از تنها بودنمون فرار کنه ینم گهیآرام د یعل

 یآخر با کل.. دوستم جواب بده یم دیبع... مونمیگفتم چقدر پش یم... گفتم یم یچ یول... سکوت و بشکنم

 ...کلجار رفتن با خودم شروع کردم

 ..خب چه خبر؟ -

 جواب داد يعاد یلیخ... آرام سرشو از باال آورد.... خاك بر سرت مهرداد.... يسوال مسخره ا چه

 ...یسالمت -آرام

 ..؟يکرد رییتغ یلیمدت خ نیتو ا -

 ...دونم یم -آرام

 ...بزن حرف شتریب کمیخدا آرام  تورو

 ...؟يازدواج نکرد -

 چطور مگه؟...نه -آرام

 ...منم نکردم... يطور نیهم -

همونطور که  قهیو شروع کرد به نوشتن بعد از چند دق نیینگفت سرشو انداخت پا يزیسکوت کرد و چ یکم آرام

 ..بود گفت نییسرش پا

 ....هارو تموم کن يمسخره باز نیا -آرام

 ...؟يچه مسخره باز -

 ...چشمام يسرشو بلند کرد و زل زد تو آرام

 ياز سر چهار راه باشه حداقل شاخه ا يخر یهم که م ییگل ها نیا میاگه بگ... میروز سر کار26در ماه  -آرام

 ....یکشوم کن يو گذاشتن گل تو دنیهزار تومن از حقوقتو صرف خر 60 50 يخوا یچرا م... دوتومن

 ...پس بزار حرف بزنم -
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 ..دهنتو گرفتم؟ يومگه جل -آرام

 ....که اشتباه کردم دونمیآرام من م -

از  یهمکار داشته باشم حرف هیاحترامتو مثل  يخوا یاگه م... حرف هارو بشنوم نیخوام ا ینم... بسه آقا -آرام

 ...گذشته نزن

 ...کنم یخواهش م -گفتم ملتمسانه

 ...مفراموش کرد ویمن همه چ...نکن کیخودتو کوچ.... کالم هی -آرام

.... کرد یآرام با اون آرام فرق م نینه ا یول... نرم تر بود کمیکاش ... نداشتم که بزنم یحرف... نزم یحرف گهید

انقدر با تحکم حرف زد که نا خدا گاه تا آخر وقت .. باشه یهمراه با مهربون تشمینبود که عصبان یآرام گهید

 .. نزدم یحرف چیه يادار

 :..گفتم رونیپاشو از اتاق بزاره ب نکهیجمع کرد قبل از ا لشویوسا

 ...تو کشوت عادت کن يبه گل ها -

 ...عادت کن ختنبیتو هم به پول دور ر -آرام

 ...کشم یمن پا پس نم یول... یچه شکست تلخ... شکست خوردم میبرخورد مستق نیتو اول.... تو پرم خورد

*** 

جز نگاه کردن و گل  يکار کرد یچ... ماه گذشت کیهرداد م... تازه به خودم اومد... حقوقمو گرفتم نیاول یوقت

 ... زودتر از تو دلشو ببره یکینکنه ... ؟يدار يچه انتظار.... گذاشتن تو کشوش

... خاص بخرم زیچ هیآرام  يمثل بچه ها هومن و با خودم کشوندم تو پاساژ ها تا برا روزید.... تولدش بود امروز

تو  نداختیوارم بود مثل هر روز که گل هارو م دیفقط ام... ا بزارم تو کشوشخواستم کادو همراه با گل ه یم

 ...سطل آشغال کادو رو نندازه

 ...هومن صداش در اومده بود گهیساعت گشت و گذار د2از  بعد

 ... پام درد گرفت... مهرداد يحالمو بهم زد... اه -هومن

 ...کن يهم فکر کمی.... یزنیچقدر غر م -

... کرد یفرق م ندفعهیا یول....ومدیخوشم نم یلیخ دیکردم چون منم از خر یدرکش م... زدیهمچنان غر م هومن

 ...آرام بود يبرا ندفعهیا

 ...تاوان پس بده؟ دیمن با ي چارهیب يپا یخواد بره منت کش یآقا م -هومن
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 ...یکن یم کاریخودت چ نمیبب يریزن بگ... خفه بابا -

سوما من مثل ... رمیدوما کو تا من زن بگ... نکردم دایو پ ادیکه ازش خوشم ب یکساوال من هنوز  -هومن

 ...زنمو پر بدم ستمین یجنابال

 ياز نقره بود و مدل طرح ها شیکردم که قسمت دایپ کالیموز کیجعبه کوچ کیاخر  دنیغر غر شن یاز کل بعد

 ... خاصش کرده بود کسیکوچ یلیخ زیسا... ازش خوشم اومد یلیخ... بود ییاروپا یمیقد

 يجعبه کادو و گل گذاشتم تو... بود که اومده بود ينفر نیمثل هر روز من اول... وارد شرکت شدم يانرژ پر

بعد از ... نمیدوست داشتم عکس العملشو بب... هر لحظه منتظر بودم تا آرام از راه برسه... کشو و نشستم سر جام

 ...وردمیطاقت ن گهیبود که د9:30... نشداز آرام  يخبر یبود ول9 يها کیساعت نزد... اومد یربع عل کی

  ..اد؟ینم یخانم محب -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...گرفته بره مشهد یهفته مرخص کی... نه -یعل

 ...آهان -تو پرم خورد

 تو لک؟ یرفت هیچ -یعل

 ...نه بابا -

 ...زد و گفت یچشمک یعل

 ...دونمیمن که م... آره جون خودت -یعل

کرد و دسته گل و  یپسر سالم... بود یبزرگ یلیدسته گلِ خ.... اتاق يهمراه با دسته گل اومد تو يبچه ا پسر

از  عیسر یعل... اتاق يمن اومد تو يحدودا هم سن و سال ها یپسر جوون... پشت بند پسر... گذاشت کنار اتاق

 ...جاش بلند شد

 ...یرستم يسالم آقا -یعل

 ...بلند شدم یاز عل تیبه طبع منم

 ...سالم -

 ...نیبه کارتون برس...سالم  -جواب داد يخشک و جد یرستم
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نا خداگاه ... ادیکه از آرام من خوشش م یهمون نیا.... به سر وضعش انداختم ینگاه... آرام يو نشست جا رفت

 يچشما ...یدماغ عمل... داشت یصورت خوشگل یاز نظر قد از من کوتاه تر بود ول... کردم یبهش با اخم نگاه م

 یدرشت بود ول کلشیه... بود يامروز یلیخ اشچهره ... پهن برداشته شده يابرو ها... پوست برنز شده....یعسل

 ... من ينه به اندازه 

 ...ستن؟ین یخانوم محب -یرستم

 ....نیمرخص -یعل

 ...شانس یبه خشک -یرستم

 ...کتش در آورد و شماره گرفت بیو از تو ج شیگوش

اومده بودم کادوتو  یستیدونستم ن ینم...زمیتولدت مبارك عز....یرستم ارشیک... ارشمیک..؟یسالم خوب -یرستم

 ...مهربون باش...آرام گهینکن د تیاذ...قابل تورو نداره خانومم.... بدم

 نیا... زدیحرف م ينطوریکثافت داشت با آرام من ا نیا... دستامو مشت کرده بود.... گردنم متورم شده بود رگ

 دنیطاقت شن... اریاسمِ آرام و به زبون ن گهیخواست فکشو خورد کنم تا د یدلم م... کثافت... آرام بود؟ يراگل ب

تونم خودمو کنترل کنم  یتو اتاق بمونم نم گهیدلحظه  کیمطمئن بودم اگه ... و نداشتم یعوض نیا يحرف ها

برگشتن  یهم عل ارشیبا بلند شدنم هم ک... بلند شدم زیاز پشت م یحرکت ناگهان هیبا .... دمیو کار دستش م

با انگشت هام ... صورتم سرخ شده بود... نگاه کردم نهیبه آ... سیسرو يرفتم تو... رونیاز اتاق رفتم ب.... سمتم

 ... آب ریش ریسرمو کامل کردم ز... شدم یآروم نم... دمیمالیم قمویشق

فقط بخاطر آرام بود که خودمو .... بودم یعصب یلیخ... دمیمو کشتو موها یدست....آب حالمو جا آورد يِسرد

 یکه کس یحس نیا...لوس هیپسر... شکستم یگردنشو م... بودن به ارام نبود کیاگه بخاطر نزد... کنترل کردم

 ...کرد یام م وونهیجز من آرام و دوست داشته باشه داشت د

 سمویخ يسر ومو یجز عل یراه رو بود و کس يتو سیخدارو شکر سرو... اتاق يبرگشتم تو قهیدق5از  بعد

 ...دیند

 ...با خودت؟ يکرد کاریچ -یعل

 ...یچیه -

 ..کردم ینبود حتما لهش م یاگه عل...گرفتم شیمن به دسته گل افتاد آت چشمم

 ...راستشو بگو -یعل
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 ...و؟یراست چ -

 ...ستیساده ن ییآشنا هی یتو محب ییِآشنا -یعل

 ...یول کن عل -

 ...نکن يباز لمیسال ازت بزرگ ترم واسه من ف8بچه من  نیبب -یعل

 ...ما شو الیخیب... درخت آلبالو گم شده ریبابا بزرگ عصابم ز نیبب -

 ...رونیدر تراس باز کرد و دسته گل و گذاشت ب... تکون داد و رفت سمت دسته گل يسر یعل

 ...یکن دایگلم برداشتم عصابتو پ...یمنم خودت يکه فکر کرد یاون -یعل

تا موقع ناهار ... بود یلیخودش خ دمیدیکه دسته گلشو نم نیهم.... ممنون بودم یدونست چقدر از عل یم خدا

فقط گوش  یعل.... شد یبه عل یبعد از ناهار تلفن... خواستم از دستم دلخور بشه ینم... نزدم یبا عل یحرف گهید

 ...و قطع کرد یگوش... شدیم قبلصورتش هر لحظه برافروخته تر از  یول زدینم یحرف چیو ه دادیم

 ..شده؟ يزیچ -

 ...دعا کن اشتباه باشه -یعل

که بوده  یدونم که هر چ یم نویفقط ا... افتاده بود یدونم چه اتفاق ینم... برداشت و رفت فشویگفت و ک نویا

 ]E... و داغون کرد یعل

بهم فشار  یلینبود آرام خ...نداشتم یمن خودم حالِ خوب... اومد سر کار زونیآو افهیبا ق یاون روز عل يفردا

 ...خوره یتو خوشِ و اصال غذا نم یلیخ یعل دمیوقت ناهار د...وردیم

 ...شده داداش؟ يزیچ -

 ...نه -یعل

 ...به حرفات گوش کنه من هستم یکس يدار ازیاگه ن -

 ؟يندار يبعد شرکت کار....یمرس -یعل

 ...ندارم ینه کار خاص -

 ...میزن یحرف م میبزن يدور هی رونیب میبر میبر -یعل

 ...باشه -

 .... چقدر دلم براش تنگ شده... کردم یآرام نگاه م هیخال يبه جا داشتم

 ...رم باال یمن م -یعل
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 ..نمتیبیباال م... باشه -

جور  هی شهیهم ومدیاز رفتارش خوشم م شناختمی یکه عل یمدت نیتو ا... رفت غذاش دست نخورده بود یعل

 ...کنن ینبود که هر دفعه رنگ عوض م یینایاز ا... بود

 ...زنهیدختر حرف م هیکه داره با  دمیو د یمیتو راه عظ... خوردم و از جام بلند شدم تا برم باال غذامو

 ...شهیاهللا که خوب م شایا زمیناراحت نباش عز -یمیعظ

 ...من بود ریهمش تقص... ت نباشم؟تونم ناراح یمگه م -دختر

تونستم صورت دختر و  ینم...شناختم یدخترو م نیحاضر بودم قسم بخورم ا... آشنا بود یلیدختر خ يصدا

 یم هیداشت گر مینس... نجا؟یا... م؟ینس.... چشمم که به صورتش افتاد خشکم زد... از کنارش رد شدم... نمیبب

 سالم کرد عیسر... چشمش که بهم افتاد...کرد

 ...سالم -مینس

 ...کردم جواب دادم یاخم

 ....کجا؟ نجایشما کجا ا... سالم -

 ..؟یشناسیم یانیک يجون شما آقا میا نس -یمیعظ

 ...دوران دانشگان یهمکالس -

 ...توام مراقب خودت باش...برم دیجون من با مینس دیببخش... نیچه خوب که همو شناخت -یمیعظ

مدت با اخم زل زده بودم به صورتش  نیمنم تو تمام ا...رفت یمیکردن و عظ یبا هم خداحافظ یمیو عظ مینس

 ...کرده بود ششیکه هفت قلم آرا

 ...؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ینگفت -

 ...شرکت ریمد دنیاومدم د... زِیچ... من -مینس

 ...کرد یم هیهق هق گر.... هیگر ریشد که زد ز یدونم چ ینم

 ...یکن یم هیچرا گر...م؟یشده نس یچ -

 هیهنوز گر... کرد یهاش عصابمو خورد م هیهق هق گر... کردم آرومش کنم آروم بشو نبود یسع یهرچ

 ...کرد یکردنش ناراحتم م

 ...شده؟ یبگو چ میبسه نس -

 ...ختیر یهنوز اشک م یشو کنترل کرد ول هیگر کمی
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 ...ستین يزیچ -مینس

 ...ه؟شد یگم بگو چ یبهت م -

 ...برم دیبرو به کارت برس من با... یِطوالن -مینس

آشنا  هیکه نسبت به  یحس... نه دوست داشتن بود نه تنفر... حس بهش داشتم هیهنوز ... خودم نبود دست

 ...نیفقط هم... يدار

 ...ایخور یجم نم نجایاز ا.... رمیگ یم یمرخص سایوا -

*** 

واسم ....خود خواه باشه؟ تونهیچقدر م... باشه؟ فیتونه پست و کث یچقدر م... باشه؟ یعوض تونهیآدم چقدر م هی

 ...نه ایاسم آدم گذاشت  شهیم یکس نیهمچ يواسم سوال شده که رو... سوال شده

چه ... بود یخوب گریچه باز.... که باهاش سروکار داشتم یِآدم نیتر فیاون کث... و داره اتیخصو نیتمام ا کاوه

 گهید ییکسا دیآنا و شا...مینس.... نرگس... آرام... من... داد يچه خوب همه رو باز... کرد يقش هاشو بازخوب ن

 یحاال م... فهمم یحاال حال آرام م...بخاطر پول؟... ماکرد با  یفیکث يچه باز... که من از وجودشون خبر ندارم

کردم چقدر  ياش باز یبا زندگ اردیلیم16بخاطر  دیفهم یوقت... دهیها چقدر بهم رس نیاز زم دیفهم یفهمم وقت

 ... چقدر احساس تنفر کرد... ناراحت شد

چطور ... بود يکه نداشتم حس دلسوز یتنها حس....کرد نگاه کردم یم هیکه رو به روم نشسته بود و گر مینس به

روز  هی... االن پوچ بود ...بود یروز برام دوست داشتن هیکه  ییها زیتمام چ... شده بودم؟ یآدم نیعاشق همچ

 ... حاال یول...استیدختر دن نیتر بایز میکردم نس یفکر م

 ...گفت هیگر ونیم مینس

فکر کردم ... دهیتوام نقشه کش يدونستم کاوه برا یمن نم یول... دونم بد کردم یم... منو ببخش مهرداد -مینس

 ...تر کنه کیخواد تورو به آرام نزد یفقط م

 ....چشمام و زل زدم تو چشماش يتو ختمیتمام تنفرم و ر... سکوت آوردم باال يبه نشونه  دستمو

 ...يکرد انتیشوهرت که بهش خ... ستمیببخشدت من ن دیکه با یاون -

به .. زنگ خورد میگوش.... رسوندم نیبلند خودمو به ماش يبا قدم ها... پارك بلند شدم مکتین يگفتم از رو نویا

 ...بود یعل.... شماره نگاه کردم

 بله -
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 ...؟یگرفت یمهرداد مرخص... سالم -یعل

 ...اومد شیبرام پ يکار هیآره  -

 ...ایبعد از شرکت م نمیخواستم بب یباشه م -یعل

 ...شرکت يجلو امیم 4من ساعت  -

 خداحافظ...نمتیب یپس م... باشه -یعل

 خداحافظ -

بعد از دو ... دمیساعتبعد به کارگاه رس مین...شدم و به سمت کارگاه رفتم نیسوار ماش... بمیو گذاشتم تو ج یگوش

راست رفتم  کی... شدم و رفتم تو ادهیپ نیاز ماش... بار از صفر شروع کرده بودم کیاومدم که  ییسال به جا

سرش تا به چشم  نکیهومن ع... رفتم تو اتاق هبدون زدن در و گرفتن اجاز شهیمثل هم.... سمت دفتر کارگاه

 ...با باز شدن در سرشو آورد باال... بود زشیم يرو يبرگ ها يگردن تو

 ...کنه یمثل گاو درو باز نم یگفتم جز تو کس... ؟ییا مهرداد تو -هومن

 ...زشیکنار م یچرم یصندل يانداختم رو خودمو

 ...هومن اصال حوصله ندارم سر به سرم نزار -

 ...غضب خان شده؟ ریم هیشب افتیباز ق حاال چت شده... یاوک... اوهو -هومن

 ...مقدمه گفتم یب

 ...دمیود میامروز نس -

 ...دیاز جاش پر يبطور کامال مشهود هومن

 ...بازم یبگ يخوا ینم... ؟یچ -هومن

 ..اصال... نه نه -

 ...؟یپس چ -هومن

 ...کاوه سر اونم کاله گذاشته نکهیمثل ا -

 رسه؟یفقط به ظاهرش م ستیخوب ن یلیوضعش خ یگفت یمگه نم... ؟يچطور یول....م؟؟؟؟؟؟یسر نس -هومن

کنه  یم يازش خواستگار ریجهانگ یوقت... از دوران دانشگاه کاوه رو دوست داشته مینس نکهیمثل ا... چرا -

 ...میسر وقت نس رهیخوره به مشامشو م یپول م يکاوه بو

 ...خب؟ -هومن
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 هیازدواج کن بعد از  ریبرو با جهانگ ایرو مخش که ب رهیکاوه مبعد ... شن یبا هم دوست م... گهید یچیه -

تا ...دهیطالقش نم ریجهانگ یول رهیگ یشو م هیمهر...میکن یاونور زندگ میبا پول مهرتم بر ریمدتم طالق بگ

بعد از چند وقت  یول گهینم يزیچ شبه ریجهانگ...بخاطر پول باهات ازدواج کردم گهیبهش م مینس نکهیا

 ...مارستانِیکنه و االن ب یبعد هم سکته م...یرابطه معمول هیاونم نه ....با کاوه رابطه داره مینس فهمهیم

 ...؟یکاوه چ -پرسه یمتعجب م هومن

 کشه یبوده رو باال م یدرشت یلیو که رقم خ مینس ي هیاونم تمام پول مهر -

که به  یادم عوض...؟یدوست داشت و میتو چطور نس...نداره؟ یمون ریکثافت س نیا... یِعجب پست -هومن

 ریجهانگ چارهیب...بکنه انتیخ ينطوریشوهرش ا

 ...هیکدوم گور ستیاالنم معلوم ن... عشق کاوه منو در به در کرد يآنا هم به هوا نکهیاز همه بد تر ا -

 ...گفتم قهیبعد از چند دق.... سکوت کرد تو فکر بود هومن

به طور  شهیهم... خواست من با آرام ازدواج کنم یم شهیکاوه هم نمیب یکنم م یفکر م شتریحاال که ب -

 یمن به باد م يهم پول ها... با ازدواج نکردن من با آرام... دادیمنو به طرف آرام هل م میمستق ریو غ میمستق

 ....مینس ي هیهم مهر... رفت

 ...يریپولتو ازش پس بگ یتون یم یول... سخته.... ؟یکن تیشکا يخوا ینم -هومن

 ...از دست دادن آرام يکردنم مساو تیشکا یول... دونم یم -

 ...به آرام نداره یربط چیه -هومن

 ...آرام و از دست بدم گهید کباریخوام بخاطر پول  ینم... کنم فرداش از اون شرکت اخراجم تیمن اگه شکا -

 ..؟یبازم تو اون شرکت بمون يخوا یم...؟یاگه آرام قبولت نکرد چ -هومن

 ...کشم یلحظه پا پس نم کی یحت -

 ...پس حداقل دنبال آنا بگرد -هومن

 ...به درد بخوره دیشا... اونم از کاوه زخم خوردست... به فکرشم -

 ...کرده يکاوه کاله بردار یثابت کن یتون یزودتر م یکن دایآنارو پ یوقت... شک نکن -هومن

*** 

 ...سالم کرد رونیاز شرکت اومد ب یعل قهیدق5و پارك کردم بعد از  نیشرکت ماش يجلو

 ...ات چرا انقدر داغونِ؟ افهیق -یعل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 ...گم یبرات م مینیجا بش هی میبر...ستین يزیچ -

با .. اعتماد کنم یلیخ یخواستم هم به عل ینم... اعتماد نداشتم یبه کس گهید.... و به حرکت در آوردم نیماش

باز زخم خوردم  هیزود بهش اعتماد کنم  یلیتونستم خ ینم یباشه ول يخورد که ادم بد یاصال بهش نم نکهیا

 ... فرحزاد میدیبالخره رس نیسنگ کیبعد گذشتن از تراف... خواسم بازم زخم بخورم ینم

 ..؟ییا ختهیچرا انقدر بهم ر... ؟ینگفت -یعل

 ...کنم هیتخل گهیصاحب خونه ام م... بابا یچیه -

 ..؟يخوا ینم يزیچ یپول -یعل

 ... نه دستت درد نکنه -

 ..به خودش دمیکردم بحث از خودم کش یییا خنده

 ...یچرا نارحت یمثال قرار بود تو بگ -

 ...گم یم -یعل

 ...در آورد گارشویس یعل... تخت يگذاشتن رو يچا ینیس

 ...واسه زن سابقم خواستگار اومده -یعل

 ...؟يمگه ازدواج کرده بود -

 

 ... میز هم جدا شدا شیسه سال پ... آره -یعل

 ...؟يطالقش داد یچ يبرا....يتو که هنوز دوستش دار -

 ...میشدیما بچه دار نم.... کنه یخواست باهام زندگ ینم -یعل

 ..مشکل از تو بود؟ -

تونم شانس  یکرد من م یفکر م... کنه یبه من لطف م رهیکرد اگه طالق بگ یاون فکر م... برعکس -یعل

 ..امتحان کنم گهید یکیواج با بچه دار شدن و با ازد

 ...؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

 ...نمیجز خودم کنارش بب یتونم کس ینم.. دونم ینم -یعل

 ..؟یبهش بگ يخوا ینم -

 ...باهاش بد رفتار کردم یلیخ دمشیکه د يبار نیآخر... شهیروم نم -یعل
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 ..یبهش بگ دیبا...يدست رو دست بزار يخوا یم -

 ...زد گارشیبه س یپک محکم یعل

 ...ترسم دوباره ردم کنه یم یخوام بهش بگم ول یم.... دونم ینم-یعل

 ...به خدا باشه دتیام -

اگه با وجودم  یول ارمیخوام کم ب ینم... نکنه آرام هم منو رد کنه؟...هومن افتادم يحرفا ادیلحظه به  کی

 ..؟یآزارش بدم چ

*** 

 دهیخر شبیکه د یمثل هر روز گل...نمیتونستم آرام و بب یامروز م... کشنده باالخره تموم شد يهفته  کی

 ... فمیبودمو گذاشتم تو ک

 ... نمیب یامروز آرام و م.. خوشحالم... کردم یهمش آهنگ شاد گوش م نیماش يتو

 ..ومدن؟یهام ن یهم اتاق... یمیخانم عظ ریصبح بخ -

 ...اومدن یخانم محب... ریسالم صبح بخ -یمیعظ

 نییهمونطور که سرش پا... زشیآرام نشسته بود پشت م... بلند خودمو رسوندم به اتاق يبا قدم ها یخوشحال از

 دمید...گذاشتم کنار پام و گل از توش در آوردم فمویک...زمینشستم پشت م... منم جوابشو دادم... سالم کرد... بود

 يدلم برا... سرشو باال نگرفت تا نگاش کنم یحت ردنام...آرام زیسمت م از جام بلند شدم رفتم هیخوب تیموقع

 ...صورت خوشگلش تنگ شده بود

 ...زیم يخم شدم رو یو کم زشیم يو گذاشتم رو گل

 ...معرفت یمبارك ب ریتولدت با تاخ -

دلم ... کرده بود یظیاخم غل... سرشو باال گرفت...برداشت زیم يگل و از رو عیبه راه رو انداخت و سر ینگاه آرام

 ....انقدر که دلم براش تنگ شده بود... خواست بچلونمش یم

 ...بکنه يراجبم فکر بد یخوام کس ینم...ها رو تموم کن يمسخره باز نیا -آرام

 ...نارحت شده بودم نکهیلبمو حفظ کردم با ا يلبخند رو... و انداخت تو سطل آشغال گل

 ...؟یکادوتو دوست داشت -

 ...خوره یمشخص بود داره از دستم حرص م یول... کرد صداشو کنترل کنه یم یسع آرام

 هان؟..؟يمن کادو بخر يبرا دیتو اصال چرا با...اونم انداختم دور -آرام
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د تو سطل آشغال و که انداخته بو یکالیبر داشتم و دوال شدم تا جعبه موز زیدستمو از رو م... وردمیطاقت ن گهید

دستمو کردم .... انصاف نبود که دور انداخته بشه...بودم دهیبود که با عشق براش خر يا هیهد نیاول نیا.... بردارم

 ...بلند شدم...از جعبه نبود يخبر یتو سطل آشغال ول

 ...تو ننداختش دور -

 ...ندازمش یاالن م -آرام

 ...خواست بندازتش تو سطل که یم.. رونیب دیکرد تو کشو و جعبه رو کش دست

 ..نکن...ا ندازش -

 ..خوام یمن از تو کادو نم...خوام بندازمش یم -آرام

 ...دمیتو خر يبرا نویمن ا... گهینکن د يلج باز -

 یچیه یشدم ول یعصبان یلیخ...ناراحت شدم یلیخ....توجه به من جعبه رو انداخت تو سطل یب آرام

 ...برگشتم سمتش... به رو از سطل در آوردمآروم دوال شدم و جع...نگفتم

 ...بگم کیکادو تبر هیخواستم تولدت و با دادن  یفقط م... کارت اصال درست نبود -

 ...بده هیکادوتم برو به بق...یخوام بهم بگ ینم -آرام

 یم یسع... بد خورده بود تو پرم یلیخ... اومد یبعد عل یقیدقا... بگم نشستم سر جام يا گهید زیچ نکهیا بدون

اونم مثل من اخماش تو ... چند بار نگاش کردم... کردم تمام تمرکزم به کار باشه تا کم تر به کار آرام فکر نکنم

 ...انگار واقعا ازم متنفر شده بود... گرفت زمکه با تنفر چشمشو ا میبار چشم تو چشم شد کی... هم بود

 ...یرستم يسالم آقا -آرام

با  نکهیبعد از ا...طاقت نگاه هاشو نداشتم... زل زده به آرام یکه چهار چشم دمیو د ارشیبلند کردم و ک رموس

 ...کارش زیم یبرگشت سمت آرام و نشست کنار صندل... کرد کیسالم عل یمنو عل

 ..آرام خانم؟ یخوب -ارشیک

 ..پدر خوبن؟... ممنون یلیخ -آرام

 ...نایپدر مارو پر کرد بِیخوب ج... مثل شما خوب نباشه ياربا وجود حسابد شهیمگه م -ارشیک

 ...دم یمو انجام م فهیوظ -آرام

 ...نیدار اریاخت -ارشیک
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دستمام و ... خورد یکثافت داشت با چشاش آرامو م کهیمرت...و مشغول کارش شد نییسرشو انداخت پا آرام

 ...ارمیخواست چشماشو از کاسه درب یدلم م یلینگاهاشو خ نیتوشنم تحمل کنم ا ینم...مشت کرده بودم

 ..شام دعوتتون کنم؟ يبرا...تونم شب  یم...اهم -ارشیک

حس  یانقدر مشتمو محکم نگه داشته بودم که نوك انگشتام ب... چشمش به من خورد.. سرشو بلند کرد آرام

با لبخند ... نابودم کرد...وبم کردپوزخندش ذ..بهم زد يآرام پوزخند...شمیکردم دارم خفه م یاحساس م... شده بود

 :گفت

 ...شمیهم خوشحال م یلیخ...لیبا کمال م... نیلطف دار یلیخ -آرام

از  گهیبزنم تو دهن آرام که د... ارشیدوست داشتم بزنم تو دهن ک... خشم تمام وجودمو گرفته و بود... شدم داغ

 ...سوزوندیم شتریمنو ب نیا...دیرسیبه نظر م یراض ارشیک....نده یکس لیلبخندهاش تحو نیا

 ...دنبالت امیپس شب م -ارشیک

*** 

 گهیمرد د هی نکهیتصور ا... شدم یم وونهیداشتم د... من باال مونده بود... ناهار يبرا نییو آرام رفته بودن پا یعل

مغزم ... رونیبره ب ارشیآرام با ک زاشتمیم دینبا... کرد یم میعصبان ارشیمثل ک ياونم مرد... رونیبا آرام بره ب

 ...بستم شماموو چ زیم يسرمو گذاشتم رو... دیکش یداشت سوت م

 یاصال نگاهم م... شیصندل يشست رو یآرام بود داشت م... سرمو بلند کردم یشدن صندل دهیکش يصدا با

 :مقدمه گفتم یب...کرد

 ...رون؟یب يامشب با اون لندهور بر يخوا یم -

 ...کرد زیر یماشو کمچش... زل زد تو صورتم آرام

 ..داره؟ یفهمم به شما چه ربط ینم -آرام

چه طور  یدون یم...رونیب يریکردن با من باهاش م يلج باز يبرا يو بزار کنار تو دار يآرام بچه باز -

 ...ه؟یآدم

 ...کنم يکه باهات لج باز یباش یتو ک... آقا پسر... هه -زد يپوزخند صدادار آرام

 ...ستین یآدم درست ارشیک یدونیخودتم خوب م گمیمن بخاطر خودت م... بس کن آرام -

به بعد هم دوست  نیاز ا.... دیزنیصدا م کیندارم که منو با اسم کوچ یمن با شما نسبت یانیک يآقا نیبب -آرام

 ...دیدخالت کن میندارم تو مسائل خصوص
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جز آرام بود  يا گهید یاگه هر کس... نقدر باهام بد صحبت بشهمن طاقت نداشتم که ا.... دمیتو موهام کش یدست

 ....نبود یآرام هر کس... کرد یآرام فرق م یول... کار کنم یدونست باهاش چ یم

 نو؟یا یفهم یم...تفاوت باشم یتونم نسبت بهت ب ینم... يتو زنم بود -

 ...از ابرو هاشو باال انداخت یکی... شد نهیدست به س آرام

شده برات مهم  یچ... هیچ.... دوما اون موقع هم که بودم برات مهم نبود... اوال به قول خودت زنت بودم -آرام

 ...من دخالت نکن يتو کار ها گمیبار دوم دارم م يبرا نیبب... شدم

 ...باال بردم یصدامو کم... زیم يکوبوندم رو مشتمو

 ...يکه بر زارمیمن نم...رونیب يبا اون بر يتو حق ندار -

 ...یبکن یتون ینم يکار چیتوام ه رمیم...هان؟... ؟یکن یم فیتکل نییکه برام تع یمن باش یِتو ک -آرام

 ...شده؟ يزیچ -یعل

 ....نشده يزینه چ -آرام

از ... بودم یعصب یلیمنم خ... به کارش مشغول بود يجد یلیآرام خ... مشکوك به منو آرام نگاه کرد یلیخ یعل

اون دختر  گهیاون د... کردم کنار اومدن با آرم انقدر سخت باشه یفکر نم... آرام کفرم در اومده بود يحرف ها

تر بر  گنیکنم با هام سر سن یاحساس م... بود هکرد رییاز مشهد بر گشته بود رفتارش تغ یاز وقت... قبل نبود

 ...کنم یدارم اشتباه ممن  دیدونم شا ینم... دهیآزارش م یموضوع هیانگار ... کنه یخورد م

کردم و از جام  یخداحافظ یبالفاصله منم با عل... برداشت و رفت فشویساعت از چهار گذشته بود که آرام ک مین

 ... بلند شدم

 ...يدیبهش رس دیزود برو شا -یعل

آرام  دیبا.... کردم یم ارشیرفتن به قرار با ک يمنصرف کردن آرام برا يتالشمو برا نیآخر دیکم بود با فرصتم

کردم و از شرکت  یخداحافظ یمیاز خانم عظ... کردم که آرام باهاش نره یم يکار دیبا... کردم یو منصرف م

 يمنتظر موندن برا يوقت برا... کف مبه ه رفتیبود و داشت م نییطبقه پا يآسانسور تو... رونیاومدم ب

شرکت پارك کرده  يجلو قایو دق نیماش... کف رسوندماز راه پله خودمو به طبقه هم يسر... آسانسور نبود

از ... که شد با فاصله دنبالش رفتم یسوار تاکس... بشه یتا سوار تاکس ابونیسر خ رهیکه داره م دمیآرام د... بودم

 ...رفت یم ادهیپ دیراه بود و با يا قهیدق15تا خونه اش  یاصل لبونیسر خ

 ...آرام... آرام -
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 ...بر گشت سمتم آرام

 ...؟يخوا یم یچ نجایتو ا -آرام

 ....باهات حرف بزنم دیمن با -

 ....؟یچه حرف -آرام

 ...؟یسوار بش يایب شهیم -

 ...شم ینم بهیمرد غر نیمن سوار ماش -آرام

 ...ام؟ بهیمن غر -شدم ناراحت

 ...ییا بهیمن غر يبرا -آرام

 ...اون آشناست؟... ؟یبش يخوا یم شاریک نیبعد سوار ماش یش یمن نم نیسوار ماش -

 ... و آشنا بودن آدما با منِ نه تو بهیغر صیتشخ -آرام

 ...نکن تیسوار شو اذ ایب -

 ...ات زده؟ نهیدست رد به س میدوباره نس یِچ.... به من يداد ریدونم چرا گ یمن نم -آرام

 ..داره؟ مینس هی یچه ربط... گفت؟ یم یداشت چ نیا... ؟یچ

 ...داره؟ میبه نس یچه ربط.. تو؟ یگ یم يدار یچ -

اون ... آقا مهرداد ستمیمن احمق ن... رونیب یرفت میخبر دارم با نس یهفته تو شرکت نبودم ول هیدرسته  -آرام

تو  یدفعه چ نیدونم ا یفقط نم... یمنو گول بزن یتون ینم گهید... مرد یشناخت یم شیکه دوسال پ یآرام

.... خونه؟... ن؟یزم... پول؟... برسه؟ تبه یدفعه قرارِ چ نیا... یکن کیبه من نزدخودتو  يخوا یسرته که م

 ...؟يخر یتو کشوم، برام کادو تولد م يزاریقرار بهت برسه که بخاطرش هر روز هر روز گل م یچ... طال؟

 یم کیدارم بهش نزد ییا گهید زیچ يبرا کردیفکر م... کرد؟ یفکر م ينطوریا... گفتن ينداشتم برا یحرف

... حق داشت که االن باورم نکنه... باهاش ازدواج کردم یلعنت يها نیاون زم يبار برا هی... حق داشت... شم؟

سرشو باال گرفته بود و با تنفر ... میقدم کیتو ... بود تادهیرو به روم واس.... زد ینگاه پر تنفرش قلبمو چنگ م

 ...تنفر؟ نیا یول... خواستم که مال من باشه یچقدر م... واستمشخ یچقدر م... زل زده بود به صورتم

بازوشو گرفتمو به سمت خودمو .... به خودم اومد و دنبالش راه افتادم... ازم بر گردوند و به راهش ادامه داد روشو

 ..بر گردونندم

 ...یکن یاشتباه م يدار -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢٣٨ 

 ...صداشو بلند کرد آرام

 ...به من دست نزن  -آرام

 ...شدن بر گشتن سمتم  یکه از کنارمو رد م یمرد و دو مرد جوون ریپ هی

 ..؟يکارش دار یچ -اول مرد

 ...هیمسئله خانوادگ دیشما دخالت نکن -

 ...ولم کن... ندارم ینسبت چیمن با تو ه -آرام

خواستم  ینم... بزنم خوردم نکهیاز ا شتریب... شدم ریو با مرد در گ... آرام و ول کردم يبازو... اومد سمتم مرد

از خودم . کردم اونار یم یفقط سع نیهم يبرا... خواستم از دست اونا راحت بشم برم سمت آرام یفقط م... بزنم

 یکه شکه داره نگاهم م دمید یارام م... خورد یم امبود که تو سر و کله  یتا به خودم اومدم مشت... جدا کنم

... گفت یم يریو يمرد همش بهم در رهیپ... گرفته بودتم یدوم مرد یمرد و زدم کنار تا برم سمتش ول... کنه

 ...رفته بود نکهیمثل ا... دمید یآرام نم گهید... باال گرفته بود ادمونیداد و فر يصدا

 ..دیولش کن... بسشه - مرد ریپ

خون  يدهنم هم مزه ... پاره شده بود راهنمیپ... زدمیکتکشون م یبود حساب نیجز ا تمیاگه موقع... جدا شدن ازم

از سرم خون .... رسوندم و سوار شدم نمیخودمو به ماش... کردن یهمه بهم بد نگاه م... از جام بلند شدم... دادیم

خونه  يجلو...شد آرام انقدر سنگ شده بود ینم باورم... و روشن کردم و رفتم سمت خونه آرام نیماش.. ومدیم

 ...زنگ يذاشتم رودستمو گ دمیاش که رس

 ..ه؟یک -

 ...سحر بود يصدا

 ...دم در؟ ادیلحظه ب کی دیگیسالم سحر خانوم به آرام م -

 ...فکر کنم نشناختتم... انگار که شوکه شده باشه سحر

 ..شما؟ -سحر

 ...مهردادم -

 ...چند لحظه سکوت کرد يبرا

 ...ستیآرام خونه ن -سحر

 ..بهش بگم يزیچ هیخوام  یندارم فقط م شیکار ...دیدروغ نگ... که خونه است دونمیم -
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 ...چند لحظه -سحر

 فیاالن وقت ضع... رفت یم جیگ یلیسرم خ... چشمامو بسته بودم... رفت یاز سرم خون م... دادم هیتک وارید به

مو از  هیتک... باز شدن در اومد يصدا..... بود که آرام و منصرف کنم نیهدفم ا نیاالن بزرگ تر... بودن نبود

دستشو گرفت ... بود دهیرنگش پر.... دیکش یکیغ کوچیج دیتا منو د رونیآرام از خونه اومد ب... بر داشتم وارید

 ...دهنش يجو

 ...ادیاز سرت خون م -آرام

 ... زدم يپوزخند

 ...ستیمهم ن... دونم یم -

 ..حالت خوبه؟ -آرام

 ...شم ینم نیبهتر از ا -

 :گفت کرد و با هم اخم یکیکوچ اخم

 ...؟يمنو از کجا بلد يخونه  -آرام

 :بعد از چند لحظه سکوت گفت... کردم سکوت

 ...آبرو دارم هیدر و همسا يمن جلو... کارتو بگو -آرام

 ...میدرباره نس -

 ..برام مهمِ؟ يچرا فکر کرد -آرام

 ..کرد ینم رییاگه مهم نبود رفتارت با من تغ -

 ...بشنوم یحرف چیخوام ه یمن نم یول... فکر کن يهر جور که دوست دار -آرام

هومنطو که ... هم گول کاوه رو خورده مینس... ستین یکنیکه فکر م يآرام اونطور...بدم حیتوض دیمن با یول -

 میشوهر نس... خودشون به تو دروغ گفتند ياونو کاوه درباره ... هم کاله گذاشته میسر من کاله گذاشته سرِ نس

 ...ردهکاوه رو دوست داشته سکته ک مینس دهیچون فهم تانمارسیاالن ب

 :تفاوت گفت یب... بر گشت شیزود به حالت عاد یلیخ یول... آرام گرد شد يها چشم

 ..تموم شد؟...؟يو داد حتیتوض... ستیگفتم که برام مهم ن  - آرام

 ...سرم درد گرفت... با تکون دادن سرم... کردم دیسر تائ با

 ..خب پس خداحافظ -آرام
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 ...در يخواست درو ببنده که پامو گذاشتم ال یم

 ..؟يامشب نر شهیم -

 ...در بردار يپاتو از ال...رمیهر جا که دلم بخواد م... نداره یبه تو ربط -آرام

 ...آرام -

 ...من از تو و امثال تو متنفرم... اریاسم منو به زبون ن -آرام

به  یربط دیشا... خواست بره یآرام م... دوباره شکست خوردم... ام درو محکم بستآر... در بر داشتم ياز ال پامو

 یول... رمیمیباشه من م ينطوریاگه ا... باشه ارشیخواد با ک یواقعا م دیشا... با من نداشته باشه يلج و لجباز

انسان برات  هیبه عنوان  دیشا... خودم جواب خودمو دادم....نشو دیمهرداد نا ام... نگرانم شد؟ يدیمگه ند... نه

 تیاصال مگه براش اهم... شد یتو بود براش نگران م يهم جا يا گهید یاگه هر کس دیشا... ناراحت شده

 ...اگه براش مهم بود... داشت که منو کتک خوردم

 یول... دمیچند بار به فرمون مشت کوب... خورد بود یلیعصابم خ... کرد یدرد م یلیسرم خ... نشستم نیماش يتو

 ...شدم یم یخال دمیکش یاگه داد م دیشا... خواست داد بزنم یدلم م.. اصال آروم نشدم

از اون ... به خودم اومدم رفته بودم بام تهران یوقت... رمیدونستم دارم کجا م ینم... و به حرکت در آوردم نیماش

دونم چقدر زل زده بودم به چراغ  ینم...دشهر بو نیتو ا ییجا هیآرام هم ... پاهام بودن ریتهران ز يباال همه 

دونم  یم نویفقط ا... چقدر تو اون حالت بودم نمدو ینم... زدن یشب بهم چشمک م یکیشهر که تو تار يها

 میبه ساعت مچ ینگاه... حالت نشسته بودم هیکرد از بس که تو  یبه خودم اومدم تنم درد م یکه وقت

 ...بود 11ساعت .... انداختم

 ارشینکنه ک... خوره یتو باال شهر غذا م یکیرستوران ش يتو ارشیحتما داره با ک... هه... آرام کجاست؟ االن

 )...دمیداد کش(شم خداااااااااا یم وونهیدارام د.... من طاقت ندارم... دستشو گرفته باشه؟

 ...حالموووووو نیبب.... منممممممم... یییییشنویصداموووو م... خداااااا -

 اریآهنگ زان.... ضبط و روشن کردم...نیماش ينشستم تو... دلم گرفته بود....زدم یاز ته دل داد م میکش یم داد

 ....بود يخسرو

 ساده یزندگ يغرق تو شدم

 ادهیز شییاز تو که تنها یقلب خال هی با

 خاطرات با تو ونیحبس م شدم
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 اما ينشد یشگیهم

 نگاتو ادمهی شهیهم

 و هاروآرز ریمس ينشونم داد خودت

 همون روزا رو کنمیآرزو م حاال

 …روزا رو همون

 باالخره ییجا هیکه  رسهیروز م هیدارم  دیام

 ندازمیچشم تو چشات م باز

 دارم هنوز دیام

 و کنار تو راحت ییایم دوباره

 سازمیم ویخوشبخت

 … سازمیم

 روزید شهیکه م يروز هر

 و خواب الیتو خ شمیباز غرق م شمویم دلتنگتر

 چترمو بندمیبارون م زنهیکه م هربار

 آب ياز قطره ها شمیم سیخ ادتیب

… 

 باالخره ییجا هیکه  رسهیروز م هیدارم  دیام

 ندازمیچشم تو چشات م باز

 دارم هنوز دیام

 و کنار تو راحت ییایم دوباره

 سازمیم ویخوشبخت

 … سازمیم

خنده هات دوباره  يروز هیدارم  دیام... بهت رسمیدارم که م دیهنوزم ام... دارم دیآره ام... خوندم یخواننده م با

 ....چشم یم یدارم که کنارت طعم خوشبخت دیام... شهیمن م يبرا

**** 
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... زیو پرت کردم رو م نیماش چیو سو فیک... خسته بودم یلیخ.... خونه دمیصبح بود که رس 5 کینزد ساعت

آب و باز کردم ... رفتم تو حموم .... شده بود هم پاره یهم خون... در آوردم و پرت کردم تو سطل آشغال راهنمیپ

 ریساعت ز مین... دادیآب گرم تمام تنم و ماساژ م... سرم بد تر ازتنم... کرد یتنم درد م... ستادمیدوش وا ریو ز

 ...دمیمسکن خوردم و خواب هیکرد  یدرد م یلیسرم خ... رونیاز حموم اومدم ب... دوش بودم

از شرکت ... برداشتم زیو از رو م یگوش... بودم دهیدوباره رو کاناپه خواب... امو باز کردمچشم میگوش يصدا با

 ...بود

 ...بله -

 ..آرام بود يصدا صدا

 ..یانیک يسالم آقا -آرام

 ...جواب دادم خشک

 ...دییبفرما -

 ..د؟یارینم فیامروز تشر -آرام

 ...ریخ -

 ...زدیحرف م گهید یداشت با کس انگار

 ..خداحافظ... گمیم... بله... انیگن امروز نم یم -آرام

 ...الو -

 ...دارن ازیامروز به حضورتون تو شرکت ن... بودن یرستم يآقا یمنش... دیببخش -آرام

 ...بندن یم یکه واسه دوست دخترشون خال یینوجوون ها نیشدم ع...دیحرف از دهنم پر نیدونم چرا ا ینم

 ...امیتونم ب ینم مارستانمیبنده ب یخانم محب -

که به سرم زدم بشتر  يکرد با اون ضربه ا یهم درد م شیطور نیسرم که هم... زدم تو سرم یکیگفتم  نویا تا

 ...سکوت کرد کمیآرام ... گفته بودم يچه دروغ بچه گانه ا... دردم گرفت

 ..؟یچ يبرا -آرام

 ... سوالشو ندادم جواب

 ...رسونم شرکت یم هگیساعت د کیمن خودمو تا  نیخواد بگ ینم -
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تونم  یمن نم ینداره ول يبه من تعهد گهیدرسته که د... ناراحت بودم یلیاز دست آرام خ... و قطع کردم یگوش

 يرو.... صورتم کبود شده بود... مرتب کنم کمیتا موهامو  ستادمیا نهیآ يجلو.... نمیو در کنارش بب یکس

 میشونیهم باعث شد تا پ نیهم... نیکه داشتم خوردم زم يا جهیبخاطر سرگ شبید... زخم شده بود میشونیپ

خواستم  یشانس آوردن که نم... هم داشتن ینینا کس ها چه دست سنگ مایخودمون یول....زخم بشه

 ...کارشون کنم یچ دیدونستم با یمگر نه م...بزنمشون

با  نکهیردم و رفتم تو بعد از او پارك ک نیماش... شرکت بودم يجلو 12سر ساعت ... که شدم راه افتادم آماده

 یاز عل يخبر... زشینشسته بود پشت م شهیآرام مثل هم... کردم رفتم تو اتاقمون کیسالم و عل یمیخانم عظ

 ... احتماال باز رفته بود طبقه باال... نبود

 ..سالم -

 ...سالم -آرام

من بودم  دیشا... عوض یو جاشو با نگران دیپر ينگاهش اون تند نکهیبه محض ا یتند جوابمو داد ول یلیخ اول

 ...کردم یم یباف الیخودم خ يکه داشتم مثل بچه ها برا

سرمو آوردم ... کردم یآرام و رو خودم احساس م رهیهنوز نگاه خ... نشسته بودم و مشغول کار بودم زمیم پشت

 ..کردم ریباال و نگاهشو غافلگ

 ..نه؟... خوشگل شدم  -

 ...نداشت که بده یجواب چیرد هک یفقط نگام م آرام

 .؟يبال رو سرم آورد نیحاال دلت خنک شد که ا...اد؟یبهم م يکبود -

 یخصوص یتو که تو زندگ ریتقص ستیمنم ن ریتقص... يو کتک بخور ادیبال سرت ب نیخواستم ا یمن نم -آرام

 ...یکن یمن دخالت م

 ...نینداشت يریتقص چیشما ه... نیگ یشما درست م... بله -

 ...از در اومد تو یموقع عل همون

 ...؟يشد ينطوریتو چرا ا... م...سال -یعل

 ...دعوا کردم... سالم  -

 ...یخوره اهل دعوا باش یاصال بهت نم -یعل

*** 
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 ...ستمیچون ن -

 .حاال سر پس دعوات شد؟... ؟يدعوا کرد یچ يپس برا -یعل

 ..وس مردم شده بودم خودم خبر نداشتممزاحم نام نکهیمثل ا -زدم و به تمسخر گفتم پوزخند

 ...گرفته بود کردم نییبه آرام که سرشو پا ینگاه

 ...؟یچ یعنی -یعل

 ..سو تفاهم بود... کنن یم جادیفکر کرده بودن دارم مزاحمت ا... بابا یچیه -

 ..زدن آش و الشت کردن اون وقت سو تفاهم بوده؟ -یعل

 ...درد نکنه شیدست باعث و بان.. که افتاده یاتفاق گهید -

 ...بود که آرام متوجه بشه نیمهم ا...گم یم یشد که من چ یمتوجه نم یعل

 ..ایخل شد -یعل

بود  یساعت کی....میباال و منو آرام باهم تنها شد يدادن گزارش ماهانه رفت طبقه  يبرا یاز وقت ناهار عل بعد

 ...دمیو که ذهنمو مشغول کرده بودو پرس یهوا اون سوال یدفعه ب کی... میکرد یکار م میکه داشت

 ..خوش گذشت؟ شبید -

 ...گفت دادیهمونطور که داشت کارشو انجام م آرام

 .بهم خوش گذشته باشه؟ دیبا یچ يبرا -آرام

 ...که خوش بگذرونه رونیب رهیاصوال آدم م -

 ...به صورتم نگاه کرد آرام

 ...یلیآره خ -آرام

 ...گفت خوش گذشته یکرد م یتورم نگاه م....دمش يکفر

 ..؟یکن یدعوتشو قبول م رونیب يشام باهاش بر يازت بخواد برا یهرک -

 ..چرا که نه... که بشناسم یهر کس -آرام

 ...؟یکن یقبول م... شام دعوتت کنم  يمنم برا -

 :آروم گفتم...نداد یجواب...لحظه جا خورد کی

به هم  یزمان هیباشه  یهرچ... برات آشنا ترم ارشیفکر کنم من از ک... ؟يدیشب به من هم افتخار م کی -

 ...میمحرم بود
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 :از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم...رفت یکم کم تو هم م اخماش

 .یمیقد يآشنا هیبه عنوان ... ؟يدیافتخار م -

 ..تونم قبول کنم یمن نم -آرام

 ...چرا؟ -

 ...ادیچون ازت بدم م -آرام

 کی یبود که حت یانقدر واقع... بهم زد يحرف و جد نیانقدر ا... باشن روم ختهیکه سطل آب سرد ر انگار

 ...گهیدرصد هم فکر نکردم که داره دروغ م

 ...اد؟یانقدر ازم بدت م -

هر روز صبح ... ه؟یبهت چ قایحسم دق یبدون يخوا یم... هم هستم زاریبلکه ازت ب ادینه تنها ازت بدم م -آرام

دوست .. خواد بهت سالم کنم یدلم نم یحت...کنم یو به زور تحمل م یو که توش یاناق...سر کار امیبه زور م

 ....يدارینمدونم چرا دست از سرم بر  ینم...ازت متنفرم...نمتیبب یندارم حت

تو تمام مدت فقط ... ه از خودم متنفر شدمحرف هارو بهم زد ک نیانقدر با تنفر ا... گفت ازم متنفر بود یم راست

 ...رونیحرف هاشو که زد از اتاق رفت ب... زدم یپلکم هم نم یکردم حت ینگاهش م

 یشرکت آزارش م نیدارم با بودنم تو ا دیشا... ادیانقدر ازم بدش ب... آرام انقدر ازم متنفر باشه... شد ینم باورم

 ...بدم؟ يجواب دلمو چطور یول...بشه تیآرام و بازم اذ خوامیمن نم... دم

*** 

از آرام  یمن و عل يانقدر پرو بود جلو... دوباره اومد شرکت ارشیهفته از اون روز گشت تو اون دوهفته ک دو

 یدفعه هم مطمئن بود داره با من لج م نیا... بار هم آرام قبول کرد نیا... رونیدوباره دعوت کرد تا باهم برن ب

 یشد که عصبان ینم لیدل نیا یول... ادیخوشش نم ارشیگفته از ک یبودم که آرام م دهیشن یچون از عل... کنه

 يجلو... دیکش یالدنگ خجالت هم نم کهیمرت... وردیدر م ارسیکه ک ییها يمخصوصا با اون لوس باز...نشم

 ...زد یداشت مخ م گهیدوتا مرد د

تونستم صبر  ینم گهیمن د... فرصت هیفقط ... مفرصت بود هیمنتظر ... و سرکوچه پارك کرده بودم نیماش

داشتم به برگشتش  يدیاگه ام.. مهم نبود نایا... شد یدو ماه گذشت رفتار آرام روز به روز باهام بد تر م... کنم

 میعصبان يبودنش به قدر... ارشیوجود ک... داالن واقعا برام سخت بو یول... کردم یرو تحمل م نایصد برابر ا

 ...خواست گردنشو بشکنم یکرد که دلم م یم
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 بشیتعق یاصل ابونیتا سر خ... زدیدستش بود و داشت با تلفن حرف م شیگوش... رونیاز در خونه اومد ب سحر

سحر هنوز ...جلوش ترمز کردم... هم زدم میدود نکیسرم و ع يکالهمو گذاشتم رو...بود یمنتظر تاکس... کردم

 ...از گوشش دور کرد یزد گوش یداشت حرف م

 ..عصریول دونیم -سحر

 ..تکون دادم و سحر سوار شد دییتا يبه نشونه  سرمو

**** 

 ...نه آرام که سرش شلوغِ... به سهند گفتم... نه بابا -سحر

 یچ يآرام برا...حرف هاش يهمه  دنیزد و سخت بود شن یآروم حرف م یلیسحر خ...کردم زیهامو ت گوش

 ...سرش شلوغه؟

 یباشه حاال بهش دوباره م...نتشیخواد بب یهر روز هر روز م... زونهیاز بس که آو.... پسر لوسترِ نینه ا -سحر

 ...خداحافظ... قربونت...گم

 ..نتش؟یخواد بب یم یک -دمیتلفنش تموم شد پرس تا

 ...بله؟ -گرد شد چشماش

 ...نه؟یخواد آرام و بب یم یک -سوالمو تکرار کردم دوباره

 ...شما سرت به کارت باشه آقا محترم -اخماشو تو هم کرد سحر

 ...شوکه شده بود..شناختتم نکهیمثل ا... به عقب نگاه کردم نهییاز آ... از رو چشمم برداشتم نکمویع

 ...باهاتون حرف بزنم دیسحر خانم با... آره مهردادم -

 ...؟يمسافر کش جا زد يتو خودتو جا..تو... تو -سحر

 ...تونتم باهاتون حرف بزنم؟ یم... ممجبور بود -

 ...با شوهر سابق دوستم حرف بزنم؟ دیچرا با -سحر

 ..دارم یکارِ مهم.. کنم یسحر خانم خواهش م -

 ...حتما راجب آرامِ؟... ؟يچه کار -سحر

 ...بود که با شما صحبت کنم نیتنها راهم ا... زاره حرف بزنم ینم...بله -

 ..ف نزنهخوب حقم داره باهات حر -سحر

 ..ن؟یساعت وقت دار کی....دونم یم -
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 ...تلفن بزنم هی دیبا -سحر

باورم ... شاپ نگه داشتم یکاف هی يو جلو نیمن هم ماش دادیم رییو قرارشو تغ زدیداشت با تلفن حرف م سحر

 میداد کیسفارش قهوه و ک نکهیبعد از ا.... تو میو رفت میشد ادهیبا هم پ...قبول کرده بود يزود نیشد به ا ینم

 ..سحر گفت

 ...دییبفرما... خب -سحر

 ... کنم یبدم با شما معذرت خواه يراجب اون رفتار ها دیاول از همه با -

 آقا ستین یبه عذر خواه يازین.. ستمین ییا نهیمن آدم ک -سحر

 ...خوام ینداشتم و بابت رفتارم عذر م یدر هر صورت من رفتار درست -

 ...میدر مورد آرام قرار بود حرف بزن...میبگذر - کون دادسرشو ت سحر

 ...نیشما خونه بود...ادتونِ؟یبردارم  لمویآرام تا وسا يکه اومدن خونه  ياون روز -

 ...چطور؟..ادیم ادمیبله  -آورد  یم ادیانگار داشت به ..کرد زیر چشماشو

 لمیوسا یدفتر خاطرات آرام هم قاط... بر داشتم لمویوسا یوقت... تخت آرام بود ریز لمیباشه وسا ادتونیاگه  -

... خواستم بخونمش یاول نم... دمیجد يکه اومدم تو خونه  شینزدم تا چند ماه پ لیمن دست به اون وسا...بود

... کردمیاول باور نم... دیوح هیسر قض دمیرس نکهیا تا.... کم کم ازش خوندم یوقت یول... از آرام متنفر شده بودم

... من... من... تونست اطالع داشته باشه یافتاده بود که آرام از همشون نم یاتفاقات... نه کامال درسته دمید یول

 ...یول... دنبالش گشتم یلیاشتباه کردم خ دمیفهم یوقت

 ..داره؟ يا دهیچه فا گهید نایا -کرد یتلخ يخنده  سحر

 ...خوام آرام بازم یمن م -

کار  یبا آرام چ یدونیتو م.. بخشتت؟ یاشتباه کردم آرام م یتا بگ يفکر کرد... ؟یبازم چ -شد یعصبان سحر

 ...؟يکرد

 .... خوام جبران کنم یمن م -

 ..مثل اون دفعه؟ -سحر

اون ...بودم یمن عصبان... کرد یفکر و م نیمن بود ا يهم جا يهر مرد یول... کنم هیخوام خودمو توج ینم -

 یوقت... اومدم خونه آرام دیبا هزار ام یوقت یدونیم... خواد بهم فرصت بده ینم که دیموقع فکر کردم بخاطر وح

ساعت تمام منتظر آرام  کی... دم؟یکش یچ دمینو ش دیوح غامیآرام جوابش مثبت باشه اومدم و پ نکهیا دیبه ام
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... ندادم صیو تشخ دیوح يصدا یشده بودم که حت یانقدر عصبان... و گوش کردم یلعنت غامیبودم هزار بار اون پ

 ياون روز... با سهند حرف زده بود با من حرف نزده بود دیاگه وح... سهند از کور در رفت... يخود تو غش کرد

چون فکر کردم داره  دیشا... دونم چرا باورنکردم ینم... من باور نکردم یدادم بهم گفت ول قکه آرام و طال

 يتا حاال شده به معنا... نبوده که به خودمو سرزنش نکنم يارم روزکه دفترشو خوندم د ياز روز ... گهیدروغ م

 ...که با آرام کردم ییبه خاطر تمام کارا... مونمیسحر خانوم من واقعا پش... ؟یباش مونیپش یواقع

 ؟یگیبه من م نارویچرا ا - سحر

 ...یاگه تو کمکم کن... زاره باهاش حرف بزنم یآرام نم -

... نکن کیخودتو کوچ... یکنم دور آرام و خط بکش ي شنهادیبهت پ... ادیبر نم یکمکنه مهرداد از من  -سحر

 ..بهت نداره؟ يعالقه ا چیه گهید یوقت یکن شیراض يخوا یچطور م... ارهیاسمتو ب ستیحاضر ن یآرام حت

اگه با ... نه ایکنم  کیخودمو کوچ ستیبرام مهم ن... خوام شانس خودمو امتحان کنم یم... کنم یخواهش م -

آرام هر  یول...اشتباه کردم یلیبا ارام خ یمن تو زندگ...نداره یتیاهم چیکردن خودم آرام برگرده برام ه کیکوچ

خوام  یاالن م یول...من قدر ندونستم...بانم بودهیهوامو داشته و دورادور پشت شهیدفعه از اشتباهاتم گذشته هم

 ...جبران کنم

... جواب از سحر هیمنتظر ... منتظرچشم دوخته بودم به سحر... کرد یشت فکر مانگار دا... سکوت کرد سحر

آرام و سحر سر خورده  يبا حرف ها...تونستم انکار کنم  ینم... تونست کمکم کنه یبود که م یسحر تنها کس

مطمئن  ییوراج هی نکهیبا ا...بود یسختسر  بیرق... ارشیهم تنفر آرام نسبت به خودم، هم وجود ک.... شده بودم

 دیخودش تهد نیکشه و ا یزود عقب نم ارشیدونستم که ک یم نمیا یول ادیبودم که آرام ازش خوشش نم

 ....بود یبزرگ

 یانگار م... مو شکافانه نگاهم کرد... زیم يفنجون قهوه اش گذاشت رو... از قهوه اش مزه کرد یکم سحر

 ...خواست مطمئن بشه

 ..؟يومدیجلو ن يا گهید زیچ يبرا ندفعهیاز کجا بدونم ا... ؟یمونیاز کجا بدونم واقعا پش -سحر

 ..مثال؟ یچ يبرا -

وجود داره که بخواد سر  ینیچه تضم...؟یِچ يدفعه برا نیا... يبا آرام ازدواج کرد نیزم ياون دفعه برا -سحر

 ....کنم؟ سکیآرام ر یزندگ
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 دیدون یدونم م ینم... آرام خودمو به آب و آتش زدم فقط و فقط بخاطر عالقه ام به... خورم یبه قرآن قسم م -

 یبازم م یکشه ول یچند سال طول م رمیتونم ازش پس بگ یم... دیمن و باال کش يکاوه پول ها یول... نه ای

 ... نکنم یاقدام چیدادم که ه لکه برام در کنار آرام جور کرد بهش قو یدر عوض شغل یول... تونم

 ..؟يزار یمنت که نم -از ابروهاشو باال انداخت یکی سحر

فقط .. ستیکه حق کاوه ن يهمونطور... اون پول ها حق من نبود... ستیدر کار ن یوجه منت چیبه ه..نه...نه..نه -

 ...جز عالقه ام وجود نداره يا گهید زیچ چیخواستم بهتون ثابت کنم که ه

هرچند که ...یبرات جور کنم تا حرفاتو به آرام بزن تیموقع هیتونم  یم... دم یمن قول نم یول... باشه -سحر

 هنوز بهت اعتماد ندارم

 ...در حقم يکرد يخواهر... کنم یجبران م -

 ..یکن یرو هم راض ریسهند و ام دیبا...کردن من اول کاره یراض... هنوز تموم نشده -سحر

 ..اونا؟ یچ يبرا -

 یو سهند و راض ریام دیبا... رِیبگ یخواد مهمون یبه مناسبت سالگرد ازدواجش م ریام گهیهفته د کی -سحر

 ...یفکر شو بکن یِسخت تر از اون یلیکردنشون خ یراض...تا تورو هم به جشن دعوت کنند یکن

 ...؟یاگه قبول نکردن چ -

 ...یکن شونیتا کمکت کنم راض يبهم بد یقول هی دیاول با -سحر

 ...یکه بگ یهر چ -

 خوام با وجودت دوباره ضربه بخوره ینم...نشه داتیدور و برش پ گهیو د ياگه آرام نخواستت بر -سحر

 ...سکوت کردم یکم... سخت بود یلیخ

 ...نداشته باشم يدیام چیه گهیکه د رمیم يروز -

 ...یکن تیخوام آرام و اذ یمن نم -سحر

 ....جبران يفرصت بخوام برا هیدم فقط  یقول م -

 ...کنم یکنم و کمکت م یرو قولت حساب م.. باشه -سحر

 ...کنم یجبران م -

 ...رونیب میشاپ اومد یکاف از

 ...حرف بزنم؟ ریتونم با سهند و ام یم یک -
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 ...یحرف بزن دیاگه نشدن خودت باهاشون با چیشدن که ه یزنم اگه راض یمن باهاشون حرف م -سحر

 ...بهم خبر بده ریگپس شمارمو ب... دستت در نکنه... باشه -

بعد از مدت ها احساس ... دوستش و خودم رفتم خونه شیبعد رسوندمش پ... میهامونو رد و بدل کرد شماره

داد و گفت فردا با سهند و  جیسحر بهم مس... تر شدم کیقدم به آرام نزد کیکنم  یاحساس م... داشتم یخوب

دختر  نیچقدر من راجب ا... بودم ونیواقعا بهش مد.. مازش تشکر کرد.... دهیو خبرشو بهم م زنهیحرف م ریام

درست  یول... کنه ییخواد خود نما یدختر جلف و سبک که فقط م هیکردم  یفکر م شهیهم... کردم یاشتباه م

 ...داشت یآرم دوست خوب...برعکسش بود

*** 

 ...اومد یکه عل دینکش قهیدق کی... زمیگذاشتم تو کشو و رفتم پشت م عیو سر گل

 ..سالم -

 ..داداش؟ یبه آق مهرداد خوب -یعل

 ..خونه یخروس م یکبکت که حساب... يقربونت تو بهتر -

 ..هیخوب یلیامروز روز خ...اوف -یعل

 ...؟یشده سر حال یچ... اون که بله -

 ...بشمار...نهیتونه بب یدوما کور شود هر کس که نم... سر حال بودم شهیاوال من هم -یعل

 ...يخاله زنک ها شد نیا هیشب یجون عل -کردم يبلند ي خنده

 ....گردم یاز بس با تو م -یعل

 ..مشخصه -

نزدم و مشغول شدم  یحال حرف نیبا ا... که انقدر شاد هیمطمئن بودم خبر.. زشیو گذاشت کنار م فشیک یعل

گل و از کشو در آورد و  رونیاز اتاق رفت ب یعل یوقت شهیمثل هم.. بعد هم آرام اومد قهیچند دق... به کار

 یدونم چرا هنوز اون آرام م ینم... اشه يمهر یکردم به ب یدونم چرا عادت نم ینم... انداخت تو سطل آشغال

داره ... کرد ینم يا گهیکرد و جز تحمل کردن کارِ د یخواستم که دوست داشت و در مقابل کار هام سکوت م

 ..ندارهدوستم  گهیکه آرام د شهیکم کم باورم م

 ...جواب دادم... رو به روم نشسته بود قایآرام دق... زنگ خورد سحر بود میگوش

 ...بله -
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 ...؟یسالم خوب -سحر

 ..؟یسالم ممنون شما خوب -

 ..خواد باهات حرف بزنه یسهند م یول... کردم شونیزنگ زدم بگم که به زور راض... یمرس -سحر

 ..نمش؟یم ببتون یم یباشه حتما ک...واقعا ممنونتم -

 ..باهاش صحبت کن يخوا یم نجاستیاالن ا -سحر

 ..باشه -

 ..سالم -سهند

 ...نیخوب هست... سالم  -

 .. نمتیجا قرار بزار بب هیامروز ... یمرس -يخشک و جد سهند

 ..خوبه؟ 6باشه ساعت  -

 ...کجاست؟ یدون یکافه طهران م... آره خوبه -سهند

 ...اونجا امیم6... آره بلدم -

 اریمطمئنتم ب ياز دوستا یکی -سهند

 ..؟یچ يبرا -

 ...ضامنت بشه نکهیا يبرا -سهند

 ...امیباشه م -

 نیچون اول... تعجب کرده دیشا... کنه یو که قطع کردم نگاهم به آرام افتاد که داره مشکوك نگام م یگوش

 ...خوره یزنگ م میکه گوش يِبار

... رفتم تو کافه منتظر نشستم... بودم دهیزود تر رس کمی... گذاشتمکافه قرار  يزدم به هومن و باهاش جلو زنگ

آرام با من  شهیم یعنی ایخدا... کرد یکه آدمو جذب م ییاز اون فضا ها... داشت یکیو کالس کیتار يفضا

 ...نجایا ارمشیبار م هیاگه برگرده ... کنه؟ یآشت

 ...؟يمنتظر بود یلیخ... سالم -هومن

 ... شهیم يا قهیدق10... سالم -

 ..خبر؟ یچ -هومن

 ...یچیه -
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 ..؟ينکرد یشرفتیپ چیه -هومن

 ...آرام بهم گفت ازم متنفر... نه پس رفت هم کردم -دادم رونیب نفسمو

 ...حق هم داره -هومن

 ...رونیصدا دار فوت کردم ب نفسمو

اون  نکهیا... ده؟یمه عذابم ماز ه شتریب یچ یدون یم... نکرده بودم تشیکم اذ... دم یبهش حق م... دونم یم -

 دمیدونم چرا نفهم ینم... آنا خودشو چسبوند بهم... ارهیسرم ب یخواد چ یخواست بهم بگه کاوه م یکه م يروز

 ..تابلو بود یلیخ فتارشر نمیب یکنم م یاالن که فکرشو م... نقشه است نایا يکه همه 

 ...دتیبخش دیشا... درست کن ندتویفکر گذشته نباش آ... الیخیب -هومن

تونم  یارام نم يجا زارمیخودمو م یوقت...بودم دیتو اون لحظه واقعا نا ام... کالفه بودم... دمیتو موهام کش دستمو

 :گفتم دانهینا ام...چقدر پست بودم نمیب یکنم م یگذشته رو مرور م یوقت..طرفمو ببخشم

 ...دونم ینم -

 ...به فکر خودتم باش کمی... ؟يشدداغون  یفهم یخودت هم م -هومن

**** 

 دیمارو د... کنه دایدستمو بلند کردم تا مارو پ... گشت یداشت دنبالمون م... که از در کافه اومد تو دمیو د سهند

 ...رو به سهند گفتم میسفارش داد نکهیبعد از ا...زینشست پشت م... و اومد سمتمون

 ...سهند برادر دوست آرام... ساله ام15هومن دوست  -

چقدر با ... میبا هم خوب بود یلیخ ادمهی.. دیرس یبه نظر م يجد یلیسهند خ... و هومن با هم دست دادن سهند

همون موقع دست از آزار و ... گشتم به اون روز ها یکاش بازم بر م... میدیخند یو م میکرد یم یهم شوخ

 ...بود تا االن شتریشدنم ب دهیبخش يبرا دمیام... اون موقع آرام دوستم داشت... داشتم یهام بر م تیاذ

 ...یباهام حرف بزن یخواست یم -

 ..درسته؟... يسحر بهم گفت که دفتر خاطرات آرام و خوند  -سهند

 .. اره خوندم -

و  يبه آرام عالقه دار یروز بفهم هی نکهیا... یکن دایبه نظرم عذاب وجدانت باعث شده به آرام عالقه پ -سهند

 ..گم؟ یدرست نم... مسخره است يدوستش دار
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عالقه ام  هیبعد از اون قض... خواستم باور کن یخودم نم یمن به آرام عالقه داشتم ول... ستین نطورینه ا -

متوجه شدم  دفترشو خوندمو یوقت... کنار گذاشته دیکردم منو به خاطر وح یفکر م... شد به نفرت لیبهش تبد

اگه از اول ... دونم یمقصر م یمن خودمو به خاطر همه چ... آرام یچه کردم با زندگ دمیتازه فهم... اشتباه کردم

... سحر یزندگ... دیرس یفکر سو استفاده ازش به ذهنش نم... دید یآرام و تنها نم دیاگه وح... با آرام بودم

 ..من متاسفم.... شد یخراب نم دیشا... تو یزندگ

 ... دیبه صورتش کش یدست سهند

اونا هر دوشون ... نطوریهم هم دیجدا شدن سحر و وح... به تو نداشت یاز هم ربط مایجدا شدن منو س -سهند

 ومدمین...ییا گهید زیحرف من چ یول...میآرام شد بهونه تا ما طرفمونو بشناس ییتنها... جنسشون خراب بود

 گذشته و مرور کنم

 ..ه؟یچ قایحرفت دق -

فقط اومدم که  ستیآرام به من مربوط ن یشخص یزندگ... شما باشم ونیخوام م یمهرداد من نم نیبب -سهند

حاال که آرش ... خواهرشو خواد یآرام باشم که فقط خوشبخت يبرادر برا هیخوام مثل  یم... فهمت کنم ریش

 ...کرد یکارو م نیه آرش هم بود هممطمئنم اگ... آرش باشم يخوام جا یم ستین نجایدونه و ا ینم ویهمه چ

 ...آرام بشم؟ کیکه حق ندارم نزد یبگ... ؟یبگ یچ يخوا یم -

از آرام انتظار ... که بهت بگم يایگفتم ب... دخالت کنم شیخصوص یخوام تو زندگ یگفتم که من نم... نه -سهند

که حق  یدونیم... بتونه ببخشه یدونه تورو ک یخدا م... دیسال بخش کیآرام منو بعد از ... بخشش نداشته باش

خوام دوباره  ینم... کرد با موندنت عذابش نده ترد یوقت... يخوام بگم اگه واقعا آرام و دوست دار یم... داره

 ..گم؟ یم یچ یفهم یم... نیبه زم زدیتو آنا فقط زل م دنیکه بعد از د یبشه اون ارام

 ....د؟یو دمنو آنا ر یآرام وقت -دمیپرس متعجب

بال  نیخوام دوباره ا ینم...متحرك يشده بود مرده ... داغون شد یواقع يحد بدون که به معنا نیدر هم -سهند

 ادیسرش ب

 ...بدم حیتونم توض یم... میباهم نداشت يرابطه ا چیمنو آنا ه... بودن دهیآنا و کاوه برام نقشه کش -

 ....هم نه دیشا...ببخشدت دیشا یبه آرام بگ دیبا... آرامِ.. رهدا ازین حاتتیکه به توض ستمین یمن اون -سهند

 ..که حال خرابم و دستشو گذاشت رو شونه ام هومن

 ...کنه نگران نباش یقبول م -هومن
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 ..بد جور دلش شکسته... سخته یلیکارت خ یول... قبول کنه دیشا -سهند

 ...بتونم حرف هامو بهش بزنم یتو مهمون دوارمیام..دونم یم -

 ریکه هومن و ام میدینشون م يهم جور یتو مهمون نیایشما با هومن ب... هم یمهمون يبرا... دوارمیام -سهند

 ..یتو اون مهمون ياومد یبا هم دوست بودن و تو به طور اتفاق

 ...خوبه -هومن

 ...و لواسونباغِ ت هیتو ... کنم یمونه آدرسش که برات اس ام اس م یم -سهند

 ...ممنون -

 یلیدونم که آرام خ یم نویفقط ا... بدونم ویخوامم همه چ ینم... يکرد کاریدونم با آرام چ ینم قایمن دق -سهند

یباش دواریام یتون یاز اون عالقه هنوز درش باشه م ياگه ذره ا... دوستت داشت... 

 ...دمینکش یمنم کم سخت.. دوارمیام -

بسه خودمو سرزنش  گهید... بس بود... داشتم ییبه تنها ازین... از هومن هم خواستم که تنهام بزاره... رفت سهند

کنم که ارام  يکار دیاالن با... تونم خودمو سرزنش کنم یانقدر کارام بد بوده که تا آخر عمر هم م... کنم

شد  یکه پخش م یتوجهم به آهنگ... دمیر کشس لخقهوه مو ت.. فرصت دوباره هی... فرصت بده هیبهم ... برگرده

 ...جلب شد

 شمیاز همه دلسرد م کنمیبه تو فک م یوقت

 شمیاز تو دارم سرد م ابونامیخ يتو تنهام

 زنهیتو با من قدم نم الیبجز خ چکسیه

 هنوز سرت رو شونمه یکنارم کنمیم حس

 روزا بدون تو شکل همه نجایا

 جهنمه امیدن دونهینم یچکیه

 حس مبهمه هیتو به من  احساس

 تو مرگ من مسلمه یب

 شهیراحت باهات حرف بزنم هم تونمینم

 زنمیتو با همه حرف م از

 تو تنها حس و حالمه حس
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 تو مرگ من مسلمه یب

 بودن با تورو دوره کردم يبه لحظه  لحظه

 خدا رو هم خسته کردم من

 کردم هینشستم و عکس تو غرق گر تنها

 رو به مرگم گهید

 گردمیگردم بگو بر م یمبر بگو

 کوبمیبه بالش مشت م خوابمیم هیبا گر شبا

 چقد سخته که مجبورم بگم خوبم یدون ینم

 دهیتورو م يسال بگذره بازم تنم بو هزار

 هرگز یچکسیه دروغه

*** 

 یاوک یهمه چ... بار خودمو چک کردم نیآخر يبرا.. در خونه يجلو دهیداد که رس یکال هومن نشون م سیم

.. عطر محبوب آرام... گردن يزدم رو سیادکلن برداشتم و چند تا پ ي شهیش... زدم یعطر م دیبود فقط با

کت و شلوار ... بردم االموهامو همه رو به سمت ب... کردم غیت شیصورتمو ش... امشب سنگ تمون گذاشتم

 پمیبودم ت دهیپوش یمشک راهنیپبا ...یکت و شلوار جذب مشک... دمیرو پوش مِیدوران مرفه ادگاریمارکمو که 

کروات شدم و فقط دو  الیخیب.... گفت یمامان هم بهم م نویا ومدیبهم م یلیخ یمشک... شده بود یکامال مشک

درو باز کردم و ... منظرم نشسته بود نیماش يهومن تو... رونیزدم ب ونهاز خ...باز گذاشتم رانمویپ يباال يدکمه 

 ...سوار شدم

 ...؟يخواستگار يبر يخوا یمگه م... هم بهم زده یپیاوه آقا رو چه ت -هومن

 ...به آرام داره اگه خوش اخالق باشه چرا ك نه یبستگ... من که از خدامه -زدم لبخند

تاسف تکون  يبه نشونه  يسر...کرد یم یرانندگ شیشگیبا اون ژست هم... و به حرکت در آورد نیماش هومن

 ..داد

 ..شهیراحت م المیخ رمیمن برات زن بگ... قیرف یه -هومن

 ...ره؟یبگ یک يریاون که صد البته تو برام زن نگ -

 ...ده؟یبهت زن م یاصال ک -زد رو شونه ام هومن
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خودم که چالق ...یباال بزن نیمن آست يخواد تو برا ینم...يزد یم لیخودتو ب يباغچه  يزن بود لیتو اگه ب -

 ستمین

 ...به موقعه اش قیرف میزنیهم م لیب -هومن

 ...نا محسوس زدم پس کلش یلیخ... شیصندل يگذاشتم رو دستمو

 ....يعورضه ها ندار نیتو از ا -

بود که وسطش ساختمون  یبزرگ بایباغ تقر... باغ درو برامون باز کرد داریسرا.... به باغ میدیساعت رس کیاز  بعد

 نیپارك کرد و از ماش گهید يها نیو کنار ماش نیهومن ماش... بود يو قهوه ا دیسف يبا نما ینو ساز و مدرن

 ...میشد ادهیپ

 ..یِقشنگ يالیو -هومن

هومن هم ...به مستخدم دادم مویدر بارون يجلو...میرفت الیبا هم به سمت در و... کردم دییسر حرفشو تا با

 ..سمت ما ادیکه داره م دمیو د ریام... نطوریهم

 ...نیسالم خوش اومد -ریام

بعد از چند لحظه ... خواد کله ام و بکنه یمشخص بود که م یرفتارش کنترل شده بود ول...میدست داد ریام با

کرد به  مونیبعد هم راهنما... کرد یمارو به همسرش معرف ریام...ستادیا ریاومد سمتمون و کنار ام یدختر جوون

با ... بود ادیز یلیتعداد مهمونا هم خ... بود للفوق العاده مج یمهمون کی.. ساده نبود یمهمون هی... سمت سالن

 زیاز م یکیپشت  میبا هومن رفت... جز هومن کنار نبود ییآشنا چیتو اون لحظه ه... گشتم یچشم دنبال آرام م

 ..راه پله بود يرو به رو قایدق زمونیم... میها نشست

 ...حرفا باشه نیکردم خلوت تر از ا یفکر م -هومن

 ...منم -

مستخدم ...بپوشه؟ یخواد چ یآرام م...لحظه دلهره گرفتم هی...ومدیانقدر شلوغ بود خوشم ن یمهمون نکهیا از

و  گاریلب به س گهیخواستم د یمنم که نم... نبود یدنیهومن که اصال اهل نوش... گرفت یدنینوش ینیجلومون س

که آرام و  زدمیداشتم با هومن حرف م ...ارهیکه برامون آب پرتقال ب میهر دومون ازش خواست... بزنم یدنینوش

 یشو نم يروسر... ارام دنید يتمام وجودم شده بود چشم برا...نییپا ادیکه همراه سحر داره از پله ها م دمید

تر از  بایز... موهاش مشخص بود يسرش و فقط جلو يکاله شده بود رو هیبسته بود که شب یدونم چه مدل

پاشو  یبود لخت دهیکه پوش یتا زانو بود و با ساپورت شیکه بلند یطالئ یشکم راهنیپ... شده بود شهیهم
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بر عکس .. کرد یبا همه فرق م شیهمه چ... کردم یم ششیتو دلم ستا... پاشنه بلند يپوشونده بود و کفش ها

 ...کیبود هم ش دهیلباسش هم پوش یمهمون يتو يدختر ها

 ...ش؟یناسش یم... کنار آرام خانوم؟ هیاون دختره ک -هومن

 ...گهیدور بر آرام نگاه انداختم سحر بود و سه چهار تا دختر د به

 ...؟یگ یکدومو م -

 ...دهیپوش یمشک قهیتنشِ روشم جل دیبلند سف نیآست راهنیکه پ یهمون -هومن

با  دیسف يمدل مردونه  راهنیپ... شلوار تنش بود زیچشمم به سحر افتاد که بل... گهیو م یک نمیکردم بب نگاه

 ...کرده بود یسرش دم اسب يموهاش هم ساده باال...یو شلوار مشک یمشک ي قهیجل

 ...؟یگ یسحر و م -

 ...؟يهمون دوستش که باهاش حرف زد... اسمش سحر؟-هومن

 ...آره -

 :آرام

نه امکان ... جفت چشم آشنا هیکه چشمم خورد به  زدمیحرف م لشونیفام يبا سحر و چند تا از دختر ها داشتم

چقدر .. شینگاهم افتاد به بغل دست... کرد یداشت زل زل منو نگاه م...کرد؟ یکار م یچ نجایمهرداد ا... نداره

... ه داشت اولش... بود؟ یاسمش چ... روستا میهمون دوستش بود که باهم رفت نیا... آهان...اش آشنا بود افهیق

 ...کردن؟یکار م یچ نجایا نایا... آره هومن بود... هومن... نه نه...ون؟یهما

 ..ما؟یزنیبا تو حرف م میدار ییهو آرام کجا -سحر

 ..هان؟ -

 ...هان نه بله -سحر

 ..که هست ینیهم -

 سحر يتا رفتن زدم به پهلو.. به خودشون بدن یتکون هیو ستاره بلند شدن تا برن وسط به قول خودشون  میمر

 ..دردم گرفت چته؟ يهو -سحر

 ...نجاستیسحر مهرداد ا... درد يهو -

 ...؟ییییچـــ -ابروهاشو باال داد سحر

 ...نجانیمهرداد و دوستش ا -
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 :دیپرس يجد یلیخ... مهرداد و دوستش بود زیپشتش به م سحر

 ..دوستش خوشگلِ؟ -سحر

 ...آره چطور مگه؟ -

 ...تر کیکلشو آورد نزد سحر

 ...زنم تو هم برو تو کار مهرداد یرم تو کار دوستش مخشو م یمن م.. نهیخب نقشه ا -سحر

 ...یگ یاه سحر چقد چرت و پرت م -

 يبو... نگاه به خودت بنداز هی...رتمونیبگ ومدین یکس میدیبدبخت ترش... حرف منو گوش کن... ساکت -سحر

 ....عالم و برداشته يهمه  تیدگیترش

 ...کنند یکار م یچ نجایا نایدوست داشتم بدونم ا یلیخ... که نگاه به مهرداد انداختم یچشم ریز

 ...کنند یم کاریچ نجایا نایبرو از سهند بپرس ا... سحر -

 ..بدونه؟ دیسهند از کجا با -سحر

 ...ربپرسیخب از ام -

 ...خودت بپرس -سحر

 ..گه؟ید یکن تیاذ يخوا یاز اون روزاست که م -

 ...دلمون بازشه میدب يغر هی میبر ایب... اصال به ما چه -سحر

 ..حال ندارم خودت برو -

 ..نمیبلندشو بب... مگه دست خودت -سحر

در  يانقدر با سحر مسخره باز... دنیبه رقص میوسط سالن شروع کرد میمنو به زور بلند کرد و باهم رفت سحر

زوج  ياهنگ آروم پخش شد برا هیبال فاصله ... آهنگ که تموم شد... رفت ادمیکه مهرداد و به کل  میآورد

وسط سالن بودم ... سالن و کامل خاموش کردن يهم چراغ ها نیهم يبرا... خوان تانلو برقصن یکه م ییها

 ...شد کیبا لبخند بهم نزد... دمیمهرداد و پشت سرم د نمیبرگشتم که برم بش... که سحر و گم کردم

 ..مادام؟ نیدیافتخار م - مهرداد

 ...نمیخوام بش یم مخسته شد... ریخ -

 ..ن؟یبه بنده افتخار بد کمیشه  یحاال نم- مهرداد

 ...شه ینه نم -
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هنوز برام سوال بود ...نشسته بود زیرسوندم به سحر که تنها پشت م تیجمع ونیکنارش رد شد مو خودمو از م از

 باهاش رو به رو بشمخواست  یدلم نم نکهیبد تر از همه ا...گذاشته یمهمون نیپاشو تو ا يکه مهرداد چطور

 ..زد؟ بتیکجا غ -سحر

 ...افتاده بودم ریاون وسط گ-

ناراحت که .. نداشت یتیاصال اهم یول... دیرس یناراحت به نظر م... که اومد نشست سرجاش دمیو د مهرداد

 ...هست

 ..پاشه با من برقصه تونیکی -سهند

 ...باش یخاک...غلمبه استفاده نکن يتورو خدا انقدر از لغت ها...چقدر جنتلمنانه واقعا -

 ...آرام و با خودت ببر امیمن نم -سحر

 ...ام یخاک یکاف يمن به اندازه ...آرام پاشو -سهند

 نیاز دست ا کشمیم یمن چ...بلند کنم سهند دستمو گرفت و بلندم کرد یخودمو از رو صندل نکهیاز ا قبل

 ...میدیرقص یم میو داشت میوسط سالن رقص بد...دوتا

 ...؟يدیمهرداد و د... سهند -

 ..آره -سهند

 ..کنه؟ یم کاریچ نجایاون ا یدون ینم -

 ...دعوتش کرده ریام... رِیدوست مهرداد دوست ام -سهند

 ...آهان -

 ..کنه؟ یم تتیحضورش اذ -سهند

 ...ستیمهم ن گهیبود و نبودش د.. نه-

 ..واقعا؟ -ابروهاشو باال داد يتا سهند

 ...واقعا -

 وهیآبم وانیو با ل نییمهرداد سرشو انداخته بود پا..و رفتم نشستم سر جام دمیهم با سهند رقص گهیدور د کی

 ..کرد یم ياش باز

 ...بهت بگم يزیچ هی دیآرام با -سحر

 ...بگو -
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 ...خواد باهات حرف بزنه یمهرداد م نیبب...مهرداد ازم خواست -من من کرد سحر

 ...اصال تو چرا؟...بشه؟ یکه چ -

 ...ازم خواست بهت بگم -سحر

 ...ندارم یمن با اون حرف -

 ...میتو باغ قدم بزن میبر ایپس ب.. باشه -سحر

 ..سرما؟ نیتو ا -

 ...نهیبه هم فشیک -سحر

 یور م شیبند داشت با گوش کیسحر ... و رفتم تو باغ میو پالتو هامونو از مستخدم گرفت میجامون بلند شد از

 ..رفت

 ..؟يدیم اس ماس ا یبه ک -

 ...تو باغ دنبالمون نگرده میریم میگفتم که دار... به سهند -سحر

 يتو سکوت گذشت صدا قهیچند دق...سحر هم مثل من سکوت کرده بود... میزدینزدم با هم قدم م یحرف گهید

 ...از پشت سرمون اومد

 ....خانوم دیببخش -هومن

 ...سمت هومن میسحر هر دو بر گشت منو

 ...نیایچند لحظه ب شهیسحر خانوم م دیببخش -هومن

کردم که هر لحظه  یمنم مثل احمق ها هاج و واج داشتم سحر و هومن و نگاه م... پشت سر هومن بود مهرداد

 ...شدنیدور تر م

 ..آوردم رتیبالخره تنها گ - مهرداد

 ..تو هم دمیکش اخمامو

 ...؟یکه چ -

 ...باال آورد میدستشو به حالت تسل مهرداد

 ...نگفتم يزیمن که چ - مهرداد

 ..؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 ...خوام باهات حرف بزنم یآرام م - مهرداد
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 ..باهام حرف بزنم زورِ؟ یمن نخوام کس-

 ...خوام اشتباهاتمو جبران کنم یمن م...کنم یخواهش م - مهرداد

گذاشته که  یباق يزیمگه چ...خواد جبران کنه یمونده که م یمگه چ...جبران... هه... کردم یکیریستیه ي خنده

 ..چقدر مسخره...خواد جبران کنه یم

 ...؟یجبران کن يخوا یم ویچ -

 ...باهات حرف بزنم دیآرام من با - مهرداد

 ..یزنیحرف م ياالنم دار -

 ..م؟ینیبش مکتین يرو شهیم - مهرداد

 ...راحتم -

 ...یتو بگ یهر چ - مهرداد

 ...که پام کرده بود باز ازش کوتاه تر بود یبا وجود کفش پونزده سانت... بود تادهیجلوش واس نهیبه س دست

 ..شنوم یم..خب بگو -

 ...بهت یلیبا من خ یدونم که تو زندگ یآرام من م - مهرداد

 ...مینکرد یما باهم زندگ... تند نرو... سایوا -

 ...هم بوده ياسممون که تو شناسنامه  - مهرداد

 ...ادامه اش؟... نبود یکردن یزندگ یول...بود که بود -

 ...من واقعا متاسفم که به حرفات گو... کردم يبد یلیدونم که خ یمن م...یتو بگ یباشه هرچ - مهرداد

 ...یبگ يزیچ ستیالزم ن... بسه همه رو گرفتم -

بودم رفتارم دست خودم  یعصباناون موقع ... به من حق بده...يکرد انتیکردم که بهم خ یمن فکر م - مهرداد

 ...آرام من دوستت دارم... قبول دارم...آرام من اشتباه کردم... نبود

 ونیم...ومدیخندم بند نم... خنده ام بلند بود که گوش خودم هم درد گرفت يانقدر صدا... خنده ریزدم ز بلند

 :خنده هام

 ...؟يدوستم دار -

 ...زیاز همه چ شتریب... باور کن- مهرداد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢٦٢ 

... گهیجور د هیجور بود نبودنش  هیبودنش ... سه سال نیتمام وجودم پر شده بود از نفرت ا... ام بند اومد خنده

 ...دستمو آوردم باال با تمام قدرتم زدم تو گوشش...شد یدونم چ ینم... من نداشت يبرا يزیمهرداد جز عذاب چ

برام  یچیه... نیتوه...ریجز تحق یول... خونه ات يو آرزو پامو گذاشتم تو دیبود که به هزار ام نیا يبرا نیا -

 ...نداشت

 ...تمام عقده هام سر باز کرده بود... دوم و زدم تو گوشش چک

 ...يگریبه فکر د یول يبا من بود... يقلبمو شکوند...يکرد انتیبهم خ نکهیا يبرا نیا -

 ...کرد ینم یحرکت چیه بود به چشمام همهرداد زل زد... سوم خوابوندم تو صورتش چک

خوردم که  یلیس نکهیا يبرا...همه فکر کنن من خرابم يباعث شد... ه ر ز ه... یبه من گفت نکهیا يبرا نیا -

 ..فقط.. من فقط... خوردم که حقم نبود یکتک... حقم نبود

چند وقت ... کردم یم هیم و زار زار گررو زانو هام نشسته بود... نیخودمو انداختم زم.. نتونستم ادامه بدم گهید

مهرداد نشست کنارم ... کردم یم یدونم که داشتم خودمو خال یفقط م... دونم ینم... نکرده بودم؟ هیبود گر

 ...دمیکش غیبا تمام قدرتم هلش دادم به عقب ج... بازومو گرفت

 ...متنفر...ازت متنفرم...بهم نزن فتویکث يدستا... گمشو -

 ...زمیزنم آروم باش عز یبهت دست نم... باشه.. باشه - مهرداد

 ...دمیکش یم غیهنوز ج یسوخت ول یم گلوم

 ...دست از سرم بردار...خوام آروم باشم ینم.. خوام ینم -

 ..به سمتمون دوهیکه داره م دمیسحر و د... شد شتریام ب هیهق و هق گر دوباره

 ...؟يکرد کارشیچ -سحر

 ...دیتنهامون بزار قهیکنم چند دق یهش مسحر خانم خوا - مهرداد

 ...رم ینم ییمن بدون آرام جا -سحر

 ...ندارم شیبه خدا کار... کنم یخواهش م - مهرداد

 ...بهمون دیرس هومن

 ...نشسته؟ نیچرا آرام خانم رو زم...شده؟ یچ-هومن

 نیشما هم با سحر خانم بر...هوا سرده... نهیبش نیمن آرام ببرم تو ماش يبد نتویماش چیسو شهیهومن م - مهرداد

 ...تو
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 ..رم تو هم دست از سر آرام بردار ینم ییمن جا -صداشو برد باال یعصبان سحر

 ...کرد یبود سحر و راض یهرچ... به سحر گفت یدونم هومن چ ینم

 ...قهیدق ستیفقط ب -سحر

 ...کمیمهرداد اومد نزد...نداشت یم تمومانگار اشک ها... کردم یم هیمن همچنان گر...گفت و رفت نویا سحر

 ...هوا سرده نجایا نیتو ماش میبر ایب - مهرداد

با کمک ...خوام یمن از تو کمک نم... قدرت نداشتم بگم به من دست نزن یحت... نداشتم یمخالفت چیه قدرت

 يدستمال کاغذ يجعبه ... نیخودشم رفت و از سمت در راننده نشست تو ماش... نشستم نیمهرداد تو ماش

که با گفتنش با به زبون  یطبم..مقدمه رفت سر اصل مطلب یمهرداد ب...چند تا دستمال برداشتم.. گرفت سمتم

 ...شد یآوردنش قلبم فشرده م

کرده  يبه خودم اومدم که چند بار ازش خواستگار یوقت... خوشم اومد میشد که از نس یدونم چ ینم - مهرداد

اون کاوه رو دوست ... فهمم یحاال م یدونستم چرا ول یاول نم... داد یم یجواب منفهر دفعه هم اون .. بودم

کلمه گفت  کیفقط  دتشیبار د نیاول يراب یوقت... به مامان گفتم میراجب نس یوقت... میبگذر...داشت نه منو

مامان ... زارمیم شیا پگفتم خودم پ... شدم الیخیمدت ب هیبعد از  یول... کردم یبا مامان لج م یلیخ لیاوا...نه

 مینس هیقض یوقت یول... که به نامش بود به نامم بکنه مویپدر هیاثر يها نیمهرشاد و تمام زم شیقرار بود بره پ

خوند که اگه پول  یگوشم م ریکاوه همش ز...رم ینم یکفش که تا ازدواج نکن هیپاشو کرد تو  ناومد ماما شیپ

 ...کرد یقبول م مینس ياگه پولدارتر بود.. یداشت

کردم به  یم هیهمونطور که گر.. منم ساکت بودم... دیکش قیچند تا نفس عم... ساکت شد دیکه رس نجایا به

 ...دادمیحرف هاشم گوش م

مامان بهم گفت که تورو برام  رونیب یرفت دیاز اتاق اسات یوقت... که تو دانشگاه؟ ادتهیاون روز و  - مهرداد

.... يخند یو م یزن یبا دوستت حرف م يدار دمتیکه د زدمیحرف م لیبا موبا اطیداشتم تو ح... دهیپسند

بود که مامان تورو به  نید به خاطر ایشا... دونم چرا ازت بدم اومد ینم یول... بود یخندت قشنگ و خواستن

کردم که  یهمش دعا دعا م...کردم به اسرار مامان بود يکه ازت خواستگار ياون روز... داده بود حیترج مینس

 یم یروز عروس... قبول کنه دیگم شا یرو بهش م یخودم گفتم همه چ شیپ يقبول کرد یوقت..یقبول نکن

 یم.... يکه دوستم دار یتو گفت یول... خواستم بگم یم شگاهیدر آرا ياومدم جلو یوقت... خواستم بهت بگم

 ...يدیکش یگفتم انقدر عذاب نم یاگه م دیشا... تمنتونس یخواستم بگم ول
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... يتونم ازت جداشم تا خودت بخوا ینم گهیگفتم د... که مامان تو عقد نامه گذاشت یعقد با اون شرط بعد

... کاوه باشه ریتقص نکهیگم نه ا یم نارویا... رهیگ یگفت چند بار بزن تو پرش خودش ازت طالق م یکاوه م

.. آرام به جون مادرم یول... بهت بد کردم یلیدونم خ یم... خودم بود که به حرف هاش گوش کردم ریتقص... نه

 دمید یم... دمید یتو رو م یمن خوب... دم یعذاب وجدان داشتم که دارم آزارت م شهیهم المیبه جون مامان ل

ازدواج  یوقت... رفت مینس یوقت یول.. باورت نشه دیشا... یکن یکه چقدر تحملم م دمید یم... یکه چقدر خانوم

و من جبران  میکنار هم باش میبتون دیشا نکهیبه ا... بعدش به تو فکر کردم فتهه کی یکرد داغون شدم ول

 ... کنم

و دوباره از نو شروع  میازت خواستم ببخش...تاوانشو پس بدم دیدونم انقدر اشتباه داشتم که تا آخر عمر هم با یم

خوام  ینم...ام کرد ونهید رتیغامگیرو پ غامیاون پ رمیکه اومدم خونه ات تا ازت جواب بگ يدرست روز ... میکن

 يآرام اون روز من به معنا... است گهید یکی اته یمحل یب لیاون روز فکر کردم دل... کنم حیخودمو تو ج

لعنت ... ت بلند کردمدستم بشکنه که دست رو... دستم بشکنه... من اون روز شکستم آرام... داغون شدم یواقع

 ...به من که به حرفات گوش نکردم

 ..؟یبخش یآرام منو م... نمیتونم ناراحتتو بب ینم گهیبه خدا د... هات تموم نشد؟ هیگر - مهرداد

lهام گفتم هیگر ونیم... 

 ...تونم ببخشمت ینم -

 ...منو نه؟ يدیو بخش دیتو وح - مهرداد

 ...دم؟یو بخش دیدونست که من وح یمهرداد از کجا م....ام بند اومد هیگر

 ..دم؟یو بخش دیگفته که من وح یک -

 :جور کنه ادامه دادم یبهش امون ندادم که جواب... هل شد مهرداد

 ...ده؟یجد يباز هیکارات هم  نینکنه ا... دم؟یبخش دیمن وح یدون یگم از کجا م یم -

 ...من دفتر خاطراتت خوندم... من ... بگم يچطور... اصال.. نه.. نه - مهرداد

 ..؟یچ -دمیجام پر تو

 ..بود لمیوسا یبردارم قاط لمویاون روز که اومده بودم وسا - مهرداد

وارد  یتو حق نداشت... ؟يخوند مویخاطرات خصوص یبه چه حق... ؟یبه چه حق... ؟یتو دفتر خاطرات منو خون -

 ...خودم داشتم يبود که برا یمیحر نیتر یاون دفتر جز خصوص... یبش میخصوص میحر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یانیمهرناز کاو  – ستین نجایمن ا يجا رمیم

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

 ادهیپ نیو باز کردم و از ماش نیدر ماش...کنند یو دارن به ما نگاه م ننیماش رونیکه ب دمیو هومن و د سحر

 ...شدم

 ...دم یم حیبرات توض..لحظه برگرد کی.. کنم یخواهش م... آرام... آرام - مهرداد

 ...باهام فاصله نداشت شتریسمتش چند قدم ب برگشتم

 ..يریوقتمو بگ شتریخوام ب ینم گهید... گوش کردم حاتتمیتوض... دمیمن تمام حرف هاتو شن -

 ...بازو هامو گرفت مهرداد

 ..؟يبهم فرصت بد يخوا ینم...؟يریم يدار - مهرداد

 ...خوام ینه نم -

 ...رمیمیم من یتو نباش... بمون..برگرد... کنم یخواهش م... آرام نرو - مهرداد

هومن و ...دیلرز یکلفت و مردونه اش م يصدا... مهرداد جمع شده بود يچشما ياشک تو... شد ینم باورم

 ...کردن یسحر ساکت داشتن نگاهمون م

 ...فقط بمون... یتو بگ یهرچ... من غلط کردم... من اشتباه کردم - مهرداد

گفت غلط  یداشت م... کردم یمهرداد و درك نم يحالت ها... دوباره الل شده بودم... بگم یدونستم چ ینم

من بودم که  نیو ا دیچک یاشک از چشماش دونه دونه م يقطره ها... هومن و سحر؟ يجلو... به من؟... کردم؟

 یم هیمن گر يمهرداد داشت برا... مهرداد ي هیاز گر... مهرداد زبونم بند اومده بود بودم يتو شوك حرف ها

 يچه برسه به عکس و العمل برا...تونستم بزنم یانقدر شوکه بودم پلک هم نم... نموندنم؟ ایموندن  يبرا..کرد؟

 ...مهرداد ي هیگر

رومو ازش ... دست هاش در آوردم ونیبازو هامو از م...نمیبب ختنشویتونستم اشک ر یبه خودم اومدم نم کمی

گرفته شده بود  هیکه بر اثر گر ییداکه با ص دمیشن یمهرداد و م يصدا... برگردوندم و به سمت سحر رفتم

 ...گفت

 ...آرامم نرو...با من نکن نکارویآرام ا  - مهرداد

بغض نو سر باز  نیا میترس یم... تونستم که جواب بدم ینم...ستادمیناخوداگاه از حرف ا یول...ندادم جوابشو

 ...هاش هیگر یعذابم داده بود ول یلیمهرداد خ...کنه

 ...؟یمون یم  - مهرداد

 ...نه -جواب دادم سرد
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 يهق هق مردونه  يصدا میچند قدم که رفت... الیسمت و میاومد سمتم و دستمو گرفت و باهم رفت سحر

تنمو  ینیاز سنگ کمی... احساس کردم پاهام توان نگه داشتن وزنو نداره...قلبم فشرده شد... دمیمهرداد و شن

خدارو شکر به خاطر ... ارهیب دز مستخدم خواست برام آب قنسحر ا میشد الیوارد و یوقت... انداختم رو سحر

نشوندتم ....از اتاق ها یکی يتو میباال و رف میسحر کمکم کرد از پله ها رفت... دیمارو ند یسالن کس يتو یشلوغ

 ...اتاق بود يکه گوشه  يرو تخت تک نفره ا

 ..؟یخوب -سحر

 ...آره -

هق هق مهرداد هنوز تو گوشم  يصدا...حالم جا اومد کمی... چند قلوپ از آب قند خوردم... آب قند آورد مستخدم

 یسحر بغلم کرده بود و کمرمو با دست م...کردم یم هیبلند بلند گر... دیبغضم ترک... دفعه منفجر شدم کی... بود

 ...دیمال

 ...کن خودتو یکن خال هیگر -سحر

 :مهرداد

 ...گلوت پاره شد... ردادبسه مه -هومن

 ...دمیکش یگفت من دست بر دار نبود فقط داد م یهومن م یهرچ

 ...ااااااااااا....بسه.... خداااااا -

 یهنوز داد م یول...شهیکردم حنجره ام داره پاره م یاحساس م.... دمیکش یزانو هام نشسته بودم و داد م يرو

تا داد  نجایآخر من آورد ا... هومن گفتم که تنهام بزار تنهام نزاشتبه  یهرچ... نشده بودم یهنوز خال... دمیکش

 ریهومن اومد ز... دمیکش یبود که فقط داد م یاعتس مین... ومدیصدام در نم گهید... کنم یبکشم و خودمو خال

 ...بغلمو گرفت

 ...پاشو... بسه گهید -هومن

 ادهیخواستم پ یم یوقت... نزد یحرف چیهومن تا دم خونه ام ه... میشد نیسوار ماش... بلند شدم نیزم يرو از

 :بشم گفت

 ...بهش زمان بده -هومن

 ...گرده یبر نم -

 ...بشم که هومن بازومو گرفت ادهیپ خواستمیم... درو باز کردم ریگرفتم به دستگ دستمو
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 ...نشو دینا ام.. محکم باش... داره یحس هیهنوز بهت ... گرده یبر م -هومن

 ...يبهم بد یالک یام ستیالزم ن...یهوامو داشت یلیجاش هم خ نیتا هم قیممنون رف -

همه ... رفتم تو آشپزخونه دوتا قرص آرام بخش انداختم باال رفتم تو اتاق... شدم و رفتم تو خونه ادهیپ نیماش از

به اتفاقات امشب فکر .. .تخت يخودمو پرت کردم رو... طرف پرت کردم کیهر کدومو ... لباسمو در آوردم ي

 ...کردم

قبول نکرد باهات ... رونیب نیایسحر گفت ب... خوام باهاش حرف بزنم یبه سحر گفتم که به آرام بگه م رفتم

.... افتاد هیبه گر یوقت... شد یم شیکرد دلم ر یتو باغ ازم فرار م یوقت....یاقدام کن دیحرف بزنه خودت با

 شهیدرسته هم... بودم دهیآرام و د ردنک هیمن قبال هم گر... شهیوجودم داره آب م يکه ذره ذره  دمیفهم

 ...کرد یام م وونهیاشک هاش د...رندیخواستن جونمو ازم بگ یاندفعه انگار م یول... شدم یناراحت م

که خوردم  ییها یلیاون س... کردم زخم خورده بود یکه فکر م يزیاز اون چ شتریآرام ب... کردم یاشتباه م من

برگشتش  يبرا يدیام دمیکه خوردم فهم یلیبا هر س.... درك کردم شویعمق ناراحت شیلیبا هر س... حقم بود

 ...ستین

واقعا ازم  دمیفهم...گرده یبر نم گهیکه آرام د دمیفهم... کمرم خم شد... گرده یگفت بر نم یوقت... رفت یوقت

 ... نشد که بشه یول... که فکرشو بکنه یاز اون شتریب... باهاش حرف داشتم یلیخ... متنفر شده

 ...کم قرص ها اثر کرد و به خواب رفتم کم

*** 

دونستم  ینم... رو به روم واریاز صبح نشسته بودم و زل زده بودم به د... خورد یبار دهم زنگ م يبرا یگوش

 ... نقطه زل زده بودم کیفقط به ... چه موقع از روزه... ساعت چنده

اول محل ندادم ... به در يزیشدن چ دهیکوب يبعد هم صدا...دوباره زنگ زد میم چقدر گذشت که گوشدون ینم

 ... به زور از جام بلند شدم... خواستن درو بشکنند یانگار م... بعد صدا بلند تر شد یول

 ...اومدم -

تونستم صورتشو  یو نم دختره که پشتش به در بود هیهومن بود با ... نگاه انداختم رونیدر به ب یچشم از

 ..درو باز کردم...نمیبب

 ...تعجب کردم سحر بود... دختر هم برگشت..صداشو بر باال هومن

 ...میزن یاز صبح تا حاال دارم بهت زنگ م...یاز نگران میمرد... ؟يبود يکدوم گور -هومن
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سحر و هومن ...رفتم نشستم رو مبل...تو خونه انیدر رفتم کنار تا سحر و هومن ب يفقط از جلو... ندادم جواب

 ..هم اومدن تو خونه و نشستن رو به روم

 ..؟يداد یچرا جوابمونو نم -هومن

 ...و نداشتم یکس يحوصله  -

 ...مینگرانتون شد یلیما خ -سحر

کمکم کرده  یلیهم خ جاشیتا ا...دختر خوب بود نیچقدر ا...نگرانم شده بودن یلیانگار خ... سحر نگاه کردم به

 ....کردم یچقدر راجبش اشتباه فکر م...بود

 ..ن؟یکارم داشت یحاال چ...خواستم نگرانتون کنم ینم... خوامیمعذرت م -

 ...بزنه یخواست حرف ینگار م... کرد یدس دس م هومن

 ...آنا -هومن

 ...نکردم داشیپ یدنبال آنا گشتم ول یلیمن خ..دمیجام پر از

 ...آنا کجاست؟...؟یآنا چ -

 ...آنا مرده -هومن

 ...شرف؟یچطور مرده اون ب... ؟یچ -

 ...کشتنش -هومن

 ..؟یچ يبرا... کرده؟ يکار نیهمچ یک... کشتنش؟... گرد شد چشمام

 ..؟يدیتو از کجا فهم -

ازت  يخبر گهیپرستو م... رهیگیسراغ تورو از پرستو م... زنهیبهش زنگ م شیچند ماه پ...پرستو گفت -هومن

 ... شیشناسا يکردن و بره برا دایآنا رو پ يگن جنازه  یزنند م یبه پرستو زنگ م شیپ يهفته  نکهیتا ا... نداره

 ..کشتتش؟ یک -

 ...جنازشو انداخته بودن تو رود خونه... دنیهنوز نفهم -هومن

 زیچ یلیمسبب خ نکهیا ااب..جوون بود یلیمردن خ يآنا برا... واقعا متاسف شده بودم.. دمیبه صورتم کش یدست

 ....نمیخواست مرگشو بب یدلم نم یبود ول میها تو زندگ

 ...ناراحت شدم یلیاز مردنش خ یکرده بود ول يبه من بد یلیخ نکهیبا ا -

 ..گهیهست که سحر خانم بهت م گهید زیچ هی -هومن
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 :پا و اون پا کرد بعد گفت نیا کمیاولش ... به سحر چشم دوختم منتظر

 ...دادیشرکت نم گهیآرام د -سحر

 ..؟یچ يبرا -

 ..دیهم که شرکت بهش داره و بخش یطلب.. و استعفا داد ارشیامروز زنگ زد به ک -سحر

 ...بخاطر من؟... شرکت؟ ادینم گهید یعنی -

 .. نهیخواد شما رو بب ینم گهیبه من گفت که د.. ناراحت بود یلیخ شبید -سحر

 ...قبول کرد؟ یچ ارشیک -

 ...خواد پاشو تو اون شرکت بزاره ینم گهیآرام گفت د یبره سرکارش ول دیگفت با... اون که نه قبول نکرد -سر

 ...تلفن برداشتم...رو مبل بلند شدم از

 ...شماره خونه آرام و بده -

 ..تونم یمن نم -سحر

 یاگه م...زنگ بزنم به خونه اش قهیکنم و دم به دق جادیخوام براش مزاحمت ا یمن که نم.. ؟یتون یچرا نم -

 ...دارم لشویبکنم که شماره موبا نکارویخواستم ا

بگردم حتما  یاله...صداش گرفته بود... جواب داد...بوق4...بوق3... بوق2... بوق1... خونه رو داد يشماره  سحر

 ...کرده هیبازم گر

 ...بله -آرام

 ..سالم -

 ..شما؟... دییبفرما... سالم -آرام

و خودتو  يخودتو از نون خوردن بنداز ستیالزم ن ینیمنو نب نکهیا يزنگ زدم که بگم برا -دلم گذاشتم يرو پا

پولدار گذروندم از  يبچه ها يشدن برا یو معلم خصوص یبا مسافر کش مویمن که تا االن زندگ.... یکن کاریب

من انقدر  دنیحاال که د...گهید زینه چ وداگه اومدم تو اون شرکت به عشق تو ب... گذرونم یبه بعد هم م نیا

 ...یتا تو راحت باش رمیمن از اون شرکت م... رمیمن م... يتو بر ستیالزم ن دهیعذابت م

 ...اشتباه به عرضتون رسوندن...که به خاطرت بخوام عقلمو از دست بدم یگفته انقدر مهم یک -آرام

 ...گه؟ید نمتیب یاز فردا تو شرکت م یعنی -

 ...کردمکث  یکم
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 دهیکه بهت راپورتمو م یاون... گرفتن هم نداشتم و ندارم یکار دارم تو شرکت قصد مرخص یمن فردا کل -آرام

 اشتباه به عرضتون رسونده

دونستم که دوست نداره در ظاهر به من کوچک  یم.. زنه یحرف م نیبا من ا يلج باز يبود که داره برا معلوم

همه غد  نیخنده ام گرفته بود از ا...کردم یکرد و منم باور م یم نکارویم اه شیدوسال پ... بده یتیاهم نیتر

 ...با خنده گفتم...يباز

 ...خانم حسابدار نمتیب یباشه پس فردا م -

 ...ینیخوام بب ینم اهیصد سال س:لب گفت ریز

 ..؟یگفت يزیچ -

 ...آره گفتم خداحافظ -آرام

 ...پرو بچه

 ..شد؟ یچ -سحر

بودو نبودم براش مهم  گهیم... سرکار ادیفردا م ستمیبا من لج کنه و بگه براش مهم ن نکهیا يبرا -زدم لبخند

 ....لج کنه ينطوریا شهیکاش هم...ستین

 نیهم يکردن نداشتم برا ییرایپذ يبرا يزیچ...آروم شدم دمیکه صداشو شن نیهم.. کرده بود رییتغ کمی میروح

گفت  یسحر م.... به ارام زمان بدم تا بتونه ببخشتم دیگفتن با یسحر و هومن م..براشون آوردم ییفقط چا

به ...کرد یم هیناراحت شده بود و گر یلیخ مآرام.. رمیبم... خونه رنیاونا هم م یبعد از رفتن ما از مهمون شبید

 يا براه نیباور کنه که دوستش دارم و ا... باورم کنه دیگفت با یم... به زمان داشت ازیاعتقاد هومن آرام ن

من .. به عذاب وجدانم نداشت یعالقه ام به آرام ربط یدروغ چرا عذاب وجدان داشتم ول... ستیعذاب وجدان ن

 ... آرام دوست داشتم

 ...ارام هم خونه تنهاست.. برم گهیخب من د -سحر

 ..رسونمتونیمن م -هومن

 ...رم یخودم م شمیمزاحم شما نم -سحر

 ..است فهیظو.. هیچه حرف نینه خانم ا -هومن

 یک... مبارك باشه"...به هومن اس ام اس دادم عیتا در واحدو بستم سر... رونیو هومن از خونه رفتنن ب سحر

 ..بعد اس ام اس داد قهیچند دق... "؟يدیم ینیریش
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 ..."بشناسمش شتریخوام ب یفعال م... خفه شو"

 :آرام

که خودمو از  ارشیامروز زنگ زدم به ک... نمشیبب گهیخواستم د ینم... یلعنت... دستگاه يکوبوندم رو یگوش

چقدر ... خوام پامو بزارم تو شرکت ینم گهیگفتم که د... گاه مهرداد خالص کنم یگاه و ب يدست نگاه ها

خوام دوباره  یبگم م ارشیبه ک يحاال به چه رو.. کالم گفتم نه که نه کیمن  یول... التماس کرد ارشیک

 ...بگم يجور هیبتونم  رونیب میبر ادیب که مکاش امش... برگردم شرکت

 ریت هیبا ...ارشیشدم هم از دست ک یزد من هم از دست خودش راحت م یاگه زنگ نم رمهردادیهمش تقص اه

 ...زدم یدو نشون م

دونم  یمن که م... کشمش یاگه دستم به سحر برسه م... خوام برم سرکار یاونه که نم يبفهمه برا خواستمینم

 ...سحر بهش گفته

*** 

من  یدم خونه دنبالم ول ادیخواست ب یم شهیهم... قرار داشتم ارشیبا ک گهیساعت د مین... شدم یآماده م داشتم

خونه  ومدیسهند هم نم یحت... کردم یم یراجبم فکر غلط بکنند چون تنها زندگ هیدوست نداشتم در و همسا

 ...ومدنیبا سحر م نکهیمگر ا... ام

 ...سحر بود... باز شد دیلیکه در با ک زدمیخودم رژ گونه م يبودم و داشتم برا سادهیتوالتم وا زیم يوجل

 ...؟یکن یخوشگل م يدار یسالم کجا به سالمت -سحر

 ..؟يگزارش بد يبگم که بر -

 ... يکه هنوز مهرداد و دوست دار یدونیخودتم م... حرف مفت نزن -سحر

 یعنی یفهم یم...شهیاش چندشم م افهیاز ق... خور یحالم ازش بهم م... من از مهرداد متنفرم -شدم یعصب

 ...؟یچ

 ...بعدم خودش هم نشست رو تخت... تخت يشالشو از سردر آورد و انداخت رو سحر

 ...نسوختمهرداد  ينگو که دلت برا... کردم؟ یم هیگر شبیمن بودم که د... گهید یگ یدروغ م يد دار -سحر

 ...باهام بحث کنه شتریخواست ب یانگار سحر هم نم...دمینگفتم و به کارم رس یچیه

 ...بودم رونیامروز با هومن دوست مهرداد ب -سحر

 ..یپس به اون گفت -
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 ...یکن یچه غلط يخوا یخونه اش بهش گفتم م میرفت...نه به خودش گفتم -سحر

 ...؟يکرد کاریچ گهید... به خدا ییپرو یلیخ -

 ...خونه ات رو هم بهش دادم يشماره  -دیخند سحر

 ..طرف دشمن؟ یرفت... میدار یمارو نگاه چه دوست -گرفت حرصم

 ...گفت یباهام حرف زد از مهرداد م یلیهومن خ... ستیمهرداد دشمنت ن -سحر

 ..گفت؟ یم یچ -

 ..برات مهمه؟ -سحر

 ...هامو انداختم باال شونه

 ...نه -

 ..گم یپس نم -سحر

 ...دمیمانتومو پوش... تفاوت شلوارمو عوض کردم یب

 ..؟ير یم يکجا دار -سحر

 ...قرار دارم ارشیبا ک -

 ..یباهاش قرار گذاشت یبرا چ...مونهیمثل جغد م ادیمن از پسره چلغوز خوشم نم -سحر

 ...بدم شویخوام جواب خواستگار یم -

 ...کرد؟ يمگه بازم ازت خواستگار -سحر

 ..که به مناسبت تولدم شام دعوتم کرد ياون روز... آره -

 :سحر گفت رونیاز خونه برم ب نکهیبر داشتم قبل از ا فمویسرم کردم و ک شالمو

 ...نشه چتیانقدر پا پ گهید... خوام زنت بشم یخوبه برو بگو نم -سحر

 ...بدم؟ یخوام جواب منف یگفته م یک -

... از دستش ناراحت بودم... گرفت یخنده ام م وفتادمیمتعجب سحر که م ي افهیق ادی... رونیخونه اومدم ب از

 ...دوست مهرداد؟ ایمعلوم دوست منه .. شعوریب.. رفته بود به مهرداد گفته بود

... رونیبرم ب ارشیخواستم با ک یامروز بار دومم بود که م... پارك شده بود ابونیکه سر خ دمیو د ارشیک نیماش

رفتم خونه قرار باهاش  نکهیبعد از ا یول امیبسوزونم بهش گفتم م کمیمهرداد و  نکهیا يهم برا شیپ يدفعه 

 ...ادهم به راه افت ارشیشدم سالم کردم ک نیسوار ماش...کنسل کردم
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 ..خانم خانما میخب کجا بر-ارشیک

 ...نیمن فقط چند کلمه باهاتون حرف دارم هم...ستیمدنظرم ن یخاص يجا -

 ..با من راحت باش...دونم یآرام من از االن تورو زن خودم م... یزنیحرف م یچقدر رسم -ارشیک

 ...نیریم شیتند پ میشما دار.. من هنوز جواب شما رو ندادم... کنم یخواهش م یرستم يآقا -

 ...مینیجا بش هی میبزار بر مینیزیباشه باهم حرف م -ارشیک

 ینبود که گذشته خوب يپسر ارشیک... بعد رو به روش نشسته بودم یقیدقا... شاپ پار ك کرد یکاف هی يجلو

بعد از دو ....فقط دنبال مخ زدن دختر ها ... دهیانجام م يبودم که چه کار ها دهیخودم هم د لیاوا... داشته باشه

کردم  یدادم و اخم م یچون بهش محل نم بودبا من لج  یلیاول خ يروزا... شد یماه هم همون دختر اخراج م

از ..بودم یافتنیدونستم چرا چون براش دست ن یم...بعد از چند وقت معلوم شد آقا از من خوشش اومده یول

به نظرم داره خودشم ...نه..باور کنم عاشقم شده نکهیا یول..چسبوندم خوشش اومده بود یخودمو بهش نم نکهیا

 ...جنبه یمهنوز سرگوشش ...کارهاش دست بکشه ازتونه  یاون نم..زنهیگول م

 ؟يجوابمو بد يخوا ینم...منتظر جوابت بودم یلیمن خ -ارشیک

منم فکر ... که من روش فکر کنم دیشما اصرار داشت یخورم ول یدفعه قبل هم بهتون گفتم ما اصال بهم نم -

 ...میخور یکه به درد هم نم دمیرس جهینت نیبه ا شتریهامو کردم و ب

 ...رفتیور م وانشیداشت با ل نییخته بود پاسرشو اندا...کرد یظیاخم غل ارشیک

 ...درسته؟... من دوستت دارم یدون یتو م -ارشیک

 ..دونمیبله م -

 هیدونم  ینم....الزم باشه رو دارم یزندگ هیشروع  يکه برا یخوبه و همه چ میوضع مال یدون یم -ارشیک

هم متوسط باشه  افهیو ق پیداشته باشه و از نظر ت یخوب یکه دوستش داشته باشه و وضع مال يدختر جز مرد

 ...؟یکن یدارم که ردم م يرادیمن چه ا... ؟یکن یچرا قبول نم... خواد؟ یم یچ

 ن؟یش یناراحت نم...صادقانه بگم؟ -

 ...یشم که باهام صادق باش یهم خوشحال م یلیشم خ ینه ناراحت نم -ارشیک

 یچیمن ه يدر ضمن شما درباره ... امیتونم با گذشته تون کنار ب یمن نم... شما با خبرم يمن از گذشته  -

 ...دیدون ینم

 ..خب بگو تا بدونم -ارشیک
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 ...زن مطلقه ام هیمن ... من قبال ازدواج کردم -

 ...؟یچرا بهم نگفت..؟ینامزد داشت ای يازدواج کرد -شوکه شد ارشیک

 دیو بپرس لمیکردم ازم دل یدادم فکر نم یبه شما جواب منف یمن وقت....ازدواج کردم -

*** 

دست  یتاکس نیاول يبرا دمویکش یپوف...ارشیاز ک نمیا....رونیشاپ زدم ب یاندختم رو دوشمو از کاف فمویک

 ....تکون دادم

که با هزار  ییکار کنم از مردا یخب چ یول... سوخت یدلم براش م... فکر کردم ارشیراه به عکس العمل ک تو

بهش گفتم  یوقت.. تونم یمن نم یول... قبولشون کنه گهید یکی دیشا... دادیو دختر رابطه داشتن بدم مجور زن 

مرد تو  هیحاال که من ... با هزار نفر باشن وچطور اشکال نداره خودش....زیرو م وفتادیمطلقه ام چشماش داشت م

 ...شه؟یم یرتیغ...اونم شوهرم... بوده میزندگ

 ...شد و اخماشو کرد تو هم نهیدست به س دیسحر تا منو د...و باز کردم و رفتم تو خونه در

 ...مبارك باشه -سحر

 ...یمرس... سالم کیعل -

 ..؟يبالخره کارِ خودتو کرد -سحر

 ....آره راحت شدم به جان سحر -

 ..ان؟یقرار ب یحاال ک -سحر

 ...دونم واال ینم -

 ..نیزاشت یو م یسدفعه قرار عقد و عرو هی -سحر

 ...با خانواده ها گهید نیا گفتیم یول... میمن گفتم بزار -

 ...؟یمهرداد چ.... يخر یلیخ -سحر

 ...بهش دمیتوپ...رفت تو هم اخمام

 ...ادیپسر بدم م نیچقدر بگم من از ا...اریمن ن يانقدر اسم اونو جلو... مهرداد بره به جهنم -

 ادیدونم که لحنم با سحر ز یخورد بود م یلیمنم اعصابم خ... دیزود خواب یلیاز دست من ناراحت شد خ سحر

 ....دست خودم نبود یول ودیخوب ن

 ...کنم هیتنب کمیسحر و  ومدیضمن بدم نم در
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 :مهرداد

سحر و  روزید يبا حرف ها... "من يبایدوستت دارم ز"...هم تو کشو گذاشتم یادداشتیهمراه با گل  ندفعهیا

منم .. مثل هر روز شروع کرد به کار کردن... آرام مثل هر روز راس ساعت اومد سرکار...گرفتم روینهومن دوباره 

.. گرفت جلوم ینیریجعبه ش هیبا خنده  یعل کهکردم  یبود داشتم کارامو م نییسرم پا... باهاش حرف نزدم ادیز

 :برداشتم وگفتم ینیریبا خنده ش

 ...؟یدستت درد نکنه به چه مناسبت -

 ...چشم دوخت یبر داشت و منتظرم به عل ینیریهم ش امآر

 ...کنم یدارم ازدواج م...مرغا یقاط رمیدارم م -یعل

 :گفت میکه فقط منو خودش بشنو ياروم جور یلیخ یو عل میگفت کیآرام بهش تبر من

 ..قبول کرد -یعل

کنه که  شیخواد راض یکه م یگفته بود که چند وقت یعل... منظورش خانوم سابقش بود... گرفتم منظورشو

 ...روز منم قبول کنه هیآرام  نکهیا دیبه ام..بود یمرد خوب یعل... خوشحال شدم یلیخ.. دوباره باهم ازدواج کنند

*** 

براش  ادداشتیهم  یگرفتم گاه یمثل هر روز براش گل م... وفتادین یدو ماه اتفاق خاص نیماه گذشت تو ا دو

 یشدم که دلم م یم دیوقت ها انقدر نا ام یبعض... ریسخت و نفوذ ناپذ... ونطور بودرفتار آرام هم یول زاشتمیم

 یبهش زمان بده بزار بفهمه واقعا م... گرده یمدادم که آرام بر  یم دیباز به خودم ام یول.. خواست عقب بکشم

 ...یکش یو پا پس نم شیخوا

 شیکم پ یلیتعجب کردم خ... زنگ خورد لمیکردم که موبا یکه جلوم بودو ترجمه م يمتن فرانسه ا داشتم

 .. شماره ناشناس بود... زنگ بخوره میگوش ومدیم

 ...بله -

 ..؟یمهرداد صالح يآقا -مرد

 ....دییخودم هستم بفرما -

 ...يبه کالنتر نیاریب فیتشر دیبا...رمیگ یتماس م(....) ياز کالنتر -مرد

 ...ام؟یب دیبا یچ يتونم بپرسم برا یم -

 ...مید یم حیبراتون توض نیایشما ب -مرد
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 ...ام؟یب دیبا یک -

 ...يجناب سرهنگ احمد شیپ دیایب دیبا...صبح10فردا ساعت  -مرد

 دیبهم زنگ زدن گفتن که با يداره که از کالنتر لیدونستم چه دل ینم.. و قطع کردم به کارم ادامه دادم یگوش

تو ... يدادم رفتم تو کالنتر لیتحو مویگوش نکهیبعد از ا.. ياون روز سر ساعت ده رفتم تو کالنتر يفردا...برم

چند نفر که زده بودن هم ... نشسته بود تو راه  تدستبند به دس یکی... باز نشده بود يجا نیعمرم پام به همچ

 ... اوففف... کنه تیکه اومده بود از شوهرش شکا یزن... آش الش کرده بودن یرو حساب گهید

صدام  قهیبعد از چند دق... تا صدام کنه شدمیمنتظر م یکم دیبا... کردم دایپ يپرسون دفتر سرهنگ احمد پرسون

... دیرس یو خشک به نظرم يجد یلیبود که خ يساله ا 45سرهنگ مرد ... کردند تا برم تو دفتر سرهنگ

 ...زشیکنار م ینشستم رو صندل

 ...من در خدمتتونم -

 ...گرفت سمتم يبرگه ا زشیرو م يپوشه ها ياز ال ياحمد سرهنگ

 ....؟یشناس یخانوم و م نیا -ياحمد سرهنگ

اون  دمیبعد د یول... اول نشناختمش... کتکش زده باشن یلیانگار خ گهید یکیآنا بود و در کنار عکس  عکس

 ....یو مال نیعکس هم آناست که با صورت کبود و خون یکی

 ....رسِیاسمش آنا پ.... سمششنا یبله م -

 ...ن؟یشناس یخانوم از کجا م نیا -سرهنگ

 ...سابق من بودن کیخانوم شر نیا -

 ...شد که شراکتت باهاش بهم خورد؟ یچ -سرهنگ

گفتم که چطور تمام ثروتمو .. اسم کاوه رو هم بردم یحت... سرهنگ گفتم يکه برام افتاده بود برا یاتفاقات تمام

 ... دادم حیبدون بردن اسم آرام توض لمویمنم دال... نکردم تیکه چرا شکا دیسرهنگ پرس...دنیباال کش

 ...ن؟یبعد از ظهر کجا بود 2صبح تا 10آبان ماه از  25شما روز  -سرهنگ

آبان 25در آوردم  مویبیج میتقو....ومدی ینم ادمیمعلومِ که ...بود شیسه ماه پ يحدودا برا.... فکر کردم کمی

تا 8... رو هم نوشته بودم اینوشتم خدارو شکر کالس پو یکالس هامو م يبرنامه  شهیچون هم...ودجمعه ب

 ....به سرهنگ نشون دادم میتقو... اشتبازهم با من کالس د3تا 1براش کالس گذاشته بودم بعد از اونم از 11

 ...داشتم یکالس خصوص -
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 ...انداخت ینگاه سرهنگ

 ...؟يدار يشاهد -سرهنگ

 ...بعد از ظهر کامال خونه شون بودم3صبح تا 8چون من از ... شاگردم و خانواده اش... بله -

 يتلفن ها یو هرچ ایآدرس خونه پو... از آدرس خودم... سمیجلوم گذاشت تا گفته هامو بنو يهم برگه ا بعد

 ...در دسترس باشم دیتماس بود براش نوشتم در آخر هم سرهنگ گفت که با

**** 

 ...برسم به شرکت هومن زنگ زد نکهیاز ا قبل

 ...جانم -

 ...خونه ات ایو ب نیآب دستت بزار زم -هومن

 ...شده؟ یچ -

 ...اونجا میایم میمنو سحر هم دار.. ایتو ب -هومن

 ستادنیدر وا يکه جلو دمیسحر و هومن و د... عوض کردم و به سمت خونه رفتم رمویو قطع کردمو مس یگوش

 ....تو میدر خونه رو باز کردم و رفت سالم کردم و... بودن

 ...شده ؟ یچ -

 ..خواد فردا بره مشهد یآرام م -سحر

 ..حرفش بودم يمنتظر ادامه ... گفتن داره يحف برا نیاز ا شتریبودم که ب مطمئن

ترسم آرام قبول کنه  یم...نشده ریتا د یکن يکار هی دیبا..خودشون شیخوان که بره پ یمامان باباش م -سحر

 ...و بره مشهد

 ...یدوباره باهاش حرف بزن دیبا...یکن یگه تو االن چند ماه که تو اون شرکت کار م یسحر درست م -هومن

 ...زاره یآرام نم یول -سحر

*** 

 ...کنم که حرف هامو گوش بده یمجبورش م -

*** 
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تو ... اهان.... کجا گذاشته بودمش ومدی ینم ادمی... نکردم داشیگشتم پ یهر چ.. رونیب دمیکش مویپاتخت يکشو

گرفته بودم تا به  یامروز از صبح سرم شلوغ بود مرخص... رونیبرش داشتمو از خونه زدم ب... تخت ریز يجعبه 

 ...کارام برسم

 ...بر داشتمو شماره هومن گرفتم مویگوش... شدم  نیماش سوار

 ..مرتبه؟ یهمه چ... سالم -

 ...نجا؟یا نیرسیم یک... فهیرد یچآره همه  -هومن

 ...دارم دیلیخودم ک رونیب ایتوم از اونجا ب... دنبالش رمیدارم م -

 ...پشت باغ سمت استبل اسب ها میریما م -هومن

 ..ما؟ -

 ...منو سحر خانوم -هومن

 ...یاوک-

 هیسحر هم  دیشد فهم یسحر هم م ياز نگاه ها...خوش اومده بود یلیهومن از سحر خ... قطع کردم یگوش

 ...به هومن داره یحس

 ...بعد از چند تا بوق جواب داد....در آوردم و شماره آرام گرفتم مویگوش.. بود ستادهیدر شرکت وا يجلو

 ...بله -آرام

 ...؟یسالم خوب -

 ...شما؟ -آرام

 ...مهردادم -

 ..؟يمنو از کجا آورد يشماره ...؟يدار کاریچ -آرام

 ....گم یبرات م ایب...نشسته ام منتظرتم نیتو ماش نیین پام... کارت دارم -

سالم کنه  نکهیبدون ا... و سوار شد دید نمویماش.... رونیاز در شرکت اومد ب قهیدق15قطع کرد بعد از  یگوش

 ...پرخاشگرانه گفت

 ...؟يدست از سرم بردار يخوا یتو نم -آرام

 ...نه -لبخند گفتم با

 ....و روشن کردم و به راه افتادم نیتفاوت به صورت اخموش ماش یب
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 ....خوام برم ینگه دار کارتو بگو م میبر ییکه جا نتیتو ماش ومدمیمن ن...کجا کجا؟ -آرام

 ...گفتم یلحن آروم با

 ... گهینباش د یانقدر عصبان -

 ...امیب ییخوام باهات جا یفقط نم ستمین یمن عصبان -آرام

 ...؟يماد نداربهم اعت -

 ...نه بهت اعتماد ندارم -آرام

 ... بر گشتم سمتش....پارك کردم ابونیخ يگوشه  نویماش یحرکت آن هی با

 یهمه وقت که م نیبعد از ا... اهللا اکبر... انقدر پست شدم که.... ؟يبه من ندار ياعتماد دار ارشیبه ک -

قبل  يمگه دفعه ها... ؟يشد نمیبارته که سوار ماش نیلاو... ؟یبش نمیکه سوار ماش يبهم اعتماد ندار میشناس

 ...کردم؟ تتیاذ

 يکرد با اخم زل زه بو به جلو یاصال منو نگاه نم... یداده بود به صندل هینشسته بود و تک نهیبه س دست

 ...نیماش

 ..؟يدو ساعت وقتتو بهم بد یتون یمن انقدر پستم که نم... آرام با توام -

 ...آروم تر حرف بزنم کمیکردم  یحال سع نیبا ا ومدیداشت کفرم در م گهید...هم جواب نداد باز

 يکه دوست دار یجون هر ک... امیشرکت هم نم گهید يخدا اگه نخوا يدو ساعت وقتتو بهم بده به خداوند -

 ...لج نکن

 ...دیرس یبه نظر آروم تر م یهم سکوت کرد ول باز

 ...باشه؟ -

 ...يایدورو ورم ن گهیکه د يقول بد دیبا یولباشه  -آرام

 ...دم یقول م -

 یحال حرف نیخارج شهر بودبا ا يتعجب کرده بود جاده جاده  یلیآرام خ... راه بود يا قهیباغ هومن چهل دق تا

 ...آرام وحشت زده شده بود...باز کردم موتیدر باغ و درشو با ر يجلو دمیچیپ نکهیتا ا زدینم

 ...امیمن نم... ؟يچرا اومد نجایا -آرام

 ...ندارم درضمن سحر هم تو باغِ نترس تیبه خدا کار... آرام آروم یه -
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برداشتم و شماره هومن گرفتم  مویگوش... از وحشتش کم نشده بود يبود که حرفمو باور نکرده چون ذره ا معلوم

 ...کریو گذاشتم رو اسپ

 ..بله؟ -هومن

 ...و بده دست سحر یهومن گوش -

 شده؟ يزیسالم چ -سحر

از من ... ن؟یکجا دیو بگ دیبا آرام حرف بزن شهیسحر خانوم م... ست؟ین یمهم زیسالم سحر خانوم نه چ -

 ...ترسهیم

سمت  میو رفت میشد ادهیپ نیاز ماش... رفت نیراحت شد ترسش از ب الشیبا سحر حرف زد و خ نکهیبعد از ا آرام

 ...که وسط باغ بود یخونه باغ نقل

 ...؟يریم يکجا دار -آرام

 ..هوا سرده ها.. تو ساختمون -

از مبل ها منم رفتم تو آشپزخونه و  یکی يآرام نشست رو...داخل ساختمون گرم بود... با اکراه باهام اومد تو آرام

 ..گفتم.. میهامونو خورد ییچا نکهیبعد از ا...آوردم تو سالن و خودم نشستم رو به روش ختمیر يدوتا چا

بدمو  يتا تموم کارا يفرصت بد هیو بهم  یبمون... یبار ازت بخوام که باهام بمون نیآخر يخوام برا یامروز م -

 ...جبران کنم

 ...یزن یفهمم تو چرا همش حرف خودتو م یمن نم -آرام

فرصت  هی یتون یچرا نم.. یبخش یتو که قلبت انقدر مهربون و انقدر زود همه رو م... فهممت آرام یمنم نم -

 ..اریقانع کننده ب لیدل هیبرام ...؟يبهم بد

 اریرد کردنم ب يبرا لیدل کیهزار و  تونهیم ارهیب لیدونستم اگه بخواد دل ینزد م یحرف چیه... سکوت کرد آرام

 ...از سکوتش استفاده کردم

باورت  دیشا... منم تقاص پس دادم... نرفته نییآب خوش از گلوم پا دمیو شن دیوح غامیکه پ ياز اون روز -

اوضاع بعد از ... گاریپشت س گاریبد هم س.. خوردم تا مست کنم یشب ها انقدر م... خوردم يبد ضربه ا... نشه

تو .... نشد یول شمیام آروم تر م شناسنامهکردم مهره طالق که بخوره تو  یفکر م... طالق دادنت هم همون بود

روز اومد دم  هی نکهیتا ا... چوندمشیپ یمختلف م يهر دفعه به بهونه ها.. زدیبهم زنگ م یلیاون روزها آنا خ

 نکهیبعد از ا...موندم و باهاش رفتم یسیمنم تو رو در وا... میبزن یقدم هیتو پارك و  میخونه ام ازم خواست تا بر
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 شنهادیپ... شراکت داد شنهادیآنا اون روز بهم پ...داده بود ریکه چرا بهم گ دمیو خوندم فهم تتدفتر خاطرا

آنارو قبول کنم و اگه خودش پول  شنهادیگفت که پ یبعد از اون روز کاوه همش م... بود يزیوسوسه بر انگ

باال  دیو کش یآنا همه چ هچند ماه از شراکتمون نگذشته بود ک...نایشدو ا یم کیمن باهاش شر يداشت به جا

 یبگم ول یخواستم به کس ینم.... داشتمو فروختم و طلبشونو دادم یهرچ... من موندم طلبکارهام... زد بشیو غ

 یفروشندگ...کردم يکارگر... کردم یم يتو فشار بودم هر کار دنیشد یکه از لحاظ مال یتو اون دوران

تو خونه هومن بودم فقط  یماهچند ... ندادم و انجام دادم امشونکه تو عمرم انج يا گهید يکارها یلیخ...کردم

 ...خودم اجاره کنم يرو برا يجا هیکه از کارگاه داشتم برام مونده بود که فروختمش تا بتونم  یسهم کی

 یسر کاوه بوده و داشته برام نقشه م ریکه همش ز دمیفهم... دفترت و خوندم رفتم سر وقت کاوه یوقت -

 یم يدونه کجا کار یکاوه گفت م... نکردم داتیدنبالت گشتم پ یهرچ ییدونستم کجا یاون موقع نم... دهیکش

پولم  الیخیمنم ب... تو اتاق تو قایدقکرد  دایپولم بشم برام تو اون شرکت کار پ الیخیب نکهیا يدر ازا... یکن

 ...شدم

خواست از  یط بود مروستا با آنا در ارتبا میکه رفت یکاوه از وقت... نداشتم يرابطه ا چیباور کن من با آنا ه آرام

 ...اون پولمو باال بکشه قیطر

 ...نیدیخند یباهم م نیداشت يکه تو پارك دستشو گرفته بود دمیمن خودم د -آرام

 ...مگر نه من دستشو نگرفته بودم..دستاش دستمو گرفت يسرد يکرده به هوا خیآنا گفت دستم ... درسته -

دستمو ...اش گرفته بود هیاون روز گر يآور ادیبا  دیشا... اشک تو چشماش حلقه زده بود... مبل بلند شدم يرو از

دستشو گرفتم و از رو مبدل بلندش  رهیگ یدستمو نم دمید یوقت... نگام کرد یسوال... صورتش يگرفتم جلو

 ...کرد

 ....و من دستتو گرفتم یدرست مثل االن که تو دستمو نگرفت نیبب -

باخودم بردمش ... محکم گرفته بودمش.... دستش هنوز تو دستم بود...اعتراض هم نکرد ینگفت حت یچیه آرام

 ... سمت اتاقک پشت ساختمون

**** 

 ...چشماتو ببند -

 ....چشمامو ببندم دیبا یچ يبرا -آرام

 ... حاال ببند -
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... در اتاقک و باز کردم... د و چشماشو بستاست قبول کر دهیفا یب دیبا من کلنجار رفت آخر که د قهیدق چند

الحق که خوب ... نگاه درو اطراف اتاق انداختم هیاول خودم ... کردم تو اتاق شیآرام چشماشو بسته بود راهنما

 يهفته ... وقت چاپ نشده بود چیکه ه مونیروز عروس ياتاق پر بود از عکس ها يهمه ... شده بود نییتز

که  یقلب يرز قرمز و شمع ها يگل ها... خوشگلشو انتخاب کردم يند تا از عکس هارفتم و چ هیبه آتل شیپ

 ...بود یعال یهمه چ... شده بود دهیچ نیپراکنده رو زم

 ...اتاق نشوندم ي گوشهیصندل يرو آرام

 ...ایچشماتو باز نکن -

 ...پاش زانو زدم يدر آوردم و جلو بمیرو از ج جعبه

 :آرام

مهرداد ... فقط مطمئن بودم که گلِ یدونم چه گل ینم... گل يمثل بو... دیرس یبه مشامم م یخاص يبو هی

 ...دوست داشتم هر چه زود تر بدونم دورو اطرافم چه خبرِ...داشتم جانیه یلیخ... چشمامو باز کنم زاشتینم

 ...خب حاال باز کن - مهرداد

 يانگشتر يچشمم به جعبه ...بود که جلوم زانو زده بود مهرداد دمیکه د يزیچ نیاول... چشمامو باز کردم آروم

 یول... که دو هفته دستم بود و چند ماه به گردنم یهمون...ازدواجم بود يحلقه ... دستش بود خورد يکه تو

 ...بهش پسش دادم میکه جدا شد يروز

 ...کنم تا خوشبختت کنم مویدم تمام سع یقول م...؟یکن یآرام با من ازدواج م - مهرداد

ساکت و ... مهرداد خوند يشد از چشما یالتماس و خواهش و م... بگم یچ دیدونستم با یشده بودم نم شوکه

 ...کردم یصامت داشتم نگاهش م

 رمیم...دم یبا بودنم آزارت نم گهیرم د یم... نه یاگه هم بگ... تا آخر عمرم نوکرتم یاگه بله رو بگ - مهرداد

خوام با  یامروز م... کردم مویحماقت زندگ نیبار با طالق دادنت بزرگ تر کیمن ... و مهرشاد مامان شیپ

 یم ریبم یبگ... داره یبه تو بستگ یهمه چ... ياگه تو بخوا... ازدواج با تو اون حماقتو جبران کنم شنهادیپ

 ...مونم یبمون م یبگ... رمیبرو م یبگ... رمیم

 ...انگشتر و گذاشت رو پام يجعبه مهرداد ... شد یطوالن سکوتم

 ...اگر هم که نه.. حلقه رو دستت کن ياگه قبولم کرد... خب فکراتو بکن... رونیرم ب یمن م - مهرداد
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در  یکه از گنگ قهیبعد از چند دق... اتاق يمن شوکه زل زده بودم به در بسته ...رونیاز اتاق رفت ب مهرداد

عکس ... عکس منو مهرداد... وردمیداشتم شاخ در م دمید یکه م يزیاز چ... به دور و اطرافم نگاه کردم...اومدم

... منو مهرداد بود يعکس دو نفره  يکرد یهر طرف اتاق و نگاه م... عکس ها... عکس که نه....مونیعروس

کوتاه و  يرز قرمز و شمع ها ير بود از گل هاکف اتاق پ... دمشونید یبار بود که م نیاول يکه برا ییعکس ها

 ياز جام بلند شدم حلقه رو گذاشتم رو...بود يشاعرانه ا يواقعا فضا فضا...گل ها بود يکه ال به ال کیکوچ

 ...زیم

بود  یساعت کی دیشا... االن نیاز روز اول تا هم.... تمام خاطراتمو مرور کردم.. تک تک عکس ها نگاه کردم به

که از هم  يروز یحت.. بودم دیوقت بود که بخش یلیمن خ... کردم یاق بودم و داشتم با خودم فکر مکه تو ات

مهرداد تو دست آنا  يدست ها دمید یوقت... شدم وونهید دمیآنا و مهرداد تو پارك د یوقت یول... میجدا شد

اون ... مهرداد و داشتم نه خنده هاشو يوقت نه دست ها چیمن ه.... شکستم... دنیخند یم دمید یوقت... است

دادم فقط  یمن اصال به حرف هاش گوش نم یول... روز چقدر کاوه باهام حرف زد تا متقادم کنه تا باهاش باشم

حقم بود  یوقت نداشتم ول چیکه خودم ه یگاهیجا... جامو گرفت یکیزود  یلیخ نکهیا... بود يزیچ هیتو ذهنم 

 ...حقشو داشته باشه نکهیبدون ا که داشته باشم و آنا گرفت

 ...شد که بخوام دوباره کنارش باشم ینم لیدل نیا یول دمیمن مهرداد بخش آره

 ... ؟یکرده باشه چ رییاگه واقعا مهرداد تغ  -

تونم فراموش کنم  ینم یول مشیدرسته بخش...اعتماد کنم که انقدر باهام بد کرده بود یتونم به کس یم چطور

 ...درسته یمیدونم چه تصم یلحظه نم نیتو ا... االن... کار کرد یکه باهام چ

 یبرف م... بود ستادهیساختمون وا يمهرداد پشت به من جلو...در باز کردم... چنگ زدم زیم يرو از رو حلقه

ه و ب دیپامو شن يصدا... شدم کیبهش نزد... کرد یمهرداد سرشو گرفته بود باال و داشت آسمون نگاه م... دیبار

 ...سمتم برگشت

 ...رو گرفتم سمتش جعبه

 ....رشیبگ -

سرشو ... آروم از دستم گرفتتش... دیچرخ یصورتم و جعبه م نینگاهش ب...باشن روش ختهیآب سرد ر انگار

 ...بغض کرده بود... بعد از چند لحظه سرشو بلند کرد... نییانداخته بود پا

 ...دم یآزارت نم نیاز ا شترینم ببا بود گهید... کردم تتیمتاسفم که اذ - مهرداد
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 ....و کرد بهم و رفت سمت باغ پشتش

 ...؟يجوابمو بشنو يخوا ینم -

منتظر بود منتظر ...چشمام يخودشو رسوند بهم و زل زد تو...کرد یمتعجب نگاهم م... برگشت سمتم عیسر

 ...جوابم

 ...خوام فکر کنم یمن م -

 ...تا اومد حرف بزنه دستمو آوردم باال...راحت شده باشه الشیانگار خ.. زد يلبخند مهرداد

از مشهد اومدم جوابتو  نکهیبعد از ا..من امشب پرواز دارم... که جوابم مثبت باشه ستین نیا يبه معنا یول -

 ...دمیم

 طاقت ندارم گهیبخدا د...من دق کردم يتا از مشهد بر گرد... آرام بله رو بده گهینکن د تیاذ - مهرداد

 ...؟یکن یراض يخوا یم يبشم بابام و چطور یتازه اگه من راض... تو يچقدر رو دار-

 ...؟يدیحاال بله رو م... اونش با من - مهرداد

 ...بعد امیکه گفتم برم مشهد ب ینیهم... ریخ -

ر ت کیهومن همونطور که نزد... سمتمون انیکه سوار بر اسب دارن م دمیپشت سر مهرداد هومن و سحر و د از

 :دیبلند پرس يبا صدا شدیم

 ...روباه؟ ای يریمهرداد ش -هومن

 ....ستیفعال معلوم ن -مظلوم به من نگاه کرد مهرداد

 ...چرا؟-سحر

 ...دهیاز مشهد برگرده جوابمو م یوقت - مهرداد

 ...گه؟یماه د کی -سحر

 ...گه؟یماه د کی...؟یچ - مهرداد

 ...من امروز استعفا دادم -

 ...چرا؟ - مهرداد

 ...دست بردارنبود ارشیچون ک -سحر

 بعد از چند لحظه گفت ... اخم کرد مهرداد

 ..رونیب امیمنم از اونجا م....يکرد یکار خوب - مهرداد
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 ...ادهیحرف ها ز نیا يوقت برا... میگرسنه ا یلیما که خ... میتو شام بخور میبچه ها بر-هومن

 :مهرداد

تموم  گهیخودم گفتم د شیحلقه رو بهم داد پ یوقت... ش دادماز دست شهیهم يلحظه فکر کردم برا کی امشب

ته دلم مطمئن شدم که آرام ... خوشحال شدم یلیخواد تا فکر کنه خ یگفت فرصت م یوقت یول... شد

به آرام اصرار  یلیراه خ وت... سحر با هومن رفت و من و آرام هم باهم میشام خورد نکهیبعد از ا... دتمیبخش

 ...در خونه اش يرسوندمش جلو... قبول نکرد یکردم که زود تر از مشهد برگرده ول

 ...؟يپرواز دار یک -

 ....گهیچهار ساعت د -آرام

 ...دنبالت امیباشه پس م -

 ...رمیگ یآژانس م ستینه الزم ن -آرام

 دنبالت؟ امیب یک... خوام برسونمت یخودم م... با من چونه نزن -

 ...خوبه گهیدوساعت د... باشه -رامآ

 ...نجامیا 11باشه پس من سر ساعت  -

در  يبهش زنگ زدم و گفتم جلو.. در خونه اش بودم يدو ساعت بعد جلو... کردم و رفتم خونه یخدا حافظ ازش

 ...چمدونشو ازش گرفتم و گذاشتم صندوق عقب... آرام اومد قهیبعد از چند دق... خونه اشم 

 ..نممنو -آرام

 ..حق داشت..کرد یرفتار م نیبازم سر سنگ یبود ول دهیبخش نکهیبا ا...بود نیسنگ سر

 ...کنم یخواهش م -

 گهید...ناراحت شد که آنا کشته شده یلیخ... و گفتم یبراش همه چ دیراه فرودگاه در مورد کاوه و آنا ازم پرس تو

 ...و پارك کردم نیبه فرودگاه ماش میبود دهیرس

 ...فرودگاه پخش شد يپروازش از بلندگو ها شماره

 ...وقته ریتو برو د -آرام

 ...تا پروازت بپره شمیمنتظر م -

 ...آخه -آرام

 ...خوام بمونم یخودم م...آخه نداره -
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 ...میممنون که رسوند... رمیپس من م... باشه -آرام

 ...آرام -کردم صداش

 بله -آرام

 ...در اوردم و گرفتم سمتش دمویروز تولدش خر يبرا که یکالیجعبه موز بمویکردم تو ج دست

 ...ازم قبولش کن... مال خودت اتشیجعبه و محتو نیمثبت ا ایباشه  یجوابت منف -

دست کرد تو جعب و ... ازش پخش شد یآرامش بخش یقیموس يدرو شو باز کرد صدا... رو از دستم گرفت جعبه

 ...حلقه شو در آورد

 ...تو دستت باشه یبرگشت یوقت دوارمیام -

 ...شدم کیبهش نزد یکم

 ...مراقب خودت باش... شهیدلم برات تنگ م -

 ...فشیجعبه رو گذاشت تو ک...پروازشو خوندن يبار شماره  نیدوم يبرا... به چشمام کرد یقیعم نگاه

 ...برم گهیمن د -آرام

*** 

تعجب کرده  یلیخ.. کرده ام یخدا حافظ یروز آخر با عل... رونیکه از شرکت اومده بودم ب شدیم يهفته ا کی

بهش  يزیحال چ نیبا ا... بود یمرد خوب ومدیازش خوشم م... رونیب میبود که منو آرام با هم از شرکت اومد

 ...نگفتم تا آرام از مشهد برگرده

 شیدور... اجازه نداشتم بهش زنگ بزنم یحت... دلتنگش بودم یلیخ... بود که آرام نبود يروز نیدهم امروز

 ...دوسال تحمل کرده بودم يدونم چطور ینم.. سخت بود

 ...قابل نداره-

زنگ  میتا درو بستم گوش... شد ادهیپ نیپولشو دادم از ماش یباق نکهیبهم داد بعد از ا یمرد اسکناس ده تومن ریپ

 ...خورد

 بله -

 ..؟یانیک يآقا -

 ....خودم هستم -

 ..نیاریب فیتشر12امروز تا قبل از ساعت ... خواستنتون يجناب سرهنگ احمد -
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 ...بله حتما -

 يساعت بعد پشت دفتر احمد کی....اگه زودتر برم بهتره دمید یهنوز وقت داشتم ول... قطع کردم مویگوش

 ...نشسته بودم

 ...تو دییبفرما - سرباز

 ...نمیاتاقش شدم سالم کردم اونم جوابمو داد و اشاره کرد که بش وارد

 ...؟یشناس یو م یقیحق مینس -سرهنگ

 ...شناسم یبله م -

 ..برام بگو یدونیراجبش م یهرچ -سرهنگ

 ...و بهش گفتم یچ همه

 ...يریپولت پس بگ یتا بتون یکن تیکنم از کاوه شکا یم شنهادیبهت پ -سرهنگ

 ...سخته یلیثابت کردنش خ -

تا االن ... که کالهش برداشته شده نیستیتنها شما ن...اعتراف کرده یقیحق مینس... ستینه سخت ن -سرهنگ

 ...مورد6 شنیگزارش داده شده که با شما م ياریلیم يمورد کالهبردار5

 ...کرده؟ يهم کالهبردار گهینفر د5کاوه از  یعنی -

 ..متاسفانه -سرهنگ

**** 

 ..سمتمون ادیکه چمدون به دست داره م دمیدور آرام و د از

 ...سمتمون ادیداره م.. اوناهاش -سحر

به ما  یوقت... شده بودم تیاذ یلیماه خ کی نیتو ا.. دلم براش تنگ شده بود یلیخ... کردم ینگاهش م فقط

آرام  رونیاز بغل هم اومدن ب نکهیبعد از ا... کردم یمنم با لبخند داشتم نگاهش م...بغلش کرد دیسحر پر دیرس

 :گفت

 ...نیبه زحمت افتاد دیسالم ببخش -آرام

 ...هم قبول باشه ارتتونیز... بود آرام خانم فمونیوظ -هومن

 ...ممنون یلیخ -آرام

 ...آرام هم خسته است... نخوردم یچیخونه که من از صبح ه میبر نییخب بدو -سحر
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 مگه حرف حاال يریگ یزخم معده م...نگه ندار؟ یچند دفعه گفتم معده ات و خال... ؟ينخورد يزیچرا چ -هومن

 ....تو يدیم

 ...دنیمتعجب مارو ند يسحر و هومن چهره ها یول...صدر باز مونده بود یغار عل يآرام دهن هامون اندازه  منو

 ..بد اخالق...بخورم يزیکردم وقت نکردم چ یکنم داشتم کار م کاریخب چ -سحر

 ....گفتم عیخواست جوابشو بده که من سر یم هومن

 ...دیبحث تو راه خونه بکن يادامه  نیخوا یگم م یم...اهم -

 ...میخور یجا شام م هی میریاالن م -هومن

 ....نه من غذا درست کردم -سحر

 ...آرام و از دستش گرفتم چمدون

 ...خوان بحث کنند یدوتا تا فردا م نیا میبر ایب -

دلم  یلیخ... میشد نیهم سوار ماشبعد ... نیچمدونشو گذاشتم تو ماش...کرد و همراه من اومد يزیر يخنده  آرام

 ...بدجنس خانوم دستکش دستش کرده بود ینه ول ایحلقه رو دستش کرده  نمیبب... نمیخواست دستشو بب یم

 ...خوش گذشت؟ -

 ...خوب بود یلیخ -آرام

 ....دلم برات تنگ شده بود -

معصوم شده بود که دلم براش انقدر ... خواست بچلونمش یدلم م... نگفت یچیو ه نییسرشو انداخت پا آرام

 ...رفت یضعف م

 ... گم آرام گرمت نشه یم -

 ...چطور مگه؟ -آرام

 ...کف دستت عرق نکنه اریدستکشتو درب يخوا یم... گم یواسه خودت م يطور نیهم -

خواست منو زجر کش کنه تا دستکشاشو در  یم طونیش... آروم دستکششو از دست راستش در آورد دیخند آرام

پارك کردم  عیو سر نیماش... که بهش داده بودم يتا دستکش دست چپشم در آورد چشمم خورد به حلقه ا...ارِیب

 ...و برگشتم سمتش

 ...گه؟یقبوله د یعنی -

 ...اول بابا بعد یول...ندارم یاگه بابام قبول کنه منم حرف -دیخند آرام
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 ...نیبه در ماش دیچسب عیرآرام س... خواستم بغلش کنم یخوشحال شده بودم که م انقدر

 ...کن تیآقا رعا میما نامحرم... يآ يآ -آرام

 ...گهینکن د تیاذ میما که قرار محرم بش -

 ...اول بابام -آرام

 کنم  یم یاول بابا رو راض...چشم -دمیته دل خند از

خانم بود  یلیآرام خ... روزا رو داشتم نیدو هفته در کنار آرام بهتر نیتو ا.... گذشت یاز ازدواجمون م يهفته ا دو

... بود که عقد کرده بودن یهومن و سحر هم دوماه... قانع بود یندارم ول يادیدونست من در آمد ز یم نکهیبا ا

 یوقت یخواست باهام حرف بزنه ول یاول نم... المیل مانکه آرام از مشهد اومد زنگ زدم به ما یاون شب يفردا

 .... ولم کرد باهام حرف زدبهش گفتم که آرام قب

 هیبرام درد و دل کرد و گر یلیخ.. مامان تنگ شده بود دو سال بود که باهام حرف نزده بود يدلم برا یلیخ

 ...کرد

 نیشش ماه تمام دنبال ا... شد ینم یکردم راض یها که فکر م یسر سخت بود و به اون آسون یلیآرام خ يبابا

 ...آخر گرفتمکه  رمیپدرشو بگ تیبودم که رضا

 ینم... ارمیب مینس يبرا یلیتونستم دل ینم... انا رو کشته بود میبود که نس نیکه باورش برام سخت بود ا يزیچ

بود  نیاعتراف کرد ا میکه نس يزیچ یول... کرده يدونم چطور کاوه بهش نفوذ داشته که دوباره باهاش همکار

کاوه متوجه ... کرده يو بهم بده تا بتونم ثابت کنم کاوه ازم کالهبردار یگشته تا مدارک یکه آنا دنبال من م

تمام ... مشارك در قتل حبس ابد حکم داد يکاوه برا ياعدام و برا مینس يبرا یقاض... ندازهیم رشیو گ شهیم

باال  یلیخ نبودم که کاله برداشته شده بود رقمش یکه من تنها کس ییاز اونجا.... شد فیمال و امالك کاوه توق

 ...دوست بودم یزمان هیادم  نیکردم با ا یم جبواقعا تع..بود

 ...بلند صداش زدم...باز کردم دیلیبا ک درو

 ....آرام -

 ..رونیسرشو از آشپزخونه آورد ب آرام

 ...جانم -آرام

 ...یراه انداخت ییسالم خانوم خانوما چه بو -

 ...شام آماده اس ایبرو لباستو عوض کن دست و صورتتو هم بشور ب... دیسالم خسته نباش -آرام
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رفتم پشت سرشو بوسه ...ختیر یبرنج م سیشده بود آرام داشت تو د دهیچ زیم... بعد رفتم تو آشپزخونه قهیدق5

 ...موهاش زدم يرو ینرم

 ...بزار به کارم برسم نیبرو بش یشطون یب یطونیش -آرام

 ...بد جنس -دمیخند

به غذا خوردن،چک و از  میشروع کن نکهیقبل از ا...و خودشم اومد کنارم نشست زیو گذاشت رو م سید امآر

 ...زیم يگرمکنم در آوردم و گذاشتم رو بیج

 ...به شما میتقد -

 ...ه؟یچ نیا -آرام

 ...بود و بهم بر گردوندن دهیکه کاوه باال کش ییپول ها -

 ..به مبلغ چک انداخت ینگاه آرام

 ...؟یچکار کن يخوا یهمه پول م نیبا ا -مآرا

 ...هردومونه يپول برا نیا... میبکن میخوا یم کاریکه چ نهیدرستش ا -

 ...شهیکه نم نیآخه ا یول -آرام

 ...میکیبا هم شر یتو همه چ میما زن و شوهر... شه یچرا نم -

هم  میداشت میچشم تو چشم هم بود...دستشو گذاشت رو دستم و نوازش کرد...بهم زد يزیلبخند محبت آم آرام

 ...میکرد یرو نگاه م گهید

 ...شهیغذاتو بخور سرد م -آرام

 :که آرام گفت میکنار هم رو کاناپه نشسته بود... درست کرد ياز شام من ظرف ها رو شستم و آرام هم چا بعد

 ... مهرداد -آرام

 ..جونم -

 ...؟يپولت ندار يبرا يبرنامه ا -آرام

 ...پولمون -

 ...؟يپولمون ندار يبرا يبرنامه ا.. باشه پولمون -آرام

 ...دارم ییفکرا هی -و عوض کردم کانل

 ...؟يچه فکر -آرام
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 ایپرش هیداشت و  يمتر120خونه  هی... بود کیکارگاه شر هیکه تو  يخوام بشم در حد همون مهرداد یم -

 ...خوام ینم شتریب

 ..؟یپول چ هیپس بق -آرام

 ...کنم هیریخوام وقف خ یهم م شیباق... میکن سیآموزشگاه زبان تاس هی شیبا مقدار یباش یاگه تو راض -

 ...دوستت دارم یلیخ...مهرداد هیعال - دیزده شد و گونه ام و بوس جانیه آرام

 .. .منم دوستت دارم آرامم -و دورش حقله کردم و ته دل گفتم دستم

 انیپا

 

 

 

  92 دي  : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member251873.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member147812.html    :ناظر 
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