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 نوی برداشتمو دست نوشموی آفتابنکیع!  شدمادهی پنی از ماشرگاهی در تعمیجلو
 مھسا؛ حالت خوبھ؟:  دستمو حس کرد کھ برگشت سمت من ھیسرد!گرفتم
 مدتھ حال دلم ی دونمی میلو! ی از کدونمی نمقای دقستمی وقتھ خوب نیلیخ!  نبودمخوب

 ...گسی دیکیافسارش دست ... دلمو ندارماری اختگھید... ستیخوب ن
 ! حالم بده؟یکنیچرا فکر م! مین؛عالینوش:  فشردمدستشو

 تیتو کھ رانندگ! ؟یکنی مدتھ ھمش تصادف میمھسا چرا : دی افتادو دستمو کشراه
 !خوب بود

 !  برداشتم؛ تا بھش برسمیعتری سری زدم و قدم ھالبخند
 ! کجاست؟دتیحاال پرا: ستادی ارگاهی تعمی محوطھ وسط

 یقطعا اگھ حاج... بلکھ صاحب قلبمودموی نھ پرانمش؛ی چرخوندم تا ببنگاھمو
 یاروم قدم برداشتم؛ صدا! شکستی قلم پامو مام؛ی منجای بار ای ی من ھفتھ ادونستیم

 حرف زدن یصدا...نی استارت ماشیداص...خوردی ھا منی ماشی کھ بھ بدنھ یچکش
 دستمو نینوش!تو محوطھ پخش بود...رگاهی پارس سگ تعمیصدا... ھادادیھا و داد ب

 ! اونھ؟نیمھسا بب: گرفت
 ...اره خودشھ:  کھ اشاره کردیی دوختم بھ جانگاھمو

 نگاش دوی چرخنی دور ماشنینوش!می پارک بود رفتدمی کھ پرایی؛جای تند تری قدم ھابا
 ھ؟ی کنتی ھنوز درست نشده؟؟صافکار ماشنکھیا: کرد؛ با حرص گفت

 شدم و با کشی نزدکرد؛ی کار می اگھی دنی ماشی خورد کھ رومانی بھ پچشمم
 !  چھ خبره؟نجای معلومھ اچیھ:  گفتمتیعصبان

 !!! نوراایاز! یبھ بھ؛ دختر حاج: ستادی گذاشتو انی ابزارشو زممانیپ
 !....د؟ی قراره درستش کنیپس ک! نجاستی من انی ھفتس ماشی:  شدمنھی بھ سدست

عشقم :  رنگش گذاشتو چند قدم جلو اومدی لباس کار سرمھ ابی دستاشو تو جمان؛یپ
 !ھ؟یحرف!  شما دست نزنمنی بھ ماشدهیکش

 گرفتم کھ ھمزمان مانوی پی قھی! دمی نددوی کھ بای کھ ھنوز اون کسنی ازیعصبان
 با خشم کردی نگام می با لبخند کجمانیپ! زدو چند نفر برگشتن سمت ماغی جنینوش
! یکنی منو درست منی کنارو ماشیذازی کاراتو می االن ھمھ نیھم!مانی آقا پنیبب: گفتم

 ! رونی شوتت کنھ بم بگی بھ حاجیستی ننکارهیاگھ ھم ا
 یگریچھ ج !جووون:  کھ من بشنوم گفتی زل زد بھ لبامو اروم طورطنتی با شمانیپ
 ....نیتو تختم ھم! یخوری حرص می وقتیشیم

 مواظب حرف یعوض: تو گوشش خوابوندمی محکمھیلی جدا کردمو سقشی از دستمو
 ...زدنت باشا
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 مانتومو گرفتو با ی قھی ھوی مکث کرد کھ یچند لحظھ ا!  منھیلی شوکھ از سمانیپ
 یحاج! کنمی کار منجایپنج سالھ ا!  مھسانیھان؟بب..؟ی کردیچھ غلط: حرص گفت

! دمی متویلیمطمئن باش جواب س)! و ارومتر ادامھ داد!( گذرهی از من نمچوقتیھ
 ادی ممھنوزم ازت خوش...  کھیدونیم....بجاش البتھ

 !  چھ خبره؟نجایا -
 !!  بم بزنھروی بود تا ضربان قلبم زی بمش کافی صدادنیشن

 ! ؟یچتھ وحش:  داد زدنینوش! نی با حرص ول کرد کھ خوردم بھ نوشقموی مانیپ
 چھ نجایگفتم ا:  شددهی محبوب من شنی خواست جواب بده کھ دوباره صدامانیپ

 !مھسا؟!خبره؟
شبو روز کنارم باشھ و بھم بگھ ! اسممو صدا بزنھشھی کھ دوس دارم ھمھی نفرنیاول

 !!مھسا
 ؟ییمھسا؟کجا:  با آرنج زد بھ پھلومنینوش

مقابل عماد احساس !  و مغرور بودمی کھ در مقابل ھمھ قویمن! نیی انداختم پاسرمو
 !کردمیضعف م

 نتوی پنج بار ماشیمھسا؛ ماھ: ستادی برداشت؛مقابلم ایچند قدم!  بھ کفشاش افتادچشمم
 دی ھم ھست کھ بای اگھی دنی ماشی کھ کلینیبیم! میستی نکاری بنجایماھا ا! نجای ایاریم

 ایاون مشتر...در ضمن: سرشو خم کرد سمت من!...می نگھ داری راضامونویمشتر
 !یذاری معی تو کھ از اعتبار پدرت ماثلنھ م! دنیدستمزد م! دنیپول م
 نداشتم کھ یجواب! لبام بازو بستھ شد! نگاھم تو نگاھش گره خورد!  بلند کردمسرمو

 ! گردنشی روھی سوختگی شدم بھ جارهی گرفتمو خشی مشکیچشممو از چشما! بگم
 ی!یریگی وقتمونو منجای ایای کار دارم؛ھربار کھ میمن کل!؟ی حرف بزنیخواینم -
 !!!رگاهی تعمانی دوس نداره دختراش بی کھ حاجیدونیم...گھی دزیچ

 ...اری بی صندلی...دیحم:  کھ داد زددیمطمئنم لرزش چونمو د! کردمبغض
فشارت .. بگو حالم خوبھیحاال ھ... تویستیخوب ن!مھسا:  بازومو گرفتری زنینوش

 نھییپا
 پس زدمو سمت نوی نوشیدستا...رمینتونستم جلوشو بگ!  اشک از چشمم افتادی اقطره
چشمام ... دادم بھ فرمونھی و سرمو تکی صندلینشستم رو... رفتمنمیماش
 .. حقارت حقمھنیا!حقمھ..دیبار
بورو؛ ھمون  نی اشناختمیم.. عماد بودیبو! کنارم نشستیشخص!  باز شدنی ماشدر

 کھ ھمھ یی ھمون روزاکردم؛ی موندو من جاشو جمع می کھ خونمون می اولیروزا
:  تن عشقموکردی کھ گرم می مالفھ ادنیی از بوشدمی بودن و من مست متشیدنبال ھو

 بد بود کارت! ی کھ داشتیلیلھر د...کارت بد بود! ی زدمانوی پدمید...مھسا
 !شھی قلبم ناآرومتر میزنیحرف کھ م!  داد بزنم حررف نزنتونستمی مکاش

 !نگام کن! ... مھسا؟ -
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 و ی روغنی شدم بھ دستارهی سمتش و خدمی فرمون برداشتم؛ چرخیسرمو از رو 
 !اھشیس
 نی ماشنیچرا ا...می کنھی از دست تو گردیما با..ھھ..؟یکنی مھیگر...مھسا خانوم -
 ! اونورنوری ایکوبی رو مچارهیب
 دیشا! فھمھ؟ی نمی کسیکردیفکر م! ھ؟یچ: دیخند!  شدم بھ چشماشرهی تعجب خبا
 رو کھ ی منو حاجیول! ھی عمدای خرابکارنی بچھ ھا متوجھ نشن ای ھی و بقمانیپ

 ! ی گول بزنیتونینم
 !بھ چاک وسط لبش کھ عاشقش بودم! ! از چشماش سر خورد بھ لباشنگاھم
 ی کھ حتیکس!تھی ھوی کھ بی بشی عاشق کسی سالگ٢٣ کاملھ کھ توسن ھینامرد

 ...نیپدرو مادرش ک... از کجا اومدهسی نادشی!ستی نادشیاسمش 
 مھسا؟ حواست با منھ؟-

 !!! حواسمو پرت کنم از تودیبا... وقتھ با توإیلیخ!  کھ حواسم با توإمعلومھ
 کھ یلیپس ھر دل... خوبھتی رانندگدونمیم!  مھسانیبب:  دادرونی پر حرصشو بنفس
 مجبورت نجای ایاری بنتوی ماشگھی بار دی...یبھتره تمومش کن!  کاراتی برایدار

 !ی خودت درستش کنکنمیم
 ! باز کردو رفتنوی ماشدر

 ... نگھ دارمنمی تنشو تو سی تا بودمی کشیقی عمنفس
 ... حسو حالمونیمن دوس دارم ا!  کھ ھسیھرچ!ھی چی عاشقنی تھ ادونمینم

 !گفت؟ی میچ:  عماد نشستی جانینوش
 یچیھ:  زدملبخند

(  عماد لنگ نیقبل اومدن ا...نمیدرست حرف بزنم بب...یھ:  دستش زد رو سرمبا
 زبونت بند یدیعمادوه د!  اوننوی بھ ایدیپری میمثل خروس جنگ) چشمام چھارتا شد

 !اومد؟
اون !  حق نداشت بھ عماد بگھ لنگیچکیھ!  کم شھتمی تا از عصباندمی کشیقی عمنفس

 .... بودنیمھم ا...دمیدیمن نم... نداشتیرادی اچیھ
 یچرا دوس دار...بس کن...نینوش:  بود اروم گفتمتی کھ از عصبانی گرفتھ ای صدابا

 !؟یاریمشکل مردمو پشت اسمشون ب
 !! گفتم؟؟ی اصلن چ؟یمشکل؟ چھ مشکل:  تعجب نگام کردبا

 ...الی خیب:  روشن کردمنویماش
 یوقت...ی نگفتیزی چدمویپرس! ی بھم زدمانی با پتوی دوستیوقت...مھسا:  گرفتبازومو

 دغدغت قبول ی ھمھ یوقت...ی نگفتیزی چدمویپرس! ی استعفا دادیاز شرکت تراب
 مدتھ یمھسا !...ی نگفتیزی چدمویپرس! یشدنت تو ارشد بود و اصلن کنکور نداد

 گھی بار دی نگو کھ اگھ الوی خیب ھی نکراریفقط جملھ ! ھ؟یدردت چ..یعوض شد
 ...ازت بشنوم نھ من نھ تو
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 دوست بودم اونم مانیمن فقط سھ ماه با پ:  شده بود بھ مارهی افتاد کھ خمانی بھ پنگاھم
مثل ! بردی حوصلمو سر میشرکت تراب...نیھم... ازشادیخوشم نم... سادهھی دوستی

 ی کف دستمو کلذاشتی پونصد مکردمیسگ براش از شش صبح تا شش عصر کار م
چون مغزم ... درس بخونمخوامی نمگھید:  دادمرونینفس پر حرصمو ب...منت رو سرم

 و جاش کنھی عقلم کار نمگھی وقتھ دیلیخ:  گفتمھی فرمونو با گری رودمیکوب...فلج شده
 ....رهیگی ممیقلبم تصم

 !مھسا؟:  دستامو گرفتنینوش
 ی کلمھ بپرسکی....نی نگو نوشیچیھ: شدم تو چشماشرهی خمی اشکی چشمابا
 نیی پاندازمتیم

 بھ عماد افتاد کھ با نی ماشی نھینگاھم از ا!  رو خوابوندمو راه افتادمی دستترمز
کاش من اون دستمال بودمو دستاتو لمس ...کردیم. روغن دستاشو پاکیدستمال

 ....کردمیم
  ؟ی کردی گفت بھت کھ قاطی چمانیپ! ... مھسا؟:  چشم از عماد گرفتمنی نوشی صدابا

 انقد تنده ششی اتنکھیمن موندم ا!... باھاش بھم زدمموی کھ دوستیزیچ:  زدمپوزخند
 !! سن مجرد موندهنیچرا تا ا

  بشھ؟؟ی بھش ازدواج کنھ کھ چگذرهی خوش مشتریاالن ب...گھی دیاحمق: دی خندمھسا
 یھ!!  دوستممانی با پشدیباورش نم!... خوردمی از حاجیلی سی مانی سر پادمھی -
 ...پلمسیاون د...یی تو دانشجوتگفیم
 !گھی دگفتھیراست م -
 مانیاگھ پ!  برام مھمھ؟زای چنی واقعا ایکنیتو فکر م! نینوش:  بھش کردمی نگاھمین

 ...آدم بود تا حاال ازدواج کرده بودم باھاش
 ی تندش تا االن بچھ ھم داشتشیبا اون ات! اوه اوه -

 !  ما؟ی خونھ یایم:  گفتمنی توجھ بھ حرف نوشی اومدمو برونی برگاهی تعماز
 !؟ی بھ اب دادیباز چھ دستھ گل:  بستکمربندشو

 : سمت پخش بردمدستمو
تو کھ اللھ رو ... شب دعوا شھترسمیم...نجای اارمی می عمدنموی ماشدهی فھمیحاج

 ... جرقسیمنتظر ! یشناسیم
 ھمھ سال چرا بھ بودنت نیامن موندم بعد ... بگمی چدونمینم: دی کشیقی نفس عمنینوش

تنھا ! بابات رفتھ سرش حوو اورده بھ تو چھ خب؟! ھ؟ی تو چریتقص! کنھیعادت نم
 ؟؟ی حووشی کھ بچھ نھیگناھت ا

 ...بھیعج!  گرما؟نی ابھشتویارد...ھوا گرم شده ھا:  دادمنیی رو پاشھیش
 ؟؟؟؟یاری می عمدنتویماش:  گفتی بلندغی جی صدابا
 !احمق حواست کجاست؟...خاک تو سرت مھسا:  رو سرمدمی کف دستم کوببا

  عماده لنگھ؟؟؟؟ی کھ عاشقش شدینکنھ اون کس...مھسا:  کردغی جغی جنی نوشدوباره
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اون پاش ...نینوش: برگشتم سمت! می گذاشتم رو ترمز کھ ھردو بھ جلو پرت شدپامو
 نمیبینم! دوسش دارم...من...درست! اون حافظشو از دست داده... درست! لنگھیم
 !....یگی رو کھ میینایا

 نکھیبدون ا!...؟یتو عمادو دوس دار...واقعا ! مھسا؟:  گرد شده نگام کردی چشمابا
 ی و اون جادی لنگیاگھ نم! ستای بد نادمیالبتھ ز: منتظر جواب من باشھ ادامھ داد

 !؟ی خواستگارمی بریک...خب! ھی مناسبسیواقعا ک!  گردنش نبودی روی ھیسوختگ
 ...نھیبیاون اصلن منو نم!...؟یخواستگار:  زدمپوزخند

درستھ تو ! شھیھنوزم باورم نم:  داد و کامل برگشت سمت منھی بھ در تکنینوش
 نی ایول!!! شییھوی و بھم زدن مانی با پیمثل دوست!  کارات متفاوتھی ھمھ شھیھم

 ... جون تورهی اصلن تو مخم نمیکی
 ! نھ؟ای ما ی خونھ یایم -

 داشتت یاون ممکنھ ھر گذشتھ ا!...یستی نی ایتو ادم عاد...مھسا: شست نصاف
 ... حرومدیاصال شا...یقاچاقچ...قاتل...خالفکار...باشھ
 خوب دیشا! یکنی می بافیچرا منف! ...غلط کردم گفتم بھت! ؟ی بس کنشھیم:  زدمداد
 سالھ ی!   شبھ عاشقش نشدمی من نینوش...یھرچ...معلم...مھندس...دکتر...سیپل...بود

 فی پدرم کھ رابراه ازش تعریعماد دو سالھ شده بت برا...رمیدارم با خودم کلنجار م
 مراسماتو یدو سالھ تو ھمھ ... دست راست پدرمدهدو سالھ ش! پرستتشی و مکنھیم

 بابام ارزش داشتھ کھ اسم برادر مرحومشو گذاشت یانقد برا... ھستامونیمھمون
 یاز من چھ انتظار... عماد چشمشو گرفتھی ھای خوبی مرده و ھمھ یاون ...روش

 بده بھ شنھادی پموی ؛ مری کھ حاجنھی ترسم ایھمھ : بغض کردم! ... ؟یدار
 ...رمیمیعماد نباشھ م...نینوش...ادعم

منو ببخش :  چشمشو پاک کردو دستشو گذاشت رو دستمی اشک گوشھ نینوش
 سالھ حالت خوب ی... بگم کھ ارومت کنھی االن چدونمینم... بھتدمیحق م...مھسا

 ! من متوجھ نشدم؟... منستوین
 ! خونمون؟یایم!...ستیمھم ن:  زدملبخند

 .... میبر:  فشرددستمو
 
دستاشو رو بھ ! وارد شھنی تا نوشدمیکنار کش!  قفل چرخوندمو در باز شدی رو تودیکل

 ... بگذرون امشبوری خودت بخایخدا: آسکون گرفت
 ...گھیبرو د:  کمرشو ھلش دادمی گذاشتم رودستمو

 االن چھ وقتھ اومدنھ؟؟:  کوبم کردخی شدم تا کفشارو بردارم کھ صداش مخم
 ! بودمنیبا نوش:  نگاه کردمنی نوشبھ

 ساعتو یایگفتم چرا االن م! ؟ی بودینگفتم با ک:  شدکی چند قدم نزدنھ؛ی بھ سدست
 ؟یدید

 ! جوابتو بدم؟دیچرا با:  گرفتمنوی نوشیبازو
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 ....گھی دوفتھی مثل تو پس می انگلی یابونیازون زن خ:  شدو داد زدیعصبان
مثل مادرت : ادامھ داد....کنمی می حرف مادرم بشھ قاطدونستیم!  دستمو گرفتنینوش

 ...یخونھ خراب کن
 از خودت رادیا... کھ شوھرت رفتھ زن گرفتھی داشتیرادی چھ انیبب...بس کن:  زدمداد
 کجاست شوھرت؟ ھان؟؟؟! ستی مادرم نگھیاالن کھ د...ھیشوھرت ازت فرار...هبود

گمشو ...ی کھ بودییبرو گمشو ھمونجا:  حرص سمتم اومدو ھلم داد سمت دربا
 ...رونیب

 !رون؟ی بیندازی دختر عشقشو میدار!شھی بفھمھ ناراحت میحاج:  زدملبخند
 ...دیتورو خدا دعوا نکن.. اللھ خانوم میریم: دی دستمو سمت در کشنینوش
 سھ نیگمشو تو ا...یمثل مادرت زبون دراز:  دوباره ھلم داد کھ خوردم بھ دراللھ

 ...رهی کھ طرفتو بگستی نتمیحاج!! یایروز خونھ نم
 ادتی...ادیباالخره کھ م:  کفشامو برداشت؛ بھ اللھ چشمک زدمنینوش!  باز کردمدرو

 !!شھی میییی بشنوه چیآخخخخ حاج...رونی بیت شب انداخت سالھ ھش٢٣ دختر یباشھ 
 ؟یگردیدختر دنبال شر م:  درو بستنی کنھ نوشدای اللھ فرصت جواب پنکھی اقبل

 ... شده ھاتیزی چیامروز 
بھ مامانم بگم مھمون : دی کشرونی بشیبی از جلشوی و موباستادی اسانسور ایجلو
 !!سھ شببببب...اونم نھ ب شب...میدار
 ... خونتونامیزحمت نکش نم: دمیخند
  پس؟؟ی بریخوایکجا م:  از گوشش جدا کردلویموبا
 ... برادر گراامیخونھ :  اسانسور شدموارد
 ذره یدلم براش ...امی منم بشدیآخخخخخ کاش م: ستادی گذاشتو کنارم ابشی تو جلویموبا

 ...شده جون تو
 ... خبمی برای بشھیخوشحال م...ووونھید: دمیخند
 ی تو یرعلیفک کن منو ام... مھسافھی قلبم ضعیییییوووو:  قلبشی گذاشت روشودست

 شھ؟؟؟ی میچ....خونھ
 ...گمشو بابا: رونی اسانسور باز شدو ھلش دادم بدر

تو برو سالم منو بھ عشقم ....رمی مادهی پنجایمن از ھم....مھسا:ستادی انی ماشکنار
 !!برسون

 رونینفسمو ب.... کنم دستشو تکون داد و ازم دور شددای فرصت اعتراض پنکھی اقبل
 یخوایپس م...اقا عماد: فرمون خشک شدیدستم رو! دادمو پشت فرمون نشستم

 .... درست کنم؟نموی خودم ماشیمجبورم کن
 ....عاشقتمو حالم با عشقت خوبھ...عاشقتم عماد:  گفتمی بلندی با صدادمویخند

 باز ی لھ کنم ولنمویحاضرم ماش....با عشقت؟حالم خوبھ : خنده ھام بغض کردمنیب
 ...نمتیبب
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 رو یرعلی زنگ واحد امنکھی شدمو سمت در ساختمون رفتم، قبل از اادهی پنی ماشاز
 ی در ظاھر شد، تک سرفھ ای زبالھ جلوی سھی با کیمرد مسن! بزنم در باز شد

 ھستم واحد ی سعادتی من خواھر آقادی درو نبندشھی مدیببخش:  گفتمعیکردمو سر
 .....؟؟یرعلیام: کردزیچشماشو ر...چھار
 .... برم توو؟تونمیحاال م...بعلھ:  زدم لبخند

 ....بعلھ بفرما:دی در کنار کشی جلواز
پاھام توان راه رفتن نداشت وبھ زحمت خودمو رسوندم بھ واحد ... پلھ ھا رفتمسمت

 کردم اتفاقات امروز رو از ذھنم پس بزنم تا یسع!  بھ در وارد کردمیچند تقھ ا....٤
 از لمویموبا!  نشدی خبری گذشت ولیچند لحظھ ا... نشھمی متوجھ ناراحتیرعلیام
: دیچی خندونش تو گوشم پی صداقھی از چند دقبعد  شمارشو گرفتم؛دموی کشرونی ببمیج

 ... لحظھ ساکت خواھرمھی...بچھ ھا
 مثل خواھر و چوقتیھ...ھیرعلی امدونھیادش م کھ منو از خونویتنھا کس!  زدملبخند

 ... بارم نکردهکھیمادرش ت
 زم؟ی عزیمھسا؟ خوب-

 !؟ییکجا...جلو در خونتم:  دادمھی در تکبھ
...(  واحدم دست عمادهدیکل... امروز اومدمنیھم... من شمالمنیبب...؟یگیراست م!آخ -

  اونجا؟؟ارهی بگم بای ؟یری ازش بگی بریتونیم) ستادی ای اسمش قلبم لحظھ ادنیبا شن
 ...رمیم...خودم...نھ...نھ:  قلبم گذاشتمی رودستمو

 شبا تو خونھ ستمی کھ نی سھ روزنی دادم بھش کھ ادویباشھ؛صبح رفتم کل -
 ....دی دنبال کلیری تو مگمی مزنمیبھش زنگ م...بمونھ

 ....باشھ:  کلمھکی ی فقط باز شد برالبام
 پاھام از مغزم فرمان دمی دونییلھ ھا رو سمت پاپ!  از گوشم جدا کردملویموبا

 و یی نگران تنھانکھی ایساعت نھ شبھ و من بھ جا!!!  خستھ نبودنگھی دگرفتوینم
 !!!رمیمی عماد می دوباره دنیدارم از ذوق د... ھوا باشمھیکیتار

! شدی از لبام دور نمی لحظھ ایخنده برا... روشن کردمنوی فرمون نشستمو ماشپشت
 با سرعت نور برسم بھ شھی باعث میوونگی دنیو ا...مطمئنم... شدموونھید

 رگاهی بزرگ تعمی برداشتمو بھ در فلزنی زمی از رویکیسنگ کوچ.....رگاهیتعم
بھ ... بود کی جا تارھمھاطرافو نگاه کردم؛!  پارس سگ بلند شدیصدا! دمیکوب

نبود؛ دوباره با سنگ بھ  ی اگھی دزی چشدنی کھ از بزرگراه رد میی ھانیجزنور ماش
 !ست؟ی ننجای ایکس: در زدم

 در ی جلورگاهی نگھبان مسن تعمی مرادیآقا!  باز شدمھی گذشت کھ در نی الحظھ
سالم اصغر :  شدمشقدمی سالم دادن پیبرا!  من در رو کامل باز کرددنیبا د! ظاھر شد

 ست؟یعماد ن! اقا
 چرا ھست؛ صداش کنم؟! سالم دخترم -

 کجاست؟! ششی پرمینھ خودم م:  محوطھ شدموارد



 9 

 رمیمن م:  داده بود رفتھی تکی اقا سمت موتورش کھ بھ کانکس نگھباناصغر
  ما؟شی پدیشام ھست!  شامو بخرمیالیوسا

 بعلھ ھستم!!:  عمادشی بمونم پشتری ساعت بمی کھ ننی بھتر ازیچ!  پررنگتر شدلبخندم
.... 

 ...عماد اونجاست:  المپ زرد رنگ بودی شیینا کھ روشی دست اشاره کرد بھ سمتبا
!  افتادرگاهی تعمدیسف.چشمم بھ سگ!  سمت نور زرد رنگ رفتمیعتری سریبا قدم ھا 

نگاھمو ازش گرفتمو بھ راھم ادامھ !  من از جاش بلند شدو دمشو تکون داددنیبا د
 یپشتش بھ من بود؛داشت رو...دمشید!  پارک شده رد شدمی ھانی ماشنیدادم؛ از ب

 کھ تنش بود ی ایبا رکاب!  افتادازوش بیچشمم بھ عضلھ ھا! کردی کار مینیماش
 یلیخ...نمی راستش ببی شونھ ی روشد؛ی کھ از گردنش شروع می رد سوختگتونستمیم

!  گردن و شونش ھم برام قشنگ بودھی سوختگیجا...دوست دارم بدونم چرا سوختھ
 ی مشکیموھا...ھی مرد برام دوست داشتننی ازی ھمھ چیول...مدونی شدم موونھید

 پاش مشکل یدرستھ ! شی قلمھینیب...دشی بلندش؛ پوست سفیابروھا کوتاھش؛
اصغر :  سرشو بلند کنھ گفتنکھیبدون ا... بودرادی ایاون ب...دمیدی من نمیول...داشت
 ! بود؟یاقا ک
 اون من با یبھ جا!  خوردنی کردم کھ ھول شدو سرش بھ کاپوت ماشی سرفھ اتک
 ....آخخخ:  گفتم ی بلندیصدا

 شد سرت؟ یزیچ:  شدمکیبھش نزد!  سرش گذاشتو برگشت سمت منی رودستشو
 نم؟یبب
 ؟ی اومدی با ک؟؟یکنی مکاری چنجایدختر ا:  اخم نگام کردبا

 ...دی بھت زنگ نزد؟ اومدم دنبال کلیرعلیمگھ ام: نیی انداختم پاسرمو
 ... کجاستدونمیاصلن نم...لنتھی سالمیموبا: کرد اطراف نگاه بھ

 رهی کھ خدی نگاھمو فھمھینیسنگ... بودی بھ صورتش نگاه کردم؛ چونش روغندوباره
 نگاھش دارم اب ریاحساس کردم ز!  بودامی دنی ھمھ اھشی سیچشما!شد تو چشمام

 یادیامروز ز:  شدکی قدم بھم نزدی! نییسرمو انداختم پا! دیدستو پام لرز...شمیم
 !یساکت

کنترل کردن !! بغلش کنمزدی وجودم داد میھمھ ...دروغ چرا !  نگاش کردمدوباره
 ی کھ دی دی تو چشمام چدونمینم... سختھیلی خاتی دنی کھ شده ھمھ یخودت مقابل کس

 ...استارت بزن... پشت فرمون؟ینیشیم: قدم بھ عقب برداشت
 بغض چنگ زد بھ لی دلی بکردم؛ی حس م نگاھشوی ھینی رفتم؛ سنگنی ماشسمت
پشت ...ھی گرری ززدمی جلب توجھش می جا برانی بود اگھ ھمیکار بچگونھ ا...گلوم

 ...فرمون نشستم
 ؟؟ی بزنیاستارت بلد...مھسا -

 ...نھ:  زدملبخند
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:  گذاشتو سرشو خم کرد سمت مننی ماشی شد؛  دستاشو روکیو اروم بھم نزد! دیخند
 ! ...  بدمادتی دیپس با
لباش ! با لبخند نگاش کردم... روشن شدنیماش!  بردمو استارت زدمچی سمت سودستمو

:  فاصلھ گرفتنیاز در ماش!  نگفتیزیچ... یول... تکون خوردی گفتن کلمھ ایبرا
 !؟یرونی موقع شب چرا بنیاصلن ا!  کجاست؟نتیماش

 !  بردمو روشنش کردمنی سمت پخش ماشدستمو
 نیخواستم از ماش!نی رو برداشتو اورد کنار ماشی اھیچھارپا... شد پخشیمی مالاھنگ

 ...نیبش:  شم کھ بازومو گرفتادهیپ
 شی دستش بازومو بھ اتیگرما... بازوم افتادی شده رودهیچی پی بھ انگشتانگاھم

مانتوت ...دیممم ببخش:  دستشو از بازوم برداشتعیرد نگاھمو گرفت کھ سر...دیکش
  شد؟یروغن

 ... ندارهیرادیا...نھ:  گفتمی لرزونی نشستم و با صدانی ماشھی صندلیرو
 ...گھی مییزای چی مانیپ...مھسا:  نشستھی چھار پایرو

 ...یغلط کرده پ:  مشت شددستم
 ...واسا حرفم تموم شھ...خب بابا:  حرفم گفتنی خنده ببا

 !؟ینی ببمانوی کھ پیکنی داغون می عمدنتویماش: ادامھ داد! نیی انداختم پاسرمو
چرا فکر ! خونھ؟ی چرا عشقو تو چشمام نمفھمھ؟ی چرا نمنیا!  شدم تو چشماشرهیخ
 یاز رو!! زدمو سرمو تکون دادمیلبخند تلخ! ؟!امی دارم ممانی بھ خاطر پکنھیم

 سمج از چشمم یبغض گلوم بزرگتر شد و اشک ھا...دیبا...من :  بلند شدمیصندل
 ...فمیضع! فھمھی احساسمو نمھ کی مردنیمن مقابل ا...فمیاره من ضع! افتادن

 ی انقد عاشق پیعنیچت شد؟؟ ! مھسا؟:  بلند شدھی چھارپای رواز
 ...ستمی نمانیمن عاشق پ:  زدمداد

چرا مثل بچھ ... خبیلیخ:  شد تو چشمامرهی خی سمت کن دراز کرد و با نگراندستشو
 !؟یکنی مھیھا گر

 ...ھمش دروغھ...زنھی مادیز..رف ح...مانیپ:  پاک کردماشکامو
 ...مھسا:  سمت خودشدی از کنارش رد شم کھ دوباره بازومو گرفتو کشخواستم
 ...  بدهدویکل...بھ من دست نزن:دمی کشرونی از دستش ببازومو
 ی کندادی دادو بنکھی ایبھ جا...نمی ببنیبش: دی کشھی بازومو گرفتو سمت چھارپادوباره
 ... اشتباھھمانی پیبگو کھ حرفا!حرف بزن...ی بزنیلی سمانی ھمھ بھ پیو جلو

   مھممانی پی من حرفایبرا: داد زدم!...ستیمھم ن:  حرص گفتمبا
 ... من مھمھیبرا:  حرف من اونم داد زدنیب

 یدستشو رو! ستادمی بلند شدمو مقابلش اھی چھار پایاز رو!د؟ی درست شنگوشام
 ... نگام نکنیونجورا: دیخند!  قدم عقب رفتی و دیگردنش کش
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سمت ...بگھ عاشقمھ...انتظار داشتم ادامھ بده؛بگھ کھ دوسم داره! نیی انداختم پاسرمو
 ستی نیگفت چند روز!  از مشھد زنگ زدیحاج:  رفتو کاپوتشو بستنیماش
 !) بشنومخوامی نمنارویا...(  رفتھ شمالقاشی کھ با رفمیرعلیام...

 ؟ی اون ضبطو خاموش کنشھیم:  دادادامھ
 ... ضبط رو خاموش کردمنویخم شدم داخل ماش!  تکون دادمسرمو

 !؟یخوری مییچا -
 ...اره:  اومدمرونی بنی ماشاز

 ندارم شتری بوانی لی:  رو برداشتی زرد رنگوانی فالکسش رفت؛ لسمت
 ! من؟وانی تو لیخوریم..نجایا

 !  موافقت تمون دادمی گفتنش سرمو بھ نشونھ ی بھ جایول...چرا کھ نھ!  زدملبخند
 !ست؟ی تو خونھ منتظرت نیچکیھ:  رو مقابلم گرفتیی چاوانیل

 !نھ... نباشھی حاجیوقت:  زدمی تلخلبخند
 نگاھش ھینی کردم؛ سنگکی رو بھ لبم نزدیی چاوانیل!  نشستنی زمی روروبروم
 !کردیمعذبم م

 ! حواست ھست؟ای اعصاب شدی بیلی مدتھ خی...مھسا -
 ...دونمیم...اره: دمیخند

 ... اصغر اقا کجا موند پسنیا:  اطراف نگاه کردبھ
 ساده ھی دوستیسھ ماه ) ...نگام کرد....( مانیمنو پ:  گذاشتمنی زمی رووانوی شدم لخم

 ! ستی ما ننی بیچیھ...دونمیخودمم م! اشتباه کردم...شیدو سال پ...میداشت
 ...خوبھ:  رو برداشتیی چاوانی دراز کردو لدستشو

 یی چای دیشا!  شدمشیی خوردن چایو من محو تماشا!  کردکی بھ لبش نزدوانویل
گفتم ...مھسا:  کردرمیبا نگاھش غافلگ!بردمی من لذت میول...خوردن ساده بود

 ... نگام نکنیاونجور
 ؟! رویکی مکانی بدادی بھم شھیم:  اشاره کردمنای توجھ بھ حرفش بھ ماشیب

 !؟ی صافکارای یرکاریتعم! ؟یری بگادی یخوایاقعا مو: دیخند
 .... بشنومیزی چمانی از پخوامی نمگھید:  کردماخم
 ...ایب:  بلند شدنی زمی رواز

 ! چند روز مشھده؟قای دقیحاج: ادامھ داد!  سرش رفتمپشت
 سھ روز اخھ اللھ گفت تا سھ روز توو خونھ دیشا...دونمینم:  ھامو باال انداختمشونھ

 ....  نشھداتیپ
:  گذاشتی فلززی می ابزارو رویجعبھ .... تاسف سرشو تکون دادبا

مھسا ...بھ خاطر شما...ی ولشھی میاز دستم عصبان!  بفھمھیحاج...گرچھ...خب
 ...کنمی مسکیر! خانوم

 !!! کنھسکی بھ خاطر من رخواستیم! وجودم گرم شدی ھمھ
 !حواست با منھ؟...مھسا -
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 ....ی تعمی و چند ساعتنجای ایای شبا بھینظرت چ: ھ دادادام!  تکون دادمسرمو
 ! ھیعال:  گفتمعیسر

 ! تویچقد ھول...دختر: دی خندی بلندی صدابا
! یرکاری بھ تعمیحاال کھ انقد عالقھ دار:  روغن کردوجلو اومدھی قوطی توانگشتشو

 !!یکردی می دستکارنتوی عالقت عمدن قطعات ماشنیو بخاطر ا
 ! ھان؟ی بشرکارایبھتره مثل تعم:  کردو ادامھ دادیتک خنده ا!  شدشتری بتعجبم

 !دیصورتمو جمع کردم کھ خند! دی گونم کشی جلو اورد و روانگشتشو
 

 :عماد
 کیمکان: دمیخند!  کھ صورتشو جمع کرددمی گونش کشی روموی روغنانگشت
 !!!ی ھستیخوشگل

واقعا ! کردم؟ی مکاریچمن داشتم ! ...  انداختنیی ھاش سرخ شدو سرشو پاگونھ
 ی!... دادم؟شنھادوی پنیچرا ا...ادیبا عقل جور نم!  نگھش دارم؟نجای سھ شب اخوامیم

: دمیدستمو پشت گردنم کش... وسط سالنی فلززی دادم بھ مھیقدم عقب رفتمو تک
 ....میفک کنم نتون...مھسا
 ؟؟یعماد؟ خانوم سعادت...اهللای:  تموم بمونھمھی اصغر اقا باعث شد حرفم نیصدا
 ! شد؟ی شاممون چنیپس ا...اصغراقا: دمیخند

 املت ی نیایبچھ ھا ب:  اومدکترینزد!  شددهی محوطھ دھیکی تو دستش تو تارینی سی با
 ...دیخوریزدم براتون کھ انگشتاتونم م

 .... دستامو بشورمدیمن با:  بھ دستاش نگاه کردمھسا
 ی بتونییفکر نکنم تنھا... چراغ ندارهییدستشو...ایبا من ب: دمی بلند خندی صدابا

 ...یبر
شما سفره رو : رو بھ اصغر اقا گفتم!  باز کردو باال سرش بستشوی روسری گره

 ... االنمیایبنداز ما م
 ...دیبر..باشھ:  دھنش گذاشتی توی نونتکھ

 محوطھ ھیکی بھ تاری وقتومد؛ی راه افتاد؛ مھسا پشت سرم می بھداشتسی سروسمت
 ... ھاکھی تاریلی خنجایا...گمیم...زهیچ!!اقا عماد: صدام زدمیدیرس

 ! ؟یری دستمو بگیتونیم:  سمتش و دستمو دراز کردمبرگشتم
 مکث کرد؛خواستم دستمو یکم!شدی مدهی ددشی برق چشاش و پوست سفیکی تارتو

 !دستشو محکم تو دستم فشردم!  دستشو حس کردمھیبندازم کھ گرم
 ...نجامیمن ا...برو:  رو با پا ھل دادمیی دستشودر
 د؟؟؟ی چراغ قوه ھم نداشتی یعنی:  نگاه کردسوی شد داخل سروخم

زود باش ..ی دستاتو بشوریخوایمگھ نم...ھی تو اتاقک نگھبانمیدار:  ول کردمدستشو
 ...گھید

 ...میبر... شدممونیمن پش...زهیچ:  دستمو گرفتبازم
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 ...یتو کھ انقد لوس نبود...  ایب:  شدمسی سرووارد
 ...زود باش.. ابنمیا: ستادمی ایی روشویجلو

 یکی ھمھ نزدنی من ازیول! دمیدیحالت چھرشو نم!  ابو باز کردو دستاشو شستریش
 ... دارمجانی ھمھ ھنی چند سالمھ و ادونمی نمیحت! ھھ... داشتمیحس خوب

 !؟یبندی ابو مریش: باال گرفتدستاشو
 ! منم دستمو بشورم؟یعنی نیاالن ا: دمیخند

 !!!!ھیفکر خوب! اره -
 !!!یصورتتو نشست:  اب گرفتمری زدستمو

 !صورتم؟ -
 سی عماد خیوااا: دی کشی کوتاھغیج!  رو صورتشختمی پر اب کردمو رمشتمو

 !!!شدم
 اسممو یعاشق صداشم وقت!! گفتی مشوندی بار بود کھ اسممو بدون پسوندو پنیاول

 ی کھ بی پسری! کنھ؟یقبولم م! بھش بگم کھ دوسش دارم؟تونمینمچرا !...کنھیتلفظ م
 صورتم از یسیبا خ!!!لنگھی پاش می! ...چند سالشھ؟... از کجا اومدهدونھینم...تھیھو

  ؟! کردمستی خیدید: دی خندبلند یبا صدا!  اومدمرونی بالیفکرو خ
 از ادیبسھ بدم م... نھیواا:  کھ مچ دستمو گرفترمی اب بگریرشی دستمو زخواستم

 ... شدنسیخ
 ... شدزی دستات تمیشست..گھی دایب: دی ابو بستو دستمو کشریش
:  پارس کرد کھ بازومو محکمتر گرفترگاهیسگ تعم...می اومدرونی بیی دستشواز
 .... خداااایوا

 ...نترس...ستی نیزیچ:  کمرشی و دستمو گذاشتم رودمیخند
 حسو حال االنم نسبت بھش کھ واقعا یجدا...من ترسناکم!! از من... بترسھدیبا! نترسھ؟

 ... بودمی تو گذشتھ واقعا ادم بددیشا... تحمل کنمی سھ شب رو چطورنی ادونمینم
اصغر اقا :  گفتمی بلندیبا صدا!  ازش جدا شدممیدی کھ رسرگاهی سالن تعمیی روشنابھ
 ! اومده؟دی جدکی مکانی یدیشن...
 دیومدی مرتری دقھیدو دق:  ما با خنده گفتدنی اصغر اقا با دم؛ی گذشتنی کنار چند ماشاز

 ...تموم شده بود
 ... مھسانیبش:  کنار سفرهدمی رو کشھیچھارپا

 خب اگھ یخوردیم...نوش جونت:  پھن شده کنار اصغر اقا نشستمی روزنامھ یرو
 ...گشنتھ

شبتون !: دیپوشکفشاشو ...دی شدم شما بخورریس..نھ:  بلند شددوی دوغشو سرکشوانیل
 ...ریبخ

 گمیم:  روزنامھ نشستی بلند شدو کنارم روھی چھارپای اروم جوابشو داد؛ از رومھسا
 ... بگھ بدبختمایبھ حاج!  اصغر اقا منو لو نده؟نیا
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 خودم گرفتھ بودم بردم ی کھ برای بود؛ لقمھ ادهی بھ گونش چسبسشی خھی مشکیموھا
 ...دھنش قرصھ...گھی نمیریچ: سمت دھنش

 !!!  دارمی مھربونیچھ اوستا:  باز کردو لقمھ رو خورددھنشو
 ... لحظات استفاده کننیاز...ستمی مھربون نشھیھم: دمیخند

 گمیاقا عماد م -
 ...ستمیبا اقاش راحت ن...عماد: دمی حرفش پرنیب

 !عماد...باشھ:  تکون دادسرشو
 !جونم؟:  گفتمناخواستھ

 ی تونی قبل از فراموشدیکنی فکر نمگمیم: با مکث گفت انداختو نیی پاسرشو
 !د؟ی بودکیمکان...

 ...ستی نادمی یزیچ...دونمینم:  کردمکی دوغو بھ لبم نزدوانیل
 !!گھی دمیشروع کن:  بلند شدنی زمی رواز

 !؟یری بگادی یخوای میچ: ستادمی اکنارش
 ...دونمی نمنی از ماشیچیراستش ھ! دونمینم:  دادھی تکی فلززی مبھ

 ی دستکارنتوی مونور ماشیتونستی خوب میول: ستادمی شدمو روبروش اکی نزدبھش
 ..یکن

 رهی گذاشتم کھ سرشو بلند کردو خزی میدستامو دو طرفش رو...نیی انداخت پاسرشو
 ...مھسا: اروم زمزمھ کردم! شد تو چشمام

:  گفتمی گرفتھ ایخم شدم سمتش؛ با صدا!  شدرهی از چشمام گرفتو بھ لبام خنگاھشو
 !م؟ی از فردا شروع کنیخوایم...مھسا خانوم

 .بمونم...خوامیم...نھ:  کرد بھمپشتشو
دستمو دراز کردم سمت جعبھ ! زی بود و مھسا تو حصار منو مزی می دستام روھنوز

 مطمئنم اونم گھیحاال د!دمیشنی نفس ھاشو می نبود، صدانمونی بی ابزار فاصلھ ای
 و احساسم داد شھیعقلم فلج م... موندی بود نملی میاگھ ب...ستی نلی مینسبت بھم ب

 و نمی داد بھ سھی گذاشتم کھ سرشو تکش شکمیدست آزادمو رو!  تمومش کنزنھیم
برگشت سمت منو دستاشو ... افتادنی زمیجعبھ از دستم رو...! عماد: اروم زمزمھ کرد
حرف ...حرف بزن عماد:  فشرد و زمزمھ کردنمی سیسرشو تو! دورم حلقھ کرد

 ...بزن
 ...اره:  گفتعیسر...؟؟ی قبول دارتوی ھویمنھ ب:  کردمو دم گوشش گفتمبغلش

 .. شناسنامھی ندارم حتیچیمھسا من ھ -
 ...ستیمھم ن=
 ... لنگھی پام می! مھسا -
 ...دونمیم=
 ستی گذشتم خوب ندیشا! مھسا -
 ھمون بھتر کھ فراموش شھ=
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 ...عاشقتم! ...مھسا -
 ...منم:  گفتعیسر

 ... عاشقتم:  بود؛ زمزمھ کردمسیچشماش خ!  زدمو از خودم جداش کردملبخند
 ...منم:  اشکاش لبخند زدنیب

: چونشو گرفتم! نییسرشو انداخت پا! زی می بلندش کردمو نشوندمش رونی رو زماز
 ! بھ خاطر من بود؟اتیپس خرابکار

 ی از کیدونیم...مھسا: دمی گونش کشیانگشتمو رو...دمیخند ! کردنیی باال پاسرشو
 باعث شد عاشقت اتی خنگ بازنیھم) با خنده گفتم!( رم؟یدارم با خودم کلنجار م

 ...بشم
 !!ستمیمن خنگ ن:  غنچھ کردو با اخم گفتلباشو
 کھ بارھا تو خواب ییھمون لبا... غنچش بودینگاھم بھ لبا!  بردمکتری نزدسرمو

لبام !  لباشو سرکوب کردمدنیھوس بوس!چشماشو بستو سرشو باال گرفت...دمشیبوس
 یلبام از چشماش سر خورد رو...بھ لباسم چنگ زد... چشماش نشستیرو

 دنیاز خواستنو بوس  وجودم گرم بودیھمھ ... برام مھم نبودیچی ھگھید...گونش
 ھردومون یسانف...دمی چونش کشی شد؛لبامو روشتری کمرش بیفشار دستم رو...مھسا

 ھردو از ھم جدا لی زنگ موبایبا صدا!... ادامھ بدم؟خواستمیتا کجا م...تند شده بود
 ...دی خوابزی می بھ پشت رودوی کششیشونی پیمھسا دستشو رو...میشد
 بیدستشو تو ج... کرداری ھردومونو ھوشلی زنگ موبایصدا!  قدم عقب برداشتمچند

 !ن؟ینوش:  جواب دادی گرفتھ ای با صداد؛ی کشرونی بلویمانتوش کردو موبا
 نی کھ بھم داره از بی اعتمادی بفھمھ ھمھ یاگھ حاج! پشتمو کردم بھش.........

 .....رهیم
 ...ستی خونھ نیرعلینھ ام...شمی پایفردا صبح ب -

 :مھسا
لباش از چشمام بھ گونم ... چشمم حس کردم بھ لباسش چنگ زدمی لباشو کھ روھیداغ

 لمی زنگ موبای با صداد؛یچونمو بوس...شدی ھربوسش قند تو دلم اب مبا...سر خورد
 ی گذاشتمو خودمو رومیشونی پیدستمو رو...میھردو مثل برق گرفتھ ھا از ھم جدا شد

 مطمئنم دم؛ی کشرونی ببمی از جلویموبا...بود زونی اوزیپاھام از م... راه کردمزیم
 ن؟ینوش: صدام گرفتھ بودو لرز داشت

 ....خوامی میرعلیمھسا من ام: کردارمی کامال ھوشغشی جیصدا
 ...شمی پایفردا صبح ب:  بستمچشمامو

 ست؟ین -
 ...سی خونھ نیرعلینھ ام:  دادمرونی بنفسمو

قبال ازدواج کرده ) چشمام باز شد(  عمادنیاگھ ا... افتادادمی یزی چی... مھساگمیم+ 
 ؟یباشھ چ
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 نینوش... گذاشتھ بودو تو فکر بودینی سقف ماشی نشستم؛ عماد دستاشو روزی میرو
 مھساااا:  زدغیدوباره ج

 بار مثبت فکر ی شھینم! ؟ی بس کنشھی منینوش: دمی پرنیی پازی می حرص از روبا
 !؟یکن
 ... باشنیمھسا واقع ب+

 ... فعال.. بھشکنمیفکر م...باشھ:  برداشتمنی زمی ابزارو از روی شدمو جعبھ خم
 ...عماد؟:  گذاشتمبمی تو جلویموبا
 ...من...گمیم: ادامھ دادم!  کردنگام
 ...ایفردا شبم ن...یبھتره بر...مھسا:  شدکی نزدبھم

 !؟ی چیعنی:  از کنارم رد شھ کھ دستاشو گرفتمخواست
 یلی خی جلومیتونیبھ نظرت م! میخوای مگرویما ھردومون ھمد...مھسا بفھم:  کرداخم

 !م؟یریاز کارامونو بگ
 ...وونھید: دمیخند

 ...باش,ینخند مھسا جد:  پررنگتر شداخمش
!  دارمکی مکانیچون ... بشمکی مکانخوامی نمگھید...امیفردا شب م:  کردمبغلش

 ...یایبھتره ن... نشوطونیش...مھسا :  کمرم نشست و اروم زمزمھ کردیدستاش رو
 ...شام فردا با من...نمتیبیفردا شب م:  جدا شدمازش
 !ام؟ی باھات بای ی بریتونیم:  شلوارش گذاشتبی و دستاشو تو جدیخند

 ... بھترهیایمممم فک کنم ب:  محوطھ نگاه کردمھیکی تاربھ
 ! دختر لوس: سمت من دراز کرددستشو
عماد ! دمی کشیقینفس عم... رو دوس داشتمی داغنیا... ھنوز داغ بوددستش

 کھ منو ی مرسایخدا! ا؟ی تو دنخوامی می چگھید! ن؟ی بھتر ازیچ...عاشقمھ
 شمی ازت جدا نمچوقتیدستشو محکمتر فشردم؛ ھ...یدید

 ! دره؟ی ازون موقع جلونتیدختر ماش:  باز کردمھی نرگاھوی بزرگ تعمدر
 ... رفتادمونی دیکل: میشونی پی رودمی کف دستم کوببا

 ! یکنی می چرا خودزنگھید:  شدکی بھم نزددویخند
 ... درارو ھم قفل کننی تو ماشنی بشارمی بدی کلرمیم...: دمیلرز! دی بوسمویشونیپ

 ... کردم کھ ازم جدا شدنیی باال پاسرمو
 
 داد پسی با دھن پر چنینوش!  چک کردمواروی دی کانتر خم شدمو ساعت روی رواز
 !یکنی ساعتو چک مقھیھر پنج دق... ھستاتیزی چیمھسا تو : زد

 ی بار وقتی.... دوس دارهمھیعماد ق!  اجاق رفتم و درشو برداشتمی روی قابلمھ سمت
 دوست مھی قبال قستی نادمی گفتیم! دمی شنیرعلی گذاشتھ بود حرفاشو با اممھیاللھ ق
 دستمو نی چقد زل زده بود بھ قابلمھ کھ نوشدونمینم...ممی االن عاشق قیول... نھایداشتم 
 ! تو کما؟یری میا ھچر!  جونم؟ی ابجھمھسا؟ حالت خوب: گرفت
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 ....شمی نمنیبھتر از: دمیخند
 ! خونتون؟یری می کنینوش:  قابلمھ رو گذاشتمدر

 .... اومدیرعلیھروقت ام:  باز کردخچالوی در نینوش
 ! چونم؟ی چطور بپنویحاال من ا... کم داشتمنویھم!  گرد شده نگاش کردمی چشمابا

 ... تو برو... شنیمامانو بابات نگران م...گمیم:  شدمکی نزدبھش
 یرعلیطعم دھن ام:  با پشت دستش دور دھنش پاک کرددوی ابو سر کشی شھیش
 ....دادیم

 !؟یدیتو مگھ قبال طعمشو چش...شعوریب: دمیخند
 مھسا؟... دھن زدهنوی اری مطمئنم امیول...نھ:  شد بھ ابرهی رو باال اوردو خشھیش
 ی! ی تا حاال عوض شدروزیتو از د:  دادمو منتظر نگاش کردمھی تکنتی کاببھ
 ... تو خلسھیری از صبح ھمش می چشات غم داشت ولروزید... شدهتیزیچ

 یاز شش سالگ...بھ من دروغ نگو مھسا:  حرف بزنم کھ دستشو باال اوردخواستم
 ! کنارتم

 ....شام بخور برو:  گرفتمنتی از کابمویتک
 ازت زنمی عماد می کھ راجع بھ گذشتھ ھی اییخاطر حرفااگھ بھ :  گرفتبازومو

از دستت ...ی کھ نگرانمیمرس: دمیگونشو بوس...وونھیمن نگرانتم د...خوامیمعذرت م
 ...ستمیناراحت ن

 ...شمیگفتھ باشم با بوس موس خر نم...رمایمھسا من نم:  کانتر گذاشتی رو روشھیش
 !گردمی برمویی جارمیت م ساعیمن ...باشھ:  اومدمرونی اشپزخونھ باز

 ...امیباھات م:  پشت سرم اومدصداش
 ... تنھا برمخوامیم:  سمتشبرگشتم

 !بگو کجا؟: ستادی انھی بھ سدست
 !بھ تو چھ اخھ؟:  دستامو زدم بھ کمرمکالفھ

 ...امی ھم میمھسا؛ خودتو بکش -
 !... عماد شام ببرمی براخوامیم:  دادمرونی پرحرصمو بنفس

 !؟ی تا حاال اشپز عماد خان شدی از ک؟؟؟یچ: دی از تعجب باال پرابروھاش
 نوی نوشیمانتو...  شده بود فی خودم کثیجوابشو ندادمو وارد اتاق خواب شدم؛ مانتو 

 خودمو نھیتو ا!  بودی مشکقشی ناشوی کھ دور استدی سفی مانتوی! دمیبرداشتمو پوش
 !؟ی اوردتویشی لوازم ارانینوش: چک کردم؛ داد زدم

 ی منو بپوشی بھت اجازه داد مانتویک:  در ظاھر شدیجلو
 ...تورو خدا...نینوش:  غنچھ کردملبلمو

 ... ندارمشتری گوسفند کھ بیبھ جھنم :  رفتفشی اخم سمت کبا
 ...گوسفند عمتھ: دمیخند

 !یکنی مفیکامل برام تعر...مھسا : گرفت سمت منششوی ارافیک
 ...ای نفیاالن واسم ق...باشھ بابا:  از دستش گرفتمفویک
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من از کارات ...مھسا:  شد بھمرهی خنھی تو استاد؛ی پشت سرم انھی بھ سدست
 ... شناسنامھ نداره عقدت کنھی اون حتوونھید...ترسمیم

دو :دمی کشیقینفس عم... جاننینوش:  کھ کردم برگشتم سمتشیمی مالشی از ارابعد
 کھ از سرما مچالھ شده بود ی درحالرگاهی تعمی ھانی ماشنیمادو ب ع؛ی حاجش؛یسال پ

 یھایبھ کالنتر... دنبال خونوادش بگردهی مدت اومد خونمون تا حاجیعماد ... کرددایپ
بعد دو ھفتھ خود عماد باالخره زبون باز کردو ...انامارستیب! خبر دادرگاهیاطراف تعم

 طرف بدنش لمس ی حرف بزنھ؛ تونستیخوب نم... ما بمونھشی خواست پیاز حاج
! یازون موقع شد پسر حاج... سر در اوردهرگاهی از تعمی نبود چطورادشی یحت...بود

 گفتھی مھ از بابام کھ بھ اللدمیبارھا شن...یمورد اعتماد حاج...یدست راست حاج
 ی دو سالھ ی ھی زندگیبگم ھمھ ! بازم بگم؟! ھھ! ... بدهشنھادی بھ عماد پمویمر
چرا ...تھی ھویانقد نگو کھ اون ب...از کجا اومده! ھی نکن کھ اون کیادآوریانقد ..ادوعم

 کھ یحاج!  بترسم؟دی بایاز چ... دارهتیدو سالھ ھو... دارهتیھو!  باشھ؟تی ھویب
اگھ عماد ...  من زنش بشمکنھیپس قبول م.... بھشدهی مشنھادیپ راحت دختر بزرگشو

 ... مھمھنیا! عماد دوسم داره...نینوش...غمی صای عقدم کنھ سیبرام مھم ن...منو بخواد
اگھ ...یخوریچرا انقد حرص م... خبیلیخ:  شدو دستامو گرفتکی بھم نزدنینوش

 ھیگر! یخوشگل شد: دیگونمو بوس)...دیچونم لرز( گھی دزنمی نمی من حرفنھیانتخابت ا
 !؟ی باھاش حرف زدیک...شتی اراشھیخراب م...اینکن

 ...گفت عاشقمھ..بھم ...شبید:  چشممو با انگشت گرفتمی  گوشھاشک
 ! بود؟نجای اشبی دوونھید:  مشت زد بھ شونمبا

 ...می دوساعت باھم حرف زدیکی رمی بگنجاروی ادیرفتم کل...نھ بابا: دمیخند
 !؟ی داشتی اون لحظھ کھ ابراز عالقھ کرد چھ حالیواا:  بھ ھمدی دستاشو کوبکف

ساعت چنده ... اتفاق افتادعی سرزیھمھ چ...ھنوز باور نکردن...راستش:  زدملبخند
 !ن؟ینوش

 !پنج دقبقھ بھ نھ:  شدرهی خشیبھ ساعت مچ 
 ... شدرمید:  تخت چنگ زدمی از رونوی نوشھیروسر

 ...ی ھستیخوشحالم کھ راض:  تخت نشستی لبھ نینوش
 

 ! شدمادهیو برداشتمو پ غذاری خاموش کردم؛قابلمھ ھانوی ماشرگاهی تعمیجلو
 در ظاھر ی گذشت کھ عماد جلویچند لحظھ ا...ی بند بود با لگد زدم بھ در فلزدستام

 ...سالم: لبخند زدم! شد
 ! تویای امشب بشھینم...مھسا چند تا از بچھ ھا تو کارگاھن...سالم:  شدکی نزدبھم
 ...یگیدروغ م:  کردماخم

 ... دروغ بگمدیچرا با:  زدلبخند
 ... مھسا خانوم چھ کردهنیبب...بھ بھ:  دستم اشاره کردی قابلمھ ھابھ
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 یحرف زدن از ب...نگاه ھامون گره خوردنو حرف زدن! نگام کرد... نگفتمیزیچ
  نپاھشو گرفتو...مھسا:  شدکی قدم بھم نزدی... ھایاز دلتنگ...از خواستن ھا... ایقرار

 یدر فلز...دی  بازومو چسبگشی دست د باد؛ی از قابلمھ ھارو از دستم کشیکی شد؛  خم
دوس داشتم ...کردمیاعتراض نم...دی کشیرو با پا ھول دادو منو سمت اتاقک نگھبان

 دراتاقک قابلمھ رو یجلو!! نبسترگاھوی در تعمیحت! ھ؟ی چی ھمھ عجلھ برانیبدونم ا
از کاراش خندم گرفتھ بود ! اطرافو نگاه کرد...نی زمی گذاشت رودویاز دستم کش

 بود فقط در حد کی داخل اتاقک؛ کوچدیدرو باز کردو منو کش...یانگار کھ اومده دزد
 اتاقک ھیدستاش کھ دور کمرم حلقھ شد دست از بررس... تختی و زی و می صندلی

 ی اعضای  ھمھنینگاھش ب... حط نگاھشو بخونمتونستمیتو نور کم اتاقک م...برداشتم
 وونمیدختر تو د...ومدهی خواب بھ چشمام نشبیاز د...مھسا: دیصورتم چرخ

 ... بمونمشتی پخوامیم...عماد: لبخند زدم...یکنیم
 شدم از زیلبر...مھر کرد بھ نام خودش... پشت سرم گذاشتو لبامو مھر کرددستاشو
لباش از ...کردمیحاال داشتم با عشق تجربش م... بودمی زندگی بوسھ نی اولنیا...عشقش

 ...عاشقتم...عاشقتم مھسا: لبام جدا شدو زمزمھ کرد
 ...عماد:  فشردم و دستامو دورش حلقھ کردمنشی تند بود؛ سرمو بھ سنفساش
 !جانم؟:  نوازش کردپشتمو

 ... حرف بزنیبا حاج:  بستمچشمامو
 ... مھسایول...حتما:  زد بھ سرمبوسھ
 عقدت کنم چون تونمیمن نم! ؟ی فکراتو کردیھمھ :  شدم بھشرهی جدا شدمو خازش

 ...شناسنامھ ندارم
 ...تا اخرش باھاتم: دمی پنجھ پا بلند شدمو چونشو بوسیرو

!  تخت کھ افتادم کنارشیعقب رفتو خودشو پرت کرد رو... لبامو نشونھ رفتدوباره
 !؟یخوب: دیازم جدا شدو خند

 ..اوھوم:  کردمنگاش
بازم ... بودمیاگھ ادم بد...ارمی بادیوز گذشتھ رو بھ  ریاگھ ...مھسا:  زدمھی خروم

 !؟ی مونیکنارم م
 ی خوبی اگھ گذشتھ یحت...تا اخرش... مونمیم...اوھوم:  شدمرهی چاک لبش خبھ

 ...ینداشتھ باش
 

 :عماد
 !؟ی برشھیم...مھسا:  و اروم زمزمھ کردمدمی تخت باال کشی روخودمو

 !ره؟یو بگاصغر اقا کجاست؛ مچمون: دی ناز خندبا
 یھمھ ...دختر بترس ازم...مھسا:  گردنش فرو بردم و زمزمھ کردمی گودسرمو

 ...خوادیوجودم تورو م
 ...پس زودتر با بابام حرف بزن:  دور گردنم حلقھ کردو کنار گوشم گفتدستاشو
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 گمی دارم میجد:  خندونشی شدم بھ چشمارهی خمارم خی و با چشمادمی عقب کشسرمو
 ...ای نگھید...مھسا

 بردمو بازش شی روسریدستمو سمت گره ... شدنی چشاش غمگی نگفت؛ ولیزیچ
 ...ای بیھروقت خواست...باشھ:دمیسرمو خم کردمو گلوشو بوس!اعتراض نکرد...کردم
 ...ادی میکی...بسھ عماد:  زدم کھ گفتی اگھی دی بوسھ
 ی ارومیلیس... دادمرونینفسمو ب!  سرمو رو بھ باال گرفتمستادموی جدا شدم؛ اازش

 ! پس؟یعماد کجا رفت:  بھ گوشم خورد کھ داد زددی حمیصدا! زدم بھ صورتم
 ...پاشو زود برو...پاشو:  دست مھسارو گرفتمعیسر

 !عماد؟ در چرا بازه؟:  شدکتری نزددی حمیصدا
 ...رونھی بنتی ماشیوااا: میشونی بھ پدمی کف دستم کوببا
 ...نھیاصلن بب...خب باشھ:  تخت بلند شدو مانتوشو مرتب کردی رواز
 !کنھ؟ی مکاری بشنوه چی حاجنھ؟ی بب؟؟ی چیعنی:  اخم نگاش کردم و اروم گفتمبا

 !؟یخوریچرا حرص م... خبیلیخ: مرتب کردشویروسر
 دی حمی قدم ھایصدا!  بودزی می فاکتور رویدستھ ا!  رفتمزی کردمو سمت میپوف
  ماد؟ع:  شدکترینزد

 ...  توای بدیحم:  گفتمی بلندی مرتب کردمو با صدالباسمو
 ی واقعی مھسا بھ معنادنی بگھ کھ با دیزیخواست چ! و وارد اتاقک شد! باز کرددرو

 ساعت از شب نی ارگاهی از بودن دختر صاحب تعمشدمیمنم بودم خفھ م!!! خفھ شد
 ! خاندیسالم حم:  قدم جلو اومدیمھسا ...بھی پسره غریبا !یتو اتاقک نگھبان!! تنھا
 فاکتورا نی ایرعلیام: نگاھمو زش گرفتمو رو بھ مھسا گفتم!  ناباورانھ نگام کرددیحم

 ! خواست؟یرو م
فک کنم ...اره:  گرفتعیاشاره کردم بھ فاکتورھا کھ سر!  با لبخند نگام کردمھسا

 !د؟ی مھر رو ھم بدشھیمھرم خواستھ م...ناستیھم
 یبھش بگو ھرچ!  مھرو بھ من سپردهیحاج...شرمنده: لوارم گذاشتم شبی تو جدستامو

 ...زنمی نداشت خودم مھر میرادی من نگاه کنم اگھ اارهی بسھی تو فاکتور بنوخوادیم
 ... گفت بدون مھر نرمیول:  کرداخم
 !!دی بردیتونیم...دیفاکتورارو گرفت: نشستمی صندلیرو!  گرفتھ بودی جدنکھیمثل ا! نھ
 یدی مھرو مای: زی می رودیدوباره اخم کردو فاکتورو کوب!  ابرو اشاره کردم بھ دربا
 !!!ی بھ حاجزنمی زنگ مای
 با لکنت دیحم! اونم مثل من ھنگ کرده بود!  شدمرهی خدیبھ حم!!! گھ؟؟؟ی می چنیا

 ...ومدنی خان نیرعلیخود ام...چرا...یول...دایخش..بب: گفت
 ! بدم؟حی بھ ھمھ توضدیبا:  با حرص نگاش کردمھسا

 !! نھ:  انداختنیی سرشو پادیحم
 ... رد شمخوامیبکش کنار م:  گفتدی سمت در رفتو رو بھ حممھسا
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زود ...مامان براتون غذا فرستاده بود: درو باز کردو رو بھ من گفت! ستادی کنار ادیحم
 ...دیکنی رفتار مینطوریبار اخرتون باشھ با من ا...در ضمن... سرد نشھدیبخور

 !امر؛ امر شماست! چشم:  کردممی بلند شدمو تعظی صندلی رواز
جذبش اللم ...نی اھی عجب ادمیواا:  دادرونی نفسشو بدیحم!  رفتدوی محکم کوبدرو
  گھی دی جای دی بانویا...گھی راست ممانیپ...کرد
 من دی حرف بزنی حاجی پشت سر دختراگھی بار دی... غلط کرده با تومانیپ:  زدمداد
 ی تندی کھ با قدم ھادمیمھسارو د! اومدمرونیپسش زدمو از اتاقک ب... شمادونمویم

 دیرس! رفتو منم پشت سرشرونیاز در ب.. سمتشدمی لنگم دویبا پا...رفتیسمت در م
 بگم یزی چنکھی بھش و بدون ادمیرس! دی دو خواست درو باز کنھ کھ مننشیبھ ماش

خانوم : دمی گونش کشیاروم ازش جدا شدمو دستمو رو....دوباره لباشو نشونھ رفتم
 .. منگریباز
 ...عماد!: دیخند

 جوووون؟:  شدم بھ چشماشرهیخ
 شھ؟ی میاخرش چ:  مکث کردیکم

 !یاخرش تو مال من:  گذاشتمنی ماشی دو طرفش رودستامو
 ...مواظب خودت باش:  باز کردمنوی ماشدرو

 قصھ مال من نیواقعا تھ ا... شدمرهیدو پشت فرمون نشست؛ بھ دور شدنش خ زلبخند
 !پس چرا استرس دارم؟! شھ؟یم

 راه انداختھ یی چاشوی بساط اتاط؛ی شدم؛ بچھ ھا وسط حرگاهی در رفتمو وارد تعمسمت
 خبر اومدن دیمطمئنم حم! دیکشی مونی نشستھ بودو قلھی چھارپای رومانیپ...بودن

 ! بود؟نجایمھسا ا:  فوت کرد و گفتونوی من دود قلدنیبا د...مھسارو داده بھش
 ...اره:  نشستمشی حوصلھ کنار اتیب

 !؟یکشیم: گرفت سمت منونوی قلسر
بھ مھسا : دمیصداشو کنار گوشم شن...شی شدم بھ اترهیخ!  نھ تکون دادمی بھ معنسرمو
 !؟یکنیفکر م
خب :  دستاشو باال گرفتدوی کھ سرشو عقب کشدیخشم چشمامو د!  کردمنگاش

 ...میتسل...بابا
 دیفقط با! ستھیب! دمی دکلشوی جذابھ؛ من ھیلیخ:  ازش گرفتم کھ دوباره گفتنگاھمو

 ... بار تو اتاقنیاخر...خورهی مزی لی مثل ماھیلعنت...یمواظبش باش
 !چتھ االغ؟:  تموم موند؛ داد زدمھی کھ بھ چونش زدم حرفش نی مشتبا

 خفھ شھیم! ...یدادی ملمونی تحوتوی تکراری کھ بازم دروغازدمتید اخھ نم:  زدمداد
 ؟یش

 ! بھ تو چھ اخھ؟یزنی منھیتو چرا سنگشو بھ س: ستادی چونش گذاشتو ای رودستشو
 !  ندارمشیولم کن کار:  دستامو گرفت؛ داد زدمدی کھ حمستادنی امقابلش
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 حرف از دختر گھی بار دی: نشی تخت سدمیازاد کردمو انگشت اشارمو کوب دستامو
 .... تودونموی من می بزنیحاج
 ندونھ یچکیھ!!بدبخت تو بھ فکر خودت باش...گمشو بابا: دی داد کھ خوردم بھ حمھلم

 ... نفھمھی کساتوی کھ گندکاری زدیخودتو عمدن بھ فراموش!دونمیمنکھ م
 ! منم بدونم؟ی بگاموی گندکارشھیم! ؟یجد:  شدمکی بھش نزددوباره

 اصغر اقا دویحم! نی زممیھردو افتاد!  باال اوردوانگشتاش دور گردنم حلقھ شددستاشو
 دستشو محکمتر کردو تو صورتم ی حلقھ مانی از من جدا کنن کھ پمانوی پخواستنیم

 ... حرومزادهکشمتیم: دیغر
 چشمم ی جلوی اگھی مرده دری تصومانی پیجا!!! جملھ تو ذھنم اکو شدنی لحظھ ای

 یزی من چی ولخوردیلباش تکون م...دمی نشنمانوی پی صداگھید!! اومد
 جدا کردن ی تقال نکردم برایحت... ازم جدا کردنو من بھ سرفھ افتادممانویپ...دمیشنینم

 اومد رشی بودم کھ تصوی دنبال کسھنم افتادمو تو ذنی زمیطاق باز رو!مانی پیدستا
 باز یول...لباش تکون خورد!  اب کنارم نشستی بطری با دیحم... چشممیجلو
 شدم و نفس زی خمین... کرد رو صورتمی کھ ابو خالدینگاه گنگ منو فھم! دمینشن
 ! پسرم؟یخوب:  دو کتفم زدنی نفر بی...دمی کشیقیعم

 ...اب: .. کردمنییسرمو باال پا!  اصغر اقا بودیصدا 
 تو نگاش کردی تو؟ داشت خفت مھویچت شد :  دھنمیگرفت جلو رو ی بطردیحم

 ؟یکردیم
 ی آھنگ شادیصدا...کردی نگران نگام ممانیپ...رفتی مجیسرم گ!  نشستمنی زمیرو

 شد؛ با ھمون کی بھمون نزددادی کھ دستاشو تکون میآرش در حال...دیچیتو فضا پ
 ی مثل خروس جنگیی رفتم دستشوقھیدو دق! چتونھ؟:  گفتدویحالت رقصش چرخ

  بھم؟؟دیدیپر
 دی مشتشو کوبھوی بپرس کھ ی عوضنیاز:  پاشو شوت کردری زکی سنگ کوچمانیپ

 ...بھ چونم
!  من؟شمی مینجوریچرا ا!!!  رقص؟نیا!!  آھنگنیا... با رقص اومد سمت منارش

 یدستامو رو...ومدی کھ با رقص سمت من مدمی مرد کت و شلوار پوش دی ارش یجا
 ....من چم شده؟؟؟: تمسرمو گذاش

  عماد؟یخوب:  دستمو گرفتدیحم
 ...؟؟؟ی بس کنشھیم:  بلند کردم و رو بھ ارش داد زدمسرمو
تو ذھنم ..... کردی می مغزم ھمچنان حالجیول... و با تعجب نگام کردستادی اارش

 ... حروم زادهکشمتیم:  گھی شخص دی و مانوی پری تصوشدیتکرار م
از ...کردی ممی عصبشتری اھنگ بیصدا!!! گھی مرد دی ارشو شدی ذھنم تکرار متو

 ...بسسسسھھھھ....بسھ : ونی بلند شدمو با لگد زدم بھ قلنی زمیرو
 شھیسرم داره منفجر م...اون اھنگو خفھ کننن: داد زدم... شده بودن بھمرهی خھمشون

 ...خفش کن
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 اش حالت خوبھ؟داد: ارش جلوتر اومد... اھنگو قطع کرددوی دونی سمت ماشدیحم
 ...ی ضعف کردیشام نخورد... داداشنیبش:  نشوندھی چھارپای گرفتو رودستمو

 ...ضعف کردم...اره...اره:  زدمپوزخند
 ...کنار در اتاقکھ! ؟یاری شامو بیریم: ی کردم بھ اتاق نگھباناشاره
 لمشھیف: دمی شنمانوی اروم پیصدا.... نگاه نگرانشو گرفتو سمت اتاقک رفتارش

 ...گند زد بھ شبمون...بابا
 ...ی شکستی زدونمویقل! گم؟ی مپھ دروغ مھ؟؟یچ: داد زد!  کردمنگاش
 ...دمیداداش پولشو م:  زدملبخند

 ... پولتوخوامینم:  شکستشونی لگد زد بھ قلبا
 ...مانیپ:  سمتش دراز کردمدستمو

دستشو باال اوردو مردونھ دستمو ! اصغر اقا ھولش داد سمت من!  شدرهی دستم خبھ
 ... نزنویچکیھ...نھی دستات سنگیول: با خنده گفت! گرفت

 ... چرت نگوگھیتو ھم د!:  بھ خنده باز شدلبام
 ...برو بابا:  پس زددستمو
 گھی دزی چی نی ای ولدمی مختلف دیمن قبال کابوس ھا! دمی صورتم کشی رودستمو

 ...زنده بودن...بود
 

 !یھمش تو فکر...ستای حالت خوب نشبیاز د:  زرد رنگمو گرفت جلوموانی لدیحم
 ری تصوی... دعوام شد مانی کھ با پشبیراستش د:  کردمکی گرفتمو بھ لبم نزدوانویل

 ... سر درد دارمشبیاز د... چشمام اومدیجلو...گنگ 
 !ه ھان؟ از گذشتت بودی بخشدیخب شا:  گرفت سمتمقندو

 !ساعت چنده؟:  توجھ بھ حرفش گفتمیب
 شب یخوای مستیاصغر اقا ن... بھ نھقھیده دق: دی کشرونی شلوارش ببی از جلویموبا

 !شت؟یبمونم پ
نھ : دمی رو سر کشیی چاوانیل... نشست رو لبام؛ پس کم مونده بھ اومدنشلبخند
 ... راحتترمییتنھا...برو

 ! من برم؟ی نداریکار...باشھ:  گذاشتزی می رووانشویل
 ...امیتا جلو در باھات م:  بلند شدمی صندای رواز

 خوشگلھ؟؟؟! ؟یقرار مرار دار!! یزنیداداس مشکوک م: دیخند
 ...برو کم حرف بزن...قرار دارم...اره: دمیخند

 ترس یزی از چدونمیم: ستادی در ای از من راه افتاد و سمت در رفت؛ جلوجلوتر
 ...امی زنگ بزن بی موقع احساس خوف کردی یول! یندار

 تازه لشی و سبشیر... بودکتری کھ مطمئنم از من کوچیبھ بچھ ا! دمی بلند خندی صدابا
 ... بروگمیبھت م...باشھ:  موقع ترس بھ اون خبر بدمخوادیو حاال ازم م...سبز شده بود
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 سمت اتاقک عیسر...دستشو تکون دادو رفت... کردمتشی ھدارونی باز کردمو بھ بدرو
 عوض دی و شلوار کتان سفی سرمھ اشرتی رفتمو لباس کارمو با تینگھبان
 شدم بھ رهی تخت نشستمو خیرو... مھسای دوباره دنی دی داشتم براجانیھ...کردم

 کھ ھیامشب شب اخر! ره کند بگذشمھی پیکاش وقت...گذشتی میبھ کند...ساعت
 ...ی صحبت با حاجی خودمو اماده کنم برادیبا...مینیبیم گرویھمد

سمت در ... پارس سگ بلند شدیصدا.... شددهیدوباره در کوب! ستادمی در ای صدابا
 !ھ؟یک: دمیدو

 ...دیاقا عماد منم باز کن:  گفتی ارومی با صدامھسا
 عماد یوا: دی من خنددنی زد کھ با دی کوتاھغیج!  داخلدمشی باز کردمو کشدرو
 .... نفھمھیمنو باش اقا عماد راه انداختم کھ کس! ؟ییتنھا...دمیترس

 جدا شدن یبرا!  بھ دردمشیکوب.... تموم بمونھمھی باعث شد حرفاش نصمی حریلبا
دستامو دو طرف ...شدمی داشتم خفھ موونھید: رھاش کردم کھ نفس گرفت!تقال کرد

 ...یدت خواستخو...ای بھت گفتم نشبید:  در گذاشتمیصورتش رو
 و با خنده دی پارک شده دوی ھانیسمت ماش... شدو از حصار منو در فرار کردخم

 ...یشی واقعا ترسناک میدار...غلط کردم: گفت
 ...رمتیگیباالخره کھ م! ...؟یکنی فرار میدار:  رفتمی ارومی سرش با قدم ھاپشت

 )...رمتیگیباالخره کھ م! ؟یکنیفرار م(  جملھ اکو شدنی تو ذھنم ادوباره
 رو بھم نداد و یمھسا فرصت حالج! من چم شده... سرم گذاشتمی دستمو روستادمویا

 ؟؟یخوب: بازومو گرفت
 ی شاسنیبغلش کردمو سمت ماش... شدداری وجودم بطونیدوباره عماد ش... کردمنگاش

 دمشی کھ پارک بود کشیبلند
 و نیھلش دادم داخل ماش...کردی مدادی و دادو بدیخندی باز کردم؛ مھسا منوی ماشدر
!! دمی مھسارو ندگھید! ....مھسا با خنده دستشو دور گردنم حلقھ کرد... زدم روشمھیخ

 نگاه رونی بنی ماشی شھی ششد؛ازی مغزم اکو می توی بلندکی موزیصدا
:  کنار گوشم زمزمھ کردی ازنونھ یصدا.... صدا؟؟؟نیپس ا!  نبودیزیچ...کردم

 !!!ی جذاب شدیلیامشب خ.....اری کامیوااا
 شد تو رهیخ!!! دیسرشو عقب کش...یی مو طالی دختری کردم بھش نگاه

 بلند ی بردم کھ با صداقشیدستمو سمت ...قشینگاھم سر خورد بھ ...چشمام
ون  اشد؛ی خنده ھاش تو مغزم تکرار میصدا...لبامو بھ گردنش چسبوندم!!!دیخند

 پی سمت زستمد... تو شھوتشدمیغرق م... تو خنده ھاششدمی و من غرق مدیخندیم
عماد تمومش ...بس کن: زد,داد... با مشت زد بھ صورتمیشلوارش رفت؛ کھ کس

 ...توروخدا تمومش کن: ھق ھق کرد...کن
اروم ... محو شدییدختر مو طال... قطع شدکیموز... شدم بھش؛ ذھنم فعال شدرهیخ

 ...مھسا..م: دمزمزمھ کر
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دو ساعتھ دارم التماست ... ؟؟؟یکنی می دارکاریچ:  بھ صورتم زدی اگھی دیلیس
 ... برررمممخوااامیم:  زدغیج...کنمیم

 ی بودم؟؟ من کیمن چ... صورتم گذاشتمی بلند شد نشست؛ دستامو رودمی کشکنار
 بودم؟؟؟

خواست در ... سر کردشوی روسرھیمھسا با گر!  دادمھی تکی صندلھی بھ پشتسرمو
 ...مھسا:  باز کنھ کھ بازوشو گرفتمنویماش
 ... ازتادیبدم م...ولم کننن:  نکردنگام

گمشو : نمیبا مشت زد بھ س!  سمت خودمدمشی محکمتر گرفتمو کشبازوشو
 ...ترسمیازت م...عماد

وم  ارقھی دقیمھسا :  باز مانتوش افتاد؛ ھردو دستشو تو دستم گرفتمی بھ دکمھ ھاچشمم
 ...نگام کن.. منونیبب...باش

صورتمو جمع کردم و سرمو ... بودیلبش خون! دوخت بھمشوی قرمزو اشکیچشما
 ...من...مھسا: تکون دادم

 ... صداتو بشنومخوامینم... نگویچیھ:  زدداد
 بھ ید لعنت: داد زدم!  بکشھ کھ محکمتر گرفتمشرونی دستاشو از دستم بخواست

 ...حرفام گوش کن
: ھق ھق کرد... خون ھنوزم تو دھنمھی مزه ؟ی کردکاری چنیبب:  تر اورد جلوسرشو

 ...بھ زور... بھ زوریعماد تو داشت
 ادمی کھ کردم یی از کاراچکدومیباور کن ھ...اروم باش مھسا...شششیھ:  کردمبغلش

 ...ستین
 ست؟؟؟ی نادتی قبلت ی قھیتو پنج دق! ؟؟یگی می داریعماد چ:  چنگ زدشرتمویت

باور ... گوش کنقھی دقی...مھسا:  فشردمنمی پشت سرش گذاشتمو سرشو بھ سدستمو
تو ... بودمیطی شرانی قبال تو ھمچکنمیمن احساس م...من ...ستی نادمی یچیکن ھ
 ...اون...اون... بودیی کھ موھاش طالی دختری با ینی ماشنیھمچ

 ی کستی نادمیمن اصلن : ادامھ دادم!  شد تو چشمامرهی بلند کرد و خنمی از سسرشو
 ...!!  لبتو گاز گرفتمیک...

 ...تیی فکر کن بھ دختر مو طالنیبش...رمیمن م...ی اوونھیتو د:  زدپوزخند
 ازم جدا ینجوریمھسا ا:  برد کھ دوباره بازوشو گرفتمنی ماشی رهی سمت دستگدستشو

 ...نشو
 زدمو التماست غیچقد ج! دم؟ی کشی چشیساعت پ می من نیدونیم:  خشم نگام کردبا

 ای مثل وحشنی ببیلعنت...؟ی بودگھی دیکی با االتتی توو خیگیاونوقت تو م! کردم؟
 ...یلب و گردنمو گاز گرفت...ی مانتومو کندیدکمھ ھا

 ینجوریمھسا من عاشقتم ا: دستامو دور صورتش قاب کردم...من ...مھسا باور کن -
دو ...گذرهی چشمم می از جلوری تصوی سری مدتھ ی...حرفامو باورکن... نروشمیاز پ

   باور کنھ؟؟دی بای کیتو باورم نکن... مھساجمیروزه گ
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 ...ببخشو برو...منو ببخش:  اشکشو پاک کردمرد
 ...حاال بذار بزم... دمیبخش:  پس زددستامو

 ... کنترلش کنمتونمی نمست؛یبارر کن دست خودم ن...مھسا!... نھینجوریا: دمیخند
 !؟یاریبرام اب م:  دادھی تکی صندلی ھی پشتبھ

 !؟یبخشیم:  رفترهی سمت دستگدستم
 ... کردنیی باال پاسرشو
 ی بکنم و براخواستمی مکاری رفت چادمیاصلن ... شدمادهی پنی زدم؛ از ماشی تلخلبخند

 نیا...مھسا حق داره از من بترسھ! کردم؟ی مکاریمن داشتم چ!...  شدم؟ادهی پیچ
 نی ماشکی بھ الستی بود؟ لگد محکمی؟ اون دختر ک! تو ذھنمادی مھی چرھایتصو
من ... شھیداد زدم تا ذھنم خال!!  و داد زدمھشدوباره با پا زدم ب! اروم نشدم...زدم

!  اومدنی بستھ شدن در ماشیصدا...گذرهی االنمو دوس دارم؛ ھرچند سخت مھیزندگ
 ....دیی دویسا سمت در خروجمھ

 ... واسازمیعز...مھسا:  سرش رفتمپشت
 دستش بھ در بخوره از پشت بغلش کردم؛ تقال کرد نکھیقبل ا... سرعت سمتش رفتمبا

 ...عماد امشبو دوس ندارمم...ولم کن عماد:  خارج شدن از اغوشمیبرا
مھسا نرو ...زمیاروم باش عز:  تر گرفتمو کنار گوشش زمزمھ کردممحکم

 ... نروینجوریا....
 گھید.....دمیعماد من امشب تا سر حد مرگ ترس:  نگام کردھی سمت من؛ با گربرگشت

 ! نکن با مننکارویا
 ! .....تو فقط اروم باش...باشھ؛ باشھ:  لبشو لمس کردمی روزخم

 ....بھ خدا االن عماد سابقم:  دوخت بھم؛ لبخند زدمنگاھشو
 !؟یاوردیامشب شام ن:  انداخت؛ ادامھ دادمنیی پاسرشو

 ؟؟یی پررویلی خیدونستیم:  کردنگام
 کردم؛خواست صورتشو عقب بکشھ دستمو پشت سرش کی بھ صورتش نزدسرمو

 ! نجا؟ی ای مونیامشب م:  گونش متوقف شد؛ زمزمھ کردمیگذاشتم؛ لبام رو
 ...ترسمیعماد م: دمی کنار گوشم شنصداشو
 ....من کنارتم: با خنده ادامھ دادم...نترس: دمی بوسچونشو

 ...ترسمی من از تو موونھید:  کھ ازش جدا شدمنمی مشت زد بھ سبا
 ...برو...باشھ:  کردم بھشپشتمو

 
 :مھسا
 ھنوزم اون ترس تو وجودم نکھی اومدم؛ باوجود ارونی برگاهی باز کردمو از تعمدرو

 خاطره بوده از یباشھ؛ اون اگھ حرفاش راست .....نمیبود؛ نتونستم برم سمت ماش
 شدم بھ در رهیبرگشتمو خ! ؟یدستم مشت شد؛ اگھ اون دختره زنش باشھ چ...گذشتھ

کھ احتمال ... مونمی باھاش مگردموی برمای رم؛ی بگمی تصمدیبا... بزرگ روبرومیفلز
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 ایو ...ستی صحنھ ھا ھست؛ چون ھمونطور کھ گفت دست خودش ننیتکرار شدن ا
 برمو بمونم کھ آخرش نا ای...راه حل دومم تھش مثل راه اولھ!  کنم؟کاریچ!  برمنکھیا

 ! باشم؟شتھ عمادو داتونمی من نمیعنی...کھ بازم... شمنمی برگردمو سوار ماشای! معلومھ
 نھیا... مشکالتشی با ھمھ ی قبولش داریتو گفت...ی عاشقشیتو گفت! مھسا

 برام یشی ھم می وحشیتح: پوزخند زدم!دمی زخم لبم کشیدستمو رو!رسمش؟
 ! ھ؟ی بگم بھ بقیحاال چ...یجذاب

برگشتم سمت ...دمی رو شنینی ترمز ماشی بودم کھ صدارهی بھ در خقھی چند دقدونمینم
 رو شھی من نگھ داشت؛ شنی دنده عقب گرفتو کنار ماشی رنگدی سف٢٠٦ یاتوبان؛ پژو

 لھ؟؟؟یتعط...سالم جوجو:  دادنییپا
 دهی پسره پشت سرم شنیصدا!  شدمو با مشت زدم بھشکیبھ در نزد! زدمپوزخند

با ... در ظاھر شدی جلوسی خی برھنھ و موھایدر باز شد و عماد با باال تنھ ...شدیم
 !؟یمگھ تو نرفت: دی من متعجب پرسدنید

خواست بره ! فکش منقبض شد! شدرهی پشت سرم خنی جواب بدم بھ ماشنکھی اقبل
دستمو گرفتو منو بھ داخل ... عمادھیمشب کاف ایبرا: سمتش کھ بازوشو گرفتم

 تنھات گھید...تا تھش ھستم باھات: برگشت تا درو ببنده کھ بغلش کردم! دی کشرگاهیتعم
 قلبش ی شکمش برداشتو روی از روودستم...صورتمو بھ پشتش چسبوندم... ذارمینم

 ... تویبرا.... مھسازنھی تو میبرا: گذاشت
 ...تا صبح بمونم... خوامیم:  گردنو شونش افتادھی سمتم؛ چشمم بھ سوختگبرگشت

 .... بھ جونمی رو بندازی حاجیخوایپس بگو م: دیخند
 چشماش یایتو دن...شدی جا متوقف منیدوست داشتم زمان ھم! شدم تو چشماشرهیخ

 ی براخوامیم...شناسھیعشق غرور نم:  قلبم گذاشتمی دستشو گرفتمو روشد؛یغرق م
 ی ندهیبا ا... نا معلومیبا گذشتھ ... مرد روبرومونیمن؛ ا...م بار اعتراف کننیاخر
 اگھ حافظت برگرده؛ تنھام یبھم قول بده حت بھم قول بده عماد؛...دوست دارم...مبھم

 ....یذارینم
 ....قربون اعترافت برم من:  زدلبخند
 ...مسخرم نکن: دمیخند

 حافظم خوامیممن ن...یی من توھیتنھا زن زندگ:  کمرم گذاشتی رودستاشو
 ...مھم االنھ کھ تورو دارم... ندارم بھ گذشتمیعالقھ ا...برگرده
 ... عاشقونھ بسھیحرفا:  بلندم کردنی زانوم گذاشتو از زمری زدستشو

 د؛ی تخت گذاشت و کنارم دراز کشی منو اروم روم؛ی شدیوارد اتاق نگھبان! دمیخند
 ... ھاکھی تختمون کوچدیببخش: دمیخند

 ... مھساکردمی تا صبح دق میگشتیباور کن بر نم:  دور شکمم حلقھ کرددستشو
 !کجا برم بدون تو؟:  سمتشدمی بازوش گذاشتمو چرخی روسرمو
 ! تھران؟رسھی می پدرت کیدونینم:  باز کردمویروسر

 ...نھ:  کردم؛چشمامو بستمکیسرمو بھ گردنش نزد 
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 ...برهی کھ من خوابم نمی بغلم بمونینجوریمھسا تا صبح ا: دمی کنار گوشم شنصداشو
عماد :  اروم زمزمھ کردمکرد؛ی منی ارامش داشت چشمامو سنگنیو ا!  داشتمارامش

 ...نجایچقد خوبھ ا
 !؟یکنی مکاریچ:  چشمام باز شدعی پوست کمرم حس کردم کھ سری دستشو روھیگرم
 ... ندارمتیکار...نترس:  گوشم زمزمھ کردکنار
 ... نسازری تصوگھیخواھشا د:  دھنمو قورت دادماب
 ...چشم:  کردی مردونھ ای خنده تک

:  زدمھی روم خدوی حرکت چرخیتو... باالتر بردو پشتمو نوازش کرددستشو
 ...خوامتیم...مھسا

 ...عماد:  بغض گلومو گرفتخواستم؛ی نمنوی تند بود و من انفساش
 !باشھ؟...نترس:  زمزمھ کردودیگردنمو بوس... ارومی مھر کرد؛ وللبامو

!! می شدرهیھردو بھم خ!  در اومدی بگھ کھ صدایزی کردم؛ خواست چنیی باال پاسرمو
 ...اطی تھ حینای از ماشیکیمھسا پاشو برو تو :  اومدنیی تخت پایاز رو
 ... جلو درهنمیماش:  چنگ زدمیروسر

 ... تو برو فقطکنمی مشی کاریاونو :  تنش کردشرتشویت
 یدستشو رو! می اومدرونیدستنو گرفتو از اتاق ب... در بلند شددنی کوبی صدادوباره

 ...اروم برو...سسیھ:  گذاشتشینیب
 !ھ؟یک:  زدداد

 !!عماد؟؟ -
 بابا؟؟؟: می بھم نگاه کردھردو

 
 :عماد

 ....دهییبرو کھ گاومون زا:  ھا ھول دادمو اروم گفتمنی سمت ماشمھسارو
 ...عماد درو باز کن:  شدهدی شنی حاجی صدادوباره
 شد برگشتم سمت ینی سوار ماشیوقت! دی دواطی پارک شده تھ حی ھانی سمت ماشمھسا

 چند سالمھ دونمینم!لبام بھ خنده باز شد...برام لذت داشت!!  ترسجانوی ھمھ ھنیا...در
 پشتش بھ در بود یدرو باز کردم؛ حاج...برهیتپش قلبمو باال م! جانی شورو ھنی ایول

 ؟؟یخواب بود:  سمت منگشتبر... شلوارشبیو دستاش تو ج
 ... دیخوش امد:نیی و وارد شد؛ سرمو انداختم پادمی در کنار کشی جلواز

 نجاست؟؟؟یمھسا ا: ستادی اروبروم
 نجا؟؟؟یچرا ا...نھ:  خودمو نباختمیول!  و مصمم بودیچھرش جد!  کردمنگاش
 ...ونھری بنشیماش:  اتاقک رفتسمت
 نویماش...  اورده بودی صافکاری برانشوی رفتھ؟ ماشادتونی: سرش راه افتادمپشت

 ... تووارمی مرمیاالن م..  کار داشتمیی جارون؛یبردم ب
 !؟یگردی میدنبال چ...  یحاج: دمیخند!  باز کردو نگاھشو تو اتاقک چرخونددرو
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 ...ستی نی ھم شمالھ؛ خونش کسیرعلیام...مھسا سھ روزه خونھ نرفتھ:  کردنگام
  کجا رفتھ؟؟؟یعنی:  کردماخم
 اللھ اعتماد ندارم؛ یمن بھ حرفا...دهی جواب نملشمیموبا...دونمینم: دی خودش چرخدور

 ... کنمدای خوشو پدیبا
 یی من براتون چادییشما بفرما... دوستشھی خونھ دی شاشھی مدایان شا پ...خب -
 ...ارمیب

 شد؛ پشت سرش وارد شدمو فالکس اب جوشو یارد اتاق نگھبان تکون دادو وسرشو
 ... اب جوش دارمی دم نمردم ولیشرمنده چا:  گذاشتمزی میرو
 ... کنمداشی پدی براش باادیعماد؛ فردا قراره خواستگار ب:  تخت نشستیرو

 ! باشھ؟گھی دیکیمھسا کنار ...ستادی ای لحظھ ایقلبم برا!  فالکس موندی رودستم
دوست دارم خوشبحت ...  منھی ھی زندگی مھسا ھمھ یدونیخودت م...ھیپسر خوب -

 ...بشھ
 یدختر... دخترشھھی کھ تنھا ارزوش خوشبختیمرد... شدم بھ مرد مسن روبرومرهیخ

 ... تا سر مرگ ترسونده بودمششیکھ من دو ساعت پ
 !نجاست؟یحواست ا...عماد:  بھ خودم اومدمی حاجی صدابا
 دمی کشرونی بزی رو از پشت میصندل...بازمیاگھ نگم مھسارو م! رف بزنم االن حدیبا

 ... رو بگمی موضوعی خواستمیم...راستش..یحاج: و روبروش نشستم
 !؟ی نداری اسھی کیچا:  ابجوشو برداشتوانی دراز کردو لدستشو

 و قند رو از یی چای بلند شدم؛ جعبھ ی صندلیاز رو... رفتادمی دیببخش:  زدملبختد
خب چھ :  گذاشتوانی رو داخل لییچا... برداشتمو دادم دستشزی مریسبد ز

 !؟یموضوع
 ؟؟؟یمنو قبول دار...یحاج:  نشستمی صندلی رودوباره
 ... دوست دارمیرعلی مثل امیدو سالھ کنارم...اره پسرم:  زدلبخند

 ھمھ جسارتو نیم ا دونینم... شدم بھشرهینفس گرفتمو دوباره خ! بنی انداختم پاسرمو
 خوامیم: زل زدم تو چشماشو گفتم... بودمی گذشتم ادم جسوردی؟ شا!از کجا اورده بودم

 ..... دخترتونھی خواستگارامیب
 م؟؟؟یمر:  رو از لبش جدا کرد و با تعجب نگام کردیی چاوانیل

 ...نھ مھسا خانوم:  تکون دادمسرمو
انقد ... بودنینگاھش سنگ...ستادمیش اروبرو! ستادی گذاشتو ازی می رو رویی چاوانیل

 کمرم نشست؛خواست از کنارم رد شھ کھ مکث ی روی کھ عرق سردنیسنگ
 ھ؟؟؟ی حرفش چ؟یمھسا چ:  شونم گذاشتیدستشو رو...کرد

 ی بود؛ قدش کوتاه تر از من بود ولستادهیشونھ بھ شونم ا... سمتش چرخوندمسرمو
 ...ھیراض..ر...کنم...فک:..اقتدار داشت؛ با لکنت گفتم

 رگاهی از تعمنمھیپشت سرش رفتم؛ قبل ا.... رفترونی ازم گرفتو از اتاق بنگاھشو
 ! ؟یقبولم ندار!...؟یحاج: ستادیخارج بشھ با صدام ا
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 ...ایفردا شب ب:  بھ من بود؛ درو باز کردپشتش
 ... درو بستو رفتیحاج...کردمی م بود کھ فکرشویراحتتر ازون... زدملبختد

 شلوارم گذاشتمو اروم سمت بیدستامو تو ج...اطی تھ حی ھا نی سمت ماشبرگشتم
 ....مھسا با: کھ مھسا پنھون شده بود نشستمینیپشت فرمون ماش... ھا رفتمنیماش

 شویشونیخم شدمو پ....(یالی خیقربونت برم کھ انقد ب: بستش لبخند زدمی چشمادنی دبا
دوست ) دمیخند.....(؟یدی اونوقت تو خوابکردمیمن داشتم از ترس سکتھ م)دمیبوس

 ...دارم مھسا
 

 :مھسا
 تمویداشتم تو ذھنم موقع... شدمداری ھا از خواب بکی الستغی و جنی ماشدی ترمز شدبا

ھووو :  برد؛ داد زدرونی داد و سرشو بنیی پانوی ماشی شھی کھ عماد شکردمی میحالج
 ...حواست کجاست

 ...تی دوزاری افھیبا اون ق...برو بابا:  کھ دوباره عماد داد زددمی طرفو نشنیصدا
 ؟؟ی شدداریااا ب:  گرفتم کھ برگشت سمت منبازوشو

 ! نشم؟داری بی تو انتظار داشتی ھادادیبا دادو ب: دمیخند
 .... برو خونتوننوی ماشدارمیسر کوچتون نگھ م...مھسا:  باال دادنوی ماشی شھیش

:  ترمز زدابونیسر خ... پنھون شدمشبی کھ دھیی ھمون پژونیماش!  نگاه کردماطرافو
 ... بدهنتوی ماشدیکل

 خوابم شبیمن د! م؟ی اومدنی ماشنیاصلن چرا با ا! ؟یخوای میواس چ:  کردمنگاش
 !!!بابام...عماد)  دفھ مثل برق گرفتھ داد زدمی...( برد

 مال نی ماشنیا...یدختر حاج: ت من فرمون گذاشتو کامل برگشت سمی رودستشو
در ...شھی مداشونیساعت شش صبحھ و االن بچھ ھا پ...رگاهی ببرم تعمدیمردمھ با

 نیا) اخم کرد!!( یگفت سھ روزه خونھ نرفت! گشتنی دنبال شما مشبیضمن پدرتونم د
 ؟؟؟یسھ روز کجا بود

 ! سھ روز کجا بودم؟نی بگم ایبھ حاج...وونھید: خنده زدم بھ بازوشبا
 ...ی بھش بگیتونیم...ی من بودشی شبا پی ندارم ولیبا روزش کار:  لبخند نگام کردبا

 !کجا؟:  رفت کھ مچمو گرفترهی دستم سمت دستگدم؛یخند
 کنده یبھ دکمھ ھا! ....( ام؟ی من بگم شش صبح از کجا میراست:  سمتش و گفتمبرگشتم

 ؟؟؟؟؟ی بودی کدوم گورگھی نمیرو وضع حاج سنیبا ا) .. شدمرهی مانتوم خیشده 
 .... کنمی ازت معذرت خواھی چطوردونمینم...واقعا متاسفم:  انداختنیی پاسرشو

 حرفا نیما کھ باھم از... نداره داداشیبیع: دمی کشرونی ببمی از جنوی ماشیدایکل
 !!!!!میندار

 بعد کھ تنھا ی دفعھ نمیبب...باشھ!!! م؟؟؟ی حرفا ندارنیواقعا از:  نگام کردطنتی شبا
 ...یزنی حرفو منی بازم امیشد
 ... شدرمیمن برم د! نیبب...مممم...زهیچ:  دھنمو قورت دادماب
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 ... گفتمیبھ حاج:  باز کردم کھ دوباره دستمو گرفتدرو
  رو؟؟؟یچ:  تعجب نگاش کردمبا

 ...تی خواستگارامیامشب م:  زد و دستمو محکمتر گرفتلبخند
 باورم یوااا:  بغلش کردمدموی کشرونیاز دستش ب دستمو جانی ھبا
 ...عاشقتم...عماد...شھینم

 پسر مردمو بغل ی اول صبحابونیدختر خجالت بکش تو خ:  دستامو باز کردی حلقھ
 ...؟؟یکنیم
 زمیبرو عز...نمتیبیشب م:مینی انگشت زد رو ببا

 ... نکنیطونیش...جووون:  با دستم بوس فرستادم کھ اروم گفتبراش
 !شھ؟ی می چنمی ماشیراست: نی شدم؛ دوباره خم شدم داخل ماشادهی پنی ماشاز
 ....ی صافکارشی باشھ دادادتی...ارمشیشب م:  شلوارش گذاشتبی تو جدامویکل

 ...نمتیبیم:  زدمچشمک
 عمادو شھی شدم؛ باورم نمرهیبھ دور شدنش خ... زد و دنده عقب گرفتی بوقتک
 ی راحتنی بھ ای ھمھ چیعنی: دمیناخواستھ اه کش!  شدم محودمی دی از جلویوقت...دارم
 !بود؟

 ی محلھ ی واحد سھ خوابھ تو ی داخل قفل چرخوندمو وارد خونھ شدم؛ دویکل
ارومو ... شک نکنھیمانتومو در اوردم تا کس... منھی پدری بود خونھ نیا...متوسط
 یی خدارو شکر کھ بھ پذیراومد؛ی رد شدم؛ از اشپزخونھ صدا مییرای از پذنیپاورچ

 اتاق خوابم ی رهیدستم سمت دستگ دم؛ی اتاق خواب ھا رسیبھ راھرو... نداشتدید
 ... اوردنفیخانوم باالخره تشر...بھ بھ:  باز شدمیرفت کھ در اتاق مر

برگشتم ... نشھدهی گردنم دھی محکمتر کردم تا کبودموی روسری گره
  بدون ما خوش گذشت؟زم؟؟؟ی عزیخوب...خواھر گلم...سالاام:سمتش

  چھ وضعشھ؟؟؟نیا:  شدرهی زخم لبم خبھ
 ... کندتش زخم شدنی نوششبید!  تبخال زده بودمیوااا:  لبم گذاشتمی رودستمو
 .... مھسا خانومیخر خودت:  نگاه کردو سرشو جلوتر اورداطرافو
 من اخم دنیبا د... اومد رونی جوابشو بدم کھ در اتاق خواب بابا باز شدو بخواستم

 .... تو اتاقت باھات کار دارممیبر:  گفتعیسالم دادم کھ سر! کرد
در اتاقو باز !  و زبون نشونم داددی گردنش کشی رودنی انگشتشو بھ حالت برمیمر

 ...درو ببند: با اخم گفت! کردمو بابا وارد اتاق شد؛ پشت سرش وارد شدم
 خب؟:  تختم نشستیلبھ ... بستمدرو

  بگم؟یخب؟ چ:  انداختمی صندلی رومانتومو
 ی صندلی کھ رودمی نگاھشو فھمھیمعن!  و نگام کرددی کشدشی سفشی تھ ری رودستشو

 از اول دیبذار... سھ روزو کامل نھانیا... بودمنی نوشیخونھ ...اھان: نشستمو گفتم
 ....بگم
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نگ خونھ نبود ز! ری امیشب اول رفتم خونھ :  نشستمی صندلی جمع کردمو روپاھامو
: خندم گرفتو ادامھ دادم)...  من قربونش برمیالھ(  دست عمادهدیکل...زدم گفت شمالم

اخم بابا ...(  املت زدمی ساعت اونجا بودم با اصغر اقا و عماد ی!!!  عمادشیرفتم پ
 ش؟؟؟یبق: با ھمون حالت گفت...خوردم؟؟؟یم  املتدیمممم نبا) پررنگتر شد

 نیصبحش نوش...ری امی اومدم خونھ دوگرفتمویبعدش کل...اھان:  گفتمجانی با ھدوباره
 دی امروز صبح بایعنی گفت فردا؛ نی عصر کھ نوشروزیتا د... موندشمی شبم پیاومد 

 لباس ندارمو نجایبعدشم گفت ا...؟ اونجا!رفتمی کھ باھاش میبره سرکار ھمون شرکت
 خوشگلم ی اخموی بابای جلوینیبیاالنم کھ م... ما منم باھاش رفتمی خونھ میبر

  چقد حرف زدمششششیاخ...نشستم
  شده؟؟؟یلبت چ:  کمرنگتر شداخمش
 زود خوب یتبخال زده بودم گفت بکن...نیخدا نکشدت نوش:  روشدمی کشدستمو

 ...منھ خرم بھ حرفش گوش دادم...شھیم
 ؟؟؟یچرا از خونھ رفت -

 با موی نکرده؛ سایچغول...کرد؟ رونیبگم زنت دختر حووشو ب! نیی انداختم پاسرمو
 یزی چخوادینم: با حرف بابا سرمو بلند کردم! بزنمی حرفنکھی چھ برسھ بھ ازنھی مریت

 !!!در مورد عماد بگو...یبگ
 کھ یزیچ!!!  بگم؟ بگم سھ شبھ؛ کنارشمی چنیاز!  لبام نشستی روی شرمزده البخند

 ی اون ھمھ اشکیعنی! شد کھ اونم بھ من ابراز عالقھ کرد؟یاصلن چ...ارزوشو داشتم
اونم با !  بوده؟ اونم منو دوس داشتھ؟یخودی بختمی تخت شبا رنی ھمیکھ بخاطرش رو

 ! .... من خوابش برده؟ادی
 یپسر اقا: شدکیبھم نزد!!!! ستادمی تخت بلند شد؛کھ ناخواستھ صاف ای از روبابا

 ...ی خواستگارادی امشب باستخویم...مونی قبلھیھمسا...یازین
 کل یازی نی دانشگاه قبول شد اقایمممم محمد؟ ھمون کھ وقت:  جمع کردمصورتمو

 ساختمونو شام داد؟؟؟
 !مھسا؟... برق دارهسانسیاالن فوق ل! اره محمد:  زدلبخند

 ....ییجونم بابا -
 ... بودامی دنی ھمھ دیخورش...یدی خورشھیادگاریتو : دی گونم کشی رودستشو

 ... ھاناروی ای اللھ نگی جلوییبابا:  زدملبخند
 ذاشتی بودو نمدیخورش...ی زنده بودو تو االن مادر داشتدیکاش خورش:  زدی تلخلبخند

 بھ پدرت ویکھ سھ شب از خونت جدا باش... کنھرونی تورو از خونھ بیکس
 دی خورشی ولترفیاللھ سراغ اونم م...اخالقات مثل مادرتھ...ییبابا...مھسا...ینگ
 .... شھرستان کھ تصادف کنھبره ذاشتمی نمچوقتیکاش ھ...گفتی بھم نمچوقتیھ

 سرش حوو دینبا...دیشما در حق اللھ ھم بد کرد...ییبابا:  گرفتمدستشو
من ھم جنسمو ...دیخواستی اللھ رو نمدوی از اولش عاشق مامانم بوددونمید؛میاوردیم
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 دختر حوومو تحمل تونمی نمچوقتی ھذارمی اللھ می خودمو جایوقت! شناسمیخوب م
 ...کردی کھ اللھ مکردمی رو مییمطمئنم ھمون کارا...کنم

 ؟؟؟یکنی محتی باباتو نصدهی رسیی کارت بھ جاگھیخب د: دی کشلپمو
 ...عاشق مامانم...ی بابا جون عاشق بودکنمیدرکت م:  بغلش کردمدمویخند
 !؟یق توھم عاشیعنی:  از خودش جدا کردمنو

درستھ عمادو : دوباره ادامھ داد!  کردمی بازمی با گوشھ روسرنویی انداختم پاسرمو
 !؟یفکراتو کرد... مھسایول...ھیدوس دارمو پسر خوب

 از یکی بھ سپارمیم....  نھی امتیاگھ تصم: دوباره ادامھ داد!  کردمنیی باال پاسرمو
 از می کنیی شناساشوی قبلتی ھومی تونستدمیشا...دوستام دنبال شماسنامھ باشھ براش

 ... ثبت احوالقیطر
 ...ییعاشقتم بابا: بغلش کردمجانی با ھدمویخند

 ی زنگ بزنم قرارمونو با اقادیبا...ی خواستگارادیامشب ن: سرم گذاشتی رودستشو
 .... کنسل کنمیازین
 

 شدم؛ تو رهینگاھمو ازش گرفتمو بھ بابا و عماد خ... من نشستی با اخم روبرومیمر
 کتو رهیقبل اومدن بھم گفت داره م... شده بود برامی واقعا خواستنشیکتو شلوار مشک

 کتو شلوار ی رگاهی تعمیازش خواستم پولشو نگھ داره و از بچھ ھا...شلوار بخره
 ھینیسنگ...ادی بی با لباس قرضشی شب زندگنیتر مھمخوادی اون گفت نمیقرض کنھ ول
 ھم ای دنیھمھ ...میحرف زد...نگاھمون گره خورد... کھ سرشو بلند کرددینگاھمو فھم

 بازم امی بای دنرمویصدبار بم... کردن خوبھیعاشق...عشق خوبھ...یتو مال من! بگن نھ
 گردنم و کنار ور کنارم نشستو دستشو انداخت دیرعلیام...عاشق عمادم...شمیعاشق م

 ...دی بابا عاشقدمیدیفھم...ستای ھم بد نای کم حی: گوشم زمزمھ کرد
خجالتم ...یاوخ: چونمو گرفتو سرمو بلند کرد... انداختمنیی سرمو پادمویخند
  زبونش بند اومده؟؟؟ی کردکارشیچ...یعماد: رو بھ عماد ادامھ داد...؟؟؟یبلد

بابا چند ضربھ ... بھ سرفھ افتادیرعلی حرف امنیبا ا!  کھ مشغول خوردن اب بودعماد
  بابا؟؟؟یعماد جان خوب: بھ پشتش زد

 !!! کرده کھ ھول شد؟؟کاریچ:  دم گوشم گفتدوی خندیرعلیام
 مبل بلند ی باال بردو از رومیدستاشو بھ عالمت تسل... نگاش کردمی اخم مصنوعبا

 ... بره دنبال شناسنامھمی بگی صدری بھ اقامیتونیبابا م: شد
 ؟یخوب: گام کرد؛ اروم گفتم نعماد

:  بابا گفتھویکھ ... مشغول حرف زدن شدنی علریبابا و ام!  تکون دادی کمسرشو
 !ھ؟یعماد جان نظر تو چ

 !؟ی در مورد چدیببخش:  مبل جابجا شدی روی کمعماد
 د؟؟یدیآخ آخ د...کننی مری دوتا االن رو ابرا سنیبابا ا:  خندهری زد زی پوقیرعلیام
 ! بخت؟ی سرتق زودتر از ما رفت خونھ نی امیدی ترشمی منو مردیدید
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 ...ستی ننطوریاصلنم ا:  بزرگ دستشو گاز زدبی سمیمر
 ...نیشی من خستھ منیاللھ جون بد:  بلند شدمعی وارد شد سریی چاینی با ساللھ
خوشحالم کھ ...زمیعز:  اونم لبخند زدم؛ی ھم بری قربون صدقھ می بابا مجبور بودیجلو

 ... منم خواستگار دارهمیمر...یشیروس مع
  خواستگارش؟؟؟ھی ک؟یجد:  گفتی علری رو ازش گرفتمو سمت بابا رفتم؛ امینیس

خندم ...( روزی زنگ زده بود دمونی قبلھی ھمسایازی نیخانوم اقا:  اللھ اومدیصدا
)  رو مقابل عماد گرفتمینیلبخند زدم و س... برداشتو بھم چشمک زدشوییگرفت؛ بابا چا

 ...ی خواستگارمیای حاج اقا بیاره زنگ زده بود گفت با اجازه 
 رمی عکس بگی نیواس...نھ نھ :  مچشو گرفتی علری برداره کھ امیی خواست چاعماد

 ... حالت بعدنیازتون تو ا
:  گرفت سمت مالشوی موبایرعلیام....  زدی موج مطنتیتو نگاھش ش... نگام کردعماد
  خب؟؟؟ھیچھ کار: دیعماد خند...د نگاھت بھ مھسا باشھعما

 کدوم یخب نگفت برا: رو بھ اللھ ادامھ داد...تمومش کن...یرعلیام:  با اخم گفتایبا
 ؟ی خواستگارانیدخترم م

 می مرگھیوااا معلومھ د:  اللھ اومدیصدا
 ری رو مقابل امینیس... ھم عکس گرفتیرعلی برداشت؛ کھ ھمزمان امشویی چاعماد

 ...یان شا قسمت خودت داداش: گرفتم
 ...ان شاالللھھھھ:  گفتظی رو بھ اسمون گرفت و غلدستاشو
 ....خورنی اللھ ببرم کھ اشاره کردن نمموی رو طرف مرینی سخواستم

 ..  مبل نشستمی باال انداختمو روشونھ
احوالو  ثبت یمن تا دنبال کارا...عماد جان:  گذاشتزی می روشویی استکان چابابا

 ... شناسنامھ باشم
 حرفتون حرف نی بدی ببخشیحاج:  حرف بابام گفتنی کردو بی تک سرفھ اعماد

 بھ دونستن ی عالقھ اچیمن ھ...دی من باشی دنبال گذشتھ خوامیمن نم...من ! زنمیم
 ...گذشتھ ندارم

 کرده دای وگرنھ تا االن خونوادتو پی خودت نذاشتشمیدو سال پ:  اخم کردبابا
 ی از راه قانوندی جدی شناسنامھ یگرفتن ... فرق دارهھی االن قضیول...میبود
 ...دی کشرونی شناسنامتو بھی اطالعات قبلشھی میول...رممکنھیغ

 د؟؟یکنیمنو بدون شناسنامھ قبول م...مھسا خانوم شما :  رو بھ من گفتعماد
: با لکنت گفتم!  سمت مندی نگاه ھا چرخی ھمھ نکھی عماد و اھی از سوال ناگھانشوکھ

 بابا؟؟....من..م.. خب..خ
 !  گفتم؟یزی مگھ من چھ؟یچ: دی خندبابا

 طی شرای ھمھ یشما قبول کرد...مھسا خانوم:  عماد دوباره گفتن؛یی انداختم پاسرمو
 !درستھ؟...االن منو

 ...درستھ:  گفتمیفی ضعی صدابا
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 ... دوختندنویخودشون بر:  اروم گفتاللھ
 ...اونوقت... طول بکشھدی بکننیخوای کھ شما می کاردیشا: ادامھ دادعماد
) نگاش کردم( مھسا؟ ...میخونی مغھیص...باشھ...باشھ:  و گفتدی حرفش پرنی بیحاج

  بابا؟یموافق
 دنبال فرستمی نفرو می یول: رو بھ عماد ادامھ داد!  کردم کھ لبخند زدنیی باال پاسرمو

 بھتر یلیخ... ثبت احوالرفتمی و مدیرسی بھ ذھنم مشیاگھ دو سال پ... شناسنامھیکارا
 ...بود
 ... با مننیایب...عمادو مھسا : ستادنی مبل بلند شد کھ ھمھ ای رواز
 ...راحت شدما...شیاخ:  سرش گذاشتی دست راست عمادو گرفتو رویرعلیام

 ادتی من ینیریش...بارکت باشھداداش م:  ادامھ دادری امد؛ی با خنده دستشو کشعماد
 ...نره

 مھسا خانومو داشتھ اقتی لدوارمیام:  گذاشتیرعلی امی شونھ ی دستشو روعماد
 ...باشم
 ...قند تو دلم اب شد...دی وجودم لرزی ھمھ
 نشستو اشاره کرد ما لبھ ی صندلی سمت اتاق من رفتو منو عماد پشت سرش؛ روبابا
 ....مینی تخت بشی

!!!  کنھغھی دخترشو صشھی می راضیکمتر کس:  نشستن ما بابا رو بھ عماد گفتبعد
 غھی صی میریفردا م...عماد.... ما بد در رفتھی امروز تو جامعھ غھی کھ لفظ صیدونیم

 رونی مثال بی باھم برادی موقع خواستی نکھی ایفقط و فقط برا...میخونی سھ ماھھ می
 از اعتمادم سواستفاده دوارمیام...عماد جان...یری دستشو بگیی جایبتون...دیبر

 ... شناسنامتتیتا مشخص شدن وضع...ینکن
 ...دیگی می چفھممیم...یچشم حاج:  انداختنیی سرشو پاعماد

بھ ...ی کھ عاشق شدیامروز گفت... باباھیسوگل... منیمھسا:  برگشت سمت منبابا
 کھ از عماد دارمو یھ با شناختالبت... داشتم قبول کردمدی کھ بھ خورشیخاطر عالقھ ا

 ... گوشت کنی زهی کھ بھ عماد گفتم تو ھم اوییحرفا...ھی پسر خوبدونمیم
 غتونوی صی حاج اقا عبداللھابونی مسجد سر خمیریفردا م:  بلند شدی صندلی رواز

 ...رهیان شا کھ خ...بخونھ
 .... دم مسجدای بازدهی فردا یبھتره تو ھم بر...گھیخب د:  در اتاق رفتسمت
 ...ریشبت بخ:  نگام کردعماد

ذوق !  تخت پرت کردمیخودمو رو... رفتنرونی کنارم رد شد؛ ھمراه بابا از اتاق باز
 .... تموم شدزیچقد راحت ھمھ چ...از داشتن عماد...داشتم

 
:  بود برگشت سمت منالشی سری مشغول تماشامی کاناپھ پرت کردم؛ مری روخودمو

 ... چھ خبرتھ؟
  قا؟؟؟ی دقھی تو مشکلت با من چمیمر:  چشممی گرفتم جلولمویبامو
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 ...گمشو بابا:  دادھی مبل تکی ھی پشتبھ
 از لوی موبادویکھ شن...انتر خانوم:  لب گفتمری عماد شدمو زی براامی پپی تامشغول

مثل مادرتم ...سی نتیسھ سال ازت بزرگترم احترام کھ حال...ی عوضنیبب: دیدستم کش
 ...یززبون درا

 ...شعوریحرف مامانمو نزن ب:  ازش گرفتملویموبا
 نیھمش ا... نرفتھنیی اب خوش از گلومون پای نجای ای اومدیاز وقت:  دادو گفتھلم

 ھفتس عماد جونت اضافھ یحاال ھم کھ ... بھمپرنی می عوضیزنو شوھر بھ خاطر تو
 ...امونیشده بھ بدبخت

 ...یریمی می دارتی از حسودیدیبدبخت ترش:  لگد اروم زدم بھ پھلوشبا
نفھم ....غھیاونم ص...ی ھفتس نامزد کردیخوبھ حاال ...برو گمشو بابا:  زدغی جستادویا

 ...ی اغھیمثل مادرت ص... شناسنامھ نداره عقدت کنھی حتاروی کھ اھھیانقد بختت س
مدن  اووویازیمحمدن...؟یحاال خوبھ ھمونو دارم تو چ:  وبا خنده گفتمستادمی اروبروش

 تتتت؟؟؟؟یخواستگار
 می نی علریاللھ و ام...می اللھ خفھ شددادی دادو بی جواب بده کھ ھردو با صداخواست

 منم ی فاتحھ ستی خونھ نی کھ حاجییطبق معمول شبا...ساعتھ رفتن تو اتاق 
مامان ...مامان جان:  پشت سرشیرعلی اومد و امرونی از اتاق بھیاللھ با گر...خوندس

 ... کم اروم باشی
 تو گوشم ی محکمیلی سمت من اومدو سعی کھ اللھ سرنمی مبل بشی خواستم روتا

 ؟؟؟یزنیم...چرا :  صورتم گذاشتمو با بغض گفتمیدستمو رو...خوابوند
اللھ داد ... اخھھی چنی اریمامان تقص:  دستشو گرفتیرعلی دستشو باال برد کھ امدوباره

 ... کردناهی مادرش روزگارمو سنویا: زد
 ھیلی کھ دوباره بھم حملھ کردو سکردمی نگاش مصدای شدن بری از چشام سرازاشکام

متنفرم از :  زدمغیج!  اللھ رو گرفتنیرعلی امموی مبل مریافتادم رو!  بھم زدی اگھید
 کنم کھ شوھرت رفت زن کاری من چھ؟؟؟ید اخھ المصبا گناه من چ...ھمتون
 ... مسخرتون شدمھین زندگی کنم کھ ناخواستھ وارد اکاریمن چ...گرفت

 ... برهنیی از گلوت پانی اون زمذارمینم:  داد زدھی ھم با گراللھ
 ...ماماااانننن....بابااااا:  زدمغیج

 ...گھیخفھ شو پاشو برو اتاقت د:  داد زدمیمر
 ....رونی من برو بیاز خونھ ...رونیگمشو ب:  ھم بدتر ازون داد زداللھ

 من تا یبرو خونھ :  و گرفت سمت مندی کشرونی ببشی رو از جیدی کلیرعلیما
 ....امیب
 ھ؟؟؟ی چھیاصلن قض...رمینم:  گفتمھی گربا

 ...امیبرو تا ب... حالشوینیبیمگھ نم:  زدداد



 37 

 کالفھ دور جویگ... چنگ زدممویمانتو و روسر! دمی پس زدمو سمت اتاقم دودستشو
 ھیدردتون چ...اخھ من کجا برم:  کردمھی نشستم و گرنی زمیرو...دمیخودم چرخ

 ...ایلعنت
 کردی دھن اللھ و خواھش می اب قندو گرفتھ بود جلووانی لمیمر... زدمرونی اتاق باز

 نیا:  بازومو گرفتیرعلی رفتم کھ امیسمت در خروج...پوزخند زدم...ازش بخوره
 ؟؟یریوقتھ شب کجا م

 ...ار بره گمشھبذ:  جواب بدم کھ اللھ گفتخواستم
 موقع بندازمش نیا...خواھرمھ...مامان تمومش کن:  با خشم نگاش کردیرعلیام
  ندارم من؟رتی غرون؟یب

 ...ریدوست دارم ام:  خودمو انداختم بغلشد؛ی چونم لرزشی نگراننی ایبرا
حال اللھ خوب :  پشتم گذاشتو رو سرم بوسھ زد؛ اروم زمزمھ کرددستاشو

 ...ببخشش...ستین
 ...گردمیبرم...ادی میفردا صبح حاج:  جدا شدمازش

 شره ادیب...رهیدنبال کار خ... پدرمونھنی از دست امیکشی میھرچ:  گفتھی با گرمیمر
  خونھنی بکنھ ازنویا

 ...یشی معرکھ ماری بشیات...تو خفھ شو:  داد زدیرعلیام
 ...امیصبح م:  رد شدمیرعلی کنار اماز

 ینجوری اشھی راحت مالمیخ...  من یرو خونھ  بری بگدامویکل:  سرم اومدپشت
 ...ی کھ ھوامو داریمرس:  و گرفتمدیکل
 نویماش! بغضم شکست...پشت فرمون نشستم... رفتمنی و سمت ماشرونی خونھ زدم باز

 نوی ماشرگاهی تعمیجلو...ختمی اشک رریکل مس.... رفتمرگاهیروشن کردمو سمت تعم
سالم : دیچی بمش تو گوشم پی عمادو گرفتم؛ بعد از دو بوق صداینگھ داشتمو شماره 

 ...عشق عماد
 ؟ییتنھا:  گفتمھی گربا
  شده؟؟ی چ؟؟یکنی مھیچرا گر -

 ...شتی پامی مییاگھ تنھا:  خاموش کردمنویماش
 ؟؟؟ییگفتم کجا -

 .....رگاهیجلو در تعم:  شدمادهی پنی ماشاز
رفتم سمتش؛ تا چشمم بھش !  باز شدرگاهیدر تعم...دیچی پی بوق ازاد تو گوشیصدا

 ...عماد: افتاد با ھق ھق خودمو انداختم بغلش
  شده مھسا؟یچ:  درو بستد؛ی کشرگاهی کردو داخل تعمبغلم

 ...حالم بده...نپرس :  فشردمنشی چنگ زدمو سرمو بھ سشرتشویت
 نجای ای اومدی واس چھی موقع با گرنی بدونم ادیبا...مھسا :  کمرم گذاشتی رودستشو

  نھ؟ای
 ... کردرونمیاز خونھ ب...اللھ منو زد:  گفتمھی گربا
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نگاش : دستاشو دو طرف صورتم گذاشتو با لبخند نگام کرد!  از خودش جدا کردمنو
 کنھی مھیمثل دختر بچھ ھا گر...کن

 بمونم؟...عماد حالم بده:دی لرزچونم
 

 .....زمیبمون عز: دی لبم کشی روانگشتشو
 زی می شامش روی م؛سفرهی وارد اتاقک شدم؛ی رفتیتو سمت اتاقک نگھبان گرفدستمو

مادرشوھرت دوست داره : رد نگاھمو گرفت و با خنده گفت..ری و پناریبود؛ گوجھ و خ
 ...ھا

 تو سیمن گشنم ن:  تخت پرت کردمی زدمو سمت تخت رفتم؛ خودمو روی تلخلبخند
 ...بخور شامتو

 ....یخوری کھ ماریگوجھ خ.... ندارملیراستش منم م: رو جمع کردسفره
 ...دھنتو باز کن:  تخت نشستی ندادم کھ بشقابشو برداشتو سمت من اومد؛ لبھ جواب
لبخند زدم؛ خوبھ کھ عمادو دارم؛ گوجھ رو !  رو با دست سمت دھنم گرفتی اگوجھ

 ...گھی داالی: بھ لبم زد
 زود بزود غھیقبل از ص:ھ لبام شد برهیخ... باز کردم و گوجھ رو تو دھنم گذاشتدھنمو

 ...ابونی اونم تو خدمتی ھفتھ فقط سھ بار دی نیتو ا...دمتیدیم
ھوم؟؟گوجھ .. ؟ می خلوت کنمی وقت کردیما ک:  زد روممھی گذاشتو خزی می روبشقابو

 ....ایسازی صحنھ میباز دار: رو قورت دادمو با لبخند گفتم
 ... دستو پامو بستھی کھ حاجفیح:  باز کردموی روسری گره

 ... کھ قول دادمفیح:  مانتومو باز کردی ھادکمھ
دستامو دور گردنش ... شدمرهیبھ لباش خ... لحظھ ھوس بودن باھاش افتاد بھ جونمی

 .... سمت خودمدمشیحلقھ کردمو کش
 مگھ محرمم ست؟یمگھ شوھرم ن...داغ شدم...گرم شدم... گذشتی لحظھ اچند

 یھ:  کھ ازم جدا شدشرتشیچنگ زدم بھ ت...کنھی خوب م اون حالموست؟داغونموین
 ...من قول دادم بھ پدرت...ارومتر مھسا...یھ
 ...بشکنش:  بغض نگاش کردمبا

 ...دیدیخمار بودمو اون م...دیفھمیخوب نبودمو اون م... نگام کردناباورانھ
 ...قول دادم...من...مھسا:  گفتی گرفتھ ای با صدادوی شکمم کشی رودستشو

 ....شکنمشیم:  از تنش در اوردشرتشوی تعینگاھمو خوند کھ سر... شدم بھ چشاشرهیخ
 یکیباھاش ... بھ عواقبش فکر کنمنکھیبدون ا.....می شدیکیمنو عماد ... نبودی افاصلھ

 کی اتاقک کوچنیشدم؛ تو ا
******** 

 :عماد
نگاه منو ...دیپوشی مھسا داشت لباس مدم؛ی از خواب پرلمی زنگ ساعت موبای صدابا
 ...ریصبح بخ:  لبخند زددید



 39 

 ... افتادادمی شبی دی اتفاقای شدم؛ ھمھ زی خمی تخت نیرو
 ... عشقمریصبح تو ھم بخ:  تخت نشستمی زدم و رولبخند
 چنگ زدم؛ ساعت پنج صبح زی می از رولویموبا... زدو پشتشو بھ من کردی تلخلبخند

حال عشقم :  موھاش فرو بردم؛ اروم زمزمھ کردمنی سرمو بستادمویکنار مھسا ا...بود
 !چطوره؟

 ... برمدیمن با:  برداشتنی زمی شد مانتوشو از روخم
 س؟یمھسا؟ حالت خوب ن:  گرفتمو چرخوندمش سمت خودمبازوشو
  کردم عماد؟؟؟کاریمن چ: دی بارچشاش

 دیاصلن شا...یتو زن من...می نکردیما کار اشتباھ... مھسا؟؟؟:  پاک کردماشکاشو
تو عشق ...مھسا...می بمونینجوری امی مجبور ششھی ھمی نشھ و برادای پیشناسنامھ ا

 ھ؟ی برا چھیخانومم گر...یمن
 ؟؟؟ی بازم دوسم داریعنی:  شد بھمرهی خشی اشکی چشابا

 ھ؟؟؟ی چھ حرفنیا.....وونھیعاشقتم د:  و بغلش کردمدمیخند
 ...کنھیبابا بفھمھ سکتھ م....شدی میرنطوی ادی نبایول...دونمینم:  جدا شدازم

بذار ...یتو مال من...ھمھ بفھمن..بفھمھ:  دور صورتش قاب کردمو با اخم گفتمدستامو
 ھمھ بفھمن

 ...بھتره من برم:  پس زددستامو
 ... داغون ازم جدا نشوی افھی قنیبا ا...مھسا:  دستامو تو موھام فرو کردمکالفھ

 ...سیحالم خوب ن...بھم فرصت بده: دی پوشمانتوشو
 ! دکتر؟میبر:  کردمبغلش

 ...نھھھھھ...نھھھھ:  گفتھی گربا
 ...یخودت خواست..گھیمھسا تمومش کن د:  شدمیعصبان

!  برداشتمو تنم کردمشرتمویت... صورتش گذاشتی تخت نشست و دستاشو روی لبھ
 شناسنامھ دیشا... دیشا...دم قبول کرطتوی شرایخودم ھمھ ...حق با توإ: ستادیدوباره ا

 !جور نشد؛ ھان؟
 ...؟؟ی ھستینگران چ..من کنارتم عشقم...زمیعز:  زدم و بغلش کردملبخند

 ...یتنھام نذار...عماد قول بده:  ازم جدا شدمدوی بوسگردنمو
 کجا برم بدون تو؟؟ کجا دارم برم؟؟:  کردماخم

 ...استرس دارم عماد... دونمینم:  در رفتسمت
:  دوباره بغلش کردمم؛ی رفترگاهی بود سمت در تعمکیش رفتم؛ ھوا ھنوز تار سرپشت
 ...یتو زن من.... کھمیگناه نکرد...بھش فکر نکن...مھسا
 ...باشھ:  زدلبخند

 .... مبارکدتی جدیایدن...یراست: دمی بوسگونشو
 مھسا؟؟؟: با تعجب گفتم!  کردھی خنده گرنیب...دی دھنش گذاشتو خندی جلودستشو

 ...دی دونشی جدا شد؛ درو باز کردو سمت ماشازم
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 :مھسا
 باز شدن در اتاقم؛ چشمامو باز کردم؛ بابا اروم وارد اتاق شدو درو ی صدابا

 حبس نجایچرا سھ روزه خودتو ا:  تخت نشستی شدم؛ لبھ زی خمی تخت نیرو...بست
 ؟یکرد

 ...سرما خوردم...ستی نیزیچ:  کردمبغض
 ....دعواتون شده؟...ستیس؛ حواسش بھ کار نعمادم کالف:  گرفتدستمو
 بابا؟...مینھ؛ دعوا نکرد:  پاش گذاشتمی روسرمو
 عماد چھ یاز شناسنامھ :  سرم گذاشتو موھامو نوازش کرد؛ ادامھ دادمی رودستشو
 ....خبر؟

 ... از کارامگھی دی سریدنبال ...راستش اصلن فرصت نکردم -
 ؟یچھ کار:  چرخوندمو نگاش کردمسرمو
 ... مادرتو ندادمی ھیمن مھر...مھسا:  زدلبخند
تو دلم ادامھ دادم؛ چرا بخت منو ..( کار؟؟؟ی چخوادی مھی مھری اغھیزن ص: دمیخند

 ...)  اون زن دوم بودهنھیتنھا فرقمون ا...ھ؟؟یکیمادرم 
 ... بعد خودمتیینگران تنھا...نگرانتم...مھسا: دی بوسمویشونیپ

 اهی اللھ روزگارمو سویھنوز ھست...( ی نباشرمیمیم...ھ؟؟ی چھ حرفنیبابا ا:  کردماخم
 )...شھ؟ی می چینباش...کرده

 ...شام امادس:  با اخم گفتمی سمت در؛ مردمی بھ در خورد و باز شد؛ چرخی اتقھ
 شھیم:  رفت؛ رو بھ بابا گفتمرونی از اتاق بمی بابا برداشتم؛ مری پای از روسرمو

 مشھدت ھیارتیاخھ تور ز...گھی بچسب درگاھوی تعمنیبابا ھم...؟؟ی نریی جاگھید
 ھ؟؟؟ی چیبرا
اون دفعھ ھم کھ رفتم مشھد بھ اصرار حاج رضا ...دختر انقد غرغر نکن: دیخند
 ... راحتالتی خرمی نمگھید...بود
 ...یالغر شد... شام بخورمیپاشو بر:  تخت بلند شدو دستمو گرفتی رواز

 ...؟یجا بود کشیپس چھار روز پ: ستادمی اروبروش
 ...شمال:  گفتدوی سمت در کشمنو
 !!... قم؟؟ی رفتیتو کھ گفت:  در ظاھر شدی جلو اللھ
 ...می شام بخورمیفعال بر...میزنیبعدن حرف م:  اللھ رو کنار زدبابا
 ی سندا چھیاون کپ... بھ کفشتھ؟؟یگیچھ ر...یگی االن منیھم:  جلوشو گرفتاللھ

 گھ؟؟یم
 ...د؟؟ی دعوا نکنشھیم:  سرم گذاشتمی رودستمو

 ...تو دھنتو ببند:  حملھ کرد سمتمو ھولم داداللھ
 ...میزنیگفتم حرف م...اللھ بس کن:  بازوشو گرفتیحاج

 شمالو نی اون زمیک... کار از کار گذشت؟؟یوقت..؟؟یک: ی حاجی نھی مشت زد بھ سبا
 ...؟؟؟ی دختر کردنی بھ نام ای ک؟یدیخر
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 ... ندارهیبھ تو ربط:  رفتییرای و سمت پذ ھولش دادبابا
بگو ...کارم؟؟ی چی زندگنیمن تو ا:  گفتھی زد بھ صورت خودشو باگریلی با ساللھ
دوباره خواست صورتش چنگ بزنھ کھ دستشو ... دم نزدمی ھمھ بھم ظلم کردنیا...

 ...نکاروینکن ا...اللھ جون: گرفتم
 ... شکستنی و تابلو افتاد زمواری زدو ھولم داد کھ خوردم بھ دیغیج

 دفعھ ی... مای برادیاعصاب نذاشت...دیبابا بھ فکر ماھم باش...بسھ...بسھ:  داد زدمیمر
 ...میشدی راحت مدیگرفتیطالق م

 ... روی زندگنی ازنمی مشیات:  داد زددی سمت اتاقش دواللھ
 ...تو کجا؟؟:  بازومو گرفتی پشت سرش برم کھ حاجخواستم

 ی کتک کاریوا: ستادی کنارم امیمر...دو سمت اتاق رفت و درو بستمنو کنار ز 
 نکن؟؟؟
 ..... گرفتم؛ نگام کردو دستمو فشرددستشو

نھ تنھا خودمو :  زدغیاللھ ج... بابادادی دادو بی صداومدوی اللھ می ھی و گرغی جیصدا
 ...یبچھ ھامم نخواست..یخواستینم

 .....دهی خورشی ھی مھرنیاون زم... منم ھستنیاونا بچھ ھا...خفھ شو:  بابایصدا
 ...شھیدعوا تازه داره شروع م...ادی بیرعلیزنگ بزن ام: دمی کشییرای سمت پذمویمر
 ھفتھ چھ ی نی مبلو گرفتم؛ تو ایدستھ ... لرزون سمت تلفن رفتی با دستامیمر

 ...ای بدبختنی اشھیچرا تموم نم...لھی تکمتمیظرف...وفتادهی کھ نییاتفاقا
 ...زدتش... زدتش مھسایوا:  افتادمی از دست مری اللھ و داد بابا؛ گوشغی جی صدابا

 باز نایا...ای زود بریام:  بغضم شکستیرعلی امی رو برداشتم؛ با صدای شدم گوشخم
 ...دعواشون شده

 ... ندارهی کھ تازگنای ایدعوا...؟؟یکنی مھیمھسا؟ گر:  گفتی گرفتھ ای صدابا
 ...اااای بریام:  داد زدمد؛یخند
 ....قلبش...عطا..ع:..با لکنت گفت... اومدرونی از اتاق باللھ

 مبل یاللھ رو...دی سمت اتاق دومیمر! دمی نشنروی امی صداگھید... بند اومداشکم
 ...عطا...یوا...عطا:  بھ سرشدینشست و با کف دستش کوب

 ...مھسا زنگ بزن اورژانس:  زدغی جمیمر
 .... دویخونھ دور سرم چرخ...نفس کم اوردم...ستادی اقلبم

 
 :عماد
 کجا نجاستیبابام ا...ولم کن:  مھسارو گرفتمو بلندش کردم؛ داد زدیبازو

 ...پاشو...میپاشو مر:  گفتمی مادرشوگرفتو رو بھ مری بازوری زیرعلیام...امیب
 ...می پدر شدی بیدید...مھسا:  رو بھ مھسا گفتھی با گرمیمر
 سر خاک دعا انی بخوانی مونیاقا... خانوممیمر:  گفتممی کردمو رو بھ مریپوف
 ...گھیمھسا با توام پاشو د...نیپاش...بدن
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 ... اروم باشزمیعز...مھسا جان:  ردش کردمتی جمعنی رو بغل کردمو از بمھسا
 چطور یلعنت... اون خاکھریبابام ز...اخھ چطور اروم باشم: نمی کف دستش زد بھ سبا

 ...م باشمارو
 ی پوشاهینگاھم بھ مرد س... کنمدای اب پریاطرافو نگاه کردم تا ش!  نشستنی زمیرو

پاشو :  مھسارو گرفتمیبازو...ناخواستھ اخم کردم... شده بود بھ منو مھسارهیافتاد کھ خ
 ...یکنی مدادی ھمھ مرد دادو بنی ایزشتھ جلو...میبر

 اللھ نمی ببنیبش:  باز کردمنوی ھمراھم اومد؛ در ماشنی نکرد و تا کنار ماشیاعتراض
 ... کجانمیخانومو مر

 شدو درو بستم؛ سمت نیمھسا سوار ماش...دمی پوشو داهی عقب کھ بازم مرد سبرگشتم
 تونستمی زده بودو نمی افتابنکی شدن من چند قدم عقب رفت؛ عکیمرد رفتم؛با نزد
 !.. اومده؟شی پیمشکل:  با اخم گفتمنم؛یچھرشو کامل بب

 ...نھ...نھ:  جواب داددستپاچھ
اسم ...دیببخش:  برداشتھ بوده دوباره برگشت سمت منی بھ من کرد؛ چند قدمپشتشو
 ...ھ؟یشما چ
نگاھم بھ کفشاش ... بودپیخوشت... ادکلنش بھ مشامم خوردی شدم؛ بوکی نزدبھش
 برداشتو دستشو سمت من دراز نکشوی کھ عدی نگاھمو دومد؛یبھ نظر گرون م! افتاد
 ...فرزاد ھستم...من: کرد

 ...عمادم:  فشردمدستشو
 کھ االن دفنش کردن ی بپرسم شما با اون مردشھیم...حیصح:  ابروشو باال دادی تای

 !د؟ی داریچھ نسبت
 ...پدر خانومم بودن: دمی کشرونی از دستش بدستمو
 پدرخانومت؟:  زدلبخند
 ؟؟یخوای میچ:  پررنگتر شداخمم

 ... مسجدمی بردیبا...گھی دایعماد ب:  صدام زدیرعلی حرف بزنھ کھ امخواست
:  در اورد گرفت سمت منبشی از جیکی چشاش گذاشت؛کارت کوچی رونکشویع
 نمت؟؟؟ی بازم ببشھیم

 !...ھ؟ی اتھیشرکت ساختمان ساز:  گرفتمو نگاه کردمکارتو
 !!! شرکت؟؟نی ایقبال رفت:  شدنھی بھ سدست

 ... اقا فرزاددنتیخوشحال شدم از د:  دادمو کارتو گرفتم سمتشرونی بنفسمو
پشتمو کردم بھشو چند قدم ... پاش یرو ھوا رھاش کردم کھ افتاد جلو!  نگرفتکارتو

 !...ار؟یکام: صدا زد! دور شدم
 امی از مشتریکی اسم دیاصلن شا... کجاادی نمادمی یول...دمی اسمو شننیقبال ا! ستادمیا

 !!! شھ؟با
 !!؟یشناسی مارویکام:  شونم گذاشتی شدو دستشو روکی نزدبھم
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 بھ نظرم اشنا شی قھوه ایچشما!  شد بھمرهی برداشتو خنکشویدوباره ع! کردمنگاش
دستشو پس ...کنمی شخص تلف منیچرا دارم وقتمو با ا... مھم نبودننایاالن ا!!!ومدیم

 ...شناسمشینھ متاسفانھ نم: زدم
 ھی نشستھ بودنو ھردو گرنی عقب ماشی صندلی رومی رفتم؛ مھسا و مرنی ماشسمت

داشتن حرف ... نشست بود؛ اللھ ھم کنارش ی حاجنی پشت ماشیرعلیام...کردنیم
 ...کردنیبھتره بگم داشتن بحث م...زدنیم

 یبچھ ھا... شدمرهی خشدنی کھ داشتن پراکنده میبھ جماعت... ازشون گرفتمنگاھمو
 دیاالن با!!ی شدی دوماد حاجدونستمینم:  شدکی بھم نزدمانیپ... ھاھیھمسا...رگاهیتعم

 ! ھا بشنوم؟بھیاز غر
الاقل تا مشخص شدن ... ندونھی خواست کسیحاج:  شونش گذاشتمی رودستمو
 ... شناسناممتیوضع

از ...ی براتیدوم تسل...تینامزد... بابتگمی مکیاول بھت تبر...خب:  تکون دادسرشو
 ...یدست دادن حاج

 ...ی اومدیلطف کرد... داداشیمرس: نیی انداختم پاسرمو
  عماد؟؟؟ھیاون ک -

:  باز کردمنوی کردمو در ماشیپوف...دوباره ھمون پسره بود!!  نگاھشو گرفتمرد
 !گھ؟ی مسجد ددیایم!!! نفر اشتباه گرفتھیفک کنم منو با ... دونمینم

 ...میت سرتون ھست پشدیبر...ارش اومدم:  اره تکون دادھی بھ معنسرشو
 ..م؟؟ی بمونشھیم!..عماد؟:  فرمون نشستم؛ مھسا گفتپشت

 .. بشھی کھ چدیبمون..حالتون داغونھ..شھینم..زمینھ عز:  سمتشبرگشتم
 .... شااااممم نخوردشبی دیبابام حت: کنان گفتنی فنی فمیمر

خدا : روشن کردم و اروم زمزمھ کردمنوی کردمو ماشیپوف...ھی گرری زدن زھردو
 ....ی کردیبرام پدر...یرحمتت کنھ حاج

 :مھسا
سالم : شمی مکی لرزون بھ بابا نزدیبا پاھا... روز مثل برقو باد گذشتھفت

: گھی و کنار گوشم مکنھیعماد بغلم م... حرف بزنمدهیھق ھقم امون نم...بابا...ییبابا
 ...اروم باش عشقم...زمیعز

عماد؛ من بدون بابا ... براششھیدلم تنگ م:  فشردمنشیتشو سرمو تو س سمبرگشتم
 ...تنھام
 یرعلی ام؛یستیتنھا ن...زمی عزشتمیمن پ...مھسا:  از خودش جدا کردمنو

 ...میذاری تنھات نمچکدومیما ھ...دوستت ھست...ھست
 ...نجای ایاری کھ ھرروز منو میمرس:  پاک کرداشکامو

 ...ی بکنم تا اروم شتونمیکھ م ھی کارنیکمتر:  زدلبخند
گونمو نوازش ... لبخند و صاحبشنی ادادی شدم؛ بھم ارامش مرهی لبخندش خبھ

 ...می برموی دعا بدزمیعز:کرد
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 عماد دستمو گرفت؛ نگاش م؛یکنارش نشست... تکون دادمو برگشتم سمت باباسرمو
 ....شھ؟ی آماده میسنگش ک...عماد: کردم

 ...سالم -
 دست یخوایشما نم...اقا :  از کنارم بلند شددنشی عماد با دم؛ی سمت صدا برگشتھردو

 ؟؟؟یاز سر ما بردار
 ...غم اخرتون باشھ...گمی متیخانوم تسل:  جوون سرشو خم کردمرد
 ... ممنونیلیخ:  بازوشو گرفتمستادموی عماد اکنار
 !م؟یبر:  رو بھ من گفتعماد

 قبر یخواینم:  کھ مرد جوون گفتمید قدم  دور شد تکون دادم؛ چندیی تای بھ معنسرمو
 ؟؟ینیدوستمو بب

: دستشو گرفتم...دمیفھمی ھاش و گردنش مقھی از رگ شقنوی بودو ای عصبستاد؛ی اعماد
 !ھ؟یعماد ک

 !د؟ی ھمسر عماد باشدیشما با...من فرزادم؛ خانوم:  شدکی جوون بھمون نزدمرد
ھمھ جا ... از جونمیخوای میچ:  فرزادو گرفتی قھی دستمو پس زدو عماد
 ! ھان؟؟؟؟یخوای میچ...نجایا...مسجد...رگاهی تعمیجلو...یھست

 ...عماد جان:  گرفتمبازوشو
 ... ھادهی بودنت کار دستت میعصب...اروم داداش من:  لبخند زدفرزاد
 سرش یدستشو رو!  فرزادو ول کردی قھیدستاش شل شدو !  با اخم نگاش کردعماد

 !!! شد؟؟یعماد؟ چ: گرفتمگذاشت؛ بازوشو 
 ...میبر...ستیحالم خوب ن: دی کشیقی کرد؛ نفس عمنگام

سانسورش ...یسانسورش کن کام:  فرزاد داد زدد؛ی کشنی گرفتو سمت ماشدستمو
 ...کن

 ینجوری چرا اھ؟ی کنیعماد چتھ خب؟؟ ا: دستشو محکم تر گرفتم! ستادی اعماد
 !د؟یکنیم

 ....میبر..یچیھ..یھ: نگام کردجی گی الحظھ
 ...ستیحالم خوب ن! ؟ینیشیم:  سمت راننده رو باز کرددر

 بود و نگامون ستادهی دور زد؛ فرزاد ھنوز انوی فرمون نشستم؛ درو بستو ماشپشت
 ... دستشو باال اوردو تکون داددینگاه منو کھ د...کردیم

 ...گھیزود باش برو د:  کنارم نشستعماد
 بودو بھ ستادهی بھ فرزاد بود کھ ھنوز انھینگاھم از ا روشن کردمو راه افتادم؛ نویماش
 !ھ؟ی کی بگیخواینم: رو بھ عماد گفتم! کردی نگاه منیماش

 لی گفت وکیرعلی خونتون؛ اممیزود بر...اشتباه گرفتھ...ستیمھم ن:  بستکمربندشو
 ...ادی بخوادیبابات م
 ....میرسی مریالبتھ فک کنم تا االن اومده؛ احتماال د:  نگاه کردساعتشو

 !!!کاری چخوامی مراثیارثو م...ستیبرام مھم ن: دمی کشیقی عمنفس
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 دستش گذاشتم؛نگام کردو ینگاش کردم تو فکر بود؛ دست ازادمو رو... نگفتیزیچ
تو :  دنده گذاشتو با خنده گفتیدستشو رو...ھ؛نگرانشمی تو فکر چدونمینم...لبخند زد

 ....دنده با من...یب اونور نکونوری فرمونو بچسب ایدو دست
 !!!؟؟یندازی مکھیاالن ت: دمیخند
 وقتھ برام یلیخ...قوربون اون خندت برم... جانمیا:  کردی مردونھ ای خنده تک
 ... تنگ شدهرگاهی تعماوردی مقھی دم بھ دقنشوی کھ ماشیی مھسایدلم برا...یدینخند
جام ...عماد!...پشتم گرم بود بھ بابام...اون موقع بابام زنده بود...اره:  زدمی تلخلبخند

 ... باشم کھ بھ خونم تشننیی با کساخوامینم! ستیتو اون خونھ ن
 یزینگران چ.... دنبال خونھرمیفردا م... خونھ اجاره کنمی تونمیم: دی کشیقی عمنفس
 ...شھی درست مزیھمھ چ...نباش

بھ ...کردمی فکر مزای چیلی من بھ خی ولدونمیعمادو نم! می خونھ ھردو سکوت کردتا
بھ ...بھ رابطھ ام با عماد...مییبھ نبود بابامو تنھا... کھ مبھمھی اندهیا

 ...یرعلیام...میمر...اللھ
با تعجب بھ عماد نگاه ! در باز نشد... در اوردم و داخل قفل چرخوندمبمی از جدیکل

 ...گھی درو باز کن دھ؟یچ:  گفتدیکردم؛ نگاھمو د
 ... ااا چتھ تو؟: عماد بازومو گرفت... بھ دردمی زدمو با لگد کوبپوزخند

 ... اللھ خانوممیرسیبھم م:  بلند گفتمی مشت زدم بھ در و با صدابا
 یبری صداتو مدونھی چالھ منجای دختر؟ مگھ ایکنی مکاریچ: زنگو زد ھلم داد و عماد
 ...باال

 !!!ش؟؟یفرما: ستادی در ای خواھر اللھ جلون؛ی گذشت کھ در باز شد؛ نسری الحظھ
(  و ندامیبا کفش وارد خونھ شدم؛ اللھ و مر...نمیبرو کنار بب:  رفتمو ھلش دادمجلو

 چپش ی پای راستشو روی من پادنیاللھ با د!  نشستھ بودنییرایتو پذ)  نیدختر نسر
 ... اوردنفی خستھ شدنو تشریخانوم از نامزد باز: انداخت

 ...تمومش کن...مامان :  دستشو گرفتمیمر
 دختره نی انقد کھ ازنی خستھ نشدیرعلیتو و  ام...تو حرف نزن:  دستشو پس زداللھ

 د؟؟ی کردیطرفدار
 ...یبھتره بر...ستی جات ننحایا:  بازومو گرفتنینسر
 رو یاون بھ جز ما کس...مھسا خواھرمھ...خالھ شما دخالت نکن: ستادی کنارم امیمر

 ...نداره
 ... شناختمشری چقد دد؛ی لرزچونم

 ھم یحاج اقا عبداللھ... بابا رفتنلی و وکیرعلیام...مھسا جان:  بھ من ادامھ دادرو
 ...اشھ خونھ مال مامان بنی کرده اتیبابا وص... بودنجایا

 بھ اسم رگاھمیتعم... تو شمال؛ شھر مادرت؛ بھ اسمتھنی زمی:  گرفتو ادامھ داددستمو
 ...بچھ ھاست
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 چوقتیھ..منو ببخش...ی نکن خواھرھیگر:  با دستش رد اشکمو گرفتخت؛ی راشکم
 ...باھات خوب نبودم

  یستی بھزی بریتونیم: دمی اللھ رو شنیصدا! ...م؟یکجا برم مر:  کردمبغلش
 دنیبھ امثال تو خوابگاه م..

 ...میمھسا بر:  شددهی کشبازوم
من ھنوز نمردم اللھ : برگشت سمت اللھستادوی راه انی بد؛ی منو سمت در کشعماد

 ی حاجاقتی شما ھم لده؛ی رو نداشتھ باشھ زود از دست میزی چاقتی لیھرکس...خانوم
 شیشم برگشت پ اخری ول؛ی رو نگھ داری حاجی تالش کردیلیخ...دیرو نداشت

 ... خانومدیخورش
 ...دیھردوتون گم ش....  رونیگمشو ب:  زدغی با خشم از جاش بلند شدو جاللھ

امشب سکتھ :  درو محکم بست و با لبخند گفتد؛ی پوزخند زدو منو سمت در کشعماد
 ...نکنھ خوبھ

 !؟ی اون تو سکتھ نکنیبھ جا! مھسا؟: دی کھ خنددی منو دجی گنگاه
 !؟ی ھستینگران چ...ی مونی خودم مشی پشھی ھمی برازم؛یعز:  کردبغلم

 !م؟یکجا بر:  جدا شدمازش
دوباره لبخند ...( ندهی ای برامیکنیفردا فکر م...رگاهی تعممیریامشب م: دی کشیقی عمنفس
 م؟یبر) زد

 ...میبر:  گرفتمدستشو
 بار بھ نی اخری رفت؛ سرمو بلند کردمو برانی عماد سمت ماشم؛ی اومدرونی خونھ باز

 !  شدمرهی بود خنمونیری تلخو شی کھ سھ سال شاھد لحظھ ھایساختمون
 ...گھی دای بیخانوم:  صدام زدعماد
 باز کردمو کنار عماد نویدر ماش... قدم عقب برداشتمو نگاھمو از ساختمون گرفتمچند

  اره؟؟گھی مال خودتھ دنیماش: با خنده گفت! نشستم
 خوامی کھ منیمحکم بش: روشن کردنوی و ماشدی اره تکون دادم؛ خندی بھ نشونھ سرمو

 ...برمیدارم عروس م....پرواز کنم
 ...ی اوونھیتو د: دمیخند

 ...عماد ارومتر: ی بھ صندلدمی بلند شد کھ محکم چسبکای الستغی جیصدا!  زدچشمک
 ...نترس عشقم...جووون:  کردنگام

:  زدمغی با سرعت دور زد کھ جمیدیرس دونی مگذشت؛بھی مابونای سرعت از خبا
 ...ارومتر

 ...نگاھش گنگ بود... کردنگام
 

 : عماد
 رد ابونارویبا سرعت خ... داده بودجانی کنارم بھم ھشھی ھمی داشتن مھسا براحس

 ...ارومتر:  زدغی کھ مھسا جدمیچی با سرعت پدونی دور مدم؛ی رسدونیکردم کھ بھ م
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 دی کنارم نشستھ بود؛ نگاه منو دی ابھینگاش کردم؛ پسر غر... صدا اکو شد تو مغزمنیا
 ....ی بھ کشتنمون نداریاقا کام: با خنده گفت

 تندش یبو! الکل بود... کرد و با ولع خوردکی کھ تو دستش بود بھ لبش نزدی ایبطر
 یپامو رو......دی و خنددی من پاشی رو رویبطر.عھیما..باعث شد صورتمو جمع کنم

چتھ؟؟ ...عماد:  شدماری ھوشیغی جیبا صدا...میترمز گذاشتم کھ ھردو بھ جلو پرت شد
 ... برقری تیزدی میداشت...وونھید
 
 

 داره بھ ی چایخدا:  فرمون گذاشتمیسرمو رو!  شدادهی پنی باز کردو از ماشکمربندشو
 !!اد؟یسرم م

لبخند !کردی داده بود و نگام مھی برق تکری گرفتمو سرمو بلند کردم،بھ تنفس
!! یشی ترسناک میعماد واقعا دار: اومدو سوار شدنیسمت ماش!!....دیببخش:زدم

 ... دکتر؟می بریخوایم
 ...ستمی نوونھیمن د: کردماخم

 من نگف-
 ...تمومش کن: زدمداد

 ... ازم گرفتو کمربندشو بستروشو
حق ... شدادهی پنی کردو از ماش درو بازعی کردم؛ مھسا سررگاهی تعماطی وارد حنویماش

 زنھی کرده و توھم مری گذشتھ و حالش گنی رو کھ بی ادمیک!داشت ازم دلخور شھ
 روشن ی بستم؛ چراغ اتاقک نگھبانرگاھوی شدمو در تعمادهی پنیاز ماش! کنھ؟یتحمل م

 بمیدستامو تو ج... رفتماطی شده تھ حارک پی ھانی کردمو سمت ماشیپوف...شد
!  بود؟یاون پسر ک... از ذھنم گذشت مرور کردمشی کھ چند لحظھ پیریگذاشتمو تصو

 اسم یعنی...ارهی اسمو چند روزه اون پسره فرزاد بھ زبون منیا!! ار؟یبھ من گفت کام
 !اره؟یمن کام

 کھ لنگشو چند روزه دارم ینیماش! ستادمی ای رنگی بلند مشکی شاسنی ماشیجلو
 ... فرزادنیماش...نمیبیم
 نیا...دستم سمت پخش رفت... عمادادیبھت م: پوزخند زدم! ن نشستمپشت فرمو 

 رو بھ پشت ی کردمو صندلادی اھنگو زیصدا...پولدارا اھنگاشونم خاصھ
 نی باز شدن در ماشی بود؛ با صداری اخی اتفاقاریذھنم درگ! چشمامو بستم...خوابوندم

 !حالت خوبھ؟:  شدم؛ مھسا با لبخند نشستزی خمین
 ؟یکنی مکاریچ:  سمت خودم با تعجب نگام کرددمشی گرفتمو کشدستشو
 ...نی بشایب:  کردم بھ پاماشاره

 موھاش برداشتمو پرت کردم ی جاش تکون نخورد؛ صاف نشستم؛ شالشو از رواز
 شد تو رهیخ!  زدم روشمھی خوابوندم؛ خشویخم شدم سمتش صندل... عقبھیصندل

 ؟؟؟یخوب! عماد؟: چشمام
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 مانتوشو باز کردم کھ مچمو یدکمھ ھا...نھ:  گفتمی گرفتھ ای صدا نبودم؛ باخوب
 ...عماد؟: گرفت
د ... مھسا: خواست ازم جدا شھ کھ بازوشو گرفتمو با حرص گفتم... نشونھ رفتملباشو

 ...یالمصب تو زنم
 ...دی شد؛ دستاشو دور گردنم حلقھ کردو منو سمت خودش کشرهی بھم خی الحظھ
 ...عماد:  گذاشتنمی سی چونشو رومھسا

 !جونم؟:  نوازش کردمموھاشو
 غمونھیمنظورم ص!شھ؟ی می منو تو چفیتکل -

 ...بھش فکر نکن:نگاش کردم...فعال دو ماه مونده...میکنی مدشیتمد:  بستمچشمامو
 ...خوامیمن لباس عروس م:  غنچھ کردلباشو

 ...تو جون بخواه...چشششممم: دمیخند
 ...خوامیبابامو م:  کردبغض
اروم باش : دمی بوسشویشونی باالتر ؛ پدمشی دو طرف پھلوش گذاشتمو کشدستمو

 ...اروم...زمیعز
 ...پاشو... عمادیوا:  ازم جدا شدرگاهی پارس سگ تعمی صدابا

 ... االنادی نمیکس...چھار صبحھ:  شدمرهی باال اوردمو بھ ساعتم خدستمو
 ... کھشھی نمیرنجویا... دنبال خونھمیعماد فردا بر: دی پوشلباساشو
 ھوم؟!!نیتو ماش...دهی ھم حال مینجوری ایول...باشھ: دمیچی دور انگشتم پموھاشو

 ..... شامم نخوردمکنمیدارم ضعف م..پاشو عماد...پروو:  مشت زد بھ بازومبا
 ! خوبھ؟خرمی مگری جرمی صبحونھ میبرا:دمی بوسشویشونی شدمو پزی خمین

 ... باباشی پمی بعدش برشھیم:  زدلبخند
اگھ کار : دی پرسدیاخممو د!  اخم کردمنمی پسره فرزادو اونجا ببنی دوباره انکھیاز

  خبمیری نمیدار
 میریم...کار ندارم...نھ:  تکون دادمسرمو

 ...فرزاد...فرزاد...شناسھیمطمئنم اون منو م! باھاش حرف بزنمدیبا
 !دی خوابشھی نمنجای امیپاشو بر: باز کردنوی در ماشمھسا

  االن؟یبھتر: شدم،بازومو گرفتادهی پنی تنم کردمو از ماششرتمویت
 .... کنار تو باشمو حالم بد باشھ؟شھیمگھ م:دمی بوسشویشونی زدمو پلبخند

 ....انی مرگاهی تعمی بچھ ھاگھی دوساھت دیکی...م؟ی بخوابمیبر-
 ...میبر: تکون دادم سرمو
 ....چتھ؟... پسریھ:دیکشی افتاد کھ کنار در بو مرگاهی بھ سگ تعمچشمم
 نکنھ دزد اومده؟؟:مھسا نگران نگام کرد... تکون دادو رفتدمشو

 ... جا پنھونت کنمی دیپس با: بغلش کردمدمویخند
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 من دستشو دنی اوردم؛ اصغر اقا جلو در بود با درونی برگاهی مھسارو از تعمنیماش
من ...ھیاصغر اقا مھسا تو اتاق نگھبان...سالم:  دادمنیی پانوی ماشی شھیتکون داد؛ ش

 ...گردمیزود برم
 ... برهذارمی رو ھم نمیکس... رمیبرو پسرم؛ سمت اتاقک نم:  تکون دادسرشو

 ...امیزود م..دمت گرم: دمیخند
 ..ندمیبیبرو من درو م:  تکون داددستشو
 ی بلند مشکی شاسنی کھ چشمم بھ ماشوفتمی رو خوابوندم؛ خواستم راه بی دستترمز
 ی اوردو جلوکتری نزدنشویماش!با چراغ بھش عالمت دادم...مطمئنم فرزاده...افتاد
 با شلوار دی کوتاه سفنی استرھنی پی شدو سمت من اومد؛ادهیپ... پارک کردرگاهیتعم

:  گذاشتو خم شدنی سقف ماشیدستشو رو...زدی کھ برق مییکفش ھا... یکتان مشک
 !!!رونی بادی بدمیخانومتو ند !!!احوال اقا عماد؟

 ادهی پنیاز ماش... باز کردم کھ خورد بھشو تلو تلو عقب رفتھوی شدمو درو یعصب
 ؟؟؟یکنی مبمی تعقی چی برایعوض:  گرفتمقشویشدمو 

 وقت نی با دخترا تو ماشیھنوز عادت دار!!!ی شیرتی غادیبھت نم:  زدپوزخند
 !!؟؟یبگذرون

 ...کشمتیم... اشغالھیعوض:  چونش فرود اومد داد زدمی مشت شدو رودستم
 ی عصبانیبھ جا...شینی گرفتم و با کلھ زدم بھ بقشویدوباره ! گرفتو خم شدچونشو

 بھ دمشیکوب!  چکھ کردرھنشی پی روشینیخون ب....یھنوزم کلھ خر: دیشدن خند
 ؟؟یخوای میچ...حرف بزن: دمی تو صورتش غرنویماش

 .....ی برگردخوامیم:  دماغشو پاک کردخون
 ...فھممینم...یگی می چفھممیالمصب نم: دمی قدم عقب رفتمو دستمو پشت گردنم کشچند
 ...یفھمیفرصت بده م...تو بھم فرصت بده : دی کشرونی ببشی از جلشویموبا
 ...عکس توإ!!یی تونیا...نگاه کن:  گرفت سمتملوی شدو موباکی نزدبھم

 فرزاد شیکی!سھ نفر تو اب بودن... استخری! ازش گرفتملوینم موبا لرزوی دستابا
 ! منھی شبیوسط... و شناختمی رو نمیکیبود؛ اون 

 ... رو ھم نگاه کنی بعدیعکسا!!!نھیشرو -
 ...دمیکشی مگاری مبل لم داده بودمو سیرو!  رد کردمعکسو

 ...گمشو: نشی تخت سدمی کوبلویموبا!  زدمپوزخند
 !  کنارش رد شدماز
جات تو ...ستی ننجایجات ا!ادی نمادتیاحمق چرا ... نھ عمادیاریتو کام...اریکام -

  دوس دخترتمیجا...شرکتھ
 ...کنمی خفت می حرف بزنگھی کلمھ دی...مھسا زنمھ:  سمتشو داد زدمبرگشتم

ش  ازیچیھ...اون ھمھ غرور...کو اون ھمھ اقتدار...متاسفم برات:  قدم عقب رفتچند
 ... شوداری باری کامیتو خواب... نمونده
 ...نی منھ ھمھیاون شخص فقط شب... شدم؛ حرفاش ھمھ چرتھنی ماشسوار
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 مھسا

چشمم بھ !  تخت نشستمی چشمامو باز کردم؛ روومدی مرونی کھ از بیی سرو صدابا
: دستمو سمتش دراز کردم و تکونش دادم... گذاشتھ بودزی میعماد افتاد کھ سرشو رو

 ...عماد..عماد
 !!جانم؟: دی برداشتو دستشو صورتش کشزی می از روسرشو
 ...رهیگی کمرت درد میدی خوابینجوریعشقم ا:  زدملبخند
اشاره کرد بھ ...( نجای اادی زنگ زد؛ ظھر میرعلیام: نگام کرد!  خواب بودخمار

 ... کنمدارتی بومدید؛ دلم نسرد ش) زی می روینیس
 ...خورمیانقد گشنمھ کھ سردشم م...عب نداره:  پام گذاشتمی رو برداشتمو روینیس

 کردن خونھ دای گفت تا پیرعلیام:  تخت نشستو دستشو دور گردنم انداختی روکنارم
 ...می اون بمونی خونھ می بردی جدی
 ... اونجامیریم...خوبھ:  رو گرفتم سمت دھنشگری از جکھی تی

 ...ستیمن گشنم ن...خودت بخور :  پس زددستمو
 زنگ ی داشتیکار... شلوغھیلی خرگاهی بمون؛ امروز تعمنجایا:  تخت بلند شدی رواز

 ...لمیبزن موبا
 ...باشھ:  قورت دادملقممو

 ...مھسا:  موندرهی دستگی رودستش
 !می حلقھ بخرمیبر:  کردم کھ ادامھ دادنگاش
 !م؟یری عکس بگھی اتلمیبعد چھل بر: زدمو با دھن پر گفتملبخند

 ...حلھ:  زدچشمک
 ی ذره ای شدم بھ رفتنش؛ حترهی اتاقک خکی کوچیاز پنجره ... باز کردو رفتدرو

 بابام تنھام گذاشت؛ عمادو برام نگھ دار...ایخدا...از عالقم بھش کم نشده
سالم :  اخرو قورت دادمی افتاد؛ لقمھ لمی موبای صفحھ ی رونی نوشی شماره

 ...زمیعز
 ... براترمیحالت خوبھ؟؟؟ بم! ؟ییمھسا:  گفتینی غمگی صدابا

 چرا حالم بد باشھ؟؟؟:  زدملبخند
 ؟؟ی کردیمھسا قاط!!! وااا -

 ! .. بد باشم؟تونمی نکردم؛ با وجود عماد میقاط...نھ: دمی کشیقی عمنفس
 ؟؟؟یزنی تو از عماد حرف مگمیاحمق من از بابات م -

 دیمن با!  شدمووونھید...حق با توإ!!!:  حلقھھی خالی شدم؛ بھ جارهی دستم خی انگشتابھ
تازه اللھ ھم منو از خونھ انداخت ) دمیخند...( کردمیاالن خودمو کنار بابام دفن م

 ی تخت ی و رگاهی تعمھی شده اتاقک نگھبانمی فک کن زندگنی نوشیوااا...رونیب
بابام ... کننرتمی غیخاک تو سر ب)  دادمرونینفسمو ب...( رمی بمدیبا...حق با توإ...نفره

 ...مرده و فکر لباس عروسم
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 ...یستی خوب ننکھینھ مثل ا! ...؟یگی می داریمھسا چ -
 ... با عماد حرف بزنمدیبا:  گذاشتممیشونی پی رودستمو

 !شت؟ی پامیب -
 ؟؟؟یای خودم جا ندارم تو کجا بگمی دارم موونھید:  زدمداد

 یمھسا ) صداشو ارومتر کرد...(  مھسای وااا؟؟؟ی مونیمھسا؟؟؟ با عماد تنھا م -
 ... ندارمیمن ھنوزم نسبت بھش حس خوب...ایموقع خامش نش

 !  برا خودت؟یگی میچ... نھ؟؟ اون شوھرمھای یشی خفھ منینوش:  گفتمیعصب
 ... بدمتیفک کردم حالت بده زنگ زدم دلدار! خر...خب بابا -

 ...کنھی ھم دردمو دوا نمی دلدارگھید...ی زنگ زدرید: زدم پوزخند
 ... برمدی عماد اومد من بان؛ینوش:  وارد اتاق شد؛ ادامھ دادمعماد

 !!!!ی مواظب باش حاملھ نشیخوری میفقط ھر گھ...باشھ باشھ -
 ؟؟؟یاگھ حاملھ شم چ...لمی موبای شدم بھ صفحھ رهی قطع کردو من ختماسو

 
 سختھ انتخاب یلیخ...عماد:  عمادو گرفتمیبازو! شدمرهی خنیتری پشت وی حلقھ ھابھ
 ...ھمشون خوشگلن...

 !!م؟ی ھمشونو بخریخوایم:  زدلبخند
 ...دی بشھ خردیشا...تو پس اندازتو بده... بدمنمویماش...اره: دمیخند

 !؟یشی ناراحت می ساده انتخاب کنی حلقھ یاگھ ازت بخوام ...مھسا -
 می نخریخوایاصلن م...؟؟؟ی شناختیتو منو چطور...وونھید:  اخم نگاش کردمبا

 ھان؟؟
 ...اخم نکن:  باز کردمویشونی پی انگشت اخم روبا

 ...دوست دارم بخورمت...یکنیاخم کھ م:  گوشم اوردکی نزدسرشو
 ...پرووو:نشی کف دستم زدم بھ سبا

 !ھ؟ینظرت راجع بھ اون ست حلقھ چ...مممم: کردو گفتی خنده اتک
 ...ھیعال: شدمرهی کھ اشاره کرد خی حلقھ ابھ

: ستادی ما ادنی داخل مغازه بود کھ با دی پسر جوونم؛ی وارد مغازه شددوی کشدستمو
 ...دیخوش اومد

 ...نتونیتری ست حلقھ ھست سمت راست وی:  اشاره کردنیتری بھ وعماد
 ن؟؟یا:  رفتنیتری سمت وفروشنده

 ...اره اره ھمون...شینھ کنار:  نگاه کردنویتروی خم شدو وعماد
 ...عماد:  حلقھ ھا لبخند زدمدنیبا د... گذاشتزی می حلقھ رو روفروشنده

 ومد؟؟؟ی خوشت نھ؟یچ:  کردنگام
 ...کاش بابام امروز کنارمون بود...نھ:  کردمبغض
 نیبب) حلقھ رو دستم کرد...(ایب... نکنھی گرکنمیخواھش م...مھسا:  چپمو گرفتدست

 !!اد؟یچقد بھ دستت م
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 ...دوسش دارم:  قطره اشک از چشمم افتادی
 ! د؟ی رو حک کنی داخل حلقھ حروفشھیم:  فروشنده گفتروبھ

 ...نی ببرنیای بدی تونیم...شھیفردا اماده م...البتھ:  لبخند زدفروشنده
 !؟یموافق:  برگشت سمت منعماد

 ... اره تکون دادمھی بھ معنسرمو
 ... نوشتو دست فروشنده دادی کاغذی حک بشھ؛ رودی کھ بای متنعماد

 کھ یعشق! خوشحال بودم... تھ دلم استرس نداشتمگھی دم؛ی اومدرونی بی طالفروشاز
عماد دم ... االنمونتیاز وضع...ندهیاز ا! کھ نترسم...دادی بود بھم قوت قلب منمونیب

 ؟؟ی لباس بخریخواینم...یاوردیتو کھ لباس ن: گوشم گفت
 ...موافقم:  مغازه ھا چرخوندمنی بنگاھمو

 !!یداری من بگم برمیپس ھرچ -
 ! ھ؟ی چفیکھ مناسب نبود اونوقت تکل,ی انتخاب کردی تو لباسمویاومد:  کردماخم
 .....گفتم اخم نکن:  ابروشو باال بردی تای

 !دیخند!  اوردمرونی جمع کردمو زبونمو بصورتمو
 !د؟یببخش -

 یموھا.... شدکی بھمون نزدی پوشکیدختر خوشگلو ش! می سمت صدا برگشتھردو
 بوده ناخواستھ ی تا حدشییبای بود؛ زدای پکشی کوچھی روسرری و براقش از زیمشک
 !د؟ییبفرما: عماد رو بھ دختر گفت!  عمادو گرفتمیبازو
 ...خوامیمعذرت م...فک کنم اشتباه گرفتم...دیببخش...آآآآآ:  لبخند زددختر
 برگشتم پشت د؛ی کشیدستمو گرفتو سمت مغازه ا...کنمیخواھش م:  اخم کردعماد

 ...کردی بودو نگاه مستادهیسرمو نگاه کردم؛ دختر ھنوز ا
 ...حواست با من باشھ....مھسا:  عماد نگاھمو ازش گرفتمی صدابا
 ...با توإ -
 ! خونھ ھان؟میبر...میھردومون خستھ ا... بعدی لباس بمونھ برادیخر...ھی چیدونیم -

 م؟؟؟؟یشام بخر:  غنچھ کردملبامو
 ...دی کشدی مرکز خریدستمو گرفتو سمت راه پلھ ھا!  شدرهی لبام خبھ
 م؟؟؟یری ممیعماد کجا دار -

 بار ی: برگشت سمت من!  پلھ ھارو نگاه کردنیی خم شدو پامیدی راه پلھ ھا کھ رسبھ
 ... رو بکنی کھ کردی کارگھید
 ...ناراحت ش... نداشتمیمنظور...بخدا :  ترس نگاش کردمبا

 ... پشت سرم گذاشتو فاصلھ رو صفر کرددستاشو
 ...ری امی خونھ میبر:  ازم جدا شددهی طول کشی اقھی دقچند
 ...میبر...ب:  گرفتمو خمار نگاش کردمنفس

 نویا... داشتھ باشمیھر گذشتھ ا...مھسا:  بھ پشت دستم زدیبوسھ ا... باال گرفتدستمو
 ... عاشق نبودمچوقتیمطمئنم ھ
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 ...عاشقتم عماد:  فشردمنشی کردم؛سرمو بھ سبغض
  چھ خبره؟؟؟نجایا...بھ بھ -

 ...می از ھم جدا شدھردو
عماد با حرص ....دمشی ھمون پسره؛ فرزاد کھ سرخاک بابا دم؛ی صدا برگشتسمت

سانسورش ...یسانسورش کن کام: فرزاد با خنده گفت گرفت؛ قشویحملھ کرد بھش و 
 ...کن
 !م؟یبر...عماد: سمتش رفتمو مشتشو گرفتم... حرف مشت عماد رو ھوا موندنی ابا

اسمش عماد : فرزاد رو بھ من گفت...باز نگاھش گنگ شد!  نگاه کردبھم
 ...من عمادم:  ول کردقشویعماد با حرص !...بھت نگفتھ؟!!! ارهیکام...ستین

 کھ حرفش ھردومونو می پلھ رو برداشتھ بودنی اولد؛ی گرفتو سمت پلھ ھا کشدستمو
 ...نتتی ببخوادی پدرت ماریکام: متوقف کرد

 یلی خنیا... عمادیتو خونواده دار...خب اگھ حرفاش راست باشھ :  عمادو فشردمدست
 ...خوبھ

 !!؟ی فھمینم...خوامیمن گذشتمو نم:  خشم نگام کردبا
 رگاھتی تعمیدوستا...  کنھ؟ی اذیتت می چ؟یخوایچرا نم:  شدکی نزد بھمونفرزاد

  نکنھ ھمش نقشس؟؟! ی داری فراموشگفتنیم
 !!!اگھ نقشھ باشھ؟!  بودامی دنی کھ ھمھ ی ای مشکی شدم بھ چشمارهیخ

 برگردم بھ گذشتم خوامی نمنکھی الیدل:ستادی فرزاد ای باال رفتو روبروی پلھ اعماد
 کھ ازش حرف یپدر! ادی نمادمیتورو ... بودمی بودمو چی بدونم کخوامینم...مھساست

اگھ ! پرسمی سوال ازت می... ازش ندارمیری تصوچی ھستوی نادمی یزنیم
 ی کردنم کاردای پیبرا... ھمون پدررا دنبالم؟ چدیچرا بعد دو سال اومد...ارمیکام

 ...نکرده؟
نگاش ...( م حضورتو ھضم کنممن ھنوز نتونست...اریکام:  انداختنیی سرشو پافرزاد

 ...بود... سالگرد فوت تونیدوم...شی نھ روز پقایدق) کرد
 ...ی مطمئن شدم اشتباه گرفتگھیپس د... ھھ:  پوزخند زدعماد

 قبر؛ بھ اسم تو ی کھ تویمطمئنم اون:  اومد کھ فرزاد دوباره گفتنیی پلھ ھا پااز
 ...الدهیم...دهیخواب
 ...بھ حرفاش گوش نده... مھساایب:  نکردو از کنارم رد شدیی اعتناعماد

 نتی سوار ماشدمیخودم د...ی رفتالدی اون شب با مدمیخودم د:  دوباره ادامھ دادفرزاد
 ... خواستمیحرف نزدم چون نم...شد

 ؟؟؟ی چیخواستینم:  پلھ باال رفتمی!  ادامھ ندادحرفشو
 ...ستی ناری کامھی جات تو زندگیول...متاسفم: تکون دادسرشو

 .....خفھ شووو..خفھ شو فرزاد:  پلھ ھا داد زدنیی از پاعماد
پشت فرمون ...می رفتنی با سرعت سمت ماشد؛ی پلھ ھا کشنیی گرفتو سمت پادستمو
 باز نویدر ماش... شدو اومد سمتمادهیپ... ستادمی انی ھنوز کنار ماشدی دیوقت...نشست
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چنان محکم بود ! دی ھول داد؛ بعد نشستن من درو محکم کوبنیکردو منو بھ داخل ماش
پشت فرمون نشستو با مشت ... چشمامو بستماشتمو گوشام گذیکھ ناخواستھ دستامو رو

 ...لعنت بھت فرزاد...بھ گذشتم...لعنت بھ من:  بھشدیکوب
 ری من گی بھ گذشتھ کنمی التماست مکنم؛یازت تقاضا م... مھسانیبب:  سمت منبرگشت

  ؟؟؟یفھمیم...میراض...االن...من !! می بفھمم کخوامید المصب من نم...دهن
 روشن کرد؛ تا نوی کھ روشو ازم گرفتو ماشدیترس منو د!  بودم بھ دردهی ترس چسباز

 صدا وارد خونھ ی نگھ داشتو بنوی در ماشیجلو! می ھردو ساکت بودیرعلی امیخونھ 
 تنھا دم؛یچرخیکالفھ دور خودم م...دمیکوب توجھ بھش سمت اتاق رفتمو درو یب...میشد

 مویشال مشک))...ستی ناری کامھیجات تو زندگ! (( شدی فرزاد تو ذھنم تکرار میجملھ 
سمت تخت رفتمو بالشو ...اروم نشدم..نھ...نی زمدمیاز سرم باز کردمو کوب

 یدست... دمی زدمو کوبغیج...دمیداد زدمو کوب... تختی رودمشیچند بار کوب...برداشتم
 آروم باش...عشقم...زمیعز: دور کمرم حلقھ شدو کنار گوشم زمزمھ کرد

 
 یتنھام بذار:  گفتمھی با گرنشوی بھ سدمی سمتش؛ بالشو کوببرگشتم

 رمی میم: نشی بھ سدمیبالشو ازم گرفت کھ با دستام کوب...؟؟یفھمیم...رمیمیم
 ... بدون توروھی زندگخوامینم...ینباش

 ...ذارمی تنھات نمیلعنت: داد زد!  سمت خودشدیو کش گرفتو مندستامو
 ... مھساذارمیتنھات نم: دو طرف صورتم گذاشتو تکونم داد و اروم ادامھ داددستاشو

ما ... نزنیی حرف از تنھاگھید:  فشردنشی داغمو با انگشت گرفتو سرمو بھ سیاشکا
 ...مطمئن باش...رهیگی ازمون نمیچی رو ھی خوشبختنیا...میخوشبخت

 :عماد
 بازوم گذاشتھ بود و ی شدم؛سرشو رورهی اتاق گرفتمو بھ مھسا خی از پنجره نگاھمو
بعد ... کنار زدمشیشونی پیموھاشو از رو... خوابھ؛دادی منظمش نشون مینفس ھا

 یقینفس عم... شدهکی کوچی مثل بچھ ھااش؛ی و لجبازاشیریپدرش بھونھ گ
 فراموش کردم بھ نوی و من الھ الی خونھ می بردیشب باام.... روز گذشتدم؛چھلیکش

مثل قبل ... شدهی برام عادگھیحضور فرزاد د...ھھ فراموش!!! فراموش...مھسا بگم
 دمیبالشو کش...رگاهی تعمادی میلی قبل؛ بھ ھر دلی مثل مھسایست؛ولیھمھ جا دنبالم ن

 نھی ای تخت بلند شدمو جلوی سر مھسا؛ دستم خواب رفتھ بود؛از روریز
 ی.....دمیدستمو روش کش... گردنو شونم افتادی روھی سوختگی جاھچشمم ب!ستادمیا

 ھیاحساس سوختگ... گردنمی رویسیاحساس خ... خندهی... مبھمری تصویلحظھ 
 ...بھش فکر نکن...عماد: سرمو تکون دادم! ....بعدش
 از دمشی کھ بارھا دی تکراری صحنھ ی حموم رفتم؛اب سرد کھ بھ تنم خورد سمت
دستم مشت ....شدی مکی کھ بھم نزدیو دختر...من... چشمام رد شد؛استخریجلو

ھمھ رو کنار ھم ...ادی چشمم می کھ جلوییصحنھ ھا... نمیبی کھ مییشد؛خواب ھا
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 داد واروی بھ ددمیمشتمو کوب...م اشغال بودی من نکھیا...رسمی مجھی نتی بھ ذارمویم
 ...اشغاااالللممممم... اشغالمیمن :  رو زدمیمشت بد... اشغال بودمی: زدم
 ؟؟؟یزنی داد می داریی تو؟؟؟یخوب..عماد :  بھ در خوردی اتقھ

:  قدم عقب برداشتیخوند تو چشمام کھ کالفم؛...خط نگاھمو خوند!  باز کردمدرو
 ...ای نکنرید... صبحونھ رو اماده کنمرمیم
درو ... رفتی نھ؛ بدون حرفای دی شندونمیھ و اروم بود کھ نمانقد صدام گرفت....باشھ -

  دوش پناه اوردمریبستمو ز
 شدیکاش م... افکارمو بشورهشدیکاش م... شدسیصورتم خ... باال گرفتمسرمو

حرف زدن از ...کنھی مجمی فرزاد بدتر گی حرفاشم؛یدارم کالفھ م...سردردامو ببره
 ... رادمھر بزرگیاقا!!  بھ اسم پدریشخص

در حمومو باز کردم ... کالفھ شدمشتری چند سالم بود کھ ارومم نکردو بنی حموم انیاول
 ... عشقمریصبحت بخ: ستادی در ایکھ مھسا با حولھ جلو

 ریصبح توھم بخ:  دلشو بشکنمخواستمی نمی بود ولی بھ خنده باز شد؛ مصنوعلبام
 زم؟ی عزی شدداریچرا ب...زمیخانوم سحرخ

 من کل یدادایاون مشتو داد ب!  بودهی سوال مسخره ادمی فھمدم،ی گنگشو دنگاه
 ... کرده چھ برسھ بھ مھساداریساختمونو ب

 دیسف:  تخت بودی افتاد کھ روی رنگدی سفرھنی تخت گذاشت؛ نگاھم بھ پی رولباسامو
 !بپوشم؟

 ی چھل روز با من ھمدردنی کھ تو ایمرس...زمیعز:  پشت گوشش فرستادموھاشو
چونش ... عوض کنھتوی ندارم تا لباس مشکی کھ بزرگترخوامیعذرت مم...یکرد
 ... برات گرفتمنوی رفتموانی نوشروزباید:  ادامھ داددویلرز

 ! داره؟ی تورو کھیبزرگ! ؟ی بزرگیلی خیدونستیم:  شدمکی زدمو بھش نزدلبخند
 نھی افتخارم ایھمھ : بار چشمام پر اشک شدنی اولی قلبش؛ برای گذاشتم روانگشتمو

 ...قلب بزرگت مال منھ...کھ
 قلب با ھمھ نی کھ انھی افتخار منم ایھمھ :  قطره اشک از چشماش افتادچند

 یرو...ی ھم ؛سر نداریدر ھمسر...ھمسرم: دیخند...زنھی تو می برایکھ گفت,شیبزرگ
 ...ھمسرم: و اروم زمرمھ کرد, پا بلند شدیپنجھ 

 ...مجبورم بمونما یزیریمزه م:  دور کمرش حلقھ کردمدستامو
 بود گرفت دهی رو کھ برام خریرھنی فاصلھ گرفتو با خنده اشکاشو پاک کرد؛ پازم

 ...ایب,زود...زمی بریی بپوش من برم چااد؛یمطمئنم بھت م: سمتم
 یدم؛ی لباسامو پوشنھی ایجلو... رفترونی زدو از اتاق بی تکون دادم؛ چشمکسرمو
 با ی پشت سرم دخترپوشمی لباس مستادموی انھی ای مبھم از خودم کھ جلوریتصو
 بھ ادی مھی چنایا...ایخدا!نھی بھ ادمی مھی تکمویشونیپ!!شھی مکی بھم نزدی ابیچشما
 !!! فرق داره؟؟؟گھی دی با روزایچرا امروز ھمھ چ... ذھنم
 .... کارت دارمایب...ادیآقامون چرا نم: داد زدمھسا
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 من دنی بود با دستادهی رفتم، پشت کانتر ارونی و از اتاق بدمی صورتم کشی رودستمو
 .... امروزو برات بخونم؟ی شعر بدرقھ یخوایاقا عماد نم:لبخند زد

 تا شب اون شعر یخونی برام شعر میراستش مھسا وقت....چرا کھ نھ: نشستمزی مپشت
 .... شعرا رو ازبر شمی اشعار ھمھ گھیفک کنم تا چند سال د...شھیتو ذھنم تکرار م

 .... کردم؟دای عاشق شما شدم بھ شعر عالقھ پی از وقتشھیباورت م:نشست کنارم
 ....ھ؟یخب؟ امروز شعرمون از ک....چھ خوب: گرفتم سمت دھنشروی نون و پنی لقمھ
با بابا ...ی ما دعوت بودی شب خونھ ی ادمھی: رو قورت داد و صداشو صاف کردلقمھ
 شنھادی رو پھیبا خنده دختر ھمساسر شام بحث زن گرفتن تو شد و من ... خونھیاومد

 ....دمتی بعدش تا دو سھ ھفتھ ندی ولیداد،تو لبخند زد
 .... حقت بودهی ولستی نادمی!! اھان:دمیخند

 خوندم؟ی رو می اون دوران چھ شعریدونیم-
 ؟یچ: گذاشتمزی می رومویی چاوانیل
  کاش زبان سخن بودیعشق را ا-

  ستی شبنیدل اندوھگ....... دوستت دارم دیگوی مآنکھ
 دیجوی مھتابش را مکھ

  کاش عشق را زبان سخن بودیا
  آفتاب خندان در خرام توستھزار
  منیدر تمنا... انی گری ستاره ھزار

 .... دارهی باحالیحافظ چھ شعرا...زمیعز: گرفتمی از صندلمویتک
 یلیخ....ااد عمایوااا: خندهری زد زیپوق!! ... تعجب نگام کردبا

 ....ی ھم نداشتکلیمطمئنم گذشتھ س...حافظ؟....یباحال
 ...سرت کاله رفتھ ھا...دیشا...اره خب:دمی خندش خندبا
 یرعلیپاشو برو کھ ام...شعر از شاملو بود...پاشو نمکدون: بلند شدی صندلی رواز

 .... بھتزنھی مریاالن تاخ
 

:  شدکی بھم نزدیرعلی شدم؛ امادهی خاموش کردمو پ؛ی اتاقک نگھبانی جلونویماش
 ره؟؟؟ی مھسا راھم منیماش...سالم
! ھی خوبنیماش...اره:  گذاشتمو ادامھ دادمنی ماشیدستمو رو...سالم:  زدملبخند

 ...ادیباھامون راه م
 رگاهی تعمی بچھ ھادونستمی تنش بود؛ میھنوز لباس مشک! دمی بھ لباسم درشوی خنگاه
 ...دهیمھسا خر: دمیبا نگاھش خجالت کش...یھ دارن ول عوض کردن لباسش برنامیبرا

 یچھل روز بھ خاطر ما مشک... کردهیکار خوب:  شونم گذاشتی زدو دستشو رولبخند
 ...دمت گرم...داداش,یدیپوش

 نینگام کرد؛ خم شدمو از داخل ماش...ریام: شھ کھ بازوشو گرفتم, از کنارم ردخواست
 خونھ خواستمیم...چطور بگم... نیا) گرفتم سمتش...( نیا:  اوردمرونی رو بیبستھ ا



 57 

 پول نیا... تورو اجاره کنمی خونھ خوامی می نداریاگھ مشکل...اجاره کنم؛اگھ 
  ماھانھ ھم...شھیپ
اون ! م؟ی حرفا دارنیمنو تو از... عماد خجالت بکش:  گفتعی حرفم سرنیب

 جدا از ھم م؛یانم مجبور بخاطر مامیکنار ما باشھ ول,دیدرستھ جاش با...خواھرمھ
 ...می کنیزندگ

نھ ...پس توھم منو درک کن...فھممیم:  دستش گذاشتمی گرفتمو بستھ رو تودستشو
 ...میری امروز ازون خونھ منی ھمی کھ اگھ مخالفت کنیارینم

 ... سوالیفقط ...باشھ:  بستھ رو گرفتدیلبخند منو کھ د!  نگام کردکالفھ
 !جونم؟:  دادمھی تکنی بھ ماشنھی بھ سدست

 طیخب شراطش شرا...  و غستیاون ھنوز ص...نگران مھسام: نیی انداخت پاسرشو
 !گم؟ی می چیفھمیم...ستی نیخوب

 غھی کھ فعال صکنھی مجابیا... نی و استیمنم خوب ن,طی شرایول...فھممیم..اره -
 ...من باھاشم...نگران نباش...میبمون
 .... اصغر اقا کارتون دارهنیایب... و عمادیرعلیاقا ام: زد, داددیحم
 .... دارهکارمونی اصغر اقا چمینی ببمی برایب...ایب: دمیخند

 ی با صدای شخص؛یرعلی بچھ ھا جمع بودن؛ با ورود امی ھمھ م؛ی کارگاه رفتسمت
 ...دی روح حاج عطا صلوات بفرستی شادیبرا: بلند گفت

 رو از ی لباس مشکنیوقتشھ ا...پسرم :  رو گرفتیرعلی اقا جلو اومدو دست اماصغر
 ...... کھستی نیاقاتم راض...یاریتنت در ب

 ...عماد؛ جلو در کارت دارن: کنار گوشم زمزمھ کرد,یشخص
 ...برو: رگاهی تعمی کردم؛ ارش بود اشاره کرد بھ در اصلنگاش

 سمت  در پارک بود؛دری جلوی رنگدی سمت در رفتم؛ بنز سفیعی سری قدم ھابا
سمت در عقب رفتو بازش کرد؛ نگاھم بھ در ... اومدرونی بیراننده باز شد و مرد

 نی کھ از ماشی لرزونی گذاشتھ شدو پشت سرش پاھانی زمی روییکھ عصا,بود
 یدن شخص روبروم تنھا یبا د! ستادی در گذاشتو ای روگشویدست د... اومدرونیب

 بابا؟؟...ب:  زبون اوردمشیکلمھ تو ذھنم تکرار شدو رو
 ... کھ بھ ذھنم اومد رو زبون اوردمیزیفقط چ!  ازش نداشتمیریتصو

 !...ار؟یکام:  شدکی نزدبھم
 ....اریکام: ناباورانھ نگام کرد... قدم عقب برداشتمی

 .... اریکام:  تکون دادم؛ پشتمو کردم بھش و سمت بچھ ھا راه افتادم؛ داد زدسرمو
 بھ سراغم اومد؛حس ی متضادیحس ھا... صدام نکرد گھی دمردستادم،ی ااطی حوسط

 من بھ ھیزندگ:///  چشمم رد شدی از جلویریدم؛تصویفھمی نمچکدوموی کھ ھییھا
 ... لطفادیدخالت نکن...خودم ربط داره

دست از ..یستی نیچیتو بدون من ھ.... من پدرتماریکام: دی کوبنی زمی روعصاشو
 /// مارو ندارهی خونواده اقتی بردار اون دختر لیلجباز
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 : از ذھنم گذشتی اگھیردی تصوی سرم گذاشتم دوباره ی رودستمو
 !؟ی دارگاریس...ی کامیھ/// 
:  پرت کردم سمتش کھ رو ھوا گرفتدم؛ی کشرونی باز کردم و کتمو بنوی عقب ماشدر

 ... ھم برا من روشن کنیکی
حاال حتما واجبھ :  خم کرد شد و سرشوکی فرمون نشستمو درو بستم؛ بھم نزدپشت

 !!ھ؟ی ھدشی پیامشب بر
 کجا الدی منیپس ا...اره:  لبام گذاشتی دستش بود گرفتمو روی کھ توی روشنگاریس

 ... نفھم مست کردهیموند؟پسره 
 !!!؟یبری کجا مالدویم -

 !!! کردهدایبرام مورد پ:  بستمکمربندو
 ی اون دختراریکام... واس امشب؟؟ستی بس نھیچندتا چندتا؟؟؟ ھد:  تعجب نگام کردبا

 !!!مارستانھیب... باغ لواسونی بردشیچند شب پ...کھ 
 نی ھمچی ادی میوقت...ی مھمونادی نخواستیم...بھ دررک: زدمگارمی بھ سی محکمپک

 ... بھ تنش زدهزوی ھمھ چی پیعنی ییجاھا
ت د المصب اگھ خونوادش بفھمن کھ فاتح... کنھی خودکشخواستھیم...اریکام-

 ....خوندس
 ...رهی خودش گیپا... کردهجایب-
 ....دی اون بار اولش بوده تو نبااریکام-
 ...////بھ قول خودت سانسورش کن:  کھ عقب رفت؛ با لبخند گفتم دمی رو باال کششھیش

 ...سانسورش کن...سانسورش کن:  رفتجی گسرم
 ختی الکلشو رالدی رو کھ می صحنھ ادمیدی مدم؛یدیچشمام باز بود و م...نی زمخوردم

 بیتو جاده بودمو ش... گرفتشی اترھنمیپ... لبم افتاد ی از روگاریس... شونمیرو
 خاموش کنم؛ گردنم سوخت؛ داد زدم از شوینتونستم ات!...دیخندی مالدیم...داشت

 خوردن نی زمیلحظھ ...رونی پرت کردم بودرو باز کردمو خودم...ھول شدم...درد
 دره نیی با سرعت سمت پابشی و شی خاکنی زمیدره بودو من رو...ساق پام شکست

 .............. رفتیاھی چشمام سدویکل بدنم لرز...مغزم داغ کرد... خوردمیقل م
 ... کھ بھ لبم خورد چشمامو باز کردمیزی چھی سردبا
 !؟یعماد خوب -
 ... بودیرعلیذھنم فعال شد؛ ام! دی کھ حالمو پرسی اخم نگاه کردم بھ کسبا

 از یمرس.... سر کارتون دیدوستان بر:  گفترگاھوی تعمی سمت بچھ ھابرگشت
 دییبفرما...تونینگران

 ... ذره بخور ازشی..داداش:  کردکی اب قندو بھ لبم نزدوانی لدیحم
 ... مزه کردمنویری شعی باز شد و مالبام
  ؟ی بلند شیتونیم...عماد:  دوباره گفتیرعلیام

 ...خوبم: گفتمی گرفتھ ای گذاشتمو با صدا صورتمی رودستامو
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 ...ی شدھوشیچت شد؟ ب:  شد بھمرهی گرفت و خدستمو
بمون بچھ ھا زنگ زدن اورژانس :  بلند شم کھ شونمو گرفتنی زمی از روخواستم

 ...ادیب
 ...خوبم...ریخوبم ام:  پس زدمدستشو

 یعماد لجباز:  دستمو گرفتری رفت کھ امجی لحظھ سرم گی بلند شدم؛ نی زمی رواز
 ...نکن

 ...برم...دیبا:  شونشی گذاشتم رودستمو
پشت فرمون نشستم ... خودموکردمی کنترل مخوردموی راه افتادم؛ تلوتلو منی ماشسمت

تا شب ! ؟یریاصلن کجا م...برمتی خب می بریخوای مییجا:  شدکی نزدریام
 !!؟ی جمعن بھ مھسا گفت مای شب خونھ ی حاج اقا عبدالھلوی فامی؟بزرگایایم

 ... دنده عقب گرفتمیرعلی امی توجھ بھ حرفای روشن کردمو بنویماش
 ...دونستمی واقعا مگھید...رمی کجا دارم مدونستمی اومدم؛ مرونی برگاهی تعماز

 چون گذشتم دونستمیم! ده طبقس پارک کردمدونستمی کھ می ساختمونی جلونویماش
 کھ ی نگھبانی اعتنا بھ نگاه ھای شدمو وارد ساختمون شدم؛بادهی پنیاز ماش... بودنجایا

 ھفتم از اسانسور یطبقھ ... ھفت رو زدمی سمت اسانسور رفتمو دکمھ شناختمشینم
درو باز ...ھنوز اسمم ھست... واربودی دیکھ رو یی شدم بھ تابلورهیخ... اومدمرونیب

 ...دی داشتی اقا کاردییابفرم:  نشستھ بود گفتزی کھ پشت میکردمو وارد شدم؛خانوم
 زشیدرو باز کردم؛ پشت م... اتاق اونھدونستمی رفتم کھ می نکردمو سمت دریتوجھ

از ! لبخند زدم... گرفتزی می روینشستھ بود کھ با باز شدن در نگاھشو از برگھ ھا
 ...یباالخره اومد:  بلند شد و اومد سمتمی صندلیرو

 ...سانسورش کردم:  زمزمھ کردممش؛دی باز کردمو مردونھ بھ اغوش کشدستامو
 ... منتظرتنایلی کھ خمیبر:  جدا شدو با مشت اروم زد بھ شونمازم

 خوشحال یلیبچھ ھا بفھمن خ:  برداشتلشوی رفتو موبازشی تکون دادم؛ سمت مسرمو
اون ...دمتی ددی کھ تو مرکز خریاون روز...گرچھ چندتاشون خبر دارن...شنیم

 امروزو ی قرارایھمھ :  گفتیرو بھ منش! ...( اد؟ی مادتی کھ صدات زد یدختر
 ی وقتیدونینم...گھی بود دھی ھدترهاون دخ: دوباره ادامھ داد) ...ستمیکنسل کن من ن
 بفھمھ می نسیوا) شیشونیبا کف دستش زد بھ پ...(  چقد خوشحال شدیبھش گفتم زنده ا

 ی واقعا فراموشاریامک...دارتونی دی ساخت از لحظھ شھی ملمی فی...کنھی مکاریچ
 سر اون یی دوستام بھ جھنم چھ بالرمی بمیگی شرف نمی اخھ ب؟یگرفتھ بود
خدا ... سر خاکتومدمیھر پنج شنبھ م)  و دوباره ادامھ داددیخند!!!( اد؟یم حرمسرات

 !  چطور بود؟ای اون دننمیحاال بگو بب...ی بودی عوضیلیخ...یرحمتت کنھ کام
دستمو سمتش ...نگی بھ پارکمیدی رسی کدمی نگام کرد؛ انقد فک زده بود کھ نفھممنتظر

 ...رونمیمن م: دراز کردم
 ...  اقتدارتمنیعاشق ا:  گرفت سمتمداروی کردو کلبشی خنده دستشو تو جبا
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 م؛یگرفتی کنارش عکس مرگاهی تعمی کھ روزا با بچھ ھاینیماش!  باز کردمنوی ماشدر
چقد دوست داشتم لنگشو ...ھھ...میزدی رفت حرف منی ماشنی با ادی کھ باییاز جاھا

 ...داشتھ باشم
 برگرده می بگمی بھ نسدیبا:  فرمون نشستم؛ فرزاد کنارم نشستو دوباره شروع کردپشت

 یوقت...ی لحظھ فکر کردم روحی دمتی اون روز کھ تو قبرستون دیکام...رانیا
 ... در برمخواستمی مشدمی سمتم جون تو داشتم قبض روح میاومد

 !کدوم سمت برم؟:  اومدمرونی بنگی پارکاز
 !؟ینکنھ ھنوز عماد:  شد تو چشمامرهی از سوالم خجیگ

 افتاد ادمی کھ یزیتنھا چ...ستی نادمی زای چیلی خیول...نھ:  بھ راستدمیچی پفرمونو
 .... نکبت تو وی افھیق
 !؟یو چ -
 .... بالرو سرم اوردنی کھ ایالدیم:  حرص گفتمبا
 ...نی بدبخت پودر شد تو اون ماشالدیم:  داد و گفتنیی پانوی ماشی شھیش
 !پودر شد؟:  کردم بھشو با اخم گفتمی نگاھمین
منم باورم شد کھ ...راستش....شھی بھ کوھو بوووووممم منفجر مخورهیم...گھیاره د -

 و با ھی گرریزد ز...( تھ سخیلیاز دست دادنت خ...اری سخت بود کامیلیخ...یخودت
 گھی کھ دشدیباورم نم...قی رفی... برادرو از دست داده بودمی)  گفتھیگر

 گھید...اریکام...نمی سنگ قبرتو ببخودم  سرخاکت تا با چشمومدمیھرھفتھ م...یستین
 !!! باشھ؟رینم

 ... منونیبب! من زندم...یروان: دمیخند
کاش ...ی بریی جاذارمی نمگھید... عاشقتماریکام:  پاک کردو با خنده گفتاشکاشو

 !!! خب؟ی رفتمیاحمق چرا از جاده قد... رودھنی برذاشتمیاونشبم نم
 ... بگوالدیاز م!:  نبود مقصدم رودھن بودادمی من اصال و
 یبھ جز الشھ ... سراغشو نگرفتچکسمیھ... رو نداشت تھرانیکس!  بگم؟یچ -

 کھ دستش بوده؛ تیساعت مچ... بود و الدیمال م دونمی الکل کھ مھی چندتا بطرنت؛یماش
 !الد؟ی بھ میساعتتو چرا داد... سوختھ بودزی ھمھ چگھ؛یچندتا خرتو پرت د

پول ... مست بودالدیم:  داشتم ازون شب؛ ازون لحظھی مبھمریتصو
دستشو دور ...دعوامون شد...ی برات جنس جور کردم پولشو ندادگفتیم...خواستیم

پشت فرمون بودم داشتم کنترل .... حرومزادهکشمتیم: گردنم حلقھ کردو داد زد
 نشستو شی صندلیرو... با مشت زدم بھ پھلوش کھ ازم جدا شددادم؛ی از دست منویماش
 ی...نمشی ببخوامی نمگھیساعتمو باز کردم انداختم بغلش؛ فحشش دادم کھ د...دیخند

 ! کردم؟کاریمن چ!! فرزاد...کنمی مدایپ گھیدالل د
سر فرصت بھم ...ی االن زنده انھیمھم ا... داداشالیخیب:  شونم گذاشتی رودستشو

 ... شدهینجوریچرا پات ا...یبگو چطور زنده موند
 ...نھیمھم ا...ی تو زنده ااریکام:  روشن کردو با خنده داد زدنوی ماشپخش
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 لیخواستم جواب بدم کھ موبا...دمی کشرونی ببمیاز ج د؛ی لرزبمی تو جلمیموبا...دمیخند
 ... اخھھی ماسماسک چنیا!!!؟یعماد نمھ ند...عماد مرد:  شددیاز دستم کش

 لمویاحمق موبا!...؟ی کردکاریاااا چ: داد زدم! رونی انداخت بنی رو از ماشیگوش
 رون؟؟؟ی بیپرت کرد

 خرررررمیم... براتتتتخرررممممیم:  خنده داد زدبا
کم کم داشتم خودمو ...دیخندی و مکردی مدادیفرزاد دادو ب... پدال گاز فشردمی روپامو

 ...گرفتی فرزاد خاطراتم جون میبا خنده ھا... رو ی واقعاری کامکردم؛ی مدایپ
 مونده ادتیخوب :  اھنگو کم کردیفرزاد صدا!  ترمز زدمی رنگی در مشکیجلو
 ... توکھ پدرت منتظرتھمیبر...ھا
 نی دادمو از ماشرونی بدمش؛نفسموی درگاهی در تعمی صبح افتادم کھ جلوی صحنھ ادی
 ...ھی خوبنیماش:  پرت کردم سمت فرزاد کھ رو ھوا گرفتدارویکل!  شدمادهیپ

 !؟ی نداردیکل: ستادیفرزاد کنارم ا... در رفتمو زنگو زدمسمت
 ...نزن منو...خب بابا: دی اخم نگاش کردم کھ خندبا

 کھ دو ییدرختا!  چرخوندماطی تو حم؛نگاھموی شداطی ھمراه فرزاد وارد ح باز شدودر
 یصدا... دمشو تکون دادستادوی ما ادنی کھ با دی بودن؛ سگدهیطرفم؛ سر بھ فلک کش

حس ... کھ بھ صورتم خورد و برگ درختارو لرزوندیمینس... پامری زی ھازهیسنگ ر
 !!!ارمیکام من... من نکھیحس ا! دادی بھم میخوب
قدم ھامو تند کردم؛ پلھ !کردی داده بود بھ عصاش و نگام مھیتک! دمشی پلھ ھا دیباال

 بود؛ عصارو رھا کردو بھم سی خشی قھوه ایچشما! ستادمیھارو باال رفتمو مقابلش ا
 !!!ار؟یکام:  شدکینزد

 ....جانم...جانم بابا:  کردمبغلش
 ی چھارشونھ و قوکلی ازون ھیخبر گھی کرده؛ دریی کھ پدرم چقد تغفھممی من حاال مو
 گفتی افتادش بھم می از حد الغر شده بود؛ شونھ ھاشی پشتشو نوازش کردم؛بست؛ین

 حاال گرفتی اقتدارش دست می عصارو برای زمانی کھ یکس...دهی کشیچھ زجر
 ... تونھ سرپا شھیبدون عصا نم

 بھم اروی انگار دندهی فرزاد گفت تورو دیوقت:  جدا شدو با خنده گفتازم
شکستم ) ادامھ دادھی لرزونشو قاب صورتم کرد و با گریدستا...(اریکام...دادن
!  اون روزمی رفتارھای براکردمیخودمو لعنت م...نبودنت کمرمو شکست...اریکام

 شدیروم نم...اریکام...ونو نگھ دارمی کتاھیادگاری کھ نتونستم تنھا کردمیخودمو لعنت م
 ....دمیکشیازش خجالت م) ھق ھق کرد...(  بھ عکس مادرت نگاه کنمیحت

 اومدم نجام؛یاالن ا...منو ببخش....اروم باش بابا...شششیھ:  کردمو با بغض گفتمبغلش
 ... لحظھ تنھات بذارمی خوامینم...کھ بمونم

 بھ میاز االن شروع کن...گھی توو دمی بردیاقا جمش:  و با خنده گفتستادی کنارم افرزاد
 ...شھی تا شب ان شا تموم ممیدوست و اشنا خبر بد
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 بابا رو برداشتم؛ ی کرد؛ خم شدم عصاتشی بابارو گرفتو سمت خونھ اروم ھدادست
 مینس...زنگ بزنم زنت برگرده:  کوبم کردخیخواستم پشت سرشون برم کھ حرف بابا م

 ......شھی خوشحال میلیحتما خ
من زن :  شدمرهی دستم خیدست چپمو باال گرفتمو بھ حلقھ ....قلبم بھ تپش افتاد!! زنم؟

 دارم؟؟؟؟
 

 :مھسا
 !! مھسا؟؟دییکجا:  رو گرفتم بعد از چند بوق جواب دادیرعلی امی شماره

 .... بود کھ بدونم اونم از عماد خبر ندارهی جملش کافنیھم
 ...ر؟؟؟یام:  شکستبغضم

 بابا گفتم با اون حالت یا!... شده؟شیزی شده؟ عماد چی مھسا؟؟ چیکنی مھیچرا گر -
 ...نرو گوش نداد

 !!حالش بد بود مگھ؟:  پشت دستم اشکامو پاک کردبا
 ی اقھیچند دق! نی خورد زمھوی چش شد دونمینم... شدھوشی برگاهیصبح تو تعم...اره -
 ... شدو رفتنتی بود بعدشم کھ بھوش اومد سوار ماشھوشیب

 ره؟؟کجا رفت؟؟کجارو داره ب:  زدمداد
 بھ عماد گفتھ میاالن مھمون دار... بھ سرمون شدهی چھ خاکنمیاروم باش بب..مھسا -

 ...شتی پامیبھ ھرحال بعد رفتن مھمونا م...یول...نیایبودم شماھم ب
 یاز ظھر کھ ...خاموش بود!... عمادو گرفتمی رو قطع کردمو دوباره شماره یگوش

 ...دفھ قطع شد خاموشھ
 ....عمااادمم....عمااااد: نی صورتم گذاشتمو نشستم رو زمی رودستامو

بابااااا : داد زدم! رم؟ی بگیسراغتو از ک! کجا برم؟!  دنبالت بگردم؟کجا
 !!؟؟ییییییبابا...جوووننن

 ارومم یچیداغ بودمو ھ... زدمغی خنک کف خونھ چسبوندمو جکی بھ سراممویشونیپ
 .... کنم؟؟؟؟کاری افتاده باشھ براش چیقاگھ اتفا!واقعا کجا برم دنبالش؟! کردینم
 
 نای از ایکی ی االن جاخواستی شدم؛ چقد دلم مرهی کنار پنجره خی کبوترھابھ

:  شونم نشستی رویدر اتاق باز شد؛ نگاھمو از پنجره نگرفتم؛ دست...باشم
 !؟ی اتاق بموننی تو انجای ایخوای میتا ک! ...زم؟یعز...؟؟ییمھسا

چشمامو ... گرفتمو بوش کردممینی بیجلو!  شدم؛ لبخند زدمرهی دستم خی لباس توبھ
 دیشا...کنمی عوضش نمای دنی رو کھ با ی وجودم بو کردن عطریبستمو با ھمھ 

 و اروم دیچونم لرز...دمی بود کھ تا حاال شنی عطرنی خوشبوتریول...ارزون بود
 !!عماد کجاست؟...نینوش: زمزمھ کردم

 !؟یزیری اشک می ده روزه داریخستھ نشد... نکنھیقد گران...قربونت برم :  کردبغلم
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 دیکجا رو با...خورد شده بودم... دلم شکستھ بودداد؛ی دلم مھی داغم خبراز داغیاشکا
 یب: زمزمھ کردم....؟؟یپزشک قانون! ؟یکالنتر! مارستان؟یب! م؟ی نگشتمویگشتیم

 ...یکردی میمعرفت الاقل خداحافظ
برو ...مھسا:  شد بھمرهی خشی اشکیصورتم و با چشما دستاشو گذاشت دو طرف مھسا

 اوردی سرت مییاگھ بال! ؟ی چیشدی اگھ حاملھ مش؛یخدارو شکر کن زود شناخت
 ! ؟یچ

 !!!حاملھ؟
 برم دنبال دی دوس دارم؛ بخاطر بچمونم کھ شده بایلیمھسا من بچھ خ// 

اگھ دختر باشھ .. عطامی اولمون پسر باشھ اسمشو بذاریمھسا اگھ بچھ ...شناسنامھ
 ///ادی کھ بھ اسم تو ھم بسی مھدمیذاریم

 !!؟یگی می چنینوش:  زدمپوزخند
....( مالو ثروت دارم کھ! اره؟ی سرم بخواستی مییچھ بال:  بلند شدمی صندلی رواز
:  گفتمجانی با ھنویبرگشتم سمت نوش!!)  کرددای جاشو پشھی منیبا ماش! افتادمنمی ماشادی

 !!!نمیماش
 !!؟ی چنتیماش:  تعجب نگام کردبا
سالم مھسا جان :  رو گرفتمیرعلی امی اومدمو سمت تلفن رفتم؛ شماره رونی اتاق باز

 ؟؟؟یخوب
 ی جاشھی مریام! ؟ی بدنموی و خبر گم شدن ماشی کالنتری برشھی مر؛یام:  خنده گفتمبا

 ...می بفھمنی ماشقی از طرشھی میعنی!  کرد؟دای پنویماش
 از یھنوز خبر!  کردمنکارویقبال ا...زمیعز..مھسا جان: جواب داد حرفم سرد نیب

 داشی پشھی نباشھ؛ اره منگی تو پارکای پنھونش نکرده باشھ ییاگھ جا...ستی ننتیماش
 ....کرد
 ... شددی امدم؛نای امی ھمھ

 
 :عماد

ھمراه فرزاد اومد سمتمو ... لبام بھ خنده باز شدنی شرودنیبا د... اومدمنیی پلھ ھا پااز
ازم جدا ...... ؟یچطور: سمت خودمدمشیدستشو گرفتمو کش...دستشو دراز کرد

 دینیبش: سمت مبل رفتمدمویخند........؟ی کردریی تغیلی بھت گفتھ خی کساریکام:شد
بوده کھ  کھ برگشتم انقد دوروبرم شلوغ یده روز نیتو ا....گنیاره ھمھ م...بچھ ھا

از ....نیاز گذشتھ بگ...دی کنفیتعر...بچھ ھا! فرصت نکردم با شما دوتا خلوت کنم
 ....مونیدوست
 می بردمی مشنھادیمن پ: رو برداشتی موززی می روی ھاوهی منی خم شد بفرزاد
 ھی از شلوغیشی راحت منکھی ھم اشھیھم آبو ھوات عوض م...می ھفتھ بری...شمال

 ... کننارتتی ھمھ دوس دارن زی برگشتایباالخره ازون دن!دورو برت
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 جوون الدیم... مردهگھی دیکی من ی جانکھی من ناراحت بودم ازی ولدنی خندھردو
 ... از من بودکتری سالھ بودم اون پنج سال کوچی کھ من سشیدو سال پ! بود

 !!! باشھ بھ مھسا بگم چند سالمھادمی
 رسھ؟؟ی می کمینس: نگام کردنیشرو

!!!  دستمی شدم بھ حلقھ رهیخ.... ندارم ازشی خاطره و حسچی کھ ھی اسمدنی شنبا
 .....؟؟یپس مھسا چ:دمی کشیقینفس عم!! مھسا
 .....ھ؟یمھسا ک: متعجب نگام کرد نی بھ سرفھ افتاد شروفرزاد

 غھی زن صیاون فقط :دمی فرزادو شنی مبل بلند شدمو سمت پنجره رفتم،صدای رواز
انقد ...ی نسبت بھش نداری تعھدچیتو ھ....شھی تموم مغشی صگھیکھ چند روز د...ھیا

 ...اون از االن متعلق بھ گذشتتھ.... اون دختره نکنریذھنتو درگ
 تو رو ی بھیعماد زندگ....ی نباشرمیمیعماد م!// شدمرهی خاطی حھیکی کردمو بھ تاراخم
 ی...ی بودم ولی بودمو کی گذشتھ چدونمینم... مھساذارمیمن تنھات نم....//(( خوامینم
 )) عشق رو با تو تجربھ کردمنکھی مطمئنم ازویچ

 نی ایخواینم:  شونم نشست؛ برگشتم سمتش؛ فرزاد با دھن پر گفتی رویدست
 ... اقدام کنمیالاقل قبل اومدن نس! ؟ی گردنتو برداری روھیسوختگ
 ...بھش عادت کردم:  زدمپوزخند

 شد تو سراز یاصال چ! ؟ی پات چیبرا:  مرتب کردرھنشوی و پستادی انیشرو
 !!!؟ی در اوردمارستانیب

 روز از ی نکھیا...ادمھی زی چیفقط ...دونمینم:  شلوارم گذاشتمبی تو جدستامو
 بدونم چھ مدتھ کھ نکھیبدون ا...رمی بدونم کجا منمھیبدون ا...رونی زدم بمارستانیب
 ...دونمی نمیچیھ... منو برده اونجایک...مارستانمیب

 !؟ی فرار کردمارستانی از بیچطور: با خنده گفتفرزاد
 مارستانی بی برشھیم) برگشتم سمت فرزاد...(  اومدم شب بودرونی بیوقت...دونمینم -

 ... از عذاب وجدانم کم شھکمی بدم مارستانوی بی نھیالاقل ھز! ؟یو بپرس
 ...ان دار شده کرده وجدرییواقعا تغ...نھ:  رو بھ فرزاد گفتنیشرو

 !د؟ی بس کنشھیم:  اخم گفتمبا
فردا ! ھ؟یشمال اوک.... خونھرمیمن م:  برداشتزی می از رولشوی موبانیشرو

 !چطوره؟...میبر
 ....امی بتونمینھ من فردا نم//!:  فردا بھ مھسا سر بزنمدیمن با...نھ// داد زدقلبم

 اصلن گھی دادی مگھی سھ چھار روز دمینس...یکنیتو غلط م:  با مشت زد بھ شونمفرزاد
 ...ی بریی جایتونینم

 اروی کامنیا... از زنش نداشتی ترسچی گذشتھ کھ ھاریکام:  ساعتشو نگاه کردنیشرو
 ...دونمینم
 !!! شماھا؟؟دیگی میچ...ستی نادمی می نسی چھره یمن حت -

 !ان؟یبھ دخترا ھم بگم ب:  رفتنی سمت شروفرزاد
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  دخترا؟؟:  کردماخم
 بمونم شتری بقھی کھ دو دقمی برایب...مردنش بھتر بود جون تو: رو بھ فرزاد گفتنیروش

 ...ارمیشاخ در م
فردا پنج صبح اماده :  فرزاد برگشت سمت مند؛ی فرزادو گرفتو سمت در کشدست

 کنمی سانسورش میدخترارو ھم نخواست...باش جلو درم
 ...باشھ: کالمش لبخند زدمکھی تدنی شنبا
 
 

 :مھسا
 کردن عماد؛ فرزاد دای بھ پدمی تنھا ام؛یرعلی شدم بھ امرهی تو دستم فشردمو خفموی کبند
 رگاهی تعمھی کھ فرزاد قبال مشتردی نرسچکدوممونی چند روز بھ ذھن ھنیتو ا...بود

 دی رسنی اخیتار...یخودشھ فرزاد صالح:  نگام کردیرعلیام... بوده و رفتو امد داشتھ
 کھ یدی شدم بھ رسرهی خم شدمو خزی میرو...کردی کار مجانی کھ عماد اھیمال وقت

 ... شمارشوری بگریخب ام:  اشاره کردیرعلیام
 یزیاز عماد چ:  تلفنو برداشتو شماره رو گرفت؛ اروم زمزمھ کردمھی گوشیرعلیام

 ...نگو
 فرزاد ی اقادیببخش...سالم:  رو تو دستش جابجا کردی تکون دادو گوشسرشو
 ...؟؟یصالح
 کھ برام ی اتاق نگھبانی نفره کیھمون تخت ... تخت نشستمیلبھ ....( د؟؟ی ھستخوب

 ) خاطره ساختھی
 راحتتر می قرار بذاریی جای ای نیاگھ ادرستونو بد....نمتونی ببخواستمیم...دیببخش-
 ....بعلھ بعلھ....... حرفامو بزنمتونمیم

:  شروع کرد بھ نوشتندی رو برداشتو پشت ھمون رسیخودکار
 ...قربان شما خدانگھدار...رسمیامروز خدمت م... ممنونیلیخ...ھیات....شرکت....بعلھ
 دیدی خرنتونوی کھ ماشیشگاھیمھسا؛ گفتم از نما:  رو گذاشت و رو بھ من گفتیگوش

 ...یایبھتره تو ن...تماس گرفتم
 ....رمیخودم تنھا م...نھ : ستادمیا

 ! برداشتمزی می از رودوی اعتراض کنھ رسنکھی شدمو قبل اکی نزدبھش
 .....یبھتره تنھا نر... نکنیمھسا لجباز -

دلم : ستادمی امانی پی اومدم؛ خواستم سمت در برم کھ با صدارونی بی اتاق نگھباناز
 !!...عمادخانت تو زرد از اب در اومد اره؟...یبد اورد...سوزهیبرات م
فک کنم ... گوشتریندم ز خوابویلی سی نجای بار ھمی:  سمتشو با حرص گفتمبرگشتم

 !!!یبازم ھوس کرد
 من یخونھ ...زمیمنتظر جاشم عز... رو ندادمیلیھنوز جواب اون س:  شدکی نزدبھم

 ھوم؟؟...چطوره ؟
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 گھی دیکیعماد انقد مرد بود کھ بھ ناموس :  تکون دادمو چند قدم عقب برداشتمسرمو
 ...چشم نداشتھ باشھ

 ...دمی از گذشتش شنی خوبیحرفا... مطمئن نباشادیز:دیخند
 لمی رفتم؛ پشت فرمون نشستم؛ موبانی نوشنی کردم بھش و با سرعت سمت ماشپشتمو

 عماد؟؟؟؟:  جواب دادمعیسر... ناشناسیشماره !  شدم بھ صفحشرهیزنگ خورد خ
-.......... 
 یبھم قول داد...عماد...من ھنوز منتظرتم...عشقم...زمی عزیی تودونمیم:  گفتمھی گربا

 .....شمی برگرد پشھی تموم مغھی صگھی ده روز دید لعنت...یم نذارتنھا
درستھ :  روشن کردمنوی و ماشی بھ صندلدمی رو کوبیبا حرص گوش!  قطع شدتماس

 ....گذرمی راحت ازت نمیراحت بدستت اوردم ول
 شمو ادهی پنیاز ماش... نوشتھ بوددی پشت رسیرعلی کھ امی رسوندم بھ ادرسخودمو

 دادمو وارد برج شدم، نگھبان برج با رونینفسمو ب... برج ده طبقھیسرمو بلند کردم؛
 ...  خانومدییبفرما:ستادی من ادنید

 ...گھ؟ی ھستن دنجای اگردمی می صالحی دنبال اقادیببخش: بھش نشون دادمآدرسو
 ... ھفتی طبقھ دییبعلھ بفرما: نشون داداسانسورو

 اریمھندس کام...ھیشرکت ات:  روبرومی شدم بھ تابلورهی خ اومدمورونی اسانسور باز
 ...یرادمھر و فرزاد صالح

درو ھول ... بدهصی حافظو شاملو رو تشختونھیم.... نبودهسوادیعماد من ب:  زدملبخند
 تو وانی لی از ابدارخونھ با یھمزمان با ورود من دختر...دادمو وارد شرکت شدم

 ...ستی شرکت نی منشد؟ی داشتیکار:  گفت؛دینگاه منو د!  اومدرونیدستش ب
 حشی ملشی رنگ شده بلوندش با ارایموھا! ھ؟ی پس کستی نیاگھ منش!  بودخوشگل

 چھ برسھ بھ کردی قرمزش؛ منو جذب می با لباشی ابیچشما...ومدیبھ صورتش م
 ! ...حالتون خوبھ؟! خانوم؟:  شدکیبھم نزد.... جوالن بدهینجوری عماد ای جلونکھیا
 !نم؟ی بباروی اقا کامتونمیم... دیببخش:  دوشم جابجا کردمی روفمویک

 !اسمتون؟:  اخم کرددختر
 ...ینس:  اومدرونی از اتاق ھا باز شدو فرزاد بیکی در
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا:  من اخم کرددنی دبا

 ... حرف بزنھاری با کامخوادی مگھیم:  شدکی بھش نزددختر
 و یریم: دی کشی با سرعت سمت من اومدو بازومو گرفت؛ سمت در خروجفرزاد

 ...یگردی برنمگھید
 ...نمی عمادو ببخوامیم: دمی کشرونی حرص بازومو از دستش ببا

 ..عماااد...عماااد:  برم داد زدمرونی از درشرکت بنکھی اقبل
 ...داد نزن دختر: دی دھنم گذاشتو سمت اسانسور کشی دستشو جلوفرزاد

 ...مھسا -
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برگشتم ... دھنم برداشتیفرزاد دستشو از جلو...ختنی صداش اشکام ردنی شنبا
 خستھ ی چشمانیا!! گھ؟؟ی می چشونی پری موھاشوی رنیا!!!  عماد منھ؟نیسمتش؛ ا

 ! گھ؟ی میو کالفھ چ
: دیمردمک چشاش لرز...می اشکی شد تو چشمارهی خستاد؛ی اومد و مقابلم اسمتم
 کردمو کی لرزونمو بھ صورتش نزدی قطره اشک از چشمش افتاد؛ انگشتای...مھسا

 ...عماد: اشکشو گرفتم
 !ھ؟ی دختر کنی ااریکام -

 ... خانوم اشتباه گرفتھنیا...ستین,ی جان کسمینس: دی کشفموی بند کفرزاد
:  عماد حلقھ کردی دستشو دور بازوستادوی کنار عماد امی اسمش نسدمی کھ فھمیدختر

عماد دستشو پس زدو سمت من اومد؛ بازومو گرفتو بھ ... کار دارهاریت با کام گفیول
 ...اری کامیریکجا م:  پشت سرموم اومدنمیفرزادو نس.. .دیطرف اسانسور کش

 ...با ھردوتونم...نیایدنبالم ن: دی برگشت سمتشونو غرعماد
 دیبا بستھ شدن در برگشت سمتم؛ منو کش!  زد کھ در بستھ شدنگوی پارکی دکمھ

 ...مھسا...یوا...مھسا: اغوشش
الل شدمو ...دوباره چشمام حرف زدن! شد تو چشمامرهی از خودش جدا کرد و خمنو

باھام حرف : با پشت دستش گونمو نوازش کرد...حرف دلمو چشمام نوشت
 روزه کدوم ستی بیگینم! ؟ی بودیور کدوم گیگینم!! ؟؟یکنیدعوام نم!!! ؟؟یزنینم

 یبرا... صدات تنگ شدهیدلم برا....حرف بزن مھسا! ؟ی ھستیجھنم
  خنده ھاتیبرا...غرغرات

 م؟؟؟؟ینس:  باز شدی فقط بھ گفتن کلمھ البام
خواستم ...دی کشرونی جواب بده در باز شد؛ دستمو گرفتو از اسانسور بنکھی اقبل

 ...ولم کن عماد...ولم کن:  زدم بھ شونشفمیبا ک...تدستمو ازاد کنم کھ محکمتر گرف
 ...نیبش:  رو باز کردو منو ھول داد داخلینی ماشدر

 ! بود؟یاون زن ک:  در گذاشتمی رودستمو
 ...نیگفتم بش:  زدداد

 ...گفتم اون ز:  خودش داد زدممثل
 ...زنمھ: دی حرفم تو صورتم غرنیب

 چشاش بخونم یاھی تو سدی شدم تو چشماش تا شارهی نگاش کردم؛ خناباورانھ
 ...ھیشوخ...دروغھ
 بھ دیمنو محکم کوب... بردنی فاصلھ رو از بصشی حری پشت سرم گذاشتو لبادستشو

ازم جدا شدو ... نکردمشیھمراھ!  نکردمیاز شدت درد چشمامو بستم ؛حرکت...نیماش
 ...من ھنوزم عمادم مھسا:  خمارش نگام کردیبا چشا
 ...یستین:  کردمو گفتمھیگر...یستین:  ھم فشردمو ھولش دادمی روامودندون

 ...ی صندلی رونمی گرفتو مجبورم کرد بشبازومو
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مھسا :  رفت کھ قفل درو زدرهیدستم سمت دستگ!  دور زد؛ پشت فرمون نشستنویماش
 ... بدمحیبذار توض... 

 ی...دیسرنوشتم شده مثل خورش...نگام کن... مونھی نمیحیتوض:  داد زدمھی گربا
 ستی ننی ااقتمیل...ستی ننی ااقتمیمن ل...اون زنھ شده اللھ... عطایشد...گھی ددیخورش
 قسمت گھی دیکی عشقمو با خوامینم...ی بوسم کننگی روز تو پارکستیبعد ب

 ....خوامیمن عمادو م:  زدمغیچشمامو بستمو ج...کنم
 محکمتر منو گرفتو کنار ی اومدن از اغوشش ولرونی بی کرد؛ تقال کردم برابغلم

 با ی زندگاقتمیل! ھان؟! ...ھ؟ی من چاقتیل... بھ حرفام گوش کنید لعنت: گوشم گفت
 خوامیمھسا من تورو م...دمشینفھم... کھ ھنوز نشناختمشھیکس
ھمھ  از یبھت گفتم ازم بگذر...یولم کن لعنت:  مشت زدم بھ شونشبا
 .. تھ خطھنجایا....دددمممیییمن بررر...بررمیم...گذرمیم

 ...دمیطالقش م... داد نداره غوی جنھمھیا! ... مھسا؟یگی میچ:  شل شددستاش
 سوال ازت ی:  شدم تو چشاشرهیخ... چنگ زدمو قفل درو باز کردمفمویک
 ....نھ بھ من بھ خودت! جوابشو بده...پرسمیم

اگھ اونم ! ؟ی چیاگھ عاشقش بود...ستی نادتی یزی گذشتھ چمیاز نس:  بستمچشمامو
 تمام یبرا!ی کھ بودیمرس...عماد: چشمامو باز کردم و ادامھ دادم!...؟یعشقت باشھ چ

 راه مادرمو ادامھ تونمینم...تونمینم... زن دوم باشمتونمینم...ی کھ عماد بودیی روزانیا
 پدرو مادرشون ھی کھ از زندگگھی دھیرعلی امموی مری... بسازمگھی دی مھسایبدمو 

 ...ادشونھیفقط دعواھاشون 
 ...یکنی منم درک میحرفا!...ی کرددای پتی تو زندگموی نسگاهی جاھروقت

 ...ی نباشرمیمیم...مھسا:  رفت کھ بازومو گرفترهی سمت دستگدستم
 ! ؟یگرفتی اومدم سراغمو میواقعا اگھ نم! روز؟؟ستی بنیمثل ا:  زدمپوزخند

 ...نذاشتن...جور نشد...نتونستم:  فرمونی رودیت کوب مشبا
 ...سرت شلوغ بوده...کنمیدرکت م...زمیعب نداره عز:  زدملبخند

 ...میمنو تو متعلق بھ ھم... بدمرییمھسا بذار اوضاعو تغ:  گونم گذاشتی رودستشو
 بھش شیچقد ر... صورتشو تو ذھنمیثبت کردم تک تک اعضا... شدم سمتشخم
 ی گردنش؛ جایدستمو گذاشتم رو...ادی بھش مشونشی پریموھا!...ادیم

 گردنش حس ی دستمو رویگرما... بودهی چلشی دلدمی نفھمچوقتیکھ ھ...شیسوختگ
 مشکرد کھ چشماشو بست؛ ھمزمان با بستھ شدن چشماش چند قطره اشک از چش

سرکوب شد با فکر کردن بھ ... لبشیچاک رو!  لباشدنیھوس بوس...افتاد
 عشقش می نسارهی بادیبھ ...ارهی بادی من و فردا بھ شی برگرده پخوامینم...مینس

 رو گھی نفره دی ھی عشق عماد دو سالھ بمونم تا زندگدمی محیترج...اریعشق کام...بوده
 ... بکشمشیبھ ات

 بھ دنیچی رفت؛ پاھام پجیسرم گ... شدمادهی پنی از گردنش برداشتمو از ماشدستمو
 ...ستادمی گذاشتمو اینی ماشیدستمو رو...سست شدم...ھم
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 ؟؟؟یغشیتو ص -
 چطور تحمل دیخورش! ؟یدی کشیاللھ چ...ھھ!!  شدم بھ حوومرهی بلند کردم؛ خسرمو

 ! ؟یکرد
 ...ستمین...گھید: دی لرزچونم
!!!  نداره بشکنمیلیدل...محکم قدم برداشتم!  کمرمو صاف کردمدموی کشیقی عمنفس

 ...شکنم؟؟؟چرا ب
 !ھوم؟..ھیکاف... خونوادششی برگشتھ پنکھیھم...ستی تنھا ننکھیھم... زندسنکھیھم
 نفس گھی دیکی کنار شکنمیم...شکنمیمن م...دروغ گفتم... اومدم؛ نھرونی بنگی پارکاز

 شعر گھی دیکیصبح ھا براش ... پر کنھگھی دیکی شویی تنھاشکنمیم...بکشھ
 ...دمیشکستمو خند...بخونھ
برام مھم ...ابونمیبرام مھم نبود تو خ...زنی گرفتمو اجازه دادم اشکام برواری بھ ددستمو

 خنده ھاش نیب...خندهی اشکاش منی کھ بونسی زن دنی اگنی مکننوینبود مردم نگام م
 یدرو باز کردمو خودمو پرت کردم رو...دمی دونی نوشنیسمت ماش...کنھی مھیگر

 ...خوامیعمادو م...خدا.....واممممخیمن عمادو م: داد زدم! یصندل
 

 :عماد
 می قرار بود برزمیعز...اریکام:  پشت سرم اومدمی شدم؛ نسادهی باز کردمو پنوی ماشدر

 ...رونیب
: قبل ورود بھ خونھ از پام در اوردمو وارد خونھ شدم! طبق عادت عماد بودنمکفشامو

 ....خستم
 !؟یکنیبھ اون دختره فکر م -
 ...اسمش مھساست...مھسا: دمی کشیقیچشمامو بستمو نفس عم! ستادمیا

 ...ایکام:  گرفتبازومو
 ....اریانقد بھ من نگو کام...من عمادم:  زدمداد

 بابا یاز کنارش رد شدم؛ خواستم از پلھ ھا باال برم کھ با صدا!  نگام کردمتعجب
 ! شده پسرم؟یچ: ستادمیا

 ... داد زدمدیببخش... ستی نیزیچ:  سمتشو لبخند زدمبرگشتم
 کھ یکلمھ ا! ...یکنی استفاده مدی ببخشی از کلمھ یلی خی اومدیاز وقت:  شدکی نزدبھم

 ...ی بودبھیقبال باھاش غر
 شیدو سال پ!  مردهاریکام...من عمادم... بوداریاون کام:  شونشی گذاشتم رودستمو
 ... مرده

کالفھ بودم؛ دور خودم ...دمی پلھ ھا باالرفتم؛ وارد اتاقم شدمو درو محکم کوباز
 نیا... موندمی کاش ھمون عماد مگشتمیکاش برنم... موھامو چنگ زدمدم؛یچرخ
 من یجا.. خونھ نیا.. اتاقنیا.. سادهکی مکانیمن عمادم؛ ...ستی مال من نیزندگ

 ...ھینگھبان ک تو اون اتاقرگاهیمن جام تو اون تعم! ستین
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 یفی کثیمھسا اگھ بدونھ چقد گذشتھ ...دمی صورتم کشیدستمو رو!  تخت نشستمی لبھ
( مھسا...ھھ! یشدم حاج... بمونھدمیمھسا نبا...کنھی توو روم نگاه نمچوقتیداشتم ھ

دستمو ( میستیمگھ عاشق نبودن؛ مگھ ما ن! باشدیبھ خاطر من خورش) بغض کردم
لمس کردم ...بھ حلقھ م ... بھ گردنبندمشدم رهی کردمو خ بازرویسمت گردنم بردم؛زنج

 تخت رھا یخودمو رو...ختنیحلقھ رو بھ لبم چسبوندم؛ اشکام ر!! اسم حک شدشو
 نیا...دینیبب: داد زدم!  صدامو بشنونستیبرام مھم ن! کردمو مردونھ ھق ھق کردم

 نیا) م تخت بلند شدیاز رو(  عذابھ منھنیا...اااریکام! کنھی مھی کھ داره گرارهیکام
تاوان )  رفتمنھیحلقھ رو تو مشتم گرفتمو سمت ا(  کھ شکستمھیی قلب ھایجزا...عذابھ

لعنت ...لعنت بھت) نھی بھ ادمیبا مشتم کوب( اری لعنت بھت کامختم؛ی کھ رھییاشکاھا
 ...لعنت بھت...بھت

 ...بسھ...اریبسھ کام:  مشتمو گرفتمیکی
 !!؟یی تویرعلیام:  شدم بھشرهی حال داغونم خبا
 ...نمیشرو!  بابا؟ھی کیرعلیام -

 ... دارهیزیفرزاد زنگ بزن اورژانس؛ دستش خونر:  زدداد
 ! با خودت؟یکنی می دارکاریچ: دی سمت تخت کشمنو

 ! بابا؟ی خوبار؟یکام -
 !؟یحاج:  کردمنگاش
 ھی خواستگارامی بخوامیم...خوامیم!...؟یقبولم دار: زمزمھ کردم!  بستھ شدچشمام

 ...دخترت
 ی...شسی پر خورده شنی زممینس... کرده با دستشکارینگاه تورو خدا چ...زنگ زدم -

 اریجارو ب
 ...باشھ -
 ... شدهیصورتشم زخم -
 .....یخواستم چشمامو باز کنم ول...دی مشتمو باز کردو حلقھ رو از دستم کشیکی
 

 :مھسا
 ی دارکاریچ: ستادینارم ا کنی نوشدم؛ی کشرونی تخت بری رو از زیرعلی امچمدونھ

 !؟یکنیم
 !ست؟یمعلوم ن:  دست راستم موھامو پشت گوشم فرستادمبا

 !؟ی کھ بریکجارو دار:  تخت نشستی لبھ
 ... پر خاطرسنجایا... بمونمنجای اخوامیفقط نم:  زدملبخند
 ...ی باھاش بودینگفتھ بود:  رو گرفت سمتمی قرصی بستھ
 ... خوردشھی جا می ھمشو ستای نی خالص شدن فکر بدیبرا:  رو گرفتمبستھ

 ... باھاش ھمبدیمھسا نبا...یغلط کرد: دی از دستم کشقرصارو
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 خونھ بودمو یبا شوھرم تو ...با عشقم!! ؟ی داشتیازم چھ انتظار:  حرفش گفتمنیب
 ...ستیمھم ن...ستی مھم نگھیاالن د!...کردم؟ی خوابمو ازش جدا می جادیبا
 ی کھ بگی داریاحمق چھ مدرک...گردهی برنمگھیچون د...مھمھ:  حرص جواب دادبا

 ... بازم ازدیاگھ بخوا...شوھرت بوده
 !! باشم؟یبھ جز عماد با ک! ازدواج کنم؟یبا ک... بس کننینوش:  زدمداد

 بازنده یتو ...یخودسر بود...ی لجباز بودشھیھم:  پرت کرد تو صورتمقرصارو
 ...یا

 .... باختمدمی کھ اون زنو کنار عماد دشیچھار روز پ...من باختم...اره:  بغض گفتمبا
 ...یگوش نداد.... بھت گفتم :  زدداد
من عاشقش بودمو ...کنمی کارو منیبازم برگردم عقب ھم:  داد زدمھی گربا

 ...تنھام بذار) اروم ادامھ دادم...( نینوش....ھستم
 وگرنھ االن یحاال خوبھ اون قرصارو خورد...رمی جا نمچیمن ھ:  در اتاق رفتسمت

 ...یکردی بچھ مثل خر عرعر میبا 
 یبھ جا... تورو ندارمی غرغرایحوصلھ .. رونیبرو ب:  سمتش و ھولش دادمرفتم

 ...رونیگمشو ب...نمتی ببخوامینم...نمک زدن بھ زخمم مرھم باش
 ...رماااایمھسا م:  پس زددستمو
 ... تنھام بذارکنمیخواھش م:  کردم بھشپشتمو

 تا یری نمییجا...گردمیفردا صبح برم...رمی میچون خواھش کرد:  کنارم گذشتاز
 ...ی با چمدونت در رفتنمی ببامی بھ حالت اگھ بیام؛وایب

 ... اشنا دارملوی فامینکھ کل... نگرفتم کجا برممیھنوز تصم:  زدمپوزخند
نگران ... باور کن نگرانتمیول...حرفام تلخھ مھسا: ستادی کنارم ادوی پوشمانتوشو

خودت کھ !؟ی کنی زندگیخوای تموم شھ چطور مغتی کھ صگھیپنج روز د...ندتمیا
 ! ؟یتو چ... خودشو دارهھیاون زنو زندگ...یدی دیرفت

 ....کنمی بھ حال خودم می فکری, کھ تموم شدگھیحاال پنج روز د:  زدمی تلخلبخند
 !ا؟ی نکنفیخونمو کث:  و سمت در رفتدی بوسگونمو

 ...گھی منھ دی خونھ یرعلیخونھ ام:  ادامھ داددویخند!  تعجب نگاش کردمبا
 ...گھی خب برو دیلیخ -

 شدم رهی شدم؛ خکیبرگشتم سمت پنجره و بھش نزد... رو ھوا تکون دادو رفتدستشو
 مثل ممیاز دستپخت نس! شام خورده؟!کنھ؟ی مکاری االن چیعنی... بھ اسمون شب
 !زم؟یعز! عشقم؟!  خانومم؟گھیبھ اونم م! کنھ؟ی مفیردستپخت من تع

 رو کھ اسمش ی حلقھ ادمی چسبوندم و دست چپمو باال اوردم؛ بوسشھی بھ شمویشونیپ
عماد ... کنی زندگاری کامی کن؛ بھ جایزندگ...دوست دارم عماد...حک شده روش

 ...متعلق بھ منھ
 

 :عماد
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: دمی فرزادو کنار گوشم شنی کردم؛ صداکی سمت خودمو بھ لبم نزددمی رو کشیبطر
 !حواست ھست؟...ایکنی میی روادهی زیدار
 یحرف زد ول... کنارمون نشستنیشرو! دیرقصی کھ با عشوه می شدم بھ دختررهیخ

 برمی گفتم میدید: کھ داد زد,دینگاه گنگمو د! دمی نشنیچی بلند اھنگ ھیبھ خاطر صدا
 ... کھ حالتو خوب کنھییجا

 رو ی زرد رنگو خوردم؛ فرزاد بطرعی از مایادی لبم زدمو مقدار ز رو بھیبطر
 ... کھی کنیقرار نشد خودکش...یییییھ: دیکش
حالم از ھردوتون بھم ...:  بلند شدم نگاھم ھمچنان بھ دختره بودی صندلی رواز
 ...خورهیم

 ...دونمیم: دی خندنیشرو
 دمی حواسش بھ من نبود؛ چند نفرو کنار زدمو رسی اون شلوغیتو... دختره رفتمسمت
 کتری کھ خودشو بھم نزددی شدم؛ منو دکیبھش نزد! دیرقصیخوب م...بھش
خودم ... کھ یبھ قدر...دوست داشتم:  شونم گذاشتو با اھنگ خوندیدستاشو رو...کرد

 ...کردمیباور نم
ست  وای مثل من از وابستگی کسیدونیتو م:  فاصلھ گرفتو چرخ زدیکم
 ....دونھی احساس پاکت رو نمنی مثل من ای کسیدونیتو م....خونھینم

تو ...دمی خودم دشی شب تورو پی ھامھی نشھیھم...: مست شدم!  بھ خنده باز شدلبام
 ....دمی تو آغوش تو خوابدارویآغوش تو ب

 !!مھسا؟:  کردمزمزمھ
 !!!؟؟یچ:  زدداد

:  کردمکی سمت خودم؛ لبامو بھ گوشش نزددمشی کمرش گذاشتمو کشی رودستمو
 ... منیمھسا

 ...لداستیاسم من ھ: دی بلند خندی صدابا
 ....می برنجای ازایب...مھسا:  با اخم نگاش کردمدموی عقب کشسرمو

 رقص نور ری کھ زیتی جمعنیاز ب...دمی اعتراض کنھ دستشو گرفتمو کشنکھی اقبل
 !ش؟یبریکجا م : گذشتم؛ فرزاد بازومو گرفتخوردنیوول م

 ...نی حتما تو ماششیطبق عادت قبل:  با خنده گفتنیشرو
 ... خونھرمیبا مھسا دارم م:  کردماخم

 ...ستی مھسا ننی ااریکام:  از کنارشون رد شم کھ دوباره فرزاد دستمو گرفتخواستم
 چھ مشینی بباری بار بی...انقد مھسا مھسا نکن: دی دست دختره رو از دستم کشنیشرو

 !ھ؟ی اکھیت
 ....در مورد مھسا درست حرف بزن:  گرفتمنوی شروی قھی مشت شد؛ دستم
 ...میتسل...خب بابا:  با خنده دستاشو باال بردنیشرو

 ...مھسا کجا رفت:  دادمھولش
 ... یمست کرد... خونھمی براریکام:  کردو گفتی پوففرزاد
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 ...یرعلی امیرفت خونھ :  کردمزمزمھ
 

 :مھسا
 ... شدهنیسنگ... اخھی ببرنوی ایخوای میچطور: سمت در دمی کشچمدونو

چندتا از لباسارو برداشتمو ! دوباره چمدونو باز کردمنوی زمی نشستم روییرای پذوسط
 ! بھتره دوتا چمدون بردارم...نوچ:  گذاشتمنی زمیرو
 خودتو بردار ی خب لباسایبری کجا منوی ایاخھ لباسا:  شدمرهی عماد خی لباسابھ

 ...برمیم! نھ....واجبتره
 نی برادر ما بگھ تو کھ انی بھ استی نیکی:  بلند شدمو سمت اتاق رفتمنی زمی رواز

 !!؟ی نداریدوتا چمدون درستو حساب...یریھمھ مسافرت م
 ی دستشو گذاشتھ بود رویکی... زنگ در اومدی کھ صدانمی تختو ببری شدم تا زخم

 رو ی رفتم و گوشفونیبا سرعت سمت ا....و بردارهزنگو قصد نداشت انگشتش
 !ھ؟یک: برداشتم

 ...باز کن:  گفتی بمیصدا
 ! شما؟دیببخش -

 ..  روی در لعنتنیباز کن ا:  زدداد
 ی چیبرا...با دست لرزون قفل درو زدم...ختی تو قلبم فرو ریزیبا دادشو چ! عماد؟
 !خواد؟ی میچ! اومده؟

 ...ستادمی واحدو باز گذاشتمو کنار در ادر
 رو سرم خراب ایدن! دنشیبا د...از پلھ ھا باال اومد! دمی پلھ شنی قدم ھاشو رویصدا

 ...عشقم:خمار نگام کرد...شد
 !!؟یبندیم...درو رو من :  در گذاشتی درو ببندم کھ پاشو الخواستم

 ...ای بگھی وقت دیبرو ...ستیعماد حالت خوب ن -
 ... منیمھسا: وارد خونھ شدو درو بست... خوردمواری محکم ھول داد کھ بھ ددرو

 !؟یمست...عماد تو :  کردمبغض
 !؟یترسیازم م...زمیعز: سمت خودشدی گرفتو کشبازومو
خواھش ...ستیحالت خوب ن...عماد :  چند قدم عقب رفتمدموی از دستش کشبازومو

 ...برو...کنمیم
 ...نیبب...خوبم:  قدم سمت من برداشتی

  اومدم عماد باشم براترم؛ی نمگھید....اومدم بمونم!: دی باز کردو خنددستاشو
 !!ھ؟یاون چ...دلم تنگ شده بود برا:  تو خونھ چرخوندنگاھشو

 ...ھیگفتم اون چ:  شد بھ چمدونرهیخ!  نگاھشو گرفتمرد
 ترکم ی قلم پاتو بخواشکنمیم:  جواب بدم سمتم اومدو بازومو گرفتنکھی اقبل
 ...ی بری رو اگھ بخوای زندگنی اکنمیخاکستر م...مھسا...یکن
 ...کنمی بخوام میھرکار:  خمارشھی مشکی شدم بھ چشمارهیخ
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 !؟یچ:  کردکی بھ دھنم نزدگوششو
 ...یستی شوھر من نگھیتو د:  بستمو اروم گفتمچشمامو

: تم گذاشتم صوریدستمو رو!  کھ بھ صورتم زد چشمامو باز کردمی ایلی سھی داغبا
 ...یستین...تو عماد
من ...اره: با لگد زد بھ چمدونو داد زد...دیازم جدا شدو خند...دی عقب بردو خندسرشو

 یخوایم:  سمت خودشدیبازومو گرفتو منو کش!...یاریتو ھم زن کام! ...ارمیکام
 !! بوده؟ی چطور ادماری کامیبدون
 ... جواب بدم لبامو بھم دوختنکھی اقبل

ولم :  ازش جدا شم کھ بغلم کردو سمت اتاق رفت با مشت زدن بھ شونشخواستم
باورم !! سرشو باال گرفت! زد روممھی تخت رھا کردو خیمنو رو...ولم کنننن..کن
 ...عماد..ع: زهیریعماد داره اشک م...شھینم

 ...جانم:  کردکی بھ گردنم نزدسرشو
 !!؟یکنی مھیگر:  چنگ زدمموھاشو

 .... مھساخوامتیم : گوشم زمزمھ کرددم
 ...عماد نھ...نھ:  برد کھ مچشو گرفتمشرتمی تری زدستشو

 !!ھوم؟! چرا نھ...اره: اری باز کرد؛ دوباره شد کامرھنشوی پی جدا شدو دکمھ ھاازم
 ...پاشو برام برقص: نی پرت کرد رو زمرھنشویپ

 !!!؟یچ..چ:  پس زدماشکامو
 ...االی: دی کشنیی تخت پای گرفتو منو از رودستمو
 ...دستمو باال بردمو حلقھ رو لمس کردم!  دور گردنش افتادری بھ زنجچشمم

برام :  کردکیکمرمو گرفتو سرشو بھ گردنم نزد...دی دستمو گرفتو انگشتمو بوسمچ
 ...برقص

 ... تخت نشستی جدا شدو لبھ ازم
  ھمونطوردمیرقصیم...دمی عشقم رقصی کردمو براھیگر...! دنی کردم بھ رقصشروع

 ...دی برام رقصیکھ زندگ
 ...بسھ عماد:  کردم بھشپشتمو

 ...کارم باھات تموم نشده!!... کجا؟:  سمت در برم کھ بغلم کردخواستم
 ...رونیبرو ب... ندارمیمن باھات کار:  سمتش و با حرص گفتمبرگشتم

 .....رونیگمشو ب: نشی مشت زدم تخت سبا
 ... رو ھم دوست دارمی وحشی مھسانیا:  بھ تختدی بلند کردو کوبنی زمی از رومنو

چشمامو باز کردم؛ با چشم بستھ اشک !  اوردو فاصلھ رو صفر کردکتری نزدسرشو
 ...ختیریم

 یبرا!دستمو دور گردنش حلقھ کردمو ھمراھش شدم!  اشکاش شکستدنی با دقلبم
 ... بار ھمراھش شدمنیاخر
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 :عماد
چشمامو چندبار بازو ... بودنیسرم سنگ! دمی شدن در از خواب پردهی کوبی صدابا

:  شددهی شنخوردی کھ بھ در میی مشتھایدوباره صدا!  کجامادی بادمیبستھ کردم تا 
 ...درو باز کن...مھسا

 !!مھسا؟:  کردم زمزمھ
! و..و...ھی با گردنشیرقص... کھ بھش زدمی ایلیس...شبید!!!  فعال شدذھنم

شلوارو تنم کردمو ...رھنمیچنگ زدم بھ شلوارو پ!  اومدمنیی تخت پایاز رو...چمدون
 ...مھسا؟؟: داد زدم

احمق ...مھسااااا:  و حمومو چک کردمو داد زدمیی و دستشواشپزخونھ
  نفھمیدختره ...احمق...

نگاھشو ازم !  قدم عقب برداشتی دوی ترسنی در رفتم؛ با باز شدن در نوشسمت
 ...سالم..س..س: گرفت

 !است؟کج:  تنم کردمرھنمویپ
 ؟؟؟یچ:  شد بھمرهی تعجب خبا

... رفت؟؟:  رفتم؛ پشت سرم اومدنیی ببندم از پلھ ھا پارھنموی پی دکمھ ھانکھی ابدون
 !!باالخره کار خودشو کرد؟

 یدونیتو م: دمی سمتش، تو صورتش غردمیچرخ! کھ خورد بھمستادمی پلھ انی اخریرو
 !کجاست؟...کجا رفتھ

اون از دست تو ... گفتمی ھم نمدونستمیاگھ م! دونمینم:  پلھ باال رفتو با حرص گفتی
 !!..؟ی بھ نفھمی خودتو زدای یفھمی واقعا نمنویا...فرار کرده

وگرنھ بھ روش خودم اون ...نیمواظب حرف زدنت باش نوش: مانتوشو گرفتمی قھی
 ..کنمیزبون درازتو کوتاه م

 ...ولش کن عماد -
 !؟یرعلیام: ت صدا سمبرگشتم
 ار؟؟؟؟ی کامایعماد :  شدکی شلوارش گذاشتو بھم نزدبی تو جدستاشو

 ! کجا رفتھ؟یدونیتو م:  شدمکی ول کردمو بھش نزدنوی نوشی قھی
 ! ؟یک:  کرداخم

 ...نیگی نمدویدونیھمتون م:  زدمپوزخند
بذار ...دمیتازه از راه رس:  بسترھنموی پی دکمھ ھادوی کشرونی ببشی از جدستاشو

 ....نفس تازه کنم تا بھت بگم
بھت ... کھ مھسا رفتھی کردیبھت بگم چھ غلط:  باال اورد و خوابوند رو چونممشتشو

 نکھی کرد بدون ایبھت بگم زنگ زدو ازم خداحافظ...شی بھ زندگیبگم چرا گند زد
 !!!؟؟یعماد تو زن دار...رهیبگھ کجا م

بھ ! ...عماد؟: پوزخند زدم! شم چونم سالمھ چندبار بازو بستھ کردم تا مطمئن دھنمو
 ...یھرجا باش...کنھی مداتی پاریمھسا بگو کام
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 ... رو کھ سمتش دراز شھی دستشکنمیم: واری بھ ددی گرفتو منو کوبقموی یرعلیام
 ...دیتورو خدا دعوا نکن:  بازوشو گرفتنینوش
 !؟یفھمیم...اون زنمھ:  رو گرفتمیرعلی امیدستا
 یکنی مکاری چی داریفھمی میلعنت:  دستاشو محکمتر کردو تو صورتم داد زدی گره

! بشھ زن دوم؟! ؟ی اغھی کھ بشھ زن صنھی اون ااقتیل...ی عوضیتو زن دار! باھاش؟
 !!اره؟! بشھ مادرش؟

 ...دی دعوا نکنترسمی تورو خدا من مریام:  گفتھی بازوشو محکمتر گرفتو با گرنینوش
 ی و دستاشو رودی کشغی جنی با مشت زدم تو صورتش کھ نوش پس زدموروی امیدستا

 با من یبفھمھ لجباز... بشھ مادرشکنمی مجبورش مکنموی مداشیپ: صورتش گذاشت
 ... دارهیچھ عواقب

 رییتو تغ...یستی عماد نگھیتو د: نمی با مشت زد تخت سستادوی روبروم انینوش
 ...ی اشغالیتو ...یکرد

 .....زمیری جا خونتو منی ھمنیی پاادیدستت ب:  داد زدری روش بلند کردم کھ امدستمو
 ...حرفامو بھش بگو... نرهادتی:  مرتب کردمقموی زدمو پوزخند

 یشماره ... رفتمو پشت فرمون نشستمنمیسمت ماش... باز کردم؛ وارد کوچھ شدمدرو
خواب موندم ...یکام: د جواب دای گرفتھ ایفرزادو گرفتم؛ بعد از چند بوق با صدا

 ... شرکتامیاالن م
 !؟یکنیکمکم م...فرزاد:  دادمھی تکی بھ صندلسرمو

 ....؟؟؟ی ایکالنتر! نکنھ گرفتنت؟!  شده؟یچ:  کردو گفتی سرفھ اتک
 !ھ؟یاالن وقتھ شوخ:  زدمداد

 ....گھی دی زدی گندیبا اون حال داغونت حتما ...گمی دارم میجد! ھ؟ی چیشوخ -
 ... کنداشیپ...مھسا فرار کرده:  بستمو گفتمچشمانو

 !کجا؟! فرار کرده؟ -
 ... شمی پای خونھ برمیم...داغونم...داغونم فرزاد...دونمینم:  روشن کردمنویماش

  نداره؟لی شھرستان فامگھی جا رفتھ دیبالخره ... قطارستگاهیا...نالیخب برو ترم-
  بودیادرش شمالم...خودشھ...اره...نال؟یترم: روشن کردمنویماش

 ... کردمدای پمارستانوی کھ رسوندتت بیاون شخص...یراست - 
 ...نمشی برم ببدیبا..  بدهحی خونھ بھم توضایباشھ ب! ؟یجد:  بستمکمربندمو

 ...ھی کاری کامدمیبھت نشون م: گاز گذاشتمی پرت کردمو پامو روی صندلی رولویموبا
 دای کھ توو سالن بودن پیتی جمعنیب!... نگاھمو چرخوندمستادموی انالی سالن ترموسط

 ... نبودیکردن مھسا کار راحت
 مادرش دونمیفقط م.... داشت مگھ؟لیاصلن توو آمل فام....دمی دور خودم چرخکالفھ

 ....نی ھمھیآمل
 ... آمل کجاست؟یاتوبوسا... دیببخش: گرفتمشدی کھ از کنارم رد می شخصیبازو

 ... برو اونجا:ی سمت اشارشو گرفتانگشت
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 بود و صدا ستادهی ای کنار اتوبوس زرد رنگیمرد....دم،ی کھ اشاره کرد دویی جاسمت
 ...بابلسر...بابل...آمل:زدیم

 .... حرکت کرد؟ی اتوبوستون چھ ساعتنیاقا اخر: شدمکی نزدبھش
 ؟ی کجا بریخوایم... رفتھشی اخرشبیداداش د-
 ی صندلی کھ روی افرادنی اتوبوس باال رفتم،نگاھمو بی توجھ بھ حرفش از پلھ ھایب

 رفت، نیی اتوبوس پاھی کھ از در پشتدمی لحظھ مھسا رو دی...ھا نشستھ بودن چرخوندم
 ....مھسا:دمیسمتش دو

 .... مھسا: رفتمنیی پلھ ھا پااز
داد .. بھش برسمتونستمیبا وضع پام نم....زدی و مردمو کنار مدیدوی سرعت مبا

 فرصت فرار نکھی ھاش کند شد،قبل اکردن،قدمیمردم نگامون م...نشیریبگ...دزد:زدم
 ...دزدتو گرفتم...ایاقا ب: بازوشو گرفت و داد زدی کنھ مردادهیپ

 ...بفرما شما...یمرس: رسوندم بھشونو نفس گرفتمخودمو
 .... متعجب بھ منو مھسا نگاه کرد و ازمون دور شدمرد
 نشون ؟ھوم؟بھتیکنیحاال از من فرار م: سمت خودمدمشی مھسارو گرفتمو کشیبازو

 ...ھی کاری کامدمیم
 ...شناسمی عمادو خوب میول...شناسمی نمارویکام: نگام کردونشی گری چشمابا

ولم : بکشھ کھ محکمتر گرفتمش،داد زدرونی کرد تا بازوشو از دستم بتقال
 .... منو بھ زور ببرهخوادی اقا منیا... کمکم کنھیکی!! کمک....کن

 ...خفھ شو...خفھ شو مھسا: دھنشی گذاشتم جلودستمو
 نفر از پشت سر صدامون ی رفتم،نمی مردم سمت ماشی توجھ بھ نگاه ھایب

 ... رفتادتونی خانومو نیچمدون ا...اقا:زد
 ....یدیزحمت کش...یمرس: گرفتمچمدونو

 ...نو؟ی ایفھمیم... امیب باھات خوامینم:دی کشرونی دستشو از دستم بمھسا
 ....فھممینھ نم:دمی کشنی دستشو گرفتمو سمت ماشدوباره

 ...برو باال...االی: باز کردمو ھولش داددرو
 .... منو؟ی ببریخوایکجا م: پاک کرداشکاشو

 !! منی خونھ میریم: گذاشتمنی زمچمدونشو
 ....حالت خوبھ؟) دیخند....(؟یچ: شد بھ دھنمرهی تعجب خبا

 تی با عصبانیرعلینگاش کردم ام!  مچمو گرفتی گرفتم کھ ھمزمان دستبازوشو
 ....شکنمی کھ سمتش دراز شھ میگفتم دست:گفت

 ...بھ تو چھ...زنمھ...برو بابا: زدمپوزخند
 ...یھر... با توادی جا نمچیھ: سمت خودشدی کشمھسارو

 ازم موی زندگخواستی کھ می شدم بھ برادررهی دور خودم چرخ زدمو خی کالفگبا
 ....میول کن دست مھسارو ما بر... دستم روت بلند شھخوامینم...ریام:رهیبگ
 .... خودمی خونھ میری مادی نمییمھسا با تو جا-
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 کدومتون چیبا ھ...با ھردوتونم...دیبس کن:دی کشرونی بیرعلی امی دستشو از دستامھسا
 ....دیدست از سرم بردار...ی زندگنی ازخورهیحالم بھم م...امینم

 ...مھسا: شدو چمدونشو چنگ زد کھ مچ دستشو گرفتمخم
 نوی ھولم داد سمت ماشیرعلیام... تموم موندمھی کھ بھ پھلوم خورد حرفم نی لگدبا

 .... دستم روت بلند شھخوامی نمگمی ھنوزم مریام: گرفتمقشوی...مینی بھ بدیمشتشو کوب
 ی چھ اشغالدمی؟شنیفھمیم...گمشو...رونی خواھرم برو بھیاز زندگ: پس زددستامو

 یخودکش...دهی خونھ نکشوونھی کھ از دست تو کارشون بھ دییچھ دخترا..یبود
 ...؟ی چیعنی یفھمیم... کردن

 کھ یرعلی امی توجھ بھ حرفایرفتھ بود،ب! نمی چرخوندم تا مھسا رو ببنگاھمو
 ...کنھ یبذار زندگ: بازومو گرفتیرعلی چند قدم برداشتم کھ امشمردی مامویکثافتکار

بلندتر داد ...( عمادی بھ پاسی ننوارویگناه کام....؟ی پس من چیلعنت: پس زدمدستشو
 ....رفت...؟ینیبیم!!...رفت) زدم 
 آمل گھیاون د:دمی رو پشت سرم شنیرعلی امی اتوبوسا راه افتادم کھ صداسمت

 ... کھ دوباره سوار ھمون اتوبوس بشھستیانقد احمق ن...نرو دنبالش...رهینم
مثل مادرم کھ ...از دستم رفت؟مھسا رفت؟!سرمو گرفتم باال!... دندونمری زدمی کشلبمو
مھسا ...خداااا:داد زدم...ی عوضاری کامنیمادرم رفتو شدم ا!!!  بودو رفتامی دنیھمھ 

  ھم رفت؟؟
 

 گھی جاست دنیھم:  نگھ داشتی بزرگدی در سفی جلونوی ماشفرزاد
 ...رمیمن م..نیتو بش:  برداشتم گفتمموی افتابنکیع

 ... بھت بگمخواستمی رو می موضوعی...اریکام:  شونمی گذاشت رودستشو
 باعث شده یچ...پرسمی سوال میقبلش : انداختو ادامھ دادنیی کردم؛ سرشو پانگاش
 !م؟ی بھ جز نسادی بادتی یھمھ چ

 ! ؟ی کلھ خرتر از قبل شدیدونیم:  توجھ بھش؛درو باز کردم کھ بازومو گرفتیب
 !؟یفھمی بدونم میزی چمی در مورد نسخوامینم:  اخم نگاش کردمبا

نگاش ( یاری نمادی بمی از نسیزی چنکھی الی دلدیشا:  برگشتم سمت در کھ گفتدوباره
 ...ی باھاش داشتی تلخی گذشتھ ی... کھ نھیا) کردم
 ...ی واضح تر بگشھیم:  بستمو برگشتم سمتشدرو
 ...باردار بود...ازت : ون ضرب گرفت فرمیرو

 !بود؟..ب:  قفل شدمغزم
 ھیکامل برگشت سمت منو تک...( ی دوسش داشتی زمانی دونمیم:  کردنیی باال پاسرشو

 کردی فکرشو نمیچکیھ...دی ھا اشنا شدی از مھمونیکی تو می تو و نسیکام) داد بھ در
 ساختھ یگفت... اون عاشقتھیگفت...ی دوسش داریگفت...ی باھاش ازدواج کنیکھ بخوا

 گف.. ھمی برادیشد
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 یفقط بگو اون بچھ چ... دغدغھ دارمی کافیفرزاد من بھ اندازه ...بس کن:  زدمداد
 !!شد؟
فرزاد درو باز !  باز شدمی بودستادهی کھ جلوش ایدر خونھ ا... جواب بدهنکھی اقبل
 ...اروإیفک کنم خود : کرد
 ی شکستھ ایچھره !رونی دوچرخھ از خونھ ب اسپرت؛ ھمراه باپی با تی مسنمرد

 ... من ورزشکاره پسھیناج: پوزخند زدم... ومدیداشت؛ اما بھ نظر مھربون م
 نیا:  شدن من فرزاد رو بھ مرد گفتکی باز کردمو سمتشون رفتم با نزدنویدرماش
 ...ادتونھیاقارو 

 !اشناس؟...نھ:  نگام کرد و سرشو تکون دادمرد
 ... رادمھراریکام.ارمیمن کام:  سمتش دراز کردمدستمو
 ! کمکتون کنم؟تونمیم... ھستمیمنم رضا سپھر...خوشوقتم :  فشرددستمو
 ماه ٢٨ بایتقر... ادا کنمنمویاومدم تا د:  شلوارم گذاشتمو با لبخند گفتمبی تو جدستامو

 ...  ودیکنی مدای رودھن پمی جاده قدکی نزدی از دره ھایکی شما منو توو ش؛یپ
باورم !! ؟یتو ھمون جوون... اومدادمی...اھان:  گذاشت رو سرشو گفتدستشو

 مارستانی بارم کھ اومدم بنیاخر! یی گفتن تو کمایچند بار بھت سر زدم ول...شھینم
.  کردمتی بستردمی کھ دیمارستانی بنی اومد انقد نفس ھات کند بود کھ اولادمی...ینبود

 و دیخند.( مارستانی اون برمی میبود ھرازگاھ  تو تھرانپارسمارستانشیب...اره اره
 ...ارهیبھ زنم بگم شاخ در م...کھی چقد کوچایدن...ینیبیم) ادامھ داد

(  کنمدای تا شمارو پدی طول کشیلیخ...راستش...کھی کوچیلی خایدن...بعلھ:  زدملبخند
(  البتھمارستانی بی نھی خزنیا)  گرفتم سمتشدموی کشرونی ببمی رو از جیبستھ ا

 ...بھ نرخ روز) دمیخند
 ...رسھینترس دستم بھ دھنم م...ھی چھ کارنی پسر ابتیبذار تو ج:  رد کرددستمو
 ی خونھ نیا! د؟یکنی میشکستھ نفس:  شونش گذاشتو با خنده گفتی دستشو روفرزاد

 ... ازشتری بتونییالیو
 گمیممم م:  مرد برداشتی شونھ ی کردو دستشو از روی اخم من تک سرفھ ابا

 ...دی کرددای پارویچطور شما کام
 ...دی مھمون من باشیی چای... خونھ میبر:  باز کرد درو

 انقد نجای ایگرچھ ھوا... تھرانمی زود برگرددیبا... ممنونیلینھ خ:  تکون دادم سرمو
 ... دل بکنمنجای ازادیخوبھ کھ دلم نم

من ...راستش ... اومدم رودھنرونوی ب ھست از تھران زدمیمنم پنج سال: دیخند
مثل .کی کوچیشکار ھا)  و ادامھ داددی خنددیتعجب مارو د!(  بودمیشکارچ

 کھ یصبح روز...ستمیاھل دردسر ن!.. کھ؟ی متوجھ احی تفریخرگوش؛ کبک؛ برا
 باورت دی بگم شاھت بیزی چی... کردم تو اون دره ھم دنبال خرگوش بودمداتیپ

بھ (  بود؛ پات شکستھ بودیسرو صورتت خون...ازون روز شکارو گذاشتم کنار...نشھ
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 واضح اومد یلی خزیھمھ چ...و گردنو شونت سوختھ بود)  شدرهی گردنم خھیسوختگ
 ... بودهایعمرت بھ دن... روزگارییییھ... چشممیجلو

 ی نھی ھزیرا نجات جونم ھم بیھم برا...بھ ھر حال ممنونم:  زدمی تلخلبخند
 ...شمی خوشحال میلی خدی کھ اگھ قبول کنمارستانیب

 دیومدیکاش م...میمن راض... نفر کھ محتاجشھیبده بھ :  شونم گذاشتی رودستشو
 ... بد شدینجوریا...توو

 گرفتم؛ مارستانیمن ادرستونو از ب... ممنون از لطفتونیلیخ:  باھاش دست دادفرزاد
 یاقا... کردفی شما تعرھی از بزرگیلی خکردی کار میگانی کھ تو بایشخص
 ...شناسنیگفتن شمارو م...یناصر
 با شما شتریدوس دارم ب... نیای روز بیحتما ... لطف دارنشونیا: انداختنیی پاسرشو

 ...جوونا اشنا شم
خدا عمر دوباره بھت داده قدرشو ...مراقب خودت باش:  فشردو ادامھ داددستمو
 ...بدون
 ...داری ددیبھ ام...احتم:  زدملبخند

تورو خدا ... کار خدارو نیبب:  خندهری زد زی نشستم کھ فرزاد پوقنی ماشھی صندلیرو
 سمت شکار گھی دکنھی توبھ ممارستانوی ببرهیجسدتو م!  بودهیطرف شکارچ...گاهین

 ...رسھی موونای بھ حرتیاحمق فقط خ...نره
 سر بھ ی یخوای نمی اومدنجایتا ا...زهیچ:  خنده رو لبش خشک شددی منو کھ داخم
 !چند روز بمون ھان؟... خوبھینیبی رودھنم کھ میھوا! ؟ی بزنھیھد

 ...بمونھ برا بعد:  بستمکمربندمو
  سراغ مھسا خانومتونمیحاال بر... نی ازنمیا...خببب:  روشن کردنوی ماشفرزاد
 داشیپ... خواستمھ ازتنیاخر...فرزاد:  سمت گردنم بردمو حلقمو لمس کردمدستمو

 ...کن
 ...تو جون بخواه...چششم:  سمت پخش برددستشو
 ! رو برام بخررگاهیتعم:  سمتشبرگشتم

 یخوایاونجارو م! ...؟ی شدوونھید! ؟یچ:  شد بھمرهی گذاشت رو ترمزو خپاشو
 ... بفروشھشھی میمگھ طرف راض! کار؟یچ

 ... ھفتھ اجارش کنیپس :  دادمرونی بنفسمو
 ... بھ عقلتکنمی دارم شک ماریکام: دی بلند خندی صدابا

 ...من اونجا خاطره دارم:  دادمو چشمامو بستمھی تکی بھ صندلسرمو
 ... دادمی شب از در باال اومدم و اون سگ خوشگلتون فراری ادمھی...بعلھ بعلھ -

 !؟یگی میچ:  سمتش برگردوندمسرمو
 مھسا دمی فقط ددم؛ی ندیچیھ.. نشویرتیخب بابا غ:  حرکت کردو با خنده گفتنیماش

 کھ نیی پادمی بعدشم پرقھیچند دق... معلوم نبود کھیزی در چیاز باال...نیاومد سمت ماش
 ...سگتون زھرمارم کرد
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 کھ اللھ یھمون شب... کردرونی کھ اللھ مھسا رو بی افتاد؛ ھمون شبادمی زدم؛ لبخند
اول خوابگاه ھا رو :  بلند گفتمیبا صدا! خوابگاه...بھش گفت بره بمونھ خوابگاه

 ...برگرد
 !خوابگاه کجا؟! خوابگاه؟ -

 ...من چھ بدونم...یشھردار...یستی بھزیخوابگاه ھا...دونمینم:  کردمو ادامھ دادمیپوف
 ...گھی دنبال معشوقت دوفتمی بزنم بمیبگو کال از زندگ:  کردغرغر

 گھی شو دالیخیب...  باباااااا یا -: گفتی با کالفگدی شدم،سکوتمو کھ درهی خرونی ببھ
 اھھھھ
 عشق یفھمیم!  کھ عاشقش شدمھی دخترنیاول...؟ی چیعنی تونمی نمیفھمیم: کردمنگاش

 ؟ی چیعنی
 
پنج روزه مھسا ... اوردمادی بھ زویسھ روزه ھمھ چ!  اتاقمنیسھ روز تو ا 
 برخورد یصدا... تختیخودمو پرت کردم رو..کارم شده شمارش روزھا...ستین

 ی رودمیانگشتمو کش!   حلقھیدستمو گذاشتم رو... سکوت اتاقو شکستریحلقھ و زنج
  اسمش

 میدر اتاق باز شد و نس... گذشتمی کارای براھی عذابنی و مطمئتم اشمی موونھیقطعا د...
 ... دروی صدادمینشن: تو چارچوب در ظاھر شد؛ حلقھ رو تو مشتم گرفتمو اخم کردم

 دیکل.... کھ تنش بود افتادیدرو بست؛ چشمم بھ لباس خواب کوتاھ اتاق شدو وارد
 کوب باال سرم دراز کردم؛ با واری ددیدستمو سمت کل... شدکیچراغو زد؛ اتاق تار

 کاریچ:  شدمزی خمین... افتادنی زمیلباس خوابش رو...وارکوبیروشن شدن د
 !؟یکنیم

 !! شوھرم بخوابم؟شیاومدم پ:  شدرهی و تو چشمام خدی تخت باال کشی روخودشو
 یاگھ تور....ی شوھرت نبودشی پچوقتی کھ ھنیا.. اومدهادمی ییزای چی:  زدمپوزخند

اگھ پرواز عقب ...شدی از دوستات از سفرش منصرف میکیاگھ ....شدیکنسل م
 ... زنو شوھرمیاون موقع بود! اره...وفتادیم

 !!؟ی باھم بودنو بشماری کھ روزای اتاق خودتو حبس کردنیسھ روزه تو ا:  کرداخم
 زنونت یخام فنھا....خام چشات شدم : دمشی حرص چنگ زدم بھ موھاشو محکم کشبا

 ... نقصت شدمی بکلیخام ھ...شدم
 ی اومده؛ ادشی کھ ی باشی با مردیخوایم! ؟ی با من باشیخوایم:  زدم روش مھیخ

بھت ! ھوم؟! زنم؟ید بچھ کھ بخاطرش شی!  بچھ؟ی شد جشی نتدویشب باھات خواب
من اون بچھ ... بمونھی کھ بذاری بھ شرطکنمی تو و اون بچھ رو قبول متیگفتم مسئول

 ی خوشیتو پ...بھی دو تا غرمی سقطش شدد اومده بعادمی!!! خواستمی ناخواستھ رو می
 ...امیمنم غرق تو کثافت کار... خودتیھا
 ...باشھ!! ؟ی با شوھرت باشیخوایم....باشھ:  در اوردمشرتمویت

 ...میبذار بھم فرصت بد...اریکام:  گفتھی با گرنموی سی دستشو گذاشت روکف
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 .... حرص لباشو نشونھ رفتمبا
 !؟یچرا برگشت:  فاصلھ گرفتمازش

 ...اریکام:  دور دھنشو پاک کردھی گربا
 گوشش بردمو کیسرمو نزد...اریاسممو ن...سسسیھ:  دھنش گذاشتمی رودستمو

نظرت ...ھم تو... برگشتنمونو؛ ھم برگشت منمیریر امشب جشن بگبذا: زمزمھ کردم
 ؟ی بگم چرا برگشتیخوایم!  ؟ ھوم؟ھیچ

 !!؟؟ی بدونیخوایم:  زدمداد
تورو خدا :  دھنش برداشتم کھ با ھق ھق گفتیدستمو از رو!  کردنیی باال پاسرشو

 !!!چت شده؟...اریکام
تنت :لباس خوابشو چنگ زدمو پرت کردم تو صورتش... اومدنیی تخت پای رواز
 ...کن
 ...می بچھ دار شمیتونیبازم م...بھم فرصت بده: ستادی اومدو کنارم انیی تخت پای رواز

 ...اول اون المصبو تنت کن بعد:  باال گرفتمو چشمامو بستمسرمو
 ...یکام:  شدو دستاشو دور گردنم حلقھ کردکمینزد

 ...کنمیم..خواھش ...برو...مینس:  گفتمی گرفتھ ایبا صدا تند شد؛ نفسام
 ... شوھرم باشمشی پخوامیم:  سمت خودشدی دور صورتم قاب کردو سرمو کشدستاشو

 ! ؟یی خونمو ازم جدانی چند روزه تو ایدونیم:  شدرهی لبام خبھ
 ...یکنی اذیتم میدار...مینس:  کمرش نشستی رودستام

 ...یخودت خواست: زمزمھ کردم...دمی بازنده رو داری چشماش کامتو
 دم؛ی بھ نالھ از دھنش شنھی شبییصدا...واری بھ ددمشی بلندش کردمو کوبنی رو زماز

 ...نترس...مھسا:  کردمو زمزمھ کردمکیسرمو بھ گردنش نزد
 ...یمن مھسا ن:  زد بھ شونمچنگ

 ... تموم موندمھی حرفش نصمی حری لبابا
 
 قلبمو بھ تپش نشی ماشدنی دی لبخند زدم و جلوتر رفتم؛حتنگ؛یپارک باز شدن در با
 ...ایکارواش الزم: نی ماشی رودمیدستمو کش...ارهیم
 !ار؟یکام -

و ... مھسانی ماشنیا! کنمتی معرفایب...نیشرو... جلوایب:  گفتمجانی سمتشو با ھبرگشتم
 ...نی شرونمیا

 !  با خودت؟یکنی می دارکاری چاریکام:  کردبغض
 ... باھاشمی دور بزنمی برنی بشایب:  توجھ بھ حرفش در سمت راننده رو باز کردمیب

 روز ی!  یشی موونھی دیدار! ؟یفھمیم... کنھیپدرت داره سکتھ م:  گرفتبازومو
 شناسنامتو یریگی ممی روز تصمی...یاری کامیگی روز می...ی عمادیگیم

 ...میپسر ما نگرانت...ی خودتو بسوزونیریگی ممی روز تصمی...یبسوزون
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:  گفتمنی رو بھ شرودمویبا روشن شدنش خند!  نشستمو استارت زدمی صندلیرو
 ...ھنوزم سر حالھ! ؟ینیبیم
با ! چند قطره اشک از چشمش افتاد...نگی پارکواری داد بھ دھی کردو تکی پوفنیشرو 

 ...یرم شاد ش اھنگ بذای برات ؟بذاریکنی مھیگر...ییییھ: خنده گفتم
   سمت پخش بردمو روشنش کردم؛دستمو

 ...ی مونی مدت می..تنھا
  نھی قسمت ادیشا

 ...کھ دورت بگردم               
 ...نمیکھ روتو نب..رمیم

  ینی رومو نبکھ
 کھ دورت بگردم               

  روزگارمنیاز...خستم
 ... ندارمیچی ھکھ

 ....کھ دورت بگردم         
 ...ینیکھ رومو نب:  کردمزمزمھ

 ...اریکام:  صدام کردنیشرو
 دست بھ دست ھم داده تا بھم بگھ ی ھمھ چینیبیم:  زدموبا مشت زدم بھ فرمونپوزخند

 ....ینیکھ رومو نب:  داد زدمدمویدوباره مشتمو کوب...فرار کرد! اون از مننن
بخاطر : د زددا...بس کن...یاحمقھ روان... بس کناریکام:  مشتامو گرفتنیشرو
 ...مھسا

 وونھی دیدار...پسر خوب:  کردادمی پنی از ماشدویدستمو کش! .... کردمنگاش
 !حواست ھست؟...یشیم

 ... باشماری کامخوامینم...نی شروستیدست خودم ن:  کردمنیی باال پاسرمو
 !!آره؟!...گرده؟ی برمیعماد بش:  دو طرف صورتم گذاشتدستاشو

 ! کجاست؟دونمیاصال نم...دونمینم:  شدم تو چشماشرهیخ
 یچ! ؟ی خواھش کنم ازت خودت باششھیم...اریکام:  شونمی گذاشت رودستاشو

با ...( یدوستاتو دار...مینس...تو پدرت !!  ھستی بخوایھرچ! ؟ی زندگنی ازیخوایم
 ... ادم شویروان) مشت زد بھ شونم

 ...مھسا رو ندارم:  زدمپوزخند
 عاشق چوقتیچون ھ...کنمیمتاسفم کھ درکت نم: گرفت قدم ازم فاصلھ ی کردو یپوف

 ..ی مونیتنھا م... ی ادامھ بدینطوریا.. نگرانتمیول....نشدم
 ...خوامی نمیچی ھگھید... باریفقط ...نمشی بار ببیفقط : دمی کششمی ری رودستمو

 دور ی میحاال بر)  دور زدنویماش...( باشھ...باشھ:  شلوارش گذاشتبی تو جدستاشو
 ... مھسا خانومتنی با ماشمیبزن

 ...یکھ اھنگ درخواست نکن,یبھ شرط:  زدملبخند
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 !...؟یخوابی منجای ایای شبا می بعضدمیشن:  باز کردنوی ماشدر
 !! بابا؟ای خبر داده مینس:  فرمون نشستمپشت

 !م؟یکجا بر:  بستکمربندشو
 ...رگاهیتعم:  شدمرهی روبرو خبھ
 

 دستمو نیشرو... کرددنیقلبم شروع بھ تپ!  نگھ داشتمنوی ماشرگاهی در تعمیجلو
 !؟یخوب: گرفت
 ...می شادهی پنجایبھتره ھم:  تکون دادمسرمو

وارد ... رفتمی سستی شد؛ پشت سرش با قدم ھاادهی پنی باز کردو از ماشکمربندشو
 بھم ھجوم اوردنو حال خراب منو نیری خاطرات تلخو شی کھ شدم ھمھ رگاهیتعم

 ...خرابتر کردن
 گذشتم و نمی سی بود کھ دستمو رویضربان قلبم بھ حد...دمی کشنی زمی روپاھامو

 ...چنگ زدم بھش
 

 یخوایپس بگو م ★!!.... تا صبح بمونمخوامیعماد؛ م☆//  رفتمی اتاق نگھبانسمت
 ... بھ جونمی رو بندازیحاج
 ...ایازسی مری تصویعماد؛ باز دار☆
باالخره ! ؟یکنیکجا فرار م★.. کم کمیشی ترسناک میدار...عماد؛ غلط کردم اومد☆

 ...//رمتیگیکھ م
 
 اطی تھ حی ھانیبرگشتم سمت ماش 

 !...؟یکنیکجا فرار م:  کردمزمزمھ
 ...بھ بھ عماد خان:  شونم نشستی رویدست

 
 // توجھ بھش برگشتم سمت کارگاهیب

 ... دارم منی مھربونیچھ اوستا☆
 !؟یکنی قبول متوی ھویمنھ ب ★//
 //اره☆

 
 ...تمی ھویمن ب:  کردم زمزمھ

 ...اریکام:  دستمو گرفتیکی
 
 ...//منم ☆...مھسا عاشقتم★! // کنار چند نفر رد شدماز
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 ...ستی ننجای جات اگھید... داداشیاشتباه اومد:  سمت خودشدی بازومو گرفتو کشیکی
 ...یریگیبازم کھ پاچھ م...ھھ: دمی کشرونی از دستش ببازومو
 !..مھسا ولت کرده اره؟:  خاروندچونشو

 ...اریاسم زن منو ن:  لباس کارش رفتی قھی سمت دستم
 ... بسھگھی دمی برای بیکام:  بازومو گرفتنیشرو

 رفع باتوی عیتونیپس م!!ی دارعی بچھ مادمیشن...ادیبھت م!!! یکام:  پوزخند زدمانیپ
 .. لنگتی پاوی سوختگیجا) با ابرو اشاره کرد بھ گردنم...( یکن

حواست : مانی پیبھ چونھ , منو کنار زد؛ با مشت زدنی کنم شروی من کارنکھی اقبل
 ...یگی می چویزنی حرف می داریباشھ با ک

بھ ...بھ خونت تشنس عماد...ستی نیرعلی امفیح:  چونشی دستشو گذاشت رومانیپ
 ...خونت تشنس

 ...برو بابا:  ھولش دادنیشرو
مواظب ...عماااد: ستادمی امانی پی با صدارگاه؛ی سمت در تعمدی منو گرفتو کشیبازو

چون خواھرش !... چرا؟یدونیم...زهی قسم خورده خونتو بریرعلیام...خودت باش
 ...بارداره

 !ار؟یکام:  بازومو گرفتری زنیشرو! سست شدپاھام
 ...بار...با...مھ...مھسا:  شدم تو چشماشرهی و خرھنشی زدم بھ پچنگ
 مھسا رفتم؛ صداشو پشت نی سمت ماشی محکمی پس زدمو با قدم ھانوی شرودست

 ...امیبابا واسا منم ب: دمیسرم شن
 ...یی برم جادی برو من باری بگی تاکسی:  سمتشبرگشتم
 گمشو بابا:  رو ھوا تکون داددستشو

: داد زدم.. دمیخند...شھیباورم نم!!!  حاملست؟مھسا... فرمون نشستمو راه افتادمپشت
 ...عاشقتم...عاشقتم

 لحظھ ھم از لبام دور یخنده ... اومدمرونی بعی پارک کردمو سرنوی در ماشیجلو
 ...ھھ!!! یبابا شد:  اسانسور موھامو مرتب کردمی نھیتو ا! شدینم
 من دنیبا د... وارد شدنیرھلی امموی برم کھ مررونیخواستم ب!  اسانسور باز شددر
 کشمتیم: دی دندوناش غرنی از بدی چسبقموی مکث نکردو ی لحظھ ای حتیرعلیام

 ...عماد
 ؟؟؟ی پدر کنی خواھرزادتو بیخوایم:  زدمو دستاشو گرفتملبخند

 ...شیزنی میاحمق واس چ:  زدغی جمی مشت شدو فرود اومد رو گونم؛ مردستش
 !!؟یرعلینم کجاست امز: دمی گونم گذتشتمو خندی رودستمو
 ... گرفتو مشت دومو زد بھ چونمقموی دوباره

 فقط از میدونیما جاشو نم: رو بھ من ادامھ داد...گھیولش کن د:  بازوشو گرفتمیمر
 ...میدی شننی نوشقیطر

 !!! جوووننی نوششی برم پدیپس با:  زدمپوزخند
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 نیسمت نوش..ی اشغالیلیعماد خ:  پس زدو حملھ کرد سمت منموی دست مریرعلیام
 کنمی مکتی تکھی تیبر
  اھھھگھیولش کن د:دی کشرونی گرفتو از اسانسور بروی امی قھی میمر

دستم بھ مھسا برسھ ھم خودشو ...نمتی نبگھید:... ھمکفو زدی خم شدو دکمھ یرعلیام 
 ... ھم بچشوکشمیم
 ...بچمو:  خنده گفتمبا

 ی باطلالیچھ خ! خندم جمع شد!  پاک کردمموینی اسانسور بستھ شد؛ با دستم خون بدر
 ...شمی تابتر می بشیحاال با وجود حاملگ.... بھ مھسارسمی مکردمیداشتم کھ فکر م

امشب ...فرزاد:  جواب دادمعی اسم فرزاد سردنی دد؛بای شلوارم لرزبی تو جلیموبا
 ...امی میھرجا بگ

 !!!حالت خوبھ؟!...وات؟ -
 ...یعال...میعال:  زدملبخند

 ! شده؟یچ -
 مھسا بارداره:  باز کردمو پشت فرمون نشستمنوی ماشدر
 
با روشن شدن چراغ !  چراغو زدمدیکل...  خونھ خودمو رسوندم بھ اتاقمھیکی تارتو
 !!؟یاومد:  تخت نشستی رومینس

 ...یینجایباز کھ ا:  کردماخم
 !؟ی مستاریکام!...؟ی کردیکتک کار! شده؟یصورتت چ:  اومدنیی تخت پای رواز

 ...بذار من باز کنم:  باز کردم؛ دستمو پس زدرھنموی پیدکمھ ھا! زدمپوزخند
:  با حرص گفتدینگاه منو د!  دادنیی از رو شونم پارھنموی پی قھی... شدم بھشرهیخ
 ... اتاق ھردو مونھنجایا! ؟یفھمیم! رمینم
 ...ببر صداتو:  در اوردمو پرت کردم تو صورتشرھنمویپ

 ...ی مھسا مھسا کردم؛ی نسیھربار کھ بودم بھ جا! کنھ؟ی می تو چھ فرقیبرا:  زدداد
 ... نذار دھنم باز شھ...حال خوشمو خراب نکن:  کردم بھشپشتمو

 !ھان؟! ؟ی بگی داریچ: ستادی اروبروم
 حافظشو از اری کامی بوددهی چون شنیبرگشت:  گرفتمو پرتش کردم سمت تختبازوشو

 اون موقع کھ گفتن یتو حت...ستی نادمی گندات یکردی چون فکر میبرگشت...دست داده
 !ھان؟!... بشھ؟ی کھ چیاالن اومد...رانی ایای بی مرده بھ خودت زحمت نداداریکام

 ...یکاش مرده بود...خورهیحالم ازت بھم م:  برداشتو پرت کرد سمت منبالشو
 !؟یینجای و ھرشب اخورهیحالت بھم م:  زدممھی خروش

 ...گمشو بابا: زد بھ بازوم مشت با
 ...ی ببرفتوی تشریتونیم...بفرما: دمی کنار کشدمویخند

 ....االید : منتظر نگاش کردم!  نکردیحرکت
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 ینگاھم بھ بند تاپش کھ رو!....ستادمی اومدمو انیی تخت پایاز رو!  نکردی حرکتبازم
 ...رمیمن م...باشھ: نگاھمو ازش گرفتم!! موندرهیبازوش افتاده بود خ

 سمت دمشیکش... نشست کھ از پشت بغلم کردرهی دستگی در رفتم؛ دستم روسمت
دستاشو دور گردنم حلقھ ...خودم؛ دستامو پشت سرش گذاشتمو فاصلھ رو صفر کردم

 ....می تخت افتادیچند قدم عقب برداشتم؛ ھردو رو...دیکردو خودشو باال کش
 

 ... بخوابمرمیمن م:  بازوم برداشتی از روسرشو
 ...یخوش اومد:  زدمپوزخند

 ...ی اشغالیلیخ:  اومدنیی دور خودشو از تخت پادیچی رو پمالفھ
 !!ھان؟! ...ھ؟یمشکلت چ: دمیخند

 !!!....؟ییمشکلم تو!..مشکلم؟:  سمت منبرگشت
 ...ی بروی گورتو گم کنیتونیم...خب :  شدمزی خمین
 ...دی رفتو محکم درو کوبرونی حرص از اتاق ببا
 

 !خب؟:  گذاشتمو روبھ فرزاد گفتمزی می قھومو روفنجون
 ...ی کنبی تعقنوی نوشدی باکنمیفکر م:  بھ بدنش دادی قوسکشو
 !ومده؟ی نمینس:  اومدنیی جواب بدم بابا از پلھ ھا پانکھی اقبل

 ...ادی بریسابقھ نداشت د...نھ:  شدمرهی خمی باال اوردمو بھ ساعت مچدستمو
 !دعواتون شده؟:  سرشو تکون دادبابا

 ... باھممی نداریمشکل...نھ:  اتاقمادی بدمیبعد ازون شب ند!  افتادمشی چند شب پادی
 ... ھازنھی مشکوک مممی نسنیا:  سمت اشپزخونھ رفت؛ رو بھ فرزاد گفتمی حرفبدون

 ..  مگھمینس! ؟ی چسبی نمتیچرا بھ زنو زندگ:  مبل بلند شدو اومد سمتمی رواز
 !کارت تموم شده؟:  حرفش با حرص گفتمنیب

 ...بھش فرصت بده...ستی نی دختر بدمینس:  در رفتسمت
 ...کنمیبھش فکر م...باشھ:  تکون دادمسرمو

! مھسا؟! م؟ینس!  گذاشتمزی میپاھامو رو!  رفتی باز کردو بدون حرفدرو
 !!؟یدونستی می بدبختیلیخ...مھسا با عماد... اری با کاممینس...دمیخند

 دنی بلند شمو سمت پنجره برم؛ با دی صندلی باعث شد از رونی موتور ماشیصدا
 ...دینگران نباش!  اومدمینس...پدر:  کھ بابا بشنوه داد زدمی طورمی نسنیماش

 ھینیسنگ! ستادیاروم قدم برداشتو دوباره ا... شدادهی پنی بود؛ از ماشمی بھ نسنگاھم
روشو برگردوندو اروم سمت ...اخم کردم!ند کھ سرشو سمت من چرخودینگاھمو فھم

!  اومد؛ رو بھ بابا سالم دادرونیاز پنجره فاصلھ گرفتم؛ بابا از اشپزخونھ ب...در اومد
 !؟یکجا بود...  شبھازدهی!؟یدیساعتو د: با اخم گفتم

 ... بخوابمرمی پدرجون من مدیببخش:  توجھ بھ حرفم گفتیب
 ...تنھاش بذار...اریکام: خواستم حرف بزنم کھ بابا گفت!  کردمو سمتش رفتمیپوف
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 !اد؟ی وقتھ شب از کجا منیحق ندارم بدونم زنم ا: لبخند زدم 
 ...ی با ارامش حلش کنیتونیم:  گفتی بلندی برگشت اشپزخونھ و با صدابابا
 ...ارومم...ارومم بابا:  زدمداد
کجا :  سمت اتاقش کھ بازوشو گرفتمدیچیپ...رش رفتم از پلھ ھا باال رفت؛ پشت سمینس
 !؟یبود

 !!! رو من؟ی تا حاال حساس شدیاز ک!!  ندارهیبھ تو ربط:  داد زدیعصبان
 م؟؟ینس!ار؟یکام:  پلھ ھا داد زدنیی پابابا

 !چتھ؟: دمی محکمتر گرفتمو سمت اتاقم کشبازوشو
 از رو شوی روسر تخت نشستوی و سمت تخت رفت؛ لبھ دی از دستم کشبازوشو

 ...خستھ شدم: موھاش برداشت
 ... بگوتویحرف اصل:  شدمکی نزدبھش

 ...منو ببخش...اریکام: ستادیا
 !؟یگی می داریچ:  نگاش کردممتعجب

 ...ادیخوابم م:  در رفتسمت
 ...اون زنتھ...بھش فرصت بده:  تو وجودم داد زدییصدا! شدمرهی رفتنش خبھ

 !!مھسا:  سمت گردنم رفتو حلقھ رو لمس کردمدستم
 در بزنم نکھی رفتم؛در اتاقش بستھ بود؛ بدون امی رو بھ لبم زدمو پشت سر نسحلقھ

 رو پشتش ی بود کھ با باز شدن در شوکھ شد و کاغذستادهیوسط اتاق ا! بازش کردم
 !؟یدیترس: لبخند زدم! پنھون کرد

 ...ی در بزنیتونستیم:  کرد بھ منپشتشو
موھاشو از گردنش ...( اتاق توإ...فک کنم ھمونطور کھ اتاق من :  شدمکی نزدبھش

اون ...می جدا باشخوادی نمگھید...اتاق منھ...اتاق توھم )  بردمکتریکنار زدمو سرمو نزد
:  گفتی گرفتھ ایبا صدا! دی بھ گردنش زدم کھ لرزیبوسھ ا... ھردومونھیاتاق برا

 ...امیتو برو من االن م...باشھ
 ! تو دستت؟ی داریچ:  جلو بردمو دستاشو گرفتمدستمو
 ... بروکنمی خواھش مست؛ی نیزیچ:  رو مچالھ کردبرگھ

 ...رونی برو بار؛یکام: برگشت سمت من! دمی باز کردمو برگھ رو از دستش کشمشتشو
 کم مھربون تر رفتار ی ستیبھتر ن!دمیمن دارم بھت فرصت م...مینس:  کردماخم
 !؟ھوم!...؟یکن

 ! برگھ رو از دستم بکشھ کھ پشتمو کردم بھش و کاغذ مچالھ شده رو باز کردمخواست
نگاه ! برگشتم سمتش...دمی ازشون نفھمیچیھ!  دوختم بھ حروف و کلماتنگاھمو

 چیبا ھ... اون دورانادمھی:  تخت نشستی قدم عقب رفتو لبھ ی...دیمنتظر منو د
 یباردار!...ی با من بمونشھی ھمیکنم برا یکار... گرفتممیتصم...ی موندی نمیدختر
 یول... عشقھی ازدواج از رونی ایتبھ ھمھ گف! یعقدم کرد... راه حل بودنیبھتر
 بھونھ و ازم فاصلھ ی حس زودگذر بود کھ سقط بچھ رو کردیحست بھ من ...نبود
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 سالم ٢٢!! کاری چخواستمیبچھ م...خواستمی کھ مییزای بودم بھ چدهیمنم رس...یگرفت
 ... ارزو داشتمیبود کل

 ...ھیتست باردار: اشاره کرد بھ برگھ!  دوخت بھمنگاھشو
با ...پس!!  بارداره؟مینس! زبونم قفل شد... بودمیبھ اسم نس!  شدم بھ برگھرهی خدوباره

 !!! کنم؟کاریدو تا زن باردار چ
 ...من...من...اریکام: ستادی تخت بلند شدو روبروم ایاز رو!  زدمپوزخند

دستمو !  شدم بھ شکمشرهی بگھ رو زانو نشستمو خخواستی کھ می توجھ بھ حرفیب
عاشقت .. منی ولیازم فاصلھ گرفت...اریکام:  شکمش گذاشتم کھ ھق ھق کردیرو

 جشینت!  طرفھکیعشق !...ی کردم ازم دورتر شددای بھت عالقھ پشتری بیھرچ...شدم
 !! کنمیبلد نبودم عاشق!! نھی زخم تو سی شھیم

 !مون؟ی با زندگی کردکاریچ...مینس: بغلش کردمو سرمو بھ شکمش چسبوندم ...
شده ! ی نبوداری اون کامگھید...یبعد دو سال برگشت! یبرگشت:  نوازش کردموھامو

 یول...قبول دارم اشتباھاتمو!!مھسا... نفر بودی کھ عاشق یعماد... کھ ی عمادیبود
 چرا بازم اشتباه دونمینم)  کردو داد زدھی بلند گریابا صد...(  چرا دونمینم...اریکام

 شمیبرگرد پ یگفتی بھم مشبیکاش د...کردم
 !؟ی کردکاریچ: ستادمیا... جدا شدمازش

سقطش ...سقطش کردم: نمی کف دستش زد بھ تخت سبا
 نی تو اون ماششیدو سال پ! یتو مرد... بچتوخواستمینم...خواستمشینم...کردم
 !؟یفھمیم...یسوخت

 ....ی اوونھید...تو:  سرمو تکون دادمناباورانھ
متاسفم کھ !...رهی نمشی پخوادی اونجور کھ دلمون مزای چیلیخ...اره:  پاک کرداشکاشو

 ...نتونستم مادر بچت باشم
 !...بازم؟... مینس: کردمزمزمھ

زت  اخوامیم! برمخوامیم... رفتنھی برانیا... موندن بودی برایاول...بازم...اره:  زدداد
 ... تویمتنفرم از تو و از بچھ ...جدا شم

 ...منو ببخش... نداشتمیچاره ا: ادامھ داد! دندنامو رو ھم فشردمتی شدت عصباناز
 ...سمت در رفتو از اتاق خارج شد!  شد بھمرهی خی الحظھ
 دوسم دمیچرا نفھم! م؟ی نسھی کردم با زندگکاریمن چ! دمی دور خودم چرخکالفھ
نھ من تو خونھ بودم نھ !! ...از کجا؟!!...دم؟یفھمیاز کجا م:دمپوزخند ز!!! داره
 ...ایاون با دوستاش دور دن...ای تو مھمونقامیمن با رف...اون
 ... برداشتمنی زمی از روشوی ازمایخم شدمو برگھ !  شدنری اشکام سرازی ولدمیخند
 ! با ھم؟می کردکاریما چ!م؟ینس
 ... داشتیاون بچھ حق زندگ!  با بچمون؟؟ی کردکاری چتو
 

 :مھسا
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 .... جونمنیسالااام نوش:  جواب دادمعی سرلمی موبای صفحھ ی رونی اسم نوشدنی دبا
 ! دکتر؟یرفت! مھسا؟ -

 !؟یدیسالم نم:  کردماخم
 ...رمیمیدارم از استرس م...خفھ شو بابا -

 !...زنھی قلبم میولکوچولوام ! ھفتمھزدهیس...خالھ :  شکمم گذاشتمی رودستمو
-........... 
 !؟یپشت خط! ن؟ینوش -
 !؟ی نگھش داریخوایم! یوا...تو ...احمق!  گرفتھ؟تی شوخیمھسا نصف شب -

 اره اره ؟ی نگھش داریخوای میپرسی ده بار ازم می روزنینوش:  شدمیعصبان
 !  االن سقطش کنم؟تونمیبھ نظرت م....اره

بدون شوھر؛با ! ؟یچرا انقد احمق!  مھسا؟ی بود سقطش نکردکتری کوچیچرا وقت -
 ! سرت؟یزی بری چھ خاکیخوایم!! د؟ی سفیشناسنامھ 

 !ن؟ینوش..دونمینم: دمی کشیقی عمنفس
 !ھان؟ -
 !!؟ی نداریاز عماد خبر+
"!( دعواش شده) دمیخند!!! (  جونمری رفتھ بوده جلو در خونتون؛ با امشیچند روز پ-

 ... زدتشخوردهی تا مرمیام) خندم جمع شد
 ... جا کرده کتکش زدهی بیلی خریام:  کردماخم

 مواظب باش در مورد عشقم درست حرف بزن...ارومتر! ی ھیھ -
 !! دلم براش تنگ شده!! نینوش: دمی دراز کشنی زمیرو

 ... دلم براش تنگ شدهگھی زن داره بازم منکھیبا وجود ا...یضیبخدا تو مر -
 !! موندمیکاش م: دمی پھلو چرخبھ
 ...مھساااا:  زدغیج

 ...ی کردداری ھارو از خواب بچارهی بنیا...خب بابا:  از گوشم جدا کردملویموبا
 !ھردوشون خوابن؟:  ادامھ دادی ارومی صدابا

 ! بشھ؟ی بمونن کھ چداری تا دوازده شب برزنی پرمردیپ...اره: دمی کشیقی عمنفس
 ترسمی مدمش؛ی دی کھ تو رفتیازون روز... سراغمادی عماد بترسمیم! مھسا؟ -

 ...شھی میخوب وحش...ازش
...: قند تو دلم اب شد... اون شبھیاداوریبا !  بود افتادمشمی کھ پی بارنی اخرادی

 ...ایجامو لو ند...نینوش
 !االغ...ریشبت بخ...خب بابا -

 ...ریشب توھم بخ: دمیخند
 اطی بلند شدمو سمت در حنی زمیاز رو!! صداش افتاده بھ جونمدنی شنی وسوسھ

 ستی شوھرم نگھیاون د...کردی می قراریقلبم بھ شدت ب! شمارشو وارد کردم...رفتم
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 ی گرفتش قلبم برای صدادنیبا شن...اون...اون محرم دلمھ!  نھیوااا...بسی غریو 
 ...نفسام تند و کوتاه شد! ستادی ایلحظھ ا

 !...بعلھ؟ -
 !! قطره اشک سمج از چشمم افتادی
 : مقدمھ رفت سر اصل مطلبیب
 !!م؟ی با زندگی کردکاری چیدونیم -
 

 :عماد
 ...سالم: ستادی مھسا انی ماشیجلو

 !نا؟ی ازیتو ھم دار...ھیتست باردار:  گذاشتم روششوی ازمای برگھ
 ... شدم نھ؟وونھید: دمیخند
 ...دهی بھم ارامش منتمی ماشیحت... مھسایواااا:  باز کردمو پشت فرمون نشستمدرو

 ...دی لرزبمی تو جلمیموبا... رو خوابوندمو چشمامو بستمیصندل
 ناشناس قلبم بھ تپش ی شماره دنی نگاش کردم؛ با ددمشوی کشرونی ببمی جاز

 !بعلھ؟:  جواب دادمعیسر...افتاد
 !؟ی کردکاری چمی با زندگیدونیم: بغض کردم...دمی نفساشو شنیصدا

-......... 
حرف ...زمیعز...مھسا... برم مندنتیقربون اون نفس کش:  گذاشتم رو قلبمدستمو

 ...بزن
 ! لرز انداخت بھ جونمفشی ضعیصدا

 !عماد؟..ع -
 ...حرف بزن...اسممو بگو...بگو! جانم مھسا؟! جاااانم؟:  تھ دلم گفتماز
 ...من..م-

 ی برات رفتدمی دارم جون مید لعنت...مھسا برگرد!...؟یگردی برمیک:  بستمچشمامو
 !  بشھ؟ی کھ چیپنھون شد!... بشھ؟یکھ چ

 من...من اشتباه کردم زنگ زدم...عماد -
 ...بذار صداتو بشنوم...جون من مھسا...ایقطع نکن:  گفتمعیسر

 ...باشھ -
 !؟یخوب: دمیخند!می سکوت کردھردو

 ...اوھوم -
 !؟ی بگیزی چیخواینم:  حلقھی گذاشتم رودستمو

 ...ھیمغزم خال) دیخند...(  یول... کنم برا گفتندای پی کلمھ اکنمیدارم فکر م -
 !د؟یبا ھم خوش!زنت خوبھ؟: ادامھ داد....دمی خندش خندبا

 امشب مینس...مھسا:  منو بشکنھ؛ محکمو سرد جواب دادمتونھیخوب م!.... شدممات
 ... حرفتنیبا ا...دی کششیحرف طالقو پ
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 ..اگھ بخاطر من:  حرفم گفتنیب
د ...دی خورشی بشکنمیمجبورت م! کنمی مداتیپ...مھسا...زنمیدارم حرف م:  زدمداد
 چی کھ ھی خودت اومدیبا پا! بشھ؟ی کھ چیکشی مشی پمویحرف نس! چھ مرگتھ؟یلعنت
اون بچھ !مال منھ... شکمتی تویاون بچھ ...  کنم داتی بھ حالت اگھ خودم پیوا... 

 ..بچھ نشو... نکنیونگوید...برگرد مھسا...خوادیشناسنامھ م
 ...فقط خواستم!!  نگفتمیزیمنکھ چ:  گفتھی گربا

 ارمیدارم کم م... رومھی چھ فشاریکاش بدون!...؟ی چیخواست:  ادامھ دادمارومتر
 ...ی ارومم کنوی باشدیتو با! مھسا
 !؟یکنی مکاری چنجایا! مھسا؟:  شددهی پشت خط شنی زنیصدا
 فظخداحا... برمدیمن با:  گفتعی سرمھسا

 دماغشو چسبوند بھ نیشرو!  شدمداری وارد شد از خواب بشھی کھ بھ شی تقھ ای صدابا
 کاری چنجایا...ریصبح بخ:  دادمنیی رو پاشھیش!  نشونم دادفشوی ردی و دندوناشھیش
 !؟یکنیم

 !!!دیکنی مکاری چنجایبگو ا:  باز شدو فرزاد کنارم نشستنی ماشدر
 ...دیچھ خوب کھ ھست:  زدملبخند
 !؟یدی خوابنیچرا تو ماش:  پام برداشتی از رولموی موبافرزاد

 ....خوابمی کھ اروم مھییتنھا جا:  شدمادهی پدموی از دستش کشلویموبا
 !م؟ی دور بزنی نی با امیفرزاد بر:  من نشست ی جانیشرو

 ...میبعد صبحونھ بر..موافقم -
 کنمیمھسا جان؛ خواھش م:  کردمپی مھسا تادی جدی شماره ی کردم بھشون؛ براپشتمو

 خوامیم... عمادو نگھ داشتمیمن بھ خاطر تو شماره ...ازت شمارتو عوض نکن
 ...صداتو بشنوم

! دنی شدو شروع کرد بھ رقصادهی پنیشرو...دیچی پنگی تو پارکی اھنگ شادیصدا
 فکرمو بھ... ارشی جادمی دنوی من شرودیرقصی ارش داشت می افتاد وقتادمی! دمیخند

 صحنھ از رقص تو با کتو شلوار؛ توو ی... عماد بودمیوقت... نیشرو: زبون اوردم
 ... موندمیم کاش عماد) ...پوزخند زدم...( ذھنم اومد

 !؟ی دادامی پیبھ ک:  شدادهی اھنگو قطع کردو پفرزاد
 !ن؟ی شروایحواست بھ من بود :  دادمھی تکواری دبھ

 ...گھیدل بکن از عماد د... کارتتو عوض کنمیس: ستادی جلوم انھی دست بھ سفرزاد
 زحمت یکل...فرزاد! جون من! عوض کنھ؟:  برداشتنوی ماشی روی برگھ نیشرو

 پرت لشوی موباوی کھ بھ اب داده بودی کارتش بھ خاطر دست گلمی اون سی برادمیکش
 !ھ؟ی چنیا) برگھ رو تو دستش تکون داد...( رونی بیکرد

 ...یچیھ:  زدمپوزخند
 ...چرتو پرت نوشتھ:  خم شدو برگھ رو نگاه کرددفرزا
 !ھ؟ی چرتو پرت چشھیبرگھ ازما:  لبش گذاشتی روگارشوی سنیشرو
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 !؟ی کنی خودکشیخوای میاول صبح:  گفتمنی بھ شرورو
 !! بارداره؟یک:  توجھ بھ حرف من گفتیب

 !؟یاالغ چند بار تست داد:  با مشت زد بھ بازوشفرزاد
رو بھ من ادامھ ...(  روشن کننویا:  لبش برداشتی خاموششو از روگاری سفرزاد

 مینس... وارد شدمگھید...شگاهی نماانی برگھ ھا منی ده تا از دخترا با ایماھ) داد
 !بارداره؟

خستھ ...بابا دمت گررم!چندتا چندتا؟؟! ؟ییییچ: نی انداخت زمنوی شروگاری سفرزاد
 دو سالھ دوبرابر رانی اتی جمعمیو داشتھ باشچندتا مرررررد مثل ت... پھلوونینباش

 ...شھیم
 !!! سقطش کردهروزید...مزخرف نگو: دمیخند

 دیچی صبحونھ مزی کھ داشت میمی نسنیاالن ا: فرزاد گفت!  شدنرهی بھم خھردو
 ... بودنیسرحالتر از منو شرو

 ! سقط شده؟یمطمئن:  برگھ رو گرفت سمتمنیشرو
 ؟ی چیعنی:  کردمو برگھ رو گرفتماخم

چھ ...روزهی مال دشی ازماخیتار:  شلوارش گذاشتبی باال انداختو دستاشو تو جشونھ
 ...زود سقطش کرده

! ؟ی کنشی وحشی اول صبحیخوایم:  گفتنی بازومو گرفتو رو بھ شروفرزاد
 ...رهی گاز بگویکی کرده نی کمنی اینیبیم...

 !!اا؟؟چرا!!!دروغ گفتھ؟؟: دمی کشرونی از دست فرزاد ببازومو
 ... گفتم حاالزی چیمن ... سقط شده دمیشا:  رفتاطی سمت حنیشرو

 ...با ارامش...تورو جون پدرت قسم شر درست نکن:  نگران نگام کردفرزاد
 !کجاست؟...باشھ:  تکون دادمسرمو

 ...دیچی صبحونھ مزی داشت ماطیتو ح:  اشاره کرداطی حبھ
 

 ...ریسالم و صبح بخ:  رو انداختم رو شونمحولھ
 کاری چییدو ساعت دستشو: با دھن پر گفتنیشرو!  جوابمو دادنمی و نسپدر

 !؟یکردیم
 ...فکر: دی خندفرزاد

 لباساش اخم کردم؛ دنی با ددم؛ی کشرونی بموی کنار نسھی شدمو صندلکی نردزی مبھ
بابا با (  خانوممریصبحت بخ): کھ مطمئنم شوکھ شد(  موھاش گذاشتمی رویبوسھ ا

 نی اخرت باشھ با ایدفعھ : سرمو خم کردمو دم گوشش گفتم) ...ن کردلبخند نگامو
 ...یچرخی دوستام میسرو وضع جلو

دست شما :  بلند شھ کھ دستمو گذاشتم رو شونش؛ کنارش نشستمزی از سر مخواست
 .. کرده بودمیخانومم ھوس حل...نیدرد نکنھ اقا فرزادو اقا شرو
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 میپدر نس: دمیخند!  با تعجب نگام کردنمیابا و نسب... حرفم فرزاد بھ سرفھ افتادنی ابا
 ......خانوم باردارن

 بھ گمی مکیتبر...مبارکھ...مبااارکھ!...اره دخترم؟:  گفتمی رو بھ نسبابا
 ...ھمتون شام مھمون من...ھردوتون

 ... تو راھھشمیکی یخبر ندار!  ی حاجی کاریکجا:  لب گفتری زفرزاد
 ... اتاقمرمیم...ستی من حالم خوب ندیببخش:  بلند شدی صندلی با اخم از رومینس

 ...اریکام: ستادی بلند شدم کھ فرزاد ھم ای سرش از رو صندلپشت
 ...دیببخش...  امیاالن م:  بھ بابا گفتمرو

 پلھ گذاشتھ بود کھ نی اولی پاشو رومینس... خونھ رفتم فرزاد ھم پشت سرم اومدسمت
 ...بازوشو گرفتم

 ؟؟؟یخوای میچ: مت من برگشت سیعصبان
 ....من احمقم؟؟؟ اره؟؟؟:  رو از رو شونم برداشتمحولھ

 ... اشتباه قبلو تکرار نکنمینس:  جواب بده فرزاد گفتنکھی اقبل
 مراسم یبھ تو چھ کھ من برا! یدیخوب راپورت م...تو خفھ شو:  برگشت سمتشمینس
 !!!رانی اومدمی ناریکام

 ...ریزبونتو گاز بگ...نجاستی ااریبابا کام: دی خندفرزاد
 یرفتی می داشتدمیچون فھم! ...ومدم؟ی چرا نیدونیم: نمی رو سدی انگشتشو کوبمینس

 ... خانومھی خائنم ھدقی اون رفشیپ
 ...خفھ شو بحثو عوض نکن:  تو صورتشدمی رو کوبحولھ

 ...خوامی بچھ رو نمنیمن ا:  داد زدھی گربا
 ...االغ گفتم با ارامش:  اولو زدم کھ فرزاد شونھ ھامو گرفتیلیس

 تو باغچھ یبھ شرافتم قسم فکر سقط بچھ رو بکن: می اشارمو گرفتم سمت نسانگشت
 ...کنمیچالت م

 ....ی شرفی اشغال بیتو ...ھھ! ...شرافت؟:  صورتش گذاشتی دستشو رومینس
 شھیم: گفتمی دوم باال رفت کھ فرزاد دستمو گرفت و رو بھ نسھیلی سی برادستم

 !!؟؟ی سگش نکنویحرررف نزن
 سر یی بالمینس.. خورمیبھ ارواح خاک مادرم قسم م:  از پلھ ھا باال رفت داد زدممینس

 ...شونمی مادرتو بھ عزات میاریبچم ب
 رفتمیم م داشتی چی اون شب برادونھی نمی کس؛یتو کھ گفت:  ھولش دادمفرزادو

 !!!رودھن؟
من ... گفتھھیحتما ھد!!! بدھکار شدم بھ شما دوتا؟:  رفتاطی باال انداختو سمت حشونھ

 ...چھ بدونم
دارم :  با پا پرت کردمنوی زمی رویحولھ ...ارمیدارم کم م! دمی پشت گردنم کشدستمو

 ...لعنت بھ ھمتون...ارمیکم م
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 ... پشت فرموننیبش:  پرت کرد سمتمنوی ماشیدای کلفرزاد
 ...نیتو بش: نی گرفتم سمت شرودویکل
 ...ی عقبو باز کردمو نشستم رو صندلدر

 ! برم؟دیحاال کجا با! امروزمو کھ با شما سوزوندم! خب؟:  پشت فرمون نشستنیشرو
 ! بھ حال من؟سوزهی دلتون نمیلیخدا وک:  دادمھی تکی بھ صندلسرمو
آخ آخ ...اونم از نوإ باردارش! دو تا زن... بھ حالتخورمیغبطھ م:  برگشت عقبفرزاد

 !!؟؟ینیبی منو مایخدا...آخ
 معلوم یکیاون ! تازه اولشھ...پدرم در اومده!  نکنھچکسی ھبیخدا نص:  زدمپوزخند

 ...خورهی حالش ازم بھم مقھی دم بھ دقمیکی نیا! کنھ؟ی مکاری کجاستو چستین
 ... اللھیبرو خونھ : دمی کشیقی عمنفس
 !!!!...ھ؟ی سومنی اطونیش:  نگام کردنھی از انیشرو

 ....مادر زنمھ: بستمچشمامو
********* 

 ! توو؟میریم:  در نگھ داشت و خم شد بھ ساختمون نگاه کردی جلونوی ماشنیشرو
بدتر از خودش گاز ! دمیبرادر زنشو د.....امیمن نم: گذاشتشوی افتابنکی عفرزاد

 ...رهیگیم
 ..؟؟یای منیشرو:  باز کردمنوی ماشدر

 !ھ؟ی برنامھ چی بگشھیم:  پشت سرم اومدنی خونھ رفتم؛ شروسمت
 نجاشمیتا ھم! شمی مزاحمت نمیاگھ کار دار...نی کردن ادرس نوشدایپ:  درو زدمزنگ

 !!دیتو و فرزاد سنگ تموم گذاشت
 تنھات گھید!!! ی دو سال مردمی بار ولت کردی...میتا اخرش باھات:  زدلبخند

 ...میذارینم
 ...ستنیفک کنم ن:  زنگو زدمدوباره

 !ده صبح کجا رفتن؟:  ساعتشو نگاه کردنیشرو
: دیچی تو سکوت کوچھ پمی مری گرفتھ ی برم کھ صدانی سمت ماشخواستم

 !!!ھھھھ؟یییک
 ...کارت دارم! عمادم...میمر -

 میمر:  شدکتری قدم نزدی شلوارش گذاشتو بی دستاشو تو جنیشرو!  کردسکوت
 ... ازتونکنمیخواھش م!  دارهازید بھ کمک شما نعما! خانوم؟

 !؟ی ھستیتو ک -
 !؟یکنیدرو باز م:  زدملبخند
 ... کھ در باز شددی لحظھ طول کشچند

 ... اعصابھ ھایب:  پشت سرم اومدنیشرو
 ....خواب بوده احتماال:  اسانسورو زدمی دکمھ
 ! ھست؟یدختر خوب:  موھاشو مرتب کردنھی تو انی شروم؛ی اسانسور شدوارد
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 ...ی با من طرفیچپ نگاش کن...ییییھ: مشت زدم بھ بازوشبا
 .... قبلنای نبودیرتیغ...خب بابا:  کرداخم

 ... داشترتیعماد غ:  زدمی تلخلبخند
 یچھ کمک:  ما سالم داددنی بود؛ با دستادهی تو راھرو امی اسانسور باز شد؛ مردر
 ! بکنم؟تونمیم

 !! تو؟می برشھینم! نجا؟یا:  بھ داخل خونھ نگاه کردنیشرو
 ...نجایھم.. شھیاگھ م...نھ:  شالشو مرتب کردمیمر

 خانوم نی ایکنی نمیمعرف...اریکام:  شلوارش گذاشتبی دستاشو تو جنیشرو
 !!!خوشگلو؟

 !!!ن؟یشرو:  کردماخم
 .... اشنا شم با خواھر خانومتخوامیم! ھ؟یچ:  بھ جانب جواب دادحق
 !!خانومت؟:  پوزخند زدمیمر

 ! خانوم شما چند سالتونھ؟میمر:  گفتعی سرنی حرف بزنم کھ شروخواستم
 !!ھ؟ی چھ سوالنیا! وااا؟: دیچی شالشو دور انگشتش پی گوشھ میمر
 !!ن؟یییشرو:  کردمو با حرص گفتمیپوف

 !!!خب خوشم اومده ازش بھ تو چھ؟!!! ھ؟؟؟یییچ:  کردنگام
ادرس :  گفتممی بھ عقب ھول دادمو رو بھ مرنویشرو...دیداختو خند اننیی سرشو پامیمر

 !!خوامی منوینوش
 !کار؟ی چیخوای منوینوش:  کردنگام

با !؟یکنی مھسا رو درک نمتی واقعا موقعمیمر!!! خوامیادرسشو م! خوامی نمنوینوش -
 ! کنھ؟کاری چخوادیم...تنھا... بچھی

 !!ی زن داردمیشن:  انداختنیی پاسرشو
 ... کنمدای مھسارو پدیمن با...کنمیخواھش م! میمر:  سرمو تکون دادمکالفھ

 !؟یکنیاذیتش م! ی کنداشیاگھ پ:  شد تو چشمامرهیخ
 ...مھی زندگیمھسا ھمھ !  اذیتش کنم؟تونمیچطور م:  زدملبخند

 !؟یپس اون زنت چ -
 !!! نھ؟ای یدی منویادرس نوش... بابااااایا:  بردم باالتر صدامو

 ... از کمکتیمرس...باشھ...باشھ: سرمو تکون دادم!  حرف نگام کردبدون
 ... مجددداری ددیبھ ام:  دستشو تکون دادنیشرو... سمت اسانسوربرگشتم

 مھسا دونمیم: ادامھ داد! ستادمی در ایجلو!  صدام زدمی اسانسور شدم کھ مروارد
 ...دمی کشنی زبون نوشریاز ز...نگرانش بودم...کجاست

 ... خانوم بگوی بھ ی رو حفظ کنی رازیخوایم:  لب گفتری زنیشرو
 !...خب؟:  گفتممی بھ مررو

 ...ایتورو خدا اذیتش نکن...دونھی نمیچکیھ...دونھی نمریام:  نگاه کردنگران
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من ؛ مھسا ... ھرسھ مون مشخص شھفی تکلخوامیم!!..ھ؟یاذیت چ:  تکون دادمسرمو
 ...و اون بچھ

 !؟یپس زن اولت چ:  جواب دادیعصب
زنش داره :  گفتمی کھ رو بھ مردی حالمو فھمنیشرو!! دادمرونی پر حرصمو بنفس

 ... خونوادش المانشی بره پشھی ھمی براخوادیم....نھ بخاطر مھسا! رهیگیطالق م
 ! نھ؟ای ی گیم:  گفتمیعصب!  منتظر نگام کردمیمر

 ماھا چھ یفھمیم! ده؟ی کشی مامانم چیدونیم!!...ره؟ی طالق بگخوادیم! گھ؟یراست م -
 !...؟یدیبھ مھسا حق نم!! م؟ی رو پشت سر گذاشتیجنگ اعصاب

 یبا شناسنامھ ! اون حامالس...دمی حق نمگھیاالن د...دمیحق نم! نھ:  شدمکی نزدبھش
 ؟؟؟ی چیعنی یفھمیم!!!! دیسف

 براش کھ سوزهیدلم م....فقط... جاشوگمیم:  و چند قطره از چشمش افتاددی لرزچونش
 !خودکار؟!!...سرنوشتش شد مثل مادرش

 دی نکنھیشماھم گر...شھیمن مجھزم ھم:  خودکار در اوردی بشی از جعی سرنیشرو
 !ست؟ی اون اشکا نفیح

 نیشرو... اومدم رونینگاھم بھ کف دستم بود؛ از اسانسور ب... آسانسور باز شددر
 ..انقد نگاش نکن...ست خودتھد...خب بابا: دستمو گرفت

 ... پاک شھترسمیم...سمی کنم ادرسو بنودای کاغذ پی:  نگاش کردمجانی ھبا
 ! شد؟یچ:  گرفتنی از ماششوی و تکدی فرزاد مارو دم؛ی کوچھ شدوارد
 یانزل...شھی مادری خالھ شیپ... کردمداشیپ:  دستمو نشون دادمکف

 میچرخی چند ماھھ ول منھیھم!! ی بره انزلکردی فکرشو میک:  زد و گفتی سوتفرزاد
 ...دور خودمون

 سر دیشما بر... تا عصر اونجاموفتمیبچھ ھا من االن راه ب:  شدم بھ ادرسرهیخ
 ...رمیمن با اتوبوس م...کارتون

 ... کردمیبدجور ھوس انزل... کم حرف بزننیبش: نی ھولم داد سمت ماشنیشرو
 ...ایکنی مگامی بد نیلیامروز خ!! ھھھ؟ییچ:  تعجب نگاش کردم کھ گفتبا

 !م؟ی بود جلو مری چایاون جلف باز:  باز کردمدرو
روبھ فرزاد ادامھ ...( خوشم اومده ازش...ھی چھیجلف باز:  فرمون نشستپشت

 !گھ؟ی دی ھستویانزل)داد
 ی منو تا ی ولدی ببرنویکار دارم تو شرکت؛ ماش...نھ جون تو: کمربندشو بستفرزاد

 ... برسونییجا
خوشحالم کھ !! ی مردیلی خیدونستیم:  جلو خم شدمو دستمو گذاشتم رو شونشبھ

 ...دارمت
 ...گھیمنم بوووق د:  زدنکشوی عنیشرو
 ...رمیتنھا م...کاراتون مھمتره...شگاهی نمایبھتره تو ھم بر: دمیخند



 98 

 نیو شرو ببر؛ مننویماش! بذار تنھا بره...نی شروگھیراست م:  سرشو تکون دادفرزاد
 ...میشی مادهی جا پی
 !! کردمداتیپ...مھسا! ی دادم بھ صندلمویتک
 

:  نگھ داشتم؛ کف دستم عرق کرده بود و نوشتھ ھا کمرنگ شده بودننوی کوچھ ماشسر
 ... رفت اسم زنھ رو بپرسمادمی...یلعنت
 دنیبا د... شدم بھ پالک خونھرهیوارد کوچھ شدمو خ... پارک کردمنوی کوچھ ماشسر

:  قرمز رنگو ھول دادمیدر رنگو رفتھ ...درش باز بود...لبام بھ خنده باز شد! ٩پالک 
 !ست؟ی خونھ نیکس!...د؟یببخش
با ! شستی می ابو سبزری شی نشستھ بود جلواطی حی گوشھ یرزنی شدم؛ پاطی حوارد
 ...سالم عرض شد! حاج خانوم؟:  گفتمی بلندتریصدا

 !؟ی کار داریبا ک...سالم:  گفتی شمالیبا لھجھ  کرد و زی بلند کردو چشاشو رسرشو
 دیببخش) دونمیاسمشو نم! یلعنت...( مممم:  بزرگ سرسبز چرخوندماطی تو حنگاھمو

 !!...د؟ی خانوم ھستدی خورشیشما خالھ 
 !!!؟ییتو شوھر مھسا: ستادی ادوی خنددی اسم خورشدنی شنبا

 ...من شوھرشم...بعلھ...بعلھ: دمیخند
 شبیپس د....ماشا... ماشا :  صورتمی رودی سمتم اومدو دستشو کشدهی کمر خمبا

 !...کرد؟ی مھیاز شوق اومدن تو داشت گر
 !االن کجاست؟... اومدمدونھینم...نھ خالھ جان: زدملبخند

 رفتھ الیبا ل...ادیاالناست کھ ب... بخوریی چای ایب..ایب: دی گرفتو سمت خونھ کشبازومو
 ...ایلب در
دو سھ سال از ... نوه مھالیل:  ادامھ دادرزنیر اوردمو وارد خونھ شدم کھ پ دکفشامو

 !!!دانشگاھم رفتھ... بلدهیرانندگ...مھسا بزرگتره
 اومد اول شیچند ماه پ...اونجا اتاقشھ: یاشاره کرد بھ اتاق!  زدمی کالفھ البخند

اتاق رفتم سمت (  بودیزن ماھ..خدا رحمتش کنھ...دهیگفت دختر خورش...نشناختمش 
 میومدی وگرنھ ممیدیبخدا ما نشن...خدا شوھرشو رحمت کنھ..زود رفت) پشت سرم اومد

 ...خدا رحمتشون کنھ... کردیلب قستیمھسا گفت ا...ییییھ... تھرون
 با یرعلی کھ امیعکس! دمی نشنرزنوی پی حرفاگھی طاقچھ دی عکس رودنی دبا

 خم شده و من دستم سمت یی چاینی مھسا با س؛ی گرفتھ بود؛ شب خواستگارلشیموبا
 !حواست با منھ؟:  شددهی کشرھنمی پنیاست! بھ عکسشدمیدستمو کش...ھینیس

 !!...؟ی بریخوای باز مای تموم شده تتیمامور: دی خنددینگاھمو د!  نگاش کردممتعجب
 !ت؟یمامور:  تعجب گفتمبا

شش ...یشش ماه خشک! ی رو ابیمھسا گفت شش ماھ.. گھیاره د:  در اتاق رفتسمت
 !!... نھ؟ای شروع شده تیماه خشک

 شروع شده...بعلھ: دمیخند
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 !!بچت پسره: ستادی در ایجلو
 !!؟یچ: دی لرزدلم
 کھ ھوس ییاز غذاھا..فھممی من میبھم نگفتھ ول...قبلنا قابلھ بودم: ادامھ داددویخند

 ...افشیق...راه رفتنش! کنھیم
 !اد؟ی میک:  تکون دادمسرمو

 !...؟ی دوس داری زھرا خانوم؛ ماھی خونھ رمیمن م...ادیاالنا م:  رفترونیاق ب اتاز
 ...دستتون درد نکنھ...بعلھ:  بلند گفتمی صدابا

...:  شدمرهیسمت پنجره رفتمو بھ رفتنش خ... بستھ شدن در اومدیصدا
 ... دخترییکجا...مھسا...مھسا
 منم یلباسا...شھیباورم نم...ھھ!  رو باز کردمی در کمد چوبدم؛ی تو اتاق چرخکالفھ
 ... لباسموکنمیعوض م...ستیبدم ن: دمی کشرونی رو از کمد بیشرتیت...اورده
من !!...خالھ جون؟: دمی شناطی بلندشو از حی باز کردم؛ صدارھنموی پی ھادکمھ
 ...اومدم
 بھ سراغم ی شادتوی عصبانجانوی مثل بغضو ھی مختلفو متضادی ھاحس
 نفسامو تند کردوی می قراریقلبم ب...ستادمیتشرتمو تنم کردمو کنار در اتاق ا...اومد

 !...حاج احمد؟!...؟یستیخالھ ن: در خونھ باز شد...کرده بود
 برگشت عیکھ سر,دی نفسامو شنیصدا...دیپشتش بھ من بودو منو ند!  اتاق شدوارد

 ... گذاشت دھنشی زدو دستاشو جلوی کوتاھغیج! سمت من
 ...تو...تو:  قطره اشک از چشمش افتادی قدم عقب رفتو ی!  قدم برداشتم سمتشی

 ...مھسا:  سمتش دراز کردمدستمو
...  یھ:  سمت خودمدمشیخواست فرار کنھ کھ دستشو گرفتمو کش! دی لرزچونش

 !!!دمیتازه بھت رس!...کجا؟...یھ
 !...؟ی کرددامی پیچطور: دی بار حرص کشدستشو

قطعا زبونم !  شدمرهی چھرش خی گونشو کنار زدم؛ بھ تک تک اعضای رویموھا
 ... الل شده بودمدمیکشی براش خطو نشون می کھ کلیمن...قفل شده بود

 !!!... نشوکیبھم نزد:  گذاشتو ھولم دادنمی سی دستشو روکف
 بھم اموی گفتن اسمش کھ دنی کلمھ از ھم جدا شد برای گفتن ی برالبام

 ...سامھ:...ختھیر
 کھ ی خانوم اجازه گرفتمیاز نس! ؟یخوای میچ!!!...ھ؟یچ!...ھ؟یچ:  حرص داد زدبا
 !...؟یینجایا

 ...اریشدم کام! می اسم نسدنی شنبا
 نکن یکار!  دراز شدهیلیزبونت خ:  بھم فشرده گفتمی دندونانی گرفتمو از ببازوشو
 ... باھات رفتار کنملمیخالف م

 ...برو) ...دیچونش لرز...( عماد...ع:  شد بھ لبامرهی خشی اشکی چشمابا
 ...شمی موونھیدارم د... مھسایواا!...بدون تو؟:  کردمبغلش
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 وونمی دیدار:  خودم جداش کردمو دستامو دور صورتش قاب کردماز
 ویراحت اومد!...م؟ی با زندگی کردکاری چیدونیم!...دم؟ی کشی چیدونیم...یکنیم

 !...اره؟) د زدمدا!!..( اره؟؟!!...؟یرفت
منو تو ...ی باشنجای ادینبا...یزن دار...تو:  دستم گذاشتی بست و دستاشو روچشماشو

 ... نسچیھ
  جدا شدنی براکنھیتقال م...زننی حرف ملمی رو کھ خالف میی لبابندمیم

 ...تمومش کن عماد...بس کن:  جدا شدو داد زدازم
) شکمشو نشون دادم!...(  بشھ؟یتمومش کنم کھ چ! ..یتو زن من:  گاز گرفتملبمو

 بگھ بابام یوقت!؟یدی میجوابشو چ!...؟یتونیم!...؟ی بزرگش کنیی تنھایخوایم
 !...کو؟

تموم ...ستمی نغتی صگھیمن د! ؟یفھمیچرا نم:  نشستنی زمی پاک کردو رواشکاشو
 ! شد

 ...میخونیخب م:  نشستمروبروش
 ...می بخونگھی باشم مغھی صخوامی نمگمیم!...م؟یبخون: نمی مشت زد بھ سبا
 ...یخوش اومد...حرفات تموم شد:  بلند شدنی رو زماز

باالخره شوھرت از ...گردمیبدون تو برنم:  دم گوشش زمزمھ کردمستادموی اکنارش
 ... اومدهتیمامور

 ی... بمونھنجایکھ باھات ا!  ندارهی مشکلاریبرا کام:  قدم عقب برداشتمی
 ... کھیفھمیم... عماد سختھیبرا...خورده

 ...ی اشغالیتو ...ادیازت بدم م: نمی بھ سدی حملھ کردو با مشت کوببھم
صبرم داره ...یدوسم دار... مھسایتو عاشقم:  بردمکتری گرفتمو صورتمو نزددستاشو
  تموم کناتویبچھ باز...شھیتموم م

 ...یاری تو کامیول...عاشق عماد بودم! اره:  شد تو چشمامرهیخ
چطور ولتون !! منھی بچھ نیا...مھسا:  شکمش گذاشتم کھ چشماشو بستی رودستمو

 !!کنم؟
 یقی گذاشتو نفس عمنشی سیدستشو رو... بستھ شدن در ازش فاصلھ گرفتمی صدابا

 ...دیکش
 نجای دو ھفتھ ایکی ادیبدم نم.... تموم شدهتمیمامور..من شوھرتم!  نرهادتی:  زدملبخند
 !...ھوم؟...بمونم

... ی کردھی براش گرشبید...چشمت روشن:  وارد اتاق شدرزنی جواب بده پنکھی اقبل
 ...ادی گفتم میدید

 ...رهیعماد داره م...نھ خالھ جون:  ازم گرفتشوی نگاه عصبانمھسا
 !!!ومده؟؟ی مادر نیری میکجا دار:  با تعجب نگام کردخالھ

مھسا متعجب نگام ( حموم....برم ,دیاگھ اجازه بد:  چنگ زدمنی زمی از رورھنمویپ
 !!...مگھ نھ مھسا خانوم؟... ھوا گرمھیلیخ)...کرد
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 :مھسا

 ... بودادی ظرفا زیخستھ شد...برو بخواب خالھ: ستادی ابو بستم؛ خالھ کنارم اریش
 !دن؟یحاج احمدو عماد خواب:  شدمرهی در اشپزخونھ خبھ

 وقتھ یلیخ...خوابھی کھ حاج احمد زود میدونیم...اره مادر:  برداشتشوی چاھینی سخالھ
  بدم بھشییمن ببرم چا...عماد تو اتاق تنھاست...دهیخواب
 !...د؟ی بمونشمی امشب پشھیم...زهیچ:  دھنمو قورت دادماب

 امی بی نذاشتی کھ تنھا بودییاون شبا! ...؟یگی مونیھذ:  کردو نگام کردزی رچشماشو
بنده خدا ھمش )  در توجھ بھ من رفت سمتیب!.....( اتاقت االن کھ شوھرت ھست؟

 کم ی امروزیجوونا... چقد مواظب غذا خوردنت بودیدیسر سفره ند...چشمش بھ توإ
 ... االنتار نھ بھ فرشبتی کردن دھینھ بھ گر! دارن

خدا ... نھیوا! کھ مرده...گفتمی مدی بایچ!! بھ غلط کردن افتادم!  ابو باز کردمریش
 ! کنم؟کاریحاال چ! مجبور شدم دروغ بگم...نکنھ
 ....می بخوریی باھم چادی باگھیشوھرت م:  وارد اشپزخونھ شدخالھ

 ... اذیتم کنھتونھی خوب میروان! دمیخند... حرصاز
 ... از راه اومده خستسششی پنی کم بشی برو ایب:  ابو بستری دستمو گرفتو شخالھ
 ...رمیخودم م...گھی ددیشما بر...زهیچ: ستادمی در اتاق ایجلو

 ... کردخی یی چازمیعز: از کرد درو بعماد
 ... بخوره تو سرمییچا:  لب گفتمری کردمو زاخم

ان شا فردا مرخص ... حاج خانومریشبتون بخ:  گرفتو رو بھ خالھ گفتدستمو
 ...میشیم

 ... بعددی دو ھفتھ بمونیکی...ذارمیمگھ من م:  سمت اتاقش رفتخالھ
 !...مگھ نھ مھسا خانوم؟...من کھ از خدامھ:  دستمو فشردعماد

 !... خوردم خوبھ؟زیبگم چ:  لب غرغر کردمریز
 ... نخورزیچ...زمینھ عز:  داخل اتاقدی و دستمو کشدیخند
 نکاراروینکن با دلم ا...مھسا:  کردیاخم مصنوع... قدم عقب رفتمی اتاقو بست کھ در
 !...؟یکنیچرا فرار م...
 !... ھتل؟یرفتیبھتر نبود م...کنمیمن فرار نم:  دھنمو قورت دادمو گفتماب
 !...چرا ھتل؟... دارمنجاروی ایوقت:  قدم سمت من اومدی

 ...ارینکن کام: دمی رفت کھ سرمو عقب کشمی روسری سمت گره دستش
 !...؟یستیمگھ ن!...ھ؟یچ: ادامھ دادم!  تعجب نگام کردبا

 ...یکنی کالفم میدار:  زدپوزخند
 ی رو از رو موھام برداشت با صدای خواستم حرف بزنم بازومو گرفتو روسرتا

 یشیم... محضرمیریاول م... تھرانمیریفردا صبح م:  گفتیکنترل شده ا
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انتظار ...واری بھ دکوبمی سرمو می کنھیمھسا گر)  شدنریاشکام سراز...(دیخورش
  ابون؟؟؟ی بچھ ولت کنم تو کوچھ خی با یدار

 ... ھم منشھی خراب ممی نسھیعماد تورو خدا ھم زندگ:  گفتمھی گربا
 ازت دل تونمینم!.. کنم؟کاریتو بگو چ...باشھ:  کردو رو موھام بوسھ زدبغلم
 ... وضعتنیمخصوصا االن با ا...بکنم

 یدلم تنگ شده بود برا!  فشردمنشی بھ عقلم غلبھ کردو سرمو تو ساحساسم
 ... اغوششیبرا...بوش
فکر فرار بھ سرت :  کمرم محکمتر کردو دم گوشم زمزمھ کردیتاشو رو دسی حلقھ

 ...دارمیتا صبح ب... تودونمویبزنھ من م
 ... شدم بھ چھرشرهی جدا کردم؛ خنشی از سسرمو
: دستمو سمت گردنش بردمو حلقھ رو لمس کردم... دور گردنش افتادری بھ زنجچشمم

 ... بودی خوبیچھ روزا
 ! ی نباشرمیمیبخدا م...مھسا: بھ لبش چسبوند!  گرفتانگشتمو

 ...ادیبارون داره م:  سمت پنجره رفتمدموی کشدستمو
 ...اره:  پشت بغلم کرداز

:  رو برداشتمییبالش و پتو... بخوابمخوامیم: دمی کشرونی خودمو از اغوشش بکالفھ
 ... اون اتاقرمیمن م

 ... عمادیاز گذشتھ !...ار؟یاز کام...!؟ی ازم بدونیخواینم: دمی پشت سرم شنصداشو
 !!!...ای نکمی نزدی مونم ولیم:  برگشتم سمتشستادمیا

 !!!...ادتھ؟ی رگاهیسھ شب تعم!! ستیبار اولت ن:  زدپوزخند
 !!شنوم؟یم: دمی گذاشتمو دراز کشنی زمی روبالشو

 ... سرتریبالش بذار ز:  گفتمعیسر! دی دراز کشنی من رو زمھی قدمچند
بعد از دوازده سال خدا منو ...عمران خوندم... سالمھ٣٢:  توجھ بھ حرف من گفتیب

 ! سرطان معده... سالم بود مادرم فوت شدستی بیوقت! ...داده بھ پدر و مادرم
 !خدا رحمتش کنھ:  بالش برداشتمو نشستمی از روسرمو

 میدگ زنی مادرم فوت شد ھمھ یوقت:  شد بھ سقفرهیخ..  سرش گذاشتری زدستاشو
 نی و اونارم کشوندم بھ اراھھیکم کم زدم بھ ب! نیفرزاد و شرو...قامیشدن رف

 نی از ھمیکی تو میبا نس...مشروب و قرصو کوفتو زھرمار... ھای و پارتایمھمون...راه
 !!!...می نسھیباردار  شدجشینت...مست بودم! اشنا شدمایمھمون

 !...کنمیعماد باور نم:  کشوندم سمتشخودمو
دوباره شدم ھمون ...بعد عقد بچھ رو سقط کرد!! مجبور شدم عقدش کنم:  زدپوزخند

 کنارم نشستھ بودو مست الدیم... کھ تصادف کردمیاون شب... اشغالاریکام
خودمو ... گرفتشی اترنمی از لبم افتادو پگارمی رو گردنم کھ سختیالکلشو ر...بود

 ...نی و پام شد انییپرت کردم پا
 !! گذشتھ رو ول کن...نیسرتو بذار رو ا:  سمتشدمی کشبالشو
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بازم دارم درجا ...خورمی ھنوزم دارم چوبشو منکھی ایجدا! ولش کنم؟:  اخم نگام کردبا
 !! بھتره االن؟میوضع زندگ! زنمیم

 ....ری بذار زنویا:  گرفتمبازوشو
خواستم ...( میخوابیباھم م...: افتادم بغلش!  سمت خودشدی حرفم دستمو گرفتو کشنیب

 ! ندارمتیکار...وول نخور) بلند شم کھ محکمتر بغلم کرد
 کھ نگاھم بھ نگاھش نشی دھنمو قورت دادمو سرمو چسبوندم بھ ساب

 !...چند ماھشھ؟: مقدمھ گفت,یب...نخوره
 !!!... ھفتھیسھ ماھو :  دادمرونی بنفسمو

 !!!... پسرهگھیخالھ م -
اغوش ...کھ عاشقشم,یارامش داشت اغوش کس!  گذاشتمنشی سی زدمو دستو رولبخند

 بدنم حس ی ارامشو با تک تک سلوالنیا...ارامش داشتو من ... کھ پدر بچمھیکس
 ! کردمیم
 برام شعر بخون-

 ستیندی رسم خوشایزندگ: گرفتمنفس
  دارد با وسعت مرگی بالو پریزندگ
  عشقی دارد اندازه یپرش
  منو تو برودادیادت از  لب طاقچھ عست،کھی نیزی چیزندگ
 ؟!!سھراب: گوشم زمزمھ کردکنار

 !....شھ؟ی می اخرش چی بھم گفتادتھی:  کردم،ادامھ دادنیی باال پاسرمو
 اوھوم-
 بھ یک! ؟یچرا بھ فکر خودت!.... مھسا؟شھی میاخرش چ! ...پرسمیحاال من از تو م -

 !...فکر منھ؟
 خواستیدلم م... خواستیدلم م...ونمدیعماد نم:  شدم تو چشماشرهی بلند کردمو خسرو

 دردا بستم تا یچشامو رو ھمھ ! عماد منم خستم...باھم! می موندیتا اخرش م
 ...کنمی میزندگ... غھیدارم با اون عماد دو ماه ص... نبودنتونمینب...نمینب
 ... جدا شممیاگھ از نس...مھسا!!....ادی از من بدت میتو کھ گفت: دی خندطنتی شبا

! ی بکششی حرف منو پدیاصال چرا با! ی طالقش بدخوامیبھ خاطر من نم:  گفتمعیسر
 ...یتو حقش...اون زنتھ
 ...خوادیطالق م...خورهیحالش ازم بھم م:  زدپوزخند
 ... موضوع جداستی...خوادیخب اگھ خودش طالق م: نشی گذاشتم رو سسرمو

 !...؟یاگھ چند ماه طول بکشھ چ:  نوازش کردموھامو
چرا :  بھ دستش زدمیکیبوس کوچ... کردمکیگرفتم و پشت دستشو بھ لبام نزد دستشو

 !...چند ماه؟
 غھی تا اون موقع صیذاریفقط بگو م...نپرس:  شد و سرمو رو بالش گذاشتزی خمین

 !...م؟یبمون
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 !..؟یگی می داریچ:  اخم نگاش کردمبا
 !...صد بار گفتم اخم نکن:  کردکی نزدمیشونی بھ پدستشو

 !..حاال بگو چرا چند ماه؟...باشھ: دمیخند
 ...نکن عماد: چشمامو بستم... تو گردنم فرو بردسرشو

 ... باردارهمینس: دی بوسگردنمو
 !...؟یچ:  باز کردمو پسش زدمچشمامو

 ..من...مھسا...دمی فھمشبید:  تکون دادسرشو
گمشو :  زدم بھ صورتشی محکمیلیدستمو باال بردمو س!!  چنگ زد بھ گلومبغض
 ...نمتی ببخوامی نمگھید...عماد

 ...میبذار باھم حلش کن: دستمو گرفت... بلند شدمنی زمی رواز
 تو یعوض...نمتی ببخوامینم...گھید:  گفتمی بلندتری شدن و با صداری سرازاشکام

 تا می بمونغھی صیگی بھ من می اومدیزن حاملتو ول کرد!! زنت حاملس! ؟یفھمینم
 !... من احمقم؟یفکر کرد!...چند ماه؟

 !...؟یریکجا م: پشت سرم اومد.. سمت در رفتمدموی کشرونی از دستش بدستمو
 ستیمن و عماد قسمت ن: شدی جملھ تو ذھنم تکرار میتنھا ...سرم داغ بود!  بودمجیگ

 ...میباھم باش
! ھق ھق کردم...زدی میلیبارون بھ صورتم س... سمت در دمی باز کردمو دواطوی حدر

 !...؟یری کجا میروان...مھسا : زدیعماد صدا م
 کردم،ی داشتم کھ فکر می ای الکھیھھ چھ دلخوش!  برمخوامیفقط م..رمی کجا مدونمینم

 ...شھی ھمی موندنش برایعنیاومدنش 
 خوامیگمشو نم...ولم کن اشغال:  بگھ ھولش دادمیزی چنکھی شد؛ قبل ادهی کشبازوم

 ...نمتیبب
 !!... بارون؟نیتو ا! ؟یری سرو وضع کجا منیبا ا:  زدداد

 ی ولدمی خوابادشی کھ با ییچھ شبھا... نھایمھم بود وضعم مرتب باشھ !  مھم بود؟مگھ
 ...اون

( تو!...؟ی بریخوایکجا م...مھسا:  ازش جدا شم کھ بازومو محکمتر گرفتخواستم
!! خوردی کھ تکون مییم بھ لبا شدرهیخ...زدی بارون مری رو کھ زییحرفا! دمی نشنگھید

 یموھا...سشوی بار دوم ثبت کردم صورت خیبرا...ذھنم عکس گرفت...بھ چاک لبش
دوباره احساسم غلبھ کرد بھ ! ندارمش؟گھید! ... دفعھ کجا فرار کنم؟نیا...نمدارشو

 دمیبوس...دمشی بوسھیبا گر!  سمت خودمدمشی گردنش حلقھ شدو کشیدستام رو...عقلم
 اونم داره دیشا!  کردمیھمراھ... بود کھ پدر بچمھنی رو کھ تنھا نسبتش با من ایمرد

 بوسھیم!  بارونریز! اطیح, کھ وسطی اوونھیبھ زن د!  منھیوونگی بھ دکنھیفکر م
: ازش جدا شدمو زمزمھ کردم!!... قبل گفت ازش نفرت دارهقھی رو؛؛؛ کھ چند دقیمرد

 ...متنفرم ازت
 !!عاشقتم:  کرد دور صورتم قابدستاشو
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! یرعلی امی مونم خونھ یم... تھرانامیفردا باھات م! عماد,تموم شد...ھھ:  زدمپوزخند
 ..ی دوروبر من بپلکیحق ندار...نشی ببای اومد بای بچت بھ دنیوقت

 بھ دنمینھ بھ اون دو!  رفتمی اھستھ ای پس زدم و سمت خونھ با قدم ھادستاشو
 گلومو خفھ یبغض تو! خودمو رسوندم بھ اتاق... کم جونمی قدم ھانینھ بھ ا...ناکجا
 ... عشق تموم شدسنیا.. اشکارو کھ نیتموم کن ا...تمومش کن!!  بسھھیگر!کردم

 !سمی رو تن خدمیچی نشستمو پتو رو پنی زمیرو
 

 :عماد
 یتک سرفھ ا... بود و خودشو زده بود بھ خوابداری بدونمی اھنگو کم کردم؛ میصدا

 ... تھرانمیدیرس!..مھسا خانوم؟: کردم و گفتم
 !!...خانومم: دستمو سمتش دراز کردمو دستشو گرفتم!... ندادجواب
 ...دمیشن: دی کشعی سردستشو

 !...؟یرعلی امیببرمت خونھ :  دادمرونی پر حرصمو بنفس
 ...رگاهی تعمرمیم:  جابجا شدی صندلیرو
 !...؟یاونجا واس چ:  کردماخم

 ... ندارمدیکل!...یرعلی امشی پرمیم -
 ... بھ خاطر بادمیترسیم...یخدارو شکر سرما نخورد:  بھش کردمی نگاھمین
 منو بھ حرف یخوای میچرا ھ!!! بس کناریکام:  گفتی حرفم با لحن تندنیب

 !!...؟یبکش
چرا !..مگھ من خواستم؟!..مگھ انتخاب من بوده؟:  بھ فرموندمی با مشت کوبیعصب

 ...!ده؟ی بھ من حق نمیچکیھ
 نیتنھا رابط منو تو ا...می تمومش کننجای ھمایب...حق با تو...باشھ:  سمت منبرگشت

 اومدنش ای قبل از دنیول! نشی ببای بیھروقت خواست!مواظبشم! ارمشی مایبھ دن..بچس
 !!... کامال جداستمونیبعدشم کھ زندگ!! یایطرف من نم

 لمی خالف میکنی ترم می جریدار...مھسا!!... جداست؟مونیزندگ: دمی خندیعصب
 زهی رو آویزی چیفقط !!!  جدامونیزندگ!!! االننیاز ھم...باشھ)داد زدم...( عمل کنما

 ...تا وقت...ی ازدواج کنی حق ندارشتھی من پی بچھ یتا وقت... گوشت کنی
 ...یری بگمی من تصمھی در مورد زندگی تونیتو نم: حرفم داد زدنیب

 حق داره یاون بچھ تا ھفت سالگ...زنمی حرف مخفھ شو دارم:  رو فرموندمیکوب
 کشمی مشی بھ اتنمی ببتی رو تو زندگی مردی ھیتا اون موقع سا!!  بمونھشتیپ

 ...تویزندگ
 ...دمی بھت نمچوقتیمن بچمو ھ!...؟یپس فکر ھفت سالھ بعدم کرد:  گفتھی گربا

تو )  نگھ داشتمنوی ماشرگاهی تعمیجلو...( چھ بھتر...باشھ: ی دادم بھ صندلھی تکسرمو
 ...یخوش اومد) چشمامو بستم...( یری پول بگی از کسی مدت حق ندارنیا

 ...ستی نیازی نچیبھ پول تو ھ:  زدپوزخند
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 ازهین... من تو شکمتھ ی بچھ یتا وقت -
 ...رفتمیم... بروی کھ بھم گفتیکاش ھمون شب اول:  باز کردنوی ماشدر
نگاش کردم و ...( ی مونیم...ان برگرده عقباگھ بازم زم:رگاهی شدم بھ در تعمرهیخ

 قطره اشک از چشمم ی...(  بدمادی یکی بھت مکانیخوای ازم موی مونیم) لبخند زدم
 ...شھیدلم برات تنگ م) افتاد

 عماد...منو ببخش: دی بارچشماش
 !!  دلشو ندارمگھیمن د...خوادی دل بزرگ مدنیبخش...کاش بشھ: دمیخند

 ... بودنتی روزای برایمرس:  سمتم دراز کرددستشو
 ...... عشقو با تو شناختمیول! ھرچند کوتاه!:  کردمکی فشردمو بھ لبم نزددستشو
کمربندمو باز کردم؛ سمت صندوق رفتم؛ چمدونشو ... شدادهی پنی از ماشدوی کشدستشو

 ...ادیربیخودت برندار؛ بگو ام...نھیسنگ: ...نی گذاشتم رو زمدموی کشرونیب
 باز نویدر ماش...لبختد زدمو چند قدم عقب برداشتم...سشی خی موندم تو چشمارهیخ

 ...دیمواظب خودتون باش: کردم
 ...قلبم جا موند....اما!  حرکت کردنیماش... فرمون نشستمپشت

 
 مھسا

 نگاھشو حس کردمو سرمو برگردوندم ی نھیسنگ!  شدمرهی خزی می روی گالبھ
 !!!یاری امشبم مھمون بکردمیفکر نم:  گفتمری رو بھ امیعصب...لبخند زد!سمتش

 ... صابخونسستی کھ مھمون نمانیپ: مانی پی دستشو گذاشت رو شونھ یرعلیام
 ... صابخونھیشی جا می ی ھر شب کھ برگھید...بعلھ:  زدمپوزخند

 ... باشندتیمھسا بھ فکر ا:  با لبخند جواب دادمانیپ
دستمو گذاشتم رو ... کھ شکمم منقبض شدعیانقد سر!  مبل بلند شدمی رواز

 !!... شد؟یچ: ستادی کنارم اریام...شکمم
سرمو تکون ... نفر نگران منو بچمھیچھ خوب کھ ...بغض کردم! شی نگرانیبرا

 ... اتاقمرمیم...ستی نیزیچ: دادم
 احمق خجالت یپسره :  اتاق رفتم؛ درو اروم بستمو غرغرام شروع شدسمت

 من محتاج یبچھ ...ھھ...رمیگی بچت بھ اسم خودم شناسنامھ می براگھیبھم م...کشھینم
 ی... پاک بودنشی سند برای!  شناسنامسیمحتاج ...اره! بغضم شکست....ی... ی

 ...مدرک با اسم پدر
مثل ھر ! ستادمی اسمش کنار پنجره ادنیبا د! نگاش کردم...دی لرززی می رولمیموبا

پرده رو ... نگاھشو دوختھ بود بھ پنجره نویبھ ماش داده بود ھیشبھ سھ ماه گذشتھ؛ تک
 کی بھ گوشم نزدلوی نگاه بھ خودش کردمو موبای...دی دوباره لرزلمیموبا...کنار زدم

پرده رو انداختمو برگشتم سمت !  خوردو باز شدر بھ دیھمزمان تقھ ا...کردم
 ... اجازه گرفتم باھات حرف بزنمریاز ام:  وارد اتاق شدمانیپ...در

 ... کھ باز اونجاستیاون عوض:  بمش لرزه انداخت بھ بدنمیصدا
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 !...د؟یداشت..یکار..ک:  محکمتر فشردملویموبا
 !الو؟: پشتمو کردم بھش!  نشستنھی ای جلوھی صندلی درو بستو رومانیپ
 ...نفساتون تنده!!!...دمی ھردوتون گوش مھی عصبی نفس ھایدارم بھ صدا -

 ...دی نداریاگھ کار واجب: سرد جواب دادمیول!  زدملبخند
بعد از ! البتھ... ببرهادی بری در امی جلوذارمیم...گرفتم.. و گوشتو مرغوهی مقدار می -
 ... مونم تا برهیمنتظر م...ی کردن اون عوضرونیب

 ...شیرتی حس خشنو غنی ای دلم قند اب شد براتو
 ...یبھتره بر...ھوا سرد شده!:  رو کنار زدمپرده

 !...ت؟یاومده خواستگار:  شلوارش گذاشتبی تو جدستشو
بچھ رو ازت ...ی ازدواج کنیاگھ بخوا:  ادامھ دادی ندادم کھ با لحن خشنجواب

 ...رمیگیم
 !...؟یکنی مدیتھد:  زدمپوزخند
 ...دهیتھد...اره:  سرشو بلند کرددوی پشت گردنش کشدستشو
جواب من نھ ...مانیاقا پ:  از گوشم فاصلھ دادملوی موبامانوی برگشتم سمت پکالفھ

 ... ازدواج کنمخوامی نمگمی بار ھزارم میبرا..إ
زحمت ...:  کردمو گفتمکی بھ گوشم نزدلوی موبامان؛ی پی توجھ بھ حال شوکھ یب

 ...دییبفرما... خانوم تو خونھ متتظرنمینس...دیدیکش
 کن خوابم رونی بمانویاون پ...شما نگران زن من نباش:  کردی مردونھ ای خنده تک

 ...االی...ادیم
اون لندھور !... داشت؟رتی فقط واس من غریام: ادامھ داد!  نگفتمو نگاش کردمیزیچ

 ... اونجاستقھیدم بھ دق
 !...؟ینگران ازدواج من!...؟یتا ک!...؟ی کندمی تھدیخوای میتا ک:  گفتمکالفھ

 برام لی اواکنمیاعتراف م:  وسط کوچھ گذاشتداشوی باز کردو خرنوی عقب ماشدر
 کھ ناعادالنھ ی اون عشقی سنگ قبر گرفتمو گذاشتم روی یول....  سخت بود یلیخ

 پسرمو دی قیول...ازدواج کن... ی ازدواج کنیخوای میبا ھر خر!...منو قصاص کرد
 ...بزن
 ! فت شدو رنیسوار ماش...الی از گوشش جدا کردو اشاره کرد بھ وسالویموبا
 !...رفت؟!..شھ؟یباور نم!!  دھنمو قورت دادماب

 ...نیاونم انقد اتش...ی روز عاشق شی کردمی کھ فکر نمی بودیانقد دختر سرد-
 یتو پسر بد...مانیپ:مانی چشممو پاک کردمو برگشتم سمت پی گوشھ اشک

 ...دور منو خط بکش...یستین
اگھ اون بچھ رو : شدکیچند قدم برداشتو بھم نزد... بلند شدی صندلی رواز

 ... بدمنجای ھمتویلی اون سیدوس داشتم تالف...ینداشت
 ...رونیبرو ب:نشی کف دستم زدم بھ سبا
 ...عاقل باش...گردهیعماد برنم-
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 .. با منھادشی!...ستیمھم ن-
 احمق بازنده یتو ...ھیمطمئنم خال: قدم عقب رفت و با انگشت بھ سرش اشاره کردچند

 ...ه چندلویعشق ک...یا
 ای نگھیلطف کن د..ی کردیادآوری کھ یمرس.. عقلمیب..اره: تخت نشستمی لبھ

 رو کھ فقط بھ فکر لذت بردن ازم ی ای سھ ماه دوستکنھی برام زنده مدنتید..نجایا
 ...ی کھ االنم دنبالشیزیچ...ی و نتونستیبود

 چرا عماد ل!! اره-
گمشو ...ھوس؟؟ اره؟..؟یاون عاشقم بود تو ج...رونیگمشو ب: حرفش داد زدمنیب
 رونیب

 نھیبھ خودت تو ا... عشق عماد و ثمرشونمیبیم: زدو سمت در رفتی صدادارپوزخند
 ...نگاه کن

 ایسخت...شھ؟ی تموم میک: بالش گذاشتمیسرمو رو!  رفترونی باز کردو از اتاق بدرو
 شھ؟ی تموم میک
 

 :عماد
کفشامو ...ومدی مونیزی تلوی خونھ روشن بود و صدای پلھ ھا باال رفتم؛ چراغااز

چشمم بھ شکمش افتاد ... بوددهی مبل دراز کشی رومینس...دراوردمو وارد خونھ شدم
 ...دمی دخترم ھندونھ خریبرا) ھندونھ رو گرفتم باال...( سالم: جلوتر رفتم! لبخند زدم

 !فقط واس دخترت؟:  مبل گرفتو نشستی بھ لبھ دستشو
 ...ونھردوت...زمینھ عز:  گرفتمدستشو
 یانقد دلم طاق باز بخوام ول...خستھ شدم! اد؟ی مای بدنیک: دی کشرونی از دستم بدستشو

 رهیگینفسمو م
 

 ...گھیچھار ماه د...شھیباالخره تموم م:  نشستمکنارش
 ...ری کورنیخاطره و بچھ ھا دارن م -

 !خب؟:  دادمھی مبل تکھی بھ پشتسرمو
 !!منم برمممم؟:  اوردکتری گذاشتو سرشو نزدنمی سی رودستشو

 !....؟ی فھمی واقعا نمایبھ اون راه ,یخودت زد:  تعجب نگاش کردمبا
 ...فقط واس خاطر تولھ...پنج ماھھ تو خونھ نشستم: بھ من, کردپشتشو
 ی احترامیبا اخرت باشھ ب:  دھنشو دم گوشش زمزمھ کردمی گذاشتم جلودستمو

 ...دمی کلمھ رو شننی ای کافی چند ماه بھ اندازه نیتو ا...یکنیم
  از خونھ موندنخورهیحالم داره بھم م...یعوض:  دھنش کنار زدی از رودستمو

 یرو...(  بروی ھرجا خواستگھیچھار ماه د:  مبل بلند شدمو سمت پلھ ھا رفتمی رواز
 خودت ی اتاق کناریری منمی ببگھی بار دی...در ضمن )  برگشتم سمتشستادمویپلھ ا
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 کھ شوھرت ی مونی میتو اتاق! بھ خوابیزنی خودتو مدونمیمن کھ م...یدونیم
 ...ھست

 !... ھمون کشتھ مرده ھات؟شی پیریچرا نم: ستادی پلھ ھا انییپا
بھوتھ !...ھ؟ی چتیحرف اصل! مینس: ستادمی اومدمو روبروش انیی رفتھ رو پای ھاپلھ
 نمیا) دادمشکمشو نشون ( ناھایا!...؟یمگھ فرصت نخواستھ بود...فرارات...اتییریگ

 .....فرصت
 دنبال فرصت فرارم!!! خوامی فرصت موندن نمگھید:  شدکی قدم نزدی

 !!... کنرونیفکر بردن دخترمو از ذھنت ب:  خم کردمو دم گوشش گفتمسرمو
از بھونھ ... بودمیعصبان! دمیوارد اتاق شدمو درو محکم کوب... ھا رو باال رفتمپلھ
 داده ری گایکھ تازگ...شنی متی کھ روز بھ روز اپدیدی جدیبھونھ ھا! می نسھی الکیھا

 دهی شنمی نسی بھ در خورد و صدای باز کردم؛تقھ ارھنموی پیدکمھ ھا...ھھ!!!بھ پام
 بی جوتو.. کشت خودشولتیموبا: شد

 !...؟ی در بزنی گرفتادی یاز ک: داخل اتاقدمی باز کردمو دستشو گرفتم کشعی سردرو
اشاره ...(  بشنومخوامینم...سسیھ: مینیگذاشتم رو ب حرف بزنھ کھ انگشتمو خواست

 ...شھیاز فردا در اون اتاق قفل م....یخوابی منجایھم) کردم بھ تخت
 !جانم؟:  پشتمو کردم بھش و جواب فرزادو دادمدم؛ی از دستش کشلویموبا

 ...ی شدری سال پی!! اشغال تولدت مبارک -
 !... بھمنھ؟کھیامروز ...یوااا:  گذاشتم پشت گردنمدستمو

 زنگ بزنم یگفتم نصف شب....می بھمن شدکی وارد قسیبعلھ با اجازتون االن دو دق -
 !! نفر باشمنیاول

 .... حرفتنی با ایحال داغونمو عوض کرد!! دمت گرم: دمیخند
برگشتم سمت ( چندتا از بچھ ھا ... منی خونھ یای شب بشھی عوض میحالت وقت -

 )...مینس
 موندم بھ حرکات رهیخ... پشتش بھ من بودکرد؛ی بودو لباس عوض مستادهی تخت اکنار

 سانسورش کنم یخوایم: دمی فرزادو دوباره شنیصدا...اوردیدستاش کھ لباسشو در م
 ! رو؟یمھمون
 ...نھ:  اومدرونی کلمھ از دھنم بیتنھا !  سر خورد بھ قوس کمرشچشمم

 ی شماره یجون تو کچلم کرده ھ...ادی بگمی ھم مھیباشھ بھ ھد! بابا دمت گرررم -
 !... با بچھ ھاکنمیپس من ھماھنگ م...باشھ...خوادیتورو م

 از گوشم لویاز دھنم خارج شدو موبا!  فعالھی شبیزی شدم و چکی نزدمی قدم بھ نسچند
 ...جدا کردم

 !...م؟ینس:  لباس خوابشو تن کنھ کھ دستاشو گرفتمخواستیم
 

 یپوری با کاله شنیشرو.. گذشت کھ در باز شدید لحظھ اچن... بھ در وارد کردمی اتقھ
 ...بچھ ھا خود آشغالش اومد: سرش داد زدیتولد رو
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 لبام خشک ی جمع لبخند روی دخترادنیبا د!  زدمو وارد خونھ شدملبخند
 بدون سانسور یفکر کردم خودت بھ فرزاد گفت: دم گوشم زمزمھ کردنیشرو....شد

 ...باشھ
 کلی و ھدهی کشی کردم نگاھمو از پاھایسع!  اومد سمتمھی ھد جواب بدم کھخواستم

 ھی خماردنی با دی کھ خودمو نبازم ولاھشی سی شدم بھ چشمارهیخ!! رمی بگزونشیم
 ی بوسھ دیدستشو دور گردنم انداختو خودشو باال کش!! ختمی بھم رشتریچشماش ب

 ...یکام دلم برات تنگ شده بود: لبم زدی رویکوتاھ
 .... چشمم بودی بود کھ مدام جلوھی ھدری تصونی عماد بودم ایوقت!  افتادادمی

خوش ..می سانسور مراسمو برگزار کنی بمیخوایبچھ ھا امشب م: رو بھ جمع گفتفرزاد
 ...دیباش

جمع .... خونھ خاموش شدی اضافی پخش شدو نور ھای بلندکی حرف موزنی گفتن ابا
 خوامیم...نمی ببایب: شددهی کشھیدستم توسط ھد...دوازده نفر.. ده دی نبود شایشلوغ

 .... نگات کنمررریس
 پام نشست و دستاشو دور گردنم حلقھ ی رویدر کمال ناباور!  نشستمی صندلیرو

 ....کنمی امشب ولت نمکھید:کرد
 ...زی برکیدو پ...یکین: گفتی بلندی صدابا
 

 ھی تکی وارد کردمو سرمو بھ صندللمیوو موباشمارشو ت... نگھ داشتمنوی در ماشیجلو
 ...دیچیدادم؛ بعد از سھ بوق صداش تو گوشم پ

 !!الو؟ -
 !!... نفساشوی سکوت کردم تا بشنوم صداگھی دی من مثل شباو
 کردن من با صدا کردنم بھ اسم ی عصبی برادهیمطمئنم روش جد!( اریآقا کام -

 شھیم! ستی خونھ نریام)... من براش فقط عمادمدونھی منکھیبا وجود ا! اریکام
 !...د؟یاری فردا بدی ببرالرویوسا

 ... باالارمیدرو باز کن ب:  گفتمی گرفتھ ای صدابا
 ...باشھ!....آخھ؟ -

 ...ی صندلی از گوشم جدا کردمو انداختم رولویموبا
خاطرات ...شدی خاطراتم زنده مذاشتمی پلھ ھا می کھ روی پلھ ھا باال رفتم؛ با ھرقدماز
 نی ھمی روری منو امیدعوا... رفتنشیخاطره !  خونھنی باھاش تو ای ماه زندگکی

 !! داشتھ برامی کھ فقط بدبختیپوزخند زدم بھ گذشتھ ا...پلھ ھا
لبام بھ خنده !!  شکمشی رودی شالشو کشی من؛ گوشھ ھادنی بود؛ با دستادهی در ایجلو

 ... بودیمامان خوشگل!  بودمشدهی دشھی مدت فقط از پشت شنیتو ا! باز شدن
 )دی خری ھاسھی گرفتن کیکرد برا,دستاشو دراز...( دستتون درد نکنھ -

 ... تو اشپزخونھذارمیم...نھیسنگ:  جواب دادمسرد
 !... کنار؟ی برشھیم:  گفتمیبا کالفگ!  تا کنار بکشھستادمی در ایجلو
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 ھجوم نیری تلخو شجاناتھی از ھییای وارد خونھ شدمو دند؛ی مکث کنار کشی کمبا
قلبم بھ تپش ... خاطره داشتای دنی کی کوچی خونھ نیھر گوشھ از...اوردن بھ قلبم

 دور کردن افکارم فقط تونستم ی کانتر گذاشتم؛ برای دستمو روی ھاسھیک!!...افتاد
 !.... کجاست؟ریام: بگم

ھ بھ  لمس اون شکم ھشت ماھی کارش وسوسھ نیبا ا!  شکمش گذاشتی رودستشو
:  گفتجانیمتوجھ حال خرابم نشدو با ھ!ستم؟یمگھ من پدر اون بچھ ن!! جونم افتاد

 داره ذوق نینوش)  شدمو اون متوجھ نشدکی قدم بھش نزدی...( یرفتن خواستگار
!! دیفھم! ... ازش ابستادمی کمتریقدم اخرو برداشتمو تو فاصلھ ...( شھیمرگ م

 ...دنیرس...بھم...باالخره)  اخرشو با ترس و اروم زمزمھ کردی جملھ دهیحالمو فھم
 منو یبھ تنھا فاصلھ !! شدم بھ شکمشرهی چشماش گرفتمو خاهی سیای از دننگاھمو

 ...برو:  شکمش گذاشتم کھ چشماشو بست و زمزمھ کردیکف دستمو رو!!....مھسا
منو ...عطا:  توجھ بھ حرفش زانو زدمو دستامو دو طرف شکمش گذاشتمیب
 !!...؟یشناسیم

 !...؟یبھتره بر:  گرفتش گفتی شونم نشستو با صدای مھسا رودست
 ...ی نشناسیحق دار...ھھ!! من پدرتم:... چسبوندم بھ شکمشسرمو

 !! کنمیعماد خواھش م -
باھات !  کنارت باشمتونستمیرو کھ م ییروزا...ازم گرفت:  بستمو ادامھ دادمچشمامو

 ...حرف بزنم
 ....عمااااد -
دوس : تو صورتش با خشم گفتمستادمویا!!.....ارمیمن کام:  گفتمی بلندتری صدابا

 ...فھمھیباالخره م...فھمھیم!...نمون؟ی فاصلھ انداخت بی بدونھ کیندار
 االن من بھ ھییتنھا!! در حق مادرش کردیچھ ظلم!  پدرشفھمھیاره م:  شد بھ لبامرهیخ

 ...خاطر اشتباه توإ
 ...برو...تمومش کن: دی گونش گذاشتم کھ سرشو عقب کشی رودستامو

 !... منو اون رفتن باشھ؟نی حرف بدی باشھیھم!... برم؟تونستمیم
 رفت کھ رهیدستم سمت دستگ!  سمت در رفتمی سستی تکون دادمو با قدم ھاسرمو
 ...دیچیو خونھ پ ھق ھقش تیصدا

 برو!!بسھ:  غرورم داد زدیول... رفتنتھی براھی گرنیا!  بردگفتی مدلم
 ! باز کردمو از خونھ خارج شدمدرو
 خاموش روشن ی صندلی رولمیچراغ موبا. دادمرونی فرمون نشستم؛ نفسمو بپشت

 ....بھ بھ:  جواب دادمعی سرنی اسم شرودنیبا د...شد
 ... مارستانی بایب!  تو؟ییکجا:  زدداد
 

 :مھسا
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انگار اشکام ... بھم وارد کردی از دلتنگیموج!  شکمم گذاشتی کف دستشو رویوقت
و تو دلم داد ...برو: چشمامو بستمو زمزمھ کردم! اتصال بودن تا ببارننیمنتظر ھم

خفھ .. بچشو از ذھنمموی نسزنمیپس م! خودمو کنترل کنمتونمی نمگھی دیبمون: زدم
 !!یستی تو مال من نزنھیم,ادی احساسم فرز بلندتر اشھیو کھ ھم وجدانمی صداکنمیم

 لرزونھی دلمو میبھ اندازه ا...( عطا:  زدو دستاشو دو طرف شکمم گذاشتزانو
 ) مھساگھی میصداش کھ وقت

 از تو براش یداریمامانش تو خوابو ب!  نشناسھ؟شھیمگھ م!...( ؟یشناسی ممنو
 ...)گھیم

 !!یبر...بھتره : شونش نشستی دستم رویول! شو داشتم نوازش کنم موھادوست
 !...؟ی نشناسیحق دار...من پدرتم:  چسبوند بھ شکممسرشو

 ) دل تنگترم نکنکنمیو ادامھ دادم خواھش م( کنمیعماد خواھش م:  تونستم بگمفقط
 ...باھات حرف بزنم!  کنارت باشمتونستمی رو کھ مییروزا...ازم گرفت -

 ...عماااد:  گفتمکالفھ
 !!)ی زننیعشق ا!  چھ عمادی باشاریچھ کام...( ارمیمن کام:  زدداد

 فاصلھ انداخت ی بدونھ کیدوس ندار:  بلند تر داد زدستادویا
 ...فھمھیباالخره م...فھمھیم!...نمون؟یب

 کھ ھمھ یستی بای کسی سختھ روبرویلیخ!!  لباشونھی چشمامو ببندم تا نبتونستمی مکاش
 شھی فقط تو آب مکردمی فکر مشھیھم!ی باھاشو سرکوب کنحس بودن... باشھاتی دنی

غرق ...توو چشماش... مردنیمقابل ا...ی خشکنیتو ھم! شمیاما من غرق م!!غرق شد
 ... تو نگاھششمیم

 ... حسمو کنترل کنمتونمی نمگھید... بمونھشتری بقھی اگھ چند دقمطمئنم
!!  در حق مادرش کردیچھ ظلم!  پدرشفھمھیم...اره: جواب دادمر؛ی با تاخگرچھ

 ... االن من بھ خاطر اشتباھھ توإھییتنھا
 سرمو ییرویاما ن... بمونم تو حصار دستاشخواستمیم!  گونم گذاشتی رودستاشو

 )شھی ھمیداد زدم بمون برا( برو...تمومش کن: دیعقب کش
 .....و رفت..... کردنگام
دستامو گرفتم .... بستھ شدن دری و بعد صدادیچی ھق ھقم تو سکوت خونھ پیصدا

 ... عاشقشمدونستی کھ میبھ شکالت! دشی خری ھاسھی شدم بھ کرهیسمت کانتر و خ
 ... جلواریچشماتو ببندو دستاتو ب★/// 

  تو دستمای نذاریزی چیعماد؛ سوسک:  بستمچشمامو
 نیاز... عمادیوااا: چشمامو باز کردم!!  تو دستم گذاشتھ شدی بستھ اد؛یخند

 بستھ یبا ! ی داری چھ خانوم کم توقعنیبب) لبامو غنچھ کردم...( آخخخخخ...شکالتا
 ...شکالت خام شدم

 نی ادمی ارزونم نخرنیھمچ...خانوم کم توقع من:  دستشو انداخت دور گردنمدویخند
 ...شکالتو
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 ... گرونھدونستمینم... بود برامدهی دوبار خریکیبابا قبال : جدا شدمازش
 کنم بھ می تقدخوامی خوندم می مطلبی...نجای انی بشایب:  سمت کاناپھ رفتودی کشدستمو
 ...عشقم

 ...نیبش:  کاناپھ نشستو اشاره کرد بھ پاشیرو
 ....شکنھیپات م:  کردماخم

فوقش پنجاه !...؟ی پامو بشکنیخوای جوجھ میتو:  سمت خودشدی گرفتو کشکمرمو
 ...گھی دییلویک

 ... تناسب دارهیلیبا قدمم خ...لوأمی ک٥٨...رینخ:  پاش نشستمرو
 بھ دمی منجاروی اشی پول پبرمی مگھیسھ چھار روز د:  فرستاد پشت شونمموھامو

 !...خوبھ؟...می بمونشتری بکمی...ریام
 !؟ی کنمی تقدیخواستی بود کھ منیمطلبت ھم:  زدملبخند
 ...نجایسرتو بذار ا:  کرد بھ قلبشاشاره

! بوم بوم: م رو قلبش؛ صدامو کلفت کردمو گفتم جمع کردمو سرمو گذاشتموھامو
 ... خودت بمھ عمادی قلبتم مثل صدایصدا...مھسا! بوم بوم...مھسا
 ...یزبون قلبمو بلد...خوبھ: دیخند
 : گفتدوی کشیقی عمنفس

 
مثل ...بگذار خودش باشد! بھ اون نچسب...! بگذار نفس بکشد!ی کرددای را کھ پجفتت

 ش؛مشتی نگھ داشتن در کف دستھای کنار ساحل را  برای باش کھ شن ھایکس
 ماندن یاگر خواست...نیی پاخورندی انگشتانش سر می شن ھا از الداندیچون م....کندینم

 یکھ اگر رفتن...  و نگران باد ھم نباشبگذار  دستت رو مقابل افق باز؛ینیشن ھارو بب
 خواستن می محبت نسکھ بھ! نھ بھ زور...ستیباشد؛ بگذار برود و اگر ماندن

 ....بماند...تو
 شکالت نیا! رمی نتونستم برات تولد بگیبھ خاطر فوت حاج:  از خودش جدا کردمنو
 ... تولدتیکادو... متننیو ا

 ...یمرس... بودمی تولد زندگنیقشنگتر:  چشمامو با خنده پاک کردماشک
 !...؟یزبون ذھنمو ھم بلد:  خنده گفتبا
  بردنی رو بھم نداد و فاصلھ رو از بیرصت حالج تعجب نگاش کردم کھ فبا

نھ بھ ...ستیاگر ماندن: از شکالت گرفتمو برگشتم سمت کاناپھ و زمزمھ کردمنگاھمو
اسمت ھمھ جا ...مینس...مینس) پوزخند زدم...(  خواستن تومیزور کھ بھ محبت نس

 ...تو خاطراتم... عماد بوداری کھ کامی وقتیحت...ھست
 

 :عماد
 داد ی واس چنمیصبر کن بب..ییییھ:  روشن کردمنوی ماشنی از داد شرومبھوت

 !؟یزنیم
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 ...د المصب حرف بزننن!...ن؟یشرو:  داد زدمد؛ی ھق ھق کرد دستو پام لرزیوقت
 ...رانمھری امارستانی بیای بشھیم...اریکام: دیچی پی فرزاد توو گوشیصدا
 !؟ حالش خوبھمینس!.. شده؟شیزینکنھ دخترم چ: دمیخند

 !... باشھ؟ایتو فقط ب -
! دیکوبیقلبم بھ شدت م... لمی موبای شدم بھ صفحھ رهی شد خدهی بوق ازاد کھ شنیصدا

 ورودم بھ یاز لحظھ ...ادی سرم میی بالیمطمئنم کھ امشب ... قلبم گذاشتمیدستمو رو
 ...زنھی نمی قلب عادنی مھسا ایخونھ 
 ی خونھ ی اخر بھ پنجره ی حرکت کرد؛ لحظھ نی رو خوابوندم و ماشی دستترمز

 ... بودستادهیپشت پرده ا!  شدمرهیمھسا خ
 .... رفتممارستانی ازش گرفتمو سمت بنگاھمو

 زد بھ مارستانی شم کھ نگھبان بادهی نگھ داشتم؛ خواستم پنوی ماشمارستانی بیجلو
 ...پارک ممنوعھ... پارک نکن اقانجایا: شھیش
 مگھ با تو یییھ:  شدم؛ پشت سرم راه افتادادهی چنگ زدمو پولمی توجھ بھش موبایب
 !....ستم؟ین

 ...ی کھیمرت:  شدم کھ نگھبان داد زداطی حی محوطھ وارد
پارک ... بھ سرم شدهی چھ خاکنمیبذار بب: دمی رفتو تو صورتش غرقشی سمت دستم

 !... داره؟یممنوعھ بذار ببرنش بھ تو چھ ربط
 ی چشمادنیدستام شل شد با د! برگشتم سمتش!...ار؟یکام:  بازم نشستی رویدست

 ...وانھید...برو بابا: نگھبان دستامو پس زد...قمیقرمز رف
 !...باشھ؟...ی قول بده اروم باشیکام:  شونم گذاشتی دستشو روفرزاد
 !...د؟ی حرررف بزنشھیم:  زدمی کالفھ البخند
 ...ھی گرری زد زنوی زمی رو من نشستدنی اومد؛ با درونی بمارستانی از در بنیشرو

 ...کردمی کھ فکرشو مھی تو اون حال بھم فھموند کھ اوضاع خرابتر ازوننی شرودنید
 !...ن؟یشرو...ش:  شدمکی بھش نزددموی کشنی رو زمپاھامو
 ی کھ مانع از ادامھ یو ھق ھق...( پدرت!... تو؟ییپسر کجا:  گذاشت رو سرشدستشو

 )حرفش شد
 !...؟یک: روبروش نشستم!...نبود؟!  بودی کلمھ کافی نیھم
 !.... بھت زنگ زد؟مینس:  نگام کردھی گربا

 ...دونمینم:  تکون دادمسرمو
 ...زنگ بزن بھش...اریکام:  کنارم نشستفرزاد
 می بھ نسیبابا چھ ربط!  شده؟یچ...دی حرف بزنایعوض:  تکون دادم و داد زدمسرمو
 !...داره؟
 فھمھینم... حالش بده دییبفرما...دییبفرما:  گفتکردنیم کھ نگام ی رو بھ مردمفرزاد

 ...گھی میچ
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 پشت سرم نوی شروی گرفتھ ی رفتم؛ صدامارستانی بلند شدمو سمت بنی زمی رواز
 ...گمی بھت مزوی من خودم ھمھ چنی بشایب... یکام: دمیشن

 ی بسترنجای رادمھر ادی جمشی اقادیببخش:  توجھ بھ حرفش سمت پذیرش رفتمیب
 !...شده؟

 ... با منای بھت بگمیمن م...اریکام:  دستمو گرفتفرزاد
سکتھ ...پدر...نیبب:  سالن انتظار بردیای سمت صندلدوی دستمو کشلمی خالف مبر

 ...کرده
 !زندس؟: نفسام تندو کوتاه!  قفل شد بھ دھنشنگاھم
بھم زنگ ... می نس؛ی جواب ندادیول...ای بھت چندبار زنگ زده گومینس:  نشستکنارم

 ...زدو گفت بابا سکتھ کرده
 !دخترم؟!..خودش کجاست؟:  مثل سنگ شده بود و بھ زحمت تکونش دادمزبونم
 ...کارت داره...  زنگ بزنیبھش :  رو زانو نشستنیشرو
 !...بابام زندس؟) داد زدم...( دی مزخرفیلی خدیدونیم: دمیخند

 ...دی رسرید:  بلند شدھی با گرنیشرو
 ....یدی رو کھ شنیزیباور نکن چ: گفتیذھنم م! تعجب نگاش کردمبا

 ... شد بھ قھقھھلیخندم تبد! دمیخند
 ...اروم باش...اریکام:  سرمو تو بغلش گرفتفرزاد
 !... کجاست فرزاد؟مینس:  گفتمھی گرنیب...ھی شد بھ گرلی تبدخندم

 یریبھم گفت باھاش تماس بگ:  دم گوشم گفتفرزاد
 بھم نیشرو...اریکام: دیچی تو گوشم پمی نسی گذاشت کنار گوشم؛ صدالوی موبانیشرو

اصلن !  بکشھنجای کار بھ اکردمیفکر نم...متاسفم...مارستانی بدهی رسریگفت پدرت د
 ....جزو برنامھ نبود

 .... برنامھ بودی کرد کلمھ زی کھ گوشامو تیزی چتنھا
 !برنامھ؟: ستادمی گرفتم و انی از شرولویموبا

 ... بودمخیمنتظر ھد... ھفتھ قبل از تصادفت من رفتم المانی! شیسھ سال پ...اریکام -
 !؟ییکجا!..؟ی حرف بزنی درستو حسابشھیم:  گفتمی کالفگبا
 ...پس دنبالم نگرد! ستمی نرانیا -

 !... چھ خبره؟نجایا!...ست؟ی نرانیا!...گھ؟ی می چنیفرزاد ا:  سمت فرزادبرگشتم
و من ...ھی ھدای سمتت امی من بای قرار شد مونییقبل اشنا!...بدم حیبذار توض...اریکام -

 خوب بود میزندگ... من باردار شدمیول...برنامھ فقط عاشق کردن تو بود! موفق شدم
قرار ... رو دوباره وارد ماجرا کردم ھیھد! خواستمی بود کھ میزیثروت اون چ...یول

 حرفا نی اززتریت...و تو...ی نباشلری کھ ھوشی وقترمی ازت وکالت بگی جوریبود 
 !ی کامل از دست بدتویاری کھ ھوشیانقد مست کن... کھیبود
بعد از دو سھ ھفتھ اونم بھم ملحق ... ھفتھ قبل از برنامھ برم المانی ازم خواست ھیھد
 !!!....یتصادف کرد! تو... اون شبیول...شدیم
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 !....م؟ی نسی کردکاریچ...تو:  چنگ زدمموھامو
 نکھی االیفرزاد با خ!یزنده بود...اما تو! ... جنازه باشمعیی نداشت تو مراسم تشیلیدل -

اونو سر راحت قرار ...یاریب,ادی بزوی ھمھ چدنشی با دیتونی معشوقت بوده و مھیھد
دوباره ! خب...ی زنده ادمی شنیوقت! ... اد؟ی مادتی دی مرکز خریاون روز تو...داد

 گھی دی کرده بودرییتو تغ... اوردمو حاملھ شدمیدشانس اول بیمثل سر...برگشتم
 از فرزاد ھیھد! شب تولدت...ی رو پس زدھیھد...یکردیمست نم...یرفتی نمیمھمون

و ... بھ اصرار دوستاتی ولی مست کنیاون شبم نخواست...خواست کھ تو تولدت باشھ
 گھید!  خونھت شب اوردتھی ھدی کھ وقتیانقد مست کرد.... معشوقت مھساادی! البتھ
نقشمو تموم ...با رقصو نازو عشوه... امضا و وکالت نامھی...ی نبوداریھوش
 ...دیپدرت امروز فھم...کرد

 ...یعوض...یعوض...ی اشغالیلیخ:  زدمپوزخند
در مورد ... بودیمرد خوب...متاسفم...وفتھی بی پدرت اتفاقیقرار نبود برا...اروم باش -

 .... نگھش دارمتونمیمتاسفم نم! دخترتم
 ...می نسکشمتیدستم بھت برسھ م...پست فطرت...یعوض:  زدمداد

ھمتون ...اشغاال: دست فرزادو پس زدم!...ار؟ی کامگھی میچ:  بازوھامو گرفتفرزاد
 ...نیھمدست

 نیزم...ی ازش خاطره داری کلدونستمیخونھ رو برات گذاشتم چون م:  داد زدمینس
 ...اریکام...خداحافظ .... بودی کاف لواسون برامیالی فشم  و ویھا

 یاز اول باز...شھیباورم نم!  شدم بھ صفحشرهی از گوشم جدا کردم و خلویموبا
تو ذھنم دو تا کلمھ ! چنگ زدنمویدستم س! نفسام سخت شد!...من باختم؟!...بوده؟

 ... سمتمدی دودمی دنویشرو... افتادمیاز بلند...افتادم!!!...دخترم...پدرم: تکرار شد
 

 :مھسا
 ... حرف بزنیرعلیتو با ام...نینوش:  رو کنار زدمپرده
 بچھ خوب یبرا...انقد جوش نزن: ستادی دستش کنارم ای توپسی چی با بستھ نینوش

 ...ستاین
جوش !!! ومدهیدو ھفتس ن:  با حرص گفتمنی گرفتمو انداختمش رو زمپسوی چپاکت
 ...  بره بھ درکگھی کھ فقط ممیرعلیام!...نزنم؟
 ... افتاده براشی اتفاقدونمیمن م:  بھ گلوم چنگ زدبغض

 ..خب موبا...اروم باش...مھسا:  دستمو گرفتنینوش
 ... ندارمی ادرسچیازش ھ! ؟یفھمیم...دهیجواب نم:  داد زدمی حرفش عصبنیب

 !...؟ی براش افتاده باشھ چیاگھ اتفاق بد...نینوش:  شدری سرازاشکام
بابا ... کنھداشی پگمی مریمن بھ ام... استراحت کنایب:  سمت کاناپھدی دستمو کشنینوش

 ...اون سرش گرمھ با زنش
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:  شکممیدستمو گذاشتم رو!  کھ بچھ تکون خوردعیانقد سر! ستادمی صاف اننشستھ
 !... افتاده؟ی زنو بچش اتفاقینکنھ برا)  ادامھ دادمنیرو بھ نوش...( ی ماماندیببخش
 ... بانیھردم از..بھ بھ!...مگھ بچھ ھم داره؟!!!! بچششش؟:  متعجب نگام کردنینوش
 ...ستیحالم خوب ن... باش تورو خدایجد...نننییینوش:  زدمداد

 !... کجا بفرستم؟روی من امیاخھ نصف شب:  سمت تلفن رفتنینوش
 بود مطمئنم روز اول وفتادهی نیاگھ اتفاق...دونمینم...دونمینم:  اشپزخونھ رفتمسمت

 ...زدی سر م بھمدویع
 ... حرف بزنیرعلی خودت با امایب:  رو تو دستش نگھ داشتی گوشنینوش

 و اروم زمزمھ ستادمیصاف ا...دیدستم بھ تلفن نرس! ی سرعت سمت تلفن رفتم ولبا
 ...نیش..نو: ..کردم
 ... ھادهی االن جواب مگھی دری بگایب!...ھ؟یچ:  با تعجب نگام کردنینوش

 تو یدرد...( ادی بیرعلیام...بگو...نیش..نو:  شدم بھ شلوارمرهی انداختم خنیی پاسرمو
 ... کنھدایبگو عمادو پ)  کھ داد زدمدیچیکمرم پ

 ایگفتم ... گفتم جوش نزنایب...زوده کھ.... زھرای فاطمھ ای:  متوجھ حال بدم شدنینوش
 ...ادی مای بچھ داره بدنای بریالو ام)  داد زدیتو گوش...( نگفتم

 !...عماد کجاست؟:  مبلو گرفتمیمبل دراز کردمو دستھ  سمت دستمو
 ...احمق بھ فکر خودتو بچھ باش: ستادی کنارم انینوش

: نی نوشرھنیچنگ زدم بھ پ! کھ دوباره شکمم منقبض شد... مبل نشستمیآروم رو 
 ...ننننییینوووشس
 ... باشیتورو خدا قو...ترسمیمھسا من م)  ادامھ دادھیبا گر...( جانم:  گرفتدستامو
( ھیخودش گر... رو گذاشتن برا مراقبتیخوب کس:  اروم شدم کھ با خنده گفتمدوباره

 ... نرهادتی...بچھ ..ساک) گفتم,ی بلندیدوباره کمرم درد گرفت کھ با صدا
 ...دی دستامو ول کردو سمت اتاق دونینوش

 رفتھ نیاز ب... عماددنیبا غم ند!  اومدن پسرمای بھ دنھیخوشحال... تند شده بودنفسام
دوس ... اسمشودمی کردم و بوسکیدستمو بھ لبم نزد... دستمی شدم بھ حلقھ رهیخ...بود

 کنارم نشستو دستمو نینوش...نفسم بره! رهیاگھ نفسش م...نباشم! ستیداشتم اگھ ن
!  خودم بودمیایتو دن... منیول! شدی مری سرازاشکاش خوردویلباش تکون م...گرفت

 جاھا یلیخ...ومدی نادمی یول... عاشق عماد شدمیک! دمی وقتا از خودم پرسیلیخ// 
 با موی کھ تو جمع بودییاون وقتا...دلمو لرزونده!حرف زدنش! دنشیخند! نگاھش

 تکرار ھکاش بش... بودی خوبیروزا!  گرفتی نگاھش چشمام مچ نگاھشو مھینیسنگ
 ...لبخندا... ھایریمچ گ...اون حرف زدنا! شن

 ....//ستمینگران باد ھم ن.. من دست پر شنمو رو بھ افق گرفتمی ولمونی بود زندگکوتاه
نخواب :  بود داد زدیرعلی شدم؛ اماری کھ بھ صورتم خورد ھوشی ایلی سبا

 میدیرس...مھسا
 ...عماد:  خشک شدمو تکون دادمیلبا
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 کنمی مداشیپ:  نگرانش نگام کردی چشمابا
 

 ...یکنی از خودت جدا نمقھی دقیاون پسملتم کھ ! بذار کمکت کنم:  دستمو گرفتنینوش
 ... ازش جدا شمتونمینم:  عطا نگاه کردمو لبخند زدمی چھره بھ

 ... جااانم خوشگل خالھیا) عطارو ازم گرفت...( نمیبده من بب:  اومد سمتممیمر
 !و کولت کنم؟ پلھ ھاریخوایم...مواظب باش :  بازومو گرفت ری زیرعلیام

 !...؟یرعلیام... تورو خدایواا: دمیخند
 ...جونم خواھر کوچولوم: دی بوسسرمو
اروم زمزمھ !  در بغض بھ گلوم چنگ زدی اللھ جلودنی پلھ ھا رو باال رفتم؛ با داروم
 !..اللھ جون؟: کردم
 یخوش اومد:  چشمشو پاک کرد و اسپندو دور سرم چرخوندی گوشھ اشک

 ... قدمش مبارک باشھ براتان شا...زمیعز
 یمن بھ زور جلو... بابااااایا:  کالفھ گفتیرعلیام! ختنی و اشکام ردی لرزچونم
 ...می رد شدی کنار بذاردیبر... گرفتھ بودمنوی ایاشکا
عماد ..پس:  گفتمریرو بھ ام...امی دنیاز ھمھ ...نھ از اثاث !  بودیخال! خونھ شدموارد

  ستی نی کھ کسنجایا.... خونھمی خونھ برمی بریتو گفت!...کجاست؟
 ...از منو تو سالمتره! نترس...حالش خوبھ:  کردو سمت آشپزخونھ رفتیپوف
 من بھ جھنم!...نھ؟ی پسرشو ببادیپس چرا نم:  کردماخم

 ...دستش بنده:  کردکی بھ لبش نزددوی کشرونی بخچالی ابو از ی شھیش
 یا: ع شد؛ اللھ عطارو بغل کرد عطا مانی ھی گری حرف بزنم کھ صداخواستم

 .... توإھی شبیرعلیام...چقد کوچولوئھ...جانم
 زشت ی بچھ نیا!  تکھیرعلیام...مادرجون:  کاناپھ نشستو با خنده گفتی رونینوش

 !...ره؟ی امھیکجاش شب
 تو اتاق میبر!...؟یچرا واساد:  اومد و دستمو گرفترونی از اشپزخونھ بیرعلیام

 ...دراز بکش
 ...یگی دروغ میدار:  پس زدمدستشو

 نیفعال فکر نکن بھ ا... استراحت کنکمی ایب: دی دستمو گرفتو سمت اتاق کشمیمر
 ...زایچ

 !... براش افتاده؟یاتفاق...میمر:  تخت نشستمی لبھ
 !!! دوستشو دارمیمن شماره ... خودمون بمونھنی بگمی مزی چی:  کنارم نشستمیمر

 ...از عماد بگو! میمر:  سرمو تکون دادمدمی فھمی کھ نمیی از حرفاکالفھ
 

 زنمی زنگ میاگھ بخوا...دونمی نمیچیباور کن منم ھ: دی کشرونی ببشی از جلشویموبا
 ...دونھی میرعلی امنی ایول...پرسمی منیشرو

 ... سمت درمیھردو برگشت...دونمیآره من م -
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از زنش کھ !...؟ی بدونیخوای میچ: واری داد بھ دشوی تکنھی دست بھ سیرعلیام
 جارو زوی عروسش ھمھ چدهیکھ د!!  از مرگ پدرشای... و در رفتھدهیپوالشو باال کش

 !...؟ی بدونیخوای میچ... دنبالشسای و پلرانھی بگم زنش اای...کرده رفتھ
از عماد : ستادمی تخت بلند شدمو روبروش ای از لبھ یرعلی امی از حرفاناباورانھ

 ...بگو
 ....ادی نمادشی یچیھ:  گرفتواری از دشویتک
 !....اد؟ی نمادشی یچیھ:  تعجب نگاش کردمبا

 رفتھ ادشی کھ دوباره ی شوک عصبی...رگاهیعماد برگشتھ تعم...مھسا:  گرفتدستامو
عماده قبل از ورود ... االن یول...بھ مرور حافظش برگرده,دی شاگفتیفرزاد م!...ھ؟یک

 ...شھیتو بھ زندگ
 ...ھی بدھیشوخ: دمیخند

 یول... از عکس العملتدمیترسیم...نتونستم بھت بگم...متاسفانھ نھ:  تکون دادسرشو
 ...ی حافظشو برگردونی تو بتوندیشا! مھسا

 ...نمشی ببخوامیم:  گفتمھی دادمو با گرھی تکنشی بھ سسرمو
 ...برمتیچند روز استراحت کن م:  رو سرم زدی ابوسھ

 !...؟ی چادی نادشیاگھ ...یرعلیام -
 عشق اعتقاد ی من بھ معجزه نکھیاول ا:  از خودش جدا کرد و با لبخند گفتمنو

 ...شھی از اول تکرار میدوباره ھمھ چ!ارهی نادی بھ یدر ثان...دارم
 

 ی از ھم خداحافظنجای افتادم کھ ھمی روزادی!  نگھ داشتمنوی ماشرگاهی تعمیروبرو
حاال زمان بھ عقب ...ی مونیزم مبا... گفت اگھ زمان بھ عقب برگرده ادمھی...میکرد

 ... بمونم باھاششھی ھمیاومدم کھ برا...اومدم کھ بمونم! برگشتھ
 یباز چ:  گفتمعی سرنی اسم نوشدنی زنگ خورد؛ با دلمی شدم کھ موباادهی پنی ماشاز

 !...شده؟
 ... کردفی باز پوشکشو کثی خورد ولرشوی االن شنیا! مھسا -

 !...؟یدونی نمنویوتقعا ا.. جاشو عوض کننیخب نوش:  کردمو گفتمیپوف
بھت گفتھ ...ھی کدوم گورستی معلوم ننجای ده روزشو انداختھ ایبچھ ...برو بابا -

 ...با عماد برگرد) شد,یجد..( مھسا!! باشم
 ...حتما... و زن داداش گلم برمقیقربون تو رف:  زدملبخند

 ...فعال... نکنشی ھندگھیخب د -
 !...گردم؟یبا عماد برم! ... روبرومدی شدم بھ در سفرهی کردمو خ از گوشم جدالویموبا

 !..ھ؟یک:  شددهیصداش شن.... برداشتمو درو زدمنی زمی از روی کوچکسنگ
 ...منم...اقا عماد:  دادمو گفتمرونی بنفسمو

 کاری چنجایمھسا خانوم ا: دیمتعجب پرس!  شد بھمرهیچند لحظھ خ! باز کرددرو
 !...د؟یکنیم
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 !...ست؟ی نادشی یعنی! دی لرزچونم
 ....اری بیصندل...دیحم:  کھ داد زددی چونمو دلرزش

 ....شھی داره تکرار مخیواقعا تار...نھ!!! دمی خندھی گربا
 !...مھسا حالت خوبھ؟: ستادی اروبروم

 !.. توو؟امی بشھیم...اره:  تکون دادمسرمو
 ...رگاهی تعمادیع شب ب موقنی ای دختر حاجسیخوب ن...نجانیبچھ ھا ا:  کرداخم

 بودم؛ از کنارس رد شدمو سمت اتاقک دهی شنشی پکسالی قای کھ دقیی توجھ بھ حرفایب
 ... رفتمینگھبان
 ...ننیبی وقت مارو باھم می نجانیبچھ ھا ا!...؟یریمھسا کجا م:  سرم اومدپشت

 ...ننیخب بب:  سمتشبرگشتم
 !..؟یگی می داریچ:  کرداخم

 بھ کنمیدارم شک م: دی دستشو کشمی وارد کھ شددم؛ی گرفتمو سمت اتاقک کشدستشو
 ...عقلت

 ھی بازنیمن ا!!!زدیکھ دوباره داشت جوونھ م,ی شدم بھ عشقرهیخ! ستادمی اروبروش
 .... دوس دارمدویجد

 .... دفعھ مطمئنم برندش منمنیا
 !!... شمکی مکانخوامیم:  شدم بھ لباش و زمزمھ کردمرهیخ

 !..م؟ی شروع کنیک...باشھ!...واقعا؟:  بھ خنده شدلی تبدتعجبش
فک : با تعجب بھ دست من نگاه کرد... قلبش گذاشتمی شدم؛ دستمو روکی نزدبھش

 !...؟یری بگادی یکی مکانیکردم گفت
 .... بمونمخوامیم...:دمیاز تھ دل خند!دمیخند
 ....شھی بفھمھ از دستم ناراحت میحاج...مھسا برو: کرداخم

 ست؟ی نادتیعماد منو : کردمبغض
خانوم مھسا ...گھی دییخب تو مھسا...؟یگی می داریچ: نگام کردمتعجب

 یدختر حاج عطا سعادت...یسعادت
بھ خس خس افتادمو از اتاقک !! رمینتونستم نفس بگ!!  کردینی سنگنمی سی رویزیچ
 ....ا؟ھوم؟ی فردا بیخوایم: زدم پشت سرم اومدرونیب
 یرعلی امیپشت فرمون نشستم و شماره !  زدمرونی برگاهی توجھ بھ حرفش از تعمیب

 .... شد؟یمھسا ؟ چ:بعد از دو بوق جواب داد....رو گرفتم
 ....ومدی نادشیمنو ....ومدی نادشی: گفتمھی گربا
 .... خونھایخب حاال ب... بابایا-

 ... فرزادو بدهیشماره : پس زدماشکامو
 ...کار؟ی چیخوایم-
 ... کمکم کنھتونھی بوده بھتر مشیمی باھاش حرف بزنم اون دوست صمخوامیم-
 ... بھت زنگ بزنھگمیاالن م...باشھ -
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 کھ عماد یی جایدر... روبرومی شدم بھ در بستھ رهی از گوشم جدا کردم و خلویموبا
 !! کھ ھستی باشھ اونخوادیحصار کرده دور خودش و نم

 آقا فرزاد؟...: نگاھمو از در گرفتم لمی موبای صدابا
 ...سالم-

 ...کنھی حال عمادو خوب میچ... اقا فرزاد: مقدمھ گفتمی دادم و بھی تکی صندلبھ
 ...فک کنم فقط شما: کردی خنده اتک

 ....اون منو نشناخت: بستمچشمامو
  عماد بود چقد رفتم سراغش تای وقتیدونیم... تورو نشناختھ؟نکھیاز...؟یخستھ شد-

 گھید... کرده بودریی تغاریکام...کنمی روزا دارم منی کھ ایمثل کار...اره؟ی بادیمنو بھ 
 ھر نیمنو شرو... منھقی رفنی بھتراری چھ عماد باشھ چھ کامیول!  قبل نبوداریاون کام
 ھی ھدیمن پا!  من بودری تقصری اخیگرچھ اتفاقا... ارهی بادی بھ تا دنشی بھ دمیریروز م
 .... دونستمی نمھی و ھدمی نسی از نقشھ یچی ھخورمی وسط اما قسم مدمیرو کش

 .... براش سخت گذشتھدونمیم:دمی کشیقی عمنفس
 یاری کامی شد ختوی بار با از دست دادن مادرش بھم ریاون ...یموندی کنارش مدیبا-

 تنھاش گھید...می بکنمیتونستی نمی ھم کارنی و منو شروشدی غرق مشتریکھ روزبروز ب
االن ) دیخند...(کردی اوضاع شما فرق میلیاالن خ! دمیدی عمادو نمچوقتیکاش ھ...نذار

 ... سر منھاری کامیای بدبختی مھ ھنمیبی مکنمیکھ دارم فکر م
 د؟یکنیاقا فرزاد کمکم م...ستی ننطوریا...نھ: زدمی تلخلبخند

 خاطره رگاهیاون از تو و تعم... بھش سر بزنشتری برگاهی تو تعمنھی اشنھادمیپ-
 ...داشت
 ...دی کھ ھستیمرس...باشھ: دادمرونی بنفسمو

 ...نھ بھتره بگم عماده...اریھمش بھ خاطر کام-
 ...ریشبتون بخ...درستھ-
 .....ریشب شما ھم بخ-

 ....امی فردا ھم بدیبا: از گوشم جدا کردملویموبا
ھ گذشت کھ در باز چند لحظ.... رو تو دستم جابجا کردمو درو با پا زدممھی قی قابلمھ

از ... تووایب:دی در کنار کشیاز جلو! لبام خشک شدی لبخند رومانی پدنیبا د! شد
 .... قرارهیرفتاراش مشخصھ ب

 ی بھ شعلھ ھارهی نشستھ بودو خشی اتیجلو!  شدمو نگاھمو چرخوندمرگاهی تغموارد
 ... غرق توو فکرشیات

 ... گذشتمیواقعا متاسفم بھ خاطر رفتارا....مھسا:دمی پشت سرم شنمانوی پیصدا
 ... کھ بھت زدمی ایلی بابت سدیببخش... نبودمری تقصیمنم ب: تکون دادمسرمو

 حرف تو یھنوزم وقت) اشاره کرد بھ عماد...( ازشگذرهی سال می...ستیمھم ن:دیخند
 ششیبرو پ...کنھی می قاطشھیم

 ...سالم: سمت عماد رفتم ی ارومیا قدم ھاب... رفتی جدا شد و سمت اتاقک نگھبانازم
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 نی زمیاز رو....(؟ی اومدی واس چنجاستی امانیپ: گرفتو دوخت بھمشی از اتنگاھشو
 و با دست آزاد بازومو گرفت دی از قابلمھ ھا رو از دستم کشیکیبلند شد و اومد سمتم 

 .... نشھداتی پنجای اگھیبرو د:دیو سمت در کش
نتونستم راحت !  گذاشتو درو باز کردنیکنار در قابلمھ رو زم.... بغض کردمدوباره

 ....دوست دارم...عماد:ازش بگذرم و از پشت بغلش کردم
 کھ دوباره داشت یخیو تار( قلبش گذاشتی شکمش برداشتو روی از رودستامو

 ....زنھی تو می قلبم برانیا...مھسا):شدیتکرار م
 امی صحبت کنم بی با حاجخوامیم:ت من و با خنده گفتبرگش!!!  اومدادشی! دمیخند

 !!.....تیخواستگار
 بابام یلعنت)  قدم ازش فاصلھ گرفتمو داد زدمی....(؟یگی می داریعماد چ: خنده گفتمبا
 ادتیچرا ...مون؟ی عاشقی روزاستی نادتیچرا ....ادی نمادتیچرا ... سالھ مردهی
 ...؟یاری تو کامستین

 ...شنوهیم...نجاستی امانیپ...سسیھ:شینی بی کردو انگشت اشارشو گذاشت رواخم
!  روشن کردمنویماش! دمی دونی در پسش زدمو سمت ماشی توحھ بھ حرفاش از جلویب

پامو !  زد بھ قلبمشی نگاه اتنی و اکنھی و نگام مستادهی کھ کنار در ادمی دنھیاز توو ا
منو بھ !  سمتشدمیدو...نگاھامون گره خورد! م شدادهی پنی ترمز گذاشتمو از ماشیرو

 ...ام؟یفردا ب!!  کنارمی بمونشھی ھمی براخوامیم: و اروم زمزمھ کرددیاغوش کش
 ...ایب...گمی میبھ حاج: کردمنیی باال پاسرمو
کھ اگھ دوباره نگاھشو پشت ... نگاش نکردمگھید!  رفتمنی جدا شدمو سمت ماشازش

 سھمت بشھ ویعاشق باش....ھیی ھجرانو جدای ھرچدمیکشی مشیبھ ات...میدیسرم م
 ...؟ی بھ معشوق نرسوی عاشق باش؟یدور

 ...!!مونوی عاشقی روزای کردمو مرور کردم خاطرات زنده ھی خونھ گرتا
 از ھم یرعلی امنویبا باز شدن در نوش!  داخل قفل چرخوندمو اروم درو باز کردمدیکل

 ...زدمی در مدیبا...دیببخش:نییشرمزده سرمو انداختم پا! فاصلھ گرفتن
عطا رو .... دلمزیعب نداره عز: شدکی مبل بلند شدو بھم نزدی از رونینوش

 ...خوابوندم
 ...دستت درد نکنھ: زدملبخند

 ومد؟ی نادشی: داد بھ مبلشوی تکیرعلیام
 ادیب) ھق ھق کردم...(رهی اجازه بگی از حاجخوادیم: نھ تکون دادمھی بھ معنسرمو

 ....یخواستگار
 ....ست؟ی نی راھچی ھیعنی... بابایا:دی دستمو گرفتو سمت مبل کشنینوش

 ...شھیزود تموم م....دی باھم بودنو بدونیقدر روزا: پاک کردماشکامو
 ....دمیفھم...مھسا: صدام زدیرعلی مبل بلند شدم کھ امی رواز

 ...عطا: سمتش، ادامھ دادبرگشتم
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نگران ... ھستمنجایبرو من ا: نگھ داشترگاهی در تعمی چلونوی ماشیرعلیام
 ادی بگھی دی کردم ھفتھ شیبھ زور راض...یگردیمطمئنم با عماد برم...نباش

 ...یخواستگار
 باز کردمو اروم بھ حصار عماد نویدر ماش... فشردمنمی زدمو عطا رو بھ سی تلخلبخند
 ...نبابا رو بھم برگردو...مامانم: عطای شدم بھ چھره رهیخ... شدمکینزد

 یچند لحظھ گذشت کھ در باز شد و قامت عشقم جلو... بھ دردمی لرزون کوبی دستابا
 ....؟یخوب...مھسا؟:در ظاھر شد

  توو؟امی بشھیم: زدملبخند
 ...دییبفرما...چرا کھ نھ:دی در کنار کشی جلواز

 ...ستی نیچکیھ: شدم رگاهی تعموارد
 ...نیا...مھسا..م:شد عطا لبخندش جمع دنیبا د!  سمتمدی بست و چرخدرو

 ... بغلش کنایب: گرفتم سمتشعطارو
 کیبھش نزد....ھ؟ی کی بچھ ھ؟یش؟کیاز کجا اورد: تکون دادسرشو

اومده پدرشو ... عطاست؟نیا...عماد) ناباورانھ نگام کرد!!(پسرمونھ...نیا:شدم
 ...اومده بھت بگھ مامانش نھ ماه فقط از تو براش حرف زده...بشناسھ

 .... منو تو؟ی ؟بچھیگی می داریچ...مھسا: قدم ازم دور شدچند
 ...ایبھ خودت ب!! من خستم...تمومش کن....عماد: داد زدمھی گربا
 کی عطا بھم نزدی ھی گردنیبا د.... کردھی شدو گرداری بلند من عطا بی صدابا

 ...مھسا ارومش کن...ارومش کن:شد
 تورو ی بھونھ ی ارومش کنم وقتنمتوی نمگھید...تونمینم...نھ: تکون دادمسرمو

 ...رهیگیم
 ...ارومش کن... مفھمھ ی نوزاد چیمھسا ٠

 ...تو ارومش کن: گرفتم سمتشعطارو
 .... ارومش کنیکنی ممی عصبانیمھسا دار: حرص نگام کردبا

داد !  و سمت در رفتمنی شده دورش گذاشتم رو زمدهیچی پی شدمو عطارو با پتوخم
 ...ببرش...مھسا:زد

اروم سر خوردمو ... دادم بھ در بستھ مویتک!!  اومدمرونی بھی باز کردمو با گردرو
و ....ستادمیاشکامو پاک کردمو ا... عطا قطع شدی ھی گریصدا!.... نشستمنی زمیرو

 ....بابا: عماد کھ داد زدادی فریصدا
 کھ سر منو عماد ی عشقھی بھ بازدمیخند!!!! دمی دھنم گذاشتمو خندی جلودستمو

 ....و حاال من امشب دوباره بھ دستش اوردم...اومد
 

 :عماد
!  تخت خواب بودنیھردو رو... شدم بھ مھسا و عطارهی از پنجره گرفتم و خنگاھمو

 ....کردی و صورتشو جمع مدادی دھنشو تکون میعطا ھرازگاھ
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مگھ ...تی عشق باشھ تو زندگنکھیا! ست؟ی ننی مگھ اھی خوشبختدم؛ی کشیقی عمنفس
 ی چند روزه نی ؛کھ امی عشقو ارزون بفروشنیارزش داره ا! م؟یچند روز زنده ا

 کھ حال ی ھمون غروبشھیکھ تھش م!... کھ شده؟یمتی بھ ھر قمی رو خوش باشیزندگ
 یو ... شدمی شبھ وارد زندگی کھ یزن باختم بھ... باختمارویکام! من...دلت ناخوشھ
 شی کھ اتیزیتنھا چ... من رفتھیوارد شدو با مست من ھیبا مست! رفتمیشبھ از زندگ

 ی کاملھ کھ بھ خاطر اشتباھات من اون قربانھی انصافیب...مرگ باباست!  بھ قلبمزنھیم
 ....شد

 ریاقامون کجا س:  مھسا دورم حلقھ شدیدستا! برگشتم سمت پنجرهدموی کشیقی عمنفس
 !....کنھ؟یم

 و ندهیآ...حالو لذتاش...گذشتھ و عبرتاش... جاھایلیخ:  دستاش گذاشتمی رودستمو
 !....شھی میبھ نظرت اخرش چ....

  ماھیمثل داستان زندگ...اخرش خوشھ...اگھ عشق باشھ:  زدلبخند
 !دم؟ی کشی چیدونیم!...ومدم؟ی از پا در می اگھ نبودیدونستیم: دمیخند

 و ی قلبھیناراحت...دخترم... شد مرگ پدرمجشینت... سختیلیخ!  بود مھساسخت
 گرفت دهی کھ نادیھمسر... کردیچی کھ سرپی فرزندیحس عذاب وجدان؛ برا....

  ھاروی از زندگیلی زد خشی کھ بھ اتی مرد پستیو ....زنشو
بھ نظرت اون پوال از !  سختھیلیخ! بگم؟یچ....ییییھ: دستاش محکمتر شدی حلقھ
 !ره؟ی منیی پاھی و ھدمی نسیگلو

 کھ من تاوان کارامو یھمونجور...دنی جا تاوانشو پس میباالخره : زدمپوزخند
 ...زامی از دست دادن عزیدر اعزا...دادم
 ...بودنت نعمتھ...یکھ ھست,یمرس...عماد:ستادی دستاشو باز کردو روبروم ای حلقھ

 شمی دلتنگت می کنارمی وقتی بده حتیلیخ!: دمی بوسشویشونیپ
 ...شھی بھت وارد می شوک عصبی وقتیحت!!!وشم نکن فرامچوقتیھ -
: مھسا رفت سمتش!  کردنھی شدو شروع کرد بھ گرداری کھ عطا بدمی بلند خندی صدابا

 !!! ھی مدلنی کرد صداش اشی کارشھی نمگھیباباست د!...جان
 ....عاشقتم) نگام کرد....( مھسا: دمی خنددوباره
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