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 «او نام به»

 

 !دلنشین و آوا خوش اما تیز و تند ، توست روح مصداق گیتارم تارهای-

 سر بر دست اگر که گیتاریست وجودت ی مردانه آن در گمانم به

 که گیتاری صدای تفاوت و آید می در صدایش شود کشیده تارهایش

 است من دستان میان در خدا ی همیشه که گیتاری و باشد تو وجود میان

 و بردارد مرا روی پیش دنیای کل تو مال   آن صدای که باشد این در

 !برساند تام جنون به مرا شیدای دل دیوانگی   اندک

 امان و داد دستم کار سازهایت افسون اما بگیرم یاد زدن ساز بودم آمده

 ...نشد خارج گلویت جز به سازی هیچ از هرگز که نوایی آن از

 روزی اگر ، نباشی روزی اگر که شد این ذکرم و فکر که منی از امان

 یک و هزار به شدی بیدار خواب از که صبح روز یک اگر ، نبینمت

 از کمی دست روزها این که عجایب شهر این از و کنی سفر قصد دلیل

 ، بکشی پس پا ندارد کرد گم آن در را خودش آلیس که عجایبی شهر آن

 !کنم؟ چه صدایت بدون و خیالت از سرشار تنهاتر خیالت با تنهای من  

 تارهای روی از دستمو فشار خودم روی نگاهش سنگینی احساس با

 ؛ شدم جا به جا جام سر و برداشتم گیتارم

 !منده گله چی از که میدونستم خوب و داشت گله رنگ نگاهش

 آموزش پیشش که ماهی هفت این طول توی و بود گیری سخت مربی

 ...بود نمونده دور چشمش از حواسیام بی این هم بار یه میدیدم
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 جز مبودی گرفته ازش تمنا و خواهش زور به سوگل با که تایمی این توی

 اعتبار مهبد ؛ بودن سوگل آشناهای از که بودن هم پسر دوتا ، خودمون

 !نمیداد وقت کسی به راحتیا این به

 من هب که داشتم انتظار ، نمیداد وقت کسی به که بودم بسته کسی به دل

 !بده؟ دل

 وقت ؛ کردم دور خودم از مزاحمو افکار و کشیدم لبم روی دندونمو

 نتیجه؟ کو اما و بود زیاد کردن فکر واسه

 ؛ میگفت راست بیامرز خدا مامانم

 یداپ برای تالش ، کنی پاک رو مسئله صورت باید غلطه چیزی وقتی

 مه اگر یا نمیده نتیجه یا نادرست ی مسئله یه برای اونم حل راه کردن

 ینع سرت موهای که وقتیه واسه وقوعش بیفته اتفاق و بشه معجزه که

 به تنسب تفاوتی بی عین در که موقعه همون درست و شده سفید دندونات

 دست خوشحالی شدت از میداد رخ واست زمانی یه اگه که اتفاقی وقوع

 اشک ای که میفرستی لعنت خودت پشت هفت به ، کردی می سکته کم

 انجام خیری کار یه ته و سر بی ی مسئله این برای تالش همه اون جای

 !بمیرم و بزارم زمین سرمو راحت خیال با الاقل االن که میدادم

 ی شیفته منو ویژگیش همین با و بود متفاوت همه با همیشه مامانم

 ...رفت که روزی از امان و بود کرده خودش

 از بدتر و زمینم روی آدم ترین غریب کردم حس رفت که روزی

 !دلم آشنای شد غریبه پشت صد که فهمیدم وقتی رو غریبگی

 ، نمیشناخت منو که اونم ، نداشتم شناختی ازش دیدنش از قبل که من

 که کرد وز وز چی دلم ی نداشته گوش کنار دور راه از دلش نمیدونم

 !من روز و حال شد این
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 عالم تو رفتم بازم ؛ بله که فهمیدم و اومدم خودم به سوگل صدای با

 !خبرم بی خودم و هپروت

 : گفت گوشم زیر و زد بهم ای سقلمه

 اروم خورد این توهماتتو اون در ببند ساعت یه بگیری جیگر جز-سوگل

 !نگاهاش با

 تمخواس و کشیدم دست بود گرفته درد سوگل ی ضربه از که پهلوم روی

 موتن کل نزدیک ی فاصله این توی اونم صداش شنیدن که بگم چیزی

 !شد رها دستم از اختیار بی گیتارم و لرزوند

 تدس چه که فهمیدم تازه و نشست گوشم توی زمین با برخوردش صدای

 !دادم آب به گلی

 خندشو داشت سعی که انداختم سوگل به نگاهی و دادم قورت دهنمو آب

 ودترز مهبد که بردارم گیتارمو و شم خم خواستم تفاوت بی ، کنه کنترل

 !داشت برش زمین روی از و شد خم من از

 خجالت روی از بالفاصله و چرخید صورتش روی تعجب با نگاهم

 ...شد متمرکز دستاش روی

 : گفت که پیچید گوشم توی صداش

 !توفیق خانوم   نیست اینجا حواست-مهبد

 ؛ گرفتم سمتش دستامو و کشیدم عمیقی نفس

 !نبود که حالی در بود ، نبود اینجا حواسم 

 یستن اینجا که حواسی که بزنه حدس میتونست ، کنار به نبودش و بود

 کجاست؟

 ...رفت صندلیش سمت بلندش همیشه های قدم با و داد دستم گیتارمو
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 یه ارب این ولی بود گرفته چشماش با حواسیام بی وسط مچمو وقتا خیلی

 !میکرد فرق چیزی

 به چیزی راجب اونم ، بود زده حرف و بود کرده عادت خرق بار این

 !آموزش از غیر

 و شتمگذا کیفش توی گیتارمو همه از زودتر کالس تایم شدن تموم از بعد

 که ییفضا اون از خواستم بهش رو ناقابل نباشید   خسته یه گفتن   از بعد

 اسمم شنیدن با که بزارم فرار به پا بود شده پس کشیدن نفس واسه هواش

 ...شدم متوقف جام سر ناخودآگاه مهبد دهن از درست اونم

 سمتم دستشو که کردم اکتفا ساده ی بله یه به و برگشتم سمتش بهت با

 : گفت و گرفت

 !بیارین تشریف لحظه یه-مهبد

 ...چرخید من روی ها بچه ی سه هر نگاه

 ، رفتم سمتش کشیدم می جلو سرم روی شالمو که حینی و شدم معذب

 !میزد دهنم توی نبضم

 همب میخواست چی یعنی ، بزنه صدا رو کسی که بود نیومده پیش حاال تا

 !بگه؟

 : گفت بالفاصله که ایستادم صندلیش کنار فاصله با

 باز حساب روت دیدم ازت که استعدادی با اول روزای همون از-مهبد

 رنزا ، کنه منع موفقیت به رسیدن از رو تو چیزی که نده اجازه ، کردم

 !کنه پرت حواستو چیزی

 میزد حرف پرتی حواس از من با که کسی ، گرفت گلومو بیخ بغض

 !هامه؟ پرتی حواس دلیل خودش که میدونست

 میکرد؟ تحسینم داشت
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 تحسین؟ و مهبد

 !بود کرده عادت خرق بدجوری امروز

 ردمک دور خودم از عمیق نفس یه با حرفاشو و نزدیکی از ناشی استرس

 رسید نمی دورتر قدم چند تا که صدایی ُولم با خودش مثل خواستم و

 !کرد خوش جا گوشم توی بدجوری خندش صدای که بگم چیزی

 با و بودم ندیده خندشو حال به تا ، بودم نشنیده خندشو صدای حال به تا

 بودم؟ شده عاشقش دل صد نه دل یک حال این

 میخندید؟ اصال اون مگه ، نبود من دل تقصیر انگار این اما

 بودم؟ ندیده من و بود خندیده مگه

 !بود نخندیده اینجا امروز به تا ، بود نخندیده

 !دوختم بهش لرزونمو نگاه و دادم خودم به کردنشو نگاه جرئت بار این

 اون از چشم داشتم سعی و لرزید می استرس شدت از چشمم مردمک

 !برندارم دلنشین لبخند

 : گفت و داد تکون سری که بود شده خیرم نگاه متوجه انگار

 قعمی نفس ، سالم میگم بهش تا که اونی روی شاگردام تموم میون-مهبد

 !بده اعتمادمو جواب ، میکنم حساب دیگه جور یه میکشه

 !کرد تسخیر وجودمو ناباوری و بهت

 من؟

 !من؟ چرا استعداد همه این میون ، آدم همه این میون

 حد از بیش من ، کرد خودش درگیر ذهنمو بدجوری جملش اول قسمت

 بود؟ کرده دقت زیادی اون یا بودم داده سوتی
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 با و لب زیر کنم نگاهش اینکه بدون و کشیدم دندونم زیر لبمو اراده بی

 : گفتم میشد شنیده سختی به که صدایی

 !هدارخدانگ ، باشین داشته خوبی روز ، بیام بر پسش از بتونم امیدوارم-

 ...رفتم در سمت و کردم تند پا اراده بی داد تکون که سرشو

 و ها نگاه طاقت کجا من ی جنبه بی دل   این ، من و نبود بحثی هیچ جای

 داشت؟ رو لعنتی اون های خنده

 همونطور و زد لبخندی ، دیدم خودم کنار سوگلو رفتم بیرون که در از

 : گفت برمیداشت قدم آموزشگاه خروجی در سمت همراهم که

 از دممر که بگو بدو نیاز میگفت بهت چی ، بخنده بلده اینم پس-سوگل

 ...فضولی

 : فتمگ میکردم بلند تاکسی واسه دستمو که همونطور و ایستادم در کنار

 ...حاال میگم بهت ، نگفت خاصی چیز هیچی-

 : گفت و کوبید بازوم به دستشو

 !بگو االن خب ، تو بگیری مرض-سوگل

 که همونطور و رفتم سمتش ، شد متوقف کنارمون رنگ زرد پژوی یه

 : گفتم سوگل به رو میکردم باز خودم واسه عقبو در

 دمکر بار حساب استعدادت روی گفت ، نگفت خاصی چیز تو جون به-

 نمیای؟ ، حرفا اینجور و

 ...داد تکون واسم دستشو و داد تکون سرشو

 کنار مشنگ یه نمیکنن باز حساب که ما رو ، شانس بده خدا-سوگل

 نم ، استعداد میشه نیست ورا و دور این اصال حواسش نشسته دستمون

 !نزاشته غرورش بگه بهت ای دیگه چیز یه میخواسته این میگم
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 : گفتم و خندیدم ریز

 آخه؟خواسته دارم کردن باز حساب جای من ، دارم قبول اینو واال آره-

 نه؟ ، نیست اینجا جاش دیده ازم کنه خواستگاری

 …داد تکون سرشو و خندید

 میرم ساسان با خونه جای به طرف همین از من ، چی پس آره-سوگل

 دیگه؟ نداری کاری ، بگیرم لباس

 ...دادم تکون سرمو و خندیدم

 !خداحافظ ، برو نه-

 فاصله ماشین از میداد تکون واسم دستشو که همونطور و خندید

 ...گرفت

 به تازه که انگار هاش تیکه و گندم یادآوری با رسیدم که خونه در دم

 ؛ زدم گره هم توی دستامو سرما از باشم اومده خودم

 !داشت بدی سوز هوا و بود پاییز اواخر

 نباشه خونه گندم میکردم دعا دعا که درحالی و کردم باز کلید با درو

 ؛ برداشتم قدم خونمون کوچیک نسبتا حیاط توی

 داشت؟ غازشو یه من صد حرفای ی حوصله کی

 با ندیدم توش رو کسی که وقتی و کشیدم سرک آشپزخونه میون

 تپش از رو گیسو صدای که کنم تند پا ها پله سمت خواستم خوشحالی

 !شنیدم سرم

 بودی؟ کجا-گیسو

 !شدم رو به رو جانبش به حق و طلبکار ی چهره با و برگشتم سمتش
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 با گندم مگه ولی ، داشتم دوستش دوست یه مثل اما نه که خواهرم مثل

 هی که میزاشت میخوند گوشش توی ساعته چهار و بیست که حرفایی

 گیتارمو و کشیدم آهی! بگذرونیم؟ دعوا و جنگ بدون خدارو روز  

 : گفتم و دادم نشونش

 !شدی؟ نیست؟نگهبون معلوم-

 توش حرص که لحنی با ، رفت ها کاناپه سمت و گرفت ازم نگاهشو

 : گفت میزد موج

 !میان اینا شیرین عمه امشب بگم بهت که گفت مامانم-گیسو

 ...شد تنگ یدونم یکی مامان   واسه دلم که کشید جوری یه" مامانمو" لفظ  

 !نمیزاشت تنهام ها غریبه این میون و میموند کاش

 ...رفتم ها پله سمت و دادم تکون سرمو

 !اومدن خوش ، خب خیلی-

 اتاق روی به رو درست که اتاقم وارد خواستم و کردم طی هارو پله

 ...شنیدم ها پله پایین از صداشو که شم بود گیسو

 !شد باز بختت شاید ، برس خودت به حسابی امشب-گیسو

 چی منظورش ، رفت فرو سرم توی پُتک مثل ایش کنایه لحن و جمله

 بود؟

 میکردم باز مانتومو های دکمه که همونطور ، انداختم تختم روی شالمو 

 : گفتم باال همون از و رفتم بیرون اتاق از

 گیسو؟ چیه منظورت-

 : گفت خنده با و انداخت باال هاشو شونه
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 یشوبق ، دیگه نپرس ، بگیرتت میخواد شده خر یکی کن فکر-گیسو

 !میفهمی خودت

 اه پله از و ندادم بروزش اما بود بریده امونمو فضولی با تؤام تعجب 

  ؛ رفتم پایین

 : گفتم ساختگی آرامش با و ایستادم کنارش

 جاهپن زنای عین   چرا ساله چهارده دختر ، چیه جریان ببینم بگو آدم مثل-

 !بندازه؟ تیکه ساله

 : گفت حرص با و گرفت ازم روشو

 واسه رو تو میخواد امشب عمه انگار ، میدونم چه ، نیاز کن ولم-گیسو

 !کنه خواستگاری شایان

 گفت؟ می داشت چی ، شد خالی دلم ته

 که منی ، باشه بوده درست شایان راجب سوگل حرفای نمیشد باورم

 !بودم گرفته شوخی به جریانو این همیشه

 : گفتم و کشیدم پشت از دستشو

 چرندیاتو؟ این میگی کجا گیسو؟از میگی چی-

 : گفت و داد بیرون حرص با نفسشو

 !میدونم چه من ، گفت نه؟مامان یا میکنی ول نیاز-گیسو

 ها پله ی نرده به دستمو ، چرخیدم مخالفش سمت و کردم ول دستشو

 ...کشیدم دندونم زیر لبمو و دادم تکیه

 بود؟ مصیبتی چه دیگه این

 : گفتم ای رفته تحلیل صدای با گیسو به خطاب
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 باشه؟ کرده قبول بابا که ممکنه چطور-

 !شدم رو به رو گندم با که بدم ادامه جملمو خواستم و چرخیدم سمتش

 خودش روی نگاهمو که وقتی و بود شده خیره بهم خرید از پر دستای با

 : گفت بلندی صدای با جا همون از و رفت آشپزخونه سمت دید

 نکنه؟خونواده قبول که چشه شایان دختر؟مگه نکنه قبول چرا وا-گندم

 و درست شغل ، داره که نداره عالی تحصیالت ، هست که نیست دار

 سرش حاال ، هست که نیست خوب مالیش وضع ، داره که نداره حسابی

 !هستی؟ ناراحتم ، شده تو عاشق خورده جایی به

 !میدویید مخم روی داشت حرفاش با معمول طبق

 : گفت که برم باال ها پله از خواستم و دادم فشار دستم توی مانتومو

 ، امشب برس خودت به حسابی ، وقت یه درنیاری بازی بچه نیاز-گندم

 !بچه نزن لگد خودت بخت به

 : گفتم بهش رو اعتنا بی

 دستت ، جون گندم شی مادر از تر مهربون ی دایه من واسه نمیخواد-

 !ندارم ازدواج قصد اصال من نکنه درد

 ...کردم رها تختم روی خودمو و بستم درو

 بود؟ مصیبتی چه دیگه این درگیری همه این میون

 واسم شده مادر از تر مهربون ی دایه چی واسه گندم که میدونستم خوب

 !بودم اضافی من فقط اینجا ،

 !چی؟ بابام ولی نمیرفت انتظاری این از بیشتر بابا زن از

 ؛ نبود کردن فکر به نیازی اصال سوال این به دادن جواب برای
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 که بسا چه داشت خوبو داماد یه های ویژگی تموم بابا نظر از شایان

 !بود کرده پر گوششو منطقیش ظاهر به حرفای با مطمئنا هم گندم

 اب فامیل توی که بود کسی تنها ، بود خوب هم خیلی ، نبود بد شایان

 و غیرمستقیم و مستقیم ، میکرد محبت من به روابط محدودیت وجود

 تیوق و بودم نکرده فکر مسئله این به منظور با هیچوقت من که البته

 !نمیگرفتم جدی و میخندیدم میگفت من به شایان احساس از سوگل

 اب آسمون تا زمین که کسی به اونم بودم باخته دل که منی به چه شایانو

 میکرد؟ فرق اون

 ی ونهخ این از نجاتم ی فرشته میشد شایان نبود لعنتی دل این اگه شاید

 عمیقی درد چه حاال اما نشد خونه من واسه دیگه مامانم از بعد که کذایی

 !بود ندهنمو باقی وقوعش تا بیشتر ساعت چند که اتفاقی ، اتفاق این بود

 ...خندش صدای ، شدن اکو سرم توی ناخواسته مهبد امروز حرفای

 میکرد؟ چیکار من با داشت خیالش ، لعنتی

 میبرد؟ کجا به منو داشت

 !میساختم دنیا یه خودم برای جملش هر از داشتم ناخواسته من

 ...میترسیدم طرفه یک عشق این عاقبت و آخر از ، میترسیدم تهش از

 ...نداشتن دردارو این تحمل توان تنها من   های شونه

 اشک ، کردم پاک انگشتام سر با اشکامو و کردم فرو بالشم توی سرمو

 ...بخره جون به مهربونی با دردامو و کنه بغلم که بود مامانم

 اون ، بود عجیب امروز مهبد   ، نمیزاشت راحتم هم لحظه یه مهبد خیال

 !نداشت اخم ، نبود همیشگی مهبد  

 بودم؟ نکرده فکر بهش حاال تا چرا
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 مثل هم نیست حواست که گفت بهم و زد صدام گله با که وقتی حتی

 !نبود عصبی و بود نکشیده هم توی اخماشو همیشه

 و خشک امروز مهبد   ، خندید من کنار و خندید ، خندید امروز مهبد  

 ...نبود عصبی

 به بازم داشتن حقیقت هم اینا ی همه اگه حتی ، گذاشتم سرم روی دستمو

 ...نداشت من به ربطی هیچ اون خوشحالی   دلیل ، نمیکرد فرقی من حال

 بود؟ ریخته ورش و دور دختر کم مگه

 داشت؟ من برای سودی چه نمیکرد اعتنا کسی به که این

 ناییواعت بی اون برای که میشد پیدا یکی هاش اعتنایی بی میون باالخره

 مهربونی مهبد همون بشه واسش و برداره جلوش نقابشو و بزاره کنار

 !بودم کشیده بیرون وجودش از تنهاییام توی من که

 از نداشتم انتظارشو چون و اومدم خودم به گندم بلند صدای شنیدن با

 ...شدم خیز نیم تخت روی ترس

 و در به خودشو داشت که قلبم روی دستمو در چارچوب توی دیدنش با

 : گفتم معترضانه و گذاشتم میکوبوند دیوار

 چیشده؟ ؛ کردی جونم نصف   جون گندم تر آروم-

 : گفت میرفت ور دامنش با که درحالی و انداخت غبغب به بادی

 ودتخ به بیشتر اینکه جای ، خواستگاریته شب امشب سرت خیر-گندم

 !ها میرسن خوابیدی؟دارن گرفتی برسی

 و کشیدم عمیقی نفس شدنم آروم واسه و کشیدم موهام روی دستمو

 !افتادم مهبد یاد لحظه همون درست
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 به که منو ندیدن مگه بعدشم منفیه جوابم میخوری؟من چیو حرص-

 برسم؟ خودم

 ...کوبید دستش یکی اون پشت دستشو و کرد نگاهم بهت با

 داری؟ سراغ شایانو از سرت؟بهتر به زده-گندم

 ددرص یه که بخورم قسم بودم حاضر ، کردم مشت عصبانیت از دستامو

 از و نیست شایان به اعتمادش و من بخاطر دلسوزیاش و حرفاش از

 وشایان از بهتر میپرسید وقتی دیگه طرف از و میگرفت حرصم همین

 !بود کشیدن زبون زیر قصدش داری سراغ

 و انداختم بهش نگاهی اعتنا بی ، رفتم آرایشم میز سمت و پاشدم جام از

 : گفتم

 وشایان خیلی اگه بگم؟شما بار چند ندارم دلسوزیتون به احتیاجی من-

 خودت دختر واسه باشه مبارک خب هستی راضی ازش و داری دوست

 ندارم ازدواج قصد من ولی خوبه هم خیلی ها باشه بد که نه ، دار نگهش

 هم االن ، میکنم صحبت باهاش خودم من که باباست مشکل هم اگه ،

 !همین فقط ، داریم مهمون چون میکنم عوض لباسامو

 هب اصال حرفام که بود پیدا صورتش حالت از ، زد کمرش به دستاشو

 !نیومده خوش مشامش

 این به چه رو گیسو هنوز خانوم نیاز سالشه سیزده من دختر  -گندم

 ، شده تموم درستم االن خوندنت جهشی سال یه اون لطف به که حرفا؟تو

 هک شو آماده ، بسه زبونی ایه؟بلبل صیغه چه دیگه ندارم ازدواج قصد

 !میرسن االن

 : گفتم تفاوتی بی با که ببنده درو خواست

 !هیفده؟ و سیزده بین هست تفاوت خیلی-
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 : گفت میگرفت فاصله در از که همونطور و داد تکون تاسف با سرشو

 !نداری خوبیو این به پسر لیاقت-گندم

 !داشت؟ گندم به ربطی چه ، نداشتم اصال ، زدم پوزخند

 دامنامو و کت از یکی انگیزه بی و کردم باز حرص با کمدمو در

 ...برداشتم

 ودوب دامنم ست که دار طرح مشکی شال یه و بستم بلندمو نسبتا موهای

 ...کشیدم روشون

 ، مداشت برش و رفتم گوشیم سمت ، بود کرده خوش جا گلوم توی بغض

 و نیاوردم طاقت هم آخر در و بزنم زنگ سوگل به که میکردم دل دل

 ...گرفتم شمارشو

 ابیحس ورش و دور که بود معلوم ، پیچید گوشی توی بالفاصله صداش

 ...رسید می گوشم به خوبی به ساسان برادرش صدای و شلوغه

 کشهمی پر واسم دلت ندیدیم که نگذشته ساعت دو هنوز که میدونم-سوگل

 !ندارم مالقات وقت اصال دیگه فعال که بگم باید ولی

 ...گرفت خندم هم حال اون توی

 ...نیست خوب حالم سوگل نریز نمک ، مرض-

 !نزاشت کم که هم اعتبار جناب ، که بودی فداتشم؟خوب چیشده-سوگل

 ...دادم قورت بغضمو

 بودم؟ خوب

 !بودن رسیده بودنم بد نهایت به حاال اما نبودم خوب اولشم از

 ...بود همرازم و دوست تنها سوگل
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 ...میدونست منو دل راز که بود سوگل فقط ته و سر بی دنیای این توی

 ...خونمون میاد شیرینم عمه امشب سوگل-

 : گفت داری خنده لحن با

 کردی؟ بُغ که بیاد میخواد ختمت مراسم واسه-سوگل

 : گفتم شک با

 !شایان واسه ، میاد خواستگاری برای-

 : پرسید گنگ

 کی؟ از خواستگاری-سوگل

 : گفتم بود کرده گیر خنده و گریه بین که لحنی با

 نیست؟ مشخص ، بابام از-

 : گفت و خندید

 !نیاز؟ کنی چیکار میخوای ، نبود حواسم اصال وای-سوگل

 !نمیدونستم درست هم خودم سوالو این جواب

 که بابا مخصوصا و وایسم آدم همه این جلوی تنه یه میخواستم چطوری

 !میشد؟ بیخیالش مگه میگرفت رو تصمیمی وقتی

 : گفتم ناراحتی با

 وایسم؟ همشون جلوی میتونم چجوری ، سوگل نمیدونم-

 : گفت بعد و کرد مکث لحظه چند

 شایانو چون من بکنی؟نیاز کاریو همچین میخوای که مطمئنی-سوگل

 !کن فکر روش بیشتر ، میگم اینو میشناسم
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 : گفتم بهت با

 یخیل ، خوب شایان ، گیره دلم من میدونی که تو ، سوگل چرا دیگه تو-

 چه به دیگست یکی پیش دلم و نمیخوامش من که وقتی ولی خوب هم

 !میخورم؟ دردش چه به من اصال یا میخوره دردم

 اگه تیح ، بگیر نظر در حالتو بهترین اصال تو ولی نیاز نمیدونم-سوگل

 هب که نمیشه حاضر وجه هیچ به عقاید اون با تو بابای هم بخوادت مهبد

 یادب کنار هم شرایطش این با اگه حتی ، بده اعصاب بی و الکلی آدم یه

 واسه که  داره دیگه مشکل تا هزار مهبد که میدونی خودت ، نمیاد که

 هک کردی فکر این به حاال تا اصال ، نیستن تحمل قابل اصال بابات

 !باشه؟ سخت چقدر میتونه مهبد با زندگی

 احقیقت از امان اما میشه بهتر حالم سوگل با زدن حرف با میکردم فکر

 !واسم نمیزاشتن خوب حال که

 : گفتم و کشیدم آهی

 ...بیخیال-

 : گفت وقفه بی

 عزیز واسم خواهرم مثل اگه که میدونی ، نشو ناراحت ازم-سوگل

 !نمیگفتم بهت اینارو نبودی

 : گفتم و کشیدم دندونم روی لبمو

 ...میدونم ، نشدم نه-

 رتپ تختم روی حرص با گوشیمو و کردم قطع تماسو خداحافظی از بعد

 ...کردم

 قرار هم کنار هاش تیکه ی همه اگه حتی ، نبود شدنی حل پازل این

 !داشت وجود گمی ی تیکه یه باز میگرفتن
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 انشای زدن   پس میومد درست نظرم به که چیزی تنها و نمیدونستم هیچی

 !بود

 مه میشدم ازدواج به مجبور و نبود زندگیم توی مهبد از اثری اگه حتی

 ...نبود واسش خوبی موقعیت االن

 توی گندم ، رفتم پایین ها پله از و کردم مرتب سرم روی شالمو

 ...بود نشسته کاناپه روی گیسو و بود آشپزخونه

 !بود کرده آرایش چقدر من برعکس   ، کردم نگاهش چشمی زیر

 وامشب کاش ، نمیاد نشه نه ساعت تا که میدونستم و بود کار سر بابا

 !بزنم حرف باهاش و کنم وقت که میومد زودتر

 !روحی بلکه ، جسمی نه ، بودم خسته

 هخست بودن تنها از ، کسی بی از ، بودم خسته دردام کشیدن دوش به از

 ...بودم

 ...دوختم چشم تلویزیون خاموش ی صفحه به و نشستم کاناپه روی

 زندگی کاش ، میشد تموم میخواستم که همونطوری و زودتر امشب کاش

 !میداد نشون بهم خوششو روی شده که هم بار یه برای

 ...کردم باز درو و رفتم سمتش آیفون زنگ صدای شنیدن با

 : گفت آخر در و کرد برانداز پامو تا سر و ایستاد کنارم گندم

 !ها نمیمردی میزدی لبات اون به خوشرنگ رژ یه-گندم

 مهمونا به گویی آمد خوش مشغول و کردم باز ورودیو در اعتنا بی

 ...شدم

 آخر در و کردم احوالپرسی و سالم باران و محمد عمو و شیرین عمه با

 !شدم رو به رو شایان با
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 ...انداخت جونم به آتیش دستاش میون شیرینی   و گل

 : گفت آروم میگرفت سمتم گلو دسته که حالی در و ایستاد جلوم

 !میاره کم چشمات جلوی زیباییش-شایان

 : گفتم بهت با و دادم قورت زور به دهنمو آب

 !ممنون-

 به خوره مثل حسی یه بلکه ، نشدم خوشحال تنها نه جملش شنیدن از

 !افتاد جونم

 ازش زیادی چیز و بودم نگرفته گرم شایان با حاال تا که درسته

 ؛ نمیکردم بینی پیش رو روزی همچین هیچوقت اما نمیدونستم

 که این البته و داشت که خوبی عمومی روابط بخاطر سوگل که هرچند

 شایان از یچیزایی میکرد کار  بود کار به مشغول شایان که شرکتی توی

 از و بودم گرفته شوخی به همیشه من اما بود گفته ، من به تمایالتش و

 ...بودم کرده گذر ساده مسئله این کنار

 ...شد اضافه جمع به هم بابا

 هم شام و بود گرفته صورت پذیرایی که حاال و بود شده سنگین جو

 !خواستگاری بحث سراغ برن که میزدم حدس بود شده صرف

 وقتی و نشه زده حرفش که داشتم دوست چقدر و داشتم بدی حس چقدر

 ...کنم ترک جمعو و پاشم میخواست دلم کرد باز بحثو سر محمد عمو که

 ...کرد جلب توجهمو مطلق سکوت اون میون صداش

 !بود مونده خیره محمد عمو دهن به چشما ی همه و بود بابا به خطابش
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 میخوام که پسر دونه یه همین و منم ، نیماجان میدونی بهتر خودت-محمد

 مهه بم و زیر از خودتون دیگه و فامیلیم که خداروشکر ، نباشه دنیاش

 ...که هم دل بحث ، دارین خبر چیز

 : گفت میکرد نگاه شایان به که همونطور و زد لبخندی

 برن بدین اجازه اگه حاال ؛ کرده گیر شما دختر پیش ما پسر دل-محمد

 !خیره ایشاال بقیش که بزنن حرفاشونو

 : داد جواب بابا

 ...میکنم خواهش ، نیست پوشیده چیزی ، جان محمد بله-بابا

 : داد ادامه و زد لبخندی من به رو و گفت اینو

 ...کن راهنمایی شایانو آقا ، باباجان پاشو-بابا

 ... بودم لبم جویدن مشغول مدت تموم

 جام از اجبارا و دوختم بهش گالیمو از پر نگاه بابا صدای شنیدن با

 ...پاشدم

 !نزدم شایان به هم بفرما یه حتی و افتادم راه اتاقم سمت

 و دنمیبری و میخندیدن ، گرفت باال بحثشون صدای ازشون شدنم دور با

یره یه تهشم و میدوختن  ...میکردن اضافه خ 

 و نظر یه خودش برای کسی هر ، من اال بودن گیرنده تصمیم همه اینجا

 !نبود من نظر شنیدن دنبال کسی و داشت تصمیمی

 ؛ نشستم تختم ی گوشه شایان به اعتنا بی و کردم باز اتاقمو در

 !نداشتم ازش خوشی دل من اما بود تقصیر بی شاید

 هک صندلی سمت دستمو که بشینه تخت روی کنارم خواست و اومد سمتم

 : گفتم و کشیدم بود مطالعم میز کنار
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 !هست صندلی-

 ...نشست روم به رو و کشید صندلیو بعد و کرد مکث کمی

 !بشنوم میخواستم اول اما داشتم حرف ، کردم سکوت

 راحت اصال بابت این از و میکردم احساس خودم روی نگاهشو سنگینی

 ...نبودم

 چشم کتش ی یقه به که همونطور و کشیدم باال دستام روی از نگاهمو

 : گفتم بودم دوخته

 خب؟-

 : گفت آروم و انداخت بهم ای موشکافانه نگاه

 ناراحتی؟ چیزی از-شایان

 : گفتم و انداختم باال هامو شونه

 !اومدی؟ من حال پرسیدن واسه شما ، باشم شاید-

 : گفت مهربونتری لحن با و زد لبخند

 ، مبود تو نبودم شما قبال راستی ، مهمه خیلی واسم حالت ولی نه-شایان

 شده؟ عوض چی

 ...دادم تکون سرمو

 به و اینجا اونم حضورتو خاطر همین به درست و نشده عوض چیزی-

 !نمیفهمم منظور این

 : زد لب تعجب با

 !دارم عالقه بهت وقته خیلی من که میدونی تو چی؟نیاز یعنی-شایان

 ...انداختم وقفه حرفش میون حرکتم این با و گرفتم باال دستمو
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 !صراحت این و شدت این به نه ، نرو تند-

 !زد لبخند

 فکرشو که اونی از شدیدتر و صراحت این به ، بدون حاال خب-شایان

 !میکنی

 ولی میکرد نرم دلمو مرد این مهربون لبخند ، کردم نگاهش ناراحتی با

 میشد؟ سرش کجا لطافت و نرمی بود گیر دیگه جای که دلی

 !میفهمید؟ کجا دیگرو یکی عشق و عالقه

 ...ولی-

 : زد لب بعد و کرد مکث لحظه چند ، دوخت بهم نگرانشو نگاه

 نیاز؟ چی ولی-شایان

 ...کشیدم دندونم زیر لبمو

 !نبود من کار   شکستن دل

 روت دقیقی شناخت من ، هستی خوبی مرد تو ، میگم دلم ته   از شایان-

 !داری منو از بهتر لیاقت تو ، ندیدم ازت بدی هیچ ولی ندارم

 : گفت بهت با ، شد متمایل سمتم و گذاشت پاش روی دستشو

 تو؟ از بهتر-شایان

 : گفتم صراحت با و دادم تکون سرمو

 !نه که چرا-

 : گفت جدی لحن با

 یازن نداره وجود واسم تویی از بهتر یعنی میخوام رو تو من وقتی-شایان

 !نمیخوای منو تو ،
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 ...فشردم دستم کف ناخنامو و انداختم پایین سرمو

 روزی یه شاید ، نمیکنم خوشبخت رو تو من ، شایان زوده من واسه-

 !نیستی تو اون اما باشم خوب یکی واسه بتونم

 ...داد بیرون صدا با نفسشو

 !گیره دلت-شایان

 !ایستاد تپیدن از لحظه یه واسه قلبم

 ، کسی اون که بسا چه ، میومد بار به رسوایی چه میفهمید کسی اگه

 !میبود شایان

 : گفتم و دادم تکون شدت به سرمو

 !نکن اشتباه نیست اینطور اصال ، نه نه-

 : گفت و زد زل چشمام به

 !میفهممت ، نیاز میفهممت من-شایان

 : گفتم تندتری لحن با همین بخاطر و شدم عصبی

 دومیش تو که فهمیده منو کی جماعت این منو؟توی میفهمی کجا از د  -

ی  میگی االن که میکنی سر داری چجوری پرسیدی ازم باشی؟ک 

 میفهممت؟

 : گفت ناراحتی با و انداخت پایین سرشو

 نزدیک منو اگه ، نپرسیدم چیزی ازت و نشدم نزدیک بهت اگه-شایان

 وگرنه واست درنیارن حرف که بوده خودت بخاطر فقط ندیدی خودت

 ، نمیفهممت قبول ، چیه حالت ببینم که بوده روت دور از همیشه چشمام

 !نیاز بفهممت بزار

 ...بود شده سخت واسم زدن حرف ، دادم قورت بغضمو
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 !شایان ندارم دوست من-

 : زد لب ناراحتی با

 !بده فرصت بهم ، میدونم-شایان

 : گفتم جدیت با و دادم تکون سرمو

 !کنم ازدواج نمیخوام-

 : گفت حالت همون با

 نارمک فقط تو ، میدونم دیگه اینو نمیگذره خوش بهت اینجا ، نیاز-شایان

 !نیستن هم عاشق اول روز از که همه ، دارم دوست من ، باش

 ، شکستن دل از ناراحت و ممانعت از بودم خسته ، میگرفت داشت نفسم

 !کرد دیوونم و زد آخرو تیر هم شایان آخر ی جمله

 یالپوشون توی عجیبی سعی و نمیومد خوشم کسی دلسوزی از هیچوقت

 ...داشتم دردام

 دست ، نیستم میکنی فکر تو که آدمی اون من ، شایان شو بیخیال-

 !بردار

 : گفت جدیت با و داد تکون سرشو

 !برنمیدارم دست-شایان

 ...انداختم باال هامو شونه

 ...منفیه جوابم من ، برندار دست-

 !داییه جواب آخر جواب-شایان

 ...کردم نگاهش بهت با

 ...لرزید دلم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  24  

 : گفتم قبل از تر آروم و نیاوردم خودم روی به اما ترسیدم

 تدوس و راضیی بدبختیم؟اگه به داری؟راضیی دوسم منو نمیگی مگه-

 !ندارم حرفی دیگه حده این در داشتنت

 : گفت و پاشد جاش از

 !میکنم خوشبختت ، نمیکنم بدبختت-شایان

 بیرون ازش بزنم حرفی کنم فرصت اینکه از قبل و کرد باز درو

 ...رفت

 بود؟ مصیبتی چه دیگه این ، نداشتن حرکتو توان پاهام

 انعشق و میکردم صحبت بابا با باید ، کشیدم دست صورتم روی کالفه

 ...میکردم

 ینا بر بنا و بود شده گرفته تصمیم من از نظرخواهی بدون معمول طبق

  که بود

 !اینجا بیان تر جدی حرفای زدن برای هم رو دیگه شب   یه اینا عمه

 شمامچ با بابارو اتاق و رفتم بیرون اتاقم از اجبارا   اما نداشتم خوشی حال

 ...گرفتم نشونه

 هک میزدم حدس ، نبود بابا از خبری و بود مشغول آشپزخونه توی گندم

 ...باشه خوندن کتاب مشغول معمول طبق

 ...زدم در به ای تقه و ایستادم اتاقش در کنار

 !گفت داخلی بیا ، بالفاصله

 ؛ شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس

 یونم قطور   کتاب صفحات به و بود نشسته اتاق ی گوشه ی کاناپه روی

 ...بود زده زل دستش



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  25  

 هک تعجبی اندک عین در و نشوند لباش روی کمرنگی لبخند دیدنم با

 : گفت داشت

 !دخترم بشین-بابا

 ...نشستم اتاق وسط   ی دونفره تخت ی لبه و رفتم سمتش

 وسکوتش وقتی اما کنه باز بحثو و بگه چیزی خودش که موندم منتظر

 : گفتم آروم دیدم

 ...امشب خواستگاری   راجب ، بابا-

 !میکشیدم خجالت که البته و داشتم تردید ، کردم سکوت

 ...کرد نگاهم پرسشگرانه و گرفت روش جلوی کتاب از چشم

 خب؟-بابا

 عنوان هیچ به اینو و میکردم گم پامو و دست نگاهاش زیر داشتم

 ؛ نمیخواستم

 صدام توی جرئتمو تموم   همین بخاطر نبود کردن دست دست جای

 : گفتم و ریختم

 !نخواستین نظرمو من از شما-

 ...گذاشت میز روی و بست کتابو

 چیه؟ نظرت-بابا

 رو و میدونه چیزی یه که بود پیدا حرفاش لحن از ، انداختم پایین سرمو

 ! نمیکنه

 ...بود گفته بهش گندم حتما

 …بابا نیستم راضی-
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 : گفت خونسردی با و گرفت ازم نگاهشو

 !داری؟ هم ای کننده قانع دلیل نظرت برای-بابا

 ...دادم تکون سرمو

 !بدم تحصیل ادامه دارم قصد-

 : گفت بالفاصله

 !نداره مشکلی موضوع این با گفت که شایان-بابا

 !بودم خورده بست بن به

 : زدم لب تردید با 

 ...نیست باهاش دلم من...من-

 : گفت و زد سطحی لبخند

 !میشه گیرش هم دلت-بابا

 بابا و بود افتاده میترسیدم ازش که اتفاقی همون درست ، بود فایده بی

 ...بود گرفته تصمیمشو

 ...کنم ازدواج نمیخوام من ، بابا نمیشه-

 ...رفت اتاق ی گوشه کوچیک ی کتابخونه سمت و پاشد جاش از

 چند اام ندونی قدرشو االن شاید ، توئه برای انتخاب بهترین شایان-بابا

 ، مبرنمیگرد تصمیمم از که میدونی ، نیاز میکنی تشکر ازم دیگه سال  

 و بری که بهتره هم االن ، نمیگیرم فکر بدون رو تصمیمی هیچ چون

 !کنی استراحت

 کنم؟ سکوت مقابلش در میتونستم مگه ، کردم نگاهش بهت با

 ...من بابا ولی-
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 : گفت قبل از بلندتر صدایی با و کرد قطع حرفمو

 !والسالم-بابا

 هیچ بدون و پاشدم جام از دلخوری با ، بود بسته تنفسمو راه بغض

 ...شدم خارج اتاق از حرفی

 ینکها از قبل و گرفتم دهنم جلوی دستمو ، شکست بغضم بستم که درو

 ...کردم تند پا ها پله سمت بشه متوجهم کسی

 داشت؟ وجود مگه هم من بخت از تر شوم

 ...شدم مچاله خودم توی و کشیدم دراز تختم روی

 ...کنه آرومم که نداشتم هیچکسو و بود بد حالم

 میدونست؟ چی بابا

 !میدونست؟ نبود اینجا اما بود من مال که دلی از چی

 ؛ نمردم اما زدم زار ، کردم گریه ، کردم بغض

 ...شم زنده مردن دوباره برای و بمیرم تنهایی درد از بار هزار تا نمردم

یر خودم عالم توی  ...رسید گوشم به گوشیم صدای که میکردم س 

 و میدیدم تار ، کردم پاک اشکامو دستم پشت با و کشیدمش خودم سمت

 !سو کم

 مینچند برای رو بود افتاده گوشیم ی صفحه روی که ناشناسی ی شماره

 بازش و زدم گوشیمو رمز نیاوردمش یاد به که وقتی و خوندم بار

 ...کردم

" !دارم دوست یواشکی: " بود نوشته که کرد جلب توجهمو پیامش متن

 درست از که وقتی و کشیدم دست اشکم از پر چشمای روی بهت با

 !زدم تماسو ی گزینه وقفه بی شدم مطمئن دیدنش
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 !داد تماس رد بعد و خورد بوق تا دو

 زا منظورش اصال یا باشه میتونست کی ، نمیکرد خطور ذهنم به هیچی

 !بود؟ چی جمله این

 !نه شایان ، گرفتم بغل زانوهامو و شدم نیمخیز تختم روی

 !نیست شایان طرف از پیام این که بودم مطمئن

 "شما؟: " نوشتم واسش

 عتسا نیم از بیشتر ، دوختم گوشیم ی صفحه به کالفگی با نگاهمو

 !نبود کار در جوابی و بود گذشته

 عسلی روی گوشیمو و انداختم نگاهی میداد نشون رو دو که ساعت به

 !بود شده اشتباهی شاید اصال ، گذاشتم تختم کنار

 !پروندم جا  از گوشی صدای که میرفتن هم روی داشتن تازه چشمام

 وشیموگ نمیومد یادم پیش دقیقه چند از چیزی که حالی در و کشیدم پوفی

 ...انداختم نگاهی صفحش به و گرفتم دستم توی

 ...کردم باز پیامو حرکت یه با و اومد یادم چیز همه تازه شماره دیدن با

 !"نیازم بخیر شب ، میفهمی باالخره"

 اشتباهی هیچ بودم مطمئن که حاال و زدم زل گوشی ی صفحه به بهت با

 و رگمسرد و گزاشتم کنار گوشیمو بدم جوابی پیام به اینکه بدون نشده

 ...کشیدم سرم روی پتومو کالفه

 رس معمول طبق بابا ، رفتم پایین ها پله از و انداختم شونم روی کولمو

 ...مدرسه گیسو و بود کار

 فتمگ بخیری صبح بود مشغول که گندم به خطاب و رفتم آشپزخونه سمت

 : گفت و داد جواب بالفاصله که
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 !برگرد زود امروز ، بخیر صبح-گندم

 میرفتم در سمت که همونطور و گرفتم خودم واسه پنیر و نون لقمه یه

 : گفتم

 !حاال؟ چرا ، دیگه میام شه تموم کالسم-

 : گفت و ایستاد آشپزخونه در کنار  

 !باش خونه ظهر از قبل ، جایی بریم قراره-گندم

 چه خودش واسه دوباره باز نبود معلوم ؛ شدم کفشام پوشیدن مشغول

 !ریخته ای برنامه

 ...خداحافظ باشه-

 ...شدم پیاده آموزشگاه در کنار

 دبو ممکن جای ترین کن خورد اعصاب شرایط این توی کنکور کالس

 !نگذشتم خیرش از شده که هم خونه از کردن فرار واسه اما

  ؛ کردم فکر پیام اون به کالسو تایم طول تموم

 !باشه؟ میتونست کی آخه

 !بود شده یازده ، انداختم نگاهی مچیم ساعت به

 موسر تا و ایستادم در کنار بودم کولم با رفتن ور مشغول که همونطور

 به ور درست که شدم رو به رو شایان با کردم بلند تاکسی گرفتن واسه

 !بود ایستاده آموزشگاه در روی

 ...ایستاد جلوم و اومد سمتم که دید خودش روی نگاهمو انگار

 : گفتم و انداختم بهش نگاهی متعجب

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو-
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 : گفت و کشید ماشینش سمت دستشو

 بدترم؟ هم تاکسی از بگی میخوای یعنی-شایان

 یعمیق نفس و گرفتم دهن به زبون ولی بدتری آره بگم میخواست دلم

 ...کشیدم

 واسه شرایطو اما نبودم خوشحال اصال اینجا اونم دیدنش از اینکه با

 سوار همراهش دیدم اصرارشو که وقتی و دیدم مناسب زدن حرف

 ...شدم ماشین

 : گفتم که بود نکرده روشن ماشینشو هنوز

 !شایان-

 : گفت تردید با و چرخید سمتم

 !شایان جان-شایان

 زل روم به رو به و نیاوردم خودم روی به اما گرفت خندم لحنش از

 ...زدم

 میدی؟ گوش ، بگم بهت چیزاییو یه جدی خیلی میخوام-

 : گفت لبخند با و داد تکون سرشو

 !میدم گوش-شایان

 : گفتم و کردم فرو مقنعم توی موهامو

 !بیننب باهام رو تو اینجا نمیخوام ، ای دیگه ی گوشه یه بریم لطفا...پس-

 : فتگ میزد موج توش ناراحتی که لحنی با طوالنی نسبتا مکثی از بعد

 !خب خیلی-شایان

 ...نشستیم دنج ی کافه یه توی شایان اصرار به
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 : گفت و گرفت دستاش میون قهوشو

 !بگو حاال ، خب-شایان

 : زدم لب و دادم تکون سرمو

 ...بهم گندم ، دنبالم اومدی تو که دارن خبر بقیه همه از اول خب-

 : گفت و کرد قطع حرفمو

 ودب قرار ، خونه بری زودتر بود گفته بهت همین واسه گندم ، آره-شایان

 خب؟ ، دنبالت اومدم راست یه دیگه که اونجا بیام من

 ، بزنم حرف نمیخواست دلم اصال من اما ، داره عجله خیلی بود معلوم

 !نامعلوم دالیل به

 !داره دوست خیلی گندم-

 : گفت قبل از تر تند و گذاشت میز روی فنجونشو

 !نیاز مطلب اصل سر برو-شایان

 ...فشردم دستام میون کولمو چرمی   ی دسته

 !بکشی پس پا میخوام ازت-

 ...کرد نگاهم بهت با

 !نمیکنم کارو این من که میدونی و-شایان

 ؛ اومد سراغم لعنتی ی رعشه اون بازم

 ...میشد پیدا کلش و سر گاهی رفت مامان که وقتی از

 !مکن پنهون شایان دید   از اینو داشتم سعی و میلرزیدن شدت به دستام

 چی؟ کنم خواهش ازت اگه-
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 : گفت جدیت با

 !نمیکشم-شایان

 فشار زمین کف توانم تموم با پاهامو ، شد کشیده زانوهامم به کم کم

 ...دادم

 بدم؟من قسمت کی به ، داری دوسش که کی هر جون ، توروخدا شایان-

 !نکن بیشترش دیگه تو دارم بدبختی کافی حد به خودم

 !بود فهمیده ، لعنتی ، بود دستام به میز کنار از نگاهش

 : گفت کالفه

 میزنی؟ پس اینجوری منو چی بخاطر-شایان

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !ندارم نزدنت پس واسه دلیلی-

 !داشت لرزش صدامم حتی ، بود بد حالم

 : گفت که بود شده متوجه انگار

 ...بریم پاشو-شایان

 دیگه موندن بود فهمیده که حاال اما پیش راه نه و داشتم پس راه نه

 !نداشت سودی

 قطف حاال و بود شده کمتر زانوهام لرزش ، برداشتم قدم فاصله با کنارش

 !میلرزیدن بدجوری دستام

 ...دادم فشارشون کولم روی

 !ایستاد درخت یه کنار رفتیم بیرون که کافه از
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 شقدمپی من از زودتر که بگم چیزی خواستم و برگشتم سمتش تعجب با

 : گفت و شد

 این به ، نداره دوست من ی اندازه دنیا تو هیچکس ، نیاز ببین-شایان

 که خودت جون به ، گزاشتم پیش پا که میکنم خوشبختت که دارم یقین

 همب و بیا ، نمیکردم اینکارو داشتم شک ای ذره اگه کسمی عزیزترین

 !کن اعتماد

 از دستمو که شم رد کنارش از خواستم و کردم مشت حرص از دستامو

 : گفت قبل از بلندتر صدایی با بار این و کشید پشت

 !میزنم حرف باهات دارم-شایان

 ونبیر دستش توی از دستمو خواستم بالفاصله و خوردم جا حرکتش از

 : داد ادامه لحن همون با و کرد ممانعت که بکشم

 !میفته؟ رعشه به تنت باهام زندگی تصور از که بدم انقدر-شایان

 زل بهمون باز دهن با که آدمایی به توجه بی ، شد حبس سینم توی نفسم

 :گفتم حرص با و کشیدم دستش از دستمو بودن زده

 !کن ولم فهمیدی که حاال ، بدتری اونم از ، آره-

 نوزه ، کردم تند پا سمتیه چه نمیدونستم خودمم که سمتی و گفتم اینو

 !شد کشیده پشت از کولم که بودم نشده دور خیلی

 میری؟ کجا ، ببینم وایسا-شایان

 تمبرگش سمتش و نزدم دم حال این با میکرد خفم داشت گلوم توی بغض

 : گفتم نره باال صدام میکردم سعی که حالی در و

 !بردار سرم از دست شایان-
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 یه واسه و دوختم چشم بودن کرده علم قد سرمون پشت که جماعتی به

 ...کشیدم خجالت لحظه

 : گفت بهش رو و شایان ی شونه روی زد مرد یه

 !برو بیا نشو مردم دختر مزاحم آقا+

 : گفت و برگشت سمتش عصبانیت با شایان

 میگی؟ چی دیگه تو-شایان

 !میرفت گیج داشت سرم

 بشه؟ تو ناموس مزاحم هم یکی تو؟خوبه نمیکشی خجالت+

 و کوبید بود ایستاده روش به رو که مردی ی سینه روی دستشو شایان

 : گفت

 !برو بگیر راهتو میکنی؟زنمه زر زر چی-شایان

 !فهمیدم جملشو دلیل زود خیلی اما کردم نگاهش بهت با

 : گفت و گرفت شایانو ی یقه میگشت دردسر دنبال انگار که هم مرده

 !بزن حرف درست ، یابو هوی+

 : تمگف و کشیدم کتشو آستین اجبارا   که میگرفت باال داشت دعواشون

 !شایان بسه-

 : گفت مرد اون به رو و انداخت بهم نگاهی کالفگی با

 !حیف-شایان

 !حیف ، میگفت راستی ، بود گرفته خندم بدبختی همه اون میون

 لحداق تا نمیکردم دخالت دعواشون میون کاش ای و بود خوبی بوکسور  

 !شم راحت دستش از روزی چند
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 متمو با و کردم تند پا که بود مرد اون با زدن حرف درگیر هنوز شایان

 !دویدم توانم

 ایانش از خبری دیگه که بودم دویده اونقدری اما گذشته چقدر نمیدونستم

 ...نبود که خوب چقدر و نبود

 و ایستاد ، کردم بلند دست تاکسی یه ی واسه و ایستادم خیابون کنار

 ...شدم سوار

 : گفت و ایستاد جلوم نگرانی با گندم شدم که خونه وارد

 یهو؟ رفتی گذاشتی کجا ، مارو دادی سکته نبینی خیر-گندم

 !میترسوندم ندیدن خیر از بودم دیده خیر خیلی که نه ، گرفت خندم

 : گفت که شد عصبی انگار دید که خندمو

 !بود عصبی هم خیلی ، اینجا میاد داره شایان-گندم

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 بیاد میده اجازه خودش به که منه ی چکاره ، بود عصبی که جهنم به-

 !اصال؟ آموزشگاه در

 رد پونه میومد بدش پونه از مار ، پیچید خونه توی آیفون زنگ صدای

 !میشد سبز اش لونه

 ...بستم درو و رفتم باال ها پله از که رفت آیفون سمت

 !رسید گوشم به هال توی از صداش

 خوبه؟ حالش ، شدم نگران رفت گذاشت یهو-شایان

 …پیچید گوشم توی بالفاصله گندم صدای
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 دبای نداره فایده ، بده حرص مارو بلده فقط ، نباشه خوب چرا آره-گندم

 !سفیدو چشم کنه آدمش تا بگم باباش به

 من سر بودو دلش تو چی هر هم گندم ، وایسادم گوش و چسبیدم در به

 !ها میکرد خالی

 یزچ همه ایشاال ، خانوم گندم نگین چیزی دایی به ، حرفیه چه این-شایان

 خوبه حالش که حاال شدم نگرانش فقط دیگه برم منم ، میشه درست

 !خداحافظ پس ، نمیکنم اذیتش

 دلمو چون نمیومد خوشم مهربونیاش از ، دادم بیرون صدا با نفسمو

 !میسوزوندن براش

 ...همرات به خدا ، پسرم میموندی ناهار-گندم

 ...شدم ولو روش و رفتم تختم سمت شنیدم که درو شدن بسته صدای

 !شد باز شدت به اتاق در که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 : گفتم حرص با و شدم نیمخیز تخت روی

 چیشده؟ باز-

 تخت روی که حالی در و اومدی سمتم ، دیدم دستش توی مومو کش

 : گفت مینداختش

 !دیگه داری؟نداری پسرو این لیاقت تو توروخدا-گندم

 ؟!بود اینجا االن چطوری و بود افتاده کی ، زدم زل موم کش به بهت با

 ...رفتم فرو فکر به گندم ی جمله شنیدن با

 داشتم؟ شایانو لیاقت من واقعا

 !نداشتم
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 ...نمیفهمید اینو اون و نداشتم

 : گفت گندم به رو بابا که بودیم شام خوردن مشغول

 یادته؟ که اعتبارو آقای ، خانوم داریم مهمون شب فردا-بابا

 ...دوختم چشم بابا دهن به اراده بی

 !میشد تیز گوشام هاشم اسم هم حرف شنیدن با حتی ، اعتبار آقای

 اباب همکار ، میشناختم خوب میکردو خیرشو ذکر بابا که اعتباری آقای

 آمد و رفت زیاد هم با قبال که قدیمش دوران دوستای از یکی و بود

 ...داشتیم

 کنم؟ دعوت هم اینارو شیرین ، اومدن خوش آره-گندم

 !زد لبخندی من به رو و گفت اینو

 ...شدم غذام با کردن بازی مشغول و گزیدم لبمو ، شد تازه دلم داغ

 : گفت بالفاصله بود خوردن غذا مشغول که بابا

 !ببینه مهدیو حاج میخواست دلش خیلی محمد اتفاقا کن دعوت-بابا

 !غم دنیا یه با موندم من باز و داد تکون سرشو خواسته خدا از هم گندم

 !نمیبرد خوابم و بود یک نزدیک ساعت ، زدم غلت خوابم رخت توی

 توی ویبرش صدای که بردارم خیز گوشیم سمت خواستم حوصله بی

 ...پیچید گوشم

 !شدم مواجه ناشناس ی شماره همون با و انداختم صفحش به نگاهی

 !بود همین نمیکردم فکر بهش لحظه این توی که چیزی تنها

 "میبره؟ خوابت"

 !کیه بدونم که نبود دلم تو دل
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 : کردم تایپ حوصله بی

 "هستی؟ کی تو"

 یامپ بالفاصله اما نده جواب بعد ساعت یه تا باز دیشب مثل داشتم انتظار

 : اومد

 بی ، ریخت دلم!" باشه آشنا تو واسه میخواد و غریبه همه با که یکی"

 !بود خیالی خوش زیادی ، زدم پس هم خیالشو اما افتادم مهبد یاد هوا

 : نوشتم و کشیدم گوشیم کیبود روی دستمو هدف بی

 !"نمیاد خوشم یواشکیا از"

 ...گذاشتم بالشم کنار گوشیمو

 ینا چرا و بودن نفر چند کال داشتن نقش من زندگی توی که آدمایی مگه

 نمیشناختم؟ یکیو

 ...نشست گوشم توی گوشیم ی ویبره صدای

 !"بخیر شب ، میدم نشونه بهت ، خواستی خودت پس"

 ...کردم فرو بالشم توی سرمو

 !میدم نمیشناسمو که کسی جواب دارم چرا که نمیدونستم اصال

 میداد؟ نشونه

 !بده؟ نشونه که بود مگه

 ...برد خوابم خیال و فکر عالمه یه با و سردرگم

 !داشتم کالس ، میدیدم مهبدو امروز

 ...پاشدم جام از و بستم رومو به رو رنگاوارنگ کتابای حوصله بی

 !بود شده قبل از بدتر چیز همه جدیدا   چقدر
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 !اسا ام اس اون ، شایان

 گریه خون بابت این از و ببینم شایانو دوباره که بود قرار امشب

 !میکردم

 ویر همیشگیمو کمرنگ آرایش   و پوشیدم لباسامو ، بود شده پنج ساعت

 ...نشوندم صورتم

 ...رفتم پایین ها پله از و برداشتم گیتارمو

 : گفت بلند دیدنم با گیسو

 !که میدونی داریم مهمون ، برگرد زود-گیسو

 ...زدم بیرون خونه از و دادم تکون سرمو

 از که دیدم سوگلو لحظه همون درست و شدم پیاده آموزشگاه در دم

 !شد پیاده ساسان ماشین  

 دمش رد کنارش از اعتنا بی که بگه چیزی خواست و اومد سمتم دیدنم با

 : گفتم و

 معرفتی؟ بی انقدر نمیاد فشار بهت-

 : گفت و خندید

 واسه ، هممون روزو دو این بودیم ساسان درگیر همش خدا به-سوگل

 ...خواستگاری جریان همون

 : گفتم و شدم خوشحال جملش شنیدن با

 کردن؟ چیشد؟قبول ا  -

 سنگ همش وسط این دختره بابای و بود دخترخالش عاشق سوگل برادر

 !مینداخت پاش جلوی
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 : گفت و داد تکون سرشو

 !نگی بگی همچین-سوگل

 ...زدم لبخند

 !خداروشکر-

 لب ، ماسید دهنش توی حرف انگار که بگه چیزی خواست و زد لبخند

 : زد

 !چیشد؟ ، شایان ، نیاز راستی-سوگل

 !میخورد خونمو خون هم یادآوریش با

 ...انداختم باال هامو شونه

 نمیفهمه نمیخوامت و ندارم دوست من میگم بهش هرچی ، بگم چی-

 ...مکن چیکار باید نمیدونم ، گرفته تصمیم من جای به بابامم ، سوگل

 : گفت و گرفت دستش توی دستمو

 ...فـ نخور غصه-سوگل

 !نداد ادامه حرفشو

 رو هبدم با نگاهش مسیر   گرفتن   نشونه با و انداختم نگاهی بهش تعجب با

 !بود ایستاده سرم پشت درست که شدم رو به

 !بود زده زل بهم اخم با که کردم نگاهش بهت با

 اام گرفتم ازش نگاهمو و اومدم خودم به اینکه تا بودیم شده خیره هم به

 ...میکردم حس خودم روی همچنان نگاهشو سنگینی

 : گفتم جو کردن عوض برای و اراده بی

 !سالم-
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 و گرفت منو حرف پی   بود اومده خودش به تازه انگار که هم سوگل و

 : گفت

 !استاد سالم-سوگل

 : گفت پیشونیش روی اخم همون با و کرد اکتفا سرش دادن تکون به

 !بریم ، میشه شروع داره کالس تایم-مهبد

 ؛ نه فهمیدن اما میشنیدم من ، میگفت مهبد معمول طبق

 !میشدم گم صداش توی و نمیفهمیدم

 !داشت اخم چقدر امروز ، بود روش زیرچشمیم نگاه

 !د؟میکر چیکار ما کنار اصال ، بود عجیب واسم قبلش ساعت یه رفتار

 شدم شکیف توی گیتارم گذاشتن مشغول سوگل با کالس شدن تموم از بعد

 !میزد صدا منو که شنیدم امیرعلیو صدای که

  ؛ اومد سمتم و شد بلند صندلیش روی از

 : گفتم و برگشتم سمتش تعجب با

 بفرمایین؟-

 : گفت آخر در و کرد پا اون و پا این یکم

 !بپرسم سوال تا چند ازتون میخواستم-امیرعلی

 ...میداد قورتش درسته نگاهش با داشت سوگل

 شامگو به میومد سمتش که مهبد صدای شنیدن با که بگم چیزی خواستم

 !کردم شک

 !بپرس من از-مهبد

 : تگف و برگشت سمتش کرده تعجب حسابی بود معلوم که هم امیرعلی
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 ؟!چرا شما از-امیرعلی

 : گفت همیشگیش جدیت همون با مهبد

 نمیخوای؟ جواب مگه تو داره فرقی چه تو واسه-مهبد

 از چشمام بود نمونده چیزی که من و دوخت چشم من به تعجب با سوگل

 ...دوختم چشم مهبد به و گرفتم ازش نگاهمو دراد کاسه از تعجب

 !سواالتم بود خودشون راجب-امیرعلی

 ...کردم تعجب امیرعلی از بار این

 : گفت و زد امیرعلی پشت بار چند دستشو مهبد

 !میدم جواب سواالتتم بیا همراهم-مهبد

 ...دز لبخندی نیمچه و کرد نگاه بودم شده خیره بهش متعجب که من به و

 !میدادن؟ نشون چیو جدیدش غریب   و عجیب رفتارای این

 !نشونه

 ...زد چشمک سرم توی جرقه یه مثل دیشب پیام

 بود؟ فکری چه دیگه این

 ...میکردم دلخوش خودمو نباید

 رسیدیم در دم تا و زدیم بیرون کالس از سوگل با کسی هر از زودتر

 : گفت سوگل

 !بود؟ چش این نیاز-سوگل

 ...دادم تکون سرمو

 !نمیدونم-
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 ...خندید

 شد؟ غیرتی روت یعنی االن-سوگل

 ...گرفت خندم منم

 !نکن شک-

 :  گفت قبل از تر جدی لحنی با و برداشت قدم کنارم

 ایلب رو ، بود لبش رو لبخند بود سرت پشت شوخی از دور حاال-سوگل

 !کرد اخم یهو میگفتی شایان از داشتی تو بعد کن، فکر مهبد

 ...کردم نگاهش متعجب و سردرگم

 چی؟ یعنی-

 : گفت داری خنده لحن با و انداخت باال هاشو شونه

 !میزنه مشکوک یعنی-سوگل

 ...دادم باال ابرومو تای   یه

 مشکوک؟-

 ...داد تکون سرشو

ت اونم شاید-سوگل  !میگم جدی ، باشه داشته دوس 

 ...کردم نگاهش بهت با

 ...ممکنه چطور-

 : گفت میداد تکون دست ساسان برای که همونطور

 !یمیرس نتیجه همین به کن فکر بشین نباشه؟خودت ممکن چرا-سوگل

 ...کردم خداحافظی باهاش و دادم قورت سختی به دهنمو آب
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 ...نشستم تختم روی و کردم عوض لباسامو

 حس هک بود شده انباشته ذهنم توی خیال و فکر انقدر و بود درگیر فکرم

 !میکنه سنگینی تنم روی سرم میکردم

 ...رفتم پایین ها پله از و پاشدم جام از شنیدم که آیفونو زنگ صدای

 بی ؛ شدم خوشحال ندیدم میونشون شایانو که وقتی و دادم دست باران با

 !حد

 دید چشمام توی خوشحالیو برق شیرین عمه انگار لحظه درستهمون و

 : گفت لبخند با و نشست کاناپه روی که

 !میاد خودش شه تموم کاراش گفت بود کار سر شایان-شیرین

 ...رفتم آشپزخونه سمت و گرفتم ازش نگاهمو

 داشتم؟ شانسا این از مگه من

 ...اومد خوش-گندم

 که چی هر ، کردم ساالد کردن درست سرگرم خودمو آشپزخونه توی

 !نشستن اونا کنار از بود بهتر بود

 ...پیچید خونه توی دوم بار برای آیفون زنگ صدای

 سرم روی شالمو ، نیست شایان که فهمیدم بابا دادن   جواب طرز از

 ...رفتم بیرون آشپزخونه از و کردم مرتب

 و رفت هم با یعنی ، بودم ندیده رو خونواده این که میشد سالی دو یکی

 ...بودیم نکرده آمد

 ابتب از حسابی که بود معلوم ، ایستاد کنارش و کرد باز ورودیو در بابا

 !خوشحاله مهمونی این
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 و خوشرو مرد ، کرد روبوسی بابا با و شد وارد مهدی حاج همه از اول

 میزد حرفی که وقتی ، نداشت مثال جدیتش اما بود برخوردی خوش

 !نمیخورد جم روش از و وایمیستاد پاش

 !دنبو هم به شبیه مورد این توی چقدر ، کردم فکر بابا با شباهتش به

 ...رفتم سمتش و دوختم چشم خانوم مهناز به

 : گفت میبوسید گونمو که همونطور و کرد بغلم دیدنم با

 چطوره؟ حالت ، بشم قربونت شدی خانومی چه-مهناز

 !بود مهربون قدیما مثل همونقدر هنوزم

 : گفتم و زدم لبخند

 ...شما خوبی به خوبم ، بشم فداتون-

 ...کرد بغلم و اومد سمتم محیا

 مثل ، بود بزرگتر سال پنج من از و بود مهدی حاج دختر   تک محیا

 جا هرکسی دل توی خودشو کوتاه برخورد یه با و بود مهربون مادرش

 ...میکرد

 یب صدایی شنیدن با که برداشتم قدم پذیرایی سالن سمت محیا همراه

 !شدم میخکوب جام سر اراده

 ...دوختم چشم صدا منشاء به و برگشتم عقب به ناخواسته

 !نداشت امکان این ، نه

 !میدیدم؟ خواب داشتم یا بودم زده توهم

 ...زدم پلک و کردم بسته و باز هم سر پشت بار چند چشمامو

 : گفت همیشگی غرور همون با و فشرد بابارو دست
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 !مهدی حاج پسر   ، هستم اعتبار مهبد+

 دیدم خودم روی رو بقیه ی خیره نگاه که وقتی و دادم قورت دهنمو آب

 !شدم دور اونجا از و برداشتم قدم چطور نمیدونم

 !بود؟ مهدی حاج پسر مهبد ، نشستم آشپزخونه توی صندلی روی

 و امروز به که ما آمد و رفت ، بودمش ندیده حاال تا چرا پس بود اگه

 !نمیشد ختم دیروز

 ناراحت؟ یا بودم خوشحال ، گذاشتم سرم روی دستمو

 !بود؟ شده چم اصال

 : گفت که اومدم خودم به گندم صدای با

 !ببر چاییارو این پاشو-گندم

 ...زدم زل دستش توی چای سینی به

 ...دادم تکون سرمو و گرفتم ازش استرس با

 !میباختم خودمو نباید اما میلرزیدن یکم دستام

 دنیای توی و بود ساکت که کسی تنها و بودن صحبت مشغول همه

یر خودش  !بود مهبد میکرد س 

 سمتش که وقتی و کردم تعارف چای همه به و کردم شروع بزرگترا از

 ...گرفت شدت دستام لرزش برداشتم قدم

 عمیقی نفس حواس بی و دادم فشار سینی های دسته روی انگشتامو

 !زد محوی لبخند که نموند دور چشمش از حرکتم این انگار و کشیدم

 به کردن فکر جمله اون دنبال به و افتادم جملش اون یاد ناخودآگاه

 ...زد دامن استرسم به بعدیش رفتارای
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 ؛ گرفتم جلوش سینیو و ایستادم کنارش

 !میشد لرزشم باعث همین و میکردم حس خوبی به نگاهشو سنگینی

 روشون نگاهش که چسبوندم سینی به بیشتری فشار با انگشتامو کالفه

 ؛ چرخید

 ...گرفت دستش توی فنجونارو از یکی و شد متمایل سمتم به

 رس صداش شنیدن با که برم محیا سمت خواستم و کشیدم راحتی نفس

 !ایستادم جام

 خانوم؟ نیاز چطوره حالتون-مهبد

 ...کرد جلب خودش به همرو توجه و کرد کنجکاو همرو جملش این با

 : گفتم و زدم تعارف سر از لبخندی

 !خوبم ممنون-

 :  پرسید کنجکاوی با خانوم مهناز

 !مادر؟ میشناسی جانو نیاز-مهناز

 : گفت و انداخت پاش روی پا مهبد

 !وقته خیلی-مهبد

 ...میزد حرف گنگ چقدر ، کردم نگاهش بهت با

 میکرد نگاه مهبد به که همونطور و انداخت غبغب به بادی شیرین عمه

 : گفت

 !کجا؟ از-شیرین

 رزط به جو ، رفتم آشپزخونه سمت و دادم فشار دستام میون خالیو سینی

 !بود سنگین تحملی قابل غیر
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 ...رسید گوشم به خوبی به هم فاصله اون از گیراش صدای

 !هستم گیتار استاد من ، خوبمه شاگردای از-مهبد

 !دبو اختالفشون آسمون تا زمین ، کردم فکر مهدی حاج با تفاوتش به

 ...رفت سمتش گندم بار این و شد شنیده آیفون زنگ صدای

 ...کردم مرتب سرم روی شالمو و نشستم کاناپه روی محیا کنار

 !بزنم دم نمیتونستم و میبارید روم و سر از مهبد راجب کنجکاوی

 نگاه و لبخند دیدن با و شد تر آشفته آشفتم ذهن شایان صدای شنیدن با

 !رسیدم آشفتگی اوج به خودم روی خیرش

 محمد عمو با و نشست بابا کنار و کرد احوالپرسی و سالم همه با

 ...شد کردن صحبت مشغول

 گفت مهبد به رو که کرد جلب خودش به همرو توجه بابا صدای بار این

: 

 چند بودی جایی ، بودم نشنیده راجبت حرفی پدرت از جان مهبد-بابا

 !اخیر؟ سال

 : گفت بابا به رو و گرفت شایان از نگاهشو مهبد

 !میکنم زندگی تنها ، نبودم جایی-مهبد

 رابطه مهدی حاج با که میزدم حدس ، انداختم نگاهی بهش کنجکاوی با

 یهو حاال چرا نبود وقت همه این که مهبدی اما باشه نداشته خوبی ی

 !بود؟ زده سرش به بودن هوس

 ، دمش چشم تو چشم مهبد با و کردم بلند سرمو نگاهی سنگینی احساس با

 !زد لبخند نگاهم دیدن با

 …زدم گره هم توی دستامو و انداختم پایین سرمو
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 ...بودم سردرگم چقدر

 الاص اینکه اون از تر مهم و میکرد چیکار باهام داشت جدیدش رفتار با

 !بود؟ چی بخاطر جدیدش رفتار

 به حالتی اخم جز که مهبدی وقت بی و وقت لبخندای ، لبخنداش

 بود؟ چی ی نشونه نمیداد صورتش

 بود؟ شده پیداش حاال چرا ولی ، مهدیه حاج پسر مهبد که فرضا  

 ی خونه مهمونی بود اومده حاال و بود نداده نشون هم سایشو حاال تا چرا

 !ما؟

 به شدت به عادت خرق کاراش ی همه توی چرا اینکه همه از تر مهم و

 میخورد؟ چشم

 مکشید سمتش دستمو هدف بی و اومدم خودم به گوشیم لرزش احساس با

 شوپیام بالفاصله شماره اون دیدن با و انداختم نگاهی نیم صفحش به ،

 ...کردم باز

 !"نشونه"

 !نزدم هم پلک حتی لحظه چند برای تعجب شدت از

 ...شد کشیده سمتش ناخواسته نگاهم

 !دوخت بهم جدیشو نگاه و کشید پس جیبش از دستشو

 شیرین عمه نگاه دیدن با و کشیدم دندونم زیر لبمو استرس شدت از

 ...انداختم پایین سرمو خودم روی

 : گفت شایان به رو کنایه با بالفاصله

 نیازه؟ گیتار استاد مهبد آقا که میدونی شایان-شیرین
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 پاشو تا سر باشدش دیده تازه که انگار و شد کشیده مهبد روی شایان نگاه

 : گفت و کرد برانداز

 ...نمیدونستم ، نه-شایان

 ؛ دادم بیرون صدا با نفسمو

 !ندونستنش؟ و دونستن داشت فرقی چه

 : گفت همیشگیش خاص   جدیت همون با مهبد

 !نمیشناسم دخترداییمو استادای منم ، منطقیه-مهبد

 اما هبگیر خندم که بود مونده کم بار این ، میشد بیشتر تعجبم لحظه هر

 ...شدم انگشتام با کردن بازی مشغول کردمو کنترل خودمو

 : گفت خونسردی با که شنیدم شایانو صدای

 !کنیم ازدواج که قراره-شایان

 ...شد حبس سینم توی نفسم

 !یدادنم نسبتشون بهم و بودمشون نگرفته که تصمیماتی از بودم متنفر

 : گفت خوشحالی با و برگشت سمتم خانوم مهناز

 ...عزیزم باشه جدی؟مبارک-مهناز

 همرو مهبد جدی   و بلند صدای که کنم ممانعت و کنم باز لب خواستم

 !کرد ساکت

 نیست مردی رسم ، خورد گوشم به اما مستقیم نه ، شنیدم راجبت-مهبد

 !بخوای نمیخوادتو که دختری که

 ...گذشت مهبد زبون   از حرفام تموم و شد بسته دهنم
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 و بلند صدای با که کرد جلب خودش به همرو توجه مهدی حاج صدای

 : گفت وار کنایه

 توی که مردمی ی چکاره ، لعنت شیطون بر ، پسر بسه-مهدی حاج

 میکنی؟ دخالت زندگیشون

 ...گرفت مهدی حاج از روشو و زد پوزخندی مهبد

 ازش خودش مثل درست و میکردم باز لب و میتونستم میخواست دلم

 !داشتم؟ جرئتشو مگه اما میکردم حمایت

 کردن آروم برای نداشت من از کمی دست تعجب توی انگار که هم گندم

 : گفت بهم رو و پاشد جاش از شده که هم اوضاع

 ...بندازیم رو سفره پاشو-گندم

 …پاشدم جام از و دادم تکون سرمو

 : گفت و داد دستم رو سفره

 چیه؟ پسره این جریان-گندم

 : گفتم و کردم نگاهش زیرچشمی

 !نداره جریانی-

 : گفت میزاشت میز روی رو ظرفا که همونطور و کرد ریز چشماشو

 !داره جریانی یه یعنی میکنه کل کل شایان با وقتی-گندم

 ...کردم نگاهش بهت با

 !نداره جریانی هیچ خدا به-

 : گفت و داد تکون سری

 !همو نکشن اونا بنداز رو سفره این برو فعال حاال-گندم
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 !بزنه که بود اومده مهبد پس ، بود گرفته خندم

 رو سفره طرف   اون و اومد سمتم محیا که رفتم بیرون آشپزخونه از

 دوتا خودمون فقط که طوری بهم رو و زد لبخندی ، گرفت دستش توی

 : گفت بشنویم

 ...نمیکنی رو و خبراییه انگار-محیا

 : گفتم بود شایان سمت ذهنم که  من

 ...نیستم راضی من ، دوختن و بریدن خودشون ، خبری چه بابا نه-

 : گفت و داد باال ابروشو تای یه

 ...نمیگم اونو نه-محیا

 ...کردم نگاهش متعجب

 میگی؟ چیو پس-

 ...داد تکون سرشو و خندید

 !میگم خودمو داداش-محیا

 ...ریخت دلم

 فرار راجبش زدن حرف از میکردم سعی که همونطور و کشیدم خجالت

 : گفتم کنم

 !ها داری برادر که بودی نگفته ولی ، محیا میزنی حرفایی چه-

 ...انداخت باال هاشو شونه

 تیح بابام شد دعواش بابا با که وقتی از ، نیستی که غریبه...آخه-محیا

 هک خبره چه نمیدونم هم االن ، بیاریم اسمشو خونه توی که کرده ممنوع

 ...بیاد باهامون و شه رو به رو بابا با شده حاضر
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 ...لرزید مهبد برای دلم ولی چرا نمیدونم

 ...دبو درگیر بدجوری ذهنم و نداشتم اشتها اصال ، نشستم سفره کنار

 آشناتر واسم حالت این توی حاال و داشت اخم ، کردم نگاهش زیرچشمی

 ...بود

 خودش توی همه برعکس درست و بود نشسته تنها سفره ی گوشه یه

 !بود شده آفریده تنها خلقت ابتدای از که انگار ، بود

 !نه یا مهبده خود   ناشناس ی شماره اون که نمیدونستم

 یچ راجبم که نمیدونستم حتی و چیه جدیدش رفتارای دلیل نمیدونستم

 روز هر حسم که میدونستم خوب اما داره بهم حسی چه و میکنه فکر

 …میشم تر وابسته بهش روز به روز و میشه بیشتر بهش

 ...نرفت پایین گلوم از هیچی مهبد ی خیره نگاهای وجود   با

 سالن توی همه ، رفتم بیرون آشپزخونه از سفره کردن جمع از بعد

 ...بود گرم چیزی با کسی هر سر و بودن نشسته پذیرایی

 فاصله همون از خواستم میکردم مرتب سرم روی شالمو که همونطور

 و شد دهکشی پشت از دستم که کنم پیدا مهبدو و بکشم سرک دور نسبتا ی

 ...پیچید گوشم توی شایان عصبی صدای بالفاصله

 : گفت که برگشتم سمتش ترس با

 !خبره؟ چه اینجا که هست معلوم-شایان

 ومتم که عصبانیتی با و کشیدم پس دستاش میون از شدت به دستمو

 : گفتم بود گرفته بر در وجودمو

 !ه؟خبر چه ، شایان آقا بگیری دستمو که باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم-
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 کنه کنترل خودشو داشت سعی که حالی در و سایید هم روی دندوناشو

 : گفت

 هداشت خبر تو زندگی پوک   و جیک از باید کیه؟چرا پسره این-شایان

 شده؟ تو زندگی مدافع وکیل باشه؟چرا

 : داد ادامه قبل از تر عصبی ، لحظه چند از بعد و کرد سکوت

 خبره چه شده؟اینجا دار پسر مهدی حاج حاال تا کی از اصال-شایان

 !نیاز؟

 ...دوختم اطرافم به نگاهمو و دادم تکون سری اعتنا بی

 ااینطرف کسی و بودیم ایستاده ورودی در باریک   نسبتا راهروی توی

 !نبود

 : مگفت خونسردی با اما بودن هم خودم سواالی سواالش تک   تک اینکه با

 جوششو انقدر که زده ای لطمه چه تو به مهدی حاج شدن   دار پسر-

 ایانش ، باشن داشته ربطی بهت میپرسی که اینایی نکنم میخوری؟فکر

 !بردار دست ، کنم احترامی بی بهت که میکنی مجبورم خودت ببین

 !اومد سمتم

 : گفت عصبانیت با که برداشتم قدم عقب به رو تعجب با

 من به که چیه اون ، خوشحالی خیلی موضوع این از انگار تو اما-شایان

 !نداره؟ ربطی

 ...میومد جلو همچنان شایان و بودم چسبیده در به

 : زدم لب و کردم نگاهش بهت با

 ...مش رد میخوام کنار برو ، نداره فرقی تو حال به ، خوشحالم کن فکر-

 ...داد تکون سرشو و ایستاد قدمیم چند توی
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 !خبره چه اینجا بگی بهم خودت که بهتره ، نیاز نکن عصبیم-شایان

 ایصد شنیدن با که بگم چیزی خواستم و دادم بیرون حرص با نفسمو

 ...دش کشیده سمتش ناخواسته نگاهم نزدیک ی فاصله این توی اونم مهبد

 بشنوی؟ داری دوست چی-مهبد

 : گفت خشم با و برگشت سمتش برافروخته شایان

 !نبودم تو با-شایان

 ...گذاشت شونش روی دستشو و برداشت قدم سمتش مهبد

 !نیستم اینجا تو بخاطر هم من-مهبد

 ...ریخت دلم

 : گفت لحن همون با و زد پس دستشو شایان

 اینجایی؟ کی بخاطر-شایان

 : گفت و زد پوزخندی مهبد

 متگلی از پاتو که بگم حد همین در ، نیست مربوط تو به باقیش-مهبد

 !نکن درازتر

 : زد لب و کرد نگاهش کینه با شایان

 !مهدی؟ حاج نااهل   پسر   شده پیدا کلت و سر که چیشده-شایان

 میدونست مهبد زندگی   راجب کجا از اون ، شدم خیره شایان به تعجب با

 !میشناختش؟ مگه

 خودمو نتونستم میرفت غمزدگی به که مهبد صورت حالت دیدن با

 خدا نااهل و اهل ، شایان بکش خجالت-:  زدم لب اراده بی و کنم کنترل

 !میکنی؟ تعیین تو رو
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 پذیرایی سالن سمت   و گرفتم ازش نگاهمو ، کرد نگاهم بهت با شایان

 ...رفتم

 ...کشیدم پر سمتش و گرفتم نشونه اتاقمو مهمونا رفتن از بعد

 خیال و فکر اما بودم خسته ، بستم چشمامو و کشیدم دراز تختم روی

 ...برنمیداشتن سرم از دست جورواجورم های

 !مهبد وجود ؛ بود خواب یه مثل واسم

 که چیزی تنها و بود خوبی حس چقدر و میکردم حسش چقدر روزا این

 ...بود تردیدم و شک میکرد کم شیرینیش از

 !بود شده عوض ، رفتاراش ، کاراش ، حرفاش

 ...و من دید از فقط اما ، بود شده ای دیگه آدم یه انگاری

 !من برای فقط

 ...یدپیچ گوشم توی گوشیم ی ویبره صدای که کشیدم سرم روی پتومو

 نگاه یه با و داشتم ناشناسو ی شماره اون انتظار فقط شب موقع این

 !بردم پی بودن درست به اجمالی

 !"چی؟ تو"

 : نوشتم تردید با و زدم زل گوشیم ی صفحه به گنگی با

 !"ها نکردی معرفی خودتو هنوز چی؟شما من"

 امضا حکم پیاماش میبود مهبد اگه ، حقیقتش فهمیدن   واسه نبود دلم تو دل

 !جدیدش رفتارای برای داشتن رو

 : داد جواب بالفاصله

 "بدونی؟ نمیخوای و میدونی یا نمیدونی"
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 ...رفتم فرو فکر به

 !میزدم گول خودمو داشتم و میدونستم شاید ، میگفت راست شاید

 !"نمیدونم"

 روی شماره همون و خورد زنگ دستم توی گوشیم ثانیه چند از بعد

 ...شد نمایان صفحش

 مطمئن باید ، کردم وصل استرس با تماسو و دادم قورت دهنمو آب

 !میشدم

 گوشم کنار گوشیمو بگم چیزی اینکه بدون و کردم وصل تماسو

 ...گذاشتم

 چند ایبر صداش شنیدن با و شد حبس سینم توی نفس دیدم که سکوتشو

 !رفت یادم کشیدنم نفس ثانیه

 نیاز؟ چی تو-مهبد

 !میزنه حرف چی راجب که بپرسم ازش بخوام که نمیخوردن تکون لبام

 نداری؟ یا داری ، کلمست یک جوابش-مهبد

 : گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی با و کشیدم دندونم زیر لبمو

 چی؟-

 ...شنیدم نیشخندشو صدای

 !دوسم-مهبد

 !میشنوم مهبد زبون   از اینو دارم که نمیشد باورم

 میگفتم؟ چی

 بگم؟ که داشتم چی
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 بگم؟ که داشتم روشو مگه

 ...میخندید داشت که انگار ، داد دست از قبلشو جدیت   لحنش

 بزنم؟ حدس خودم میخوای-مهبد

 !احساسش داشتن   حال   بود حالی چه ، کرد خوش جا لبام روی لبخند

 : زدم لب آروم

 ...آره-

 ...پیچید گوشی توی خندش صدای

 !ریخت دلم

 !خوب دختر بزن حدس نمیگفتی نداشتی اگه-مهبد

 میشد؟ چی بود فهمیده دلمو راز که حاال ، شد فشرده قلبم

 مآرو انقدر چرا بود افتاده اتفاق که حاال و میترسیدم روز این از چقدر

 !بودم؟

 : گفت که دید سکوتمو انگار

 !بخیر شب ، کافیه امشب برای خوشحالم چون-مهبد

 ...کردم قطع تماسو و گفتم بخیری شب لب زیر

 درست هم خودمو حتی من حاال و بود شده یهویی خیلی چیز همه

 !نمیفهمیدم

 برام زمرا شدن رو با قراره اتفاقاتی چه و افتاده اتفاقی چه که نمیدونستم

 ی عالقه اون که نداشتم شک و میکرد آرومم چیزی یه اینجا اما و بیفته

 !مهبده متقابل
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 ، کشیدم دست چشمام روی و شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 خوابم کی نفهمیدم که بودم شده غرق خیاالم و فکر توی انقدر دیشب

 !برد

 ...میشد شروع دیگه ی دقیقه بیست تا کالسم و بود شده دیرم

 از گوشیمو ، گزاشتم کولم توی دفترمو و کردم سرم هولکی هول مقنعمو

 فشیجاک کنار ، رفتم پایین ها پله از بدوبدوکنان و برداشتم میزم روی

 اسمو هم کفشام حتی بود شده دیرم که حاال ، کردم پام کفشامو و ایستادم

 !درمیاوردن اصول و ادا

 بقط که منم و نیست خونه کسی که فهمیدم تازه رفتم بیرون که در از

 ...بود رفته یادم کلیدامو معمول

 مبردار قدم خیابون سمت خواستم که همین و دادم بیرون صدا با نفسمو

 مهبد ماشین   با و شد کشیده خونمون کنار درخت سمت نگاهم ناخودآگاه

 !شدم رو به رو

 دلم و اومدم یادم دیشبو تازه و انداختم بهش تری دقیق نگاه متعجب

 ...لرزید

 به و نداشت رو همیشگی اخم ، شد پیاده ازش و کرد باز ماشینو در

 !بود لباش روی محو لبخند یه جاش

 رازاب بهم که حاال ، رفتم سمتش استرس با و انداختم شونم روی کولمو

 !میکشیدم خجالت ازش بیشتر بود کرده عالقه

 ورمو و دور و میکردم نگاه اطرافم به که همونطور و ایستادم کنارش

 : گفتم میپاییدم

 !میکنین؟ چیکار اینجا شما ، سالم-

 ...میکردم حس خوبی به نگاهشو سنگینی
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 خوبی؟ ، سالم-مهبد

 !دکر مرتب سرم روی مقنعمو و کشید سمتم دستشو حرفش بند پشت

 : گفت خنده با که دوختم چشم بهش تعجب با

 !بود وری یه-مهبد

 ...زدم لبخند ناخواسته و گرفت خندم

 خوبین؟ شما ، خوبم ممنون-

 : گفت و داد تکون سرشو

 !شما نگی بهم انقدر اگه البته ، خوبم منم-مهبد

 ...کردم نگاهش چشمی زیر

 !نمیگم باشه-

 تا زمین قبلیش لحن با که جدی لحن با و کشید ماشینش سمت دستشو

 : گفت بود فرقش آسمون

 ، داری کالس امروز که میدونم ، نیاز بزنم حرف باهات میخوام-مهبد

 ، کالس نرو امروزو اما نیستم بیخبر ازت کردی فکر که اونقدرام

 !خب؟

 !داشتن امری لحن هم هاش خواسته حتی

 داشت فضولمون های همسایه ی کله و سر ، انداختم نگاهی اطرافم به

 ...میشد پیدا

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 ...هامون همسایه ، بریم اینجا از میشه اگه ، اما باشه-

 …ندادم ادامه حرفمو
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 : گفت و شد سوار

 !بریم بشین-مهبد

 یچه که داشتم حسی یه ، نشستم کنارش و کردم باز جلورو در تردید با

 شپیش ولی میکشیدم خجالت ازش انگار نداشتمش کسی هیچ پیش و جا

 !میکردم راحتی احساس

 ...زدم گره هم توی پاهام روی دستامو و چسبیدم در به

 ...بود گرفته بارون نم نم تازه و بود ابری ابری   هوا

 باعث مهبد جدی صدای که بودم شده خیره ماشین ی پنجره ی شیشه به

 ...برگردم سمتش شد

 و دیدمش کسی از نه چون نیستم بلدش ، نمیشناسم عشقو من نیاز-مهبد

 از خبری توش که شدم بزرگ ای خونواده توی من ، گرفتم یادش نه

 به که بوده سطحی داشتن   دوست یه احساساتم توان   ته   ته   ، نبوده محبت

 ...حاال اما داشته اختصاص مادرم

 !شد خیره چشمام به و کرد مکث

 !دادی تغییر موضوع این به نسبت دیدمو تو حاال اما-مهبد

 ...شدم غرق چشماش توی خودش مثل ناخواسته

 : گفت و داد سرش به تکونی

 از ، ای دیگه جور یه انگار داری فرق همه با واسم ، بگم رک-مهبد

 خودمو کردم سعی اوالش ، شد شروع داستان دیدمت که روزی همون

 زا غیر هرچیزی با خودمو خواستم نمیشه فهمیدم که وقتی و بزنم گول

 ثباع زمان گذشت ، بدم بروز که نبودم آدمی من و نشد ، کنم سرگرم تو

 رقغ خیالت توی بیشتر که هرچی و کنم فکر راجبت بیشتر که شد

 ی مرتبه به که ای عالقه نیاز ، میکردم پیدا عالقه بهت بیشتر میشدم
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 هی بهت رفتارام با که گرفتم تصمیم ، کرد عوضم منو رسید عشق

 هک شد این ، نمیدیدی منو توجهای تو ، نشد انگار اما بفهمونم چیزایی

 همیدمف اینکه تا شم نزدیک بهت اینجوری و بدم پیام بهت گرفتم تصمیم

 دیشب که شد این و داره صمیمی ی رابطه پدرت با مهدی حاج که

 رو باهاش و مهدی حاج ی خونه رفتم سال چهار از بعد دیدنت بخاطر

 ...شدم رو به

 : داد ادامه ثانیه چند از بعد و کرد کوتاهی مکث بازم

 ...کرده تعریف واست رو مهدی حاج و من جریان محیا که میدونم-مهبد

 مبود گرفته قرار حرفاش تاثیر تحت که حالی در و دادم تکون سرمو

 : گفتم آروم

 …نمیدونم مورد اون در زیادی چیز من-

 !کرد نگاهم توش از و کرد تنظیم صورتم روی رو جلو آینه

 ...زدم لبخند ناخواسته و گرفت خندم

 : گفت و زد محوی لبخند

 !مونده تری مهم حرفای فعال ، زیاده دونستنش واسه وقت-مهبد

 !داشتم دوست حرفاشو شنیدن ، کردم نگاهش چشمی زیر

 !شدی حرف کم چقدر-مهبد

 : گفتم و کردم جابجا پاهام روی کولمو

 !خب بگم چی-

 مهمی؟ و بزرگی این به موضوعی با اومدن کنار بود راحت مگه

 !من مثل ، بگو خودت از-مهبد
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 اشتم؟د گفتنشو جرئت مگه اما بشنوه زبونم از میخواد چی که میدونستم

 !کننده خفه و کوچیک فضای این توی اونم

 : زدم لب و کشیدم عمیقی نفس

 !میگم بعدا  -

 ...خندید

 بچسبم؟ رو نسیه کنم ول نقدمو-مهبد

 دمبو شده درگیرش انقدر ، دوختم چشم روم پیش ی جاده به و زدم لبخند

 !میریم داریم کجا نبود حواسم اصال که

 میریم؟ داریم کجا ، آره-

 : گفت قبل از تر آروم و نشوند پیشونیش روی کمرنگی اخم

 !نیاز بشنوم ازت میخوام-مهبد

 : زدم لب حواس بی و گیج و کردم نگاهش تعجب با

 !چیو؟-

 اصال ، زد دامن تعجبم به و کشید هم توی قبل از بیشتر ابروهاشو

 !میزنه حرف چی راجب که نمیدونستم

 میخوای؟ منو-مهبد

 : داد ادامه که دوختم چشم بهش بهت با

 نیاز؟ داری بهم نسبت دارمو بهت که حسی اون-مهبد

 ...گزیدم لبمو

 تنیس منم حس نصف تو حس که بگم ، آره بگم و بزنم داد میخواست دلم

 !میزاشت؟ لعنتی خجالت این مگه اما
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 !میلرزیدن داشتن ، دادم فشار کولم های دسته روی دستامو

 : گفت جدیت با

 !نیاز-مهبد

 ...شدم خیره چشماش به مهابا بی و برگشتم سمتش

 ...نداشتم ازشو برداشتن چشم قصد اما میلرزید چشمم مردمک

 جانم؟-

 ...شدیم چشم تو چشم هم با بود سمتش نگاهم چون و چرخید سمتم

 !بست چشماشو و زد پررنگی لبخند بار این

 : گفتم و انداختم نگاهی جاده به بهت با

 !میکنیما تصادف ، باش مواظب-

 ...نبود طرفا اون کسی و بود خلوت جاده خداروشکر

 : گفت بود گرفته دستاش توی فرمونو که حالی در و حالت همون توی

 !نمیکنم باز چشماشو نگی تا-مهبد

 ...کرد بیشتر سرعتو و گزاشت گاز روی پاشو

 !بود دیوونه واقعا ، زدم زل بهش تعجب و ترس با

 ...بود ماشین از پر جاده جلوتر متر چند

 : گفتم تعجب با تؤام ترس با

 !ماشینه پر جلوتر متر چند کن باز چشماتو مهبد-

 : گفت اعتنا بی و داد تکون سرشو

 !گفتم که همین-مهبد
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 : گفتم اراده بی بالفاصله

 !باشه ، خب خیلی-

 : گفت میزد لبخند که همونطور و کرد باز پلکشو الی

 باشه؟ چی-مهبد

 میکردم نگاه دستام به که حالی در و خندیدم ، گرفت خندم حالتش از

 : گفتم

 !دارم منم-

 : گفت حرص با و کرد باز چشماشو

 چی؟-مهبد

 ...خندیدم

ت-  !دوس 

 ...کرد عوض شدت با رو دنده و زد لبخند

 !شد حاال-مهبد

 لب و دادم خودم به هم ادامشو گفتن   جرئت بودم گفته اینجاشو تا که حاال

 : زدم

 زیچی اون از بیشتر خیلی ، دارم بهت نسبت حسو این که وقته خیلی-

 ...اتصد ، نمیشه اما بزنم پسش که رفتم کلنجار خودم با کنی فکر که

 !بودم شده شجاع چقدر ، کردم سکوت

 بهش نسبت احساسم از دارم و نشستم مهبد روی به رو که نمیشد باورم

 نسبت که حسی همون که بود این اون از تر باورنکردنی و میزنم حرف

 ...داره من به نسبت هم اون دارمو بهش
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 یعنی ، زدم زل میچکیدن ماشین ی شیشه روی مهابا بی که قطراتی به

 میداد؟ نشون من به خوششو روی داشت زندگی

 ؛ بود شیرین بودنش بعید عین   در اما بود نکردنی باور

 ات بمیرم جا همین درست و ببندم چشمامو بودم راضی که شیرین انقدری

 !نره بیرون زبونم زیر از شیرینیش هیچوقت

 : زد لب آروم

 چی؟ صدام-مهبد

 ...کشیدم عمیق نفس شدنم آروم برای و برگردوندم رو ازش خجالت با

 ...هیچی-

 : گفت ای بامزه لحن با و خندید

 !آشوبی خیلی یعنی میکشی عمیق نفس وقتی-مهبد

 ...خندیدم و کشیدم دندونم زیر لبمو

 یا درآوردم بازی ضایع زیادی من بفهمم که کردم فکر کلی روز اون-

 !نرسیدم ای نتیجه هیچ به تهشم ، کردی زوم روم زیادی تو

 : گفت میکرد متوقف ماشینو که همونطور

 که فهمیدم راجبت رو چیزایی یه ، کردم زوم روت زیادی من-مهبد

 !نمیدونی خودتم

 : داد ادامه و خندید

 ...شو پیاده-مهبد

 ...انداختم نگاهی اطرافم به و خندیدم

 !بود؟ کجا دیگه اینجا
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 یه ینزدیک توی که فهمیدم تازه و شدم پیاده ماشین از مهبد از تبعیت به

 !روستاییم

 باییزی طبیعت و بود جالبی روستای ، انداختم نگاهی دورتر متر چند به

 !اینجا؟ بودیم اومده چرا اما داشت

 ازش خواستم و اومدم خودم به کمرم پشت دستش گرمی احساس با

 !داشت نگهم جام سر که بگیرم فاصله

 ...بود کرده حلقه کمرم دور دستشو

 !خجالت از ، استرس از ، میزد تند تند قلبم

 : گفت که شنیدم گوشم کنار صداشو

 !باش نزدیکم یکی تو ، نکن دوری ازم-مهبد

 : گفتم میکردم بازی انگشتام با که همونطور و جویدم لبمو

 کجاست؟ اینجا-

 هم باهاش اجبارا    هم من و برداشت قدم روستا سمت حالت همون توی

 ...شدم قدم

 !مادربزرگم پیش ، نیاز شدم بزرگ روستا این توی من-مهبد

 : گفتم و کردم نگاهش زیرچشمی بهت با

 مادربزرگت؟ پیش چرا-

 : گفت و نشوند پیشونیش روی کمرنگی اخم

 ...میگم بهت روزی یه ولی نه که االن-مهبد

 !بگه بهم بعدا که داشت حرف چقدر

 : داد ادامه که دادم تکون سرمو
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 منی و قد ی بچه تا دوازده ده با ، کنیم زندگی اینجا میخواد دلم من-مهبد

 !قد

 !نداشت که هایی برنامه چه ؛ گرفت خندم

 حرفا؟ اینجور واسه نیست زود-

 !کرد نگاهم جدیت با و گرفت فاصله ازم

 : گفت که کردم نگاهش تعجب با و خوردم جا یهوییش حرکت از

 !چیه؟ حرف این از منظورت-مهبد

 گم پامو و دست لحظه چند برای که گفت اینو عصبی و جدی انقدر

 !کردم

 : گفتم قبل از تر آروم

 ...فقط ، نداشتم خاصی منظوری-

 ...کشید خودش سمت منو دستم کشیدن با و کرد قطع حرفمو

 !شد حبس سینم توی نفسم

 : گفت و فشرد دستاش توی دستامو

 !خب؟ ، شی من مال باید تو-مهبد

  ؛ دش گم رعشه توی قلبم جاش به و شد متوقف دستاش توی دستام لرزش

 ربلندت و تر عصبی که میکردم نگاهش بهت و گیجی حالت همون توی

 : کرد تکرار قبل از

 خب؟-مهبد

 ناتوان لحظه اون توی من و کوبید می دیوار و در به خودشو داشت قلبم

 ؛ بگم چیزی بخوام که بودم اونی از تر
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 ...کردم اکتفا سرم دادن تکون به همین بخاطر 

 کهتی روی و کشید دستمو ، کشید عمیقی نفس و کرد باز هم از اخماشو

 ...نشست بود کنار اون که پهنی سنگ

 ...شدم خیره نیمرخش به و نشستم کنارش کمی ی فاصله با

 : زد لب و کشید دستم روی نوازشگرانه دستشو

 حاال تا اما بوده شلوغ دورم همیشه اینکه با ، نیاز تنهام خیلی من-مهبد

 ...درنیاورده تنهایی از منو کنارم هیچکس وجود

 : زد لب ثانیه چند از بعد و کرد کوتاهی مکث

 !نمیکنم تنهایی احساس پیشش که هستی کسی تنها تو -مهبد

 دبو کی و میزد تنهایی از دم داشت مغرور مهبد   ، بست گلومو راه بغض

 باشه؟ چشیده رو تنهایی درد من از بهتر که

 رنج به دردش برای دلم و میزنه حرف دردی چه از که میدونستم خوب

 !بود اومده

 : گفتم آروم و فشردم دستشو ، شدم تر نزدیک بهش و کشیدم آهی

 ...کنی تنهایی احساس نمیزارم بعد به این از-

 : گفت و زد زل چشمام به

 میدونی؟ ، ندارم هیچکسو تو جز-مهبد

 ...بود بعید مهبد از حرفا این ، دادم قورت بغضمو

 بابا یه مامانم بعد ، ندارم همونم من ، مهبد داری خونوادتو حداقل تو-

 !نیست قائل ارزشی واسم اونم که دارم

 ...میداد دستم کار داشت لعنتی بغض این
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 !گذاشت سینش روی سرمو و کشید خودش سمت منو

 ...شد حبس سینم توی نفسم بازم

 !داری که منو-مهبد

 !داشتنش حس بود خوبی حس چه ، زدم لبخند

 حواسمون هیچکدوممون که بودیم شده غرق خودمون دنیای توی انقدر

 شدن درشت با و نبود میچکیدن سرمون روی پروا بی که قطراتی به

 ماشین سمت و اومدیم خودمون به تازه بارون گرفتن شدت و قطرات

 …رفتیم

 ، شد شدیدتر بارون که بود نگذشته افتادنمون راه از چیزی هنوز

 !داشت نگه گوشه یه ماشینو مهبد که شدید اونقدری

 ...بود کرده لغزندش حسابی بارون این و نبود حسابی و درست ی جاده

 : تمگف و زدم زل بود دوخته چشم بیرون فضای به که مهبد به استرس با

 ...ها باشم خونه دیگه ساعت یه تا باید میاد؟من بند کی-

 ...داد تکون سرشو و زد لبخندی بهم رو

 !میرسونمت میاد بند نباش نگران-مهبد

 ...بود این از هراسم و داشت فاصله دقیقه چهل حداقل شهر از اینجا

 لحظه هر و نداشت شدن بیخیال قصد انگار ، دوختم چشم آسمون به

 ...میبارید پیش ی لحظه از شدیدتر

 چشم من به و بود لباش روی محوی لبخند ، کردم نگاهش چشمی زیر

 !بود دوخته

 !بود؟ بخشیده من به مهبدو خدا یعنی ، نمیشد باورم هنوزم
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 !فتگر دستش توی و کشید دستمو که زدم لبخند تصورش از ناخودآگاه

 : پرسید هوا بی

 نیاز؟ چیه شایان به حست-مهبد

 ؛ دوختمش چشماش به و کشیدم باال دستامون روی از نگاهمو تعجب با

 !داشت اخم

 : زدم لب تردید بی

 !حد همین در ، خوبیه آدم ، ندارم بهش نسبت خاصی حسی-

 ...داد بیرون صدا با نفسشو

 موافقه؟ باهاش بابات-مهبد

 و کمتر میاورد زبون به که ای جمله هر با ابروش دو بین ی فاصله

 !میشد کمتر

 : گفتم آخر در و کردم پا اون و پا این یکم

 ...آره-

 : گفت بالفاصله

 !داره؟ دلیلی چه موافقتش-مهبد

 اصال موضوع این راجب زدن حرف ، گرفتم بازی به مانتومو ی دکمه

 !نبود خوشایند

 !میخواد بابام که همونیه..جورایی یه ، داره قبولش-

 ...داد تکون میشد دیده رفتارش توی که خاصی عصبانیت با سرشو

 ؟!بابات میخواد چی-مهبد
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 ...گرفتم ازش نگاهمو و کشیدم آهی

 قائل ارزش واسم میگم وقتی ، میدونم چه ، مطیع و راه به سر آدم یه-

 انتخابش که کنه زندگی باهاش میخواد اون انگار ، همین یعنی نیست

 ...میکنه

 !دیدم چشماش توی غمو لحظه یه برای

 : گفت و فشرد قبل از تر محکم دستمو

 چی؟ تو-مهبد

 ...کردم نگاهش بهت با

 !نمیخوام شایانو گفتم که من-

 ...کشید موهاش توی کالفه آزادشو دست

 !چی؟ منو-مهبد

 ...گرفت خندم جدیش لحن از

 داری؟ دوست رو تکراری سواالی پرسیدن-

 ...گرفت ازم روشو

 !ندادی جواب اینو هنوز-مهبد

 : گفتم آروم و انداختم پایین سرمو

 چی؟ یعنی دارم دوست میگم وقتی-

 !پیش لحظه چند برعکس ، نداشت اخم ، برگشت سمتم

 !نمیشم بیخیالت وایسه جلوم هم دنیا میخوای منو تو وقتی-مهبد

 ...زدم لبخند ناخواسته
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 آسمون به نگاهشو بندش پشت و انداخت نگاهی ماشین ساعت نیمچه به

 !نداشت بیخیالی خیال   آسمون بودم زده حدس که همونطور ، دوخت

 : گفت میشد جاده وارد که همونطور و کرد روشن ماشینو

 !نمیاد بند ، نیست ای چاره-مهبد

 …دادم تکون سرمو

 !بود ترافیکی چه ، بودن کشیده صف هم سر پشت ماشین کلی

 یمداشت وقتی ، انداختم نگاهی جلوتر کمی به و کشیدم سرک تعجب با

 ...نبود شلوغ همه این جاده میومدیم

 سمت ی شیشه که بود کرده تعجب من ی اندازه به هم مهبد انگار

 نارک و بود شده پیاده ماشینش از که مردی به رو و کشید پایین خودشو

 : گفت بود ایستاده بود مهبد ماشین کنار قضا از که ماشینش

 شلوغه؟ جاده انقدر افتاده؟چرا اتفاقی-مهبد

 فتگ بود شده گم جمعیت توی که صدایی با و داد تکون سری کالفه مرد

: 

 !نمیشه باز راه فردا تا ، کرده ریزش جاده+

 ...کرد نگاهم تردید با و برگشت سمتم

 !میبودم خونه ظهر تا باید من ، گرفت فرا وجودمو تموم استرس

 : زدم لب میخورد چشم به وضوح به لحنم توی که استرسی با

 !کنیم؟ چیکار حاال-

 : گفت ای ثانیه چند مکث از بعد

 !نباش نگران-مهبد
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 ...کشیدم دندونم زیر لبمو

 !باشم خونه ظهر تا باید چجوری؟من-

 : گفت خونسردی با و گرفت عقب دنده

 !میکنم صحبت پدرت با من ، نباش نگران ، که گفتم-مهبد

 : گفتم بالفاصله و کردم نگاهش بهت با

 !نه ، نه-

 داص با نفسشو ، چرخوند صورتم اجزای میون نگاهشو و برگشت سمتم

 : گفت و داد بیرون

 به هم بعدش کن هماهنگ باهاش بزن زنگ سوگل به ، خب خیلی-مهبد

 !میمونی سوگل پیش امشبو که بگو بهش و بزن زنگ گندم

 ...کردم نگاهش شک با

 ...میفهمن ، بمونم اینا سوگل ی خونه ندارم عادت من آخه-

 ؛ میلرزیدن داشتن دستام

 ...میفهمید بابا اگه

 دستش میون چپمو دست حرکت یه با ، شد کشیده دستام سمت نگاهش

 : گفت  و کشید

 !من به بسپرش هم فهمیدن اگه ، ،نمیفهمن نیاز نباش نگران-مهبد

 : گفتم کنم آروم خودمو داشتم سعی که حینی و کشیدم عمیقی نفس

 میریم؟ کجا-

 !میرفت روستا همون سمت داشت ، انداختم نگاهی اطرافم به

 !کن صبر یکم ، میفهمی-مهبد
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 !ودب خلوتی روستای ، شدم پیاده ازش تبعیت به شد پیاده که ماشین از

 ...میبارید نم نم حاال و بود داده دست از شدتشو بارون

یر خودم دنیای توی حاال تا که من و کشید دستمو هوا بی  زا میکردم س 

 ...خوردم جا حرکتش

 ناچارا   هم من و برداشت قدم بود روستا ته   که قدیمی ی خونه سمت

 ...شدم قدم هم باهاش

 : پرسیدم تردید با

 خب؟ میریم کجا-

 فتگ جدیت با و کشید هم توی اخماشو ، برگشت سمتم و ایستاد جاش سر

: 

 نداری؟ اعتماد بهم-مهبد

 !داشتم تردید اما نبود اعتمادی بی بحث   بحث ، انداختم پایین سرمو

 ...دوخت چشمام توی نگاهشو و گرفت دستش توی چونمو

 !نه؟ یا داری اعتماد بهم نیاز-مهبد

 : زدم لب آروم و دادم تکون سرمو دوختم چشماش به نگاهمو ناچارا  

 ...دارم-

 !کشید دستمو

 !بیا پس-مهبد

 …برداشتم قدم کنارش و کشیدم عمیقی نفس

 !باشه؟ میتونست کی یعنی ، شد بیشتر تردیدم

 !تادایس چارچوبش توی پیرزن یه و شد باز در که میگذشت ای ثانیه چند
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 ...داشت دلنشینی ی چهره چه ، دوختم چشم بهش کنجکاوی با

 رو خاصی خوشحالی با و کرد آزاد سرشو روی رنگی   چادر ما دیدن با

 : گفت مهبد به

 !اومدی خوش پسرم سالم+

 ...داد تکون سرشو و زد گرمی لبخند مهبد

 !برات آوردم عروس ، خانوم طال سالم-مهبد

 ...گرفت خندم مهبد لحن از هم و کشیدم خجالت هم

 من به و گرفت مهبد از نگاهشو بود کرده خطابش طال مهبد که زنی

 !شد خیره

 : گفت میکشید بغلش توی منو که حینی و زد لبخند بهم رو

 !مادر بشم عروست و خودت فدای الهی-طال

 : داد ادامه و بوسید محبت با گونمو

 عزیزدلم؟ خوبی-طال

 ...دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 !شما خوبی   به ممنون-

 همچین که حالش به خوش و باشه مادربزرگش که میزدم حدس

 !داشت مادربزرگی

 شوهو پیرزن دلنشین و نقلی ی خونه ، شدیم وارد خانوم طال تعارفای با

 ...پروند پاک سرم از
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لی دیواراش ، بود کوچیک  آنتیک وسایل و مبل از خبری توش و بود گ 

 بودمش ندیده کامل هنوز که منی که نشست می دل به انقدری ولی نبود

 ...بودم شده عاشقش هم

 دهش داده تکیه دیوار به که کوچیکی های پشتی کنار خونه ی گوشه یه

 ...نشستیم بودن

 رو پذیرایی و هال نقش که شکلی مربعی اتاق ی گوشه چهار به مهبد

 : گفت و انداخت نگاهی میکرد ایفا

 !طال کنار ، شدم بزرگ خونه همین توی من-مهبد

 ...بود مادربزرگش طال و بودم زده حدس درست پس ، زدم لبخند

 کوچیک دیواری ساعت به نگاهم که بگم چیزی جوابش در خواستم

 هک بود رفته یادم کل به که بودم آروم کنارش انقدر ، افتاد دیوار روی

 !میبودم خونه باید االن

 شک که هرچند ، پاشدم جام از و درآوردم جیبم توی از گوشیمو

 اما درمیاره بندش پشت حرف کلی گندم که نداشتم شک و بود برانگیز

 ...نبود ای چاره

 : گفتم که داد تکون سری و کرد نگاهم مهبد

 ...میزنم زنگ سوگل به-

 : گفتم و شدم رد کنارش از  که اومد سمتمون چای سینی با خانوم طال

 ...بزنم تلفن یه اجازتون با من-

 : گفت آمیزش محبت لحن همون با

 ...دخترم بشم قربونت-طال

 ...ایستادم حیاط توی و کردم باز درو
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 جذابی نمای کوچیکیش رغم علی   و بود شده کاری گل دورش تا دور

 !داشت

 رساست چقدر ، گذاشتم گوشم کنار گوشیمو و گرفتم سوگلو ی شماره

 ...داشتم

 ...پیچید گوشی توی صداش و داد جواب بالفاصله

 !خانوم عروس سالم-سوگل

 ...نداشتم شوخیو ی حوصله

 خوبی؟ سوگل سالم-

 !شده؟ چی شدی میزنی حرف جدی خوبی؟چه تو مرسی خوبم-سوگل

 ...نشستم باغچه ی لبه

 پیش امشبو من که بگی و بزنی زنگ گندم به میتونی سوگل ، خوبم منم-

 !توام؟

 ...پیچید گوشم توی متعجبش صدای

 !چرا؟-سوگل

 : گفتم کالفه ، نداشتم دادنو توضیح ی حوصله و حال

 بگی؟ گندم به االن باشه؟میشه سوگل میگم بهت بعدا  -

 تو؟ خوبی-سوگل

 : گفتم و کشیدم روم پیش   قرمز رز گلبرگای روی دستمو

 ...خوبم آره-

 خودت مواظب هستی هرجا هم تو ، میزنم زنگ بهش من باشه-سوگل

 ...باش
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 خب؟ ، کن راحت خیالشو فقط سوگل باشه-

 ...میزنم زنگ بهش االن باشه-سوگل

 ...کشیدم راحتی نفس

 نداری؟ کاری فعال ، مرسی فداتشم-

 !خداحافظ ، نه-سوگل

 عجیبی حس ، کندم دل خانوم طال ی باغچه گالی از و کردم قطع تماسو

 ...داشتم پیرزن این به

 که رسید گوشم به مهبد صدای شدم وارد که همین و کردم باز درو

 ...میزد حرف خانوم طال با داشت

 نیستم عاشقی آدم من ، نیستم محبت و مهر آدم من ، طال میترسم-مهبد

 یه میترسم ، دختر اون عشق   منجالب توی افتادم گیر بدجوری ولی

 ، بدم نشون بهش واقعیمو خود و عشق روی به ببندم چشم روزی

 میکنه؟ چیکار اون اونوقت

 !بود عجیب چقدر لحنش

 داشته هراس شدنش بد از که رو عاشقی بودم ندیده چشم به حاال تا

 ...باشه

 : گفت که شنیدم طالرو صدای بالفاصله

 به میکنه رو و زیر آدمو عشق ، پسرم خدا دست بسپر چیزو همه-طال

 ...باش داشته ایمان این

 اونقدری دلم هم داشت بهم نسبت مهبد که حسی به کردن فکر با حتی

 فکر هیچی به اون جز و ببندم چیز همه روی چشمامو که میشد گرم

 ...نکنم
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 ...رفتم سمتشون و گذاشتم مانتوم جیب توی گوشیمو

 : پرسید مهبد و زد لبخند دیدنم با خانوم طال

 گفت؟ چی-مهبد

 : گفتم مینشستم ازش فاصله با که حینی و دادم تکون سرمو

 ...میزنه زنگ بهش گفت-

 ...گزاشت جلوم چایو کوچیک استکان خانوم طال

 : گفتم و زدم لبخندی

 ...ممنونم-

 : گفت میشد پا جاش از که همونطور و داد لبخندمو جواب

 ...میام بزارم بار ناهارو برم من-طال

 : گفتم و گرفتم دستام میون چایو استکان

 ...میشه زحمتتون-

 : گفت و داد تکون سرشو

 تا ، عروسش با اونم اومده نوم عمری از بعد ، دخترم زحمتی چه-طال

 ...زحمتا این از باشه

 …انداختم پایین سرمو خجالت با

 هک درحالی مهبد و بود مشغول خونش نقلی ی آشپزخونه توی خانوم طال

 بود زده زل دیوار ی گوشه کوچیک تلویزیون خاموش ی صفحه به

 افکار میون بودم کرده گم خودمو که انگاری اما من و بود سکوت غرق

 که طریقی هر به و جایی یه از جوری یه همشون که خیاالیی و فکر و

 ...میشدن مربوط مهبد به شده
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 ازش اتفاقی کامال صورت به و تازگی به که ای جمله از منظورشو

 خودش مشغول بدجوری فکرمو موضوع این و نمیفهمیدم بودم شنیده

 ...بود کرده

 نواو گوشیم زنگ صدای که بود گرفته فرا رو خونه کل محض سکوت

 ...شکست هم توی

 حدس ، انداختم نگاهی صفحش به و آوردم درش جیبم از استرس با

 ی شماره یه که وقتی و باشه گندم یا سوگل طرف از تماس که میزدم

 یدترد با و کردم نگاهش تعجب با دیدم گوشیم ی صفحه روی ناشناسو

 : دادم جواب

 بفرمایین؟-

 !پیچید گوشی توی شایان ی مردونه صدای

 چطوری؟ ، نیاز سالم-شایان

 ...داد تکون سوالی سرشو که انداختم مهبد به نگاهی نیم شک با

 : گفتم شایان به خطاب مقدمه بی و گرفتم ازش رومو

 !زدی؟ زنگ چرا-

 !گرفت خودش به خشم از هایی رگه صداش

 کجایی؟-شایان

 : گفتم بهت با

 !شایان باشه داشته ربطی بهت نمیکنم فکر-

 آورده مهبد جلوی شایانو اسم چرا ، گذاشتم دهنم روی دستمو استرس با

 بودم؟

 !حواس بی من   به لعنت
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 ...باشه رسیده گوشش به نبودم زودی همین به که نمیشد باورم

 اخم هنگا ، برگردم سمتش شد باعث حرکتش این با و کشید دستمو مهبد

 : پرسید بلند نسبتا صدایی با و دوخت بهم آلودشو

 زده؟ زنگ بهت چرا-مهبد

 شایان گوش به صداش که نداشت امکان ، شد حبس سینم توی نفسم

 ...باشه نرسیده

 : زد داد اینبار شایان

 میکنی؟این غلطی چه داری و کجایی که هست معلوم اصال-شایان

 !بود؟ عوضی کدوم صدای

 ...گفت می بابام به شایان ، دادم قورت زور به دهنمو آب

 ایانیش به خطاب و قاپید دستم از گوشیو که دوختم مهبد به ترسیدمو نگاه

 : گفت بود خط پشت که

 مرتیکه؟ میزنی زنگ نیاز به حقی چه به-مهبد

 خبر چیز همه و بود راه تو جدی درگیری یه ، دوختم چشم بهش بهت با

 !میداد وقوعش زمان نزدیکی از

 ...رفت حیاط سمت و گرفت ازم روشو مهبد

 : گفت و انداخت بیرون به نگاهی آشپزخونه در الی از خانوم طال

 !مادر؟ شده چیزی-طال

 مارو حرفای فاصله این از و بود سنگین یکم گوشاش که خداروشکر

 ...نمیشنید دقیق

 برای بدم جلوه آروم خودمو داشتم سعی که درحالی و شدم نزدیک بهش

 : گفتم و زدم تصنعی لبخند بود افتاده راه که آبروریزی کردن جمع
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 ...نشده چیزی خانوم طال نه-

 و دمکر تند پا در سمت دوبارش شدن مشغول و در از گرفتنش فاصله با

 گرفته بیراه و بد رگبار به شایانو هم باز که رسوندم مهبد به خودمو

 …بود

 و نره باال صدام میکردم سعی که درحالی نگرانی با و رفتم سمتش

 : گفتم بشنوه خودش فقط که کنم ادا حرفمو جوری

 ...میگه بابام به شایان ، مهبد-

 لبم ویر سکوت معنای به دستشو و کشید هم توی پیش از بیشتر اخماشو

 ...گذاشت

 با مه میزاشت زندم منو اگه حتی میفهمید بابا اگه ، گرفت گلومو بغض

 !میشد؟ چی اونموقع و افتاد می لج مهبد

 ؛ زدم پس بغضمو دادنش فشار با و کشیدم دندونم زیر لبمو

 !کنم گریه مهبد جلوی نمیخواستم

 : گفت تمام عصبانیت   با

 !منه مال   نیاز ، بکن خواست دلت که هرغلطی-مهبد

 ینا شایان تهدید بخاطر نفهمیدم لحظه اون و شد حبس سینم توی نفسم

 ...مهبد ی جمله دوم قسمت یا داد دست بهم حالت

 بدنمو چهارستون که بلندتری صدای با بود بهم پشتش که همونطور

 : گفت لرزوند

 ندتز اگه نیستم مرد ببینم گوشیش رو شمارتو دیگه بار یه فقط-مهبد

 !بزارم

 ...دوختم چشم بهش بهت با
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 ...کرده قطع تماسو که فهمیدم آورد پایین گوشش کنار از که گوشیو

 پیشونیش روی وحشتناک اخم از که ترسی وجود با دیدم که ناآرومیشو

 حیواض ترس با و رفتم سمتش بود داده پیوند هم به ابروهاشو کامال که

 : گفتم بود نشسته صدام توی که

 ...باش آروم خب خیلی-

 : زد لب داری خش صدای با و دوخت من به بار این آلودشو اخم نگاه

 ...اصال داره تورو ی شماره میخوره گه-مهبد

 فقط عصبانیت از حد سر این ، دوختم چشماش توی بهت با نگاهمو

 بود؟ تماس یه بخاطر

 صدای با و دوخت چشمام توی چشماشو اینبار که بگم چیزی خواستم

 : گفت دارتری خش

 دادی؟ شمارتو بهش تو-مهبد

 ...دادم تکون شدت به سرمو

 ...گرفته گندم از کنم فکر ، نه-

 : گفت لب زیر و داد فشار دستش توی گوشیمو

 !بخار بی ی زنیکه-مهبد

 هشعل مهبدو تند   آتیش   حتما شرایط اون توی خنده اما بود گرفته خندم

 ...انداختم پایین سرمو و دوختم هم به لبهامو همین بخاطر ، میکرد ورتر

 : گفتم مهبد به رو نگران ، میزد شور بدجوری دلم

 ...میگه همه به ، مهبد-

 : گفت خشم با و گرفت سمتم گوشیمو
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 !منی مال تو بدونن همه بزار ، جهنم به بگه-مهبد

 ...ترس روی از هم و خجالت روی از هم بار این ، گزیدم لبمو

 ...بابام-

 : گفت و کشید موهاش توی کالفه دستشو

 ...میکنم صحبت باهاش و کارش سر میرم برگردیم که همین فردا-مهبد

 : گفتم ترس با

 ...میکشه منو بابام-

 : گفت و انداخت بهم نگاهی جدیت با

 !من به بسپرش ، نباش نگران-مهبد

 دمق ورودی در سمت خواست و کرد فرو دستم انگشتای میون انگشتاشو

 : گفتم نگرانی با که برداره

 ...نمیزاره ، مهبد میکنه لج باهات بابام بگه بابام به شایان اگه-

 : گفت تندی لحن و جدیت با ، بدم ادامه حرفمو نزاشت و برگشت سمتم

 فهمیدی؟ ، شه مانع نمیتونه چیزی هیچ-مهبد

 : کرد تکرار قبل از بلندتر که کردم نگاهش سردرگمی و بهت با

 !فهمیدی؟-مهبد

 !بدم تکون تایید معنای به سرمو ناخواسته که شد باعث ترسم

 رقف پیش ساعت نیم مهبد با آسمون تا زمین بود وایساده جلوم که کسی

 !کنه؟ تغییر انقدر میتونست چطور ، داشت

 ...داد هلم داخل سمت به و گذاشت پشتم دستشو
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 ...میخوری سرما سرده هوا ، تو برو-مهبد

  ؛ شدم خونه داخل بگم چیزی اینکه بدون

 !مرد این بود عجیب چقدر

 هک متعددی اتفاقات به و بودم غرق افکارم توی که میشد ای دقیقه چند

 ، افتادم یادش که میکردم فکر بود افتاده واسم روز یه همین طول توی

 !بود؟ مونده جا همون خودش ولی میخورم سرما و سرده گفت من به

 ؛ رفتم حیاط سمت و پاشدم جام از

 بیرون آشپزخونه از بزاره تنهامون هم با بخواد که انگار خانوم طال

 ...نمیومد

  ؛ دیدمش باغچه کنار آخر در و گشتم دنبالش حیاطو ی گوشه گوشه

 حدس میشد ، میشد دیده اطرافش که دودی از و بود ایستاده در به پشت

 !میکشه سیگار داره که زد

 شتیپ روی از کتشو و کردم گرد عقب نشست تنم روی سرما سوز وقتی

 ...رفتم سمتش و برداشتم دیوار کنار

 ؛ میرسید هاش شونه تا زور به دستم که بود بلندتر من از انقدر قدش

 ...ایستادم کنارش و انداختم هاش شونه روی سختی به کتشو

 بودنو کسی با حس داشتم تازگی به و بود روزمون اولین امروز شاید

 ودمب نکرده زندگی باهاش کم خیاالتم و افکار توی من اما میکردم تجربه

 اینطور که داره منو حس همین اونم که میکردم احساس چرا نمیدونم و

 !میکنه رفتار و میزنه حرف پروا بی

 هشون روی کتش گرمی احساس با که بود نشده من متوجه حاال تا انگار

 ؛ کرد نگاه بهم خاصی حالت با و برگشت سمتم هاش



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  87  

 !بود خارج وارد تازه من   توان از تشخیصش که حالتی

 : گفتم آروم و دوختم انگشتاش الی سیگار به نگاهمو

 نکشی؟ میشه-

 : گفت بالفاصله

 !میکنه آرومم-مهبد

 : زدم لب تردید با و کردم بغل دستام با خودمو سرما از

 ناآرومی؟ چرا-

 به منو و کرد قالب کمرم پشت دستاشو و انداخت دستام به نگاهی

 !چسبوند خودش

 ...انداختم پایین شرم از سرمو

 !کن نگاهم-مهبد

 ...داشت پاییزی سرد هوای با عجیبی تناقض تنش گرمای

 و ردک ممانعت که بگیرم فاصله ازش خواستم و کشیدم دوندونم زیر لبمو

 : کرد تکرار

 !نیاز کن نگاهم-مهبد

 ...دوختم بهش لرزونمو چشمای و گرفتم باال کمی سرمو

 : گفت میکرد نگاه چشمام به که همونطور و زد محوی لبخند

 میکنه؟ ناآرومم چی میدونی-مهبد

 ...دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 !گرفت خشم رنگ صداش
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 هر به ، باشه که چی هر ، باشه که کی هر ، پسر یه اینکه-مهبد

 !شه نزدیک تو به باشه که شکلی هر به ، باشه که منظوری

 …میگرفت اوج رفته رفته صداش ُولم

 حرف جرئت فاصله این توی هم اون چشماش ؛ کردم نگاهش بهت با

 ...میگرفتن ازم زدنو

 یکی ناآروم من   ؛ توئه دست بودنم ناآروم و آروم بعد به این از-مهبد

 !دیگست

 ...میدادن تهدید بوی حرفاش ، دوختم چشم بهش ترس با

 : زدم لب جدیت با

 چیه؟ من تقصیر شایان ی قضیه توی ، میدونی چیزو همه خودت-

 میکرد باز روم به آغوششو که حالی در و گذاشت سرم روی چونشو

 : گفت

 !هستی خواستنی زیادی که اینه تقصیرت-مهبد

 میزد؟ دم بودنی خواستنی چه از

 !لحاظی هر از ، بودم معمولی خیلی من

 و آرامش اولی ، میکرد القا متناقضو حس تا بهم واسم آغوشش گرمای

 !خجالت دومی

 که میکردم دعادعا ، نبود دلم تو دل شایان ترس از و بود شده غروب دم

 ...نگه بابا به

 برای مهبد و بود خوندن نماز مشغول کوچیکش اتاق توی خانوم طال

 ...بود رفته جاده وضع از شدن خبردار

 ...برمیگشتیم امشب همین و میشد باز جاده کاش ای
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 غریبی احساس اصال بودن اینجا از که بود مهربون انقدر خانوم طال

 این توی االن اما میکرد قرص دلمو بدجوری مهبد وجود و نمیکردم

 چیهی بابا به شایان که بفهمم و برگردم که میخواست دلم فقط شرایط

 ...نگفته

 ...میکرد گرم حدی تا دلمو همین و بود نخورده زنگ ظهر از گوشیم

 یاطح سمت و پاشم جام از خواستم و کشیدم عمیقی نفس کالفگی روی از

 میکرد سرش ایشو قهوه دار گل روسری که حالی در طالخانوم که برم

 : گفت لبخند با و اومد سمتم

 !نیست حکمت بی خدا کار هیچ ، دخترم نباش نگران-طال

 ...بود بلد خوب چه کردنو آروم ، زدم لبخند بهش رو

 : گفت محبت با ، گرفت دستش توی دستمو و نشست کنارم

 داری؟ دوسش-طال 

 ؛ کشیدم خجالت

 : گفتم و انداختم پایین سرمو

 ...خیلی ، آره-

 !پرید لبش روی از لبخند و کشید آهی زود خیلی اما زد لبخند

 !خیلی ، جان نیاز کشیده سختی خیلی مهبد-طال

 زنهمی حرف هایی سختی چه راجب که نمیدونستم چون و شد فشرده قلبم

 : پرسیدم کنجکاوی با

 چیه؟ سختی از منظورتون-

 !بود غمزده بدجوری صورتش حالت ، فشرد هم روی لباشو
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 ...بگم نمیتونم من ، بگه بهت خودش روزی یه شاید-طال

 ...داد قلقک بدجوری کنجکاویمو حس حرفش این با

 لمد هم کوچیکش ناراحتی یه به کردن فکر از و رفتم فرو فکر توی

 !گرفت

 به و بودم نکشیده سختی کم هم من ، دادم تکون سرمو و کشیدم آهی

 ...بفهممش میتونستم خوب خاطر همین

 و رفتم ورودی در سمت و پاشدم جام از ناخواسته در شدن باز صدای با

 ...افتاد تنم به لرز هوا سرمای احساس از کردم باز درو که همین

  ؛ کشید آغوشش توی منو باشه شده حالم متوجه که انگار و اومد سمتم

 !هوارو این سرمای و آغوش این گرمای ربط نمیفهمیدم

 : گفتم حالت همون توی لب زیر

 نشده؟ باز ، سالم-

 ...کشید دستمو و گرفت فاصله ازم کمی

 !فردا تا ، نه-مهبد

 ...رفت دست از هم امیدم ذره یه همون

 مشغول و پاشدم جام از اما نشستنم واسه خانوم طال اصرار وجود با

 ...شدم شام ی سفره چیدن

 نشت از کتشو که درحالی مهبد که میچیدم سفره روی بشقابارو داشتم

 : گفت لبخند با درمیاورد

 بلدن؟ هم کارها این از کوچولوها ا ؟موش-مهبد

 : گفتم و خندیدم
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 !خودتی کوچولو موش-

 : گفت ای بامزه لحن با و گذروند نظر از پامو تا سر

 !وجبی؟ نیم بگی اینو میشه روت-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و ورچیدم لبامو

 نشده داربی زود زیاد صبحم ؛ نمیدونستم خستگیمو این دلیل و بودم خسته

 !بودم

 حاال ات که مهبد که بودم نشسته پشتی کنار مقنعه و لباسا همون با هنوز

 آقای با که میزدم حدس ، اومد سمتم بود تلفنش با زدن حرف مشغول

 توی مهبد معمول طبق هم ظهر از بعد امروز ، کرده صحبت احتشام

 !بره که بود نرسیده و داشت کالس آموزشگاه اون

 : گفت بود زده زل نیمرخم به که همونطور و نشست کنارم

 کوچولو؟ موش میاد خوابت-مهبد

 : گفتم و کشیدم ای خمیازه

 ...خیلی آره-

 گفت بهم رو و پاشد جاش از بود شنیده صدامونو قضا از که خانوم طال

: 

 ...عزیزم میندازم جاتو االن-طال

 هک پاشم جام از بهش کردن کمک واسه خواستم و گفتم ممنونی لب زیر

 ...کشید دستمو مهبد

 :  گفت بلند اتاق داخل همون از

 ...باشی راحت که میکنم پهن اینجا جاتو-طال
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 : زد لب من از زودتر مهبد که کنم تشکر خواستم

 !جا همین بیار طال نه-مهبد

 ...داد تکون سرشو که انداختم نگاهی بهش بهت با

 !داره سوسک اونجا-مهبد

 میخندید که همونطور خانوم طال که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 : گفت و کرد پهن زمین روی تشکو

 !بود کجا سوسک ، مادر میگه الکی-طال

 …کردم نگاهش زیرچشمی و خندیدم

 : گفت و دوخت چشم خانوم طال به تصنعی دلخوری با

 !خانوم؟ طال نکنی رسوام تو نمیشه حاال-مهبد

 ...شد تشدید خندم

 !بازیات کلک بیاد دستش میخوام مادر ، نمیشه نه-طال

 پهن زمین روی تشک یکی اون از کمی ی فاصله با هم رو دومی تشک

 ...رفت اتاق سمت دوباره و گزاشت کنارشون هارو پتو ، کرد

 !کنم کمکش نمیزاشت که مهبد

 بهش کنجکاوی با ، رفت تشکا سمت و پاشد جاش از و داد تکون سری

 اون به حرکت یه با و گرفت تشکارو از یکی ی گوشه که میکردم نگاه

 !چسبوندش یکی

 ...شبی نصف بود شده بامزه چقدر ، رفت هوا به خندم صدای

 یخاص حالت با و رفت کنار لبش روی از لبخند خندم صدای شنیدن با

 !شد خیره بهم
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 ای ثانیه چند مکث از بعد که دادم تکون سوالی سرمو و خوردم خندمو

 : گفت

 !میخندی قشنگ چه-مهبد

 ...داد دست بهم خجالت مثل حسی یه حال عین در و گرفت خندم بازم

 : گفت من به رو و گزاشت تشکا کنار رو بالشتا خانوم طال

 ...بیبخوا نمیتونی که اینجوری ، بدم بهت چیزی لباسی یه بیا مادر-طال

 دلم اصال و بودم راحت تقریبا ، کردم تشکر و دادم تکون سرمو

 ...کنم عوض لباسامو که نمیخواست

 ...رفت اتاقش سمت و گفت بخیری شب بهمون رو

 المپا کردن خاموش با که بودم امیدوار ، رفت برق پریز سمت مهبد

 !میترسیدم تاریکی از من ، نشه تاریک زیاد فضا

 از شبی تاریکی از ناشی که کشیدم هینی ناخواسته المپا شدن خاموش با

 ...نموند دور مهبد چشم از هم حرکتم این معمول طبق و بود حد

 : گفت مینشست کنارم که حالی در و اومد سمتم

 عزیزم؟ چیشد-مهبد

 !"عزیزم"

 هت   اون که انگار و میشنیدم زبونش از رو کلمه این که بود باری اولین

ه  ...بود شده مور مور شنیدنش از قلبم های م 

 مگفت کنم پنهون ترسمو داشتم سعی که حالی در و دادم قورت دهنمو آب

: 

 ...هیچی-
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 نسبتا ی فاصله با خودمو بالشت و گزاشتم تشکش روی بالشتارو از یکی

 ...گزاشتم ازش زیادی

 !عمرا   ، بخوابم نمیتونستم مقنعه با

 ...کشید عمیقی نفس بندش پشت و کشید دراز مهبد

 یه الاقل خانوم طال از کاش ای ، کنم چیکار مقنعم با که نمیدونستم

 ...میگرفتم روسری

 فکر بود شده مهم و بزرگ کلی واسم حاال که موضوع همین به داشتم

 : گفت بهم رو جدیت با مهبد که میکردم

 !اینجا بیا درارش-مهبد

 !کرد اشاره آغوشش به که دیدم تاریکی اون توی و زدم زل بهش

 : زدم لب تردید با و کردم نگاهش بهت با

 ...راحتم نه-

 از مقنعمو حرکت یه با و شد خیز نیم که بکشم دراز جام سر خواستم

 !کشید خودش سمت منو و درآورد سرم

 ، شدم خیره بود متریم میلی چند توی حاال که صورتش به تعجب با

 اپید کردنو ممانعت وقت اصال که کرد کارارو این سریع و جدی انقدر

 …نکردم

 ...کشید موهام روی دیگشو دست و گذاشت کمرم دور دستشو یه

 که گیرمب فاصله ازش و کنم حرکتی خواستم ، بود حبس سینم توی نفسم

 : گفت آرومی صدای با

 !کوچولو موش بخواب-مهبد
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 پیدا ادامه اینطوری اگه اما بگذرم نمیتونستم آغوشش آرامش از هم خودم

 ...نمیبرد خوابم خجالت از صبح تا میکرد

 ...مهبد...آخه-

 : گفت بالفاصله

 !مهبد جان-مهبد

 !بخورم تکون نمیتونستم حتی

 ...نیستم راحت اینجوری من-

 : گفت و زد لبخندی

 !میکنی عادت-مهبد

 ...نداشت گذشت

 : گفت آرومش صدای همون با و گرفت دستش توی دستمو

 ...ها کوچیکن خیلی دستات-مهبد

 !بود شده غرق مهبد دست توی من دست ، انداختم نگاهی دستامون به

 : گفتم حرص با

 !ها بزرگتری من از سال نه خب بزرگه تو دست ، نه هیچم-

 میلرزوند؟ اینجوری منو دل که داشت افسونی چه خندش صدای ، خندید

 دیگه؟ ساله و سن به-مهبد

 ...دادم تکون سرمو

 ...میخوای بخواه میخوای هست که همینه اصال-

 : گفت و کرد قطع حرفمو
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 !بخواه-مهبد

 !بود خوش چقدر امشب ، خندیدم

 : گفت که گذاشتم سینش روی سرمو ناچارا  

 !ریزشا این از باشه تا ، بودا چیزی خوب هم جاده ریزش این-مهبد

 هک نگرانی با میزدم کنار صورتم توی از موهامو که حالی در و خندیدم

 : گفتم بود داده دست بهم یهویی

 ...فردا-

 : گفت جدیت با و کشید خودش و من روی پتورو

 !میکنم درستش ، نباش هیچی نگران-مهبد

 چیزو همه که نداشتم کسیو هیچوقت که منی ؛ شد دلگرمیش گرم   دلم

 ...بهش بسپرم

 ...میزد تند تند قلبم و بود آشوب دلم توی بهش نزدیکی همه این از

 ...بخیر شب-

 : گفت آروم و کشید موهام روی دستشو

 !بخیر شب-مهبد

 ...کردم باز چشمامو موهام نوازش احساس با

 ...میکرد نوازش موهامو و بود نشسته سرم باالی مهبد

 : گفت که بستم چشمامو خجالت با

 ...شده باز جاده ، بریم کم کم پاشو ، عزیزم بخیر صبح-مهبد

 : گفتم و نشستم جام سر برگشتنمون و جاده یاد با
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 ...بخیر هم تو صبح-

 : گفت میرفت پشتی سمت که همونطور و پاشد جاش از

 ...آمادست صبحونه بشوری صورتتو و دست تا-مهبد

 ، رفتم حیاط سمت میپوشیدم مقنعمو که همونطور و دادم تکون سرمو

 دیگه؟ پوشیدنم مقنعه داشت ای فایده چه

 تر راحت شاید حتی ، بودم خوابیده راحت چه دیشب تصورم خالف بر

 !همیشه از

 راه تهران سمت خانوم طال از تشکر ُکلی و صبحونه خوردن از بعد

 ...افتادیم

 !داشتم استرس چقدر و بودم نشسته کنارش ماشین توی

 !چی؟ بود گفته بابا به چیزی شایان اگه

 ...بود ترسناک هم تصورش حتی

 مه زنگ یه حاال تا دیشب از که بود جالب چه ، انداختم نگاهی گوشیم به

 !بودن نزده بهم

 ، دمبو شده وابسته بهش چقدر روزه یه این توی ، انداختم نگاهی مهبد به

 !بود سخت واسم شدن جدا ازش حاال که انقدر

 خونمون به این از بیشتر که خواستم ازش رسید که خیابونمون سر

  ؛ نشه نزدیک

 !بشه چی قراره که نبود معلوم هم همینجوریش

 : گفتم میزدم لبخند بهش رو که همونطور و شدم پیاده ماشین از

 ...چی همه بخاطر ممنون-
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 ...داد تکون سرشو و زد محوی لبخند

 حرف بابات با میرم کالس از بعد بعدازظهر امروز ، نکردم کاری-مهبد

 !نیاز میزنم

 ...کردم نگاهش بهت با

 : گفتم کوتاه مکثی از بعد

 چی؟ مورد در-

 ...گرفت جدیت رنگ نگاهش

 !خودمون مورد در-مهبد

  ؛ بستم درو حرفی هیچ بدون

 !بود؟ وقتش االن اما کنم عصبیش نمیخواستم

 چه خودش از بابا نبود معلوم میشد فاش اگه که حقیقتی و شایان وجود با

 موقعیت مهبد حضور اعالم برای من نظر از میده نشون واکنشی

  ؛ نبود مناسبی

 ...میرفت بیرون بازی این از شایان باید هرچیزی از قبل

 : گفتم تردید با و دادم تکون سرمو

 ...خداحافظ فعال ، میبینمت بعدازظهر ، باشه-

 : گفت و کشید هم توی کمی اخماشو

 !خداحافظ ، باش خودت مواظب ، جلو بکش مقنعتو-مهبد

 مواظب میگفت بهم که بود نفری اولین مهبد ؛ زدم لبخند ناخواسته

 !باش خودت

 ...دادم تکون واسش دستمو و گفتم همینطوری هم تو لب زیر
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 ...بود رفته یادم دیروز کلیدامو ؛ زدم زنگ ناچارا   رسیدم که خونه در

 دنپرسی بدون هیچوقت گندم ، بود عجیب ، شد باز در ثانیه چند از بعد

 !نمیکرد باز درو" کیه"

 فرقی چه من حال به حاال ؛ دادم ادامه راهم به تفاوت بی و بستم درو

 داشت؟

 !بود ساکت چقدر خونه ، کردم باز ورودیو در

 ...نبود گندم از خبری ؛ کشیدم سرک آشپزخونه به

 ازب درو کی پس نبود گندم اگه ، کردم برانداز رو خونه اطراف ترس با

 !بود؟ کرده

 ...بود مدرسه روز وقت این که هم گیسو

 بود؟ خبر چه اینجا ، میلرزیدن داشتن دستام

 دش باعث سرم پشت از کسی صدای شنیدن که میزدم صدا گندمو داشتم

 !بزنه خشکم جام سر که

 ؛ بود رسیده گوشم به درست صداش ، برگشتم سمتش بهت با

 !بود شایان

 ...برداشتم قلبم روی از دستمو و دادم بیرون صدا با نفسمو

 !دادی سکتم کجاست؟ گندم میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 و برگشتم دیروز به ، شد دستگیرم چیزایی یه صورتش حالت از تازه

 !فهمیدم ترسو واقعی معنی تازه

 : فتگ تمسخری پر لحن با و کشید هم توی ممکن حد بیشترین تا اخماشو

 گذشت؟ خوش-شایان
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 ، کردم تند پا اتاقم سمت خواستم و کشیدم دندونم زیر خجالت از لبمو

 پشت از ام کوله شدن کشیده با که بودم نرفته باال بیشتر پله تا دو هنوز

 !افتادم زمین روی و دادم دست از تعادلمو

 : گفتم حرص با و دادم فشار هم روی چشمامو پام درد از

 !شکست پام ، روانی چته-

 : زد داد پیشونیش روی وحشتناک اخم همون با و زد زانو جلوم

 !هرزه هنوز ندیدی روانی ، هنوز ندیدی روانی ها؟ روانی م-شایان

 ...نداشتم اعتماد گوشام به ، کردم نگاهش بهت با

 میداد؟ نسبتی همچین من به که بود شایان این

 دمب قورت بغضمو داشتم سعی که حالی در و کردم نگاهش عصبانیت با

 : زدم لب

 میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر ، عوضی ببند دهنتو-

 !بگی؟ میخواد دلت که هرچی و کنی باز دهنتو

  ؛ گزاشتم گونم روی دستمو و اومدم خودم به صورتم داغی احساس با

 !قبله شایان همون ایستاده جلوم که شایانی این که نداشتم باور

 کردم سعی بازم و پاشدم جام از بود شده جمع پام توی که دردی وجود با

 ...نبازم خودمو که

 قورت بغضمو بود بهش پشتم که همونطور و برداشتم قدم ها پله سمت

 : گفتم جدیت با و دادم

 باال بابام ی سایه هنوز خداروشکر ، عوضی کن وا گوشاتو خوب-

 تویی به برسه چه ، نیومده جماعت فامیل به کارام اضافی   غلط و سرمه
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 هک میرسونم بابام گوش به رفتارتم این ، نمیشی حساب آمار جزو که

 !ندی خودت به رو غلطایی همچین جرئت دیگه ی دفعه

 گفت شمخ با و ایستاد جلوم که کنم تند پا خواستم شنیدم که قدماشو صدای

: 

 هب بازیاتو هرزه خبر و شم کار به دست از زودتر من که چطوره-شایان

 دمیآ میکردم فکر ، نیاز آدمی میکردم ها؟فکر برسونم باباجونت گوش

 جهنمش برات جاش به حاال ولی کنم بهشت برات دنیاتو میخواستم و

 !جهنم ، میکنم

 میزد؟ حرف چی از ، میلرزید داشت تنم تموم ، کردم نگاهش بغض با

 !بازیا؟ هرزه کدوم از

 عشق روی از دستشو بار اولین برای دیروز و بودم شده عاشق که منی

 !بودم؟ هرزه بودم گرفته

 : زدم لب و دادم بیرون زور به و بریده بریده نفسمو

 من   ، کن ولم ، شایان برو ، هرزم؟برو نمیگی هرزه؟مگه نمیگی مگه-

 !کن ولم رو هرزه

 گلوم روی دستشو ، شدن جاری گونم روی اشکام خفم جیغ   صدای با

 ...میداد فشار و بود گزاشته

 ؛ چسبیدم ها نرده به

 !میشدم خفه داشتم 

 : زد داد و دوخت چشم بهم خشم با

 رو و دور دیگه بار یه اگه فقط میکشمت ، نیاز میکشمت خدا به-شایان

 !میکشمت خودت مرگ به ، ببینمت عوضی اون
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 ...افتادم پله روی جون بی که برداشت گلوم روی از دستشو

 ...نمیداد کشیدنو نفس امون   بهم گریه ، کشیدم گلوم روی دستمو

 : کشیدم جیغ حالم همون توی

 ...کردی متنفرم خودت از ولی نبودم متنفر ازت ، شایان متنفرم ازت-

 : گفت خشم با تؤام کالفگی با و نشست کنارم

 عذابت ی فرشته از ، باش متنفر آره ، متنفری ازم که جهنم به-شایان

 !باش متنفر

 توی جرئتمو تموم شده که هم زدنش آتیش برای و گرفتم ازش رومو

 : گفتم و ریختم صدام

 اومدی که روزی اون فهمیدی؟ حاال مهبدم عاشق و متنفرم ازت-

 خودم به نسبت حسش از چیزی که هرچند بودم عاشقش هم خواستگاری

  فهمیدی؟ حاال ، عاشقشم که ساله یه نزدیک ، نمیدونستم

 زا خواستم ، کردن تشدید ترسمو گردنش متورم رگ و بلندش نفسای

 ...کشیدم خفیفی جیغ ناخواسته که زد بهم سیلی چنان که پاشم جام

 : زد داد ممکن صدای بلندترین با

 !کنم خالصت جا همین نزار ، عوضی نکن اینم از تر سگ-شایان

 مواجه خون با و داشتم برش صورتم روی از دستم خیسی احساس با

 ...شدم

 ...گرفت فاصله ازم و کرد مشت دستاشو و انداخت لبم به نگاهی نیم

 ...کوبید بهش بار چند برای مشتشو و ایستاد دیوار کنار

 ویت نحسش صدای که پاشدم جام از و گرفتم چشم ازش اعتنایی بی با

 ...پیچید گوشم
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 از کیی شیراز رفتن نمیان اینا بابات فردا تا ، کن جمع وسایلتو-شایان

 ...شده فوت اقوام

 : داد ادامه و زد پوزخندی

 مه تشکر ازم باید ، داشتی تشریف ما ی خونه مثال هم دیشبش-شایان

 !کاریات گند ماسمالی   بخاطر بکنی

 به که هایی وصله از حالم ، شدن جاری صورتم روی دوباره اشکام

 که بود چقدر همش مگه اصال ؛ میخورد هم به میچسبوند بهم ناحق

 !بشنوم؟ تیکه همه این بخاطرش

 : گفتم بلندی صدای با و دویدم اتاقم سمت لنگون لنگون

 !نمیام جا هیچ تو با من-

 اومده بدم ازش چقدر ، شنیدم هاشو قدم صدای بستم اتاقمو در که همین

 !بود

 ...نشستم اتاقم در پشت و کردم پرت تختم روی حرص با کولمو

 ...لرزوند تنمو در پشت   از بلندش داد   صدای

 دارمن رغبتی همچین منم ، ماشین تو میشینی میری میبندی دهنتو-شایان

 !مسئولم ، همراهیت واسه

 کدوم تاوان اینا ، نره باال گریم صدای که گذاشتم دهنم جلوی دستمو

 !بود؟ گناهم

 !بود؟ نیومده من به خوشی روز یه

 : گفت و کوبید در به محکم دستشو که نگفتم چیزی جوابش در

 : گفتم و دادم قورت بغضمو!  توام با-شایان

 ...میام برو تو خب خیلی-
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 ...نشنیدم ازش صدایی دیگه

 مامت حوصلگی   بی با و گذاشتم کولم توی نیازمو مورد وسایل و شارژر

 ورتمص به چشمم آینه توی که کنم سرم شالمو خواستم و پوشیدم پالتومو

 ...افتاد

 هب لعنتیش دست   جای و بود شده پاره لبم ی گوشه ، بود شده قرمز گونم

 ...میکرد خودنمایی گردنم روی وضوح

 بلند دست من روی میداد حق خودش به که بود کی ، گرفت شدت گریم

 کنه؟

 یکمرنگ رژ لبم روی و پوشوندم کرم الیه یه با صورتمو قرمزی ناچارا  

 ...میبرد بویی کسی نباید ؛ کشیدم

 باید بعد به جا این از ، دادم قورت بغضمو و انداختم دوشم روی کولمو

 …میکردم رفتار طبیعی

 ...میکرد درد شدت به زانوم ، برید نفسم پله اولین کردن طی با

 قفلش روش کلید با سرم پشت و رسوندم در به خودمو لنگون لنگون

  ؛ کردم

 !بودن سپرده شایان به رسما   منو و بودن رفته پس

 خودمو شیرین عمه دردندشت   ی خونه توی که بود خوش این به دلم

 !نیفته اعجوبه این چشم به چشمم تا میکنم حبس باران اتاق توی

 بود؟ گفته چی اینا عمه به یعنی ، کرده ماسمالی نبودمو گفت 

 دونب بود نشسته ماشین توی که دیدنش با و گرفتم فاصله خونه در از

 ...نشستم و کردم باز عقبو در کنم نگاهش اینکه

 ...شد کنده جا از ماشین که دوختم بیرون به نگاهمو اعتنا بی
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 ؛ کشیدم جلو شالمو

 یدرگیر و دعوا جز ای نتیجه چون بزنم زنگ مهبد به نمیتونستم حتی

 ...میشد آبروریزی باعث بیشتر نداشت

 اگه ؛ بدم دستش بهونه شیرینم عمه ی خونه که وقتی تا الاقل نمیخواستم

 اوضاع میگفت دیروزم غیبت و مهبد راجب چیزی و میکرد باز دهنشو

 ...میشد بدتر خیلی

 روی اخم همون با جلو آینه توی از که بود نمونده مسافتی خونشون تا

 : گفت و کرد نگاهم پیشونیش

 دیب سوتی ؛ پیشت اومده دوستت دیشبو که گفتم اینا مامان به-شایان

 !میشه بد خودت واسه

 بندازه؟ تیکه بهم میخواست کجا تا ، دادم بیرون صدا با نفسمو

 و شدم پیاده که رفت در سمت و کرد پارک خونشون حیاط توی ماشینو

 ...رفتم بود ایستاده در چارچوب توی که عمه سمت

 ؛ کرد بغلم و زد لبخند دیدنم با

 !بود نشده باز روم به عمه یه عنوان به چون نمیخواست آغوشو این دلم

 بالفاصله و کردم احوالپرسی و سالم باهاش و زدم لبخندی حوصله بی

 یبرا اصل در و وسایلم گذاشتن ی بهونه به ، بردم پناه باران اتاق به

 !شایان از فرار

 با و درآورد تفاوتشو بی و خوشحال نقاب شدیم اتاقش وارد که همین

 : گفت بهم رو نگرانی

 نشد؟ که دعواتون ، دیشبو جریان میدونم من نیاز-باران
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 ماا راحتم باران با من که میدونست هم شایان ، دوختم چشم بهش بهت با

 ...بودم نگفته باران به مهبد راجب هیچی حاال تا که من

 چیزو همه که حاال و رفتم تختش سمت ، زد دامن بدم حال به سوالش

 نبود کاری پنهون به الزم و میدونست

 : گفتم بود آورده هجوم بهم هوا بی که بغضی با

 ...باران گفت بهم خواست دلش هرچی-

 ...کرد بغلم و نشست کنارم

 وستد کسیو که بودی نگفته من به چرا تو بشم قربونت من الهی-باران

 داری؟

 : گفتم و کردم پاک اشکامو

 ...گفت حسش از بهم تازه دیروز ، باران نبود بینمون چیزی اصال-

 ...دوخت بهم غمزدشو نگاه

 چی؟شایان-باران

 : زدم لب و کردم نگاهش تفاوت بی

 !شدم متنفر ازش امروز نداشتم حسی بهش امروز به تا اگه-

 ...داد تکون نگرانی با سرشو

 چیشد؟ مگه-باران

 ...نزنم دم ای مسئله همچین راجب که بودم تودار انقدری

 ...کردم بسنده سکوتم به و دادم تکون سرمو بغض با
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 و اومدم خودم به میزد صدام ناهار برای که باران صدای شنیدن با

 به یناراحت با و شدم نیمخیز تختش روی باشم شنیده بدی خبر که انگار

 ...دوختم چشم در

 مغزم به که میکردم سعی و بودم بسته چشمامو که میشد ساعتی نیم

 ...بود شده عاجز خیال و فکر همه این هجوم از ذهنم ، بدم استراحت

 با نیست بردار دست شیرین عمه و نیست فراری راه که میدونستم چون

 ...کشیدم سرم روی شالمو و ایستادم آینه جلوی تمام حوصلگی   بی

 با و نشست روم به رو درست شایان که نشستم باران کنار صندلی روی

 !زد زل بهم درهمش اخمای

 مگرسن بود داده خوردم به زور به مهبد که مفصلی ی صبحونه لطف   به

 ...میکرد کور اشتهامو چیزی هر از بیشتر شایان حضور حاال و نبود

 دمکر تشکر ازش عمه به رو دقیقه چند از بعد و کردم بازی غذام با کمی

 : گفت که پاشم جام از خواستم و

 تو انقدر چرا شده؟ چیزی ، دخترم نخوردی هیچی که تو-شیرین

 خودتی؟

 نگاه شایان به چشمم ی گوشه از که همونطور و دادم تکون سرمو

 : گفتم میکردم

 !خوبم نه ، نبود گرسنم زیاد ممنون-

 باال ی طبقه من اتاق مثل هم باران اتاق ؛ برداشتم قدم باران اتاق سمت

 ...بود

 به بهت اب ، شد کشیده پشت از سوییشرتم آستین که شم اتاق وارد خواستم

 !شدم رو به رو شایان با و برگشتم عقب

 : گفتم و کشیدم دستمو حرص با
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 خب؟ ، نباش ور و دور انقدر-

 ...برداشتم قدم عقب به هم من ناچارا   که برداشت قدم سمتم و زد پوزخند

 رفک ؛ دایی دختر چی یعنی ور و دور که میفهمونم بهت زودی به-شایان

 فتنشر از قبل بابات ، کنم خبردارت خودم که بهتره و باشی خبر بی کنم

 !میکنه جدی چیزو همه برگشتنتش با که گفت

  ؛ دوختم چشم بهش ناباوری و بهت با

 میگفت؟ داشت چی

 گفتم ودب تلنگر یه منتظر ترکیدن واسه که بغضی و شده گشاد چشمای با

: 

 !چیه؟ حرفا این از منظورت-

 : گفت پوزخند با و ایستاد متریم سانتی چند ی فاصله توی

 صیغمون نامزدی واسه بیاد که دایی ، بود مثبت که جوابت-شایان

 !میکنه

 ...برید نفسم و ریخت فرو قلبم

 !میزد؟ حرف مثبت جواب کدوم از

 : زدم لب درمیومد چاه قعر از که صدایی با و کردم نگاهش حرص با

 ...نمیدم اجازه من ، نداره امکان-

 : گفت و داد سر ای خنده

 !نده اجازه ، باشه-شایان

 بیاد؟ سرم بود قرار بالیی چه ، کشیدم دندونم زیر لبمو
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 با و شد مانعم که برم اتاق سمت و بگیرم فاصله دیوار کنج از خواستم

 : گفت جدی لحن

 یادم نم که نکن فکر ، کن فرو نداشتت مخ   اون تو خوب اینو فقط-شایان

 فهمیدن با حاال ولی نیاز کنم بهشت واست دنیاتو میخواستم ، میره

 !میکنم جهنم زندگیتو هرزگیت

 : گفتم نبازم خودمو میکردم سعی که حالی در و زدم پسش حرص با

 !نمیزارم تو دست رو جسدمم من میزنی؟ حرف زندگی کدوم از-

 بود باران اتاق روی به رو درست که اتاقش سمت و زد پوزخندی

 ...رفت

 !دید خواهیم-شایان

 ...گذاشتم زانوهام روی سرمو و نشستم اتاق ی گوشه

 !میکردم؟ چیکار باید ، نمیکشید مخم

 !کردن فکر من به هم بار یه ، نپرسید منو نظر هم بار یه که بابا به لعنت

 میگفتم؟ بهش باید ، شدم خیره مهبد ی شماره به و برداشتم گوشیمو

 !داشت؟ ای فایده چه وضع شدن بدتر و درگیری جز گفتنم

 ...میکرد مخالفت هم خودش با بابا شرایط اون توی میشد مانع اگه حتی

 چیز همه که فردا تا حداقل ، کنم باز جریانا این به پاشو نمیخواستم

 ...میشد مشخص

 دمهب که االن اونم ، بود آور عذاب واسن هم شایان با زندگی تصور حتی

 !بود واقعا ، بود

 هم بارانو ی حوصله و حال حتی که بودم ریخته هم به و آشوب انقدر

 ...نداشتم
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 ...میشد شروع مهبد کالس   دیگه ساعت یه تا و بود شده بعدازظهر

 !برم؟ میتونستم ، بودم سردرگم

 مهبد جلوی خودمو باید اونموقع تازه میشدم رد که هم شایان سد از

 ...بدم نشون بهش بدمو حال و بدم سوتی مبادا که میکردم کنترل

 ...نفهمه که بود محال ، کشیدم عمیقی نفس

 ایدب ، برداشتم کولم توی از کلیدامو و کردم عوض لباسامو حال این با

 ...برمیداشتم گیتارمو خونه از

 !کوتاه هرچند ، داشتم احتیاج مهبد حضور آرامش به

 ...نبود خونه شیرین عمه بودم شنیده که اینطور و بود خوابیده باران

 !شایان ؛ سد یه میموند فقط حاال

 اتاقو در ، باشه خواب اونم که میزدم حدس خونه جو بر حاکم سکوت از

 ...رفتم ها پله سمت پاورچین پاورچین و کردم باز

 !باشه خواب که میکردم خداخدا و بود بسته اتاقش در

 !میشد؟ یعنی ، رسوندم در به خودمو و کردم طی یکی یکی هارو پله

 از شدت به دستم بزارم بیرون در از پامو خواستم تا و کردم باز درو

 و شدم پرت عقب به که زور پر و سریع انقدری ، شد کشیده پشت

 ...کشیدم خفیفی جیغ ناخواسته

 زمین از عصبانیت با نگاهمو ، گرفت درد دیوار با برخورد از پشتم

 دیح به ترس صورتش حالت دیدن با که بتوپم بهش خواستم و گرفتم

 !نکشیدم هم نفس حتی و بستم دهنمو که کرد رخنه وجودم توی

 ...رسوند صفر به باهام فاصلشو و برداشت قدم سمتم خشم با
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 از چی ، کردم مشت دیوار کنار دستامو و چسبیدم دیوار به ترس از

 !میخواست؟ جونم

 : زد داد تقریبا نشسته خون به چشمای با

 بری؟ میخواستی گوری کدوم-شایان

 : گفتم و دادم قورت دهنمو آب ، افتاد لرزه به صداش تُن   از تنم

 هیچ هم به ما که نمیفهمی چرا نداره؟ ربطی تو به که نمیفهمی چرا-

 !دیگست؟ یکی پیش دلم من که نمیفهمی چرا نداریم؟ ربطی

 ...نکردم احساس صورتمو طرف یه اومدم خودم به تا و برد باال دستشو

 : زدم جیغ شد طاق طاقتم

 اهمگن بگیری؟ انتقام ازم میخوای که کردم چیکارت ها؟ کردم چیکارت-

 اونی دست گرفتن جز گناهم بوده؟ چی شدم عاشق خودت عین اینکه جز

 ...که

 یوحشتناک لحن با و کرد پر قدم یه با بینمونو ی شده ایجاد ی فاصله

 : گفت

 !بده ادامه...میگفتی-شایان

 ...باشه مونده برام ای حنجره داشتم شک که زدم جیغ جوری

 ...بودن شده بریده بریده نفسام و نمیومدن بند اشکام

 ؛ بود کشیده شونه و شاخ برام االن به تا که چقدر هر بود بس

 ...داشت حدی منم تحمل

 خودت چشمای با مگه نبودی؟ خودت مگه ها؟ شنیدنیه من زندگی چی  -

 از ام کنی؟ اینکارو من با میتونی چجوری کشیدم؟ زجر چقدر که ندیدی

 !شایان همیم خون
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 !هوا رفت و شد دود شجاعتم تموم صورتش به کردن نگاه با

 : زد داد خشم با

 داستان ، پریدنات هرز داستان شنیدنیه؟ کجاش نمیدونی-شایان

 !شنیدنیه اونجاش دروغگوییات

 : داد ادامه و زد عصبی پوزخند

 چشمام که من شی هرزه همه این کردی وقت کی تو عوضی د  -شایان

 !همش بود روت

 بودم؟ هرزه من ، میاورد فشار گلوم به بغض

 : گفتم مانندی جیغ صدای و حرص با

 !عوضی شو خفه ، شو خفه-

 تهدس به پهلوم برخورد درد از که داد هلم پذیرایی داخل و پیچوند دستمو

 ...رفت نفسم مبل ی

 : گفت خشم با و گرفت دستش توی چونمو

 تو؟ یا ام عوضی من ها؟ ام عوضی من-شایان

 زرو یه طول توی میتونست چقدر آدم یه ، میکردم نگاهش بهت با فقط

 !شه عوض

  ؛ خوردم که شدم محکمی سیلی متوجه گونم ی دوباره سوزش با

 ...نمیومدن بند دیگه اشکام

 تو رفتی میکنی؟ فکر عشقت به داری ها؟ کجاست حواست-شایان

 هرزه؟ هپروت

 : زد داد بلندتر بعد و
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 !نیستم شایان نکنم آدم رو تو من-شایان

 و برداشت چونم روی از دستشو فشار باران جیغ صدای شنیدن با

 ...برگشت سمتش

 تگف کوبید می صورتش روی دستشو که همونطور و اومد سمتش باران

: 

 !میکنی؟ چیکار داری تو شایان سرم به خاک-باران

 دیگه ، دویدم در سمت و پاشدم جام از که دوخت بهش خشم با نگاهشو

 ...بمونم اینجا نمیتونستم هم لحظه یه

 ...شدم پرت مبل روی و شد کشیده پشت از دستم بالفاصله

 !بتمرگ ، نیاز جات سر بتمرگ-شایان

 : گفت و کوبید سینش تخت دستشو باران

 سپرده دخترشو دایی رفته؟ کجا وجدانت شایان؟ مردیت اینه-باران

 !کنی؟ اینجوری باهاش که دستت

 : گفت و سایید هم روی دندوناشو

 یول من دست سپرده دخترشو دایی ، ندارم حوصله باران شو خفه-شایان

 تو معنیشو اول میزنی حرف وجدان از ، بوده دیگه یکی دست امروز تا

 !کن فرو آشغال این سر

 ...بودم شده خورد هم باران جلوی ، نمیومد باال نفسم

 !مزار حال   به بزنم زار میتونستم فقط و نداشتم رو حرکتی هیچ توان

 رو میکشید آغوشش توی منو که درحالی و رسوند من به خودشو باران

 : گفت شایان به
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 مه نیاز توصیف حالت   بدترین توی ، شایان بفهم دهنتو حرف-باران

 همه این بزنی؟ حرف اینطوری راجبش میتونی چطور ، شده عاشق

 یرز میتونی چجوری کوچیک اتفاق یه با حاال کرده ثابت پاکیشو سال

 ببریش؟ سوال

 : گفت و زد پوزخندی

 !پاکیش-شایان

 همراه منو ، کرد بلندم مبل روی از و گزاشت بازوم روی دستشو باران

 : گفت شایان به رو و کشید ها پله سمت خودش

 !بره کن ولش اینطوره که حاال پس-باران

 : گفت که شنیدم سرم پشت از دارشو خش صدای

 !ببر صداتو خودتم چشمام جلو از کن دورش ببر برو ، برو-شایان

 ...زد زانو پاهام جلوی و نشوندم تختش روی

 ...نداشتم روش کنترلی و بود برداشته اتاقو کل هقم هق صدای

 : گفت و دوخت بهم ناراحتشو نگاه

 ...نیاز نمیکردی بازی غیرتش با کاش-باران

 م؟داشت غیرتش و اون به چیکار من اصال ، کشیدم صورتم روی دستامو

 ...بفمهه اینو باید باران نمیخوامش من-

 : گفت و نشست کنارم

 ...کرده قبول چیزو همه دایی ولی-باران

 ...دادم بیرون بریده بریده نفسمو

 ...باران نمیخوام من ولی-
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 : گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 !کنی؟ چیکار میخوای-باران

 غلط کار و کدومه درست کار که میدونستم مگه ، دادم تکون سرمو

 !کدوم؟

 ...نمیدونم-

 ودب برگشته کار سر از محمد عمو ؛ نرفتم بیرون اتاق از هم شام برای

 متوجه زبونش از خودم اسم شنیدن از اینو و میگرفت منو سراغ مدام و

 ...میشدم

 با همش بیچاره باران وسط این و بود شاکی غیبتم از حسابی هم عمه

 سرشون به دست" نیست خوب حالش" و" میکنه درد سرش" گفتن  

 ...میکرد

 چیکار باید ؛ میکردم فکر فردا به مدام و بودم کشیده دراز تخت روی

 میکردم؟

 تمانداخ نگاهی صفحش به ، خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا همین توی

 !بود مهبد ،

 ...لرزید دلم

 ...گذاشتم گوشم کنار گوشیمو و کردم وصل تماسو اراده بی

 !داشت؟ نگرانی رنگ صداش

 نیاز؟خوبی؟-مهبد

 : گفتم و کردم صاف ای سرفه تک با امکان حد تا صدامو

 خوبی؟ تو مرسی ، سالم-

 !بودم؟ خوب ، گرفت بغضم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  116  

 ...شد تشدید صداش توی نگرانی

 !نیومدی؟ امروز چرا گرفته؟ صدات چرا-مهبد

 : زدم لب و دادم قورت زور به بغضمو

 ...صدام نگرفته نه ، بیام نتونستم-

 : گفت جدیت با بار این

 !چیشده؟-مهبد

 !بگم دروغ بودم مجبور

 …شد بحثم یکم هیچی-

 : گفت عصبی

 !کی؟ با-مهبد

 : گفتم کوتاهی مکث از بعد و گشتم جواب دنبال ذهنم توی

 !بابام...با-

 ...لرزوند گوشمو ی پرده بلندش صدای

 کجایی؟-مهبد

 : گفتم بالفاصله

 !خونه-

 ...کرد تر آشفته آشفتمو افکار عصبیش صدای

 !بگی دروغ بهم نمیکردم فکر-مهبد

 تبرداش اشتباه دروغمو که هم نباید و میبرد بو نباید ، شد خالی دلم ته

 ...میکرد
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 چی؟-

 ...پیچید گوشی توی عصبیش های نفس صدای

 شیراز هرفت گفتن کنم صحبت باهاش که بابات کار سر رفتم امروز-مهبد

 !خونتونم در هم االن ،

 !؟میکرد فکر چی حاال ، شانس این به لعنت ، گذاشتم دهنم روی دستمو

 : گفت عصبانیت با که بودم کرده سکوت

 !خب؟-مهبد

 ...گرفت گریم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 ...مهبد نیست من تقصیر   هیچی-

 ...شد تبدیل نگرانی به آن یک توی عصبانیتش

 !دنبالت بیام بگو کجایی ، چیشده بگو ، نیاز بهم بگو-مهبد

 ...برید نفسم در شدن باز با

 همونطور و ایستاد چارچوبش توی انگیزش نفرت خشم همون با شایان

 : گفت نره باال صداش که کنه کنترل خودشو داشت سعی که

 میکنی؟ غلطی چه داری-شایان

 که دمهب به و کشیدم سرم روی پتورو بهش توجه بی ، گرفت شدت گریم

 : گفتم بود خط پشت هنوزم

 ...نره یادت اینو نیست من تقصیر هیچی-

 : زد داد عصبانیت با

 لعنتی؟ کجایی میگم د  -مهبد

 : گفتم و دادم قورت بغضمو
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 ...اینا شایان ی خونه-

 !بست یخ ترس از تنم شد کشیده صورتم روی از که پتو

 تماسو اخمش همون با و گرفت دستم از گوشیو کنه نگاهم اینکه بدون

 ...کرد قطع

 کارتمو سیم و کرد باز گوشیمو پشت که کردم نگاهش تفاوت بی

 ...درآورد

 !میکنی؟ چیکار-

 کرد لتبدی مساوی ی تیکه دو به سیمکارتو بهم توجهی کوچکترین بدون

 ...کرد پرتش صورتم توی و

 در سمت که همونطور و گرفت ازم نگاهشو که زدم زل بهش بغض با

 : گفت میرفت

 !افتادی چشمم از بدجوری-شایان

 پایان اون برای انگار افتادن چشمش از اما بود افتادن چشمش از آرزوم

 !نبود بازی

 "مهبد زبان از"

 ؛ بود خاموش میگرفتمش هرچی

 در از نگاهمو و کوبیدم آجری دیوار به عصبانیت با شدمو مشت دست

 ...گرفتم خونشون

 اونی ی خونه آدرس حاال ؛ کردم روشنش و کردم تند پا ماشین سمت

 میکردم؟ پیدا جهنمی کدوم از رو عوضی

 ؛ دادم فشار هم روی چشمامو و کشیدم موهام میون حرص با دستمو

 !میکشتمش
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 می ورش و دور که هرکسی ، بود من ضعف نقطه تنها دختر اون 

 !میکشتم خودم دستای با باید رو پلیکید

 هدف بی ، نمیداد قد جایی به فکرم و بود گرفته خون چشمامو جلوی

 مقصد؟ کدوم به ، افتادم راه و کردم روشن ماشینو

 !نمیدونستم

 !بود داده دست بهم تهوع حالت که بودم چرخیده خودم دور انقدر

 بود؟ حسی چه دیگه این

 !نداشت؟ تفاوتی حالم به هیچی که بودم مهبدی همون من

  ؛ کوبیدم فرمون روی دستمو

 !میشدم روانی نمیکردم پیداش صبح تا اگه

 ...بود خاموش هم باز ؛ گرفتم شمارشو

 بود؟ خوب حالش االن یعنی

  ؛ کوبیدم فرمون روی خشم با دستمو

 !بمونه عوضی اون پیش بزارم نمیتونستم

 ...ودمب گذاشته تنهاش که منی به لعنت ، شد ا کو سرم توی گریش صدای

 !افتادم سوگل یاد هوا بی که کنم روشن ماشینو خواستم

 ...داشت اون از آدرسی شاید ، بود دوستش نزدیکترین اون

 دنبالش هام مخاطب توی ، بودم کرده ذخیره کاری برای قبال شمارشو

 ...زدم تماسو ی گزینه کردم پیداش تا و گشتم

 که جهنم به ؛ انداختم نگاهی میداد نشون نیمو و دوازده که ساعت به

 !باشه خواب بود ممکن
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 ...پیچید گوشی توی صداش بوق تا چند از بعد

 !اعتبار؟ آقای-سوگل

 !مخم رو رفت بدجوری متعجبش صدا

 !دارین؟ آرمان آقای از آدرسی شما ، خسروی خانوم بله-

 : گفت بالفاصله

 شایانه؟ آقا منظورتون-سوگل

 !نیاز ی پسرعمه ، بله-

 : گفت گنگی با که خورده جا حسابی جملم از که بود معلوم

 ...اما ، دارم-سوگل

 : گفتم قبل از تر جدی بار این و کوبیدم فرمون روی بازم دستمو

 !آدرسشو بده-

 ونبد و سپردمش ذهنم به ، گفت بهم آدرسو بعد و کرد سکوت لحظه چند

 ...افتادم راه سمتش وقت اتالف

 و میفهمه کی و میشه چی که نبود مهم واسم اصال لحظات این توی

 درست نیاز حضور بود مهم که چیزی تنها ؛ چیه حرکتم این پیامدهای

 !بود خودم کنار

 ...بود آرامشم اون تنها و بودم آشوب

 !کنم تصادف که بود نزدیک باری چند که میرفتم تند انقدری

 عیتوموق تا بدم اجازه مغزم به اینکه بدون و شدم پیاده ماشین از رسیدم تا

 ...فشردم درو زنگ کنه پردازش

 : گفت که شنیدم رو دختری آلود خواب صدای
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 !کیه؟+

 ...نبود من نیاز صدای این ، نه

 چند مکثی از بعد و اومدم بیرون بودم رفته فرو توش که گنگی حالت از

 : گفتم ای ثانیه

 !در دم بیاد بگو شایان به-

 : گفت بالفاصله

 شما؟+

 : گفتم بلندتری صدای با و کوبیدم آیفون کنار شدمو مشت دست

 !میفهمه خودش بیاد بگو-

 "نیاز زبان از"

 توشون رو بدی درد لحظه همون و کردم باز چشمامو باران صدای با

 ...کردم احساس

 دور و آرامش لحظه یه امید به ، بودم بسته چشمامو که نبود دقیقه ده

 !وحشتناک افکار اون از شدن

 : گفتم و شدم نیمخیز جام سر نگرانش صورت دیدن با

 !باران؟ چیشده-

 : زد لب و داد تکون سرشو

 !دره دم-باران

 : توپیدم بهش و کردم نگاهش بهت با

 !دره؟ دم کی باران؟ میگی چی-

 ...داد قورت استرس با دهنشو آب
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 ....تمگف بهش منم پایین بره بگم شایان به که گفت ، پسره همون-باران

 ...شدن گشاد ممکن حد آخرین تا چشمام

 : زدم لب نگرانی با

 !مهبد؟-

 که میدونستم ، دویدم پنجره سمت و پاشدم جام از که داد تکون سرشو

 !اینجا بیاد پاشه شب موقع این که حد این تا نه ولی دیوونست

  ؛ انداختم نگاهی پایین به و زدم کنار رو پرده

 !بودن شده درگیر

 و برداشتم لباسی چوب روی از شالمو ، شد حبس سینم توی نفسم

 : گفت نگرانی با و کشید دستمو باران که بدووم ها پله سمت خواستم

 !دیوونه؟ میری کجا-باران

 : گفتم اراده بی و کشیدم دستمو

 ...مهبد-

 خواب اینا عمه خداروشکر ، دویدم در سمت و رفتم پایین ها پله از

 !راحتی؟ چه اما ، بود راحت خیالم مورد این از الاقل و بودن

 ...میگفت همشون به شایان

 اننگر ، بودم نگران ، دویدم حیاط در سمت و پوشیدم سری سر کفشامو

 !مهبد

 از و بیدادا و داد میون ؛ شد برابر چند ترسم دیدنشون با رسیدم که در دم

 جاش سر دیدنم با مهبد که رفتم بیرون در از شدناشون گالویز هم

 !زد خشکش
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 ...میکنه نگاهم اینجوری چرا که نمیدونستم و نمیشناختم نگاهشو طرز

 کرد دنبال مهبدو نگاه جهت وقتی که بود ندیده منو هنوز انگار شایان

 اهچ قعر از  انگار که صدایی با مهبد که بگه چیزی خواست و رسید بهم

 : گفت بود متفاوت کامال پیشش لحظه چند صدای با و درمیومد

 !نیاز؟ شده چی صورتت-مهبد

 از تا بود مونده ، شد حبس سینم توی نفسم و افتاد کار به مخم آن یک

 !بیاره در سر ماجرا عمق

 : فتگ میکرد نگاه صورتم به که درحالی و شد نزدیکم که نگفتم چیزی

 !چیشده؟ صورتت-مهبد

 ختت دستش با و شد نزدیکش شایان که انداختم پایین بغض با سرمو

 !داد هلش عقب به و زد سینش

 !نیومده تو به فوضولیش ، گریشه هرزه تاوان-شایان

 هبدم لگدای و مشت بار زیر شایان و برد هجوم سمتش مهبد گفت اینو تا

 !کرد گم خودشو لحظه چند برای

 : زد داد خشم با

 بلند دست زن رو که مرتیکه تویی هرزه ، عوضی تویی هرزه-مهبد

 !میکشمت ، میکنی

 : نالیدم و نشستم زمین روی ، شدن جاری صورتم روی اشکام

 ...دیگه کنین بس ، خدا تورو بسه-

 عقب و دویدم سمتش که برد باال مشتشو و چسبوند دیوار به شایانو مهبد

 ...کشیدمش

 : گفتم نگرانی با اراده بی
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 بکشیش؟ میخوای-

 فسن دار صدا و میرفت باال و پایین عصبانیت شدت از سینش ی قفسه

 ...میکشید

 !مردیت به تف-مهبد

 : داد ادامه و برگشت من سمت بعد و

 این که جایی هم لحظه یه نمیزارم دیگه ، ماشین تو بشین برو-مهبد

 !بمونی باشه حیوون

 : فتگ جدیت با و کشید آستینمو هوا بی شایان که کردم نگاهش بهت با

 !میکنی تر سنگین پروندتو داری هی ، داخل گمشو-شایان

 حل آغوشش توی ناخواسته که کشید جوری دستمو و داد هلش مهبد

 …شدم

 پشت و کرد ممانعت که بگیرم فاصله ازش خواستم اومدم خودم به تا

 ...رسید گوشم به شایان بلند نفسای صدای بندش

 : گفت وحشتناکی لحن با

 !بگذرونین خوب شبتونو آخرین-شایان

 ...در شدن بسته وحشتناک صدای بعد و

 میزاشت پشتم دستشو که همونطور و داد فشار هم روی چشماشو مهبد

 : گفت

 ...ماشین تو بشین برو-مهبد

 دواریمامی تنها ، نشستم جلو صندلی روی و برداشتم قدم حرفی هیچ بدون

 !نبینم صبحو و بمیرم فردا تا که بود این
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 روف چشمم توی خار مثل قراره شایان که حرفایی از بود ترسیده چشمم

 !همه جلوی ، کنه

 ...بود ریخته هم به چقدر زندگیم

 ببینم وصورتش اینجا از نمیتونستم و بود ایستاده دیوار به رو کالفه مهبد

 ...نداشت من حال از کمی دست حالش ؛

 !داوم ماشین سمت و کشید موهاش میون دستشو که کنم باز درو خواستم

 ...ردمک سرگرم ناخونام با خودمو و انداختم پایین سرمو که نشست کنارم

 ...افتاد راه و کرد روشن ماشینو

 : گفتم و شکستم سکوتو که بود گذشته دقیقه چند

 میری؟ کجا-

 ...داد تکون سرشو

 !خونه برم؟ کجا-مهبد

 شلب ی گوشه پارگی متوجه تازه و آوردم باال کردنش نگاه برای سرمو

 ...شدم

 دستمال ی جعبه از دستمال یه که همونطور و کردم نگاهش نگرانی با

 : گفتم ناخواسته میکشیدم بیرون کاغذی

 ...لبت-

 : گفت و زد لبخندی نیمچه که گذاشتم روش دستمالو

 ...زخمش چجوریه ببین دستمال جای به روش بزار دستتو-مهبد
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 کردم فکر لحظه چند برای که آورد زبون به رو جمله این جوری یه

 ویر مالیمت با انگشتمو خاطر همین به ، افتاده لبش واسه عجیبی اتفاق

 !زد بوسه روش هوا بی که کشیدم زخمش

 ...نشست لبم روی لحظه یه برای لبخند و شد حبس سینم توی نفسم

 با و مافتاد بود گفته جوابم در که ای جمله یاد تازه و انداختم پایین سرمو

 : گفتم بهت

 !کی؟ ی خونه-

 : گفت جدیت با و خورد لبخندشو

 !من ی خونه-مهبد

 : گفتم آخر در و کردم پا اون و پا این یکم

 ...آخه-

 شمچ به پیش از بیشتر که جدیتی با و کنم تموم حرفمو که نداد اجازه

 : گفت میومد

 !نداره آخه-مهبد

 !بود؟ هم ای دیگه راه مگه ، انداختم پایین سرمو بازم

 هچ بودم نپوشیده پالتومم که بودم رسونده بهش خودمو سریع انقدری

 همیشه که رو کلیدی اونم ، باشه مونده یادم کلیدو اینکه به برسه

 !میکنم فراموشش

 سشونف که حالی در و کرد پارک آپارتمان یه پارکینگ توی پژوشو مهبد

 : گفت میداد بیرون صدا با

 !شو پیاده-مهبد
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 ای بود سرما سوز نمیدونم که نشست تنم روی بدی سوز شدم که پیاده

 !ترس سوز

 به خودش با قراره رو اتفاقاتی چه نبود معلوم که روزی فردا از ترس

 !بیاره همراه

 هنگا اولین با و شدم داخل ، گذاشت پشتم دستشو و کرد باز واحدو در

 !گذروندم نظر از رو خونه تموم

 ؛ درآوردم کفشامو و ایستادم جاکفشی کنار

 از بلق البته ، مهبد شخصیت مثل درست ، بود سفید و سیاه چقدر اینجا

 !اتفاقا این

 توی از که بودم خیره دیوار روی عکسای به حالت همون توی

 : گفت آشپزخونه

 ...باش راحت ، اتاق تو برو میاد خوابت اگه-مهبد

 : گفتم و زدم لبخندی نیمچه

 ...ممنون-

 رو به رو خودش عکس با و گرفت هدف نگاهمو جهت و ایستاد کنارم

 !شد

  به و گرفتم عکسش از نگاهمو

 ...دوختم دستام

 !میشی تر خوشگل میکشی خجالت وقتی-مهبد

 : گفتم آروم و کردم نگاهش زیرچشمی

 بیاری؟ روم به باید حتما حاال ، بدجنس-
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 رارق سرش گاه تکیه دستشو و نشست بود کنار همون که ای کاناپه روی

 ...داد

 خوشگلیتو؟ چیو؟-مهبد

  و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 : گفتم

 !کشیدنمو خجالت-

 !پیش ساعت یه برعکس درست ، بود آروم لبخندش چقدر ؛ زد لبخند

یر آسمونا توی لبخند این دیدن با که منی  !چی؟ میکردم س 

 هی انگار اصال ، داشت فرق پیش ساعت یه با حالم و حس چقدر ، لعنتی

 !بودم دیگه آدم

 : گفت و شد نیمخیز سمتم که کشیدم ای خمیازه ناخواسته

 !راحت خیال با ، عزیزم بخواب برو-مهبد

 ویت عالم غم که انگار و لرزید دلم نداشتمش که راحتی خیال یادآوری با

 : گفتم اراده بی ، نشست دلم

 داری؟ هوامو-

 تهرف تحلیل صدای با میشد پا جاش از که همونطور و کرد نگاهم بهت با

 : گفت ای

 ...نمیشم غافل ازت هم لحظه یه دیگه ، معلومه-مهبد

 چیکار دارم که بفهمم اصال اینکه بدون آورد هجوم گلوم به که بغض

 آغوشش آروم دریای به خودمو که بودم من بار این و رفتم سمتش میکنم

 ...سپردم
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 : گفت گوشم زیر و کشید پشتم دستشو

 !نیازم باش آروم-مهبد

 آروم که ریختم اشک انقدر ، کردم گریه و گذاشتم سینش روی سرمو

 ...شدم

 که حالی در و کرد نگاهم مهرش پر چشمای با گرفتم فاصله که ازش

 : گفت میکشید صورتم روی دستشو

 هک بده قول ولی کن گریه خواست دلت که هرچقدر خودم بغل توی-مهبد

 !نکنی خیسشون خوشگلتو چشمای اون اینجا بجز جایی

 : پرسیدم گنگی با و ورچیدم لبامو

 !چرا؟-

 : زد لب و داد بیرون صدا با نفسشو

 !نمیگیری آروم کنی گریه که هرچقدرم اینجا بجز هرجایی چون-مهبد

 !بود؟ کی بود نشسته جلوم که اینی ؛ شدم غرق چشماش توی

 !میپرستیدمش؟ اینجوری که پیامبر یا بود خدا

 هرچیزی نبودش با و میشدم آروم آن یک توی وجودش با که بود کی

 !میشد؟ ناآرومیم ی مایه

 بود؟ شده چم من

 بود؟ اومده سرم بالیی چه

 دیوونه؟ یا بودم شده مریض

 !دچار هم شاید یا

 !عشق بیماری   دچار ، عشق درد   دچار
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 : گفت و نشوند لباش روی لبخندی نیمچه که بودم شده نگاهش مسخ

 !باشه؟-مهبد

 : داد ادامه که دادم تکون سرمو حواس بی

 !بخواب برو پاشو خب خیلی-مهبد

 اتاق تک سمت که همونطور و پاشد جاش از که دادم تکون سرمو

 : گفت میرفت بود خونه ته   که خوابی

 !بیا-مهبد

 قاتا داخل به که همونطور و کرد باز درو که افتادم راه سمتش تردید با

 : گفت میکرد اشاره خواب

 !کن صدام داشتی نیاز چیزی ، هالم توی من ، بخوابی خوب-مهبد

 ...نشست لبم روی لبخندی پاکیش از ناخواسته

 ...ممنون ، باشه-

 از داشتم کم کم ، کشیدم نفس عطرشو و کشیدم دراز خوابش تخت روی

 ، شدت این به هم اون داشتن دوست ، میترسیدم خودم حال و حس

 !نبود؟ ترسناک

 !بود شده آرامشم خود   که مردی حضور در اینجا بودم آروم چقدر

 ...میکشید نفس توش شایان که هوایی توی اونجا بودم ناآروم چقدر

 این توی هام دغدغه ی همه و کرد خودش برای فکرمو حجم تموم کم کم

 !هوا رفتن و شدن دود اوضاع

 چند برای حداقل و بستم رحم بی دنیای این روی به چشمامو دغدغه بی

 ...میاد سرم به داره چی که نفهمیدم ساعت
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 ، کردم احساس سرم توی رو بدی درد چشمام شدن باز با همزمان

 ...کشیدم عمیقی نفس و شدم نیمخیز

 !بود صبح هشت ؛ انداختم نگاهی تخت روی به رو دیواری ساعت به

 ...تمبرمیگش باید ، رفتم پایین تخت روی از و گذاشتم سرم روی دستمو

 و مداشت ترس شایان از حسابی هم چون برنمیگشتم شیرین عمه ی خونه

 این اب بود نگفته چیزی و بود نکرده باز لب حاال تا شایان اگه حتی هم

 !میدادم لو چیزو همه حرکتم

 روی نگاهم که برم بیرون اتاق از خواستم و کشیدم سرم روی شالمو

 !لعنتی ، موند خیره عکساش از یکی

 داشت؟ فرق همه با لبخندش چرا

 !نمیخندید؟ بقیه مثل چرا

 تمداش رو گوسفندی حال و حس ؛ رفتم در سمت و زدم لبخندی ناخواسته

 !بود نمونده باقی شدنش قربونی تا چیزی که

 ...کنم بیدارش نمیخواستم ؛ برداشتم قدم آروم و کردم باز درو الی

  بود عسلی روی دیوار ی گوشه که تلفن سمت خواستم

 ...زد خشکم جام سر و شد کشیده سمتش نگاهم که برم

 !بطری اون و بود بسته چشماش و بود نشسته دیوار کنار

 ، هخوابید که شدم متوجه شدم نزدیکش وقتی اما بیداره کردم فکر اولش

 !حالت اون توی

 به و زدم زانو آپارتمان کف سرد   سرامیکای روی کنارش ، ریخت دلم

 ؛ انداختم نگاهی صورتش حالت

 !آورد هجوم گلوم به بغض و ریخت دلم
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 مگه اما بودمش انداخته روز و حال این به من ، بود من تقصیر همش

 بود؟ من تقصیر

 !جسمم و روح تموم با ، میکشیدم درد لحظشو به لحظه داشتم منم

 ؛ شد کشیده نامرتبش موهای سمت ناخواسته دستم

 !میکرد؟ چیکار باهاش داشت من داغون زندگی  

 ؛ زدم زل کنارش بطری به و زدم کنار صورتش توی از موهاشو

 !میدونستم

 این به و حاال ولی داشتم اطالع موردش در هم موضوع این راجب حتی

 …ببرم پی کالفگیش عمق به میتونستم شکلشو

 ودب خیلی ؛ زدم صدا اسمشو آروم و برداشتم تحلیلش و تجزیه از دست

 ...بود نخورده سرما االن به تا اگه

 بازوش روی دستمو و شدم نزدیکتر بهش خاطر همین به ، نداد جوابی

 : گفتم گفتم ای رفته تحلیل صدای با ، گذاشتم

 ...بخواب بگیر جات سر برو پاشو ، مهبد-

 ی کاسه با که شدم چشماش متوجه تازه کرد باز هم از آروم که پلکاشو

 ...نداشتن چندانی تفاوت خون

 : گفتم نگرانی با

 خوبه؟ حالت-

 : گفت گیجی با و داد قورت دهنشو آب

 !چیشده؟ ، آره-مهبد

 ...دادم قورت بغضمو و دادم تکون سرمو
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 ...بخواب بگیر جات سر پاشو ، پاشو ، فداتشم نشده چیزی هیچی-

 و ایستادم کنارش ، شد بلند جاش از و انداخت نگاهی اطرافش به

 زمین بود نزدیک و داد دست از تعادلشو که کنم همراهیش خواستم

 ...گرفتم دستشو که بخوره

 : گفتم و شدم نزدیک بهش نگرانی با

 بیمارستان؟ بریم میخوای...نیست خوب حالت اگه-

 ...فشرد دستمو و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 تموم ، کردم هدایتش خواب اتاق سمت و گزاشتم پشتش آزادمو دست

 ...بودم بیخبر وضعیتش این از دیشب طول

 به سرفش صدای... کشید موهاش میون دستشو و نشست تخت روی

 !زد دامن نگرانیم

 ؛ میکرد سرفه مدام و بود گذاشته گلوش روی دستشو

 ...برگشتم آب از پر لیوانی با و دویدم آشپزخونه سمت اراده بی

 مدست از چون و گرفتم سمتش لیوانو و نشستم تخت ی گوشه کنارش

 ...گرفتمش لبهاش سمت خودم نگرفت

 ...زد پس دستمو و خورد ازش یکم

 خوبی؟-

 ...داد فشار هم روی چشماشو و نداد بهم جوابی

 !بودم شده کالفه نگرانی از ؛ کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...کرد سرفه هم باز و کشید هاش ریه توی شدت به هوارو

 !بود؟ شده چش ، کردم لبم جویدن به شروع
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 ...داد تکیه تخت تاج به سرشو بالفاصله و اومد بند سرفش باالخره

 : گفتم بود بریده امونمو دیگه که نگرانی با و شدم نزدیکش

 خوبی؟ مهبد-

 ...کرد صاف ای سرفه تک با صداشو و داد تکون سرشو

 ...خوبم-مهبد

 !گذاشت پاهام روی سرشو بالفاصله و گفت اینو

 این با که خوبی حس لحظه چند از بعد اما کردم تعجب حرکتش از

 ...کرد پر تعجبمو حس جای بود شده القا بهم حرکت

 روشون نوازشگرانه و بردم موهاش سمت تردید با لرزونمو دست

 ...کشیدم

 !میلرزوند هم دستامو لرزشش با و میلرزید قلبم

 یهو؟ شد چت-

 : گفت بیداری و خواب بین حالتی با و داد فشار هم روی چشماشو

 !میشم اینجوری گاهی ، هیچی-مهبد

 دیدن اب که دربیارم سر موضوع از این از بیشتر و بپرسم چیزی خواستم

 ...شدم پشیمون بستش چشمای

 !برمیگشتم؟ باید کی

 که داشتم دلشو نه ، بود خواب حالت همون توی که میشد ساعتی یه

 …بمونم اینجا این از بیشتر که میاورد طاقت دلم نه و کنم بیدارش

 : گفت و کرد باز پلکاشو الی که میجویدم استرس از لبمو داشتم

 چنده؟ ساعت-مهبد
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 : گفتم جوابش در و انداختم نگاهی روم به رو ساعت به

 !نیم و نه-

 میکشید موهاش میون دستشو که همونطور و شد نیمخیز تخت روی

 : گفت

 !همراهتن؟ کلیدات-مهبد

 دور ذهنم از هم لحظه یه حاال تا دیشب از که فکری و انداختم باال سرمو

 ...آوردم زبون به بودو نشده

 ...خونشون در دم بیاره واسم میگم میزنم زنگ باران به ، نه-

 ...گرفت فاصله تخت از و داد تکون سرشو

 ...برنگشتن اینا بابات تا ببرمت پاشو-مهبد

 ایبر من و رفت بیرون اتاق از مهبد ، شدم بلند جام از و گفتم ای باشه

 و ام گونه سرخی به چشمم که ایستادم آینه جلوی شالم کردن مرتب

 !لعنتی ، افتاد لبم پارگی

 ...زودتر خیلی ، میرسیدم اینا بابا از زودتر کاش ای

 میخوام و چندچندم خودم با که نمیدونستم اصال ، بود داری خنده اوضاع

 !کنم چیکار

 ورودی در کنار که آشپزخونه توی از صداشو که رفتم بیرون اتاق از

 ...میزد صدام داشت ؛ شنیدم بود

 نهآشپزخو در کنار دستش توی لقمه یه با که دیدم و رسوندم بهش خودمو

 !ایستاده

 پوشیدن مشغول و گرفت سمتم رو لقمه که شدم نزدیک بهش بهت با

 ...شد کفشاش
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 وونمدی قبل از بیشتر منو و باشه خوب انقدر نباید که میفهمید کاش ای

 !کنه

 دهنپوشی هیچی پیرهنش روی ، انداختم نگاهی بهش و پوشیدم کفشامو

 !بود

 : گفتم و ایستادم کنارش

 ...ها سرده هوا نمیپوشی؟ چیزی-

 راه سرش پشت ناچارا   که کرد باز درو و داد تکون سرشو تفاوت بی

 ...افتادم

 ، زنمب زنگ باران به که گرفتم ازش گوشیشو نشستیم که ماشین توی

 اقات توی هم گوشیم ی الشه و بود رفته قهقرا به دیشب که سیمکارتم

 ...بود مونده جا باران

 !بودم حفظ بارانو ی شماره الاقل که خداروشکر

 جبیمتع لحن با که پیچید گوشی توی صداش بوق تا چند خوردن از بعد

 : گفت

 !بفرمایین؟-باران

 : گفتم بالفاصله

 واسم کلیدامو میشه کوچتونم سر دیگه ی دقیقه ده تا خوبی؟ باران-

 ...پالتومن جیب توی بیاری؟

 : گفت نگرانی با

 ...ولی باشه-باران

 که بدی اتفاقات تعداد ؛ کرد رخنه وجودم توی ترس و لرزید دلم

 !نبودن شمارش قابل دستام انگشتای با بیفته واسم میتونست
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 !چی؟ ولی-

 ، درسون لبم به جونمو انداخت حرفامون بین که ای ثانیه چند ی وقفه با

 : گفت باالخره

 یدای ، میخوره خونشو خون کنی؟ چیکارش میخوای شایانو ، نیاز-باران

 !میرسن دیگه ساعت یه تا اینا

 : گفتم بدم بهش جوابی اینکه بدون

 !فعال ، باش کوچه سر دیگه ی دقیقه ده تا پس-

 ؛ کردم قطع تماسو بمونم طرفش از جوابی منتظر اینکه بدون

 نای از بیشتر که نمیخواست دلم و بودم کرده اذیت مهبدو کافی حد به

 …کنم درگیرش

 !فعال الاقل ، میرفتم تکی باید بعدشو به اینجا از

 !دیدم بارانو که رسیدیم کوچشون سر

 ...میجوید ناخوناشو و بود ایستاده دیوار ی گوشه

 زا بگم چیزی اینکه بدون ، زد دامن استرسم به حالت اون توی دیدنش

 ...رفتم سمتش و شدم پیاده ماشین

 ...دوخت بهم نگرانشو نگاه و اومد سمتم دیدنم با

 ...نگرانم من بخدا نیاز؟ خوبی-باران

 برای زورکی لبخند ؛ قاپیدم دستش از کلیدامو و کردم قطع حرفشو

 : گفتم و زدم کردنش دلگرم

 ...میرسن اینا بابام که زودتر برم من ، مرسی-

 ...داد تکون سرشو و انداخت بهم نگاهی مستاصل
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 ...میده گیر هم دیوار و در به امروز شایان که برم منم ، باشه-باران

 ستامد میون دستشو کنه رفتن قصد اینکه از قبل حرفش این شنیدن با

 : زدم لب بهت با و کشیدم

 !من؟ راجب گفت چی اینا مامانت به شایان باران-

 ...کشید دستم روی دستشو

 رچطو که ع جبم در! صبحی اول کالس رفتی گفت نباش نگران-باران

 !میکنه پنهون رو مهمی این به موضوعی

 خوب اما بودم متعجب منم ، دادم تکون سرمو و کشیدم راحتی نفس

 ...داره معینی زمان ساعتی بمب مثل قرصیش دهن این که میدونستم

 روی کنارش و رفتم مهبد پژوی سمت و کردم خداحافظی باران از

 ...نشستم صندلی

 دمش نگرانش حالت اون توی دیدنش با ، بود گذاشته فرمون روی سرشو

 : گفتم آروم و

 خوبی؟ مهبد-

 : گفت و برداشت فرمون روی از سرشو بالفاصله

 گرفتی؟ ، خوبم-مهبد

 مسیر و کرد روشن ماشینو که دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 ...گرفت پیش در خونمونو

 !نبود سرحال ؛ انداختم نگاهی نیمرخش به زیرچشمی

 معنایی اصال بودن سرحال اوضاع این توی ، کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...نداشت

 : گفت بهم رو بالفاصله و کرد پارک خونه در جلوی ماشینشو
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 ...میکنم صحبت بابات با میام امروز خب؟ نباش نگران-مهبد

 !میکرد بیشتر نگرانیمو موضوع این ، دادم تکون سرمو ناچارا  

 : داد ادامه

 ...شمارمو-مهبد

 : گفتم و کردم قطع حرفشو

 !حفظم-

 ...داد تکون سرشو

 !باش خودت مواظب پس باشه-مهبد

 ...زدم محوی لبخند

 ...همینطور هم تو ، باشه-

 : گفت و داد دلنشینش لبخند با لبخندمو جواب

 ...امروز میبینمت-مهبد

 ...شدم پیاده و دادم تکون سرمو

 ...خداحافظ فعال پس-

 !گفت خداحافظی لب زیر و داد بیرون صدا با نفسشو

  ؛ کردم بازش کلید با و رفتم در سمت

 !میکرد نگاه من به و بود ایستاده هنوزم

 راه و کرد روشن ماشینو که دادم تکون براش دستمو و زدم لبخندی

 ...افتاد
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 مغ این یعنی ، داشتم غم لحظه این چقدر ؛ دوختم چشم بهش سر پشت از

 تهنشس دلم توی رفتنش با نشده هیچی هنوز که دلتنگی خاطر به فقط

 بود؟

 ...میداد بد گواهی   دلم و داشتم شک

 !دلیل بی ، میلرزیدن دستام

 تاهزار دلم توی و کشیدم صورتم روی دستامو و نشستم تختم ی گوشه

 !چیز همه گذشتن خوشی و خوبی به نذر   ، کردم نذر صلوات

 لهبالفاص و انداختم نگاهی صورتم به و ایستادم آینه جلوی حوصله بی

 ...پوشوندم پودر کرم الیه یه با کلشو

 دهن شایان که حاال ؛ کردم عوض لباسامو و زدم لبام به کمرنگی رژ

 !میدادم سوتی نباید بود نکرده باز

 جام از در صدای شنیدن با که بود رفته در دستم از زمان حساب

 ...پریدم

 ...کردم باز اتاقو در و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 : فتگ باشه کرده تعجب دیدنم از که انگار گندم که ایستادم پله راه توی

 !دختر؟ تو میکنی چیکار اینجا ، وا-گندم

 ودب انداخته شونش روی کولشو که همونطور که انداختم نگاهی گیسو به

 ...میومد باال ها پله از

 راه گندم سمت و دادم جوابشو که داد سر سالمی و شد رد کنارم از

 ...افتادم

 : گفتم بهش رو و گرفتم بازی به انگشتامو
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 عمه شپی برنگشتم دیگه برمیگردین دارین که شدم خبردار بودم کالس-

 !کجاست؟ خوبه؟ بابا ؛ اینا شیرین

 : گفت و کرد ریز چشماشو

 !اتاقشه تو ، نباشه خوب چرا ، ها میزنی حرفا-گندم

 سمت بود شده راحت حدودی تا خیالم که حاال و کشیدم عمیقی نفس

 ...رفتم ها کاناپه

 !میبودم؟ چی منتظر باید

 بد؟ یا خوب اتفاق

 وجودمو تموم ترس لحظه یه برای خودم کنار درست اونم بابا دیدن با

 به وجاش و کشید پر ترسم تموم دیدم لبخندشو که وقتی اما گرفت فرا

 !چسبید خیلی اما بود زودگذر شاید که آرامشی ، داد آرامش

 : گفت که نشستم کاناپه روی کنارش

 خوبه؟ حالش شایان؟ از خبر چه-بابا

 !شایان بود ضدحالی چه

 : گفتم جوابش در و دادم تکون سری ناچارا  

 !سالمتی ، خوبه-

 ...دوخت چشم بهم جدی و زد گره هم توی دستاشو

 !گفته؟ بهت ؛ میکنم نامزدتون برگردم که بودم گفته بهش-بابا

 دستای روی چشمم ی گوشه از اشکی قطره بیام خودم به تا و ریخت دلم

 ...چکید شدم مشت
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 گفتم ندم بروز بدمو حال داشتم سعی که درحالی و دادم قورت دهنمو آب

: 

 ...میخوام ازتون ، بابا-

 ؛ نداشتم گفتنشو جرئت ، اومد بند زبونم داد تکون سوالی که سرشو

 ...شنومن میخوامو که جوابی و بگم که میترسیدم بگذریم که هم گفتنش از

 میخوای؟ چی-بابا

 !باید ، میگفتم باید ، کشیدم دندونام میون لبمو

 دبو کرده لرزون صدامو که آشکاری استرس با و انداختم پایین سرمو

 : زدم لب

 ...بگیرم تصمیم زندگیم برای خودم بدین اجازه که میخوام ازتون-

 : گفت و ایستاد بابا کنار چای فنجون یه با هوا بی گندم

 !میگین؟ چی-گندم

 من امند توی گندم بدبختیارو این بیشتر نصف ؛ کردم نگاهش حرص با

 !بود انداخته

 …معمول طبق ، میلرزیدن داشتن دستام

 : گفت بهش رو و گرفت دستش توی رو چایی فنجون بابا

 !برس کارت به تو ، هیچی-بابا

 آشپزخونه سمت حرفی هیچ بدون باشه خورده بر بهش که انگار گندم

 ...رفت

 : گفت و کشید عمیقی نفس بابا رفتنش با

 !شایان با ازدواج از بعد ، بگیر تصمیم زندگیت برای خودت-بابا
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 مونده کم و شدم خیره بهش ناباوری و بهت با کرد شروع جملشو وقتی

 به وقتی اما بکشم جیغ خوشحالی شدت از نشده هیچی هنوز که بود

 !پرید احساسم تموم رسید آخرش

  ؛ داشتم رو مرده آدم یه حس لحظه یک برای

 !نمیکشید هم نفس که کسی

 : گفتم محابا بی نداشتم دادن دست از برای چیزی که حاال

 !نمیخوامش ، ندارم دوستش من بابا-

 :  گفت و کشید هم توی اخماشو

 !بکش خجالت ، نیاز دیگه بسه-بابا

 اب و دادم بیرون زور به نفسمو ؛ شد منتقل بدنم تموم به دستام لرزش

 من بکشم؟ خجالت چی از-:  زدم لب میشد شنیده زور به که صدایی

 ...همین کنم ازدواج نمیخوام

 دبلن و برداشت قدم اتاقش سمت ، برگردوند ازم روشو و شد پا جاش از

 : گفت

 !محضر میریم باش آماده غروب دم ، کن تمومش-بابا

 !نداشتم نفس ؛ میشنوم اینو دارم که نمیشد باورم

 ...برداشتم قدم سمتش و پاشدم جام از

 !میکرد سخت واسم کارو همین و میلرزیدن زانوهام

 وندمرس بهش بشه اتاقش وارد اینکه از قبل خودمو بود که بدبختی هر به

 : گفتم عجز با و

 !نکن من با اینکارو ، بابا-
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 وندنش پیشونیش روی غلیظی اخم ؛ دوخت بهم نگاهشو و برگشت سمتم

 : زد لب و

  میاری؟ نه هی که مرگته چه-بابا

 ردامود و بشینم که بود پدر بقیه پدرای مثل مگه ؛ زدم زل بهش بغض با

 !کنم؟ باز واسش یکی یکی

 !بود؟ مردی هر الیق پدر ی واژه مگه

 !کنم زندگی شایان با نمیتونم من-

 : زد داد تقریبا اینبار

 ...میتونی باالخره ، بتونی باید-بابا

 : نالیدم و زدم چنگ پیرهنشو آستین که شه اتاقش وارد خواست

 ...بابا-

 : گفت میبست سرش پشت درو که همونطور و گرفت فاصله ازم اخم با

 !باش آماده-بابا

 جلوی ، ینجاا میتونستم نه و بایستم میتونستم نه ؛ گرفتم دیوار به دستمو

 !درام زانو به میخواستن بدبختیمو تکشون تک که کسایی

 ...دادم تکیه نرده به و رسوندم پله راه به خودمو سختی به

 واقعی معنای به نفسمو راه و بود کرده خوش جا گلوم توی بدی بغض

 !بود کرده سد

 ...دوخت چشم بهم اش پرسگرانه نگاه با و ایستاد جلوم گندم

 اتاقم به خودمو کندن جون با و گرفتم چشم ازش انزجاز حس با

 ...رسوندم
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 میتونستم کی تا ؛ کردم رها گلوم توی بغضمو و نشستم تختم روی

 !دارم؟ نگهش

 شایان اب میتونستم چجوری نداشتم هم بغضمو اختیار حتی که ناتوانی من  

 کنم؟ زندگی

 …زدم چنگ روتختیمو و دادم فشار هم روی چشمامو

 ؛ بود مهبد امیدم تنها حاال و بود خورده سنگ به تیرهام تموم

 ...داشت گفتن برای حرف انگار که مهبدی

 از اعتنایی بی با شده که هم مهدی حاج احترام به بابا که بودم امیدوار

 شک به مهبد و مهدی حاج شکراب ی رابطه اما نشه رد مهبد حرفای

 ...مینداختم

 !چی؟ میکرد باهاش کردو من با که رفتاری همون بابا اگه

 چی؟ کنم زندگی شایان با میشدم مجبور اگه

 ؟!زندگی

 !بود؟ زندگی اسمش شایان کنار کشیدن نفس مگه

 مرگ برام بودن اون با ی هرلحظه هم اتفاقا این از قبل حتی ، بود مرگ

 ...اوضاع این با حاال و بود

 رنگ که شایانی با میخواستم حاال و بودم نخواسته عاشقو شایان من

 !کنم؟ زندگی کرده کورش انتقام

 از دادنم زجر با میخواست فقط ؛ نمیخواست منو هم اون حتی دیگه االن

 !کنه کم خودش درد

 نم تقصیر هیچی ؛ بشکنه که خواستم نه و شه عاشقم که خواستم نه من

 ...میکرد نقض اینو شایان و نبود
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 قضایای کل هم اون و میکردم عادت باهاش زندگی به من اگه حتی

 مباش واسش خوبی انتخاب نمیتونستم من بازم میکرد فراموش اخیرو

 !بود دیگه جای دلم و نداشتم حسی بهش چون

 ...شدم بیدار خواب از تنم کرختی احساس با

 خاصی هارمونی هم با دیواری ساعت مخی   رو صدای و هوا تاریکی

 ...بودن کرده ایجاد رو

 !وردخ بهم تلنگری کنم نگاه ساعت به خواستم تا و شدم نیمخیز جام سر

 !خدایا ، دادم فشار هم روی چشمامو

 فعال الاقل چیز همه ی پرونده و باشه گذشته غروب از که میشد یعنی

 باشه؟ شده بسته

 !لعنتی ؛ دوختمشون ساعت به ترس با و کردم باز چشمامو

 ...بود نشده شیش هنوز

 ؛ زد جرقه ذهنم ناخوآگاه

 بود؟ نیومده هنوز مهبد

 و نمیومد صدایی ؛ گرفتم فاصله تختم از و کشیدم دست چشمام روی

 !نبود خبری

 ؛ انداختم نگاهی پایین به و کردم باز درو وال و هول با

 ...نبود هال توی هیچکس

 قهت و ایستادم در کنار ؛ میداد بودنش از نشونی گیسو اتاق روشن المپ

 ...زدم بهش ای

 : گفت بالفاصله
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 امنمی من آوردی؟ میخواستمو که چیزی اون واسم مامان؟ برگشتی-گیسو

 !ها

 ...دوخت بهم نگاهشو که زدم زل بهش تعجب با و کردم باز درو

 !نمیای؟ کجا-

 ...بست دفترشو و زد پوزخندی

 !باش مارو عروس-گیسو

 ...رفتم سمتش و دادم بیرون زور به نفسمو

 !نیومد؟ کسی بودم خواب من وقتی-

 : گفت متعجب

 بیاد؟ کی ، نه بودی؟ خواب-گیسو

 بود؟ نیومده چرا پس ، ریخت دلم

  میاد؟ که نگفت خودش مگه

 !نکرد؟ قرص دلمو مگه

 : گفتم سختی به و رفتم در سمت ، گرفت گلومو بغض

 ...بیخیال-

 : گفت که شنیدم سرم پشت از صداشو

 نرفت هم مامانم و بابا ، میان هفت ساعت اینا عمه شو آماده کم کم-گیسو

 ...بیان که االناست ، بیرون

 بود قرار کجا ، رسوندن اتاقم به خودمو و گرفتم دهنم جلوی دستمو

 !برم؟

 !باشم؟ دومیش من که بود رفته جهنم به خودش پای با حاال تا کی
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 بود؟ نیومده چرا ؛ گذاشتم صورتم روی دستمو

 دهنیوم مهبد چرا اینکه ؛ بود کرده خودش درگیر ذهنمو چیز یه فقط االن

 !بود

 ...میزدم زنگ بهش باید ، کردم پاک اشکامو و پاشدم جام از

 ...برداشتم عسلی روی از تلفنو و رفتم پایین ها پله از

 ...گزاشتم گوشم کنار تلفنو و گرفتم شمارشو

 بیشتر میگذشت که هرچی اما بده جواب زودتر که میکردم خدا خدا

 !نمیداد؟ جواب چرا پس ، میشدم ناامید

 !نه ناال خدایا ؛ گرفتم شمارشو دوباره و انداختم نگاهی تلفن به بهت با

 !میبود؟ نباید داشتم احتیاج بهش من که االنی درست چرا

 زمین؟ توی میرفت و میشد آب باید االن درست چرا

 میکردم؟ چیکار باید حاال ، شد بلند ناخواسته هقم هق صدای

 ازب صدای که برگردم اتاقم به خواستم و اومدم خودم به دقیقه چند از بعد

 ...شنیدم درو شدن

 ...برگشتم سمتش و کردم پاک اشکامو اراده بی

 با سرمو ، میکرد نگاه من به تعجب با و بود ایستاده در کنار گندم

 : گفت و کرد باز زبون باالخره که دادم تکون براش حرص

 !نشدی؟ آماده هنوز تو-گندم

 : گفتم قاطعیت با و دادم قورت زور به دهنمو آب

 ...نمیام جایی من-

 : گفت که شنیدم رو بابا جدی   صدای بالفاصله
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 !نمیای که کردی غلط تو-بابا

 ...دوختم چشم بهش بهت با

 : گفت میومد سمتم که حینی و بست درو

 روی اون نزار ، خوندی روضه هرچی بسه ، شو آماده سریعتر-بابا

 !بیاد باال سگم

 !داشتم؟ زدنو حرف حرفش روی جرئت مگه ، میکرد خفم داشت بغض

 کنم؟ حفظ موضعمو بتونم که کنه حمایتم که بود کی

 : گفت بابا به رو و ایستاد کنارم گیسو

 گفته؟ چی مگه! میکنین؟ صحبت باهاش اینجوری چرا-گیسو

 : گفت بهش رو و کشید دستشو دراومده حدقه از چشمای با گندم

 دختر؟ حرفا این به چه رو تو بگیر دهن به زبون ، هیس-گندم

  بود؟ کرده دفاع من از گیسو

 !نمیشد باورم

 : گفت بهم رو گندم و رفت اتاقش سمت بابا

 دوب کنی نگاه منو  ب ر و ب ر و وایسی اینجا اینکه جای ، راهن تو-گندم

 !شو آماده برو

 !بود؟ چی چاره

 !میکردم؟ چیکار نمیشدم آماده

 چی که نبود معلوم دیگه صورت این غیر در ، شم آماده که بودم مجبور

 !میشه

  ؛ نبود دیدنی اصال میزد حرف ازش بابا که سگی روی
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 !نبودم اش دوباره دیدار به مایل اصال و میشناختمش خوبی به

 ارز راحت خیال با میتونستم الاقل اینجا ، کردم حبس اتاقم توی خودمو

 ...ببینه زارمو حال کسی که باشم نداشته اینو ترس و بزنم

 متخت روی که مشکی لباسای به و اومدم خودم به شد کوبیده که اتاق در

 ...زدم زل بودم انداخته

 : گفت در پشت از گندم

 …درن دم اینا عمت ، بریم که بیا ای آماده اگه-گندم

 ؛ بودم گرفته گلودرد زیاد بغض از

 از که آرومی صدای با کارش پی بره اینکه برای فقط و پاشدم جام از

 : گفتم نداشتم اطمینان شدنش شنیده

 ...باشه-

 ، پوشیدم مشکی پا تا سر... کردم عوض لباسامو و رفتم تختم سمت

 !عزاداری مراسم برم میخواستم که انگار

 بود؟ این از غیر مگه

 دگیزن اندک ؛ بسپارم خاک به زندگیمو خودم دستای با و برم میخواستم

 !بودو مونده واسم که

 و کردم فرو شالم داخل اشکمو از شده خیس موهای آرایشی هیچ بدون

 !میشد تموم داشت چیز همه ، رفتم بیرون اتاق از

 !نبود و باشه باید که میدونست ، نبود مهبد

 و هبیفت اتفاقی هر خونه این توی من برای ممکنه هرلحظه که میدونست

 ...نبود همه این با

 !میخورد؟ دردی چه به دیگه بودنش پس



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  151  

 یقتزر کننده حس بی بهم که انگار ؛ کرد رخنه تنم توی بدی حسی   بی

 ...بودن کرده

 !میکرد؟ فرقی چه دیگه پس بود سیاه من بخت  

 یفرق هیچ دیگه که پاهایی با ، رفتم در سمت و رفتم پایین ها پله از

 ...برن طرفی کدوم که نداشت براشون

 ردمک نگاهش اعتنایی بی با ، گرفت بازومو و اومد سمتم دیدنم با گندم

 : گفت لب زیر و گرفت فاصله ازم خودش که

 !وضعیه؟ و سر چه این-گندم

 : گفتم بلندی صدای با

 که میرم خودم پای با دارم خودم ببین نمیخواستی؟ بدبختیمو مگه-

 چیهی دیگه و کنار بکش پس رسیدی هدفت به ، کنم علنی بدبختیمو

 !نگو

 ...کرد بسنده سکوت به و کرد نگاهم بهت با

 !شدم چشم تو چشم همشون با رسیدم که در دم

 ...بودن هوا و حال یه توی هرکدومشون و بودن ایستاده گوشه یه

 و دادم سر سردی سالم هاشون احوالپرسی و سالم مقابل در اعتنا بی

 جایی به حاال و نداشتم هیچکدومشونو دیدن چشم ؛ رفتم ماشین سمت

 !میکنن فکر چی راجبم نبود مهم برام اصال دیگه که بودم رسیده

 جهنمی ، جهنم راهی   ؛ شدیم راهی و نیومد بود گفته که همونطور گیسو

 !بود من انتظار در که

 نیممو و نصفه زندگی   ی فاتحه شد پارک محضر در کنار که ماشین

 ...خوندم
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 ...افتادم راه همراهشون و شدم پیاده ماشین از گندم ی اشاره با

 و بود محمد عمو دوستای از یکی محضر اینجا بودم شنیده که اینطور

 !بود باز شب موقع این ما بخاطر فقط

 ؛ ذوق بی چقدر

 !سرش اون شایان و بودم ایستاده محضر سر این من

 حال االن نمیزاشت کنار منطقو و نمیکرد پافشاری اگه شاید

 ...نبود این هیچکدوممون

  ؛ میچیکید تعجب شیرین عمه و گندم نگاهای از

 !نداشتن رو اخمو شایان   انتظار ؛ کنار به من

  ؛ رفتم جایگاه سمت و اومدم خودم به بابا ی غره چشم با

 ودب نشسته کنارم فاصله با حاال که شایانی جای مهبدو لحظه یه برای

 !بود شده غیب نباید که ای لحظه درست که مهبدی ؛ گزاشتم

 اما بود کنارم مهبد ، شایان جای به اگه میشد قشنگ برام لحظه این چقدر

 !افسوس

 ...داشت جنگ سر   من با دنیا این که افسوس

 به من و بود دروغ حرفاش شاید ، نمیخواست منو مهبد اصال شاید

 چه نبودنش وگرنه ، بودم کرده باورش بهش نسبت احساسم ی واسطه

 !باشه؟ داشته میتونست دلیلی

 یه برای که کرد نگاهم اخم با طوری و برگشت سمتم که کشیدم آهی

 !ترسیدم واقعا لحظه

 !بستم چشمامو و زدم گره هم توی دستامو
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 بدم دبختیب به تن میخواستم ، بشنوم که میخواستم نه و ببینم میخواستم نه

 !نکنم حس چیزی و

 هی توی ، ثانیه یه توی ، شد رد چشمام جلوی از رفتاراش و کاراش تموم

 !زدن هم به چشم

 !نه چاره راه اما داشتم غم ، داشتم درد ، داشتم بغض

 دبو کرده عقد ی خطبه خوندن به شروع که رسید گوشم به عاقد صدای

 ؛

 گرفتمی فاصله تنم از قبل از بیشتر روحم زبونش از کلمه هر شنیدن با

 ...میاد سرم به داره چی که نفهمم و بگیرم گوشامو میشد کاش ؛

 منتظرشون چشمای با و کردم باز نگاهشون سنگینی احساس با چشمامو

 !بودن؟ چی منتظر ؛ شدم مواجه

 من؟ شدن بدبخت منتظر

 !بود؟ تماشایی انقدر واقعا یعنی

 و زدم تایید مهر عاقد حرفای به درمیومد چاه قعر از انگار که صدایی با

 ؛ چکید گونم روی چشمم ی گوشه از اشکی قطره لحظه همون درست

 !ساده ی کلمه این گفتن داشت درد چقدر

 ...کردم پاکش همه چشم از دور و آوردم باال لرزونمو دستای

 !مسخره چقدر ؛ میزدن دست

 ، تگرف سمتم رو شیرینی پاکت و ایستاد جلوم نگرانش نگاه با باران

 !نداشت خوردن که عزا مراسم شیرینی

 !ودب گرفته فرا وجودمو تموم تنفر ؛ اومد جایگاه سمت جعبه دوتا با عمه

 : گفت و داد دستم پاکتارو از یکی و زد لبخندی بهم رو
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 کردی؟ بغ چرا ، دیگه بخند بگردم دورت-شیرین

 !نمیدونست؟ کردنمو بغ دلیل واقعا یعنی ؛ کردم نگاهش اعتنا بی

 سمتش حتی ؛ گفت چیزی بهش رو و داد شایان دست دومو پاکت

 !میگه چی ببینم که برنگشتم

 بودم ندیده شایانو حسابی و درست هنوز اما میومد مسخره نظر به شاید

 !داشت شوهرمو حکم دیگه که شایانی ؛

 حس با بود داخلش که ای حلقه دیدن با و کشیدم سرک جعبه داخل به

 ...گذاشتمش روم پیش میز   روی انزجار

 میخوردن گوشم به که هاش نفس هرم احساس و شایان صدای شنیدن با

 ...کشید چپمو دست که بگیرم فاصله ازش خواستم

 !انتظارته؟ در چی که بفهمن هم بقیه نمیخواد دلت که تو-شایان

 ...زد دامن بدم حال به دستش سرمای

 مهم مگه ؛ دادم فشار هم روی چشمامو و دادم بیرون بریده بریده نفسمو

 !انتظارمه؟ در چی که بود

 !باختن؟ برای داشتم چی دیگه مگه آخه

 : گفتم و کشیدم دستمو که کنه دستم رو کذایی ی حلقه اون خواست

 !ندارم حلقت به نیازی ، ممنون-

 : غرید گوشم زیر که کردم نگاهش چشمام ی گوشه از

 خودته؟ دست مگه کردی غلط تو-شایان

 یب ، نکردم ممانعتی دیگه که کشید دستمو ، میکرد خفم داشت بغض

 ...کنم بحث باهاش بخوام که بودم اونی از تر حوصله
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 دیگه و خونه میرم اینکه به بودم دلخوش رفتیم بیرون که محضر از

 و مدماو بیرون هپروت از که وقتی اما کنم تحمل ریختشو نیستم مجبور

 وجودم تموم توی خالء بگذره خوش میگفت که شنیدم بابارو صدای

 ...کرد رخنه

 !بگذره؟ خوش

 !بگذره؟ هم خوش بخواد که میگذشت مگه اصال شایان با

 ماشین صندلی روی و نگفتم چیزی بود شده که هم ظاهرسازی برای

 الشامث و گندم چشمای جلوی این از بیشتر نمیخواستم ؛ نشستم شایان

 !کنن تماشا بدبختیمو که میدادم اجازه نباید ، بشم خوار

 !کشیدن سوت گوشام که بست محکم چنان درو و نشست فرمون پشت

 ونبیر صدا با نفسمو و انداختم نگاهی دستم توی ی مسخره ی حلقه به

 ...دادم

 یقهدق چند فقط ؛ انداختم نگاهی اطرافم به گیجی با و کردم باز چشمامو

 !بودم گذاشته هم روی چشمامو

 ؛ انداختم نگاهی بیرون به گرفته بخار ی پنجره پشت از

 میرفت؟ داشت کجا ، نمیشناختم رو حوالی این

 و بود کشیده هم توی اخماشو که انداختم بهش نگاهی چشمام ی گوشه از

 ...میکرد رانندگی جدیت با

 میری؟ کجا-

 !نشنیده صدامو اصال انگار که کرد اعتنایی بی بهم جوری

 ؛ کردن لرزیدن به شروع پام و دست ماشین توقف با بعد ی دقیقه چند

 !بود؟ کجا دیگه اینجا
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  ؛ انداختم نگاهی روم پیش خلوت   مسکونی ی منطقه به

 بودم؟ اینجا چرا من

 ندپوزخ کنم پنهونشون ازش خواستم تا و شد کشیده دستام روی نگاهش

 : گفت و زد

 !ها؟ ، ترسیدی نکنه چیه-شایان

 : داد ادامه لحظه چند از بعد که ندادم بهش جوابی

 یه از و ام روانی یه من خودت قول به ، نداره هم تعجبی البته-شایان

 !نیست بعید هیچی که هم روانی

 ...بودم متنفر صداش از ؛ دادم فشار هم روی چشمامو

 کجاست؟ اینجا چی؟ که خب-

 ...پیچید گوشم توی بمش صدای

 !شو پیاده-شایان

 : گفتم تفاوت بی و انداختم باال هامو شونه

 !نمیشم پیاده برم قراره کجا که نفهمم تا-

 سمت در به خودشو بلند قدمای با و شد پیاده ماشین از و زد پوزخندی

 ...کشید دستمو و کرد باز درو که زدم زل بهش تعجب با ؛ رسوند من

 بیرون دستش میون از حرص با دستمو و ایستادم کنارش ناخواسته

 هلم جورایی یه و گذاشت پشتم دستشو و زد ماشینشو ریموت   که کشیدم

 !داد

 زا بود گزاشته کارم سر رسما   که کسی بخاطر اینکه بود مسخره چقدر

 خیانت احساس میشد محسوب شوهرم دیگه که کسی توسط تنم لمس

 ...میکردم
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 رفتاراش درگیر ذهنم و میکردم حرکت ازش جلوتر همینطور قدمی چند

 !بود

 !نبود؟ خونسرد زیادی

 آرامشیو همچین انتظار ازش بودم دیده ازش که رفتارایی اون از بعد

 ...طوفانشه از قبل آرامش این که بودم مطمئن بابت همین به و نداشتم

 یبج توی از رو کلیدی دسته ؛ ایستاد خونه یه در کنار و کشید دستمو

 ...شد در کردن باز مشغول و درآورد کتش

  ؛ اون از تر مهم و بود کجا اینجا ، دوختم چشم بهش تعجب با

 !بودیم؟ اینجا چرا

 !تو داد هلم بیام خودم به اینکه از قبل و کرد باز درو

 ...گرفتم فاصله ازش و دادم بیرون صدا با نفسمو

 !نبود اینجا کسی ، انداختم نگاهی خونه دیوار و در به

 و وایسادم حیاط ی گوشه همونجا ، افتاد راه جلوتر و گرفت پیشی ازم

 یستمن دید وقتی و انداخت نگاهی اطرافش به ، دوختم بهش متعجبمو نگاه

 آخر در و گذروند نظر از حیاطو تموم پیشونیش روی اخم همون با

 !کرد مکث صورتم روی

 : گفت تمسخرآمیزی لحن با

 هستی؟ کسی منتظر چیه-شایان

 ...گرفتم ازش حرص با نگاهمو

 اینجا؟ آوردی منو چرا-

 : گفت انگیزش نفرت و مرموز صدای با
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 !میفهمی خودت-شایان

 : داد ادامه و اومد سمتم که دادم تکون گنگی با سرمو

 !کیه آرمان شایان که بدم نشونت تا اینجا آوردمت-شایان

 ...رفت یادم هم کشیدن نفس لحظه یه برای ؛ کشید موهامو و گفت اینو

 : زد داد و کرد پرتم پذیرایی سالن کف

 !ام کی شوهرتم که منی بفهمی که اینجا آوردمت-شایان

 با تؤام که حرصی با و زدم کنار صورتم توی از شدمو باز موهای

 : گفتم بود شده گلوم بیخ بغض  

 روانی؟ کنی ثابت بیشتر بودنتو روانی تا اینجا آوردیم-

 : گفت لب زیر ، ایستاد کنارم و آورد هجوم سمتم

 !کردی روانیم هرزه توی ، ام روانی من ، آره ، آره-شایان

 ...دادم بیرون حرص با نفسمو

 !نیست دیر هنوزم ، کنی ازدواج باهام که نکردم زورت هرزه من  -

 جلوم و داد هلم که شم بلند جام از خواستم و دادم تکیه زمین به دستمو

 دستمو ، دادم تکیه سرم پشت ستون به و کشیدم باال خودمو ؛ زد زانو

 گلوم روی دستشو که بگیرم فاصله ازش خواستم و کوبیدم سینش تخت

 ...کرد سد کشیدنمو نفس راه و گزاشت

 ...میشدم خفه داشتم ، دادم فشار هم روی چشمامو

 ردنک کم دستش فشار از اما زدم ضربه دستش به آروم جونم بی دست با

 : غرید گوشم زیر آروم ؛ کرد بیشترشم هیچ که
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 دتزن حرفا این و نیست دیر هم هنوز که بشنوم ازت دیگه بار یه-شایان

 شد؟ شیرفهم ، نیاز نمیزارم

 میداشتبرن دستشو دیگه ی لحظه چند تا اگه ؛ کشیدم نفس توانم آخرین با

 !میشدم خفه قطعا

 : زد داد اینبار

 !فهمیدم بگی نشنیدم-شایان

 ...دادم تکون سرمو برداره دستشو اینکه برای فقط ناچارا  

 ای ، نمیومد باال نفسم ، کردن خیس صورتمو اشکام برداشت که دستشو

 !نمیومد باال کاش

 !کردم؟ تقال چرا

 بشه؟ چی که بمونم زنده

 : گفتم عصبی لحن با هام گریه میون که گرفت فاصله کمی ازم

 !شایان متنفرم ازت-

 طول از کردم حس لحظه یه برای که کشید هم توی انقدر اخماشو

 !شده کم پیشونیش

 : غرید

 !کیی؟ عاشق متنفری من از-شایان

 : گفتم شده که هم چزوندنش برای و دادم قورت بغضم همراه ترسمو

 نمیدونی؟ که بگی میخوای یعنی-
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 ؛ انداختم پایین سرمو وحشت از و انداختم نگاهی صورتش حالت به

 کرده ترسناکش بدجوری گردنش ی کرده باد رگ و هم در اخمای

 ...بودن

 ...پیچید گوشم توی عصبیش نفسای صدای

 !میکشمت یا میکنم آدمت یا ، میکنم آدمت-شایان

 ، کردم نگاهش بهت با ؛ کشید کمربندش سمت دستشو و گفت اینو

 ، یدپیچ دستش دور و کرد باز چرمشو کمربند! بکنه؟ میخواست چیکار

 ...زد پهلوم به رو ضربه اولین که میکردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ...افتادم زمین روی و برید نفسم

 : زد داد و داد ادامه زدنش ضربه به

 !نکنم آدمت اگه نیستم مرد ، میکنم آدمت-شایان

 : زدم لب جون بی و دادم قرار تنم سپر دستامو

 !نیستی مرد نه-

 !دممیدی تار ؛ رفت خونه وسط ستون سمت و کرد پرت سمتم کمربندشو

 ...بود تر ترسناک هم کابوس از زندگی این ؛ نمیدیدم دیگه کاش ای

 نسال ی کرده یخ سرامیکای روی از و گرفتم دیوار ی گوشه به دستمو

 ...اندازه بی ، داشتم درد ؛ دادم دیوار به تکیمو و پاشدم

 ...میکشید تیر ، گذاشتم پهلوم روی دستمو

 ...بود گرفته دستاش میون سرشو و بود داده تکیه ستون به

 ؛ شدم بلند جام از زور به

 ...نداشتن ایستادنو توان زانوهام و میلرزیدن دستام
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 و پاشد جاش از که برداشتم قدم در سمت و گرفتم دیوار به دستمو

 : گفت میومد سمتم که همونطور

 !کجا؟-شایان

 ...زدم پوزخند

 !خونمون میرم دیگه دادی نشونم کافی حد به مردیتو اگه-

 درست بود گذاشته دستشو که جایی ، کشید دستمو و ایستاد جلوم

 آخی ناخواسته همین بخاطر ، بود خورده ضربه بد که بود همونجایی

 : گفت و کرد ول تردید با دستمو که گفتم

 !میرسونمت-شایان

 : زد داد پیش دقیقه چند مثل بازم که شدم رد کنارش از تفاوت بی

 !نمیشه پیدا ماشین ورا و دور این-شایان

 از خواست می دلم ؛ افتادم راه در سمت و گرفتم ازش نفرت با نگاهمو

 !بکشم جیغ درموندگی شدت

 زا بعد که کنم خوش این به دلمو میتونستم کاش ، بود رهایی راه کاش

 ؛ میشه تموم کابوسا این ی همه بزارم بیرون خونه این از پامو اینکه

 !بود داستان شروع تازه این اما 

 میشد؟ تر سیاه هم بود که اینی از سیاهم زندگی   ؛ ریخت دلم

 !بودم؟ کی من مگه

  نیارم؟ کم و کنم تحمل که بودم ایوب

 آخه؟ کجا تا

 !لعنتی؟ من   میکردم تحمل باید کجا تا
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 ...نشستم عقب صندلی روی و رفتم کرد باز که رو راننده سمت در

 دز لب بود نشده کم شدتش از هم ذره یه که خشمی با و کرد نگاهم اخم با

: 

 !جلو بتمرگ پاشو ؛ نیستم رانندت-شایان

 : گفت بلندتر اینبار که گرفتم ازش رومو اعتنا بی

 ...سگمو روی اون-شایان

 : گفتم تمسخرآمیزی لحن با و کردم قطع حرفشو

 !نیومده باال هنوز آها-

 روشو حرفم شنیدن با که بود مونده خیره چشمام به حالت همون توی

 ...کرد روشن ماشینو عصبیش حرکتای با و گرفت ازم

 و خودش از حالم ؛ بردم بیرون سرمو و کشیدم پایین ماشینو ی شیشه

 !میخورد هم به عطرش بوی

 باشه؟ انگیز نفرت میتونست چقدر آدم یه مگه

 ...کردن پیدا خودشونو راه گونم روی اشکام

 !مینداختن؟ چی یاد منو

 ؛ لعنتی مهبد  

 موندمن قولم روی ، نکنم گریه بغلش تو بجز جایی هیچ که دادم قول بهش

 ؛

 کرد؟ عمل قولش به اون مگه اما

 !داره؟ هوامو که نگفت دیشب همین مگه

 !میزنه؟ حرف بابام با و میاد که نگفت امروز همین مگه
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 شد؟ چی پس ؛ نمیشه غافل ازم هم لحظه یه که نگفت مگه

 مرد مبود شده عاشقش من که مهبدی ، کنم باور بودنشو نامرد نمیتونستم

 ...بود دنیا مردای تموم از تر

 !نبود نه ، نبود نامرد شدم عاشقش من که مهبدی

 فایده؟ چه ولی

 !نداشت ای فایده هیچ ، هیچی دیگه

 ...بود شده تباه من زندگی

 !کرد غفلت مهبد و بود غفلت لحظه یه لنگ شدنش تباه

 رگمم وایمیستادم اگه که وایسم بابام جلوی نمیتونم من که میدونست اون

 شایان که حرفایی با هم میبردم در به سالم جون اگه حتی و بود حتمی

 !میشد تموم رسما   کار دیگه میزد بهش

 لوج ی شیشه کنار و شدم پیاده ماشین از کرد پارک در جلوی که ماشینو

 دستم از میکشیدو تیغ مخم روی اینجا به تا که ای حلقه ؛ ایستادم

 ...کردم پرتش سمتش و درآوردم

 : گفت و دوخت چشم بهم خشم با

 میکنی؟ غلطی چه-شایان

 : زدم لب و خندیدم حالم برخالف

 !باشی؟ نکرده عملی که مونده چیزی کنی؟ تهدید میخوای-

 ...سایید هم روی دندوناشو و داد فشار دستش توی رو حلقه

 !نکن شک ، میکنم آدمت-شایان

 : گفتم بلندی نسبتا صدای با بیخیال و افتادم راه در سمت
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 !آدمی؟ مگه-

 ایندفعه که کلیدایی با درو شنیدم که ماشینو شده کنده جا از صدای

 ...شدم داخل و کردم باز درو بودم نزاشته جاشون

 نشون داشتم حالمو این آرزوی که کسایی به روزمو و حال که شدم داخل

 !شه خوب اونا حال شاید تا بدم

 اه کاناپه روی که گندمی به نسبت تفاوت بی و کردم باز ورودیو در

 ...رفتم اه پله سمت و برداشتم  مبل کنار عسلی روی از تلفنو بود نشسته

 : گفت که شنیدم سرم پشت از صداشو

 !اومدی زود چه ، سالم علیک-گندم

 !نه؟ گذروندم خوب مشترکمو زندگی شب اولین که میکرد فکر

 !نبود هم جوابم الیق حتی ؛ ندادم هم جوابشو حتی

 یزمم کشوی سمت اراده بی ؛ کشید تیر تنم تموم نشستم که تختم روی

 داشته نگه ضروری مواقع برای که رو مسکنی قرص و برداشتم خیز

 ...کشیدم بیرون بودم

 چی که اینکه با ؛ گرفتم شمارشو و خوردمش آب قطره یه حتی بدون  

 !نمیدونستم هم خودم رو اش بشه

 !بود خاموش

 !میشدم؟ نگرانش باید ؛ زدم پوزخند

 !بود؟ میمردم داشتم که منی نگران االن اون مگه

 کردممی فکر که هرجور اما کنم باور بودنشو نامرد نمیتونستم که هرچند

 !میرسیدم نقطه همین به باز و نمیکردم پیدا نبودش واسه دلیلی

 ...بود شده کبود تنم کل ؛ کشیدم دراز تخت روی
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 !بخوابم که میترسیدم حتی

 کنم؟ تحمل رو زندگی این بود قرار کی تا

 هترب نباشه سکانس این از بدتر شایان با زندگیم ی ادامه که نداشتم شک

 !نیست این از

 هبدم وجود از اصال شایان کاش ای که میگفتم خودم با گاهی و میترسیدم

  ؛ نمیشد خبردار

 !باشم امیدوار میتونستم الاقل اونموقع

 خواب از وقتی که رفت هم روی و شد گرم چشمام کی که نفهمیدم اصال

 هب رو میدادن نشون رو نیم و چهار ساعت که هایی عقربه با شدم بیدار

 ...شدم رو

 !ودب لعنتی درد همین شدنم بیدار مسبب ؛ پیچیدم خودم به پهلوم درد از

 میبرد؟ خوابم مگه دیگه حاال

 !بزارم؟ هم روی چشم که میزاشت خیال و فکر هجوم مگه

 دهخوابی راحت چقدر رومه پیش ای آینده چه نمیدونستم اینکه با دیشب

 به راحتو خواب این نمیخواست دلم اصال شرایط این توی حاال و بودم

 ...بدم ربطش مهبد

 و مبرداشت خیز بود تختم کنار عسلی روی که تلفن سمت یادآوریش با

 ، دخبرب ی زنیکه اون بازم وقتی که بودم نگرانش شاید ؛ گرفتم شمارشو

 ...شد خالی دلم ته داد گوشیش خاموشی از خبر

 طوس که اونی نگران یا میبودم خودم ی پاشیده هم از زندگی نگران باید

 !کرد؟ ول دستامو تاریکی
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 دهنم توی خون طعم که شد چی نفهمیدم و کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...پیچید

 هیچوقت که خدایی ؛ زدم صدا خدارو ناخودآگاه و شدن جاری اشکام

 !نبودو پشتم

 ...شد گرم چشمام اذان از بعد باالخره و بودم بیدار صبح دمای دم تا

 …شدم بیدار خواب از که بود دو ساعت

 زندگیم وقتی ؛ نداشتم هم رفتنو کالس ی حوصله و حال حتی دیگه

 !میومد؟ کارم چه به درس بود پاشیده هم از اینجوری

 کارچی باید ؛ ایستادم آینه جلوی و کشیدم کردم پف چشمای روی دستامو

 میکردم؟

 !کنم زندگی چجوری باید که بود رفته یادم اصال

 دارم دوسش که کسی کنار در تا میرفتم کالس بهتر فردای امید به قبال

 حاال اما بود یهوییش زدنای دید انگیزم و کنم زندگی راحت آینده در

 !چی؟

 تختم از... بود شده عوض که شرایطی با اومدن کنار بود سخت چقدر

 شایانو و نشست مخم توی تنم کبودی ؛ ایستادم آینه جلوی و گرفتم فاصله

 ...آورد یادم

 که میدونستم هم خودم اما نبینمش زودیا این به دیگه که بودم امیدوار

 از تدس لحظه یه نداشت نسبتی باهام وقتی حتی که شایانی ؛ واهیه امیدم

 میشد؟ بیخیالم اوضاع این با حاال برنمیداشت سرم

 ...بود باطلی خیال

 یرونب اتاقم از و بپوشونه تنمو های کبودی که پوشیدم ای بسته لباس

 ...رفتم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  167  

 رو ندمگ که بگیرم پیش در اتاقمو راه خواستم شستم که صورتمو و دست

 : گفت بهم

 !شدنه؟ بیدار وقت چه ، بخیر صبحت-گندم

 : گفتم و گرفتم ازش رومو حرص با

 بدم؟ پس جواب تو به باید-

 : گفت جانبی به حق حالت با و کرد اخم

 ، بخور ناهارتو برو! بتازون بعد عقدت از بگذره روز دو بزار-گندم

 ...گازه رو غذات

 ...رفتم آشپزخونه سمت و زدم پوزخندی دلخوشیش به

 ...میرفت ضعف بدجوری دلم بودمو نخورده هیچی حاال تا دیروز از

 ؛ میرفت گیج سرم و بود افتاده فشارم هم طرف یه از

 ...میکردم غش نمیخوردم چیزی که هروقت و بود ضعیف بدنم

 بهم هم غذا از حالم ، شدم مشغول و نشستم ناهارخوری میز کنار

 ...نداشتم رفتنو بیمارستان ی حوصله و حال اما میخورد

 از غذام ظرف شستن از بعد و پاشدم جام از خوردم که ای لقمه چند

 ...رفتم بیرون آشپزخونه

 هب چشمش که همونطور گندم که بودم برنداشته بیشتر قدم چند هنوز

 : گفت بشنوم که طوری بود تلویزیون

 !اینا عمت ی خونه دعوتیم عصری-گندم

 !شدم پنجر واقعی معنای به

 !بود؟ هم این از بدتر خبر مگه
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 یب میدونستم اینکه با ثانیه چند از بعد و گشتم بهونه دنبال ذهنم توی

 : گفتم اما فایدست

 نمیتونم پیشم بیاد قراره سوگل ، دارم مهمون بعدازظهر من...من-

 !بیام باهاتون

 ...داد تکون تاسف ی نشونه به سرشو و کرد نگاهم بهت با

 !توئه مهمونی   میگی؟ چی میفهمی اصال-گندم

 !من به لعنت ، آورد هجوم گلوم به بغض

 یک تا ؛ بود خاموش بازم و گرفتم شمارشو بازم و نشستم تختم روی

 نباشه؟ میخواست

 من حال به فرقی چه نبودش و بود ؛ انداختم نگاهی خودم روز و حال به

 !میکرد؟

 ...بودم خیره روم پیش ساعت های عقربه به هدف بی و حال بی

 نداشت؟ فرقی من حال به هیچی چرا

 نمیکرد؟ رحم من به هیچکس چرا

 خودم طرف که اونایی چرا اما جهنم به بودن دشمنم که اونایی

 !میزدن؟ ضربه بهم هم میدونستمشون

 !بود؟ این حقم

 !گناه؟ کدوم تاوان به

 ای بله ؛ شدم نیمخیز تختم روی و اومدم خودم به در صدای شنیدن با

 : گفت در پشت از گیسو که گفتم

 ای؟ آماده نیاز-گیسو
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 نمیداد نشون هفتو ساعت که هایی عقربه با و انداختم نگاهی ساعت به

 ؛ شدم رو به رو

 !کنن؟ پیشروی همه این بودن کرده وقت کی

 : گفتم بهش خطاب و پاشدم جام از

 ...میام شدم آماده-

 ...نشنیدم ازش صدایی دیگه

 !بود؟ ای چاره راه مگه اما برم نمیخواست دلم

 !خوش زبون به یا میرفتم دعوا با باید یا

 ودنب نشسته ها کاناپه روی همشون ؛ رفتم پایین و کردم عوض لباسامو

 ...بودن من منتظر ظاهرا و

 : گفت دیدنم با گندم که ایستادم کنارشون

 وضع؟ و سر این با بری میخوای عزا مجلس-گندم

 اشج از و گفت کنی ولش لب زیر بابا که برگردوندم رو ازش توجه بی

 ...پاشد

 دیدن از شاید نمیدونم ؛ گرفت بدجوری دلم نشستیم که ماشین توی

 گلوم به اینجوری بغض که افتادم خودم بخت یاد ابری آسمون سیاهی

 ...آورد هجوم

 برای که شیرین عمه سمت و شدن پیاده همه کرد پارک ماشینو که بابا

 ...رفتن بود ایستاده در چارچوب توی استقبال

 میشد کاش ای ؛ برداشتم قدم آروم و شدم پیاده ماشین از تردید با

 !برم و بردارم قدم برعکس

 ...بود بهشت برام اینجا بجز هرجایی
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 ...رسیدم عمه به و کردم طی بزرگشونو حیاط طول باالخره

 : فتگ و انداخت بهم نگاهی لبخند با ، بوسید گونمو و کرد بغلم دیدنم با

 !چطوره؟ خوشگلم عروس-شیرین

 و گرفتم فاصله ازش انزجار حس با زبونش از عروس لفظ شنیدن با

 ...زدم زورکی لبخند

 ...ممنون-

 تعارفاشون پاسخ به و کردم احوالپرسی و سالم هم باران و محمد عمو با

 با که ودمب برنداشته بیشتر قدم چند هنوز... افتادم راه پذیرایی سالن سمت

 ؛ شدم رو به رو شایان بلند قامت

 !بهم دیدنش میکرد القا رو بدی حس چه

 رشکنا و برم باران سمت بهش توجه بی خواستم و کشیدم عمیقی نفس

 صنعیت لبخند میکرد سعی که درحالی و کشید پشت از دستمو که بشینم

 :  گفت بلند کنه اخمش جانشین رو

 !عزیزم؟ چطوری-شایان

 !بود بدتر هم فحش تا صد از که گفت جوری عزیزمو

 : گفتم کنایه با جمع به نسبت تفاوت بی و کشیدم دستمو

 ! خوبم خیلی-

 آروم میکشید کاناپه سمت منو که همونطور و گزاشت پشتم دستشو

 : گفت نشنوه صداشو کسی دوتامون جز که جوری

 !میشی هم بهتر این از-شایان

 ...ندادم نشون خودم از واکنشی دیگه شده که هم ظاهر حفظ برای
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 تلویزیون ی صفحه به چشمامو و نشستم کنارش فاصله با اجبارا  

 …دوختم

 هب سفر اسم که اونجایی از و دوختم چشم دهناشون به دقیقه چند از بعد

 ...گرفتم حرفاشونو دنبال بود رسیده گوشم

 هم گیسو ، کاره اوج االن ، نمیدن مرخصی که من به محمدجان نه-بابا

 ...داره مدرسه

 : گفت ناراحتی لحن با و داد تکون سری محمد عمو

 ...میبریم خودمون با جانو نیاز ما پس ، بعد ی دفعه ایشاال-محمد

 : داد ادامه لبخند با و کرد من به رو که دوختم چشم بهش تعجب با

 !میکنیم مراقبت ازش جونمون مثل دیگه خودمونه دختر-محمد

 ...شانس این به لعنت ، کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...زد گره هم توی دستاشو و زد لبخند بابا

 !دارید اختیارشو-بابا

 هاضاف بدبختیام تعداد به روز هر چرا ، کردن لرزیدن به شروع دستام

 میشد؟

 !میکردن؟ ولد و زاد

 : میگفت گندم به رو که شد کشیده شیرین عمه سمت نگاهم

 لطف ما به و خوبی ن آدمای انقدر ، آقا علی ی خونواده همین-شیرین

 ویالی ، شمال بریم روزی چند دادن پیشنهاد دیگه ، نگو که دارن

 ...خودشون

 !شایان؟ با اونم شمال
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 !بود تحمل غیرقابل واسم

 : گفت که شنیدم گوشم زیر درست شایانو صدای

 !نه؟ میگذره خوش خیلی-شایان

 بود؟ سرش تو چی ، کردم نگاهش ترس با

 ، میخوردم تلوتلو که بود بد حالم انقدر ، شدیم شام میز چیدن مشغول

 هب شده هرچی بگم که شم بدبخت حد این تا که نمیکردم فکر هیچوقت

 !نیفته ای تازه بد اتفاق دیگه فقط جهنم

 عنیی ، نمیرفت پایین گلوم از هیچی ؛ نشستم باران کنار صندلی روی

 !داشت تعجب میرفت اگه

 زا چقدر ، پیچید بینیم توی عطرش بوی ، نشست کنارم و اومد شایان

 ...میومد بدم بود این

 انگار ، شدم نزدیکتر باران به و دادم بیرون صدا و سر با نفسمو

 : گفت تمسخرآمیزی لحن با و شد نزدیک بهم که دید حرکتمو

 !عشقم بکشم غذا واست من بزار-شایان

 : گفتم جدیت با و کشیدم لبم روی حرص از لبمو

 !میکشم خودم مرسی نه-

 : گفت میزد لبخند که درحالی شیرین عمه بالفاصله

 واست خب بکشه بزار ، تو خجالتیی انقدر که بشم قربونت الهی-شیرین

 !مادر

 !خجالتی؟ ، کردم نگاهش محض تفاوتی بی با

 یادم بدم شایان از من نمیدونین شماها یعنی بگم و بزنم داد میخواست دلم

 !ن؟میدی بهم خجالتی لقب بکشی غذا واسم نمیخوام میگم بهش وقتی که
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 : گفت لحن همون با و برداشت رومو جلوی بشقاب شایان

 !خجالتیه خیلی آره-شایان

 : داد ادامه آروم گوشم زیر بعد و گزاشت جلوم و کرد پر غذا از بشقابمو

 !دیدیم هم خجالتی ی هرزه و نمردیم-شایان

 ...فضا این از میخورد بهم داشت حالم ؛ زد حلقه چشمام توی اشک

 ی بقیه و خوردم غذا یکم زور به نبره بویی حالم از کسی اینکه برای

 …بودم مشغول غذام با کردن بازی به وقتمو

 ...نشستیم هم دور ها کاناپه روی دوباره میز کردن جمع از بعد

 الاقل ؛ خونه برگردیم و بگذره زمان زودتر که میکردم شماری ثانیه

 !نمیرسید مشامم به عطرش بوی اتاقم توی

 کشید خط محمد عمو صدای که بودم غرق خودم ی زده یخ دنیای توی

 ...افکارم تموم روی

 برای عروسیو و عقد ، ماهست یک که ها بچه محرمیت نیما آقا-محمد

 !بزاریم؟ کی

 کنار هک شایان به که همونطور و گزاشت کنار دستشو توی تسبیح بابا

 : گفت میزد لبخند بود نشسته محمد عمو

 !شماست دست هم ما اختیار ، جان محمد بدونی صالح که هروقت-بابا

 از النا همین کاش ، میاورد فشار گلوم به و بود گرفته گلومو بیخ بغض

 ...نمیشدم این از تر بدبخت و میمردم و میشدم خفه بغض شدت

 بابا به رو و نداد امونش شیرین عمه که بگه چیزی خواست محمد عمو

 : گفت



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  174  

 هی همون واسه بزاریم عروسیو و عقد پس ، بشم داداشم قربون-شیرین

 !دیگه؟ ماه

 نگارا بود نشسته کنارم که باران ، دوختم چشم شیرین عمه به بغض با

 ...گرفت دستش توی دستمو که فهمید حالمو

 ...نیست مشکلی که من نظر از-بابا

 : گفت گندم بالفاصله

 !مبارکه پس-گندم

 و خوشحالیشه از که کردن فکر همه و دوخت چشم بهم لبخند با شایان

 !بودم من فهمید لبخندشو واقعی معنای که کسی تنها

 یقتزر وجودم تموم به ترسو که لبخندی ، بود پیروزی سر از لبخندش

 !میکرد

 میگفتم؟ چی ، نزدم دم و دوختم چشم بقیه خوشحالی به بهت با

 بگم؟ که داشتم چی

 کنم؟ باز لب امیدش به که بود پشتم کی

 ما به رو و شد بلند جاش سر از بابا که بود گذشته دوازده از ساعت

 ...داد تکون سرشو

 : گفت بابا به رو محمد عمو که پاشدیم جامون از همگی

 ...حاال بودین-محمد

 منم و نرفت بابا سمت گیسو و گندم ؛ کرد تشکر و داد تکون سرشو بابا

 بابا هب رو و کشید پشت از دستمو شایان که بردارم قدم سمتشون خواستم

 : گفت

 !میمونه اینجا امشب نیاز اجازتون با-شایان
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 !نشوند لبش روی لبخندی که کردم نگاهش دراومده حدقه از چشمای با

 !بمونم اینجا نمیخواستم وجه هیچ به

 : گفت که دوختم چشم بابا به التماس با

 : گفت و داد تکون سری تردید با بابا

 !نیست مشکلی ، پسرم توئه دست دیگه اجازش-بابا

 : زدم لب اراده بی

 ...دارم کار فردا من...من...نه-

 : گفت شایان بالفاصله

 !عزیزم بعدا میدی انجام هم کاراتو-شایان

 : گفتم و برگشتم سمتش حرص با ؛ بزنم جیغ میخواست دلم

 !خونه برم باید دارم کالس فردا-

 فتگ کنه کنترل خودشو داشت سعی که درحالی و کشید هم توی اخماشو

: 

 !بری نخواد دلم اصال شاید ، میکنیم صحبت کالسات راجب-شایان

 مهبد کالس ، کالس از من منظور ، دادم قورت استرس با دهنمو آب

 رفح تهدید با جوری یه داشت و بود کرده برداشت اشتباه شایان و نبود

 !نکنم پیشروی این از بیشتر و ببندم دهنمو که میزد

 ماین از بدتر مگه ، بمونم اینجا که بودم مجبور و نبود راهی هیچ دیگه

 میشد؟

 و یدکش دستمو شایان که بود نرفته بیرون در از اینا بابا ماشین هنوز

 ...رفت ها پله سمت
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 هب لبخند با و ایستاد رومون به رو شیرین عمه که کنم ممانعت خواستم

 : گفت من

 عزیزم؟ نمیخوای چیزی-شیرین

 : گفتم لب زیر و دادم تکون سرمو

 !مرسی نه-

 : گفت بالفاصله

 !بخیر شبتون پس-شیرین

 مودست که همونطور و گفت بخیری شب و شد پیشقدم من از قبل شایان

 ...داد ادامه راهش به میکشید

 ؛ دمب نشون واکنشی نمیتونستم و بود ایستاده همونجا هنوزم شیرین عمه

 اتاق دوتا بین که راهرویی به هردومون و شدن تموم ها پله باالخره

 ...رسیدیم داشت قرار باال ی طبقه

 که برداره قدم اتاقش در سمت و بده ادامه راهشو خواست تفاوت بی

 ای فایده بودش فشرده دستش توی محکم چون اما کشیدم دستمو

 ...نداشت

 : زدم لب ناچارا  

 !میخوابم باران پیش من-

 ...سوزوند وجودمو ته تا که زد پوزخندی و برگشت سمتم

 جدی؟-شایان

 : گفتم و دادم بیرون حرص با نفسمو

 !کن ولم ، جدی آره-
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 ...تو داد هلم حرکت یه با و کرد باز اتاقشو در

 خواست ، بست درو و شد داخل خودشم که برگردم در سمت خواستم

 بود یداپ لحنمم توی حاال شاید که ترسی با و رفتم سمتش که کنه قفلش

 : زدم لب

 ...نمیخوابم اینجا من میکنی؟ چیکار-

 ، تمگرف فاصله ازش و برداشتم قدم عقب به ، اومد سمتم و کرد قفل درو

 کش  سر نیاز   اون از خبری و بودم ترسیده بدجوری ، میزد دهنم توی قلبم

 !نبود وجودم

 کنارم ، زدم چنگ سرم پشت دیوار به ترس از رسیدم که دیوار به

 !شد چیز یه فکرم ی همه که ایستاد

  میپوشه؟ مشکی قصد از من مثل اونم که این 

 کنه؟ ست چشماش با میخواد یا

 !یشه؟م ترسناک چقدر منه دوبرابر   که قدی و تیپ این با میدونه اینکه یا

 : گفت پلیدی لحن با و گذاشت دیوار روی صورتم کنار دستاشو

 !میرسیم هم خواب به-شایان

 : زدم لب پیداست هم چشمام از بودم مطمئن دیگه حاال که ترسی با

 !برم من بزار...من بزار...شایان-

 ...کرد پر نمیرسیدو هم قدم یه به که بینمون ی فاصله و زد پوزخند

 !میکنم آدمت بودم گفته-شایان

 و زدم چنگ سرم پشت دیوار به ؛ میکرد القا بدیو حس بهم تنش گرمای

 : گفتم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  178  

 !شایان کن ولم توروخدا ، کنار برو-

 ...زد پوزخند هم باز و دوخت چشم لبام به

 !اولته؟ بار مگه ترسیدی؟ چرا-شایان

 !میگفت؟ داشت چی ؛ زدم زل بهش بهت با

 : زدم لب بغض با

 !بفهم دهنتو حرف-

 : گفت تمسخرآمیزی لحن با

 !برخورد بهشون! اوه-شایان

 عصبی اینبار که بگم چیزی خواستم و دادم قورت سختی به بغضمو

 : داد ادامه

 میترسیدی؟ هم چیز همه بی عوضی اون از-شایان

 : گفتم اراده بی

 ...حرف درست-

 !میگم کجا دارم چیو که فهمیدم تازه و شدم الل گونم داغی احساس با

... دمیکر تشدید ترسمو این و بود کرده پر اتاقو بلندش نفسای صدای

 شم دور ازش و کنم استفاده موقعیت از خواستم ، گرفت فاصله ازم کمی

 ...کرد پرتم تخت سمت و پیچید دستش دور موهامو که

 ...کشیدم ام شده باز موهای روی دستمو و کشیدم ای خفه جیغ

 ؛ بود کرده خیس چشمامو اشک نم

 !میترسیدم 
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 بی ترس از ، برداشت قدم سمتم خشم با که کشیدم سرم روی شالمو

 ...بخورم تکون نتونستم حتی و بودم شده حرکت

 سعی که حالی در وحشتناکی صدای با و کشید سرم روی از شالمو

 : گفت نره باال زیاد صداش داشت

 چیز همه بی اون جلوی میکنی سرت شال شوهرتم که منی جلوی-شایان

 !بود؟ شده دیوونت اینجوری که گشتی جوری چه

 رهخی چشمام به که گرفتم فاصله ازش و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 !شد پیرهنش های دکمه کردن باز به شروع پوزخند یه از بعد و شد

 !میکرد؟ چیکار داشت ، زدم زل بهش بهت با

 ازش رومو و کشیدم هینی که درآورد تنش از حرکت یه با پیرهنشو

 ...گرفتم

 !ای؟ بسته گوش و چشم که کنم باور اداهات این با داری انتظار چیه-

 میکرد؟ فکر من راجب چی ، گرفت اوج هقم هق صدای

 زبون به هرلحظه چرا دیگه ، درک به هم با فکرش طرز و خودش

 !بگیرم؟ آتیش من که میاورد

 مخواست تا و افتادم تخت روی کامال نبود حواسم چون که داد هلم عقب به

 روی دستاشو و نشست تخت روی کنارم کنم جور و جمع خودمو

 ...گزاشت بازوهام

 : گفتم بریده بریده و شدم خیره بهش ترس با

 ...برم...بزار...توروخدا...شایان-

 : گفت تمسخرآمیزی لحن با

 !کن بس کردم باور باشه-شایان
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 : نالیدم گریه با

 ...کن ولم شایان کردی؟ باور چیو میگی؟ چی-

 : گفت شمرده و گزاشت دهنم روی دستشو

 خودم هدیگ ی دقیقه چند تا ، نیست اداها این به نیازی ، ببند دهنتو-شایان

 !خوردی گهی چه که میفهمم

 !میگه؟ چی داره که میفهمید واقعا ؛ گرفتم ازش شرم با نگاهمو

 !بکش خجالت-

 ...داد تکون سرشو و خندید عصبی

 !کن تمومش پرونیاتو جفتک این حاال ، کشیدم خجالت باشه-شایان

 : زدم لب بغض با

 !میکنم خواهش ، شایان-

 : زد داد

 !میکنی؟ خواهش چیو-

 : گفتم بالفاصله

 ...میشنون صداتو االن-

 : گفت عصبی

 !هستی ای هرزه چه که بفهمن هم اونا بزار د   ، جهنم به-شایان

 ...میدیدن تار اشک زور از چشمام

 دستامو و کشیدم ای خفه جیغ که رفت لباسم های دکمه سمت دستش

 !کجا من زور و کجا اون زور اما ؛ نشوندم دستاش روی
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 نالیدم ریهگ با و چسبیدم ظریفم دستای با دستاشو اینبار که کرد تقال بازم

: 

 ...کن ولم داری دوسش که هرکی جون شایان-

 ...کشید دست  تقال از بعد و موند خیره چشمام به لحظه چند برای

 انقدر ، کرد نزدیکم صورتشو و کرد قفل سرم باالی دستامو حرکت یه با

 ترس از سرمو ، میشدن پخش صورتم توی داغش نفسای که نزدیک

 توی ؛ چرخوند خودش سمت چونمو آزادش دست با که کشیدم عقب

 : زد لب و زد زل چشمام

 ...هنوزم که حیف ، حیف-شایان

 اتاقش ی گوشه ی پنجره سمت و گرفت فاصله ازم ، نداد ادامه حرفشو

 ...رفت

 دادنمی اجازه پهلوم درد ، دادم بیرون بریده بریده نفسمو و شدم نیمخیز

 ...شم بلند کامل

 توی رو بدی درد که پاشم آروم خواستم و دادم تکیه تخت به دستمو

 ...گفتم آخی ناخواسته و کردم احساس پهلوم

 ...بود کرده خیس چشمامو اشک نم که میکشید تیر انقدر

 : گفت برمیداشت قدم سمتم که درحالی و برگشت سمتم

 چته؟-شایان

 استرس؟ از ترس؟ از سرما؟ از ، میلرزید تنم

 !نمیدونم

 ...گفتم هیچی لب زیر و دادم تکون سرمو

 ...شد کشیده بودم گذاشته پهلوم روی که لرزونم دست سمت نگاهش
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 ...کرد نگاهم تفاوت بی و نشست تخت روی کنارم

 : گفت و زد دستش توی سیگار به پکی

 پهلوت؟ چشه-شایان

 میگفتم؟ بهش چی ، گرفت شدت گریم

 !خودته؟ شاهکار که میگفتم

 چشماش جلوی از تفاوتی بی ی پرده اون که اومد یادش خودش انگار

 ستمود که بزنه کنارش خواست ، کشید لباسم سمت دستشو و رفت کنار

 ...نشستم جام سر بود شده که بدبختی هر به و گذاشتم روش

 !بود کرده پر اتاقو تموم سیگار بد بوی

 : زد لب

 !خودتی اینا ی همه مقصر ، چیز همه به زدی گند خودت-شایان

 : گفتم و کردم نگاهش نفرت با

 !متنفرم ازت حاال ولی نداشتم دوست فقط اونموقعا ، ندارم دوست چون-

 : گفت و زد پوزخندی

 !باشی کسی عاشق میخوری گه که اینه مهم ، نیست مهم-شایان

 : زدم لب و گذروندم نظر از اتاقشو سر تا سر

 !نمیمیره عشق-

 ؛ شدم خوردم که سیلی متوجه گونم سوزش از

 !بودم کرده عادت دیگه

 : زد لب خشم با
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م دادم رو بت ، هرزه دیگه ببند دهنتو-شایان  !کردی ر 

 که برم در سمت خواستم و پاشدم جام از و دادم فشار هم روی چشمامو

 !سردرآوردم بغلش از کنم حفظ تعادلمو نتونستم چون و کشید دستمو

 ...بود انزجار حس میداد بهم آغوش این که حسی تنها

 !لعنتی ؛ کرد ممانعت که بگیرم فاصله ازش خواستم بغض با

 چونم رزی انگشتشو و گرفت فاصله کمی ازم که کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...رفت پنجره سمت پوزخند با و انداخت بهم نگاهی نیم ، گذاشت

 بینب بیرون بزار اتاق این از پاتو داری جرئت! میخوابی همینجا-شایان

 …میکنم چیکارت

 ؛ رفتم کاناپه سمت ناچارا   و دادم بیرون بریده بریده نفسمو

 ...میکردم سر اینجا باید امشبو ، نبود ای چاره

 !میترسیدم ، آره

 ...بود شده ثابت بهم بودنش روانی چون میترسیدم روانی شایان   از

 بیعص و برداشت قدم سمتم خشم با که بکشم دراز کاناپه روی خواستم

 : گفت

 !بخواب تخت روی برو پاشو-شایان

 : گفتم من و من با و کردم نگاهش ترس با

 ...آخه-

 : گفت عصبیش نفسای میون و کرد قطع حرفمو

 !نیار باال منو سگ روی اون ، نیاز برو-شایان

 ...رفتم اش دونفره خواب تخت سمت کوتاهم قدمای با و پاشدم جام از
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 !بودن کنارش واسم بود عذاب

 زودتر کاش ای ، بستم چشمامو و شدم مچاله خودم توی تختش ی گوشه

 هشد حتی ، میشدم رها زندگی این بند از زودتر کاش ای ، میبرد خوابم

 !ساعت چند واسه

 شایان نکهای با ؛ بیفتم میترسیدم که بودم چسبیده تخت ی لبه به جوری یه

 !بود نیومده تخت سمت هنوز اصال

 !ایانش مثل درست بودم متنفر سیگار بوی از ؛ کشیدم دندونم زیر لبمو

 دمکشی کنار بیشتر خودمو و شدم متوجهش تشک فنرای صدای و سر از

 دش دود ازش بودن دور برای امیدم تموم کرد بغلم پشت از که وقتی اما

 !هوا رفت و

 !نمیخواستمش ، کردن خیس بالشمو داغم اشکای

 : زدم لب گریه با

 !اونورتر؟ بری میشه-

 : گفت بمی صدای با

 !بخواب بگیر شو خفه-شایان

 !مهبد ؛ زدم صدا اسمشو سرم توی و کردم فرو بالشم توی سرمو

 ببینه؟ روزمو و حال که بود کجا

 رسیده؟ لبم به جونم دیگه ببینه که بود کجا

 هب خواب تازه گرفت فاصله ازم که وقتی و بودم بیدار صبح خود تا

 ...اومد چشمام
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 ازم آرامشو همیشه صداش ؛ کردم باز ترس با چشمامو صداش شنیدن با

 ، دمیکر القا بهم ترسو حس گذشته از تبعیت به هم حاال و بود گرفته

 !میزد صدام داشت فقط االن که هرچند

 : گفت آروم چشمام دیدن با

 ظهربعداز کن جمع وسایلتو خونتون ببرمت پاشو ، نترس! چته؟-شایان

 ...بیفتیم راه قراره

 : گفتم آلودم خواب صدای با و زدم زل بهش بهت با

 !کجا؟-

 : زد لب و گرفت فاصله ازم

 !شمال-شایان

 !افتادم بدبختیام یاد تازه

 : گفتم ای ملتمسانه لحن با

 ...نیام من بزار شایان-

 : گفت میرفت در سمت که همونطور و گرفت ازم نگاهشو اعتنا بی

 !پایین بیا سریع-شایان

 هب هام گونه ، ایستادم آینه جلوی و گرفتم فاصله تخت از رفتنش با

 !لعنتی ، بودن کرده پف چشمام و میزدن قرمزی

 و دست ، رفتم اتاقش ی گوشه بهداشتی سرویس سمت و بستم موهامو

 ...کردم سرم شالمو و شستم صورتمو

 ...بوده عمرم شب بدترین دیشب که بگم میتونستم جرعت به
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 بود قرار جوری چه من خدایا ، شد جمع چشمام توی اشک یادآوریش با

 !بدم؟ ادامه رو زندگی این که

 ...رفتم ها پله سمت تردید با

 میکردم؟ تحملش هم دیگه روز چند باید یعنی

 بگذرم؟ مسئله این کنار از راحت که بود آسون مگه

 : گفت لبخند با و کرد بغلم شیرین عمه که شدم پذیرایی سالن وارد

 خوابیدی؟ خوب دیشب ، عزیزم بخیر صبح-شیرین

 ...دادم تکون سرمو و دادم فشار هم روی لبامو

 !ممنون آره ، بخیر صبح-

 خوب شب عمرم شب بدترین از که بودم شده ماهری دروغگوی چه

 ...میساختم

 ...نشستم میز کنار صبحونه خوردن برای شیرین عمه اصرار به ناچارا  

 ...بود دستاش میون چای فنجون مشغول و بود نشسته هم شایان

 رومو جلوی فنجون تکلیف رفع برای صرفا   و دادم بیرون صدا با نفسمو

 هک بود گذشته ای دقیقه چند ؛ خوردم ازش کمی و گرفتم دستام میون

 : گفت بهم رو شایان

 بریم؟-شایان

 ؛ شدم بلند جام از و دادم تکون سرمو

 !میشد؟ مگه ولی ، برنگردم دیگه و برم میخواست دلم

 که دبو ابری انقدر ؛ شدم خیره آسمون به و نشستم ماشینش صندلی روی

 !ظهر وقت این شبه سر میکرد فکر آدم
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 با ، بود نکرده روشن ماشینو هنوز شایان و میگذشت ای لحظه چند

 !شدم رو به رو همش در اخمای با که برگشتم سمتش تعجب

 : زد لب بالفاصله که دید خودش روی متعجبمو نگاه انگار

 خب؟ ، نیاز درنیفت من با-شایان

 !نبودم منظورش متوجه اصال ، دادم قورت استرس با دهنمو آب

 میگی؟ چی-

 هونپن مشتش میون حاال تا که ای حلقه و گرفت دستش توی چپمو دست

 ...کرد دستم بودو

 : زد لب قبل از تر جدی اینبار که کشیدم دستمو حرص با

 !دیوونم که میدونی-شایان

 : گفتم و دادم بیرون صدا و سر با نفسمو

 !دفعه؟ هر میگی من به چرا ، دکتر برو ای دیوونه-

 ...کرد روشن ماشینو و زد پوزخندی

 !بود؟ خورده موش زبونتو دیشب ، باز کردی باز زبون-شایان

 ...کردم اکتفا سکوت به و انداختم پایین شرم از سرمو

 : داد ادامه

 وت نکنی جرئت که زبونتو اون میکنم قیچیش جوری یه اینبار-شایان

 !وایسی روم

 نای توی ، کشیدم هام ریه به شدت با هوارو و کشیدم پایین رو شیشه

 ؛ داشت معنی برام چیز یه فقط لحظه

 !رهایی
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 !نداشت جا شایان منطق توی که چیزی تنها

 !التماس ؛ زدم آخر در   به و شدم ناخونام با کردن بازی مشغول

 ...نرم رو کوفتی سفر این تا بکنم هرکاری بودم حاضر

 : گفتم لرز و ترس با و آروم و برگشتم سمتش

 !شایان-

 : گفت لب زیر کنه نگاهم اینکه بدون لحظه چند از بعد

 !بگو-شایان

 : زدم لب و کشیدم آهی

 ...مسافرتو این نیام من بزار توروخدا-

 ...داد تکون سرشو و زد عصبی پوزخند

 !مخمی رو نیاز نزن حرف ، ساکت-شایان

 ...میکردم دق ، انداختم پایین سرمو ناامیدی با

 شدت از میخواست دلم ؛ شد پیاده و کرد پارک ماشینشو خونمون در

 …بکشم جیغ بدبختی

 ثلم درست هم خودم ، کشید دستش میون دستمو و فشرد آیفونو ی دکمه

 !بودم اسیرش دستم

 ؛ کشید خودش دنبال منو و شد وارد شد باز که در

 از میکشیدم هرچی که نداشتم خونه این آدمای دیدن برای رغبتی هیچ

 ...بود آدما همین

 سالمش جواب در ، نبود خونه گندم جز کسی روز اینموقع معمول طبق

 ...مبرداشت قدم میشدن ختم اتاقم به که هایی پله سمت و دادم تکون سری
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 ...میکرد صحبت باهاش داشت و بود ایستاده گندم کنار شایان

 !بود خیلی برام هم نبینمش دقیقه چند که همین

 روی و مگرفت بودمشو گذاشته همینجاها که تلفنی سراغ رسیدم اتاقم به تا

 تاقما سمت کسی نبودم توی که خوب چه ؛ کردم پیداش تختم کنار عسلی

 !بود نیومده

 صدای لهبالفاص و گزاشتم گوشم کنار تلفنو و گرفتم استرس با شمارشو

 !شنیدم رو زنیکه همون

 ؛ بود خاموش هنوزم گوشیش

 خاطر به نبودن از حجم این ، میشدم نگرانش واقعا داشتم کم کم دیگه

 باشه؟ میتونست چی

 به تعجب با و اومدم بیرون افکارم از شنیدم که درو شدن باز صدای

 : گفتم تندی لحن با اومدم خودم به تا و دوختم چشم شایان

 !داره در اتاق-

 : گفت و برداشت قدم سمتم اعتنا بی

 !هست؟ مشکلی ، تو بیام یهو میخواد دلم زنمه اتاق-شایان

 نسبتا چمدون ، زدم زانو تختم کنار و گرفتم چشم ازش حرص با

 : گفتم بهش رو و آوردم بیرون زیرش از کوچیکمو

 ابی مرگم خبر بیفتین راه خواستین وقت هر اینجا؟ اومدی چرا اصال-

 !دنبالم

 ...رسوند قدم چند به بینمونو ی فاصله و کشید هم توی اخماشو

 !انگار داری دوست سگمو روی اون-شایان

 : گفتم حرص با و نکردم فکر لحظه یه برای
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 !سگی جوری همه تو-

 و دمکشی دندونم زیر لبمو بده نشون خودش از قراره که واکنشی ترس از

 یزیچ و کنم باز هم از لبامو خواستم تا اما کنم ماسمالیش حرفمو خواستم

 ای هخف جیغ ناخواسته و افتادم زمین روی زد بهم که سیلی شدت از بگم

 !کشیدم

 خوردی؟ گهی چه-شایان

 و قلبم ضربان بردن باال برای عصبانیش لحن و بم صدای شنیدن

 با و گرفتم نادیده ضربانمو حال این با اما بود کافی تنم تموم لرزوندن

 : گفتم لرزونی لحن

 هستی؟ کی کردی فکر تو-

 ؛ گرفت دستش توی چونمو و زد زانو کنارم

 دستش توی فکم استخون ممکنه هرلحظه کردم حس که محکم انقدر

 !بشه خورد

 : گفت و زد پوزخندی

 هک باشه یادت ، میده جواب اما میبره زمان کوچولو یه کردنت آدم-شایان

 !بدبختیاتی تموم مسبب خودت

 و رفت بیرون اتاق از ؛ رفت در سمت و شد بلند جاش از و گفت اینو

 : داد ادامه میرفت ها پله سمت که همونطور

 !عزیزم منتظرتم-شایان

 بشنوم فحش ازش بودم حاضر ، نشست گوشم توی بدجوری عزیزمش

 …نشنوم کنو پر دهن و دروغین عزیزم این اما

 ؛ شدم وسایلم کردن جمع مشغول و دادم قورت بغضمو
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 !میخورد بهم هم کردن گریه از حالم حتی دیگه

 بدم خودم از روزا این چقدر ، ایستادم آینه جلوی و کردم عوض لباسامو

 ...میومد

 ...فتمر پایین ها پله از اتاقم به اجمالی نگاه یه از بعد و برداشتم چمدونمو

 اشدپ جاش از دیدنم با که بود نشسته کاناپه روی وحشتناک اخم همون با

 دیگه ، گرفتم فاصله ازش که گرفت دستم از چمدونو ، اومد سمتم و

 !نداشتم هم انداختنو تیکه جرئت حتی

 و کرد بود آشپزخونه توی که گندم به رو میرفت در سمت که همونطور

 : گفت

 !خداحافظ خانوم گندم رفتیم ما-شایان

 : گفت و رسوند در به خودشو بالفاصله گندم

 !بگذره خوش ، همراهتون به خدا-گندم

 !میگذشت خوش حتما آره

 دمبو امیدوار فقط ، خوندم خودمو ی فاتحه گذاشتم بیرون پامو که در از

 ...نیفته واسم بدتری اتفاق و بگذره خیر به که

 صندلی به ترس از ، میداد گاز فقط و بود گزاشته گاز روی پاشو

 ...دادم فشار هم روی چشمامو و چسبیدم

 وارد نهک پیدا کردنمو اسیر فرصت اینکه از قبل رسیدیم که خونشون به

 !بود شده بیدار دیگه االن تا حتما ، رفتم باران اتاق سمت و شدم

 مدیدن با ، ایستاد در چارچوب توی و گفت جانمی بالفاصله که زدم در

 ...بوسید گونمو و کشید آغوشش توی منو
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 اواقع ، گذاشتم صورتم روی دستامو و نشستم تخت ی گوشه کنارش

 !بودم کالفه

 : گفت نگرانی با و گزاشت پشتم دستشو

 !شده؟ چی ، بشم قربونت نبینم ناراحتیتو-باران

 ...کشیدم آهی و زدم پس بغضمو

 باران؟ بیارم دووم جوری چه-

 ...دوخت بهم غمزدشو نگاه

 شایان ، نیاز بیا کنار باهاش ، اومدنه کنار داری که راهی تنها-باران

 ...داره دوست تهش ته   باشه شده بد که هرچقدرم

 !داشتنی دوست چه ، زدم نیشخند

 ی اندازه واسش ، باران متنفره ازم اون داره؟ دوسم بیام؟ کنار چی با-

 ...بهتره خودشم برای اینجوری کنه ولم باید ، ندارم ارزش هم مورچه یه

 ...داد تکون تردید با سرشو و کشید موهاش به دستی

 ...میدونی خودتم ، نیاز کنه ولت که محاله-باران

 !ترسناکی محال   چه

 : زدم لب اختیار بی

 ندارم حسی بهش که منی دادن عذاب همه این از تهش چی؟ که تهش-

 ...نصیبش چی

 ساکتم در پشت از بمش صدای شنیدن که بود نشده تموم جملم هنوز

 !کرد

 !دارم کارت بیا ، نیاز-شایان
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 هک دوختم باران به کالفمو نگاه و دادم بیرون حرص با شدمو حبس نفس

 : زد لب من جای به اون

 ...بعد میاد ، میزنیم حرف داریم-باران

 ؛ بستم لحظه یه برای چشمامو شدت این به هم اون در شدن باز با

 هب دستشو بود شده همیشگی دیگه که اخمی همون با و برداشت قدم سمتم

 ...کرد دراز طرفم

 !پاشو-شایان

 هشب نسبت تفاوت بی و شدم پا جام از کنه فکرشو که اونی از زودتر

  ؛ افتادم راه در سمت

 !بودم کرده قبول باختمو و بودم باخته من شاید آره

 داشت؟ دادن دست از واسه چی بازنده این دیگه حاال

 مه هنوز و نداشتم باختن برای چیزی چون بودم برنده هم شاید ، نمیدونم

 ، برد میشد شاید ؛ بودم پا سر

 !ای پشتوانه هیچ بدون و خالی دست   با حتی

 وشایان داشت که باران صدای که بودم نرفته بیرون اتاق از کامل هنوز

 شایان اتاق سمت و نکردم اعتنایی بازم اما کرد جلب توجهمو میزد صدا

 ...افتادم راه

 آویزون لباسیش چوب روی پالتومو و برداشتم موهام روی از شالمو

 ، میگذروندمش باید اما بود انگیز نفرت حد از بیش اوضاع این ؛ کردم

 !نبود راهی
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 بیرون صدا با نفسمو ، بودم خوشحال بابت این از و نبود ازش خبری

 هگذشت مثل برام بودن شیرین عمه کنار ، رفتم پایین ها پله از و دادم

 !میدادم ترجیحش اما میزد تلخی به ، نبود شیرین

 : گفت گرمی لحن با و زد لبخندی معمول طبق دیدنم با

 بشم؟ قربونت بریزم چایی واست-شیرین

 ...زدم زورکی لبخند و نشستم آشپزخونه توی صندلی روی

 !مرسی نه-

 ؛ دوختم چشم اش خمیده های شونه به

 ، کنم تقسیم باهاش دردامو و کنم بغلش قدیما مثل میخواست دلم چقدر

 درست چیز همه که بگه بهم و بکشه دست موهام روی همیشه مثل اونم

 !میشه

  لفظ اون از خبری هم میگفتم بهش دردامو اگه حتی انگار اینبار اما

 ...نبود خبری اش میشه درست چیز همه دلنشین

 ، گذروندم نظر از خونشونو بزرگ نسبتا ی آشپزخونه ی گوشه گوشه

 !من خدای

 گاز کنار کابینت روی کنارش که بود پیش روز چند همین انگار

 اما درد کلی با ، میکردم نگاه کردنش درست غذا به لذت با و مینشستم

 ...داره خودش برای دنیایی چه بچگی میفهمیدم که بود اینجا و بیخیال

 یرونب خیاالتم از منو شونم روی دستش نشستن که بودم فکرا همین توی

 ...کشید

 بگی هرکسی به اینکه از قبل میکرد ناراحتت چیزی وقتی قدیما-شیرین

 ردو ازم اینهمه کی ، میکردی باز برام دلتو ی سفره و من پیش میومدی

 نفهمیدم؟ که شدی
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 ...نشست کنارم و زد لبخندی که شدم خیره بهش بهت با

 : داد ادامه

 خودتی؟ تو همه این که کرده ناراحتت چی بگو بهم حاال خب-شیرین

 دایص با و زدم پس بودو نشسته گلوم بیخ نشده هیچی هنوز که بغضی

 : گفتم غمم از گرفته

 !نبودم دیدت تو دیگه که انقدر ، ازم شدی دور تو نشدم دور من-

 ...گرفت شرمندگی رنگ نگاهش

 !بودی راضی انگار دوری این به هم تو اما نشدم دور نمیگم-شیرین

 ...کشیدم آهی و دادم تکون سرمو

 ...جون عمه بگم چی-

 : داد جواب بالفاصله

 !بگو رو میکنه ناراحتت که چیزی همون-شیرین

 گذروندم نظر از صورتشو اجزای تک تک و دوختم چشم بهش تردید با

  ؛

 !پسرش تک اسم ا ال داشتن رو هرچیزی شنیدن توقع نگرانش چشمای

 : زدم لب بغض با و دادم تکون سرمو

 محمد؟ عمو بابام؟ شما؟ پرسید؟ ازدواج این راجب نظرمو کدومتون-

 !کدومتون؟

 پیدا ظاهرش توی خاصی نگرانی و بودن شده گشاد تعجب از چشماش

 !بود

 : گفت بهت با و کشید دستاش میون دستمو



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  196  

 !نه؟ مگه میخوای شایانو خاطر تو...تو نیاز؟ چیه منظورت-شیرین

 ینا توی که حرفایی تموم و کنم باز لب خواستم و زدم پوزخند اراده بی

 تنشس شونم روی پشت از دستش که بزنم داد دادمو قورتشون فقط مدت

 !بود کافی قلبم نتپیدن برای همین و

 ؛ شد متمرکز لعنتی ی حلقه اون روی و شد کشیده دستش روی نگاهم

 بود؟ شنیده

  باشه؟ نشنیده میشد مگه

 !بود حماقت عین   موضوع این به بودن دلخوش

 !میکنین؟ غیبتمو-شایان

  ؛ میکرد آرومم این و میزد شوخی به لحنش

 : گفت بهش رو محوی لبخند با و گرفت من از نگاهشو شیرین عمه

 یچیز از که تو ، باشه نداشته خبر طرف که وقتیه مال غیبت-شیرین

 !مادر نمیمونی بیخبر

 ...نمیموند بیخبر هیچی از واقعا ، زدم نیشخند

 یمن تا گفت دادم خبر بابا به ، افتادن راه گفت زد زنگ علی آقا-شایان

 ...شین آماده هم شما ، میفته راه دیگه ساعت

 گاز سمت و شد بلند جاش از هول با و داد تکون سری شیرین عمه

 ...رفت

 ...ناهار واسه کن صدا بارانو فداتشم جان نیاز-شیرین

 یستادها سرم باالی هنوزم که شایانی به توجه بی و گفتم ای باشه لب زیر

 ...رفتم بیرون آشپزخونه از بود
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 یهیچ روزا این ، نداشتم اشتها اصال ، نشستم صندلی روی باران کنار

 بود؟ مونده واسم چی ، نداشتم

 ...پیچید گوشم توی شایان صدای

 نمیخوری؟ غذاتو چرا-شایان

 ...مگذاشت کنارش چنگالمو و قاشق و انداختم نگاهی روم جلوی بشقاب به

 !ندارم اشتها-

 : گفت جدیت با و کشید دستمو که پاشم جام از خواستم

 !میشی مریض ، نخوردی هیچی صبحم-شایان

 دستمو که حینی و نیاوردم طاقت دیدم که بارانو زیرچشمی نگاه

 : زدم لب میکشیدم

 !نگرانمی که نگو-

 ؛ کردم تند پا اتاقش سمت و گفتم ممنونی لب زیر شیرین عمه به رو

 !میشد؟ مگه اما و باشم تنها میخواستم

 رو به رو باهاش اینکه برای و شنیدم قدماشو صدای که نکشید طولی

 ...کردم سرگرم چمدونم با خودمو نشم

 یتونستمم نفساش بلند صدای از اما ببینمش نمیتونستم و بود در به پشتم

 !عصبانیه حسابی که بزنم حدس

 !بود؟ جدیدی چیز مگه

 حرکت از ؛ برگردوند خودش سمت منو و کرد حلقه بازوم دور دستشو

 یدند با که کنم آزاد دستش بند از بازومو خواستم و شدم شوکه یهوییش

 !نداشتم رو دیگه دعوای یه ی حوصله ، کردم سکوت همش در اخمای

 : زد لب و داد فشار دستش توی بازومو
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 یباز کولی بخوای ، نیاز میگم چی ببین کن وا گوشاتو خوب-شایان

 مامان گوش تو غازتو یه من صد حرفای ، کنی نمایی مظلوم ، دراری

 بد اوضاعیه چه بینمون ی رابطه که کنی ضایع بقیه جلو ، بخونی

 !میکنم ضایعت

 رها بازومو شد باعث که گفتم آخی ناخواسته و کردم نگاهش بهت با

 ...کنه

 قح لحن با که شد باعث همین و بودم نفهمیده کردن ضایع از منظورشو

 : بگم جانبی به

 ها؟ بکنی میخوای چیکار مثال-

 ...رفت لباساش کمد سمت و زد پوزخندی

 !چیه؟ رازت کردن برمال راجب نظرت-شایان

 لعنتی راز این از غیر چیزی مگه ، کردم نگاهش ام ترسیده چشمای با

 !بود؟ جلودارم

 !بدبختیا این ی همه ، بود راز این بخاطر همش

 : داد ادامه

 لحظه به لحظه کنی تر لب ، خودته دست چیز همه ، باشه یادت-شایان

 که تو ، میزنم جار ، نیاز میزنم جار شنیدمو و دیدم که چیزایی اون ی

 !ها؟ ، نمیاد خوشت آبرویی بی از

 شدن خفه جز ای چاره ، گرفتم ازش رومو و دادم قورت دهنمو آب

 بودم؟ بیخبر ازش و داشتم

 و دمبرگر عقب به ترس با که شد باعث چیزی شدن شکسته بلند صدای

 !بشم رو به رو خونه غرق دستش حاال که شایانی با
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 چشم بود آینه پیش ی دقیقه چند تا که هایی خورده شیشه به بهت با

 هشد مشت دست به و ایستادم کنارش فاصله با ، پاشدم جام از و دوختم

 ...انداختم نگاهی اش

 ، نبودم ناراحتش اما نباشه مهم برام که نه ، نداشتم خاصی حس هیچ

 !میکردم؟ دلسوزی میداد عذابم که کسی برای باید چرا

 !نده فشارش-

 ...شد رد کنارم از و زد عمیقی پوزخند

 !مهمم برات خیلی که نه-شایان

 معمر آخر تا ، گذاشتم صورتم روی دستامو و نشستم تختش ی گوشه

 موضوع این به کردن فکر و میزدم پا و دست منجالب این توی باید

 !بود کننده مأیوس چقدر

 تقه ؛ نبود ازش خبری و بود رفته بیرون اتاق از که میشد ای دقیقه چند

 ...خورد گوشم به پشتش از باران صدای و خورد در به ای

 !ای؟ آماده ، نیاز-باران

 : گفتم بهش خطاب و پاشدم جام از

 !نه-

 دهنش روی دستشو آینه ی شکسته های تیکه دیدن با و کرد باز درو

 ...گزاشت

 ! خبره چه-باران

 : زدم لب و دادم تکون کالفگی با سرمو

 اومده؟ عمو-

 !بود کرده سرش شالشم حتی ؛ نشست تخت ی گوشه کنارم
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 خوبی؟ ، آره-باران

 ودمب انداخته لباسی چوب روی که لباسایی سمت و گفتم خوبمی لب زیر

 ...رفتم

 : گفت بهم رو که بستم حوصله بی موهامو و کردم عوض لباسامو

 !من اتاق تو برو کنی آرایش میخوای اگه ، ترکید که اینجا ی آینه-باران

 : گفت بهش رو و ایستاد در چارچوب توی شایان لحظه همون

 !نکرده الزم-شایان

 و اشدپ کنارم از باران که کشیدم عمیقی نفس و گرفتم ازش کالفمو نگاه

 : زد لب و انداخت نگاهی اش شده باندپیچی دست   به ؛ رفت سمتش

 !سرت؟ به زد باز-باران

 توی وسایلو سری یه که همونطور و گذشت کنارش از اعتنایی بی با

 : گفت باران به رو میزاشت کوچیکش ساک

 !ندارم حوصلتو بیرون برو-شایان

 یرونب در از حرفی هیچ گفتن بدون باشه خورده بر بهش که انگار باران

 ...رفت

 و بود پیچیده دستش دور نامرتب باندو ، زدم زل بهش سر پشت از

 ...داشت خونریزی هنوزم دستش

 : گفت بهم رو و برداشت ساکشو ثانیه چند از بعد

 !بریم-شایان

 ...گرفتم دستم توی چمدونمو ی دسته و پاشدم جام از
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 یممانعت هیچ شم همراه شایان با من شد قرار وقتی که بودم کالفه انقدر

 ؛ نکردم

 ای فایده چه من تقالی همه این پس مینشست کرسی به اون حرف تهش

 !داشت؟

 که وقتی از نمیدونستم ؛ گرفتم در از تکیمو و کردم باز چشمامو

 ...میگذره چقدر گزاشتم هم روی چشمامو

 و تمانداخ بهش نگاهی نیم و برگشتم سمتش نگاهش سنگینی احساس با

 ...موند ثابت دستش روی نگاهم

 ...میکرد خودنمایی بدجوری زخمش و بود رفته کنار روش از باند

 بهم دلسوزیم حس ؛ شدم نزدیک بهش کمی و شدم جا به جا سرجام

 !نمیداد بودنو تفاوت بی ی اجازه

 خودم سمت و بردم فرمونش دور به شده قالب دست سمت دستمو

 ؛ کشیدمش

 آسون برام کارو همین و نمیکرد حرکتی هیچ که بود این خوبیش

 ...میکرد

 دستش دور آروم باندو و کردم پاک زخمشو اطراف خونای دستمال با

 ...پیچیدم

 دامها رانندگی به تفاوت بی و کشیدش فرمون سمت که کردم ول دستشو

 ...داد

 ...میداد شدن نزدیک از نشون جاده سرسبزی ؛ انداختم نگاهی بیرون به

 "راوی زبان از"

 ؛ انداخت نگاهی اطرافش به و کشید پشتش پر موهای روی را دستش



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  212  

 از گنگی تصاویر ، آورد می یاد به را بیمارستان روح بی و سرد فضای

 !بود ذهنش در آن

 تصویر آن و بست نقش چشمانش جلوی تصویری زدن پلک اولین با

 !بود دخترک معصوم ی چهره

 یافتنش با  ، گشت چهره صاحب دنبال هیاهویش پر ذهن در کمی

 : زد لب حیرت با و نشست جایش سر زده وحشت

 !نیاز+

 زبان از هم آن اسم آن شنیدن با بود ایستاده نزدیکی آن در که مادرش

 و بزند صدا را پرستار رفت یادش اصال که شد زده بهت آنقدر پسرش

 با و برداشت جلو به قدمی ؛ بدهد او به را پسرش آمدن هوش به خبر

 : گفت ناباوری

 !چی؟+

 مادرش که بود افتاده اتفاقی چه ؛ نداشت باور را مادرش صدای شنیدن

 بود؟ کنارش

 !بود؟ بلد هم را بودن کنارش مادرش مگر اصال

 : زد لب مادرش تعجب غرق چشمان دیدن با و چرخید صدا منبع سمت

 چخبره؟؟ اینجا+

 : گفت زده بهت و برداشت قدم تخت سمت

 !گفتی؟ چی االن تو مهبد ، کردی تصادف+

 هم روی را چشمانش و کشید ریشش ته روی اظطراب با را دستش

 که را کسی وجود ، بود گرفته فرا را وجودش تمام ترس ؛ داد فشار

 !نداشت محابا چیز هیچ از روزی
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 میگذره؟ چقدر-مهبد

 : گفت حرص با ، بود بریده را زن امان کنجکاوی

 ...میگم توام با ، روزه چهار سه-مهناز

 قطع را مادرش حرف داشت ترس شنیدنش از که چیزی همان شنیدن با

 که مادرش ؛ کرد جدا دستش از را آنجوکت عصبی حرکت با و کرد

 بتعج با را دستش و برداشت خیز سمتش بود آمده خودش به تازه گویا

 ...کشید

 ...باشی بستری باید فعال گفته دکترت میکنی؟ چیکار-مهناز

 ؛ رفت پایین تخت از و کشید را دستش

 ، برود میخواست تنها ، بکند باید چکار و میخواهد چه که نمیدانست

 !یابد رهایی بیخبری سیل این از و برود

 !خبر؟ ؛ میکشید تیر سرش هم موضوع این به کردن فکر با

 بودند؟ انتظارش در هایی خبر چه

 ارجخ بیمارستان از و کرد تعویض را هایش لباس کی که نفهمید اصال

 ؛ شد

 ازهمغ ی شده رنگ دیوار ی گوشه به را دستش پهلویش کشیدن تیر با 

 !بود؟ کار کجای ؛ داد فشار هم روی را چشمانش و داد تکیه ای

 زمان میشد ، زد صدایش دل در و آورد روی خدا به بار اولین برای

 !باشد؟ نیفتاده اتفاقی و باشد شده متوقف

 "مهبد زبان از"

 آدرس و دادم تکون اومد چشمم به که تاکسی اولین برای دستمو

 !میزدم امشب همین حرفامو باید ؛ دادم بهش خونشونو
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 میکرد؟ فکر چی خودش با نیاز حاال ؛ دادم بیرون سنگینمو نفس

 !گزاشتم؟ کارش سر و نامردم که این

 بودن؟ کرده اذیتش

 ...میکردم خفه خودم دستای با تکشونو تک ؛ ساییدم هم روی دندونامو

 نکهای از قبل و گرفتم راننده سمت رو تراولی رسیدیم که کوچشون به

 ؛ دویدم خونه اون سمت و شدم پیاده شه متوقف جاش سر کامال ماشین

 ...زدم گره هم توی دستامو و فشردم زنگو

 کنه؟ باز درو خودش میشد یعنی

 !دلتنگشم چقدر که میدونست خدا

 در و اومدم خودم به میشناختمش گندم اسم به که زنی صدای شنیدن با

 : زدم لب گفت ای بله جواب

 !مهدی حاج پسر ، مهبدم-

 : داد جواب که کرده تعجب بود معلوم

 !بفرمایین...بله-گندم

 ...شدم داخل و رفتم سمتش تردیدی هیچ بدون شد باز که در

 : گفت بهم رو و ایستاد در چارچوب توی بالفاصله

 ...بفرمایین ، اومدین خوش-گندم

 : مزد لب و انداختم نگاهی اطرافم به ؛ شدم وارد و گفتم ممنونی لب زیر

 !نیستن؟ خانوم نیاز-

 : گفت گنگی با و کرد راهنماییم ها کاناپه سمت

 چطور؟ ، شمال رفته-گندم
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 آزادی خونواده این توی که میدونستم خوب ؛ دوختم بهش متعجبمو نگاه

 شمال؟ بود رفته کی با ، نداره وجود زیادی

 !تنها؟-

 ...داد تکون سرشو و زد لبخندی

 !شوهرش با ، نه که تنها-گندم

 ...کردم نگاهش ناباوری با و ایستادم جام سر

 !چی؟-

 : زدم داد اراده بی بار این که کرد نگاهم بهت با

 !گفتی؟ چی-

 ...اومد سمتم ترس با

 این؟ از غیر گفتم چی ، شمال رفته شوهرش با نیاز-گندم

 !زن؟ این میگفت داشت چی ، شد حبس سینم توی نفسم

 : زدم لب ای رفته تحلیل صدای با و گزاشتم پهلوم روی دستمو

 کیه؟ شوهرش-

 : گفت آروم و شد نزدیک بهم نگرانی با

 بیارم؟ آب برات میخوای پسرم؟ خوبه حالت ، شایان -گندم

 "نیاز زبان از"

 تپش از دستمو شایان که برم باران سمت خواستم و شدم پیاده ماشین از

 ختمدو بهش سوالیمو نگاه و کردم فوت بیرون حرص با نفسمو ، کشید

 : گفت اخم با که

 !میری من با بری خواستی هرجا-شایان
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 : گفتم حرص با و زدم پوزخندی

 !بیای؟ باهام میخوای هم دستشویی-

 ...داد تکون سری و گرفت ازم نگاهشو

 !شاید-شایان

 ...شنیدم نزدیکیم توی رو زنی گرم صدای که بدم جوابشو خواستم

 !اومدین خوش ، سالم+

 تکون سرمو ، شدم رو به رو ناآشنا ای چهره با و برگشتم صدا سمت

 ...زدم واضحی چندان نه لبخند و دادم

 ...ممنون ، سالم-

 به مارو زن همون ؛ بودن داخل و بودن رسیده ما از زودتر اینا عمه

 ...کرد راهنمایی ویال داخل

 آمد خوش بهمون و اومدن سمتمون مرد دوتا شدیم که پذیرایی سالن وارد

 و آقاست علی همون که بود معلوم و بود تر مسن یکیشون ؛ گفتن

 ...کرد معرفی کامران خودشو بود تر جوون که یکیشون

 دیوار ی گوشه چمدونمو و شدم شایان با مشترکم اتاق وارد اجبارا  

 !بود مجللی ویالی ؛ گزاشتم

 رو ی پنجره کنار ؛ انداختم نگاهی شایان به و دادم بیرون صدا با نفسمو

 ...میکشید سیگار و بود ایستاده اتاق دریای به

 هودی یه با پالتومو و پاشدم جام از ، داشت سوز هوا و بود غروب دم

 مرفت در سمت و کردم مرتب سرم روی شالمو ، کردم عوض بلند نسبتا

  ؛

 ...کرد جلب خودش به توجهمو صداش که برم بیرون اتاق از خواستم
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 میاد؟ بدت من از انقدر چرا-شایان

 صورتش ی گرفته حالت ، کردم نگاهش زیرچشمی و چرخیدم سمتش

 ...میکرد تحریک دلسوزیمو حس

 بدم ازت کردی حقم در که هایی بدی تموم وجود با هنوزه که هنوزم-

 !نمیاد

 ...برداشت قدم سمتم و کرد خاموش سیگارشو

 !باشی داشته دوسم میتونی پس-شایان

 ...دادم تکون سرمو و برداشتم قدم عقب به

 !شوهرم عنوان به نه-

 ...زد پوزخند

  !نکردم ثابت بهت شوهرت عنوان به خودمو هنوز چون ، منطقیه-شایان

 بغلم تپش از که گرفتم دستم توی درو ی دستگیره و انداختم پایین سرمو

 : گفت گوشم زیر و کرد

 !نکشه طول زیاد که میدم قول ولی-شایان

 دیگه ی لحظه یه فقط اگه ، رفتم بیرون در از و زدم پسش حرص با

 !میشدم خفه شرم زور از شک بدون میموندم اتاق اون توی

 مهتاب خودشو که زنی به نگاهمو و نشستم باران کنار کاناپه روی

 ...دوختم بود کرده معرفی

 حرفای پیش حواسم ؛ میزنه حرف چی راجب داره که نمیدونستم اصال

 کرده حل خودش توی وجودمو ترسی چه و بود شایان پیش لحظه چند

 ...بود

 ...برگشتم سمتش و اومدم خودم به شیرین عمه صدای با
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 ای؟ خسته پریده؟ چرا رنگت عزیزم؟ خوبی-شیرین

 ...زدم مصلحتی لبخند و دادم تکون سرمو

 ...خوبم-

 برنامه فردا برای داشتن ؛ شدن صحبت مشغول همه شام خوردن از بعد

 ...بودن درگیر حسابی و میکردن ریزی

 ایبر دلم چقدر امشب ؛ بود گوشیش مشغول که انداختم نگاهی باران به

 ...بود گرفته دردام

 وانتظارش انگار که خانوم مهتاب و پیچید ویال توی آیفون زنگ صدای

 ...برداشت قدم آیفون سمت و دوخت علی آقا به سوالیشو نگاه نداشت

 !داشتم؟ دلشوره چرا ، زدم گره هم توی دستامو

 !میشنیدم؟ درست ، من خدای

 ، میرسید گوش به حیاط توی از که بلندی صدای ، آشنا صدای اون

 !نمیشد باورم

 !گوش وجودم تمام و بود شده وقتی هر از تر تند قلبم ضربان

 توی اینکه تا زدم توهم که میکردم فکر و نداشتم اطمینان گوشام به

 ...دیدمش در چارچوب

 آخه ، ترف یادم کشیدنو نفس لحظه چند برای و شد حبس سینم توی نفسم

 بود؟ ممکن چطور

 !داشت؟ زخم از اثر چرا صورتش و سر

 و ادمایست پا سر که دقیقست چند نفهمیدم اصال که بودم زده بهت انقدری

 دمخو به تازه گرفت دستش توی دستمو باران که وقتی و زدم زل بهش

 ...گرفتم چشم ازش و اومدم
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 اونو اینکه ماجرا کل از تر عجیب و داد دست علی آقا با و اومد جلو

 !زد صدا عمو

 !نبود؟ محکم قبل مثل چرا قدماش ، کردم نگاهش زیرچشمی

 ...دوخت بهم نگاهشو و نشست علی آقا کنار

 ...زد لبخند مهبد

 ...حرف از پر لبخندی

 ...بود تر سنگین غمش آه و اشک صدها از که لبخندی

 ...بود کرده پنهون خودش میون غمو که پرمعنا و مردونه لبخندی

 ...کرد می تازه زخمشو و داشت درد که لبخندی

 ...درد

 دست بجای دستمو و کردم احساسش وجودم ی همه با که دردی همون

 ...کردم مشتش و گذاشتم خودم ی سینه ی قفسه روی مهبد

 !میدونست؟ ؛ بود این داشت حضور ذهنم خالء توی که سوالی تنها

 شایان ؛ ریخت دلم و شنیدم ها پله سمت از رو کسی های قدم صدای

 !لعنتی

 کنه؟ استراحت میخواد که نگفت مگه

 کابوسی چه ، دوخت مهبد عصبی و شده جمع صورت به اخم با نگاهشو

 !بود شده

 : گفت جمع به توجه بدون بدی لحن با

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو-شایان



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  211  

 جلوش و پاشد جاش از داشت لبش ی گوشه که پوزخندی و اخم با مهبد

 ...ایستاد

 ...میکردم حس دهنم توی قلبمو ضربان ریتم

 واکنشی خودش از کسی و بودن دوخته چشم دوتا اون به تعجب با همه

 ...نمیداد نشون

 هوا بی مهبد کنه نگاه من به و برگردونه روشو شایان اینکه از قبل

 : گفت داری خش صدای با و زد سینش تخت دستشو

 صدا و سر اینجوری که داری نیاز با صنمی کردی فکر جدی جدی

 !کردی؟

 ...زد پس سینش روی از مهبدو دست و زد نیشخندی شایان

 !شوهرشم اطالعت محض-شایان

 : گفت قبل از بلندتر اینبار و داد هلش عصبی حرکت با

 تو خودت از تر عوضی چهارتا و تو که ندارم کار ، عوضی ببین--

 تو خوب رو چیزی یه اما ، آوردین دختر این زندگی سر به چی من نبود  

 !فهمیدی؟ ، منه با دلش ، منه مال نیاز ، کن فرو نداشتت مغز

 ...آدم همه اون جلوی ؛ انداختم پایین سرمو خجالت زور از

 که حالی در و اومد خودش به شایان از زودتر شیرین عمه اینبار

 : گفت مهبد به رو ای رفته تحلیل صدای با برمیداشت قدم سمتشون

 دلت هرچی ، نمیشه سرت حیا و شرم که تو ، نکش خجالت-شیرین

 انکار که میشناستت خوب بیچارت پدر میفهمم االن ، بگو میخواد

 !کرده اوالدت
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 میتونست چطور ، دوختم چشم شیرین عمه به بهت با و آوردم باال سرمو

 !بزنه؟ رو حرفایی اینطور

 شیرین عمه از همه این من از دفاع به مهبد ، گرفت گلومو بیخ بغض

 ...بگم چیزی نمیتونستم من و بود خورده حرف

 : گفت شایان به رو شیرین عمه به توجه بی مهبد

 نیاز رضایت بدون اونم میخورم قسم که کردی ساده موقت عقد یه-مهبد

 ای عالقه هیچ اون که میدونی خودتم ، میگذره و میشه تموم که بوده

 ...جات سر بشین و نذار گلیمت از جلوتر پاتو پس نداره بهت

 ذارمب جلوتر اگه مثال-شایان... گرفت باال سرشو و کشید گردن شایان

 یقه داری حسابی چه رو اصال بکنی؟ غلطی چه میشه؟میخوای چی

 هیچ تو که نره یادت کردم ساده موقت عقد یه من اگه میدی؟ چاک

 !نداری باهاش صنمی

 ...کشید موهاش روی دستشو عصبی حرکت یه با و زد نیشخند مهبد

 تا اول ، اشتباهی در سخت خبریه کردی فکر اگه ولی نمیره نه-مهبد

 روزگار روزگارتو تا سرت از بیرون بنداز فکرشو ، منه مال آخرش

 !عوضی نکردم سگ

 ...داد تکون سرشو و خندید شایان

 اتماش و بشین ، کیه مال آخر تا اول که میدم نشونش امشب همین-شایان

 !کن

 !بود؟ شده حیا بی همه این کی از ، کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 میون شایانو ی یقه محابا بی میزد نفس نفس خشم فرط از که مهبد

 …کشید خودش سمت اونو و کرد مشت دستاش
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 تاز دلم که زندگیت شب آخرین بکنم امشبو همین که نکن کاری-مهبد

 ات اول ، نمیزارم زندت کردی اذیتش بفهمم خدا خداوندی به ، پره خیلی

 و کنه خاطرخواهی بخواد احدی اگه ، مهبده اونم نفره یه مال فقط آخر

 هفت ی فاتحه کشید تا که کنم می بند مو یه به نفسشو بشه نزدیکش

 روشنه؟ ، گوشه یه شه لش و بخونه جدشو

 گلوش زیر که مهبد ی شده مشت دستای روی دستشو و کرد غیظ یاشار

 ...داد فشار بود گذاشته

 ..بری باید زود منتهی داداش اومدی دیر-شایان

 : فتگ غیظ با و داد فشار شایان ی چونه زیر مشتشو عصبانیت با مهبد

 ...نکردم ات نفله تا بزن زر کم ، پایینا میارم مکتو فک میزنم-مهبد

 : گفت و رفت جلو اخم با خانوم مهتاب که بده جوابشو خواست شایان

 نک ولش هم؟ جون به افتادین گربه و سگ عین چیه ، دیگه بسه -مهتاب

 ...مهبد

 : زد لب مهبد

 !عمو؟ زن عوضی این از میدونی چی تو آخه-مهبد

 هر بود افتاده جونش به مهبد های جمله تک تک از که خشمی با شایان

 ره و کشید پایین اونارو و کرد گره قویشِ   انگشتای روی دستشو دو

 ...زد مهبد ی سینه تخت دستشو دو

 هوا که هستی چی و هستی کی بفهمی کردی خودت به نگاه یه-شایان

 فتبی بعد داری لیاقت چقدر بدون اول ، نیست خبرا این از داشته؟ ورت

 ...به
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 انیتعصب با بود برداشته خیز عقب به رو شایان دست ضرب با که مهبد

 برد یورش شایان سمت زدناش نفس نفس میون و کرد ای قروچه دندون

 ...اورد فرود شایان ی چونه و فک روی کردشو گره مشت و

 ...بودن شده گالویز حاال و بود رسیده اوجش به دعواشون

 کار مرفتن شاید ؛ کشید دستمو باران که برم مهبد سمت خواستم ترس با

 ...نبود درستی

 زا اونارو میانجیگری با تا دویدن سمتشون عجله با محمد عمو و کامران

 ...کنن جدا هم

 ...داشتم بغض ، میترسیدم

 ..کشید عقب مهبدو کامران

 : گفت که بود محمد عمو دست توی شایان بازوی

 دهنش از تر گنده ی لقمه تا کیه کنم حالیش بذار بابا کن ولم-شایان

 ...برنداره

 : زدم لب محابا بی ، شد لبریز صبرم ی کاسه و شد طاق طاقتم

 نامرد توی از باشه هرچی هستی؟ کی خودت کردی فکر ها؟ کیه-

 !مردتره

 سرمو اما کردم حس خودم روی همرو نگاه سنگینی لحظه یه برای

 ...نیاوردم باال دیدنشون برای

 : گفت مهبد به رو من به توجه بی شایان

 !میکنم آدمش نباشه خیالت ولی کردی شیرش خوب-شایان

 مهجو شایان سمت و گرفت فاصله کامران از عصبی حرکت یه با مهبد

 به علی آقا که بگه چیزی خواست و کوبید صورتش توی مشتشو و برد
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 میون و گرفت سینه قسمت از مشکیشو پیرهن و شد ور حمله سمتش

 …کرد مشت خودش ی مردونه های پنجه

 مردم؟ پسر جون به افتادی شدی هار کردی؟ پاره افسار چرا چیه-علی

 بدبختی و شر جز حاال؟ تا رسیده کی به خیرت میگن؟ دروغ مگه

ِ   اوالد انکار حاجی که دروغه مگه داشتی؟ هم ای دیگه چیز واسمون
 دروغه؟ ها؟ کنه؟ نمی نگاهم روت تو و کرده رو تو مثل ناخلفی

 جاری صورتم روی اشکام که بود سنگین و رحمانه بی انقدر حرفاش

 کج سر حاال که مهبدی حال به ، میشدم خفه بغض زور از داشتم ، شدن

 ...بود ایستاده دیوار کنار پناه بی و بود کرده

 آقارو علب بازوی و نیاورد طاقت خانوم مهتاب که بود مظلوم حدی به

 ...کشید عقب و گرفت

 خوش رو خدا بزنی؟ حرفو این میاد دلت چطور ، جان علی بسه-مهتاب

 ...نداریم خبر جریانات این از که ما ، نمیاد

 : زد لب و کشید دستشو آقا علی

 اگه ، میشناسیم که رو اعجوبه این نداریم خبر جریانات این از-علی

 ..کرد نمی بیرونش خونه از حاجی که بود صالحی اوالد

 !نمیکشیدم نفس

 ...کرد بلند سرشو مهبد

 چشمای توی اشکو نم... زدن می برق و بودن نشسته خون به چشماش

 و نباره تا بود گرفته خودشو جلوی سرسختانه که دیدم مردونش

 ...نشکنه این از بیش غرورش

 ...بود محکم چشماش برعکس صدایش اما

 ...نکرد بیرونم کسی ، رفتم خودم من حاجی؟ عمو؟ گفته کی-مهبد
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 ...برگشت سمتش علی آقا

 پیری سر رو حاجی پشت تا رفتی نمی بودی خلف..بدتر دیگه-علی

 ..کنی خالی

 : زد لب رمق بی مهبد

 ...عمو-مهبد

 : زد داد تقریبا و زد عصبی پوزخند علی آقا

 !عمو نگو من به-علی

 ...زد سیلی مهبد صورت به و برد باال را دستش حرف این با و

 ...گرفتم دهنم جلوی دستمو و کشیدم هینی

  ، نمیشد باورم

 ...چشم همه این جلوی

 !بود؟ شده تر غریبه براش غریبه از و بود ایستاده جلوش همخونش

 دیگه این خدایا ، میچکیدن گونم روی قبل از شدیدتر لحظه هر اشکام

 !بود؟ عذابی چه

 هم خودشون همخون به و بودن آورده گیر غریب که جماعتی این توی

 سمت جمع به توجه بی و نیاوردم طاقت این از بیشتر نمیکردن رحم

 : گفتم بغض با و ایستادم کنارش ؛ برداشتم قدم مهبد

 ...برو من جون مهبد نباش من نگران ، نمون اینجا ، برو-

 ...کرد بلند آرومی به سرشو و کرد باز بستشو چشمای

 توش آرامشی هیچ همیشه برعکس که حرفی از پر و سرخ چشمای با

 : زدم لب گریه با که زد زل بهم نمیشد دیده
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 ...کنن حرمتت بی این از بیشتر نزار برو-

 هک انگار و گرفت بارونیم چشمای از نگاهشو و زد تلخی لبخند بهم رو

 ارانب برای که اتاقی سمت رفتنش با... دوید در سمت باشه داشته عجله

 دم که داشتم درد انقدری ، کردم قفل درو و دویدم بود گرفته نظر در

 ...بمیرم همینجا و نزنم

 که بود دردی احساس داشتم که حسی تنها و گذشته چقدر که نمیدونستم

 …میشد تحمیل بهم چشمام سمت از

 قتیو و گزاشتم روش گوشمو و رفتم سمتش ترس با در صدای شنیدن با

 لهبالفاص و کردم باز درو قفل ، شد راحت خیالم شنیدم بارانو صدای که

 : زد لب که کردم قفلش سرش پشت

 ...گرفته کار حرفاش با مخشو مامانم ، نترس-باران

 ما گرفته صدای با و کشیدم دست میسوخت بغض زور از که گلوم روی

 : گفتم

 بهش؟ میگه چی-

 ...انداخت باال هاشو شونه و کرد نگاهم زیرچشمی

 !نداره ای فایده دیگه دادن ادامه اوضاع این با که میگه-باران

 ...برگشتم سمتش تردید با

 !چی؟ اون-

 ...خندید

 !عصبیه بدجوری-باران

 ...گرفتم چشم ازش و گفتم جهنمی به لب زیر
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 و بود شب آخر ، بود خوابیده ویال سروصداهای و میگذشت ساعتی یه

 ...باشن خواب همه که میزدم حدس

 از یجور یه باید ، نبود دلم تو دل ، انداختم نگاهی اطرافم به بالتکلیف

 !میشدم دیوونه صبح تا وگرنه میگرفتم خبر مهبد

 شیدمک روش پتورو ؛ بود برده خوابش تازه ، انداختم نگاهی نیم باران به

 ...برداشتم خیز گوشیش سمت و

 ...گزاشتم گوشم کنار گوشیو و گرفتم شمارشو دلهره با

 ...میباشد خاموش نظر مورد مشترک+

 چیکار باید ، کشیدم صورتم روی دستامو و کردم قطعش حرص با

 میکردم؟

 !بکنم؟ میتونستم چیکار

 ...کشیدم سرم روی شالمو و پاشدم جام از تردید با

 کسی اگه ؛ بود گرفته فرا وجودمو های یاخته تک   تک ترس

 ...میدید منو

 ...رفتم در سمت و پاشدم جام از ، نداشتم ای چاره

 روویال فضای مطلق تاریکی ، رفتم بیرون ازش و کردم باز الشو آروم

 ...میکرد تشدید ترسمو همین و بود کرده پر

 قدم در سمت پام ی پنجه روی و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 !بودم رسیده انتهاش به ، نبود مهم برام هیچی دیگه ؛ برداشتم

 ...دمدوی توانم تموم با و پوشیدم سرسری کفشامو رسیدم در به که همین

 بودم؟ نشده متوجهش اصال حاال تا چرا ؛ میبارید شدیدی بارون
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 محابا بی که هایی قطره به توجه بی و گزاشتم هم روی آروم ویالرو در

 مقصد؟ کدوم به ، برداشتم قدم میچکیدن تنم روی

 !نمیدونم

 و مبود اینجا خودم که وقتی نبود جایز موندنم چون برم میخواستم فقط

 ...تپید می مهبد هوای توی دلم

 ...وراست و دور همین مهبد که میگفت بهم حسی یه ولی چرا نمیدونم

 : گفتم بغض با لب زیر زدنام نفس نفس میون

 نک کمکم خودت خدایا باشه اومده سرش بالیی نکنه کنم؟ چیکار خدایا-

 ...میکنم دق دارم

 ، میکردم نگاه اطرافم به و برمیداشتم قدم ، گرفت باال هقم هق صدای

 تیسالم از خبر میخواستم فقط لحظه این توی و بودم شده ها دیوونه مثل

 ...بگیرم مهبد

 از درست اونم ضعیفی صدای شنیدن با که زدم صداش لب زیر بغض با

 کرف ندیدم رو کسی چون و برگشتم سمتش ناباوری و بهت با سرم پشت

 …شدم خیاالتی که کردم

 !نیاز؟+

 ...مهبده صدای که نداشتم شک

 دیوار هب که دیدم مهبدو رفتم جلو که کمی و رفتم سمتش کوتاهم قدمای با

 ...بود داده تکیه ویالیی سنگی

 اب لرزون و خیس سراپا ، بارون زیر ، کوچه تاریک قسمت توی درست

 ...بود شده خاموش انگشتاش میون که سیگاری ی مونده ته
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 گزاشته دستاش ساق روی سرشو و بود کرده جمع شکمش توی پاهاشو

 ...میلرزید و بود

 زانوهام روی تقریبا کنارش و برداشتم قدم سمتش جونم بی پاهای با

 ...افتادم

 زیر مدتو این تموم که نمیشد باورم و میکردم نگاهش مبهوت و مات

 ...شده مچاله خودش توی بارون

 : گفتم ای گرفته صدای با و دادم قورت بغضمو

 مهبد؟-

 ...ریخت دلم پریدش رنگ صورت دیدن با کرد بلند که سرشو

 : زدم لب نگرانی با

 !خوبی؟-

 ...میلرزید صداش ، نشست لبش ی گوشه تلخی لبخند

 خیالمی؟ تو تو چرا پس...نکشیدم هیچی سیگار غیر-مهبد

 : زدم لب بغض با و گزیدم لبمو

 میکشیدی؟ ای دیگه چیز قبال مگه-

 : گفت لب زیر و شد خیره چشمام به

 ...تو از بعد نه-مهبد

 : گفتم ای رفته تحلیل صدای با ، میسوختن گریه زور از چشمام

 ...نیستم خیالت تو پس-

 شونم روی و کرد مایل سمتم سرشو و داد فشار هم روی چشماشو

 ...گزاشت
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 ...شد حبس سینم توی نفسم

 ندادی؟ بله شایان به مگه دنبالم؟ اومدی چرا-مهبد

 : زدم لب دلخوری با ، گرفت اوج گریم

 داری؟ هوامو نگفتی مگه-

 ...کشید آهی و کرد نگاهم شرمندگی با

 ...نیاز بودم بیهوش-مهبد

 : گفتم بهت با ، شد تشدید نگرانیم

 چی؟ واسه بیهوش-

 ...کرد دراز و داد سر کوچه فرش سنگ روی پاشو کف

 ...کردم تصادف-مهبد

 ...شد لکنتم باعث ترسم و شد خالی دلم ته

 خوبی؟...االن...االن-

 : زدم لب طاقت بی که گفت خوبمی لب زیر و داد تکون سرشو

 !نخواستم من میدونی که تو -

 : گفت آروم و کشید گونم روی سردشو دست

 ...میدونم ، باش آروم-مهبد

 : گفتم قبل از بلندتر اینبار

 ...نمیخوامش که میدونی-

 : گفت ای گرفته صدای با و کرد نگاهم نگرانی با

 میکنه؟ اذیتت ، میدونم نیاز میدونم-مهبد
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 سوالش به که جوابی ، دادم تکون سرمو و دادم فشار هم روی لبامو

 داشت؟ سودی چه ریختنش هم به بجز میدادم

 بازوشو و بردم پیش نگرانی با دستمو ، لرزوند تنمو تنش لرزش

 ...گرفتم

 ...میلرزی داری که نشستی اینجا انقد ، پاشو-

 ...کرد مقاومت

 ...خوبم-مهبد

 : زدم لب و کشیدم توانم تموم با بازوشو

 ...مهبد پاشو ، نیستی-

 ...افتاد راه کنارم و پاشد جاش از

 : پرسیدم نگرانی سر از و کردم نگاهش تردید با

 امشبو؟ میمونی کجا-

 : گفت لب زیر و داد نشونم ماشینشو دستش با

 ...همینجا-مهبد

 ...شد سوار و زد ریموتشو شدیم نزدیک که ماشینش به

 …نشستم کنارش و کردم باز درو

 : گفتم ناراحتی با و زدم زل نیمرخش به

 ...جایی ای مسافرخونه برو ، میشی اذیت که اینجوری-

 ...پیچید گوشم توی گرفتش صدای

 زا که خوشه دلم الاقل اینجوری ، میکنه اذیتم اونجایی تو که این-مهبد

 ...دارم هواتو دور
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 توی که ناراحتی با و برگشت سمتم که زدم تهی و سر بی لبخند

 : زد لب بود مشهود صورتش

 من هب نسبت حستو که بشنوی چیزایی راجبم بعد به این از شاید-مهبد

 هم هرکی من که بدون اینو نیاز ولی ، امشب مثل درست ، کنه عوض

 یادت ؛ دیگم جور یه یکی تو واسه باشم که هم آدمی هرجور باشم که

 ...دارم دوست من که نره

 ...زدم زل بهش نگرانی با

 بشنوم؟ قراره چی-

 : زد لب کالفه و داد تکون سرشو

 که ام همینی همیشه من ، نره یادت منو که اینه مهم ، نیست مهم -مهبد

 !نباشه مهبد اسمم اگه حتی ، نشسته جلوت

 شناراحتی دیدن با که بپرسم منظورشو خواستم و زدم زل بهش تعجب با

 ...نکردم پیچش سوال این از بیشتر و گرفتم دهن به زبون

 بزارم تنهاش اوضاع این توی نمیخواست دلم ، دوختم چشم ویال در به

 ...هببر بو کسی بود ممکن میشد طوالنی نبودم اگه ، نداشتم ای چاره اما

 : گفت تردید با که بود دیده نگاهمو جهت انگار

 ...برو-مهبد

 قرص برای دلنگرانه که میدونستم چون و دادم بیرون مانندمو آه نفس

 : گفتم دلش کردن

 ...میخوری سرما خیسه لباسات ، بارانم پیش-

 : گفت گرفته و داد تکون سرشو

 ...نباش نگران-مهبد
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 سمت ، آورد بیرون گوشیو یه توش از و کشید داشبورد سمت دستشو

 : داد ادامه و گرفتش من

 ...میرسونم خودمو...بزن زنگ بهم اومد پیش واست مشکلی...اگه-مهبد

 رفتمگ دستش از گوشیو ، لرزید دلم که بود گرفته و نگران انقدر لحنش

 ...کشیدم دستش روی آروم انگشتامو و

  خب؟ نباش نگران توام ، باشه-

 ...کرد اکتفا سرش دادن تکون به

 : گفت و شد مانعم که شم پیاده خواستم

 ...بارونه ، میبرمت در دم تا وایسا-مهبد

 ...بستم درو و زدم لبخندی نیمچه

 ...شدم پیاده و انداختم بهش نگاهی نیم که کرد پارک در کنار ماشینو

  ؛ میکردم حس چشماش ی پرده پشت از نگرانیو

 ...آورد هجوم گلوم به بغض

 ...خداحافظ پس-

 شتپ از صداشو که کنم تند پا ویال سمت خواستم و نیاوردم طاقت دیگه

 ...شنیدم سرم

 ...نیاز-مهبد

 : زدم لب اراده بی و برگشتم سمتش

 جانم؟-

 : گفت داری خش صدای با و کوبید فرمون روی شدشو مشت دست

 ...باش خودت مواظب-مهبد
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 : گفتم و کردم بسته و باز تایید ی نشونه به چشمامو

 …همینطور هم تو-

 ترساس با و گزاشتم پالتوم جیب توی بودمو گرفته مهبد از که گوشی

 فاتحم رسما دیگه میفهمید شایان اگه ، برداشتم قدم ورودی در سمت

 !بود خونده

 ویت بابت این از و نبود کسی ، کشیدم سرک اطراف به و کردم باز درو

 ...بود پا به عروسی دلم

 نرفت بیرون از کسی که نبود این از بهتر برام هیچی لحظه این توی

 ...نبره بو ام شبونه

 نفس ، دادم تکیه بهش و کردم قفل سرم پشت درو و شدم اتاق وارد

 و ازب چشمای با که درارم تنم از خیسمو پالتوی خواستم و کشیدم راحتی

 ...شدم رو به رو باران متعجب

 ؟!بودی کجا-باران

 ...شدم لباسام کردن عوض مشغول و گفتم هیسی لب زیر

 بل منتظرش چشمای به خیره و نشستم کنارش بستم که خیسمو موهای

 : زدم

 ...بارون زیر ، حوالی همین ویالهای از یکی کنار بود نشسته-

 ...گرفت گلومو بغض

 !کرد؟ اینجوری چرا عموش ، باهاش کردن بد خیلی-باران

 ی غیرمنتظره رفتار ، رفتم فرو فکر توی و انداختم باال هامو شونه

 حرفای ، مهمونی شب اون توی مهدی حاج عجیب حرفای ، عموش

 وقتی خودش حرفای حتی و گفت مهبد راجب طالخانوم که مرموزی
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 ثابت چیو ، امشبش حرفای ، میکرد دل درد طالخانوم با داشت

 !میکردن؟

 ، کشیدم نامعلومی طرحای اتاق کف سرامیکای روی انگشتم سر با

 !نمیدونستم واقعا ، نمیدونستم

 تمنداش خواب امشبو من اما گرفت خوابش دوباره باران دقیقه چند از بعد

  ؛

 ...بود خورده رقم بدی خیلی شب براش امشب ، بود مهبد پیش فکرم

 االح تا چرا ، زدم کنارش و رفتم سمتش تعجب با پرده خوردن تکون با

 !بودم؟ نشده متوجهش

 اییج درست یعنی ، داشت دید ویال جلوی به و بود خیابون به رو پنجره

 ...بود کرده پارک ماشینشو مهبد که

 !ریخت دلم صحنه اون دیدن با و کشیدم سرک بیرون به و کردم بازش

 اراده یب ، میکشید سیگار و بود ایستاده بارون این زیر ماشینش در کنار

 شمارشو و کردم تند پا بودمش گذاشته عسلی روی که گوشی سمت

 ...دوختم چشم بهش و ایستادم پنجره کنار بازم ، گرفتم

 ...پیچید گوشی توی نگرانش صدای

 خوبی؟ نیاز؟ چیشده-مهبد

 ...شد خیره در به و گرفت فاصله در کنار از

 : دادم جواب بالفاصله

 !بارون زیر وایسادی که دیوونم توی نگران ، نشده چیزی خوبم-

 ...گرفت خودش به تعجب رنگ صداش

 کجایی؟-مهبد
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 ...ببین دومو ی طبقه چپ سمت ی پنجره-

 ونتک براش دستمو و زدم لبخند که دوخت چشم بهم و گرفت باال سرشو

 ...دادم

 ...شد راحت خیالم-مهبد

 !میخوری سرما ، ماشین تو بشین-

 ...شد سوار و کرد باز درو

 !نیست قبول گزاشتی کار مداربسته دوربین-مهبد

 ...بستم پنجررو و زدم لبخند

 ...کن روشن ماشینتم بخاری خب؟ بخواب-

 …رفتم خواب تخت سمت و کشیدم پردرو

 !نمیخوره سرما که مرد ، نباش نگران انقدر ، باشه-مهبد

 : گفتم آروم و کشیدم دراز باران کنار

 ...آدمه هم مرد-

 ...شنیدم مانندشو آه نفس صدای

 !بخیر شب-مهبد

 بش گفتن از بعد و ندادم کش بحثو اما خوردم جا یهوییش لحن تغییر از

 ...گزاشتم بالشم کنار گوشیو و کردم قطع تماسو جوابش در بخیری

 ، شدم نیمخیز جام سر و کردم باز پلکامو الی باران صدای شنیدن با

 !میترسیدم خودمم ی سایه از که بود شده وارد تنش بهم روزا این انقدر

 : گفت آروم و زد لبخند که دید حالتمو همین انگار

 !بزنم صدات ناهار واسه گفت مامان ، ببخشید ترسوندمت؟-باران
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 افص ای سرفه تک با گرفتمو صدای و مالیدم انگشتام سر با چشمامو

 ...کردم

 !ناهار؟-

 ...رفت آینه سمت و پاشد جاش از

 !ظهره لنگ-باران

 ...رفتم اتاق ی گوشه بهداشتی سرویس سمت و پاشدم جام از

 نکردی؟ بیدارم زودتر چرا-

 گاهمن آینه توی از که همونطور و شد بلندش نسبتا موهای بافتن مشغول

 : گفت میکرد

 ...شدم بیدار تازه خودمم-باران

 همونجا هنوزم ماشینش ، رفتم پنجره سمت و کشیدم سرم روی شالمو

 ...بود شده پارک

 مهه دیدن از ، افتادم راه ها پله سمت باران دنبال و کشیدم عمیقی نفس

 !شایان جمله از داشتم ترس

 ...کنم حبس اتاق توی خودمو نمیتونستم ، نبود ای چاره اما

 باران همراه و کردم سالم کامران و علی آقا و محمد عمو به زیر به سر

 ...رفتم آشپزخونه سمت

 !میکرد متعجبم این و نبود شایان از خبری

 ، بودن غذا کشیدن مشغول آشپزخونه توی شیرین عمه و خانوم مهتاب

 عمه اما داد جواب خوشرویی با خانوم مهتاب ، کردم سالم بهشون رو

 !برگردوند ازم روشو شیرین

 ...برمیگردونه رو من از پسرش بخاطر که میدونستم ، داشتم توقعشو
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 میز چیدن مشغول باران همراه و نزدم دم اما نشست گلوم بیخ بغض

 ...شدم ناهار

 شایان فهمیدم که بود اونجا و زد صدا همرو ناهار خوردن برای باران

 ...اتاقشه توی و نیست خوب حالش

 مهبد فکر اما داشتم اشتها اینبار ، شدم غذام با کردن بازی مشغول

 !بزنم غذا به لب که نمیزاشت

 دور اینجا از  که بودم مطمئن اما ، بیدار یا خوابه که نمیدونستم اصال

 ...ناهار خوردن برای حتی نمیشه

 !میسوخت شایان برای دلم یکم فقط ، یکم ، نشستم کاناپه روی

 !ود؟ب نیومده بیرون اتاق از حاال تا صبح از که بود بد حالش انقدر یعنی

 جلب خودش به توجهمو خانوم مهتاب صدای که بودم غرق افکارم توی

 ...کرد

 ...دریا کنار بریم االن همین باشین موافق اگه ، عالیه هوا-مهتاب

 کردن اعالم موافقتشونو همه وقتی و داد تکون سرشو شیرین عمه

 ...شد قطعی تصمیم

 !نداشت فرقی واسم ، بودم تفاوت بی

 : گفت و کشید دستمو باران

 …شیم حاضر بریم پاشو-باران

 میخکوب جام سر شیرین عمه صدای با که بودم نشده پا جام از هنوز

 ...شدم

 !کن بیدارش شایانو برو نیاز-شیرین

 : گفتم من و من با و زدم زل بهش بهت با
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 ...میشه اگه...دارم کار یکم من...من-

 : گفت جدیت با و کرد قطع حرفمو

 !برو-شیرین

 ...برداشتم قدم سالن ی گوشه اتاق سمت تردید با و گرفتم ازش نگاهمو

 ارهچ اما داشتم ترس این از و خدا دست برگشتنم و بود خودم دست رفتنم

 !کنم پا اون و پا این زیاد نمیتونستم چشم همه اون جلوی ، نبود ای

 و بود کشیده دراز تخت روی ، شدم اتاق وارد و کردم باز آروم درو

 ...میدادن بودنش خواب از نشون بستش چشمای

 : زدم لب آروم و شدم نزدیک تخت به قدم چند

 ...شایان ، شایان-

 ...شد خیره بهم تعجب با و کرد باز چشماشو آروم

 دادم ادامه بهش خطاب میرفتم در سمت که همونطور و کردم گرد عقب

: 

 ...شو آماده ، دریا کنار بریم قراره-

 ...شنیدم سرم پشت از گرفتشو صدای

 !نمیام ، نیست خوب حالم-شایان

 ...کردم نگاهش تردید با و برگشتم سمتش

 شده؟ چت-

 ...اومد پایین تخت روی از و زد کنار پتورو

 برات؟ مهمه-شایان

 ...انداختم باال هامو شونه



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  231  

 !آره فامیلی عالم تو-

 ...داد تکون سرشو و زد پوزخندی

 میمونی؟ نمیری هم تو نمیرم من که اونجایی از-شایان

 !محترم

 ...دوختم چشم بهش بهت با

 !شایان بازیارو مسخره این کن بس-

 : گفت کالفه و گزاشت سرش روی دستشو

 !کنم استراحت میخوام بیرون برو االنم ، نمیری هیچجا-شایان

 : گفتم لب زیر و گذشتم کنارش از اعتنا بی

 !میمونم سقف یه زیر روانی توی با که نکن شک ، آره-

 ...دوخت بهم آلودشو اخم نگاه و کشید پشت از دستمو

 ؟!گفتی چیزی-شایان

 ...دادم تکون سرمو و کشیدم دستمو

 !نمیزنن دوبار حرفو یه-

 ...داد باال ابروشو تای یه و زد نیشخندی

 میمونی؟ شجاع همینجوری ، شدی شجاع ، خوبه-شایان

 : گفتم حرص با و دزدیدم ازش نگاهمو

 !؟نمیشی من دادن زجر بیخیال بدیاتم حال توی نبود؟ بد حالت مگه تو-

 ...کشید سرک بیرون به الش از و کرد باز درو

 !نمیشم تو بیخیال گورمم تو من-شایان
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 هک شیرین عمه به رو که برم بیرون در از خواستم و زدم پسش بغض با

 : گفت بود نشسته کاناپه روی هنوزم

 !بگذره خوش ، نمیایم ما-شایان

 ...بست درو بمونه جانبش از جوابی منتظر اینکه از قبل و

 حرص با ، کشید دراز و رفت تخت سمت من زار حال به تفاوت بی

 ...رفتم بیرون اتاق از و کردم نگاهش

 بی و رسوندم باران اتاق به خودمو و کردم طی یکی یکی هارو پله

 ...نشستم تخت ی گوشه رمق

 : گفت و اومد سمتم دیدنم با بود کردن آرایش مشغول که باران

 .…شو آماده پاشو! گرفتی؟ بغل غم زانوی چیشده باز چیه-باران

 رزهنل صدام میکردم سعی که حینی و کشیدم سرم روی بغض با پتورو

 : گفتم

 ...تو بنداز در زیر از کلیدو کن قفل درو رفتی-

 ...میشد نزدیک بهم که کردم احساس قدماشو صدای

 نمیای؟ تو مگه چرا-باران

 تپش با بودو نشسته گونم روی که اشکی قطره و شدممچاله خودم توی

 ...زدم پس دستم

 ...بگذره خوش نه-

 ، دمشنی درو شدن بسته و باز صدای بعد لحظه چند و نگفت چیزی دیگه

 ویت بارانو که وقتی و انداختم نگاهی در به و زدم کنار پتورو ترس با

 ...شد راحت خیالم ندیدم اتاق
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 ، ودب مهبد ، کردم مشتش دستم توی و برداشتم بالشم کنار از گوشیمو

 ...میبودم نگران اینهمه نباید

 ینا از و نبود شایان از خبری و میگذشت رفتنشون از ساعتی دو یکی

 ...میکردم خداروشکر بابت

 ...بود خواب کنم فکر ، بود ماشین توی هنوزم ، ایستادم پنجره کنار

 سرم شد بحثم شایان با که وقتی از درست ، بود بریده امونمو سردرد

 ...بود رسیده اوجش به عصبی سردرد این حاال و بود گرفته درد

 اما ، میشد پیدا مسکن یه آشپزخونه توی حتما ، میخوردم قرص باید

 !میترسیدم

 ازش خبری ، انداختم بیرون به نگاهی الش از و کردم باز درو آروم

 ...نبود

 ....برداشتم قدم ها پله سمت آروم و گزاشتم هودیم جیب توی گوشیو

 نفس ، بود خاموش المپش و بود بسته ، انداختم نگاهی اتاقش در به

 ...شدم کشوها گشتن مشغول و رفتم آشپزخونه سمت و کشیدم راحتی

 شد اپید لعنتی اون ی کله و سر چطور نفهمیدم اصال که بودم غرق انقدر

 عقب به ها گرفته برق مثل شنیدم سرم پشت از صداشو که وقتی و

 ...کردم نگاهش ترس با و برگشتم

 !مکنی شروع بازیو میتونیم دیگه حاال کنم فکر ، بهتره حالم-شایان

 لب نبازم خودمو میکردم سعی که حالی در و کردم نگاهش تعجب با

 : زدم

 !چیه؟ منظورت-

 !داد تکون سرشو و زد نیشخندی
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 ...منظورم-شایان

 ...برداشت قدم سمتم و کشید صداشو

 میرسیدو ذهنم به که کاری تنها و کردم نگاهش ام زده حیرت چشمای با

 ...دویدم سرویس سمت و گزاشتم دهنم جلوی دستمو ، دادم انجام

  ؛ چسبیدم دیوار به و کردم قفل ترس با درو

 : گفت که شنیدم در پشت از صداشو

 خوبی؟ شد؟ چت-شایان

 این توی ، گرفتم مهبدو ی شماره و زدم پس گونم روی از اشکامو

 !بده نجاتم میتونست که بود اون فقط شرایط

 !کنم؟ چیکار حاال خدایا ، نداد جواب

 : وشتمن براش ، ایستادم کنار و کردم باز آبو شیر نکنه شک اینکه برای

 ...کن کمکم مهبد-

 ...میشد کنده جاش از داشت قلبم ، کوبید در به محکم

 میکنی؟ چیکار داری-شایان

 !میکرد شک نباید ، کردم باز درو و زدم صورتم و دست به آبی ناچارا

 اب و کشید محکم دستمو که افتادم راه اتاق سمت و گذشتم کنارش از

 : گفت عصبانیت

 مرگته؟ چه میگم توام با-شایان

 وبغضم میکردم سعی که حالی در و کشیدم پس دستش میون از دستمو

 : گفتم حرص با بزنم پس
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 انقدر درکش نمیفهمی؟ چرا ، بردار سرم از دست ، شایان کن ولم-

 ی رابطه این بازیات عوضی با میخوای کی تا ندارم؟ دوست که سخته

 میفهمی؟ ، نمیشه بگی؟ زور میخوای کی تا بدی؟ ادامه رو مسخره

 ...نمیخوامت من ، نمیشه

 ...دش حرفم دادن ادامه از مانع بود نشسته گلوم توی که سنگینی بغض

 : دمز لب مانندی جیغ صدای با قبل از بلندتر بار این و زدم پس اشکامو

 !نمیخوامت-

 صدام توی شجاعتمو تموم ، برداشت قدم سمتم و زد عصبی پوزخند

 : دادم ادامه و ریختم

 نامردیت بجز حاال ، شایان شده برمال داشتی نگهم باهاش که رازی-

 ...میرسه سر دورانش باالخره اونم که باشه جلودارم نمیتونه چیزی

 به ، نمیرفت کنار لبش ی گوشه از هم لحظه یه مسخره پوزخند اون

 !نبود فراری راه دیگه ، چسبیدم دیوار

 تمسخرآمیزی لحن با و داد تکون سرشو که دوختم چشم بهش ترس با

 : گفت

 ...میگفتی داشتی-شایان

 ...دادم فشار هم روی چشمامو

 ...ای دیوونه ، نیستی عاشق تو-

 ...خندید و رسوند صفر به تقریبا باهام فاصلشو

 کرده درگیر فکرتو که موضوعی تنها واقعا شرایط این توی-شایان

 !منه؟ بودن دیوونه یا عاشق
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 عقب کمی ، دادم هلش عقب به و گذاشتم سینش تخت لرزونمو دستای

 !کجا؟ شایان زور و کجا من زور ، شد تعجبم باعث این و رفت

 ؛ رفته عقب خودش که بودم مطمئن

 : گفتم تردید با و گرفتم فاصله ازش هرحال به

 !توئه زندون از شدن رها کرده درگیر فکرمو که موضوعی تنها-

 ...بود ترسناک چقدر تفاوتی بی عین در نگاهش حالت ؛ چرخید سمتم

 !ابده؟ حکمت که بفهمی اگه و-شایان

 یونم بگیرم فاصله ازش و کنم تند پا خواستم تا و کردم نگاهش بهت با

 ...شدم اسیر دستاش

 !نخورم ابد تو پیش ولی بمیرم حاضرم-

 !درد بدون ترجیحا ، باش مردن واسه خوب راه یه فکر به پس-شایان

 نگران داشتم واقعا ، کردم نگاهش مبهوت و مات ، خندید و گفت اینو

 !بود کرده گم خودشو چقدر روزا این ، میشدم

 کسی همون میزد حرف مرگم از و بود ایستاده روم به رو حاال که کسی

 !میداد؟ برام هم جونشو روزی یه که بود

 ...میشدن عوض چقدر آدما

 به حاال که صدایی با و کشیدم جیغ ترس از دیوار به پشتم برخورد با

 : زدم لب میلرزید وضوح

 ...نیست خوب حالم من-

 : گفت تمسخر با و کرد قفل دستاش با دستامو اعتنا بی

 !درنیار بازیغریبم من ننه بهتری من از-شایان
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 ازش داشت امکان که جایی تا خودمو و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 ...چسبیدم دیوار به و کردم دور

 !برنمیومد دستم از کاری هیچ ، گرفت اوج هقم هق صدای

 …نداشتم فراری راه ، کرد نزدیک بهم صورتشو تقالهام به توجه بی

 انگار در کنار از مهبد صدای شنیدن با که میدیدم شده تموم چیزو همه

 ...برگشت رگهام به خون

 تموم با هوارو و افتادم زانوهام روی دیوار کنار شایان رفتن کنار با

 ؛ کشیدم هام ریه به وجود

 !بودم شده آزاد قفس از که انگار

 ...میلرزوند گوشمو ی پرده مهبد فریادای صدای

 ...اشک زور از میدیدم تار ، نمیدیدم

 ایدش ، میگذره چی اطرافم که نمیفهمیدم درست و داشتم بدی ی سرگیجه

 ؛ نمیدونم ، بودم شده شوکه

 شسمت دستمو خواستم دیدم صورتم جلوی مهبدو دست رد که وقتی فقط

 : دمز جیغ وحشت با دستش توی گلدون اون با شایان دیدن با که بگیرم

 ....مهبد-

 و گفت ای" برو" لب زیر چشمام مسخ مهبد ، بود شده دیر دیگه اما

 ...افتاد زمین روی

 ...نمیتپید ، کردم مشتش و گزاشتم قلبم روی دستمو

 چشماش ، گزاشتم سرش طرف دو دستامو و کشیدم جیغ وجودم تموم با

 ...بود بسته
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 اسمو دیگه حاال که شایان به ، بود آورده بند نفسمو و نمیداد امونم گریه

 اقات سمت مهبد ی گفته به و انداختم نگاهی داشت مرگو ی فرشته حکم

 ...کردم قفل اتاقو در برسه بهم که کنه فرصت اینکه از قبل و دویدم

 از گوشیمو ، افتادم زمین روی اراده بی و گزاشتم دهنم جلوی دستمو

 قاصت باید جانی این ، میدادم اطالع پلیس به باید ، برداشتم جیبم توی

 ...میداد کاراشو

 هک هایی ضربه به توجه بی و زدنام نفس نفس میون همیشه از تر آروم

 ، میلرزید دلم ، زدم زنگ اورژانس به اینبار و دادم آدرسو میزد در به

 ...باشم کنارش نمیتونستم حاال اما میمردم میومد مهبد سر بالیی اگه

 نیای از نمیخواستم ، میکردم فکرشو که بود اونی از تر عوضی شایان

 !شم تر بدبخت هستم که

 ، برسن زودتر که میکردم خدا خدا ، رفتم پنجره سمت و پاشدم جام از

 ...میترسیدم و بود شده خالی دلم ته

 ...رفتم در سمت و اومدم خودم به دارش خش صدای شنیدن با

 !بریم باید ، بیرون بیا بپوش لباساتو آدم ی بچه مثل نیاز-شایان

 ...میسوخت بغض از ، گزاشتم گلوم روی دستمو

 : گفت قبل از بلندتر اینبار که ندادم بهش جوابی

 تو یامم میشکنم درو نباشی بیرون دیگه ی دقیقه پنج تا قرآن به-شایان

 ...دیدی خودت چشم از دیدی هرچی دیگه اونوقت

 !نیومدن؟ چرا ، رفتم پنجره سمت

 ، کشیدم صورتم روی لرزونمو دستای و دادم قورت زور به دهنمو آب

 انگار ، نمیفتاد سرم از هم ثانیه یه لحظه اون توی مهبد مظلوم ی چهره

 ...کنه روانیم داشت قصد که
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 لرزونم پاهای با و اومدم خودم به پلیس ماشین آژیر صدای شنیدن با

 ...دویدم در سمت

 : گفت که شنیدم شایانو ی زده حیرت صدای

 !کردی؟ چیکار تو نیاز-شایان

 خفگی احساس با و کردم باز درو قفل ، در شدن باز صدای شنیدن با

 …دویدم خون غرق مهبد سمت شایان به توجه بدون

 : کشیدم جیغ هقام هق میون و ایستادم سرش باالی

 ...کن باز چشماتو توروخدا مهبد ، مهبد-

 ، برنشب بیرون که میکردن سعی و بودن گرفته شایانو دستای پلیس دوتا

 : زد داد من به رو

 بفروشی؟ منو شدی حاضر عوضی این بخاطر تو-شایان

 با که پرستارایی سمت و گرفتم ازش رومو ، میکشید سوت سرم

 پیدا هام گریه میون که لحنی با و بردم هجوم شدن ویال وارد برانکارد

 : زدم لب نبود

 ...کنین کاری یه زودتر توروخدا-

 : گفت بهم رو گرمی لحن با مردا همون از یکی

 ...خانوم نباشین نگران+

 ، میکردم احسای خودم روی شایانو ی نشسته خون به نگاه سنگینی

 چیزی و دادم تکیه دیوار به و دادم بیرون بریده بریده زور به نفسمو

 ، افتادم زمین روی زانوهام لرزش زور از که نگذشت

 بود؟ چی تقصیرم
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 زجر همه این باید بخاطرش که بودم شده خطایی و خبط چه مرتکب

 میکشیدم؟

 : گفت بهم رو ای دلسوزانه لحن با و اومد سمتم پلیسا از یکی

 ...کنیم صحبت کمی که نیازه مساعده حالتون اگه+

 ...کردم نگاهش گنگی با و زدم پس هام گونه روی از اشکامو

 چی؟ مورد در...در-

 ...اومده پیش که ای حادثه+

 و مانداخت نگاهی مهبد به ؛ پاشدم جام از زور به و گرفتم دیوار به دستمو

 : گفتم نگرانی با پرستارا از یکی به رو

 !خوبه؟ حالش-

 گفت میزاشت برانکار روی مهبدو که حالی در و کرد نگاهم اطمینان با

: 

 ...نیست مهمی چیز که ایشاال ولی رفته ازش زیادی خون+

 ...نبودن بردار دست و میکردن کالفم ، زدم پس اشکامو و گزیدم لبمو

 : دمز لب ام رفته تحلیل صدای با بود ایستاده کنارم که پلیسی به رو

 ...کنیم صحبت بعدا میشه اگه ، برم باید االن من ببخشید-

 ...افتاد راه در سمت و داد تکون سری

 !میکنیم مالقات بیمارستان توی همو پس خب خیلی+

 ودنب گزاشته برانکارد روی مهبدو که پرستارایی سمت و گفتم ای باشه

 ...افتادم راه کنارشون و دویدم میبردنش بیرون و

 ...بودنش برده ، نبود شایان از خبری
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 !بودم؟ کرده چیکار من ، من خدای

 نم تقصیر مگه اما انداختم راه به رو آشوبی چه که میفهمیدم داشتم تازه

 بود؟

 داده انجام درستو کار فقط من ، بود شایان خود ، نبودم من مسببش

 ...بودم

 عدب قراره که اتفاقایی نگران ، خودم نگران ، مهبد نگران ، بودم نگران

 ...بیفته برامون این از

 ؛ کشیدم دندونم زیر لبمو و نشستم مهبد برانکارد کنار

 ...میسوخت من زندگی آتیش توی داشت اون ، بود من تقصیر همش اینا

 با دستشو ؛ میزدن دامن کالفگیم به و میسوزوندن صورتمو داغم اشکای

 ؛ بود سرد چقدر ، کشیدم دستام میون تردید

 …اراده بی ، قبل از بیشتر ، ترسیدم

 ، بردن سرش زخم زدن بخیه برای مهبدو رسیدیم که بیمارستان به

 به هک وقتی حتما ، بود گرفته بغضم ، بزنن تیغ با موهاشو میخواستن

 ...میشد ناراحت خیلی میومد هوش

 ...بودمش ندیده اینجوری حاال تا ، بود سخت واسم خیلی

 !ودب کرده تغییر چقدر ، میریختم اشک و بودم نشسته کنارش مدت تموم

 خورده غصه کوتاه مدت این توی انقدر ، خورد بخیه تا یازده سرش

 !شده سفید موهام سالگی هیفده سن توی میکردم حس که بودم

 هک گفت دکترش و بردنش اسکن تی سی واسه سرش زدن بخیه از بعد

 ...داخلی خونریزی نه و داشت شکستگی نه ، نیست نگرانی جای

  ؛ گرفت آروم کمی دلم که بود اونجا
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 ...بود بیهوش و بودن کرده منتقلش بخش به که میشد ساعتی یه

 و سر قدمام با انقدر حاال تا بعدازظهر از ، دوختم چش بهش نگرانی با

 ...برام بود نمونده پا که بودم دوخته هم به متریو بیست نهایتا اتاق این ته

 !میشد؟ چی حاال ، گزاشتم چشمام جلوی دستامو

 ونوجوابش چی ، ویال برمیگشتن دیگه ساعت دو یکی تا همه فوقش فوق

 !میدادم؟

 م؟میرفت و میزاشتم تنها حال این توی مهبدو چجوری اینکه تر مهم سوال

 ...میکشید سوت سرم که بودم کرده فکر انقدر

 همون ، دوختم چشم چارچوبش به و اومدم خودم به در صدای شنیدن با

 ...بود کنه صحبت باهام میخواست ویال توی که پلیسی

 ...رفتم سمتش و پاشدم جام از

 !بهتره؟ حالتون+

 ...کردم مرتب سرم روی شالمو و کشیدم چشمام روی دستمو

 ...بفرمایین ، بله-

 ...کردم راهنماییش اتاق ی گوشه صندلی سمت به و گفتم اینو

 : گفت بهم رو و کرد باز دفترشو ، نشست صندلی روی و کرد تشکر

 ...کنین شروع ، خب+

 ...شدم ماجرا کردن تعریف مشغول و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 که بره در سمت خواست و کرد تشکر ازم حرفام شدن تموم از بعد

 : گفتم تردید با و برداشتم قدم سمتش

 ...ببخشید-
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 ...انداخت بهم نگاهی نیم و برگشت سمتم

 میفته؟ براش اتفاقی چه-

 : گفت جدیت با و داد تکون سرشو

 رفتهگ نظر در که ایه گزینه اولین حبس ، داره شاکی نظر به بستگی+

 ...میشه

 ...کردم تشکر ازش و دادم تکون سرمو

 ...یکردم نگرانم وضعیتش این و بود بیهوش هنوزم ، نشستم تختش کنار

 با ، شنیدم رو زنی صدای که بودم ناخونام با کردن بازی مشغول

 جام از دیدم خودم روی نگاهشو که وقتی و برگشتم سمتش کنجکاوی

 ...رفتم سمتش و پاشدم

 : گفتم تردید با و ایستادم کنارش

 داشتین؟ کاری من با بله؟-

 : فتگ ای صمیمانه لحن با ، میزد لبخند و بود تنش پرستاری یونیفرم

 ...داره کار باهات ، صادقی دکتر اتاق برو ، عزیزم آره+

 ...انداختم بهش نگاهی نیم تعجب با

 !من؟ با-

 ...داد نشون بهم رو اتاقی دستش با و داد تکون سرشو

 نیستی؟ اعتبار مهبد همراه شما مگه+

 !باشه؟ داشته باهام میتونست چیکار ، ریخت دلم

 : زدم لب بغض با ، کرد تسخیر وجودمو تموم نگرانی

 شده؟ چیزی-
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 : داد جواب ای ثانیه چند مکثی با و کرد نگاهم تردید با

 ...عزیزم برو+

 ندت پا بود داده نشونم پرستار اون که اتاقی سمت و نیاوردم طاقت دیگه

 ...کردم

 ؛ بود افتاده لرزش به زانوهام و بودم ترسیده

 در شتپ از که بفرماییدی شنیدن با و زدم بهش ای تقه و ایستادم در کنار

 ...شدم وارد و کردم باز درو رسید گوشم به

 و ادمد سر سالمی بود نشسته میزش پشت که مسنی نسبتا دکتر به رو

 : گفتم نگرانی با بالفاصله

 اومده؟ پیش مشکلی دکتر؟ چیشده-

 ...خوندم نگاهش توی تعجبو

 ...باشید اعتبار آقای همراه باید شما ، دخترم سالم+

 : زدم لب طاقت بی و دادم تکون سرمو

 !اینجا؟ بیام گفتین چرا ، بله-

 ...کرد اشاره کاناپه به و برداشت چشماش روی از عینکشو

 ...بشینین بفرمایین+

 نفره تک ی کاناپه روی بحث نکردن پیدا کش برای حوصله بی و کالفه

 ...زدم زل بهش و نشستم اتاق وسط ی

 : گفت ای پدرانه لبخند با و نشست روم به رو

 همسرشی؟ شما+

 : گفتم مطلب اصل سر بره زودتر اینکه برای اما خوردم جا
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 حرفتونو؟ بگین زودتر میشه ، ببخشید ، بله-

 بیشتر استرسمو کارش این با و زد گره هم به دستاشو و کشید آهی

 ...کرد

 ، تنفسی مشکالت یا طوالنی های سرفه مثل عالئمی شاهد حاال تا+

 !بودین؟ همسرتون توی مزمن گلودرد ، بلع مشکالت

 دمز لب بغض با ، میشد خالی داشت کم کم دلم ته ، کردم نگاهش بهت با

: 

 !مگه؟ چطور ، بله سریاشو یه-

 اونو ، کرد آب از پر کنارشو لیوانی و برداشت میزو روی آب پارچ

 : گفت آرومتری صدای با و گرفت سمتم

 ...بخورین آب یکم ، باشین آروم+

 !میکرد دیوونم حرکاتش با داشت

 : زدم لب و گرفتم ازش حرص با لیوانو

 !چیه؟ حرفا این از منظورتون-

 ...بشه انجام روشون آزمایش یه باید ، نیست مشخص هیچی هنوز+

 : گفتم ام رفته تحلیل صدای با و گزاشتم قلبم روی لرزونمو دست

 !چی؟ برای آزمایش-

 : گفت گرمی لحن با و گرفت جلوم دستشو

 اصال اما هستن حنجره سرطان به مشکوک شما همسر ، باشین آروم+

 ...زیادی درمانی های روش نیست نگرانی جای
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 حس تنمو ، میشنیدم گنگ ، نمیدیدم ، شد تار چشمم جلوی چیز همه

 ...بودم رفته فرو خالء توی انگار ، نمیکردم

 ...نشست سرم توی دکتر صدای

 ...خانوم ، خانوم+

 پشت ؛ کردم بستشون و باز بار چند برای و دادم فشار هم روی چشمامو

 از اما نمیدیدم درست میشد همیشگی داشت دیگه که اشک ی پرده اون

 ...بودم شده رها لعنتی خالء اون

 گهدی ی دقیقه چند تا ، نیست نگرانی جای گفتم که من ، بخورین آب+

 …میبرن آزمایش برای همسرتونو

 امدست ، میلرزید تنم کل ، شدم بلند جام سر از و کردم نگاهش ترس با

 !قلبم همه از بیشتر و زانوهام

  ؛ کردم نیاز و نذر خدا با سالمتیش برای لحظه همون و رفتم در سمت

 ...نداشتم دردو این طاقت من

 یگهد ، افتادم راه اتاقش سمت و گرفتم بیمارستان سرد دیوار به دستمو

 هرفت اینجا از بود وقت خیلی که روحم ، نمیکشید تنم ، نداشتم جون

 ...بود

 کردن پاک از بعد و رسوندم اتاقش به بود که بدبختی هر به خودمو

 صداش خواستم و شدم نزدیک تختش به نگرانی با ، شدم واردش اشکام

 ...شدم رو به رو بازش چشمای با که بزنم

 انگار هک صدایی با و گرفتم لرزونم دست توی دستشو و ایستادم کنارش

 : زدم لب درمیومد چاه ته از

 عزیزم؟ خوبی-
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 : گفت و کشید بود مو از خالی حاال که سرش روی آزادشو دست

 !داری؟ دوسم هنوزم...خوبم-مهبد

 به نکردن گریه برای مقاومتمو تموم و آورد هجوم گلوم به بدی بغض

 !داد باد

 : گفتم هام گریه میون و زدم پس آزادم دست با اشکامو

 بگردم؟ دورت باشم نداشته چرا-

 ...کشید دستم روی دستشو و زد لبخند

 ...بود سالم ده کردم کچل که باری آخرین ، شدم زشت آخه-مهبد

 ...خورد لبخندشو و کرد سکوت یهو

 ...یکردمم تابی بی این از بیشتر نباید ، کشیدم دندونم زیر بغض از لبمو

 ...میاد بهت-

 ...داد تکون سرشو و خندید

 !نیستی خوبی دروغگوی-مهبد

 : زدم لب و بردم پیش اشکام زدن پس برای دستمو

 !دارم دوست باشی که هرجوری من-

 : گفت تردید با

 هرجوری؟-مهبد

 ...کردم بسته و باز اطمینان با چشمامو

 ...هرجوری-

 !نباشم؟ مهدی حاج پسر اگه حتی-مهبد
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 ...کردم نگاهش بهت با

 !چیه؟ منظورت-

 بوده قرار که اومد یادم تازه سرم پشت از پرستاری صدای شنیدن با

 ...ببرنش آزمایش واسه

 دلمو حضورش معمول طبق ، رفت یادم چیزو همه چشماش دیدن با

 ...بودم گرفته قرار و آروم ، بود کرده قرص

 ...آزمایش برای بفرمایین+

 هب کنم کنترل خودمو داشتم سعی که حینی و دادم تکون سرمو بهش رو

 : گفتم میکرد نگاهم کنجکاوی با که مهبد

 ...زده حرف راجبش من با دکترت ، سادست آزمایش...یه-

 : گفت جدیت با و شد نیمخیز جاش سر

 !خوبه حالم که من چی؟ برای آزمایش-مهبد

 ...گرفتم سمتش آزادمو دست و گرفتم دستم توی سرمشو

 میشه؟ چی بدی آزمایش یه حاال-

 ...کنم کنترل خودمو داشتم سعی چقدر که میدونست خدا

 ...گفت باالیی بلند نه   و انداخت باال سرشو

 ...بمونم اینجا ندارم خوش این از بیشتر ، خوبه حالم-مهبد

 ...کردم نگاهش نگرانی با

 ...مهبد گفته دکتر-

 ...زد نیشخند
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 ای خوبه حالم که میدونم بهتر خودم من خوب؟ دختر کیه دکتر مگه-مهبد

 !بد

 زانو پاهاش جلوی و دادم دستش سرمشو که بپوشه کفشاشو خواست

 ...زدم

 : گفتم ای ملتمسانه لحن با و کردم پاش کفشاشو

 ...من جون   مهبد-

 ...شد متمرکز صورتم روی جدیش نگاه

 !میدی قسمم خودت جون با باشه آخرت ی دفعه-مهبد

 : زدم لب و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 باشه؟-

 ...اومد پایین تخت از و داد تکون سرشو

 بخیه ات یازده تازگی به سرش اینکه با ، کردم کمکش و گرفتم دستشو

 !نمیداد بروز چیزی اصال اما بود خورده

 مهبد به بود اونجا که مردی ، شدیم اتاق یه وارد پرستار راهنمایی به

 ...نشست صندلی روی مهبد و کرد اشاره

 دستگاهی و دم همچین انتظار اصال و کرده تعجب حسابی که بود معلوم

 اب رفت سمتش الرنگوسکوپ دستگاه با مرد همون وقتی که نداشته رو

 : گفت بهش رو ای بامزه لحن و شک

 !ها دیده ضربه سرم من داداش؟ نیومده پیش اشتباهی-

 ودستش و رفتم سمتش بده بهش جوابی کنه فرصت مرد اینکه از قبل

 ...گرفتم دستم توی

 : زدم لب داشتم کردنش پنهون در سعی که نگرانی با
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 ...میشه مشخص ، بده اجازه لحظه چند یه-

 ...دیدم چشماش توی شکو

 سخت مرد ، بست نقش سرش باالی مانیتور توی حنجرش تصویر

 ...بود بررسی مشغول

 نمی زبونم از خدا ذکر لحظه یه و بود گرفته فرا وجودمو تموم ترس

 ...افتاد

 زندگی چجوری میشد چیزیش اگه ، بودم نگران چقدر که میدونست خدا

 میکردم؟

 : گفت مهبد به رو آزمایش اتمام از بعد

 ...باشین بیرون لحظه چند شما+

 نمیتونست مهبد جلوی که بگه میخواست چی ، زدم زل بهش ترس با

 !بزنه؟ حرف ازش

 و دمز پس رو بیفته پایین چشمم ی گوشه از بود نزدیک که اشکی قطره

 : گفت و شد پیشقدم من از زودتر که بگم چیزی مهبد به رو خواستم

 !بگو خودم به-مهبد

 : زدم لب و کردم نگاهش ترس با توأم نگرانی با

 ...یه...یه ، نیست چیزی-

 ...داد تکون سرشو و زد نیشخندی

 !بشنوم خودم میخوام رو کوچولو چیز یه همون ، باشه-مهبد

 انعق جواب دنبال ذهنم توی داشتم ، بگم باید چی جوابش در نمیدونستم

 ...اومدم خودم به مرد همون صدای شنیدن با که میگشتم ای کننده



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  251  

 !میای قوی نظر به ، منطقیه+

 ظرن به" با چینیشو مقدمه که بگه میخواست چی ، کردم نگاهش بهت با

 !بود؟ کرده شروع" میای قوی

 : گفت و زد پوزخندی مهبد

 !ادامش؟ خب-مهبد

 ...داد تکون سرشو و چسبوند هم به خاصی حالت با دستاشو

 نمیگم؟ درست ، سیگار و الکل حد از بیش مصرف+

 ، دادم فشار دستم کف ناخونامو و دادم قورت سختی به دهنمو آب

 !بشنوم نمیخواستو دلم که چیزی نمیخواستم

 !بگو تهشو-مهبد

 و داد باال ابروهاشو باشه خورده بر بهش مهبد حرف این که انگار مرد

 : گفت

 !میشه درمان ، نیست نگرانی جای البته ، حنجره سرطان...خب خیلی+

 ...کردم حس شدت به زانوهامو آخر در و هام شونه ، دستام لرزش

 نیمه و نصفه زندگی سر بالیی چه ، شدم آه سراپا و شد سست بدنم تموم

 !بود؟ اومده ام

 !نه؟ ، بود آخر تیر این

 و کشید دستش توی دستمو که بود کرده حس تنمو لرزش مهبد انگار

 ...داد تکون سرشو

 !ممنون ، خب خیلی-مهبد

  ؛ دوختم صورتش به بارونیمو چشمای
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 داشت؟ تحمل چقدر مگه آدم یه

 میشد مگه اما نده بروزشون و کنه پنهون درداشو که بود مرد اونقدری

 !نیاره؟ کم که

 وقتی فقط میرم راه دارم چجوری و پام سر انرژی چه با که نمیدونستم

 از گوشیش درآوردن برای بیمارستان حیاط ی محوطه توی مهبد که

 ...افتادم زمین روی اراده بی کشید پس دستم میون از دستشو جیبش

 هک بازوهاشو ، کرد بغلم هوا بی و زد زانو کنارم نگرانی با بالفاصله

 بلند هقم هق صدای و دادم دست از طاقتمم ذره یه همون کرد حلقه دورم

 ...شد

 : گفت گوشم زیر آروم

 میکنی؟ گریه اینجوری که چیشده مگه ، عزیزم باش آروم-مهبد

 چرا آخه ، خدایا ، شدم تر طاقت بی دیدنش با و کردم نگاهش بغض با

 !مهبد؟

 جلب خودم به مردمو توجه که بودم کرده گریه حالت همون توی انقدر

 !بود؟ مهم مگه اما ، بودم کرده

 داشتن؟ خبر بود من ی سینه توی که دردی از اونا مگه

 !لعنتی؟ پی   در پی زخمای این دارن درد چقدر که میدونستن مگه

 لمتعاد حفظ برای دستشو ، کرد بلندم جام از و کرد حلقه دورم دستاشو

 : تگف آروم میکشید جلو امو رفته عقب شال که حینی و گزاشت پشتم

 ...نیاز باش آروم-مهبد

 : گفت خنده با و کرد اشاره سرش به بعد و

 چرا؟ میکنی گریه ، بخند و ببین منو کچل سر-مهبد



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  252  

 : گفتم بغض با و کشیدم چشمام روی دستمو

 ...بشه چیزیت الل زبونم اگه میمیرم من-

 : زد لب و کرد تصنعی اخم

 ات نیمه و نصفه زبون همین عاشق من داری زبونت به چیکار-مهبد

 ...شدم

 ادامه خنده با و برگشت سمتم بعد و گرفت ازم لحظه چند برای روشو

 : داد

 !؟ میشه چیزیشون که میخوره آدمایی به من ی قیافه اصال-مهبد

 ...کردم نگاهش بهت با

 خب؟ ، نشه هیچیم میدم قول ، نکن نگاهم هم اونجوری-مهبد

 ، بودم نگران اندازه بی ، گرفتم دستام میون صورتمو و گزیدم لبمو

 ...بود ترسیده بدجوری چشمم

 !چیکار؟ میخواستم مهبدو بی دنیای من میشد چیزیش اگه

 : گفت اطمینان با و برداشت صورتم روی از دستامو

 !منو ببین ، نیاز-مهبد

 …کردم نگاهش لرزونم چشمای با

 !فهمیدی؟ ، نمیمیرم نگیرم زندگی این از سهممو تا من-مهبد

 : گفتم و دادم قورت بغضمو

 ...جون از دور-

 : گفت گوشم زیر و کرد بلند تاکسی برای دستشو
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 به یدنرس برای سختیو روزای باید ، باشیم قوی خیلی باید تو و من-مهبد

 ...بگذرونیم خوشبختی

 اما میکردن آرومم حرفاش ، کردم نگاهش چشمی زیر و ورچیدم لبامو

 !ترسناک حس یه ، میکرد اذیتم دلم ته چیزی یه بازم

 : گفتم آروم و دوختم چشم نیمرخش به

 !نمیکنه؟ درد سرت-

 ...زد لبخندی و برگشت سمتم

 ...نباش نگرانم ، نه-مهبد

 هب برگشتن از میترسیدم ؛ دادم فشار هم روی لبامو و دادم تکون سرمو

 !ویال

 برمیگشتم؟ باید چجوری اصال

 میکردم؟ نگاه شیرین عمه چشمای توی رویی چه با

 ...بدونن مقصر منو میدادم حق ولی نداشتم تقصیری که هرچند

 ویال هک خیابونی به کی که نفهمیدم اصال و بودم خیاال و فکر همین توی

 !رسیدیم بود واقع توش

 و شدم پیاده ازش تبعیت به ، شد پیاده و کرد حساب رو کرایه مهبد

 !شم دور ازش قدمی اینکه بدون ، ایستادم کنارش

 میزاشتم؟ تنهاش باید چطوری

 !برام بود مرگ

 : گفت که کردم نگاهش مردد

 !نمیفتی؟ راه چرا پس-مهبد
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 ...شدم زیر به سر و کشیدم آهی

 عمه با میترسم هم طرف یه از ، بزارم تنها تورو نمیتونم طرف یه از-

 ...شم رو به رو اینا

 ...شنیدم گوشم کنار جدیشو صدای

 !کنم حجت اتمام باهاشون میخوام ، تو میام منم-مهبد

 ...کردم نگاهش ترس با

 ...من خاطر به اونم بشه توهین بهت بازم نمیخوام ، مهبد نه-

 ...افتاد راه ویال سمت و کشید دستمو

 !دیگه سال ده چه دیگه روز ده چه االن چه ، بریم باید که راهیه-مهبد

 ...نمیخوام من ولی-

 : گفت میفشرد آیفونو زنگ که همونطور و کرد قطع حرفمو

 !نباش نگران-مهبد

 ...دوختم چشم دیوار کنج به و گزیدم لبمو

 !مهبد سرم پشت و شدم وارد من اول ، کرد اشاره بهم شد باز که در

 !غرور با مهبد ، ترس با من ، افتادیم راه ورودی در سمت

 یتو اونم بابا دیدن با که بودم نکرده طی حیاطو از زیادی مسافت هنوز

 سلب ازم حرکتی هر توان و زد خشکم جام سر ویال همین در چارچوب

 !شد

 !میکرد؟ چیکار اینجا
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 در چه که میدونستم خوب و میکرد نگاهم نشسته خون به چشمای با

 رحضو میکرد گرم دلمو که چیزی تنها شرایط این توی حاال و انتظارمه

 ...بود مهبد

 ، رفت بابا سمت و افتاد راه من از جلوتر که شد حالم متوجه انگار مهبد

 دل و ودمب بیفته این از بعد بود قرار که اتفاقایی نگران ، بودم نگرانش

 ...نبود دلم تو

 : گفت بهش رو و فشرد دستش توی رو بابا ی شده خشک دست

 …دیدنتون از خوشحالم ، نیما آقا سالم-مهبد

 : گفت عصبانیت با و زد پس شدت به دستشو بابا

 مهدی حاج پسر که حیف ، نیستم خوشحال دیدنت از اصال من ولی-بابا

 !حیف ،

 درآوردم پام از کفشامو ، رفتم سمتش و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 : زدم لب میلرزید وضوح به حاال که صدایی با بهش رو و

 ...بابا سالم...سلـ-

 سرامیکای روی خودمو و اومدم خودم به خوردم جانبش از که سیلی با

 و فتگر دستشو مهبد که برداره خیز سمتم خواست ، کردم پیدا ویال کف

 : گفت عصبانیت با

 !نیما آقا-مهبد

 شمچ بودن نشسته داخل که جماعتی به و دادم بیرون بریده بریده نفسمو

 ؛ دوختم

 !مهدی حاج ، خانوم مهناز ، گندم

 بود؟ خبر چه اینجا
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 : گفت و داد هل عقب به مهبدو بابا

 حتراما به ، نشسته اینجا بابات که کن شکر خداتو برو ، پسر برو-بابا

 !برو و بردار جونتو ، نمیگم بهت چیزی اون

 داشت بازم مهبد ، بودن کرده پیدا هام گونه روی خودشونو راه اشکام

 ...میشد تحقیر من بخاطر

 باورم ، بودن بابا حرفای شاهد و بودن نشسته تفاوت بی جماعت اون

 ...نمیشد

 هیچ هک نگین دخترتون به ولی بگین من به ، نداره عیبی ، بگین-مهبد

 خدایی همون به ولی دخترتونین نگران پدرین دارین حق ، نداره گناهی

 !جهنمه خود کردین درست براش که زندگی این میپرستینش که

 ...پاشدم جام از و زدم زل مهبد به بغض با

 : زد داد و داد هلش عقب به عصبانیت با بابا

 ، برو و بکش راهتو ، نداره ربطی هیچ تو به بهشتش و جهنم-بابا

 !نشکنم مهدیو حاج پسر حرمت و دارم نگه حرمت میخوام

 با و رسوند بابا به خودشو بلند قدمای با و پاشد جاش از مهدی حاج

 : گفت جدیت

 !باش راحت ، نیماجان ندارم پسری هیچ من-مهدی حاج

 چشم همه این جلوی میتونست چطور ، زدم زل مهدی حاج به بهت با

 کنه؟ خفیف و خار اینجوری پسرشو تنها

 ...داد تکون سرشو و زد تلخی لبخند مهبد

 چون داره ربط من به جهنمش و بهشت ، نمیرم نیما آقا نمیرم-مهبد

 ...کردین درست براش که آتیشی تو نمیزارم ، خاطرخواهشم
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 خورد مهدی حاج از که سیلی با که بود نکرده تموم جملشو هنوز

 ...کرد سکوت

 ...گزاشتم دهنم جلوی دستمو و کشیدم هینی

 !شکست مهبد غرور مثل درست دلم

 که اینه مهم ، نگرفته جلوتو کسی کنی خاطرخواهیشو ابد تا میتونی-بابا

 !نمیداد بله شایان به وگرنه نیست تو با اون دل

 : گفتم بابا به رو گریه با و دوختم چشم مهبد ی شده جمع صورت به

 مگه نشونده؟ عقد ی سفره سر جوری چه منو شایان که میدونی مگه-

 میزنی؟ حرف دلم از حاال که کرده چیکار من با عوضی اون که میدونی

 جلوت االن که مردیه همین پیش من دل کجاست؟ دلم بدونی میخوای

 !وایساده

 این ویت نمیتونستم ولی کندم خودمو گور حرفا این گفتن با که میدونستم

 …بزارم تنهاش مسیر

 : گفت و کشیدش پشت از مهبد که برداره قدم سمتم خواست بابا

 !کنی اذیتش بخوای که شی رد من جسد روی از مگه-مهبد

 ...دوخت بهش عصبیشو نگاه و برداشت قدم سمتش مهدی حاج

 ...دهنت از تر گنده حرفای بعد هستی کی بیار یادت اول-مهدی حاج

 : گفت بهش رو آلود اشک چشمای با و کرد قطع حرفشو خانوم مهناز

 !کنی حرمت بی این از بیشتر بچمو نمیزارم ، دیگه بسه-مهناز

 ...رفت سمتش و زد پوزخندی مهدی حاج

 کنم؟ حرمتش بی من که داره هم حرمتی-مهدی حاج
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 ، بودن کرده جلب خودشون به همرو متعجب نگاه عجیبشون رفتارای با

 با و دز نیشخندی مهبد اینکه تا بود رفته فرو سنگینی سکوت توی جمع

 : گفت درمیومد چاه قعر از انگار که صدایی

 ، بدونن همه بزار ، میگم خودم اینبار ، من مادر بترسی نمیخواد-مهبد

 که اینه مهم کنه فکر راجبم میخواد دلش که هرجوری هرکی بزار

 !نمیزاره تنهام حقیقت این فهمیدن با مهمه واسم که کسی تنها مطمئنم

 ...اومد سمتم و دوخت من به نگاهشو

 !بگه؟ میخواست چی ، زدم زل بهش بهت با

 !بود؟ ترسیده چی از خانوم مهناز

 : داد ادامه و کرد جمع به رو

 !نیستم مهدی حاج پسر من-مهبد

 !میگفت؟ داشت چی ، کردم نگاهش ناباوری با

 هق میون و گزاشت دهنش جلوی دستشو و اومد سمتش خانوم مهناز

 : گفت هقش

 ...نزن حرف ، مهبد نزن حرف ، هیس-مهناز

 : زد داد و زد پسش عصبانیت با مهبد

 صیغه مادرم با ازدواج قصد به که کارگری ، کارگرم یه پسر من-مهبد

 !میمیره ازدواجشون موعد رسیدن از قبل و میکنه

 ...شکستم و دیدم چشماش توی اشکو نم

 هادام حرفشو که داشت سعی و بود پیچیده ویال توی هاش سرفه صدای

 ...بده
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 قبولم فرزندی به سال همه این که مهدی حاج...نکنه درد...دستت-مهبد

 ...کردی

 ...زد زانو زمین روی و گفت اینو

 : زدم لب نگرانی با و افتادم زانوهام روی کنارش

  خوبی؟ مهبد مهبد؟-

 ...دویدم آشپزخونه سمت که گرفت جلوم دستشو

 هلحظ این توی حسم تنها و نمیفهمیدم هیچی و بود گرفته شدت گریم

 ...بود ترس

 ...گرفتمش سمتش و رسوندم بهش آب لیوان با خودمو

 ...کشید سر و گرفت دستم از

 ...شد خارج ویال از و انداخت نگاهی مهدی حاج به گریه با خانوم مهناز

 : گفت من به رو و داد تکون سری شیرین عمه

 ی یغهص میگم بهش ، بیرون بیاد بچم بده رضایت بره بگو بهش-شیرین

 ...کنه باطل فردا همین بینتوتو

 زد لب حالش همون با مهبد بدم بهش جوابی تا کنم فرصت اینکه از قبل

: 

 !میدم رضایت بعد میکنه باطل رو صیغه اول-مهبد

 سکوت و نگفت چیزی دیگه شیرین عمه که بود جدی انقدر لحنش

 ...کرد

 : گفت گندم به رو و انداخت بهم نگاهی اعتنا بی بابا

 …نیست ما جای دیگه اینجا پاشو ، گندم پاشو-بابا
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 راه در سمت ، کرد سرش چادرشو و پاشد جاش از خواسته خدا از گندم

 و انداخت من به نگاهی نیم بابا ، شد خارج در از بابا از زودتر و افتاد

 : گفت میشد خارج در از که حینی

 !بمونه یادت اینو ، ندارم نیاز اسم به دختری دیگه من-بابا

 ورد مهبد چشم از انگار و چکید پلکم ی گوشه از ناخودآگاه اشکی قطره

 : گفت نشنوه دوتا خودمون جز کسی که طوری آروم که نموند

 ...نیازم باش آروم-مهبد

 ...بودن شده بیرحم حد از زیاد آدما این ، بود شکسته دلم

 : زد لب و ایستاد سرم باالی ، اومد سمتم و پاشد جاش از شیرین عمه

 کارو االن همین بریم پاشین ، ندارم بچمو از دوری طاقت من-شیرین

 ...کنیم یکسره

 ...انداختم نگاهی مهبد به و دادم قورت دهنمو آب

 ...شبه نصف که االن-

 : گفت که شنیدم سرم پشت از محمدو عمو جدی صدای

 ...نداره اشکالی ، بازداشتگاهه-محمد عمو

 ...پاشد جاش از و داد تکون سری مهبد

 !صیغه کردن باطل اول پس-مهبد

 ...رفت در سمت و داد تکون سری شیرین عمه

 در به و گرفتم فاصله مهبد از ، بودیم نشسته محمد عمو ماشین توی

 ودنب نشسته جلو این که دونفری چشم جلوی و االن فاصله این ، چسبیدم

 !بود الزم
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 ...بودم نگرانش ، بود مهبد روی چشمیم زیر نگاه

 : گفت و کرد ما به رو محمد عمو رسیدیم که بازداشتگاه به

 ...میزنیم صداتون ، بشینین فعال شما-محمد عمو

 سمت و شدن پیاده شیرین عمه همراه ماشین از که داد تکون سرشو مهبد

 ...رفتن بازداشتگاه در

 ؛ ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم

 حاضر حال در اما بود شیرین خواب یه عین واسم شایان از شدن رها

 !باشم خوشحال نتونم که بودن زیاد انقدری دردام

 هب تن راحتیا همین به شایان که نمیشد باورم ، زدم گره هم توی دستامو

 اومد ماشین سمت دقیقه چند از بعد محمد عمو که وقتی و بده جدایی

 !"تو بیاین" از غیر بودم هرچیزی شنیدن منتظر

 : زدم لب و دوختم چشم بهش تعجب با

 شد؟ راضی-

 ...برگشت بازداشتگاه در سمت و داد تکون سرشو

 هب ، شد پیاده و کشید در سمت دستشو که انداختم نگاهی نیم مهبد به

 ...افتادم راه سرش پشت و شدم پیاده ازش تبعیت

 وقتی که بود کرده هماهنگ در دم مامورای با قبل از محمد عمو انگار

 ...ندادن نشون خودشون از واکنشی شدیم رد کنارشون از

 روی به رو زیر به سر و شدم اتاق وارد شیرین عمه صدای شنیدن با

 !نیاوردم باال دیدنش برای سرمو حتی و نشستم شایان

 دیدنش با شایان که بود مونده اتاق از بیرون محمد عمو اصرار به مهبد

 ...نیفته لج ی دنده روی



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  262  

 : گفت ای غمزده لحن با من به رو شیرین عمه

 ...کن شروع-شیرین

 !بگم چی باید که بود گفته بهم شیم اتاق وارد اینکه از قبل

 زیر و گفتم لرزونم صدای با مو به مو بودو داده یاد بهم که حرفایی

 ...کردم نگاهش چشمی

 ...داشت بغض رنگ صداش و بودن قرمز چشماش

 بعد و گفت هم سر پشت نمیدونستمو معنیشونو حتی که عربی های جمله

 ...رفت بیرون اتاق از کنه نگاهم اینکه بدون شدنش تموم از

 ...مداشت احتیاج بیشتر دلسوزی این به خودم حاال اما میسوخت براش دلم

 رمباو بود گرفته شکل بهش نسبت دلم توی که دلسوزی حس وجود با

 نمی خودم پوست توی بابت این از و شدم راحت دستش از که نمیشد

 !گنجیدم

 تپش از مهبد صدای شنیدن با که بودم ایستاده بازداشتگاه حیاط توی

 ...برگشتم سمتش سرم

 : گفت بهم رو لبخند با و کشید دستمو

 کوه مثل تهش تا خودم که بدون اینو ولی رفتن همه که درسته-مهبد

 !پشتتم

 !پردرد هرچند ، زدم لبخند و دادم تکیه بازوش به سرمو

 ...نشستیم ماشینش توی

 : گفت و برگشت سمتم که کشیدم آهی و دادم فشار هم روی چشمامو

 عوض بهم حست ، نیستم مهدی حاج پسر من فهمیدی که حاال-مهبد

 نشده؟
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 اون حالش اون با که پیش ساعت چند یاد به و کردم نگاهش بهت با

 ...کردم بغض میزد حرفارو

 شه؟ عوض باید حسم چرا ، نه-

 !نمیدونستمش که مقصدی به ، افتاد راه و کرد روشن ماشینو

 خیلی ساده کارگر یه پسر با مهدی حاج پسر شخصیت...باالخره-مهبد

 نه؟ ، داره فرق

 : زدم لب و کردم نگاهش اطمینان با

 رمندا خدابیامرزت بابای پسر یا مهدی حاج پسر شخصیت به کاری من-

 ...مهبد دارم قبول هستیو که همونی من ،

 : دادم ادامه و زدم لبخندی

 مهدی حاج پسر چه حاال باشی تو که ام مهبدی عاشق وجودم تموم با-

 !ای دیگه کس هر پسر چه

 : گفت لبخند با و شد نگاهم مسخ

 ...نکن دیوونم دیگه خب خیلی-مهبد

 ...انداختم پایین سرمو و زدم لبخندی نیمچه

 : مزد لب و دوختم چشم روم پیش ی جاده به که بود گذشته ای دقیقه چند

 میریم؟ کجا-

 !بریم؟ کجا...خونه-مهبد

 ...اومد ناآشنا واسم یکم خونه لفظ

 خونه؟-

 ...زد لبخند و کشید سرش روی دستشو
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 !میزد لبخند چقدر روزا این

 !میکنه؟ چیکار من دل با لبخندش که میدونست

 بریم که میکنم راضی باباتو شده که هرجوری فردا...خونمون-مهبد

 !محضر

 تمداش شک اما میشد آب دلم توی قند شنیدنشم از ، کردم نگاهش بهت با

 ؛ شه راضی راحتیا این به بابا که

 دیگه گفت آدم همه اون جلوی که شبی از بعد روز یک درست اونم

 !نداره من اسم به دختری

 که میزدم حرف باهاش گاهی و بود نیمرخش به چشمم تهران خود   تا

 !خیلی ، بودم نگرانش ، نبره خوابش

 !تمنمیدونس واقعا ، برسیم کجا به قراره نوپا درد این با که نمیدونستم

 شدم یادهپ ازش تبعیت به کرد پارک ماشینو که آپارتمانش پارکینگ توی

 …میشناختم اینجارو موندم مهبد پیش که شبی اون سری صدقه از ،

 : زد لب خستگی با و کشید دراز کاناپه روی

 ...عزیزم بخوابی خوب ، بلدی که جاتو-مهبد

 ...انداختم نگاهی سرش به و شدم نزدیکش

 بیارم؟ برات نمیخوای چیزی خوبی؟-

 ونخش یه خواست و درآورد جیبش توی از سیگارشو ی جعبه و زد لبخند

 گرفتم شدست از پاکتو و کشیدم سمتش نگرانی با دستمو که بکشه بیرون

 : گفتم بگه چیزی کنه فرصت اینکه از قبل و

 خودت مواظب خیلی پس ندارم هیچکسو تو جز االن من ، مهبد نه دیگه-

 !باش
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 راه خواب اتاق سمت و شدم رد کنارش از وقتی و بود شده نگاهم مسخ

 :  زد لب افتادم

 ...کنار میزارم عشقمون بخاطر کنیو فکرشو که هرچیزی-مهبد

 ...رفتم صدقش قربون دلم توی و زدم لبخند

  ؛ رفتم سمتش و برداشتم تخت روی از رو بالشی و پتو

 ...انداختم روش مالیمت با پتورو و گزاشتم سرش زیر آروم بالشو

 ...بخیر شب ، کن صدام خواستی چیزی-

 ...داد تکون سرشو

 شب ، بهتریه روز فردا که باش مطمئن ، نباش هیچی نگران-مهبد

 ...بخیر

 ...کشیدم هام ریه به وجودم تموم با عطرشو و کشیدم دراز تختش روی

 عذاب اون از و رفته کنار زندگیم از شایان ی سایه که نمیشد باورم

 ...کردم پیدا نجات

 چشماش به نگاهمو و کردم باز چشمامو گرمش صدای شنیدن با

 ...دوختم

 : گفت و خندید بازم چشمای دیدن با

 !نخواستیم خوابالو عروس-مهبد

 ...گرفتم ازش رومو و کردم ریز چشمامو

 !میرم میشم پا االن پس باشه-
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 بازم خواستم ، گردوند برم خودش سمت و گزاشت بازوم روی دستشو

 همون توی اخمش دیدن با که کنم قهر شوخی به و بگیرم ازش رومو

 !زد خشکم حالت

 !ی؟فهمید ، نداریم هم شوخیشو حتی ، نیست قشنگ شوخیشم حتی-مهبد

 : زدم لب بهت با میشدم نیمخیز جام سر که درحالی و دادم تکون سرمو

 ...بود شوخی فقط ، آره-

 ...گرفت سمتم دستشو و رفت پایین تخت ی گوشه از

 !دارم خبر بده مژدگونی-مهبد

 ...رفتم پایین تخت روی از و گرفتم دستشو

 !خبری؟ چه-

 !مژدگونی اول-مهبد

 : گفتم خنده با

 میخوای؟ چی-

 : گفت میزد موج توش بدجنسی که لحنی با و خندید

 !بوس-مهبد

 ...رفتم بهداشتی سرویس سمت و کردم ول دستشو

 !قهرم ، خبرتو نمیخوام اصال-

 : گفت و کشید پشت از دستمو

 نمیفهمی هم جدیو و شوخی بین فرق تو هستی خنگی عروس چه-مهبد

 !میکنم؟ بوست االن من کردی فکر! حتی

 : داد ادامه خنده با که کردم نگاهش تعجب با
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 !باشه راحت خیالمم که دیگه ساعت سه دو واسه میزارمش-مهبد

 !زد دامن تعجبم به حرفش این

 : گفتم شوخی به و گزاشتم پیشونیش روی دستمو

 نداری؟ تب مهبد؟ خوبی-

 !داد تکون سرشو

 !طبیعیه بکنم اگه تبم شرایط این توی ، نمیدونم-مهبد

 : زدم لب طاقت بی اینبار

 !شرایط؟ کدوم-

 وقت دیگه ساعت یه واسه ، کرد قبول کردم صحبت بابات با-مهبد

 !گرفتم محضر

 : زدم لب شک با و شدم نگاهش مسخ

 میگی؟ جدی-

 : گفت میرفت آشپزخونه سمت که همونطور

 !میکنم؟ عروس عروس دارم حاال تا صبح از که چی پس-مهبد

 ...رفتم دنبالش و زدم لبخند ناخواسته

 شد؟ راضی جوری چه-

 ...داد تکون سرشو و گزاشت میز روی دستشو توی فنجون تا دو

 !میشه دیرمون داره ، زیاده حرفا این واسه وقت-مهبد

 ...آرایش لوازم نه لباس نه ، نداشتم همراهم هیچی ، ایستادم آینه جلوی

 : گفت بهم رو و شد اتاق وارد مهبد که میرفتم کلنجار خودم با داشتم
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 ...خرید میریم راه تو ، بپوش لباساتو همین فعال-مهبد

 ...شدم موهام بستن مشغول و دادم تکون سرمو

 نتری خوشبخت انگار مینشستم که کنارش ، کردم نگاهش زیرچشمی

 !بودم دنیا دختر

 تمخواس و شدم پیاده ، شد پیاده و داشت نگه ماشینو بوتیک یه در کنار

 ...برداشت قدم مغازه سمت و کشید دستش توی دستمو که بردارم قدم

 تاقا توی همونجا و گرفتیم لباس دست چند خودش ی سلیقه و اصرار به

 ...کردم عوض لباسامو پرو

 ...داشتم دوست سلیقشو ، انداختم نگاهی تنم توی ای قهوه پالتوی به

 وقتی که میریم ماشین سمت کردم فکر مغازه از اومدن بیرون از بعد

 : زدم لب کشید دیگه ی مغازه یه سمت دستمو

 ...نشه دیر میریم؟ کجا-

 !نگیریمشون؟ ، دادم سفارش صبح هارو حلقه-مهبد

 ؛ افتادم شایان ی حلقه یاد

 و گم کجا آخر ی دفعه نمیومد یادم حتی که بودم بیزار ازش انقدر

 !کردم گورش

 قراره اباب که نمیدونستم ، نشستم مهبد کنار صندلی روی لرز و ترس با

 ...کنه رفتار باهام جوری چه

 ...بودیم بابا منتظر فقط حاال و بودن مهبد دوستای از شاهدا

 : زد لب گوشم کنار که دید استرسمو انگار مهبد

 ...نباش نگران-مهبد



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  269  

 ...دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 !دمشدی سیاهپوش پا تا سر و برگشتم سمتش در لوالی صدای شنیدن با

 : گفت بدی لحن با و رفت عاقد سمت احوالپرسی و سالم بدون

 کنم؟ امضا باید کجارو من-بابا

 : گفت و داد تکون سری تعجب با عاقد

 !نشده وقتش فعال ، آقا کنید صبر+

 ...کرد عقد ی خطبه خوندن به شروع و گفت اینو

 اب چون میگرفتم آرامش عاقد حرفای ی کلمه به کلمه شنیدن از اینبار

 دوستش وارد دیوونه که کسی کنار خوردن ابد به حرفاش تک تک

 ...میشدم تر نزدیک داشتم

 تمگف ای بله عاقد جواب در بابا عصبی و شده جمع صورت به توجه بی

 ...انداختم پایین سرمو و

 واقعی چون بود تر داشتنی دوست سکوت این ، خلوت جمع این اینبار

 !بود

 اب و اومد سمتم عقدنامه امضای از بعد بابا و کرد تموم کارو مهبد ی بله

 : گفت خاصی خشم

 از ، اومدم خونوادم روی از ننگت ی لکه کردن پاک واسه فقط-بابا

 !داشتی پدری روز یه که ببر یادت

 رد سمت بود زده رقم من برای که خرابی حال به توجه بی و گفت اینو

 ...رفت
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 به نشد بسته صدای شنیدن با بود عاقد از کردن تشکر مشغول که مهبد

 همب نگرانی با و اومد سمتم خراب حال این توی دیدنم با و برگشت عقب

 : گفت آروم و کشید دستش توی دستمو ؛ دوخت چشم

 نداریم؟ هیچکسو خودمون جز دیگه تو و من نگفتم مگه-مهبد

 : زدم لب بغض با و دوختم چشم دستش توی ی عقدنامه به

 بریم؟-

 ...کشید دستمو و فشرد هم روی چشماشو

 هارو هحلق پاکت و کشید داشبورد سمت دستشو که نشستیم ماشین توی

 ...گرفت دستش توی

 خودش سمت دستمو و درآورد جعبش از منو مال که دوختم چشم بهش

 ؛ کشید

 متس دستمو و کرد دستم رو حلقه که شدم خیره بهش کمرنگی لبخند با

 ...کشید لباش

 : گفت و زد بوسه دستم پشت

 مال جوره همه دیگه تو چون میکنه فرق چیز همه امروز از-مهبد

 ...منی

 : داد ادامه تری جدی لحن با که دادم قورت امو شده تشدید لبخند

 نمیخواد دلم چون باش حساسیتام مواظب ، نیاز حساسم من-مهبد

 ...شم بد یکی تو برای هیچوقت

 ...زدم محوی لبخند و کردم بسته و باز اطمینان با چشمامو

 شتو از حلقشو ، کردم بازش اشتیاق با و گرفتم ازش رو حلقه پاکت

 ...کردم دستش و کشیدم بیرون
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 : گفتم ای بچگونه حالت با و گزاشتم چپش دست روی چپمو دست

 ست؟ گنده دستت انقد تو چرا-

 ...داد تکون سرشو و خندید

 !نمیبینی؟ ، م گنده خودمم چون-مهبد

 !نداری؟ نسبتی گریزلی خرس با-

 !زنمه ، چرا-مهبد

 ...شنیدم خندشو بلند صدای که گرفتم ازش رومو و کردم ریز چشمامو

 !نداریما قهر-مهبد

 ...برنگشتم سمتش اما بود گرفته خندم

 ...یدپیچ ماشین فضای توی تلفنش زنگ صدای که بگم چیزی خواستم

 از بعد و دوخت چشم صفحش به متعجب و داشت برش جیبش توی از

 ...کرد وصل تماسو لحظه چند

 !بکنی؟ ما از یادی دادی اجازه مهدی حاج چطور ، عجیبه-مهبد

 و ترس صورتش شدن جمع دیدن با که دوختم چشم بهش کنجکاوی با

 ...افتاد جونم به دلهره

 !؟...چی-مهبد

 : زدم لب و گزاشتم بازوش روی دستمو نگرانی با

  مهبد؟ چیشده-

 ویر گوشیشو و گفت ای باشه رفتش تحلیل صدای با لحظه چند از بعد

 ...گزاشت صندلی

 : گفتم دلهره با ، میکرد بیشتر ترسمو صورتش حالت
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 افتاده؟ اتفاقی عزیزم مهبد؟-

 : زد لب ای گرفته صدای با ، دیدم چشماش توی اشکو نم

 ...مهناز-مهبد

 : گفتم و کشیدم دندونم زیر لبمو

 !افتاده؟ براش اتفاقی-

 : گفت میزاشت گاز روی پاشو که حینی و کرد روشن ماشینو

 ...کرده خودکشی-مهبد

 ینهمچ که نمیشد باورم ، نگفتم هیچی دیگه و گزاشتم دهنم روی دستمو

 ...باشه کرده کاری

 !بود؟ مهبد برای دردا این ی همه چرا ، زدم زل بهش نگرانی با

 گریه اون که این ، کردم پاک اشکامو و کشیدم صورتم روی دستمو

 !بود بد چقدر نمیکرد

 خودش؟ تو بریزه میخواست کی تا

 بیاره؟ دووم اینجوری میتونست کی تا

 ایطشر این توی هرکسی ، نگم چیزی و کنم سکوت فعال میدادم ترجیح

 ...داشت احتیاج سکوت به

 اومده اینجا زیاد قبال ، کرد پارک ماشینو مهدی حاج ی خونه در کنار

 ...میشناختمش خوبی به و بودم

 ارد خبر دیر چقدر مهبد ، بودن شده پارک خیابون توی زیادی ماشینای

 ...بود شده
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 رشکنا و کشیدم جلو شالمو ، موند منتظرم در کنار و شد پیاده ماشین از

 ...افتاد راه ورودی در سمت و گرفت دستمو که ایستادم

 این ، میکرد نگرانم این و میشنیدم کشیدشو و بلند نفسای صدای

 !نبود؟ طوفان از قبل آرامش آرامشش

 و شدم خودمون روی زیادی چشمای چرخیدن شاهد شدیم که خونه وارد

 محیارو غریبه همه این میون ، انداختم تر پایین سرمو خاطر همین به

 نگاه من به که همونطور و اومد پایین ها پله از زاری حال با که دیدم

 : زد لب میکرد

 بدون من حاال شد؟ سرمون به خاکی چه دیدی نیاز؟ چیشد دیدی-محیا

 !کنم؟ چیکار مامانم

 بودم داده دست از مامانمو تازه خودم که روزی یاد و شد تازه دلم داغ

 آغوشم توی که همونطور و برداشتم قدم سمتش اراده بی ، افتادم

 : گفتم گریه با میکشیدمش

 االن خدابیامرزت مامان که باش مطمئن ، باش آروم بشم قربونت الهی-

 ...ببینه حال این توی رو تو نمیخواد دلش

 و اومدم خودم به مهبد بلند صدای شنیدن با که کنم آرومش داشتم سعی

 ...دیدمش مهدی حاج کنار

 ...میرفت آسمون تا بلندش صدای و بود ایستاده ها پله باالی

 ...افتاد راه دنبالم حالش اون با هم محیا که دویدم سمتش وحشت با

 ییتو یا کشتمش من عوضی؟ ی مرتیکه کشتمش من کشتمش؟ من-مهبد

 میومد چپ که تویی یا کشتمش من دادی؟ زجرش سال همه این که

 تو ای کشتمش من سرش؟ تو میکوبیدی کذاییو ازدواج اون میرفت راست

 !بکشمش؟ کنم وقت که من پیش بیاد میزاشتی اصال ها؟ ،
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 که برداره خیز سمتش خواست ، بود شده تبدیل هق هق به بغضم

 : زدم لب و کشیدم بازوشو

 ...مامانت بخاطر ، بسه توروخدا مهبد-

 و زد پوزخندی بود نشده کم خونسردیش از ای ذره که مهدی حاج

 ...داد تکون سرشو

 !حرومزاده این کنه خالی هاشو عقده بزار ، بگه بزار-مهدی حاج

 تمشکس مهبد جای به و شدم زده بهت انقدر زبونش از لفظ اون شنیدن با

 و کنه آزاد دستام میون از خودشو کرده وقت کی نفهمیدم اصال که

 !ریخت دلم دیدمش مهدی حاج با گالویز که وقتی و ببره خیز سمتش

 دست مگه اما کردم کشیدنش عقب برای تالشمو تموم و رفتم سمتش

 !بود؟ بردار

 بهشونو شدن نزدیک جرئت کسی که بودن افتاده هم جون به جوری

 …نداشت

 : زدم لب ملتمسانه و گزاشتم کتش ی یقه روی دستمو

 ...بریم پاشو ، بسه من جون ، توروخدا مهبد-

 خونی صورتش ، پاشد جاش از و گرفت ازش اشو نشسته خون به نگاه

 ...میزد نفس نفس مدام و بود شده

 : گفتم نگرانی با و کشیدم بازوشو

 خب؟ ، خونه بریم-

 ...رفت پایین ها پله از و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 ودنوب نشسته اونجا که آدمایی نگاهای و پچ پچ رنگ ، افتادم راه دنبالش

 ...میشناختم
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 ...کشیدمش خونه بزرگ حیاط سمت و کشیدم هم توی اخمامو

 ، ردمک خیسش کمی و برداشتم جیبم از دستمالی که نشست حوض ی لبه

 لبش ی گوشه خونای کردن پاک مشغول مالیمت با و زدم زانو جلوش

 هم لحظه یه من ی گریه و میزد نفس نفس و بود قرمز چشماش ، شدم

 ...نمیومد بند

 : زدم لب میکشیدم دستش روی دستمو که حالی در و نشستم کنارش

 هرچی هرکی بزار نشسته حق جای خدا آخه؟ میشی درگیر باهاش چرا-

 ...بگه میخواد دلش که

 : گفت داری خش صدای با و داد تکیه شونم به سرشو

 ...نمیدونی ، نیاز نمیدونی که تو-مهبد

 و اباب دیدن با و برگشتم عقب به سرم پشت از آشنایی صدای شنیدن با

 اشونواعتن بی نگاه که وقتی زود خیلی اما کنم سالم بهشون خواستم گندم

 !شدم پشیمون دیدم در به

 : گفتم قبل از آرومتر و دادم قورت بغضمو

 ...نداره موندن اینجا ، مهبد بریم-

 ...داد تکون سرشو و زد پوزخندی

 ! نمیکنم خالی براش میدونو ، خونده کور-مهبد

 : گفتم نگرانی با و کشیدم صورتم روی دستمو

 ...نیست درست ، میشه آبروریزی خدا به عزیزم؟ جنگه مگه-

 ...رفت در سمت و پاشد جاش از

 نم و بشه بهش قراره که توهینایی نگران ، حالش نگران ، بودم نگران

 ...نداشتم طاقتشو
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 : گفتم آروم و رفتم سمتش که نشست کاناپه روی

 بیارم؟ آب برات میخوای-

 ...داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 خب؟ ، باش آروم-

 از بیشتر بابا و مهدی حاج نگاهای زیر که گفت نباشی نگران لب زیر

 ؛ رفتم بود نشسته ها پله روی که محیا سمت و نیاوردم طاقت این

 : گفتم ناراحتی با و شدم نیمخیز کنارش

 ...اتاقت تو بریم پاشو-

 ...پاشد جاش از و نکرد مقاومتی که بود بد حالش انقدر

 کنارش اما بودم مهبد نگران اینکه با و خوابوندمش تختش روی

 ...نشستم

 تجربش روزی یه خودمم چون کنم درک االنشو حال و حس میتونستم

 ...بودم محیا از تر ضعیف خیلی شاید که روزی یه ، بودم کرده

 : گفتم بغض با و کشیدم موهاش روی دستمو

 من هآخ ، تو از بدتر شاید حتی ، بود تو مثل حالم رفت مامانم وقتی منم-

 هیچ با مدت یه تا شاید دردشم داره درد خیلی میدونم...بودم بچه خیلی

 …نیستی تنها تو که باشه یادت ولی نگیره آروم چیزی

 :دادم ادامه و زدم پس اشکامو

 زندگی درگیر اونم که بود عمم فقط ، نداشتم هیچکسو اونموقع من-

 !داری منم ، داری داداشتو ، داری باباتو تو ولی بود خودش

 :زدم لب و خندیدم مصنوعی
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 !شدیما فامیل ناسالمتی-

 !داد تکون سرشو و زد لبخندی بدش حال اون میون

 هواشو میتونی که میدونم ، کردی ازدواج مهبد با که خوشحالم-محیا

 !باشی داشته

 ...دادم تکون صورتش جلوی انگشتمو و زدم لبخند

 !ها درنمیاری بازی خواهرشوهر من واسه باشم گفته االن از-

 ...دادم تکون سرمو و پاشدم جام از که کرد ام حواله دستشو و خندید

 بیارم؟ قرص برات میخوای ، نشو وحشی دیگه خب خیلی-

 ...مرسی نه-محیا

 : گفتم و رفتم در سمت

 ...باز شه دعواشون میترسم ، مهبد پیش میرم من پس باشه-

 ...کردم تند پا ها پله سمت و رفتم بیرون اتاق از که داد تکون سرشو

  ؛ نبود خوب اصال حالش و بود شده اضافه جمع به هم خانوم طال

 راحت محیا بابت از خیالمو اومدنش با اما بودم نگرانش که هرچند

 ...کرد

 رفتن قصد باالخره شد تر خلوت جمع که وقتی و بودیم اونجا شب تا

 ...کردیم

 ...گرفت دستاش میون سرشو و نشست کاناپه روی رسیدیم تا

 دیدرص هنوز که چشمایی با ، نشستم کنارش و رفتم سمتش نگرانی با

 : زدم لب و نیاوردم طاقت که کرد نگاهم بود نشده کم قرمزیشون از

 ...مهبد خودت تو نریز-
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 ...داد تکون سرشو و زد نیشخندی

 کنم؟ چیکار-مهبد

 ...کردم باز روش به آغوشمو و گزیدم بغض از لبمو

 ...کن خالی خودتو-

 ...گزاشت سینم روی سرشو و اومد سمتم

 و باال احساس با لحظه چند از بعد و کردم حلقه دورش ظریفمو دستای

 ...نشست دلم توی عالم غم انگار سینش ی قفسه شدن پایین

 الوح این توی دیدنش طاقت حاال ولی کنه گریه که بودم گفته بهش خودم

 داشتم؟

 حملت چقدر ، کشیدم پشتش دستامو و کردم خفه گلوم توی گریمو صدای

 میکرد؟ گریه داشت اینجوری حاال که بود کرده

 حاال که صورتش روی دستمو و اومدم خودم به لباسم خیسی   احساس با

 ...کشیدم نبود معلوم درستی به آغوشم توی

 ...بگردم دورت باش آروم-

 ی گوشه تراس   سمت بالفاصله و گرفت فاصله ازم لحظه چند از بعد

 !رفت سالن

 رفتم؛ سمتش دقیقه چند از بعد و کشیدم چشمام روی دستامو

 ...بود گرفته دستاش میون سرشو و بود ایستاده تراس توی

 !ایستادم جلوش و کردم باز درو طاقت بی

 میکنه؟ درد سرت-

 ...کشیدمش در سمت و گزاشتم پشتش دستمو که گفت ای نه لب زیر
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 ...سرده هوا ، تو بریم-

 ؛ میکشید سوت حد از بیش نگرانی از سرم

 سخی صورت و سر با دقیقه چند از بعد و رفت بهداشتی سرویس سمت

 !برگشت

 : گفتم بهش خطاب و کردم تند پا خواب اتاق سمت

 کجاست؟ ت حوله-

 اسیر دستاش میون لحظه چند از بعد و شنیدم سرم پشت از صداشو

 …شدم

 ...زدم لبخند و چرخیدم سمتش دستاش حصار میون

 خوبه؟ حالت-

 ؛ چسبوند پیشونیم به پیشونیشو و زد لبخند

 ...داشت لغزشی چه امشب نگاهش

 باشه؟ بد حالم و باشی کنارم میشه مگه-مهبد

 که گزاشتم خیسش صورت ی گوشه دستمو و کشیدم راحتی نفس

 ...و کرد نزدیک صورتم به صورتشو

 آغوش توی خودمو و کردم باز چشمامو گوشی آالرم صدای با صبح

 ؛ کردم پیدا مهبد

 ...شدم بلند جام از سختی به و برداشتم کمرم روی از آروم دستشو

 ...میشدم آماده امروز مراسم برای باید اما نبود خوب زیاد حالم

  ؛ شدم واردش حوله به فکر بدون و رفتم اتاق ی گوشه حموم سمت
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 دمیا یادم که جایی تا ، شنیدم درو صدای که بودم گرفتن دوش مشغول

 !بود خواب مهبد

 اب انداختم نگاهی بیرون به الش از که همین و رفتم در سمت حال هر به

 !شدم رو به رو آلودش خواب ی چهره

 ..کشید ای خمیازه و گرفت سمتم دستشو توی ی حوله

 : گفتم لبخند با و گرفتم دستش از

 !بخیر هم تو صبح-

 ...رفت تخت سمت و زد لبخند

 !نشده خیر به هنوز من صبح ولی خیر به تو صبح-مهبد

 ...بستم درو و خندیدم

 تهگرف مهبد با دیروز که لباسایی از دست یه رفتم بیرون که حموم از

 ...بستم موهامو و پوشیدم بودمو

 شبیدار بعد و کنم آماده رو صبحونه دادم ترجیح پس ، بود برده خوابش

 ...کنم

 کنارش و گرفتم پیش در خوابو اتاق مسیر چیدم که رو صبحونه میز

 : گفتم و کشیدم دستش روی نوازشگرانه دستمو ، نشستم تخت روی

 ...پاشو عزیزم ، مهبد-

 : دادم ادامه که نداد نشون خودش از واکنشی

 نمیشی؟ بیدار نفسم-

 ؛ نموند دور چشمم از لبش روی ی خنده

 : گفتم خنده با و کردم ریز چشمامو
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 !برم صدقش قربون من میخواد و بیداره-

 : گفت خنده با ، گزاشت پام روی سرشو و کرد باز چشماشو

 !بدم طالقت باید ، باهوشی زیادی نداره فایده-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و انداختم باال هامو شونه

 ...میکنم بزرگ خودم میبرم هامم بچه ، باشه-

 میرفت حموم سمت که همونطور و شد بلند جاش از ، شد تشدید خندش

 : گفت

 !کنم بزرگ ننشونو بشینم باید اول که برم هات بچه قربون-مهبد

 ...گرفتم فاصله تخت از و ورچیدم لبامو

 میندازی؟ تیکه-

 ...بوسید پیشونیمو و اومد سمتم

 !نداری انداختن تیکه جای که ماهی انقدر-مهبد

 : گفتم میرفتم بیرون اتاق از که همونطور و زدم لبخند

 ...حاضره صبحونه ، بیا گرفتی دوش ، شدم خر-

 هپاش صندلی روی از خواست و کرد تشکر ازم صبحونه خوردن از بعد

 : گفتم تردید با که

 ...امروز مهبد-

 بود؟ رفته یادش یعنی ، کرد نگاهم کنجکاوی با

 میاوردم؟ یادش باید

 ...مامانته مراسم امروز-
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 ؛ دیدم چشم به ابروهاشو شدن جمع

 …رفت اتاق سمت و داد تکون سرشو

 خودم سمت محیارو بازوی و کردم پاک اشکامو دستم توی دستمال   با

  ؛ کشیدم

 ...میکرد تابی بی و بود نشسته مادرش مزار کنار

 حال رقم علی که خانومی طال ، بود خانوم طال دست توی دیگش بازوی

 ...کنه آروم اش مادرانه حرفای با محیارو داشت سعی بدش

 اجح کنار بابارو ، بود شده تر خلوت مجلس و میگذشت ساعتی یه حدود

 ؛ صحبتن مشغول و ایستادن مهبد از دور که میدیدم مهدی

 !بود شده خرد چشمام جلوی چقدر مهدی حاج شخصیت

 تموم اب که مهربونه و شناس وظیفه مردی میکردم فکر اتفاقا این از قبل

 درموردش چقدر که میفهمیدم حاال اما ، بچشه و زن عاشق وجودش

 !کردم اشتباه

 مه توی دستاشو ، نمیرفتن کنار مهبد روی از هم لحظه یه برای چشمام

 ...میکرد نگاه مادرش مزار به غمزده و بود زده گره

 و ایستادم کنارش ، رفتم سمتش و پاشدم جام از محیا شدن تر آروم با

 : گفتم آروم

 !بیارم؟ آب برات میخوای-

 ...نشوند چشماش روی دودیشو عینک و داد تکون سرشو

 ...جلو بکش شالتو ، نه-مهبد

 توی از و گزاشتم بود داده تکیه شونم به که محیا بازوی روی دستمو

 ...دوختم چشم مهبد به آینه
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 ؛ بود کردن فکر مشغول سخت رانندگی حین

 ، هیاهو و شلوغی این توی االن اما بزنم حرف باهاش میخواست دلم

 !بود ممکن غیر

 درست ، رسوندم آشپزخونه به خودمو و خوابوندم تختش روی محیارو

 هم خدمتکار طرفی از و بودن داده سفارش بیرون از ناهارو که بود

 مسئول خودمو حاال که منی که بود هیاهو انقدری بازم اما بودن گرفته

 !نکنم پیدا هم خاروندن سر وقت میدیدم

 هک بودم خدمتکارا از یکی با زدن حرف مشغول حیاط توی ناهار از بعد

 !گرخیدم کلمه واقعی   معنای به سرم پشت از آشنا صدای اون شنیدن با

 لب اراده یب کابوسم یافتن حقیقت با و برگشتم عقب به ناباوری و بهت با

 : زدم

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو... تو-

 !نداشت؟ ترسناک شایان   اون از اثری چرا

 !میکنن؟ چیکار مگه اینجان که کسایی ی همه کنم؟ چیکار-شایان

 : داد ادامه که دادم قورت استرس با دهنمو آب

 خوبی؟ خودت ، کن ولش اینارو-شایان

 : گفتم میرفتم در سمت که همونطور و دادم تکون سرمو

 !خوبم ، ممنون-

 دمب ادامه راهم به خواستم و کردم طی بهش نسبت توجه بی رو پله اولین

 : گفت ای بازدارنده صدای با که

 ...من...من...نیاز-شایان

 ...دوخت چشم سرم پشت به آشکاری حرص با و کرد مکث
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 تدرس اونم و حالت اون توی مهبد دیدن با و گرفتم نگاهشو رد تعجب با

 !اراده بی ، ترسیدم سرم پشت

 : گفت بهم رو تندی لحن با و کشید هم توی قبل از بیشتر اخماشو

 !تو برو-مهبد

 : زدم لب نگرانی با

 ...مهبد-

 هلم در سمت و گزاشت پشتم دستشو که بدم ادامه حرفمو خواستم و

 …داد

 ، افتادم راه آشپزخونه سمت بود نشسته دلم توی که نگرانی وجود با

 !شم نما انگشت چشم اینهمه جلوی نمیخواستم

 فاقات اون بعد از که مهبد که بودن رفته همه دیگه تقریبا و بود شب آخر

 : گفت و کرد بهم رو بود نزده حرف باهام دیگه

 ...بریم کن جمع وسایلتو-مهبد

 ...پاشدم خانوم طال کنار از و گفتم لب زیر ای باشه و دادم تکون سرمو

 هب زدنو حرف جرئت که بود سنگین انقدر ماشین فضای بر حاکم جو

 !نکردم باز لب از لب خونه تا و ندادم خودم

 که من اما ، میکردم گناه احساس که بود کشیده هم توی جوری اخماشو

 ...بودم نکرده کاری

 استرسی چه حالتش این ، انداختم لباسی چوب روی و درآوردم پالتومو

 ...بود کرده القا بهم رو
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 مبر جوری چه که این به داشتم ، نشستم اش گوشه و رفتم تخت سمت

 لندب جام از ثانیه از کسری در و شنیدم صداشو که میکردم فکر سمتش

 !شدم

 ...بود بودن کنارش برای خوبی ی بهونه زدنم صدا

 ینچ پیشونی   به ، نشستم کاناپه روی کنارش و برداشتم قدم سمتش

 ...گفتم لب زیر جانمی و دوختم چشم خوردش

 ...گرفت نشونه پرنفوذش چشمای با چشمامو و چرخید سمتم

 باشی؟ نگفته بهم که هست چیزی-مهبد

 ...میداد شک بوی لحنش

 چی؟ درمورد-

 این ، یدکش بیرون رو سیگاری پاکت و کرد فرو کتش جیب توی دستشو

 !نداشتن؟ تمومی پاکتا

 !بودم کرده نیست به سر چندتاشونو صبح امروز همین

 !شایان مرتیکه اون-مهبد

 کردم سعی و گزاشتم دستاش روی دستامو و دادم فشار هم روی لبامو

 گیرمب ازش بودو دستش توی حاال که سیگاری نخ و پاکت کار این با که

 : کرد تاکید و زد پس عصبی حرکت با دستمو که

 هست؟-مهبد

 ...دوختم چشم بهش نگرانی با و دادم تکون سرمو

 ...ندارم کاری پنهون برای دلیلی-

 : زد لب داشت داری خش تن   حاال که صدایی با
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 !میگفت ای دیگه چیز   اون ولی-مهبد

 هک کنه روشنش فندک با خواست و گرفت انگشتاش میون سیگارو

 : گفتم بغض با و کشیدم دستش سمت دستمو

 نداری؟ اعتماد بهم-

 ...بود کرده گیر دوراهی یه بین انگار ، کرد نگاهم تردید با

 با هک کشید لبش سمت و کرد روشن فندک با سیگارشو تالشم رقم علی

 : گفتم نگرانی

  کنار؟ میزاریش عشقمون خاطر به نگفتی مگه ، مهبد نکش-

 ...داد بیرون صدا با نفسشو و کشید سرش روی دستشو

 !نیست خوب حالم-مهبد

 از سیگارو میکشیدمش خودم سمت که همونطور و شدم نزدیکتر بهش

 ...گرفتم دستش

 هیچیو من عشقمون جون به ، جفتمون جون به بگردم؟ دورت آخه چرا-

 چیزی هم اگه ، کار این واسه ندارم دلیلی اصال ، نمیکنم پنهون ازت

 ...شنیدی

 : گفت قبل از آرومتر و گذاشت لبم روی انگشتشو

 ...میدونم اینارو ی همه خودم-مهبد

 …میکردم حس قلبشو تند   ضربان

 : داد ادامه لحظه چند از بعد

 ...نیاز کنی سرت چادر بعد به این از میخواد دلم-مهبد

 ؛ دوختم چشم بهش بهت با
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 هاینک ، این از تر مهم و بودم نکرده هم فکر موضوع این به حاال تا حتی

 برام رو این از و نبود سازگار هم مهبد خود   روحیات با اصال چادر

 !زده سرش به فکری همچنین چطور که بود شده جالب

 : زدم لب شک با و کردم خاموش جاسیگاری توی دستمو میون   سیگار

 !کنم؟ سر چادر-

 ...گرفت فاصله ازم و داد تکون سرشو

 ...ببینه زیباییاتو خودم جز کسی نمیخواد دلم ، آره-مهبد

 : گفتم شوخی به و زدم لبخند

 !زیبایی؟ کو-

 : گفت قبل از تر محکم لحنی با اینبار

 !نه؟ مگه ، میکنی سرت-مهبد

 : زدم لب و شدم خیره چشماش به اطمینان با

 ...بخوای تو اگه ، آره-

 : گفت میرفت آشپزخونه سمت که همونطور و زد لبخند

 قتشو دیگه ، رفتم سمتش و پاشدم جام از... خستم خیلی بخوابیم؟-مهبد

 بودو کرده درگیر ذهنمو مدت این تموم که موضوعی که بود رسیده

 ...بذارم درمیون باهاش

 : گفتم آرومی لحن با و داده تکیه کانتر به

 دکتر؟ بریم فردا...مهبد-

 ...کرد نگاهم نگرانی با و داد فاصله لبش ی گوشه از آبو بطری

 !عزیزم؟ شده چیزی دکتر؟-مهبد
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 ، تمگرف نشونه چشماشو و کردم پر بینمونو ی فاصله کوتاهم قدمای با

 ...بود ترسیده کردنش ممانعت از چشمم

 ...واسه ، نمیگم خودم واسه-

 زا خواست و کرد قطع حرفمو سکوت ی نشونه به دستش آوردن باال با

 بل نگرانی با اینبار و کردم حلقه گردنش دور دستامو که شه رد کنارم

 : زدم

 ...کنیم شروع درمانتو زودتر باید ، نگرانتم من-

 : گفت ای شده کنترل خشم با و زد پسم

  ، خوبه هم خیلی حالم نیست چیزیم من ، نیست کار در بایدی هیچ-مهبد

 !ندارم بازیا قرتی این به احتیاجی

 ...افتادم راه اتاق سمت دنبالش و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 هب احتیاجی خوبه حالم بگی که نیست سرماخوردگی بشم قربونت آخه-

 ...ندارم درمان

 : زد داد عصبانیت با

 !دارمن حرفا این به هم احتیاجی ، نیستم بیا دکتر من ، کن تمومش-مهبد

 : زدم لب و سپردم آغوشش به خودمو بغض با

 جوری چه باید من بشه چیزیت جونت از دور اگه ، میترسم من مهبد-

 !کنم؟ زندگی

 ی سینه روی سرمو وقتی که میکرد نگاه حرکاتم به حرکت بی و مات

 داد رقرا نحیفم تن حصار بازوهاشو کردم خالی بغضمو و گزاشتم پهنش

 ...کرد رها ام برهنه ی شونه روی گرمشو نفس و
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 دایص با که کردم بغلش تر محکم و رسوندم هم به تنش پشت از دستامو

 : زد لب دلنشینش و آروم

 !میکنم فکر روش تو خاطر به فقط-مهبد

 : گفتم میکردم پاک دستم پشت با اشکامو که حینی و ورچیدم لبامو

 بدجنس؟ میکنی فکر روش تازه-

 ...بوسید پیشونیمو و زد لبخند

 نکنم؟ فکرم میخوای-مهبد

 و کرد ممانعت که بگیرم فاصلهازش خواستم و گرفتم ازش رومو

 ...کشید خودش سمت بیشترمنو

 نداشتم؟ خبر و بودی بدجنس انقدر-

 ...کرد نگاهم شیطنت پر و خندید

 دیدی؟ کجاشو تازه-مهبد

 سمت که همونطور و چیدم رو صبحونه میز و کردم روشن سازو چای

 : گفتم میرفتم آبچکون روی فنجونای

 ونهصبح بیا پاشو ، بخوابی نگیری دوباره ، کردما بیدارت االن همین-

 !حاضره

 همون با که رفتم میز سمت و کردم پر چای از فنجونارو استرس با

 سرش پشت دستشو که همونطور و اومد سمتم آلود خواب ی چهره

 : گفت میکشید

  زن؟ زدی شبیخون صبحی اول چته-مهبد

 بیرون میز زیر از براش رو صندلی و خندیدم لحنش از اراده بی

 ...کشیدم
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 ...گذشته هم ده از ساعت صبحه؟ اول-

 : گفت عبوسی لحت با و کشید لباش سمت چایو فنجون

 !زورو؟ زدی شبیخون صبح وقت این که داشتی چیکار حاال -مهبد

 ...گرفتم سمتش رو ای لقمه و خندیدم

 شدم؟ زورو حاال-

 ...داد تکون سرشو و گرفت دستم از اشتیاق با

 !نیستی بیشتر زشت کوچولوی موش یه بود کجا زورو-مهبد

 : گفت و خنده زیر زد پقی که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 !موشی که اینه مهم داره فرقی چه ، خوشگل حاال خب-مهبد

 ...کشیدم سر چاییمو و گرفتم ازش رومو

 !آرانگوتان-

 !زشت موش   شوهرته آرانگوتان-مهبد

 ...افتادم راه خواب اتاق سمت و زدم لبخند

 !شوهرمه زشت آرانگوتان   ، هدف تو زدی-

 میری؟ کجا-مهبد

 : گفتم شک با

 ...هم تو شم آماده میرم ، واست گرفتم نوبت زدم زنگ صبح-

 : گفت و زد زل چشمام به تمام جدیت   با ، اومد سمتم و پاشد جاش از

 !دادم؟ اجازه-مهبد

 : زدم لب و انداختم پایین سرمو
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 ...کن درکم ، مهبد نگرانتم-

 گرد عقب که افتاد راه اتاق سمت من از زودتر و کشید عمیقی نفس

 ...شدم خواب اتاق راهی بعد و کردم جمع میزو و کردم

 زدم لب و کردم نگاهش تعجب با که داشت نگه فروشگاه یه کنار ماشینو

: 

 ...ها باالتره چهارراه چند مطب عزیزم-

 : گفت بود نیفتاده سرش از هنوزم که جدیتی با و داد تکون سرشو

 !چادر اول-مهبد

 از همراهش و زدم لبخند ثانیه چند از بعد اما کردم نگاهش بهت با اولش

 ...شدم پیاده ماشین

 ...شد ماتم ثانیه چند برای و زد عمیقی لبخند کردم سرم که چادرو

 ...میاد بهت چقدر-مهبد

 : دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 ...مهبد میشه دیر بیفت راه بشم فدات-

 ...کرد روشن ماشینو و کشید عمیقی نفس

 پیج مهبد اسم باالخره که بودیم نشسته مطب توی که میشد ای دقیقه چند

 !شد

 رد سمت همراهم و شد پا که فشردم دستم میون دستشو و ایستادم جلوش

 …افتاد راه

 بهش کلی قضیه این سر مهبد و بشه تکرار باید آزمایش که گفت دکتر

 مدارک بردیم براش آزمایشو ی نتیجه اینکه از بعد باالخره ، زد غر



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  292  

 یه برای بهمون و گرفت تحویل درمان طرح تعیین برای مهبدو پزشکی

 ...داد نوبت دیگه ی هفته

 بود دکتر حرفای میکرد آرومم و میکرد خوش دلمو میون این که چیزی

 ...نداشته آنچنانی پیشرفت هنوز و سطحیه خیلی بیماری گفت که

 ؛ گرسنه هم و بودیم خسته هم هردومون برگشتیم که دکتر مطب از

 ...رفتیم بود نزدیکیا همون که رستورانی به خاطر همین به

 دست زیادی ؛ انداختمش پام روی و گرفتم دستم توی چادرمو ی گوشه

 با که وقتی اما میکرد اذیتم نداشتم عادت بهش چون و بود گیر پا و

 و رمبگذ ازش نمیتونستم میدیدم مهبد لبای روی لبخندو اون پوشیدنش

 ...میشدم تر مصمم کردنش همیشگی به هرلحظه

 : زد لب و کشید خوردن غذا از دست که بودیم خوردن غذا مشغول

 باشه ردهک جایگزینم یکیو احتشام کنم فکر ، کالس نرفتم وقته خیلی-مهبد

 !ندادم تلفنشو جواب که بس حاال تا

 اون مدیون مهبدو من ، کشید پر سمتش دلم کالس اون یادآوری با

 !بودم کالس اون و آموزشگاه

 برگردیم؟ نیست قرار-

 ...داد تکون سرشو

 برگردیم؟ میخواد دلت-مهبد

 ...خیلی ، آره-

 ...گذاشت روش جلوی بشقاب توی چنگالشو و قاشق

 خواست ازم ، دادم جوابشو وقت کلی از بعد ، زد زنگ بهم امروز-مهبد

 ...برگردم که
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 : گفتم ذوق با

 برمیگردیم؟ پس-

 : گفت شوخی لحن با و خندید

 !شیرینی با-مهبد

 ...شدم غذام ی بقیه مشغول و خندیدم

 ؛ بست نقش ذهنم توی سوگل ی چهره

 ...روزا این بود شده معرفت بی چه

 گبزر و کوچیک اتفاقای برام مدت این توی و داشتم حرف براش انقدر

 تمومی حرفام میزدم حرف براش هم هرچقدر دیدنش با که بود افتاده

 ...نداشت

 !برداریم خونمون از هم منو وسایل برگشت راه تو شد قرار

 !خونمون؟

 ...نمیدونم حاالرو ، بود پدریم ی خونه روزی یه که جایی

 ...نشستم منتظر ماشین توی مهبد اصرار به

 داخل از خاطر همین به و نیست خونه بابا ظهر وقت این که میدونستم

 دشای ، بمونم ماشین توی که خواست ازم مهبد اما ، نداشتم باکی رفتن

 ...میداد گندمو با بگومگو احتمال چون

 ...برگشت وسایلم با مهبد که بودم خیره خیابون توی درختای به

 ...نشست کنارم و گزاشت صندوق توی همشونو

 : پرسیدم طاقت بی

 نگفتن؟ چیزی-
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 ...کرد روشن ماشینو و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 !برسونم سالم بهت گفت خواهرت ، نه-مهبد

 : زدم لب ناباوری با و کردم نگاهش بهت با

 !گیسو؟-

 ...آره-مهبد

 دهش تنگ براش دلم اما نداشتم خوبی ی رابطه باهاش هیچوقت اینکه با

 …بودمش ندیده که بود وقت خیلی ، بود

 سرم چادرمو خواستم و کردم عوض لباسامو کوتاه استراحت یه از بعد

 لبخندی با آماده و حاضر که دیدم سرم پشت آینه توی از مهبدو که کنم

 ...میکنه نگاهم لبش روی

 : گفتم لبخندزنان و برگشتم سمتش

 بریم؟-

 ...گفت بریمی لب زیر و داد تکون سرشو

 یه کردمنمی فکر راستش ، برنمیداشتم چشم ازش نشستیم که ماشین توی

 !اونجا بریم شرایطی همچین توی و هم با روزی

 رویاپردازی روز این من پیش   وقت چند منطق   توی اما بودم رویاپرداز

 ...بود محض توهم   ، نبود

 !میکردم زندگی بود توهم برام روزی یه که رویایی توی داشتم من حاال

 چند زا بعد و رفت سمتش و داشت نگه فروشی شیرینی یه کنار ماشینو

 ...برگشت شیرینی از بزرگی پاکت با دقیقه

 لسوگ دیدن ذوق   از ؛ افتادیم راه آموزشگاه سمت و شدیم پیاده ماشین از

 ...بود شده بیمعرفت روزا این که هرچند ، نبود دلم توی دل
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 مهبد به رو حرص با احتشام آقای که بودیم نشده رد در از کامل هنوز

 بود دستش توی دستم که من دیدن با اما بگه چیزی خواست و کرد

 : زد لب میومد سمتمون که همونطور و داد قورت حرفشو

 !خیره-احتشام

 ...گرفت سمتش رو شیرینی پاکت و خندید مردونه مهبد

 !نرسیدن بهت خیرا رسیدی دیر-مهبد

 به بتعج با بعد و انداخت نگاهی دستاش میون شیرینی پاکت به احتشام

 !زد زل ما دستای

 ...تو یعنی ، نشدم متوجه-احتشام

 ...داد سرش به تکونی و زد لبخندی مهبد

 !باشم؟ شده دوماد نمیاد بهم چیه-مهبد

 ...زد لب جفتمون به رو و پاشید روش به پرتردیدی نگاه احتشام

 !باشه مبارک حسابی پس نیست کاری سر و جدیه اگه-احتشام

 !مرتیکه؟ دارم شوخی تو با من-مهبد

 چیزی خواست من به رو شده گرد چشمای با و داد تکون سرشو احتشام

 …کرد سکوت و شد پشیمون سرم پشت درست کسی دیدن با که بگه

 ...درسی گوشم به سوگل صدای بندش پشت و شد کشیده پشت از دستم

 ...وضعیه و سر چه این کجایی؟ هست معلوم دختر؟ خودتی نیاز-سوگل

 اونم مهبد دیدن با که بده ادامه زدن حرف به همونطور خواست و

 !زد خشکش جاش سر من کنار درست

 : زد لب من از زودتر که بگم چیزی خواستم و زدم لبخند
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 ...نیاز-سوگل

 ...کردم بغلش و خندیدم

 بزنم؟ حرف میدی امون-

 با و نشست صندلی روی ، افتاد راه سالن ی گوشه سمت و کشید دستمو

 : گفت تردید

 کنارش شده؟ خوب مهبد با رابطت بود؟ خاموش گوشیت چرا-سوگل

 ...بودی وایساده

 ...گرفتم جلوش سکوت ی نشونه به دستمو و زدم لبخند

 !یکی یکی-

 ...زد پسم حرص با

 ...منو کشتی دیگه بگو خب ، زهرمار-سوگل

 ...میبارید روش و سر از کنجکاوی

 ...کردیم ازدواج-

 : زد لب بهت با بالفاصله

 !کرده؟ ازدواج کی-سوگل

 : گفت خنده با و گرفت سوگل جلوی رو شیرینی پاکت احتشام

 ازدواج مهبد که نمیشه باورم هنوز که من ، خانوم نیاز و مهبد-احتشام

 !کرده

 : گفتم سوگل ی دراومده حدقه از چشمای به توجه بی و زدم لبخند

 چشه؟ مهبد مگه-

 ...دمز پسش و گفتم ممنونی لب زیر که گرفت سمتم شیرینیو پاکت
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 !نمیخونه زندگی و زن با روحیاتش ولی نیست چیزیش-احتشام

 رد  م شناخت با داشتم مهبد از من که شناختی ، دادم تکون تردید با سرمو

 ...بود متفاوت کامال ازش روم به رو

 خنده انقدر حرفاشون گاهی و بودن زدن حرف مشغول احتشام و سوگل

 ...بگیرم خندمو جلوی نمیتونستم که میشد دار

 خودم به مهبد ی گرفته صدای شنیدن با که بودم سوگل حرفای غرق

 : گفت خاصی جدیت با که گفتم جانمی جوابش در و اومدم

 !اینجا بیا-مهبد

 سمتش میکردم مرتب سرم روی چادرمو که همونطور و پاشدم جام از

 : زد لب که دوختم بهش منتظرمو نگاه و ایستادم کنارش ، رفتم

 !بگیری گرم کسی با نمیاد خوشم-مهبد

 : داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

 ...میگم احتشامو-مهبد

 قدم داشت کالسو حکم برامون که اتاقی سمت و گرفت ازم روشو و

 ...برداشت

 لحظه چند برای که کردم تعجب یهوییش حرکت و حرف این از انقدر

 !زد خشکم جام سر

 جز بهش من مگه اصال اون از مهمتر و نبود خودش دوست مگه احتشام

 !بودم؟ گفته چی بود مهبد خود درمورد اونم که کوتاه ی جمله یه

 بود هگرفت دستش توی گیتارشو و بود نشسته مخصوصش صندلی روی

 ؛
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 و برداشتم گیتار ظریف تارهای روی از دستشو و ایستادم روش به رو

 ...کشیدمش دستم توی

 !نیست؟ دوستت مگه-

 : زد لب قبل از بلندتر اینبار و جدی

 گرم کسی با نمیخواد دلم دشمن چه دوست چه ، نداره فرقی-مهبد

 !بگیری

 ...مهبد پرسیدم ازش سوال یه تو راجب فقط-

 : گفت لحن همون با بالفاصله

 فهمیدی؟ ، ببینه هاتو خنده کسی نمیخوام-مهبد

 ...شدم خیره بهش ناباوری با

 !ای؟ دیوونه-

 اشج سر و کرد پرتاب کناریش صندلی روی عصبی حرکت با گیتارو

 ...ایستاد

 !گفتم؟ چی فهمیدی ، دیوونم آره-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 ...باش آروم ، خب خیلی-

 ...گرفت فاصله ازم و کشید ریشش ته روی دستشو

 !آرومم-مهبد

 !بود؟ کدوم آشوبش پس بود آرومش این اگه

 ستمد گیتارمو و نشستم همیشگیم صندلی روی کالس تایم شدن شروع با

 ؛ گرفتم
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 داشتن خبر مهبد و من ازدواج از که اونجایی از و اومدن کم کم ها بچه

 هب و گرفته کار مخشونو حسابی کالس از بیرون احتشام  که فهمیدم

 !رسونده خبرو همشون

 چقدر رفتاراش امروز ، نمیخورد ُجم روم از هم لحظه یه مهبد نگاه

 !بود شده عجیب

 که صداش به تنها و نمیفهمیدم حرفاش از هیچی همیشه معمول طبق

 ...میدادم گوش بود انداخته طنین کالس توی

 ...بوسیدم گونشو و ایستادم سوگل کنار

 خب؟ ، بزن سر بهمون-

 !انداخت بهم ای بدجنسانه نگاه و داد تکون سرشو

 !ها میام حساسش جاهای میبینی یهو ، معرکم خرمگس من-سوگل

 ...بودن شده گرد گردو قدر چشمام

 !نیومده بهت هم تعارف ، بیشعور-

 ...میزارم تنهاتون ، اومد آقاتون-سوگل

 : داد ادامه شیطونی لحن با و گرفت ازم روشو

 ...بگذره خوش-سوگل

 اب سوگل به رو و دوختم چشم میومد بیرون آموزشگاه در از که مهبد به

 : گفتم خنده

 !دراد چشمات تا-

 ...کوبید بازوم به مشتشو و خندید

 ...دراد عمت چشمای-سوگل
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 : زد لب و داد تکون برام دستشو مهبد شدن نزدیکتر با

 !نداری؟ کاری فعال ، دیگه برم من-سوگل

 آموزشگاه در سمت و نکرد قبول برسونیمش که کردم اصرار هرچی

 …افتاد راه

 ؛ درآوردم سرم از چادرمو و کردم پرتاب خواب تخت روی کیفمو

 ...امروزش عجیب رفتارای

 !بود؟ شده چش ، نداشتم عادت سکوتش به

 با و رسوندم هال به خودمو سراسیمه چیزی شکستن صدای شنیدن با

 ؛ کردم نگاهش نگرانی

 های خورده شیشه به توجه بی و گرفت ازم روشو که شد متوجهم انگار

 بود یداپ صورتش حالت توی وضوح به که عصبانیتی با آشپزخونه کف

 ...رفت تراس سمت

 ستمنتون بود گرفته شکل سرم توی حالتاش دیدن از که ترسی وجود با

 ؛ تمگرف پیش بودو کرده طی که مسیری و باشم تفاوت بی بهش نسبت

 مبود شده متوجهش تازه که خونیش دست دیدن با و کردم باز تراسو در

 : زدم لب نگرانی با

 ...دستت-

 : فتگ عصبانیت با که ببرم سمتش دستمو خواستم حرفم بند پشت و

 !کن ولم-مهبد

 بهش خودمو داشتم سعی که حینی و دادم قورت زور به دهنمو آب

 : گفتم کنم نزدیکتر

 ...بگی بهم نمیخوای عزیزم؟ چیشده-
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 ...داد هلم عقب به و کرد قطع حرفمو

 !گفتم؟ چی نشنیدی مگه-مهبد

 مانگشت سر با و دادم قورت بغضمو ، میدیدم تار اشک ی پرده پشت از

 بخوره سر داغم ی گونه روی داشت سعی سماجت با که اشکی قطره

 ...زدم پس رو

 ناراحتی؟ من از-

 ی پرده اون لحظه یه برای که بود دل ته از و معصومانه انقدر لحنم

 : گفت آرومتری لحن با ، رفت کنار چشماش جلوی از خشم

 !میشناسمشون من ، دیدم من ، نمیفهمی تو-مهبد

 شوناآرومی نمیتونستم ، برداشتم قدم سمتش و کردم استفاده آرامشش از

 ...باشم تفاوت بی و ببینم

 : زدم لب بغض با تؤام گنگی با و کشیدم دستم توی آروم خونیشو دست

 !بگردم؟ دورت دیدی چیو کیارو؟-

 ...میگرفت خودش به بغض رنگ رفته رفته لحنش

 !گرگارو-مهبد

 چی راجب اصال ، نمیفهمیدم حرفاش از هیچی ، کردم نگاهش بهت با

 !میزد؟ حرف داشت

 ؟!کی ن اونا! گرگا؟-

 تهرف تحلیل لحن با و کشید گلوش روی دستشو ، داد قورت دهنشو آب

 : گفت ای

 ...مهنازو که همونایی-مهبد
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 ...گزاشت ام شونه روی سرشو و نداد ادامه

 ؛ کشیدم پشتش نگرانی با دستمو و کشیدمش آغوشم توی

 اومده مهناز سر بالیی چه مگه ، بود گرفته فرا وجودمو تموم بهت

 !بود؟

 !بود؟ شده ناآروم حاال چرا اصال یا بود چی گرگا از منظورش

 ...کشیدمش داخل سمت خودم همراه و کردم باز تراسو در

 دمور وسایل و کردم تند پا آشپزخونه طرف به که نشست کاناپه روی

 خورده هشیش وجود با و برداشتم کابینت توی از دستشو بستن برای نیاز

 ...رسوندم بهش عجله با خودمو زمین روی های

 که شدم زخمش کردن ضدعفونی مشغول و زدم زانو زمین روی کنارش

 : زد لب

 مخود دستای با تکشونو تک ، بگیرن ازم تورو نمیزارم من ولی-مهبد

 !دنیا اون میفرستم

 تمنمیدونس ، کاشتم دستش روی ای بوسه و دوختم چشم بهش نگرانی با

 اما میگذره سرش تو چی و شده آشوب حالش همه این اتفاقی چه بخاطر

 : گفتم دلش کردن قرص برای

 ...بگیره هم از مارو نمیتونه هیچکس-

 روی چشماشو و کشید ریشش ته روی خاصی کالفگی با آزادشو دست

 ...داد فشار هم

  ؛ نشستم کاناپه روی کنارش و پیچیدم زخمش دور باندو
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 راجب چیزی نمیداد اجازه و میکرد نگرانم صورتش ی کالفه حالت

 شصورت ی گوشه  دستمو خاطر همین به بپرسم اش کننده گیج حرفای

 : زدم لب گرمش نگاه از حاصل لبخند   با و گزاشتم

 ...بگیرم جون بخند-

 ...بوسیدم گونشو و رفتم جلو که زد جونی بی لبخند نگاهم مسخ

 !نداری؟ سراغ خوب دامپزشک ، شده چیزیش یه انگار آرانگوتانم-

 : زد لب و کرد ساختگی اخم

 دارم؟ شوخی تو با من-مهبد

 : گفتم میشدم بلند جام از که همونطور و کردم نازک براش چشمی پشت

 !ماهم که بس ، واال ، داری چی همه من با تو-

 : گفت مشهودی شیفتگی با و داد تکون سرشو تصورم برخالف

 !ماهی-مهبد

 ادامه شوخم لحن   به هواش و حال کردن عوض برای و زدم لبخند

 ...دادم

 !آوردی؟ هوو سرم نشده هیچی هنوز کیه؟ ماهی ، روشن چشمم-

 پا هآشپزخون توی دنبالم خواست و پاشد جاش از و زد پهنی لبخند اینبار

 : گفتم مانندی جیغ صدای با که بزاره

 ...نیا نه-

 نهآشپزخو ی گوشه طی   و کشیدم راحتی نفس که دوخت چشم بهم بهت با

 آشپزخونه کف های خورده شیشه کردن جمع مشغول و برداشتم رو

 ...شدم
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 : زدم لب و دوختم چشم لبش روی لبخند به

 !میخورن؟ چی شام سرشون به میزنه وقتی آرانگوتانا-

 ...دوخت چشم بهم اشتیاق با و نشست کانتر روی حرکت یه با

 !موش-مهبد

 : گفتم کنجکاوی با و شدم سرم خاروندن مشغول متفکر ژست با

 !هوم؟-

 !شیطون موشای اون از ، میخورن موش-مهبد

 خالی زباله سطل توی بودمو کرده جمع زمین روی از که هایی شیشه

 ...دوختم چشم بهش خنده با و کردم

 !تلخه گوشتم من ، باشم گفته-

 بهم هثانی از کسری در خودشو بلندش قدمای با و گرفت فاصله کانتر از

 ...رسوند

 !میشم تلخی عاشق باشی که تلخم-مهبد

 روی مهبد که هرچند ، بود شده بهتر اوضاع و میگذشت روزی چند

 ...میداد نشون واکنش حد از بیش مسائل از بعضی

 خواستم و کشیدم هام ریه به عطرشو و برداشتم تخت روی از کتشو

 و شدم پشیمون تلفن صدای شنیدن با که بندازمش لباسی چوب روی

 ؛ کردم تند پا تلفن سمت بودمش گرفته دستم روی که همونطور

 : زدم لب تردید با و کردم وصل تماسو ناشناس ی شماره اون دیدن با

 !بله؟-

 ...پیچید گوشی توی آشنایی صدای بالفاصله
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 !دخترم سالم+

 : گفتم ناباوری با آخر در و آوردم فشار مغزم به کمی

 !مهدی؟ حاج شمایین-

 !میکنی صدام پدر بعد به این از میکردم فکر ، دخترم خودمم+

 ؛ پرید باال ناخودآگاه ابروم تای یه

 پدر من برای حاال و بود نکرده فروگذار ناپدری هیچ از مهبد حق در

 !بود؟ شده

  به خاطر به فقط و باطنیم میل خالف بر

 : گفتم احترامش آوردن جا

 ...اولش نیاوردم جا به شرمنده جان؟ پدر خوبین-

 ...شد قبل از گرمتر لحنش

 چطوره؟ حالت تو دخترم خوبم+

 !نمیپرسید مهبدو حال و نمیکرد هم سازی ظاهر حتی

 : دادم جواب قصد از

 !خوبیم هم ما ممنون-

 ...شنیدم خط پشت از نیشخندشو صدای

 !کنم دعوتتون امشب برای که زدم زنگ+

 بود؟ انداخته راه مهمونی

 !بود نگذشته همسرش مرگ از ماهم یه هنوز

 !دعوت؟-
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 نبیرو ازش بود پیچیده تنش دور که ای حوله با مهبد و شد باز حموم در  

 از قراره که واکنشی از ترس با که دوخت بهم سوالیشو نگاه و اومد

 : زدم لب آروم بده نشون خودش

 ...مهدیه حاج-

 ...پیچید گوشی توی بالفاصله صداش

 !باشین من ی خونه شب ، آره+

 هک بگیره ازم تلفنو گوشی   خواست همش در اخمای با و اومد سمتم مهبد

 : زدم لب و کردم ممانعت

 ...کنم صحبت مهبد با باید اما دعوتتون از ممنون-

 !کنی راضیش میتونی حتما تو دخترم؟ میندازی زمین منو روی+

 : گفتم مهبد نگاه ترس از هول با

 ...شرمنده ، فعال برم باید من ، ایشاال-

 !خدانگهدار ، میبینمتون+

 که کردم قطع تماسو و گفتم خداحافظی

 : گفت بلندی صدای با و داد بیرون حرص با نفسشو بالفاصله

 !میگفت؟ چی-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و انداختم لباسی چوب روی کتشو

 ...اونجا بریم امشب گفت...گفت-

 ...شدم مواجه اش گرفته صورت   با که برگشتم سمتش

 !انداخته؟ راه مهمونی-مهبد
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 گفتم ودب نشسته لحنم توی ناخودآگاه که ناراحتی با و برداشتم قدم سمتش

: 

 …عزیزم نمیریم نخوای-

 میرفت کمد سمت که همونطور و کشید کوتاهش موهای روی دستشو

 : زد لب

 !داره چیکار ببینم میریم ، نه-مهبد

 رفشح تایید به نبود رفتن به راضی دلم اینکه با و نگفتم چیزی دیگه

 ...دادم تکون سرمو

  ، نشستم ماشین توی دلشوره با

 !میزنه شور دلم انقدر امشب چرا نمیدونستم

 روی چادرمو ، شد پیاده و کرد پارک ماشینو خونه بزرگ در جلوی

 ی دکمه و کشید دستش توی دستمو که شدم پیاده و کردم مرتب سرم

 ...فشرد آیفونو

 ؛ شدیم وارد هردومون و شد باز بالفاصله در

 و دمیش تندتر قلبم ضربان میشدیم نزدیکتر ورودی در به که هرچقدر

 ...بیشتر استرسم

 ؛ ایستاد چارچوبش توی مهدی حاج و شد باز در

 روی که اخمی با مهبد که گرفت سمتم دستشو و زد لبخندی من به رو

 !فشرد دستشو بود بسته نقش پیشونیش

 : گفت و زد پوزخند وضوح به ، چرخید مهبد روی خندونش نگاه  

 !چطوره؟ حالت ، پسرم سالم-مهدی حاج

 : داد جواب نیشخند با
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 !خوبم من ولی نمیدونم پسرتو-مهبد

 : گفت عمیقی لبخند با تصورم برخالف و داد تکون سرشو

 !اومدین خوش ، تو بیاین-مهدی حاج

 با که شدم داخل مهبد دست حرکت با و دزدیدم ازش امو زده بهت نگاه

 : زدم لب ناخواسته بود بسته نقش روم به رو که ای صحنه دیدن

 ...عمه-

 مهدی حاج که داد تکون سرشو و کرد نگاهم چشمی زیر شیرین عمه

وو بر شده حاکم ی کشنده سکوت  : گفت خرسندی با و شکست ج 

 ...نداره معنا فامیل قهر  -مهدی حاج

 اهناخودآگ و هراس با بعد و افتاد سالن ی گوشه کرده کز شایان   به نگاهم

 ...شد کشیده مهبد خشم از شده جمع صورت روی

 ویر دستشو فشار ، میزد نفس نفس مدام و بود شده متورم گردنش رگ

 : زد لب قاطعیت با گوشم کنار و کرد زیاد دستم

 !االن همین ، بریم-مهبد

 که شم قدم هم باهاش خواستم ناچارا و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 ...شدم متوقف جام سر مهدی حاج صدای شنیدن با

 دوری و قهر این به! ببینی؟ پدرتو نمیخوای دخترم نیازجان-مهدی حاج

 ...نمیشه آدم پدر   هیچکس ، نده ادامه

 : داد ادامه و زد خشمگین مهبد   به رو پوزخندی حرفش بند پشت و

 باختی؟ کی به پدرتو-مهدی حاج
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 االیب که بابا با وقتی و گرفتم پیش دستشو ی اشاره جهت ناباوری با

 خشا تعجب از بود مونده کم شدم مواجه بود نشسته ها کاناپه روی سالن

 ببینه؟ منو بود شده حاضر بابا ، دربیارم

 زد؟ که حرفایی اون از بعد اونم

 نستمنتو بابا با کردن کردن آشتی مهدی حاج قول   به ، به تمایلم رقم علی

 اطرخ همین به و باشم توجه بی کرد مهبد حق در که لطفی کم به نسبت

 : زدم لب بهش رو

 دنیا این از مهبدو فقط من ، مهدی حاج ببازم رو کسی که نکردم دوئل-

 ...خواستم

 جو ، کشید هم توی قبل از بیشتر اخماشو بابا و زد پوزخندی مهدی حاج

 نجاای که میبردم پی این به بیشتر لحظه هر و بود خونه روی سنگینی

 !نیست موندن جای

 بازی این ی برنده و بود واضح اینجا به ما کشوندن از مهدی حاج هدف

 ...خودش جز نبود کسی

 ؛ افتاد راه در سمت و کشید دستمو خشم با مهبد

 قدرچ داره نشه آبروریزی اینکه برای که بود پیدا حرکاتش تک   تک از

 !میکنه کنترل خودشو

 رخنیم به و دادم بیرون توانم تموم با نفسمو نشستیم که ماشین توی

 : زد داد بالفاصله که دوختم چشم عصبیش

 !میدونستی تو-مهبد

 ...دادم تکون منفی ی نشونه به هول با سرمو

 ...باش آروم توروخدا ، مهبد نمیدونستم ، تو جون به نه-
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 قبل از آرومتر و تردید با ای ثانیه چند مکث از بعد و زد زل چشمام به

 : زد لب

 !نمیدونستی؟-مهبد

 : گفتم بودم شده خیره چشماش به که درحالی اطمینان با

 ...نمیدونستم مهبدم جون به-

 ...افتاد راه و کرد روشن تندی با ماشینو و کوبید فرمون به مشتشو

 ...برد خوابش باالخره خودش با رفتن کلنجار کلی از بعد

 ؛ کشیدم دستش روی نوازشگرانه دستمو و کشیدم روش پتورو

 دبو گرفته شکل مهدی حاج و مهبد بین ناخواسته یا خواسته که بازی

 همچین مهدی حاج که نمیکردم فکر هیچوقت ، بود مسخره چقدر

 کردن تحقیر برای شه حاضر که باشه داشته ای بچگونه شخصیت

 !کنه ردیف هم سر پشت آدمو اینهمه میدونن پسرش اونو همه که مردی

 ش؟لب کنار کوله و کج پوزخند یه بجز میگرفت دستشو چی وسط این

 بود؟ پیروزی سر از پوزخند یه خاطر به فقط کارا این ی همه

 صدای با صبح! باشه؟ خودخواه و متکبر میتونست چقدر آدم یه مگه

 ؛ چیدم رو صبحونه میز هول با و شدم بیدار گوشیم آالرم

 درمانی شیمی ی جلسه اولین بگم بهتر یا درمان ی جلسه اولین امروز

 ...بودم نگران حسابی بابت این از و بود مهبد

 هلقم یه سریع و نشستم کنارش که نشست صندلی روی حوصله بی

 : گفتم لبخند با گرفتمو سمتش ، گرفتم واسش

 …بگردم دورت بگیر-

 "راوی زبان از" 
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 ؛ کشید دراز تخت روی عصبی و حوصله بی

 تنها حاال و بود آمده نیاز های خواهش و اصرار زور   به را اینجایش تا

 !بود رویش به رو ملتمس   چشم   دو آن میشد جلودارش که چیزی

 ویشن حرف به عادت که این با و فشرد دستش میان را نیاز نحیف دست  

 تخت روی میگفت پرستار که همانطور درست را گردنش و سر نداشت

 ...کرد تنظیم

 چشم پیش را حاالتش داشت سعی که درحالی ترسان و نگران دل نیاز

 : زد لب میکرد بیرونش رسما   که پرستار جواب در نکند آشکار مهبد

 بمونم؟ پیشش نمیشه-نیاز

 لحظه یک برای پرستار دل   که بود ملتمس و مظلومانه آنقدر لحنش

 : داد جواب و کرد پیدا را خودش زود خیلی اما ، لرزید

 ...بفرمایین ، خانوم داره مسئولیت+

 زا بیش نمیخواست دلش که خاطر این به تنها و تمایلش رغم علی مهبد

 لحنی اب و کشید پس نیاز دست میان از را دستش کند پیدا کش بحث این

 : گفت امروزش ی گرفته های لحن تمام از متفاوت

 ...نباش نگران عزیزم برو-مهبد

 آن از و داد تکان ناچار به را سرش بود شده قرص دلش کمی که نیاز

 را قاتا دور تا دور که ای شیشه پشت ، رفت بیرون بزرگ نسبتا اتاق

 همه که کرد تلقین خودش به و زد پس را بغضش و ایستاد بود گرفته فرا

 !است صبر چارگی بی این در چاره تنها و میشود درست چیز

 دمهب ی بسته چشمان به نیاز های چشم که درحالی ، بعد ساعت نیم حدود

 ونبیر اتاق از و کرد خاموش را دستگاه باالخره پرستار بود شده خشک

 ...رفت
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 تخت روی حاال که مهبدی به را خودش و شد اتاق وارد بالفاصله نیاز

 ...پاشید نگرانی سر از لبخندی رویش به و رساند بود شده نیمخیز

 ...کنم پات کفشاتو بزار نفسم؟ خوبی-

 هب هایش کفش پوشاندن مشغول و زد زانو مهبد پای جلوی و گفت را این

 ...شد او

 که حاال و کشید شالش زیر از زده بیرون موهای روی را دستش مهبد

 را لبخندش زود خیلی اما زد لبخند محابا بی نبود دیدش معرض در

 !کند اذیتش کمی که گرفت تصمیم و خورد

 : زد لب و کرد صاف ای سرفه تک با را صدایش

 ...یکم-مهبد

 ...لغزاند هم روی را هایش لب زور به و شد بلند جایش از نیاز

 چی؟ یکم-

 ...خندید اراده بی و بدهد ادامه را نقشش نتوانست دید که را اش نگرانی

 !بریزن قراره کنم فکر ، میکنن درد یکم موهام-مهبد

 و آرام را دستش ، نخندد نتوانست دید هایش لب روی که را خنده

 : گفت و کشید کوتاهش موهای روی نوازشگرانه

 ...بشم موهات و خودت قربون-

 و آمد پایین تخت روی از حرکت یک با و گفت لب زیر ای خدانکنه

 ...کرد قفل نیاز دست با را دستش

 ار توجهشان در زنگ  صدای که بود دستپختش از کردن تعریف مشغول

 ؛ کرد جلب خودش به

 !باشد؟ داشته کار آنها با میتوانست کسی چه روزها این
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 بودند؟ نسپرده فراموشی دست به آنهارا همه مگر

 که آمد نمی یادش ؛ رفت در سمت شک با و شد بلند جایش از مهبد

 !باشد کرده دعوت مهمان

 تربیش هم قبل از تعجبش دید را پستچی مرد   آن وقتی و کرد باز را در

 : زد لب و کشید باال را لبش ی گوشه ، شد

 !داشتی؟ کاری-مهبد

 سمت را دفترش که همانطور و کشید بیرون جیبش از را پاکتی مرد

 : گفت میگرفت مهبد

 ...کنید امضا اینجارو+

 ...داد تکان سوالی را سرش و گرفت دستش از را پاکت

 !چیه؟ این چی؟ برای-مهبد

 : گفت کالفگی با مرد

 !نیستید؟ اعتبار مهبد آقای شما مگه+

 : داد جواب قبل از آرامتر اینبار که داد تکان سر حوصله بی مهبد

 مبر باید من کنید امضا اینجارو لطفا ، شماست برای پاکت این خب+

 !دارم کار

 هیچ دیگر و کرد بسنده ای حوصله بی و سرسری امضای به مهبد

 !نپرسید

 تیح که پاکت آن به نسبت کنجکاوی کوچکترین بدون بعد لحظه چند

 و ردک پرتش عسلی سمت چیست محتوایش و کیست طرف از نمیدانست

 ددی خودش روی را نیاز پرسان   های چشم وقتی و بازگشت آشپزخانه به

 : گفت بپرسد چیزی اینکه از قبل
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 !آورد پاکت یه بود پستچی-مهبد

 ...گرفت خود به تعجب رنگ نیاز نگاه  

 !کی؟ طرف از پاکت؟-نیاز

 ...انداخت باال ای شانه و شد خوردن غذا مشغول

 ...شرکته کارای به مربوط حتما ، نیست مهم ، نمیدونم-مهبد

 !کرد اکتفا همین به و داد تکان سری هم نیاز

 کردن جمع مشغول نیاز و رفت ها کاناپه سمت مهبد غذا خوردن   از بعد

 ...شد ناهار های ظرف

 حظهل یک برای که میکرد پایین و باال را تلویزیون های کانال هدف بی

 !دش معطوف بود رسیده دستش به پیش ساعتی که پاکتی سمت ذهنش

 عسلی روی از را پاکت و کرد رها کاناپه روی را تلویزیون کنترل

 !برد ماتش لحظه یک برای و دوخت چشم مشخصاتش به و برداشم

 ؛ بود نشده درج نامی هیچ فرستنده قسمت در

 !نبود؟ عجیب کمی این

 در تازگی به که کنجکاوی ارضای برای و کشید هم در را ابروهایش

 جا داخلش که کاغذی و کرد پاره را پاکت ی گوشه بود نشسته جانش

 بود؟ همین ، کشید بیرون را بود کرده خوش

 !کاغذ؟ یک فقط

 باز را میکرد خودنمایی رویش وضوح به اشک رد   که آچاری کاغذ تای  

 ...دوخت چشم اش خورده تا سوی   آن های نوشته به و کرد

 !نبود؟ مادرش خط   دست شکسته خط   دست این
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 نوشته خواندن   مشغول و کشید ریشش ته روی کنجکاوی با را دستش

 !شد

 واقع در ، نیستم کنارت من میخونی رو نامه این که االن ، جانم مهبد+

 !نیستم هیچکس کنار

 میدونی؟ اما نبودم خوبی مادر برات که شرمندم

 !باشم که نتونستم

 خوب اما نیستم کنارت من ، میخونی رو نامه این که لحظه همین درست

 !میگذره چی مهدی راجب سرت توی که میدونم

 موم  ت بار این ، بیای کوتاه که نمیخوام ازت و نمیکنم سرزنشت بار این

 !میگم بهت واقعیتو

 و بودم کرده عقد پدرت با که میشد ماهی چهار سه ، بود سالم هیجده

 ، بود خوب خیلی حالم ، بودم چشیده عشقو ی مزه بار اولین برای

 !نیاز با تو حال خوبی   به درست

 بود خوب چیز همه ، نمیدیدم چیزو هیچ اون جز و بود کرده کور عشق

 هم با مارو مهدی کارش سر   بودم برده غذا واسش که روز یه اینکه تا

 ...دید

 ؛ کرد تغییر چیز همه و شد شروع داستانش روز همون از

 بی هوس یه سر و افتاد من دنبال چشمش ، مهبد بود پدرت رئیس مهدی

 ...کشید آتیش به پدرتو و من زندگی ته و سر

 هک نمیشد باورم چون نکردم توجهی من اما میکشه پدرتو که کرد تهدیدم

 هی اینکه تا نشد ازش خبری مدت یه تا ، باشه پست انقدر بتونه آدم یه

 مرده و افتاده پایین داربستا باالی از کار حین   پدرت که آوردن خبر روز

 ؛
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 و رسوندم اونجا به خودمو روزی و حال چه با که کنی تصور نمیتونی

 که بود همونجا و یادمه رو مهدی کریح لبخند فقط بعدش به اون از ، از

 همش و کشکه همش اتفاق و تصادف و داربست باالی از افتادن فهمیدم

 بود؟ ساخته دستم از کاری چه مگه اما بوده مهدی سر زیر

 زار؟ حال اون با هم اون

 عقد دوران توی بارداری و باردارم تورو فهمیدم که بود روزا همون

 رایب میتونست که بود اتفاقی ترین وحشتناک ما ی خونواده توی اونم

 !بیفته کسی

 هب کنم ازدواج باهاش اگه که گفت و خواستگاریم اومد مهدی که وقتی 

 هب فقط داشتم ازش که نفرتی تموم با خودشی پسر تو که میگه همه

 که میدونستم چه اما کردم قبول پیشنهادشو تو داشتن نگه خاطر

 !میشه؟ اینجوری زندگیمون

 ؛ میکنی پیدا به نسبت حسی چه میخونی رو نامه این وقتی نمیدونم

 ردهک ظلم حقت در عمر یک و کشته پدرتو که کسی با میخوای نمیدونم 

 زا میتونی تا و باشی خودت مواظب که میخوام ازت فقط ، کنی چیکار

 !میشناسم که آدمیه ترین خطرناک اون ، کنی دوری مهدی

 ...مهناز مادرت ، دارم دوستت همیشه

 فهد بی و گیج های قدم با و کرد مچاله مشتش میان را نامه آشفتگی با

 عدب و کرد قفل سرش باالی را دستانش ، رساند خواب اتاق به را خودش

 تنمیدانس که اتاق از ای گوشه به تمام عصبانیت   با را نامه لحظه چند از

 ...کرد پرتاب کجاست

 نفس خشم زور   از که حینی و زد چنگ لباسی چوب روی از را کتش

 ...شد خارج اتاق از میزد نفس
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 قدم سمتش به و برد بو مساعدش چندان نه حال   از دیدنش با نیاز

 : زد لب نگرانی با و گذاشت اش سینه تخت را دستش ، برداشت

 خوبه؟ حالت مهبد؟ چیشده-نیاز

 سعی که همانطور و زد کنار را نیاز ای غیرمنتظره حرکت   با مهبد

 : گفت کند حفظ را اش خونسردی میکرد

 …نشده چیزی خوبم-مهبد

 سو هزار به کوتاه مدت همین در فکرش ، رفت سمتش نگران دل نیاز

 ...بود برگشته و بود رفته

 !میری؟ کجا-نیاز

 صورتش جای هیچ را بودن خوب ، گذراند نظر از را اش آشفته حالت

 بود؟ افتاده اتفاقی چه ، نمیدید

 !نبود؟ خوب حالش پیش ساعت یک همین تا مگر

 ...انداخت نیاز به نگاهی نیم و شد هایش کفش پوشیدن مشغول

 ...برمیگردم ، دارم کار-مهبد

 نگفت برای لحظه چند برای نیاز دهان که بود محکم و جدی آنقدر لحنش

 نگرانی با گشود را در الی مهبد که هنگامی بعد و شد بسته چیزی هر

 : گفت

 !باش خودت مواظب-نیاز

 سرایت هم او به مهبد آشفتگی انگار ، بود افتاده شور بدجوری دلش

 ...بود کرده

 ...رفت فرو فکر به و کرد رها کاناپه روی را تنش
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 جلوی خون ، تازاند می را ماشین میتوانست که سرعتی آخرین با مهبد

 نمی فکرش در چیز هیچ انتقام جز به حاال و بود گرفته را چشمانش

 !گنجید

 دباش کرده زندگی پدرش قاتل چشم در چشم عمر یک که نمیشد باورش

 ...باشد غافل او از و

 ویالی هموار چندان نه راه ، بود شده پر برایش مهدی خط چوب

 او به نزدیکی سری صدقه از ، گرفت پیش را شهرش از دورافتاده

 را تظاهر که روزهاییست آن از مهدی برای امروز که میدانست خوب

 بیرون شده آن درگیر سالهاست که مهدی حاج نقش از و میگذارد کنار

 !کیست خودش که میداند خدا حال ، میشود خودش و آید می

هوت آن در را ماشینش  ، شد پیاده خشم با و کرد پارک ویال در کنار ب ر 

 بی شد باز در که وقتی و فشرد متوالی بار   چندین برای را آیفون زنگ

 او به رو لب زیر و بود ایستاده در جلوی که خدمتکاری به توجه

 هایش گوش ، افتاد راه ویال انتهای سمت میکرد بلغور را چیزهایی

 نمیشنید را خدمتکار کن   خورد اعصاب و هم سر پشت های حرف اکنون

 ی کشیده فلک به سر های درخت روی که هایی کالغ صدای حتی ،

 فقط حاال ، نمیشنید هم را میکردند قار قار مدام و بودند نشسته ویال

 ات رفته دست از پدر   خون   نگذار میگفت که میشنید را مغزش صدای

 !است برده را بازی این کند فکر و کند پایمال را

 در و زد پس را بود شده راهش سد   که خدمتکاری حوصله بی و عصبی

 : زد نعره لحظه همان درست و گشود شدت به را مهدی اتاق

 !قالبی حاجی کن آماده عزرائیل با دیدار برای خودتو-مهبد

 : زد فریاد خشم از پر بعدی نگاه در و زده تعجب اول نگاه در مهدی

  میکنی؟ غلطی چه اینجا تو-مهدی حاج
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 به سر حاال و بود راستش دست ها روز این که خدمتکاری به رو بعد و

 : داد ادامه بود ایستاده در کنار زیر

 !احمق؟ بشه مزاحمم نداره حق کسی نگفتم مگه-مهدی حاج

 حرکت یک با و رساند او به را خودش عصبی و بلند های قدم با مهبد

 …برد باال را مشتش و گرفت دستانش میان را کتش ی یقه

 !نامرد بدی تاوان کنم وادارت که اینجام-مهبد

 ...کوبید فکش ی گوشه را مشتش و گفت را این

 بیاید سمتش خواست خدمتکار که هنگامی و افتاد زمین روی مهدی

 در از مظطرب خدمتکار حرکت این با که گرفت او سمت را دستش

 ...بست سرش پشت را در مهدی فرمان به و رفت بیرون

 ردو مهبد تیزبین   دید   از که بست نقش مهدی لب کنار عمیقی پوزخند

 ...نماند

 !بدم؟ تاوان-مهدی حاج

 : غرید مهبد

 !دارم خبر کاریات کثافت ی همه از ، میدونم چیزو همه-مهبد

 ...ایستاد جلویش غرور با و گرفت دیوار ی گوشه به را دستش مهدی

 !باخبری؟ همشون از مطمئنی-مهدی حاج

 ، میکرد تر جریح را مهبد همین و میداد رضایت و غرور بوی لحنش

 بیاورد فرود صورتش روی خواست و برد باال دوم بار برای را مشتش

 این از ، وقاحت همه این از ، برد ماتش اش بعدی ی جمله شنیدن با که

 !ناجوانمردی همه

 !کشتم؟ من پدرتو که میدونی اینم ، بهتر سوال یه-مهدی حاج
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 یداپ صدایش در وضوح به که گرفتگی با و آورد پایین را مشتش مهبد

 : زد لب بود

 !باشه؟ عوضی میتونه چقدر مگه آدم یه آدمی؟ تو-مهبد

 ...برگرداند او از را رویش و زد پوزخندی مهدی

 سر   بحثت ، سقف بودن عوضی نه داره افتخار بودن آدم نه-مهدی حاج

 !هستی؟ چی دنبال ، چیه

 داشت سراغ خودش از که صدایی بلندترین با و رفت در کوره از مهبد

 : غرید

 بو لیسپ اگه که کردی فکر این به حاال تا ، کشیدنتم آتیش به دنبال-مهبد

 میاد؟ سرت بالیی چه میکنی غلطی چه داری اینجا که ببره

 : داد ادامه و زد عصبی نیشخند حرفش دنبال به

 !نه؟ ، کنن تقدیر ازت نمونه حاجی   عنوان به شاید-مهبد

 از حالت این و بود زده زل او به آرامش و سکوت کمال   در مهدی

 عجیب کمی بود کرده نثارش مهبد که هایی حرف از بعد هم آن آسودگی

 ...میرسید نظر به

 اش فحهص قفل که حینی و کشید بیرون جیبش از را تلفنش گوشی مهبد

 : زد لب گشود می را

 هم مردنو ارزش حتی چون نمیکنم آلوده کثیفت خون به دستمو-مهبد

 تاوان اونموقع شاید تا بشی زنده و بمیری بار هزار باید ، نداری

 ...بدی نامردیاتو

 پهنی و پت لبخند با و زد گره اش سینه تخت را هایش دست مهدی

 : گشود لب سکوت همه این از پس باالخره
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 دلت که هرکاری مختاری ، قبول حرفات ی همه ، خب خیلی-مهدی

 !گذاشتی بیرون اینجا از پاتو اگه البته ، بکنی میخواد

 ...کرد اشاره آنتنش به و قاپید دستش از را مهبد تلفن حرفش بند   پشت و

 !نمیشد بند سنگ رو سنگ که میداد آنتن اگه اینجا-مهدی

 جیغ صدای شنیدن با که بگشاید لب خواست و زد پوزخندی مهبد

 چشمانش ندارد آنجا از زیادی ی فاصله بود معلوم که دختری دلخراش

 ...کرد مشت سرش روی فشار با را دستش و داد فشار هم روی را

 اریک کثافت با مهدی که تلخی خاطرات تمام تا بود کافی تلنگر همین

 صف چشمانش جلوی بود ساخته برایش حال به تا کودکی از هایش

 ...بکشند

 ...نشست مغزش در مته مثل مهدی صدای

 مثل درست ضعیفی تو ، نکردی عادت هنوزم سال اینهمه از بعد-مهدی

 !باشی قوی من مثل نمیتونی هیچوقت ، پدرت

 صفت   حیوان مرد   چشمان به نفرت با را نگاهش و گشود را چشمانش

 و داد هلش عقب به شدت با ، برد هجوم سمتش و دوخت رویش به رو

 پیدا هک طوری و بلندتر صدایی با اینبار که ببرد باال را مشتش خواست

 : گفت نیست مهبد مخاطبش بود

 !پذیراییه وقت کنم فکر ، کرده رم مهمونمون-مهدی

 مهدی به گنگی با و شدند اتاق وارد خدمتکار دو و شد باز ضرب با در

  ؛ دوختند چشم

 همه روزی که مهبدی با ، مهدی روزی که نمیشد باورشان هم آنها شاید

 !باشد داشته برخوردی چنین میدانستند او پسر را آن

 : زد لب و کرد ای اشاره دست با خدمتکار دو به رو
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 مهمون نباشه هرچی ، کنید پذیرایی ازش حسابی و ببریدش-مهدی

 !ویژمونه

 ...داد تکان را سرش و زد پوزخندی خونسردی با مهبد

 !مهدی حاج نیست داستان ته   این-مهبد

 ....کشید ای تمسخرگونه لحن با را" مهدی حاج"

 دست میان را مهبد دستان همزمان و انداختند هم به نگاهی خدمتکار دو

 و کیش را هردویشان ای ماهرانه حرکت با و برگشت که کشیدند هایشان

 ماندگار از نشان مهدی حاج کذایی ویالی خدمتکاران   انبوه   اما کرد مات

 ...میداد شدنش

 شیدمیجو سرکه و سیر مثل نیاز دل   و میگذشت مهبد نبود   از ساعتی چند

 ؛

 گرانن کمی بود شده طوالنی هم نسبتا که برنگشتنش و رفتنش حالت  

 !نبود؟ کننده

 فتگر بار چندمین برای را اش شماره و داد بیرون کالفگی با را نفسش

 ؛ کرد خط پشت   منفور   زن   نثار   ناسزایی لب زیر و

 !نبود دسترس در هم باز

 هب خدمتکارانش از یکی که مشتی بند   پشت و شد بلند جایش از مهدی

 ...کشید ریشش ته روی را دستش و ایستاد کنارش بود زده مهبد فک  

 !نه؟ زد بد ، اوه-مهدی

 اب دل در و برگرداند رو او از و داد بیرون عصبانیت با را نفسش مهبد

 خورد را گردنش شک بی نبود بسته هایش دست اگر که گفت خود

 !میکرد
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 ات ، گرفت دستش میان را اش چانه مهبد تفاوتی   بی از خشمگین مهدی

 ...نمیشد آسوده نمیکشید آتش به را او

 !نیازجان؟ از خبر چه راستی-مهدی

 چانه و زد پیروزی سر از لبخندی نگاهش ی پرده پشت خشم دیدن   با

 !بود؟ نیفتاده ضعفش نقطه یاد   زودتر چرا ، کرد رها را اش

 چالتو و چشم میزنم ، عوضی نیار کثیفت دهن به منو زن اسم  -مهبد

 !درمیارما

 ...کرد قالب هم میان را دستانش و داد سر ای خنده

 خوبی انتخاب میتونه ، داره خاصی آرامش ، میاد خوشم ازش-مهدی

 …باشه

 عصبی ی چهره و بود کرده پر را اتاق مهبد ی کشیده های نفس صدای

 ؛ بود مهدی میل باب   گردنش ی شده منقبض رگ و

 !ببیند میخواست که بود حالی همان درست حال این

 خوندی خودتو ی فاتحه ، میاد خوشت ازش که خوردی گه تو-مهبد

 ...شه باز دستام این بزار فقط میکنم سیاه زندگیتو ، حرومزاده

 ...ماند باز حرفش ی ادامه از آمد فرود شکمش روی که مشتی با

 احساس و نشست گوشش در دیگر دختری متوالی   های جیغ صدای

 !تفاوتی بی همه این از بعد ، کرد خطر

 شاید هک تفاوت این با البته ، مناسبیه انتخاب بعدی ی گزینه برای-مهدی

 !دارم نگهش خودم برای عادی روال   گذروندن   از بعد

 ...لرزاند را ویال دیوارهای لحظه چند برای مهبد بلند صدای

 "نیاز زبان از"
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 یموگوش ، بود ام لحظه این حس تنها نگرانی و بود شده تند قلبم ضربان

 ...شدم بلند جام از کالفگی با و کردم پرت کاناپه روی

 اون و خودم با انقدر ، زدم کنار کمی رو پرده و ایستادم پنجره کنار

 !شد شب کی نفهمیدم اصال که بودم درگیر لعنتی گوشی  

 هک بود نیومده پیش حاال تا ، زد دامن بدم حال   و نگرانی به هوا تاریکی

 ...بمونه بیخبر ازم وقت اینهمه

 فتمر گوشیم سمت و کردم مشت قلبم روی دستمو ، ریخت دلم انگار یهو

  ؛

 ...کنم تحمل رو بیخبری این نمیتونستم

 ، سپردم گوش متوالی های بوق به استرس با و گرفتم محیارو ی شماره

 ...باشه داشته خبر ازش اون که بودم امیدوار

 ...پیچید گوشی توی گرفتش صدای و داد جواب باالخره

 نیازجان؟ جانم-محیا

 یزیچ اون از بهتر حالمو داشتم سعی که حینی و کشیدم دندونم زیر لبمو

 : زدم لب بدم نشون هست که

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 ...مهبد خوبی؟ تو ، خوبم فدات-محیا

 : گفتم و پریدم حرفش وسط طاقت بی

 !اونجا؟ نیومده مهبد ، محیا ، خوبیم مرسی-

 که مهبدی ، داشت هم حق ، گرفت خودش به تعجب بوی و رنگ لحنش

 پاشو باید چرا بود پنیر و کارد ی رابطه مثل مهدی حاج با رابطش

 !خونش؟ توی میزاشت
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  افتاده؟ اتفاقی ، نه-محیا

 ...دادم قورت زور به دهنمو آب

 عزیزم؟ نداری کاری ، اتفاقی چه نه-

 ...خداحافظ گلم نه-محیا

 شمچ روم به رو ساعت به و کردم قطع تماسو و گفتم خداحافظی لب زیر

 ؛ بود شده شب نه   ، دوختم

 از سراغشو و بزنم زنگ که نبود باز ساعت این تا هم آموزشگاه حتی

 ...بگیرم اونجا

 و میداد بد گواهی   دلم ، شدم خیره گوشیم ی صفحه به هدف بی

 ...کنم چیکار باید که نمیدونستم

 در سمت توانم تموم با دره پشت مهبد اینکه فکر با در صدای شنیدن با

 غریبه مرد   یه با کردم نگاه بیرونو در چشمی   از که همین اما ، دویدم

 !شدم مواجه

 هب ، نمیشناختمش میرفتم کلنجار خودم با و میکردم فکر که هرجور

 : گفتم در پشت از آرومی صدای با خاطر همین

 !بله؟-

 ...شد شنیده در پشت از صداش بالفاصله

 صحبت باهاتون راجبش الزمه ، مهبدم دوست   من ، خانوم نیاز سالم+

 ...کنم

 در ی لبه به دستمو اگه یقینا و کردم احساس خوبی به پاهامو شدن سست

 بگه؟ چی بهم میخواست مهبد راجب ، میشدم زمین پخش بودم نگرفته
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 ای رفته تحلیل صدای با و زدم پس بودو آورده هجوم گلوم به که بغضی

 : گفتم

 ...برنگشته هنوز بیرون رفته که بعدازظهر از دارین؟ خبر ازش شما-

 : داد جواب قاطعی لحن با مرد

 ...خدمتتون میکنم عرض کنین باز درو+

 : زدم لب و دادم بیرون بریده بریده نفسمو

 ...بمونین منتظر لحظه چند ببخشید-

 پا اتاق سمت نگرانی و عجله با خاطر همین به و نشنیدم ازش صدایی

 ویر شالمو و کردم تنم اومدو دستم جلوی که مانتویی اولین و کردم تند

 : گفتم میکردم بازش که حینی و برگشتم در سمت ، کشیدم سرم

 ...شرمنده-

 و شد سیاه چشمام جلوی دنیا در شدن باز با اما بدم ادامه حرفمو خواستم

 ...نفهمیدم هیچی دیگه

 نگاه   یه با و کشیدم هینی و کردم باز چشمامو زیاد سرمای احساس با

 فرا وجودمو تموم ترس و اومد یادم چیزو همه اطرافم به اجمالی

 ...گرفت

 همه روم به رو مرد   دست توی لیوان   و بودن خیس موهام و صورتم

 ...میکرد روشن برام چیزو

 دلم اصال ، زدم چنگ بودم نشسته روش که چرمی ی کاناپه ی دسته به

 !اینجا اومدم چجوری که کنم فکر این به نمیخواست

 گاهمن ترسناکی لبخند با و بود ایستاده روم به رو که مردی به ترس با

 : گفتم میلرزید ترس زور   از که صدایی با و دوختم چشم میکرد
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 اینجا؟ آوردین منو چرا هستین؟ کی شما کجاست؟ اینجا...اینـ-

 که کسی همون ، شد کشیده بود ایستاده در کنار که مردی سمت نگاهم

 ...بود کرده معرفی مهبد دوست   خودشو

 !مهبد

 بود؟ کجا مهبد ، لرزید ترس از بدنم ستون چهار لحظه یه برای

 بود؟ اینجا اونم یعنی

 براقش مشکی   کفشای از ، ایستاد چارچوبش توی مردی و شد باز در

 چهره اون با که وقتی و کشیدم اش تنه باال تا نگاهمو و کردم شروع

 !شه چهارتا تعجب شدت از چشمام که بود مونده کم شدم مواجه

 : زدم لب اختیار بی

 ...مهدی حاج-

 ...برداشت قدم سمتم و داد سر ای خنده

 !نیازجان؟ نگذشت بد که بهت-مهدی

 و شدن رد چشمام جلوی از آن یک توی بودم دیده که هایی صحنه تموم  

 ؛ نشستن هم کنار پازل یه مثل

 ااین ی ،همه بود نزده غیبش اتفاقی هم مهبد و نبود مهمونی یه این قطعا

 و پاشم جام از که شدن باعث و کشیدن صف ذهنم توی هم سر پشت

 : بزنم داد درونیم ترس   رقم علی

 !جهنمیه؟ کدوم دیگه اینجا اصال اینجا؟ آوردی منو چرا کجاست؟ مهبد-

 عقب قدم چند بلندش قدمهای ترس   از ، کرد تشدید ترسمو پوزخندش

 : گفتم ناباوری با و رفتم

 !خبره؟ چه اینجا-
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 ...نشست گوشم توی بمش صدای

 این چون نمیشن برنده توش همه که مسخرست بازی   یه زندگی-مهدی

 داری؟ قبول اینو ، داره احتیاج هم بازنده به ماهیتش حفظ برای بازی

 !بود؟ چی حرفا این از منظورش ، کردم نگاهش بهت با

 هک حینی و نشست بود من جای پیش ی لحظه چند تا که ای کاناپه روی

 : داد ادامه میزاشت لبش کنار سیگاری

 مهبد ، برنده قویا و میشن بازنده ضعیفا بازی این توی ، طبیعیه-مهدی

 !خودش انتخاب به ، بازندست یه

 به نمیخواست دلم اصال لحظه این توی ، شد حبس سینم توی نفسم

 !کنم فکر مهدی حاج و مهبد بین   خصومت  

 : زدم لب ای رفته تحلیل صدای با و ایستادم جلوش

  چیه؟...چـ منظورت...منـ-

 ...انداخت باال هاشو شونه و گرفت کام دستش توی سیگار از

 ، نهک پیشرفتش قربانی   رو بقیه نمیتونه و ضعیفه چون بازندست-مهدی

 !عاشقه چون بازندست ، داره قلب سینش توی چون بازندست

 و تندتر قلبم ضربان و میشد تر سنگین و سنگین لحظه هر بغضم

 ...تندتر

 : داد ادامه هم باز

 به که موقعی همون ، نشد اما کنم درستش کردم سعی خیلی-مهدی

 که سیک اون ازش نتونم اگه که بستم شرط خودم با کردم قبولش فرزندی

 نیهمو مرتیکه اون برای شاید ، پدرش پیش بفرستمش بسازم میخوامو

 !داره آرزوشو که باشه
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 : زدم لب اراده بی و کردم نگاهش ترس از شده گرد چشمای با

 چی؟ یعنی-

 ...زد گره هم توی سرش باالی دستاشو و زد پوزخند

 !میارم سرش آوردمو پدرش سر که بالیی همون ، سادست خیلی-مهدی

 ...برداشت اتاقو کل   زدم تعجب صدای

 چی؟-

 ...داد باال ابروهاشو و کرد خاموش جاسیگاری توی سیگارشو

 !نمیدونی؟ تو یعنی ، اوه-مهدی

 ؛ دادم تکون سرمو و کشیدم دندونم زیر نگرانی از لبمو

 نمیدونستم؟ و میدونستم باید رو چی

 !کشتم من مهبدو پدر-مهدی

 قطره ناخواسته بعد و شد سلب ازم حرکتی هر توان لحظه چند برای

 دختری جیغ   صدای لحظه همون و چکید پایین چشمم ی گوشه از اشکی

 این ، کرد تزریق بدنم های یاخته تک   تک به ترسو و پیچید گوشم توی

 !بود؟ صدایی چه دیگه

 : گفتم بود افتاده جونم به نگرانی و ترس از که لکنتی از کالفه

 !هستی؟...هسـ کی تو...تـ-

 ...داد تکون سرشو و زد پوزخندی

 !نیستم خوبی آدم  -مهدی

 با مهدی حاج که رسید گوش به قبل از بلندتر اینبار دختر جیغ صدای

 : زد داد و کرد مردا اون از یکی به رو غیض
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 ...کن تموم کارشو برو-مهدی

 از محض تفاوتی   بی با و داد تکون سرشو مرد همون حرفش دنبال به

 ...شد خارج اتاق

 !بود؟ خبر چه اینجا ، میرسیدم جنون به داشتم دیگه

 بود؟ کی صدای-

 : داد جواب بالفاصله تصورم برخالف

 برگشتی اینکه از غافل ، اینجا اومده خودش پای با که هرزه یه-مهدی

 عدتوب سوال تا ده و قبل سوال تا ده جواب و بگم پرده بی ، نیست کار در

 دخترا میون از بیشتر هامم طعمه ، بدنم اعضای قاچاقچی   من ، بدم

 زندگی دنبال اونا ، اینجا میان خودشون اونا میدونی ، میکنم انتخاب

 برزخشونه؟ اینجا که بدونن باید کجا از ، حرفان اینجور و رویایی

 شانسه ، خب ولی ، آرزوشونه ی خونه اینجا که میکنن فکر اکثرشون

 صدای بدون شنیدی صدایی اگه که خالصه ، داره بگیرنگیر ، دیگه

 ...کن حاللش و نگیر دل به ، میکشه نفساشو آخرین داره که کسیه

 چشم بهش انزجار احساس با ، افتادم زمین روی و شدن سست پاهام

 : داد ادامه که دوختم

 عادت ها صحنه و صداها این به هیچوقت ، نشد همراهم مهبد-مهدی

 توی داشتن رحم و داره رحم اون ، بازندست میگم که همینه ، نکرد

 !دادن باخت یعنی طبیعت قانون

 برام چقدر دقیقه چند توی بود ایستاده روم به رو که مردی شخصیت

 ...بود شده انگیز نفرت

 هک اشکی قطرات به توجه بی و ایستادم جلوش ترس با و پاشدم جام از

 : زدم لب بودن کرده رها صورتم روی محابا بی خودشونو
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 نامرد؟ کردی چیکارش کجاست؟ مهبدم-

 : گفت و برداشت قدم در سمت

 وارد ضعفش نقطه راه   از شدم مجبور نیاورد کم کردم هرکاریش-مهدی

 !نداشت ضعف نقطه تو از قبل مهبد ، بدهکارم تو به هم تشکر یه ، شم

 ...آورد هجوم صورتم به اشکام سیل و شد حبس سینم توی نفسم

 : گفتم نبود پیدا درستی به گریه میون که لحنی با

 ...پسرته جای اون باشی؟ وحشتناک انقدر میتونی چطوری-

 ...خندید

 این از تر رحم بی من  ، جون دختر نزن حرفا این از من با-مهدی

 ...حرفام

 مونطوره و کشیدم کتشو آستین که بره بیرون در از خواست و گفت اینو

 : گفتم نگرانی با نکنم گریه داشتم سعی که

 ...میکنم خواهش ، پیشش ببر منو-

 نگرانیم ، بود بودن کنارش میخواستم که چیزی تنها لحظه این توی

 زا که بود کرده درگیرم انقدر و بود کشیده فلک به سر بهش نسبت

 !نمیومد یادم هیچی خودم وحشتناک   موقعیت

 : زدم زار اینبار که زد پوزخندی و کشید دستشو

 ...محیات جون  -

 ...داد تکون سرشو و انداخت بهم نگاهی تردید با

 !آخرشه مهم-مهدی
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 خوب حاال که اتاق توی حاضر مردای از یکی به رو و گفت اینو

 : گفت هاشه نوچه از یکی میدونستم

 !باشه جمع حواستم ، گردون برش صبح ، پیشش ببرش-مهدی

 ؛ اومد سمتم و داد تکون سرشو مرد

 رضایت ، استرس ، نگرانی ، ترس ، نمیکردم درک حالمو و حس

 !نمیدونم ، دیدنش بخاطر

 منتهی زیرزمین مثل جایی به که هایی پله سمت ، افتادم راه مرد همراه

 به ، انداختم نگاهی اطرافم به و ایستادم جام سر که افتاد راه میشدن

 میتونستم هم تار ی پرده همون پشت از اما میدیدم تار اشکام لطف

 ختم جالبی جای به گرفتمش پیش در که مسیری که بدم تشخیص

 ...نمیشه

 ودب ایستاده ها پله روی من از جلوتر قدم چند که مرد به نگاهی ترس با

 و دکشی مانتومو آستین که بگم چیزی و کنم باز لب خواستم و انداختم

 خورده جا یهوییش حرکت از انقدر ، افتاد راه مسیر انتهای در   سمت

 قتیو فقط ، نداشتم هم کشیدنو جیغ توان   حتی که بودم ترسیده و بودم

 دیدن   با که کنم مقاومت خواستم کرد پرتم داخل سمت و کرد باز درو

 ریخته هم به و داغون وضع و سر اون با چوبی صندلی اون روی مهبد

 ...زد خشکم جام سر لحظه چند برای و شد حبس سینم توی نفسم

 که انرژی با بعد و شد خارج گلوم از بلندی جیغ   بعد لحظه چند

 لویج و دویدم سمتش گرفته نشعت کجا از بدحالی این توی نمیدونستم

 ...زدم زانو پاهاش

 مجیغ صدای شنیدن با و باشه خواب که میشد مگه ، بود بسته چشماش

 نپره؟ خواب از
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 با ممیکشید گونش روی دستمو که حینی و دادم بیرون سختی به نفسمو

 : زدم لب نگرانی و ترس

 ...مهبد...مـ-

 ؛ شنیدم شدنشو قفل بعد و در شدن بسته صدای مهبد صدای جای به

 : تمگف میرسید گوش به بزور که صدایی با قبل از تر نگران اینبار

 ...مهبدم-

 آورده سرش بالیی چه نامردا اون ، بود برداشته اتاقو کل گری م صدای

 بودن؟

 دستای کردن   باز مشغول و رسوندم سرش پشت به خودمو زور به

 ...کرده تقال چقدر که بفهمم میتونستم کبودیشون از ، شدم بست ش

 ...کشیدمش آغوشم توی صندلی روی از و کردم باز سختی به دستاشو

 بود؟ امتحانی چه دیگه این ، نمیومد باال نفسم

 خوش جا لبش کنار که زخمی به و کشیدم سردش ی گونه روی دستمو

 استمخو ، بیشتر ترسم و بود شده شدیدتر گریم ؛ دوختم چشم بود کرده

 بخوام کمک در پشت آدم   به شبیه چندان نه آدمای از و ببرم باال صدامو

 : گفت رمقی بی صدای با و کرد باز پلکشو الی که

 ...نیاز-مهبد

 قبل از کمی دلم که حاال و زدم پس اشکامو و شدم خیره چشماش به

 ...کردم نزدیکش خودم به بیشتر بود شده آرومتر

 نفسم؟ خوبی ، نیاز جان  -

 ...شد جا به جا آغوشم توی و داد قورت دهنشو آب

 ...تو ، خوبم-مهبد
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 باتقری چهرش توی مشهودی عصبانیت   و نگرانی با و پرید جاش از یهو

 : زد داد

 اینجا؟ اومدی جوری چه-مهبد

 ...گرفتم جلوش دستمو و گزیدم لبمو

 از شده که هرجوری باید ، بگردم دورت نیست حرفا این وقت االن-

 ...سرشون تو چی که نیست معلوم اینا ، بریم اینجا

 اتاقک   آهنی   در   سمت و شد بلند جاش از حرکت یه با و کرد قطع حرفمو

 هک محکم انقدر ، افتاد راه بودیم شده اسیر توش که نموری و کوچیک

 ...بود وضعیتی چه توی پیش ی دقیقه چند رفت یادم لحظه چند برای

 از خراشش گوش و بلند صدای شنیدن با که کوبید در به محکم مشتشو

 ...کردم تند پا سمتش و کشیدم دست خیال و فکر

 خط مهدی حاج برای و میکرد بیداد و داد و میکوبید در به مشتشو مدام

 ...میکشید نشون و

 که داییص با و کشیدم دستام میون کبودشو دستای سختی به و نگرانی با

 : زدم لب درنمیومد و درمیومد چاه ته از حاال

 ...بشه این از بدتر اوضاع نزار ، باش آروم من جون   عزیزم ، مهبد-

 ویر نوازشگرانه انگشتامو که انداخت پایین کالفگی و غم با سرشو

 ...کشیدم دستاش کبودی  

 نکردن؟ که اذیتت-مهبد

 ترکیدن برای بغضم و بود کشیده صف چشمام ی پرده پشت اشک

 ...زنمن دم و ببینمش اوضاع این توی نمیتونستم ، بود تلنگر یه منتظر

 ...نه-
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 گلوش کردم حس ، کشید عمیقی نفس و گزاشت گلوش روی دستشو

 ...کشید هم توی اخماشو که سوخت

 جاری هام گونه روی اشکام و نخواست اجازه ازم ترکیدن برای بغضم

 ؛ شدن

 داشتم؟ تحمل چقدر مگه

 کنم؟ تحمل میتونستم کی تا

 میون سرشو و نشست اتاق ی گوشه ، گرفت ازم ناراحتی با نگاهشو

 ...گرفت دستاش

 مزد گند خودخواهیم با ، منم اشکات دلیل ، منه تقصیر اینا ی همه-مهبد

 ...زندگیت به

 یدلخور با و نشستم کنارش و رفتم سمتش ، زدم پس حرص با اشکامو

 ...کردم نگاهش

 ...تویی من زندگی   دیوونه؟ میگی چی-

 دراز زمین روی پاهامو و زدم زورکی لبخند که کرد نگاهم اطمینان با

 ...کردم

 ...کن استراحت یکم ، بگردم دورت بیا-

 ...گزاشت پاهام روی سرشو اشتیاق با و انداخت بهم نگاهی نیم

 بود سخت چقدر ، گزیدم لبمو و کشیدم کوتاهش موهای روی دستمو

 ...بود کرده علم قد دلم توی که دردی اینهمه ندادن بروز

 ، دوختم چشم مهبد به ترس با و دادم تکیه سرم پشت دیوار به سرمو

 بیفته؟ اتفاقی چه بود قرار

 ...نیاز...نیاز-مهبد
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 نگاهمو و کردم باز پلکامو الی گوشم کنار آرومش صدای شنیدن با

 ؛ دوختم بهش

 که دمبو گرفته آروم انقدر کنارش وحشتناک بیقراری   اون از بعد دیشب

 !شد سنگین حد این تا و برد خوابم کی نفهمیدم

 ...کردم نگاهش گنگی با و برداشتم سینش روی از سرمو

 ، بود دلهره غرق چهرش ، شد تر محکم کمرم دور دستش ی حلقه

 !نداشتم یاد به هیچیو که منی برعکس

 ...بری باید ، پاشو-مهبد

 درست که انداختم دیوار و در به نگاهی و کردم نگاهش سردرگمی با

 ...بردم پی فاجعه عمق به و کجام فهمیدم لحظه همون

 ...نشستم جام سر صاف و دادم قورت استرس با دهنمو آب

 !برم؟ کجا-

 با و کشید سمتم دستشو ، پاشد جاش از و انداخت سرم روی شالمو

 : گفت جدیت

 !بکن میگمو که کاری ، نپرس سوال-مهبد

 ، شد کشیده میشد دیده روش کبودی اثر هنوزم که دستش سمت نگاهم

 یحت کرده خطور ذهنم به جملش شنیدن با که چیزی اون به نمیخواستم

 !کنم فکر

 ...دادمی عذابم چقدر دیدنش ، کردم نوازشش و کشیدم دستام میون دستشو

 : گفت تحکم با بار این و داد بیرون صدا با نفسشو

 !نیاز پاشو-مهبد

 ...ایستادم جلوش و پاشدم جام از
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 برم؟ باید کجا-

 ...دیدم چشماش توی تردیدو لحظه یه برای

 هم ها نوچه با ، خونه میرسونتت ، منتظرته یکی بیرون اون-مهبد

 هیچ به هم خونه از ، نمیکنی باز هیچکس واسه درو ، کردم هماهنگ

 ...وجه

 : گفتم ناباوری با و کردم قطع حرفشو

 !چی؟ تو پس-نیاز

 : زد لب چشمام به خیره و داد تکیه سرم پشت دیوار به دستشو

 ...میدم قول بهت ، پیشت میام ، نباش من فکر به-مهبد

 اونم ، برم و بزارم تنهاش نمیتونستم من ، شد جمع چشمام توی اشک

 !جهنم این توی

 : گفتم گریه با

 ...من ، مهبد میگی چی-

 : گفت خشم با و کوبید سرم پشت دیوار به شدت با مشتشو

 !االن همین ، میری ، ببند دهنتو-مهبد

 : زدم لب و دادم فرو گریمو ، شد حبس سینم توی نفسم

 ، ندارم طاقت تو جون به ، میمونم همینجا منم یا میریم هم با دوتامون یا-

 ...میمیرم

 کتحر یه با لحظه چند از بعد و کشید موهاش میون کالفگی با دستاشو

 ...کشید آغوشش توی منو
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 ، مش دور ازش نمیتونستم ، زدم بوسه بهش و گزاشتم سینش روی سرمو

 !ترس از میترسیدم ، بیقراری از میترسیدم

 ردهک تغییر درجه هشتاد و صد که لحنی با و گذاشت شونم روی سرشو

 : زد لب بود

 غریبه مشت یه به که مرگه واسم ، شم دور ازت نمیتونم منم-مهبد

 مهدیو تو ، نیاز دارم نگهت اینجا نمیتونم کنم؟ چکار ولی بسپرمت

 ...اگه ، کیه اون نمیدونی تو ، نمیشناسی

 ...کرد فرو گردنم گودی توی سرشو و کرد قطع حرفشو

 ...میداشتن وا تپش به امو گرفته قلب   گردنم روی داغش نفسای

 : داد ادامه لحظه چند از بعد

 !بری باید ، نیاز بری باید-مهبد

 !میکردم؟ باید چیکار ، دوختم بهش بارونیمو نگاه

 وجودم تموم با میتونستم رو نیمه و نصفه حرفای اون از مهبد منظور

 !بودم فهمیده مهدی حاج راجب چیزو همه که منی ، کنم درک

 حال و شدم چشماش قرمزی متوجه تازه دوخت بهم که گرفتشو نگاه

 ...شد تر خراب هم بود که اونی از خرابم

 ...گزیدم لبمو و کشیدم چشماش روی دستمو

 : فتگ کنه کنترلش داشت سعی که لحنی با و کشید دستش میون دستمو

 نبدو که اونیه از تر زرنگ مهدی ، کنم پیدا مدارکو سری یه باید-مهبد

 ، نترس ، خونه میام کنم پیدا مدارکو که همین ، بره سوال زیر مدرک

 !میشن رام پول با همشون میبینی که عوضیایی این
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 لب و گزاشت لبم روی انگشتشو که کنم ممانعت و کنم باز لب خواستم

 : زد

 یداپ کلشون و سر که االناست ، برو فقط ، نگو هیچی دیگه ، هیس-مهبد

 !بشه

 : گفتم بود گرفته منشاء ترس از که لکنتی با

 سر داری چی؟ بیاره سرت بالیی اگه  سرشه؟ تو...چی...میدونی-

 من شهب چیزیت الل زبونم تو اگه کردی فکر هیچ میبندی؟ دوئل زندگیت

 کنم؟ زندگی چجوری باید

 هممبف میتونستم ، نشست دیوار ی گوشه و گذاشت سرش روی دستاشو

 نمیتونستم اما میکنم داغونترش چقدر حرفام با من و داغونه چقدر که

 !برم اون بی نمیتونستم ، بگذرم راحت

 ...دادم بیرون زور به نفسمو و زدم زانو کنارش

 ...میترسم خیلی من ، توروخدا ، مهبد بریم-

 نگاه   که وقتی و کردم تعجب بچگونم لحن و حرفا از لحظه یه برای

 !شدم بچه واقعا که شدم مطمئن دیدم خودم روی مهبدو نگران  

 دشوپرتردی ونگاه بود فکر غرق همچنان مهبد و بود گذشته ای دقیقه چند

 ؛ بود دوخته در به

 با که ردممیک فکر روم پیش اتفاقات به ترس با و بودم نشسته دیوار کنار  

 ...برگشتم سمتش و اومدم خودم به صداش شنیدن

 !بریم-مهبد

 …دوختم چشم بهش تعجب با

 میای؟ باهام-
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 ؛ ایستاد جلوم و داد بیرون صدا با نفسشو

 ...میبارید تردید فقط نگاهش از

 !بریم نمیتونیم بشه دیر اگه-مهبد

 جام از بود شده قرص کمی دلم که حاال و کردم نگاهش استرس با

 ...پاشدم

  ؛ میداد عذابم ای دیگه ابعاد توی ترسم حاال

 بریم؟ بیرون اینجا از بود قرار جوری چه

 : گفت آروم و فشرد دستش میون دستمو که بودم فکرا همین توی

 یهبق ولی هماهنگم میده کشیک در دم که کسی با ، میریم صدا بی-مهبد

 فهمیدی؟ ، بشن دار خبر نباید

 : داد ادامه مهربونتری لحن با و کشید دستمو که دادم تکون سرمو

 ...کنارتم من ، نباش نگران-مهبد

 شتشپ که مردی و شد باز بالفاصله که زد بهش ای تقه و ایستاد در کنار

 ...دوخت مهبد به خستشو نگاه بود ایستاده

 ؛ بست سرش پشت درو و رفت بیرون مهبد

 وقتمو لحظه چند از بیشتر که بود مغشوش انقدر ذهنم اما خوردم جا

 ...نکنم تلف بهش کردن فکر برای

 ترس با ، شد کشیده مهبد توسط دستم و شد باز در بعد دقیقه سه دو حدود

 ...افتادم راه کنارش حرفی هیچ بدون و انداختم اطرافم به نگاهی

 و رگگ میتونستم حاال و بودیم کرده طی ویالرو مسافت بیشتر تقریبا

 در به باالخره ، بدم تشخیص حیاط به رو های پنجره از هوارو میش

 شدن کشیده با که برم بیرون ازش مهبد سر پشت خواستم ، رسیدیم
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 وقتی و برگشتم عقب به ترس با ، زد خشکم جام سر پشت از مانتوم

 : گفتم ترس با دیدم بودو زده جا مهبد دوست خودشو که مردی

 ...مهبد-

 و ایستاد روم پیش مرد ی سینه به سینه جلوم خودش و کشید دستمو

 ...پیچید ویال توی بلندش نسبتا دار خش صدای بالفاصله

 ...نارفیقی همچین به داره شرف دشمن سگ-مهبد

 فرو مرد پهلوی توی بودو دستش توی حاال که چاقویی و گفت اینو

 ...کرد

 هوی نمیدونستم اصال که کذایی چاقوی اون به ، نداشتم اطمینان چشمام به

 !نه؟ مگه بود خیال همش اینا ، نداشتم اطمینان شده پیداش کجا از

 ...کنه کاری همچین نمیتونست مهبد

 بود خون غرق حاال که مرد پهلوی به ترس با توأم ناباوری و بهت با

 !بود؟ کرده چیکار مهبد من خدای ، نمیزدم پلک و بودم زده زل

 موخود اومدم خودم به وقتی و رفتم فرو خالء توی دستم شدن کشیده با

 ...کردم پیدا مهبد آغوش توی ماشینی عقب صندلی روی

 یرو آخر در و گذروندم نظر از اطرافمو گنگی با و گرفتم فاصله ازش

 ویت که اتفاقایی یاد تازه و شدم متوقف مهبد ی خسته و گرفته صورت

 !لعنتی ، افتادم بود افتاده برام ساعت چهار و بیست این

 بودیم؟ کرده پیدا نجات جهنم اون از یعنی

 خودمو که شد باعث و بست نقش چشمام جلوی مرد هم در ی چهره

 …کنم رها مهبد آغوش توی دوباره
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 گونم روی دستشو که کرد حس پیرهنشو روی اشکام خیسی نگار

 : گفت گوشم کنار آروم و گزاشت

 ...عزیزم باش آروم-مهبد

 : زدم لب بغض با و برداشتم سینش روی از سرمو

 !چی؟ بشه چیزیش اگه مهبد؟ کردی چیکار میدونی-

 احمقانه شاید ، انداخت راننده به نگاهی نیم و گرفت چشمام از نگاهشو

  شدم متوجه تازه لحظه اون اما میرسید نظر به

 !نشسته ماشین توی ما جز کسی که

 رابخ اون از بیرون دوستاش از یکی که بود گفته بودیم تو اون وقتی

 ...منتظرمه شده

 : گفت آروم و کرد فرو شالم توی موهامو

 ...نباش نگران ، نمیشه چیزیش-مهبد

 با و دادم قورت بغضمو ، دادم تکیه صندلی به و کشیدم دندونم زیر لبمو

 : گفتم میشد تر بچگونه رفته رفته که لحنی

 ...چی کنه شکایت ازت اگه-

 !پیچید گوشم توی خندش صدای

 : دادم ادامه لحن همون با و برگشتم سمتش تعجب با

 ...نگرانم من مهبد؟ داره خنده کجاش-

 ...چسبوند خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستشو
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 مه هربالیی که هست خراب سابقشون انقدر همشون ، نباش نگران-مهبد

 یه که نای ، بیارن زبون به شکایتو اسم باشن نداشته جرئت بیاد سرشون

 !یادگاری واسه سادست خراش

 ...کردم نگاهش ترس با

 واین ، مهبد نیستی اونا مثل تو ، میترسم ازت میزنی حرف اینجوری-

 !نره یادت

 ...داد تکون سرشو و دوخت نامعلومی ی نقطه به نگاهشو

 ...نیستم اونا مثل-مهبد

 : گفت مهبد به رو و کرد باز لب بود فرمون پشت که مردی باالخره

 داداش؟ برم کجا+

 اومده پیش اوضاع این با که میدونستم ، زدم زل مهبد به کنجکاوی با

 بیان بود ممکن لحظه هر چون نیست خبری خونه از ها فعال فعال

 ...سراغمون

 : گفت لب زیر و انداخت بهش نگاهی نیم مهبد

 !خونم سمت بپیچ-مهبد

 زیاد دوست یه عنوان به رفتارش مهبد که رفتم فرو فکر این به لحظه یه

 !نیست دوستانه هم

 : گفتم بهت با

 !خونه؟-

 : زد لب من سمت ی گرفته مه ی پنجره به خیره

 !برداریم وسایلمونو باید-مهبد



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  344  

 ...افتاد جونم به خوره مثل دلشوره

 میریم؟ کجا-

 : گفت مصمم

 ...شمال میریم مدت یه-مهبد

 شیشه روی محابا بی که ریزی قطرات به و دادم تکون سرمو حرف بی

 ...دوختم چشم میچکیدن پنجره ی

 ...شدیم پیاده هردومون شد متوقف آپارتمان در کنار که ماشین

 احتیاج نامعلوم مدت این توی که وسایلی ممکن زمان کمترین توی

 ...کردیم جمع رو داشتیم

 پشت زا مهبد که بپوشم کفشامو خواستم و گزاشتم جاکفشی کنار چمدونو

 و برداشت چمدونو ، پوشید کفشاشو و انداخت سرم روی چادرمو سرم

 …ایستاد در کنار منتظرم

 راه کنارش و پوشیدم کفشامو ، کردم سرم حسابی و درست چادرمو

 ...افتادم

 مداو یادم که بود لحظه همون و افتاد راه راننده که نشستیم ماشین توی

 !نیست مهبد ماشین از خبری

 نگل اینکه با و گرفتیم اتاق هتل یه توی ، رسیدیم که بود ظهر دمای دم

 !خوابیدیم خستگی فرط از بود ظهر

 تن   روی های کبودی اومد چشمم به که چیزی اولین پلکام شدن باز با

 برهنش ی سینه روی آروم دستمو و گزیدم زیرینمو لب ، بود مهبد

 ...کشیدم
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 که یدکش دستمو مچ که بکشم روش پتورو خواستم و شدم نیمخیز جام سر

 ...افتادم تخت روی دوباره

 فتگ آلودی خواب لحن با و شد نزدیکتر بهم و کشید موهام میون دستشو

: 

 !پاشی؟ دادم اجازه-مهبد

 ...برگشتم سمتش و خندیدم

 !بگیرم؟ اجازه ازت باید پاشدنم واسه-

 ...داد تکون سرشو و زد نیشخند

 !بگیری اجازه باید کشیدنم نفس واسه-مهبد

 ...گرفتم فاصله ازش لجبازی با

 ...شبه نصف ببینم پاشو چی؟ دیگه-

 ؛ زد خیمه روم و اومد جلو که کشیدم بازوشو و گفتم اینو

 ...دوخت چشمام به خندونشو نگاه و کرد قفل دستاش با دستامو

 ...کنم فکر بزار...دیگه-مهبد

 : زدم لب و دادم باال ابروهامو

 از یممرد بخوریم بیارم چیزی یه برم من میکنی فکر تو تا ، اونور برو-

 ...گشنگی

 الیخچ سمت و پاشدم جام از که گرفت فاصله ازم و بوسید پیشونیمو

 به منبودی مجبور و بود توش چیزایی یه خداروشکر ، رفتم اتاق ی گوشه

 ...بریم بیرون اتاق از زودی این
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 ازهت دلم داغ و شدم دستاش متوجه تازه که نشست میز کنار صندلی روی

 ...انداختم پایین سرمو و کشیدم دست خوردن از ، شد

 : گفت که شد متوجهم انگار

 بزنیم؟ دوری یه بریم-مهبد

 : گفتم حوصلگیم بی رغم علی و دادم تکون سرمو

 ...بریم-

 سرم چادرمو و پوشیدم لباسامو مهبد از پیروی به و کردم جمع میزو

 ...کردم

 سمت و افتادیم راه پیاده خاطر همین به ، نداشت دریا از ای فاصله هتل

 ...برداشتیم قدم دریا

 دستشو ، میکرد بدتر اوضاعو وزید می که بادی و بود سرد خیلی هوا

 آرومم تنش گرمای که چسبوند خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور

 ...کرد

 غولمش و کردم زیاد شوفاژو ، برگشتیم هتل به بارون گرفتن شدت با

 ...شدم لباسام

 : داد جواب بالفاصله که پیچید اتاق توی مهبد گوشی صدای

 !احتشام بگو-مهبد

 با که دوستی ی رابطه وجود با مهبد چرا که بود سوال برام همیشه

 ؟!میکنه صدا فامیلی با اونو داره احتشام

 ...نشست تخت ی گوشه

 ...نیستم تهران ، بیام نمیتونم فعال-مهبد
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 روزی چند ، شده داروهاش وقت   که کرد یادآوری بهم گوشیم آالرم  

 …بود نکرده مصرفشون که میشد

 شدرمانی شیمی ی جلسه یاد   ، رفتم کیفم سمت و کشیدم عمیقی نفس

 زودتر باید شده که هم موضوع همین بخاطر ، فرداست که بودم افتاده

 ...میفتاد عقب زیاد نباید ، برمیگشتیم

 : رسید گوشم به مهبد صدای

 ...نمیخواد ، راحتیم نه-مهبد

 داری خش صدای با ، برگشتم سمتش که بود واضح انقدری لحنش تغییر

 : گفت

 بندازی؟ راه تفریحی تور میخوای ، احتشام بیخیال-مهبد

 ...رفتم سمتش و برداشتم یخچال توی از آب لیوان یه

 : گفت و داد بیرون صدا با نفسشو

 ...خداحافظ ، باشه خب خیلی-مهبد

 : گفتم و گرفتم سمتش قرصاشو که گزاشت کنار گوشیشو

 !میگفت؟ چی-

 : گفت حوصله بی و زد پس دستمو

 ....شمال بیاره کنه جمع همرو میخواد عقل بی ی مرتیکه-مهبد

 : داد ادامه که خوند نگاهم توی تعجبو

 ...شمال بیاره میخواد آموزشگاهو های بچه-مهبد

 : گفتم زده بهت و شدم نزدیکتر بهش

  شدی؟ عصبی چرا تو بیاره خب-
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 : گفت قبل از تر آروم و کشید ریشش ته روی دستشو

 !ندارم حوصلشو-مهبد

 : زدم لب و گرفتم جلوش دستمو

 ...بخور قرصاتو بیا ، دیدنشون نمیریم نداشتی دوست اگه-

 دیده وضوح به توش حرص که لحنی با و زد پس دوم بار برای دستمو

 : گفت میشد

 میخوره؟ دردی چه به ، من ناف به بستی چیه اینا-مهبد

 میکرد؟ لج ، کردم نگاهش تعجب با

 بود؟ شده بچه

 ...عزیزم بگیر بیا ، نمیداد دکتر که نمیخورد درد به اگه-

 ...زد دامن تعجبم به پوزخندش

 نای به احتیاجی هیچ باشه دنیا به عمرش اگه آدم کیه؟ مگه دکتر-مهبد

 ...عوض چیزی اصوال و ادا این با که نباشه هم اگه ، نداره آبنباتا

 : زدم لب ناراحتی با و کردم قطع حرفشو

 !چیه؟ حرفا این مهبد؟ میگی چی-

 : گفت کالفگی با و پاشد جاش از

 ...ندارم اعصاب نیاز نگو هیچی ، هیس-مهبد

 ...نشوندم تخت روی و گرفت جلومو که پاشم جام از خواستم

 بگردم؟ دورت چیشده-

 : گفت تفاوتی بی با و گرفت ازم روشو
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 !نپیچ پام و پر به-مهبد

 آخه ، نداشتم ازش رو برخوردی همچین انتظار هیچوقت ، خوردم جا

 !بود؟ شده چش

 اهشنگ بهت با ، برداشت کتشو و رفت اتاق ی گوشه لباسی چوب سمت

 حالت با و برگشت سمتم که بودم بعدیش حرکت منتظر و میکردم

 : گفت بزارم روش نمیتونستم اسمی هیچ که عجیبی

 ...حالم ، برمیگردم-مهبد

 با و اومدم خودم به باالخره که کرد باز درو و کرد قطع حرفشو

 : گفتم ناراحتی

 ...باش خودت مواظب-

 این که میدونستم ، شدم غرق خیاالم و فکر انبوه توی بست که درو

 نمیتونستم اما روشه فشار کلی طرف هر از و درگیره بدجوری روزا

 ...بفهمم رو یهویی عجیب رفتارای این دلیل

 که نیبارو ، میشدم نگرانش داشتم کم کم و بود رفته که میشد ساعتی یه

 ؛ میگرفت باریدن داشت دوباره بود اومده بند پیش ساعت یه حدود

 !نمیدونست خودشو تکلیف هم آسمون انگار روزا این

 توی کلید چرخیدن صدای که ایستادم اتاق بزرگ نسبتا ی پنجره پشت

 هبدم با برگشتم سمتش که وقتی و کرد جلب خودش به توجهمو در قفل

 و شدم رو به رو میکرد نگاه بهم قبل از تر گرفته ای چهره با حاال که

 ...برداشتم قدم سمتش ناخواسته

 ...داشتن بارون های قطره از اثر کوتاهش موهای و بود شده خیس کتش

 لب دبو پیدا لحنم توی ناخواسته که دلخوری با و درآوردم تنش از کتشو

 : زدم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  351  

 ...شدم نگرانت-

 ...آورد درش حرکت یه با و کرد باز یکی یکی پیرهنشو های دکمه

 بودی؟ ایستاده پنجره جلو وضع و سر این با-مهبد

 : زدم لب مظلومانه

 ...نیست پیدا چیزی ها پنجره این پشت از-

 ...کشید دراز تخت روی و داد باال ابروشو تای یه

 !جالب چه-مهبد

 : فتمگ بود نشسته گلوم توی تازگی به که بغضی با و نشستم کنارش

 چیشده؟ نمیگی-

 : داد جواب تندی با

 !بشه؟ باید چی-مهبد

 جاری هام گونه روی اشکام و دادم دست از طاقتمو صداش رفتن باال با

 ...شدن

 صدای با لحظه چند از بعد و شد کشیده خیسم چشمای سمت نگاهش

 : گفت ای رفته تحلیل

 میکنی؟ گریه چرا-مهبد

 همین و کشید دستمو که دادم قورت بغضمو و گرفتم ازش رومو

 کشید موهام روی دستشو ، شم رها آغوشش توی که شد باعث حرکتش

 : زد لب و

 ...باش آروم خب خیلی-مهبد
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 بل بود گرفته گریه زور از که صدایی با و زدم پس حرص با اشکامو

 : زدم

 میکنی؟ اینجوری باهام وقتی باشم آروم جوری چه-

 ...بود گردش حال در لبام و چشمام بین نگاهش

 ...نیاز-مهبد

 ...رفت یادم چیزو همه لحظه یه برای

 جانم؟-

 ...کرد فرو گردنم گودی توی سرشو و زد لبخند

 ...داغونم بد-مهبد

 از برانگیزو ضعف ی جمله این شنیدن توقع چون شاید ، ریخت دلم

 ...نداشتم مهبد

 : زدم لب آروم و کشیدم موهاش روی دستمو

 ...بزن حرف باهام-

 ؛ زد زل چشمام به و گرفت فاصله ازم

 ، افتاد تنم به عجیبی لرز چشماش دیدن با

 قرمزی به ، بود شده عوض چقدر چشماش رنگ کوتاه مدت همین توی

 …میزد

 ...نمیتونم-مهبد

 ...کردم نگاهش زیرچشمی و کشیدم آهی

 باشه؟ ، کنیم فراموش چیزو همه بیا خب خیلی-

 ...زد سطحی لبخند و گذاشت بالش روی سرشو
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 ...خستم ، بخوابیم ، باشه-مهبد

 ویر رو پتو و کشیدم دراز کنارش شده که مهبدم بخاطر اما نبودم خسته

 ...انداختم برهنش ی تنه باال

 با داشت و بود نشسته تخت ی لبه ، شدم بیدار صداش شنیدن با صبح

 ...میزد حرف گوشیش

 !شو بیخیال-مهبد

 دز لبخندی بهم رو که شد نگاهم متوجه انگار که کردم نگاهش تعجب با

 ...داد تکون سرشو و

 ...شدم خیز نیم جام سر و گفتم بخیری صبح لب زیر

 !خداحافظ ، میایم باشه-مهبد

 یب و تند لحن دلیل ولی احتشامه مقابل طرف که بودم فهمیده حرفاش از

 ...نمیدونستم حوصلشو

 شستمن کنارش که بود نشسته تخت ی گوشه گرفته حالت همون با هنوزم

 : گفتم  و

 !نریم؟ میخوای ، نداری دوست اگه-

 ...پاشد جاش از و داد تکون سرشو

 !شو آماده پاشو ، اومده همراهشون هم سوگل دوستت ، بریم نه-مهبد

 سوگل میدونستم که حاال ، پاشدم جام از و گفتم لب زیر ای باشه

 !داشتم رفتن به بیشتری تمایل اونجاست

 نگه میکرد اشاره بهش مهبد که ویالیی کنار ماشینو آژانس ی راننده

 ...داشت
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 هبدم منتظر و شدم پیاده ماشین از و انداختم ویال ساختمون به نگاهی نیم

 ...ایستادم میکرد پرداخت آژانسو ی کرایه داشت که

 ...کشید دستمو و ایستاد کنارم لحظه چند از بعد

 ...شدیم وارد هردومون و شد باز بالفاصله در فشرد که آیفونو زنگ

 !میرسید هم در دم تا ویال توی آدمای دادای و جیغ و آهنگ صدای

 : گفت بهمون رو لبخند با و ایستاد در چارچوب توی احتشام

 ...اومدین خوش-احتشام

 : داد ادامه مهبد به رو کنایه با و

 !مهبد آقا فرمودی رنجه قدم -احتشام

 ...فشرد دستشو و زد لبخندی نیمچه مهبد

 ؛ بودم سوگل با زدن حرف مشغول و بودم نشسته مهبد کنار

 اختمنمیشن رو کسی داشتم برخورد باهاشون قبال که نفری پنج چهار جز

 !آدم از بود پر تقریبا ویال و

 نگاهی بودن ایستاده سالن ی گوشه شلوارک و تاپ با که دخترایی به

 دلم دیدم خودم روی نگاهشو که وقتی و برگشتم مهبد سمت و انداختم

 !گرفت آروم

 و سر چه با که بودن متوجه اصال ، بود گرفته حرصم جورایی یه

 !ایستادن؟ کجا ، وضعی

 و بود برداشته مهبد با زدن حرف از دست که شنیدم احتشامو صدای

 ...بودم من مخاطبش حاال

 ...درار چادرتو ، خودته ی خونه داداش زن باش راحت-احتشام
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 : گفت تندی لحن با و شد پیشقدم مهبد که بگم چیزی خواستم

 !راحته-مهبد

 : گفت گوشم کنار سوگل که داد تکون سرشو احتشام

 امهن دعوت براش شه؟ کار مشغول ارشاد گشت تو نرفته چرا این-سوگل

 !نفرستادن؟ چیزی ای

 …دادم تکون سرمو موضوع نشدن دار کش واسه و زدم لبخندی

 احساس ویال آدمای با ، رفتم آشپزخونه سمت سوگل با میز چیدن برای

 !نمیکردم راحتی

 روی ، ندارم خبر گوشیم از که افتادم فکر این به ناهار خوردن از بعد

 !بودم کرده رهاش خدا امید به کاناپه

 و افتادم راه گوشیم سمت کردیم جمع دیگه دخترای همراه که میزو

 !بشه خبری کسی از نبود قرار ، انداختم بهش نگاهی

 مشغول سوگل و من و میکردن بازی نرد تخته داشتن احتشام و مهبد

 ...پیچید ویال توی آیفون صدای که بودیم زدن حرف

 !نمیدونستم میزد چیو شور ، میزد شور دلم اما چرا نمیدونم

 : گفت تعجب با و کرد بقیه به رو احتشام

 بیاد؟ بود قرار کسی-احتشام

 !دادن منفی جواب همگی و

 : گفت احتشام به رو و کرد باز درو پسرا از یکی

 !نمیشناسمش ، پسرست یه+

 ...شد شنیده حیاط در شدن کوبیده صدای حرفش بند پشت و
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 از مردی کرد بازش که همین و رفت در سمت و پاشد جاش از احتشام

 !زد پسش و گزاشت احتشام ی سینه روی دستشو و کشید سرک در

 ناخودآگاه و دوختم چشم بود ایستاده در کنار که مردی به ناباوری با

 ...زدم فریاد خدارو اسم دلم توی

 ...بود گرفته فرا وجودمو سراسر گنگی و بود شده خالی دلم ته

 دایص شنیدن با که بردارم قدمی خواستم میرفت سمتش که مهبد دیدن با

 ...زد خشکم جام سر مهبد بلند

 !مرتیکه؟ میکنی غلطی چه اینجا تو-مهبد

 جذب خودش به رو همه متعجب نگاهای جمله این آوردن زبون به با و

 ...کرد

 ! دوخت من به نگاهشو و زد پوزخندی پیروزمندانه شایان

 : زد لب که کردم نگاهش بهت با

 که گفت ، فرستاد برام خودش اینجارو آدرس ، بپرس زنت از-شایان

 !شده خسته ازت

 از ، کردن خالی سرم روی یخو آب سطل یه انگار حرفاش شنیدن با

 ارشدچ یکباره که ناتوانی تموم با چشم اینهمه جلوی شدن آبرو بی ترس

 : زدم لب بودم شده

 خودت از چیه حرفا میزنی؟این تهمت چرا ، بکش خجالت میگی چی-

 درمیاری؟

 زیر توی مشتشو و برد هجوم سمتش خشم از شده جمع صورت با مهبد

 ...خوابوند چشمش
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 و دکشی مهبدو دست احتشام ، گزاشتم دهنم جلوی دستمو و کشیدم هینی

 ...کشیدن عقب شایانو پسرا

 شاماحت اما ببره هجوم شایان سمت میخواست و میکرد تقال پروا بی مهبد

 ...میشد مانعش مدام

 : زد داد

 سوال؟ها؟ زیر ببری منو زن که باشی کی سگ تو بیناموس آخه د  -مهبد

 گهدی این ، میدیدم خواب داشتم انگار ، نمیشد باورم رومو پیش اتفاقای

 !بود؟ ای مسخره بازی چه

 لرز به استرس از دستام و میکوبوند دیوار و در به خودشو مدام قلبم

 …بودن افتاده

 ایانش به باز دهن با حال به تا که سوگل که بود شدید انقدر که لرزشی

 پهکانا روی زور به و گرفت دستامو و اومد سمتم دیدنش با میکرد نگاه

 ...نشوندم

 !بشم بود شده دوخته بهم که شکاکی نگاهای متوجه میتونستم

 : گفت خنده با و برد فرو جیبش توی دستشو شایان

 !ببینی پیاماشو خودت میتونی خب خیلی ، جالبه خیلی-شایان

 !پیامامو؟ ، شد چهارتا تعجب از چشمام

 پیامامو؟کدوم

 نه؟ مگه ، دیگه میکرد شوخی

 با و بود کرده رها احتشام دست از خودشو که مهبدی به ترس با

 !زدم زل برمیداشت قدم شایان سمت تمام خشونت  

 ببینه؟ بود قرار چیو
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 وحشتناکش نگاه دیدن با که برداشتم قدم مهبد سمت و پاشدم جام از

 ...ایستادم نزدیکیش توی همونجا

 ...گرفتش مهبد سمت و انداخت گوشیش ی صفحه به نگاهی شایان

 !بیا-شایان

 شصفح به نگاهشو و گرفت دستش از گوشیو بیقراری حالت با مهبد

 ...دوخت

 داده شایان به پیامی چه من ، باشه داشته واقعیت نمیتونست این نه

 !بودم؟

 ندچ از بعد که وقتی و زدم زل مهبد به تعجب با بیگناهیم ی واسطه به

 ...ریخت دلم دیدم خودم روی وحشتناکشو نگاه لحظه

 : گفتم لکنت با

 !دروغه ، نداره امکان...امـ این...ایـ-

 سرش پشت محکم درو و رفت بیرون در از واری دیوونه حالت با مهبد

 !بست

 چیزی یه لب زیر هرکدومشون و بودن دوخته چشم بهم که آدمایی به

 ومهبد کردم بازش که وقتی و دویدم در سمت و انداختم نگاهی میگفتن

 ...بعد دویدن حال در که دیدم

 : زدم جیغ

 !ببینش بیا ، اینجاست من گوشی ، دروغه همش بقرآن مهبد-

 ...چکید پایین چشمم از اشکی قطره همزمان و

 رشس پشت درو کنه نگاه سرشو پشت حتی اینکه بدون و اعتنا بی مهبد

 ...کوبید
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 درست و گزاشتم سرم روی گیجی با دستمو و دادم قورت دهنمو آب

 ...شنیدم سرم پشت از شایانو کریح صدای لحظه همون

 !میکنم سیاه زندگیتو ، کردی سیاه زندگیمو-شایان

 ...گزیدم لب بغض از و کردم نگاهش ناباوری و بهت با

 دادی؟ نشونش چی-

 ...داد تکون سرشو و خندید

 !عزیزم میفرستم واست پیاماتو شات وقت اسرع در-شایان

 : کشیدم جیغ عجز با

 ...پستی خیلی ، نامردی خیلی-

 : گفت و کرد عوض لحنشو حیاط توی بقیه اومدن با

 راهو اینهمه تو بخاطر من نمیای؟ باهام میزاری؟ کارم سر -شایان

 !اومدم

 : کشیدم جیغ

 ...متنفرم ازت-

 ...افتادم زمین روی گریه شدت از حرفم بند پشت و

 چشمام دیگه که گرفت دستامو و رسوند بهم خودشو سراسیمه سوگل

 ...ندید رو جایی

 ...دوختم اطرافم به تارمو نگاه و کردم باز دستم درد از چشمامو

 !بودم؟ اینجا چرا من اصال ، بود کجا دیگه اینجا
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 و اومد سمتم نگرانی با سوگل که شم نیمخیز جام سر خواستم ترس با

 هام گونه روی اشکام و اومد یادم چیزو همه که بود لحظه همون درست

 ...شدن جاری

 : زدم زار

 تناکوحش تهمتای این با حاال رفته؟ یادش منو خدا چرا ببرم؟ پناه کی به-

 رآنق تورو گناهیمو؟ بی کنه باور که بگم مهبد به چجوری کنم؟ چیکار

 ...کنم چیکار بگو

 ...بود برداشته اتاقو کل گریم صدای

 : زد لب اش غمزده ی چهره با سوگل

 !ندادی؟ پیام شایان به که مطمئنی...تو-سوگل

 : نالیدم عجز از ، گرفت اوج گریم

 داری و داشتی خبر زندگیم پوک و جیک از و خواهرمی مثل که تویی-

 معلوم که غریبی عجیب پیامای اون و مرده که اون ، داری شک بهم

 !نکنه؟ باور دیده رو اومدن کجا از نیست

 ...بودن شده خیس اونم چشمای ، کشید دستش توی دستمو

 تموم با که میدونم ، پاکی که میدونم ، نداشتم منظوری ،بخدا نه نه-سوگل

 تو خط از ، نیاز دیدمشون من...پیاما اون ولی مهبدی عاشق وجودت

 !نیست؟ عجیب ، امروز همین ، شدن فرستاده

 ...نره باال این از بیشتر صدام که گزاشتم دهنم جلوی لرزونمو دست

 ، نهمیک سیاه زندگیمو اونم کردم سیاه زندگیشو گفت بهم حیاط توی-

 ورغر از ، میترسم ریخته که آبرویی از من ، میترسم ، سوگل میترسم

 میترسم مهبد قهر از من ، میترسم آدم همه اون جلوی مهبد ی شده خورد

 ...سوگل میترسم عصبانیتش از ،
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 ...کرد پاک اشکامو و زد لبخند یهو که میکردیم گریه هردومون

 یشبشنو اگه میدونم که دارم خبر یه واست بیاری بد همه این توی-سوگل

 !بره یادت دردارو این ی همه شاید اصال ، میشی خوشحال خیلی

 ...زدم زل بهش اشکیم چشمای با و کشیدم باال بینیمو

 بگی؟ میخوای چی-

 : گفت لبخند با و کرد پاک اشکاشو

 !میشی مامان داری-سوگل

 میگفت؟ داشت چی ، ریخت دلم

 ...که مطمئنی تو...تو-

 ...گرفت سمتم و درآورد جیبش از رو ای برگه و کرد قطع حرفمو

 !کوچولو مامان میگم تبریک-سوگل

 واقعیت یعنی خدایا ، میریختم اشک و میکردم نگاه برگه به بهت با

 !داشت؟

 ...دوختم چشم سوگل به و گرفتم برگه از لرزونمو نگاه

 گفتی؟...مهبد به-

 ...داد تکون سرشو

 اقات توش که هتلی میریم شد تموم که سرمت ، خاموشه گوشیش-سوگل

 توجهم بدی توضیح براش وقتی مطمئنم ، بیاد تا میشیم منتظر ، دارین

 عوض هواش و حال کال هم خبر این با ، قراره چه از اوضاع که میشه

 ...میشه

 …دادم تکون سرمو بغض با
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 از که وقتی و اومدم پایین تخت از سوگل کمک با شد تموم که سرمم

 ...مافتادی راه و گرفتیم آژانس بالفاصله شدیم خارج بیمارستان سالن

 و شهنمی قانع حقیقت شنیدن با که میدونستم ، میشستن رخت دلم توی

 ...میزد دهنم توی ترس از نبضم

 !میکرد دیوونم باردارم حاال من که این به فکر هم طرفی از

 راه اتاقمون سمت من و رفت پذیرش سمت اتاق گرفتن برای سوگل

 ...افتادم

 ونا توی مهبد دیدن با کردم باز الشو که همین و کردم باز کلید با درو

 !زد خشکم جام سر حالت

 دود و بود گزاشته پاهاش روی سرشو و بود نشسته دیوار ی گوشه

 ...بود برداشته اتاقو کل سیگار

 هک شد متوجهم انگار ، برداشتم قدم سمتش ترس با بستم آرومی به درو

 ...گزاشت نمایش به قرمزشو چشمای و گرفت باال سرشو

 از ندونستم جایز رفتنو جلوتر چون و دادم قورت زور به دهنمو آب

 ی گوشه به دستمو بود افتاده جونم به چرا نمیدونم که کمردردی شدت

 گوشیمو ، دروغه همش خودم مرگ به-:  نالیدم گریه با و گرفتم دیوار

 شبر بهم دیگه اصال ، باشه خودت پیش بزار اصال ، بگرد ، بهت میدم

 ، کنه سیاه منو زندگی میخواد عوضی اون ، دروغه بخدا ، نگردون

 گفت بهم حیاط تو اومد رفتی اینکه از بعد امروز ، گفت بهم خودش

 ور تو قهر طاقت من مهبد ، میکنم سیاه زندگیتو کردی سیاه زندگیمو

 ...نمیتونم ، بدم دستت از نمیتونم ، ندارم

 زمین روی خوردم که سیلی شدت با که بدم ادامه حرفمو خواستم

 ...افتادم
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 ایصد با اینبار بشه ایجاد صورتم و لحنم توی تغییری اینکه بدون

 : گفتم بود جیغ و گریه با توأم که بلندتری

 ...توروخدا ، مهبد کن باورم توروخدا ولی ، بزن نداره اشکال-

 نیاوردم کم بازم و شدم جمع خودم توی خورد پهلوم به که لگدی درد از

 : نالیدم و

 ...نمیکنی باورش که بگو-

 قطف حالمم این توی حتی اما بودم کرده جونم بی پی ش در پی های ضربه

 ...نمیکنه باورش که بشنوم ازش میخواستم

 چشم بهم اش نشسته خون به چشمای با و کشید دست ازم باالخره

 ...دوخت

 رزی و میریختم اشک صدا بی ، نداشتم هم کردنو هق هق نای حتی دیگه

 "نمیکنی باور که بگو" میکردم تکرار لب

 : زد داد

 کنمنمی باور ، باشه هرزه یه زنم که نمیکنم باور ، نمیکنم باور نه-مهبد

 یقتحق ولی رسیدم اینجا به که نمیکنم باور ، باشه ادا عشقت همه اون که

 هستی عوضی ی هرزه همون تو که میگه ، میگه رو ای دیگه چیز یه

 !گرفتی بازی به منو وقت همه این که

 فسن که هربار ، نکردم تالش کشیدن نفس واسه دیگه حرفاش شنیدن با

 ...میرفت فرو سینم ی قفسه توی استخون یه انگار میکشیدم

 مومت حال این با ، بخورم تکون نمیتونستم حتی و میلرزید تنم تموم

 : گفتم جون بی و ریختم صدام توی توانمو

 …دروغه-
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 صدای که بیفته جونم به خواست و آورد هجوم سمتم صدام شنیدن با

 ...کرد پشیمونش در شدن کوبیده

 و شیدک هینی دیدنم با سوگل که کرد بازش عصبانیت با و رفت سمتش

 ...دوید سمتم

 : زدم لب میفشرد دستمو که بهش رو و دادم فشار هم روی چشمامو

 نکرد؟ باور دیدی-

 : کشید جیغ

 ...کردی چیکار باهاش تو ، بارداره نیاز-سوگل

 خواب به و افتادم بیمارستان توی حرفاش یاد تازه صداش شنیدن با

 ...رفتم بود شده تحمیل بهم که ای ناخواسته

 ...میکشید تیر بدنم تموم کردم باز که چشمامو

 ...برگشتم سمتش و گفتم آخی ناخواسته دستم درد از

 !بودن گرفته گچش

 ...میکرد درد شدت به سینم ی قفسه و نمیومد باال نفسم

 ...میاوردم یاد به خوب ، شدن جاری صورتم روی درد از اشکام

 ...نبود خبری مهبد از و بود سرم باالی گریون سوگل

 دایص با بود کرده جونمو قصد که بغضی با و دوختم بهش اشکیمو نگاه

 : گفتم ای رفته تحلیل

 ...بچم-

 ...داد تکون سرشو و کشید باال بینیشو

 ...سالمه خداروشکر-سوگل
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 ...ماسید لبم روی شرایطم یادآوری با که زدم تهی و سر بی لبخند

 سرمو و کشیدم سرم روی پتورو و گزاشتم شکمم روی سالممو دست

 ...کردم فرو بالش توی

 ...دیگه میباریدن خون چشمام

 ترخیصو ی برگه حرفی هیچ بی و اتاق توی اومد که بود سه ساعت

 به بالیی چه ببینه که نکرد نگاهمم حتی ، گذاشت تخت جلوی میز   روی

 ...آورده سرم

 ؛ خوابیدم تخت روی سوگل کمک با

 : گفت و کرد بهم رو

 نمیخوای؟ چیزی-سوگل

 مبود شنیده که اینطور ، دادم بیرون زور به نفسمو و دادم تکون سرمو

 رایب کارو همین و بود برداشته ترک سینم ی قفسه استخونای از یکی

 ...میکرد سخت کشیدنم نفس

 ونمبم تنها باهاش نمیخواستم ، ترسیدم که رفت در سمت و پاشد جاش از

 ؛

 ...میکشید سیگار و بود نشسته کاناپه روی

 ...پیشت میام صبح فردا بخواب ، اتاقم تو میرم من پس-سوگل

 ...رفت بیرون ازش و کرد باز درو که بگم چیزی خواستم

 ...گزاشتم شکمم روی دستمو و کشیدم سرم روی پتورو ترس با

 ...شد کشیده سرم روی از پتو که نگذشت چیزی

 میزد موج توش تفاوت بی که ای چهره با که کردم نگاهش زده وحشت

 : گفت
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 دیگه ، اومدنش دنیا به تا فقط و شکمته توی که ای بچه بخاطر فقط-مهبد

 !نداری برام ارزشی هیچ

 ، خورد بهم بود شکمم توی که ای بچه و خودم از حالم لحظه یه برای

 : زدم لب گریه زور از نامفهوم

 ...بدی خیلی-

 ...زد پوزخند و گرفت سیگارش از محکمی کام

 !میدم نشونت بودنمم بد-مهبد

 ...کشید دراز کاناپه روی و برداشت تخت روی از پتویی و بالشت

 نفس دیگه و مرد گریه زور از میشد کاش که کردم فکر این به

 …نکشید

 و دش بیدار بزارم هم روی چشمامو خواستم تا و کردم صبح گریه با شبو

 : فتگ تفاوتی بی لحن با دید بازمو چشمای وقتی و کرد جمع وسایلشو

 !تهران برمیگردیم ، کن جمع پاشو-مهبد

 ، ستمب لباسامو ساک و پاشدم جام از سختی به بپرسم چیزی اینکه بدون

 !نمیکردم التماسشم دیگه که بود بد هرلحاظ از حالم انقدر

 جلوی حوصله بی ، شد صبحونه خوردن مشغول و نشست صندلی روی

 اکوحشتن کبودیای دیدن با که کنم سرم شالمو خواستم و ایستادم آینه

 ...شد هم بدتر حالم صورتم

 و ایستادم جام سر میومد سمتمون که سوگل دیدن با که بودیم راهرو توی

 ...گرفتم دیوار به دستمو

 : گفت نگرانی با و ایستاد کنارم

 بهتره؟...حالت کجا؟-سوگل
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 که فهمید سواالشو جواب خودش انگار و انداخت پام تا سر به نگاهی

 : گفت

 ...نباش نگران ، پیشت میام ، تهران برمیگردم امروز همین منم-سوگل

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 فکرم به نیست الزم ، ازت ممنونم ، چی همه بخاطر ، سوگل ببخشید-

 ...باشم کرده عادت حاال تا که کشیدم درد انقدر ، باشی

 حس خودم روی مهبدو نگاه میتونستم... چکیدن هاش گونه روی اشکاش

 ...کنم

 حاال تا دیشب از ، شدم ولو تخت روی ها مرده عین رسیدیم که خونه به

 که ضعفی این اما میخورد هم به چیز همه از حالم و بودم نخورده چیزی

 ...کنم تحمل نمیتونستم رو میزد دامن بدم حال به

 یمن و برگشتم سمتش اش سایه دیدن با که کردم فرو بالش تو سرمو

 ...انداختم دستش توی سینی به نگاهی

 : زد لب و گذاشت تخت کنار عسلی روی غذارو از پر سینی

 !بشه ضعیف بچم نمیخوام-مهبد

 غذا برام و نمیومد اصال کاش ای گفتم خودم با که بود لحظه اون

 !نمیاورد

 ، میشد قبل از بدتر روز به روز مهبد رفتار و میگذشت روزی چند

 بل نداشتم جرئت که میکرد رفتار باهام جوری ، بودم شده ناامید دیگه

 !بگم چیزی و کنم باز لب از

 یوقت میکردم اثبات رو گناهی بی این باید جوری چه اما بودم گناه بی

 !شدن؟ فرستاده گوشیم از جوری چه پیاما اون که نمیدونستم خودمم
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 بود ده ساعت ، میخوندم کتاب و بودم اتاق توی روزا این معمول   طبق

 ...خونه برگشته که فهمیدم در صدای شنیدن با که

 ستمد توی که کتابی ، بودم کرده آماده شامو میلیم بی و بدم حال وجود با

 با که شدم خارج اتاق از غذا کردن گرم برای و گذاشتم میز روی بودو

 ، واژه تمام معنای به بود بسته نقش چشمام جلوی که تصویری دیدن

 !ُمردم

 بود؟ کی دیگه دختر اون

 و ودب کرده حلقه مهبد گردن دور دلبری با اینجوری دستشو که بود کی

 میزد؟ بوسه صورتش روی

 مهبد؟

 من؟ مهبد  

 میدیدم؟ درست

 !من؟ چشم جلوی درست اونم ، میکرد خیانت بهم داشت

 تسم ثانیه از کسری در و چکید پایین چشمم از ناخودآگاه اشکی قطره

 ...گزاشتم قلبم روی دستمو و برگشتم اتاق

 : گفت که شنیدم نازکشو صدای

 بود؟ کی+

 ...مهبد عصبی صدای بندش پشت و

 ...نداره ربطی تو به-مهبد

 بودم؟ کی واقعا من

 !هیچکس
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 ؛ میموند اینجا بچش آوردن دنیا به تا که سربار یه

 بودم؟ این از بیشتر

 ...بودم همین گناهکار یا گناه بی

  ؛ میچکیدن هام گونه روی وقفه بی اشکام و میکشید تیر قلبم

 به سر بود هال توی که دختری اون و خونه این به نسبت انزجارم حس

 رمس شالمو ، میگیرم آتیش دارم که میکردم احساس و بود کشیده فلک

 برم جاک قراره که کنم فکر این به اینکه بدون و کردم تنم پالتومو و کردم

 ...زدم بیرون اتاق از

 بودم؟ عاشق ، نبود من جای دیگه اینجا

 !جهنم به

 کنم؟ زندگی اون بدون نمیتونستم

 !نمیخریدم جون به خفتو این ولی میمردم ، جهنم به خب

 دردسر جز به براش من ، بود تر خوشبخت من بدون اون شاید اصال

 ...نداشتم چیزی

 ، چرخید من سمت هردوشون نگاه ، کردم باز درو و کردم پاک اشکامو

 در سمت میکردم مشت دستامو که همونطور و کشیدم دندونم زیر لبمو

 ...افتادم راه

 ...اومد سمتم و برداشت کمرش دور از دستاشو مهبد

 هکاناپ روی که دختری باریک کمر   سمت نگاهم و بست یخ سرما از تنم

 ...چرخید بود نشسته

 : گفت و ایستاد جلوم که رسیدم در به

 !کجا؟-مهبد
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 و دوختم میزد بوسه دختر اون که جایی درست ، پیشونیش به نگاهمو

 ...شد جاری چشمام از اشک بالفاصله و زدم لبخند

 صدامو لرزش میکردم سعی که همونطور و زدم پسشون سالمم دست با

 : گفتم کنم کنترل

 ...نمیخوام چیزی...این جز منم...بشی...خوشبخت-

 و دمگزی محکمتر لبمو اینبار که کردن پیدا راه گونم روی دوباره اشکام

 : دادم ادامه

 ، شدی اذیت خیلی من بخاطر ، کردم اذیتت خیلی ، بودم بد برات من-

 به ، نکردم خیانت بهت هیچوقت...داشتم دوست ولی برات بودم کم

 ...ننداختم کسی به نگاهمو حرمتت

 ...آوردم کم نفس و کشید تیر سینم ی قفسه

 : دادم ادامه سختی به و گزاشتم سینم روی دستمو

 نیاد به...نباش هم بچت نگران ، بمونم نمیتونم دیگه ، مهبد ببخش منو-

 ...میدمش بهت...اومد که

 جدانو عذاب حتما ، بود پیدا وضوح به گرفتگیش و بود شده نگاهم مسخ

 ...داشت

 که گذاشتم در ی دستگیره روی دستمو و زدم پس حرص با اشکامو

 : گفت و کشید دستمو

 بری؟ میخوای کجا-مهبد

 دادنمی آرامش بهم دیگه دستاش گرمای ، کشیدم بیرون دستش از دستمو

 دهش حلقه دختر اون کمر دور پیش ی دقیقه چند تا که دستایی گرمای ،

 ...بودن
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 ...بشه ضعیف نمیزارم ، نباش بچت فکر به ، نمیدونم-

 : زد لب بود چاشنیش غم که پوزخندی با

 که داری کجارو ، شکمت توی بچه اون با ، بچه الف یه تو آخه-مهبد

 بری؟

 ...میکرد خفم داشت بغض

 هک گفتم...میکنه بزرگ آدمارو درد ، نکشیدم درد کم ولی سالمه هیفده-

 ...نباش بچت نگران

 ها لهپ سمت مهبد هم سر پشت دادای به توجه بی و طاقت بی و گفتم اینو

 ...دویدم

 ای دقیقه چند ، میکردم هق هق و میدویدم خیابون توی ها دیوونه مثل

 شده دور ازش کافی حد به کنم فکر و نمیدیدمش سرم پشت که بود

 ...بودم

 ...زدم زل میکردن حرکت خیابون توی سرعت با که ماشینایی به

 ...دیدم کنارش دخترو اون که شدم تموم وقتی همون ، بودم شده تموم من

 نیاد به از بعد ، میدیدمش خیلیا کنار بعد به این از ، بودم داده دستش از

 ینا توی اونموقع تا اگه البته ، بدمش بهش که میشدم مجبور بچمم اومد

 ...میاوردم دووم مکان و جا بی و کس بی ، ته و سر بی شهر

 ذره اب که باشه مرگی از تر قشنگ خیلی میتونست یهویی مرگ یه قطعا

 !میفته اتفاق شدنت آب ذره

 ...برداشتم قدم خیابون سمت ترس با و کردم مشت دستامو

 : نالیدم بلند بلند
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 یخوامنم ، نیست قشنگ اصال دنیا این ولی ، منو ببخش ، مامان ببخشید-

 چون شی آب ذره ذره و بکشی درد من مثل نمیخوام ، ببینی زشتیاشو

 ...ببخش منو ، نداری مادر

 ظهلح همون و انداختم شد رد که ماشینی اولین جلوی خودمو و گفتم اینو

 ...پیچید گوشم توی مهبد داد صدای

 "مهبد زبان از"

 روی لعنتی اتاق اون توی که بود ساعت چهارده و روز چهار درست

 ...نمیخورد تکون و بود کشیده دراز تخت

 ...بیزارتر خودم از و بودم بیزار زمان و زمین از ، بودم داغون

 ...نمیزاشتن راحتم هم لحظه یه و میشدن تکرار سرم توی حرفاش

 ودنمب گناهکار به و افتادم زد خیابون توی رفتن از قبل که حرفایی یاد

 ...کردم پیدا یقین

 دل ازش میکرد فکر ، میگیرم ازش بچمونو من که میکرد فکر اون

 !میکنم جانشینش رو دوزاری اون که میکرد فکر و بریدم

 و بودم داغ ویال اومد حرومزاده اون و افتاد اتفاق اون که اولی شب

 هک کسی با ای بهونه چه به نمیدونم اونو از بعد اما ، نمیکرد کار مغزم

 لجبازی؟... بودم کرده اینکارارو بود زندگیم ی همه

 غرور؟

 دیوونگی؟

 !نمیدونم

 اگه که بودم گفته ، میشم دیوونه نباشه مواظب اگه که بودم گفته بهش

 !میشم وحشتناک ، میشم بد شم دیوونه
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 اون سر زیر چی همه و بود مواظب همیشه اون ، بود مواظب اون ولی

 …بود حرومزاده

 ...فرستادم لعنت خودم به و کشیدم موهام توی عصبانیت با دستمو

 از هیچکدوم خونه نمیبردم رو هرزه اون دیوونگی سر از شب اون اگه

 ...نمیفتادن اتفاقا این

 انومیخ و کنه صبر شدنام بد تموم   مقابل در که بود صبور انقدر من نیاز  

 !کردم بد لعنتی من   ولی کنه

 ...نمیکنه گریه که مرد ، نه گریه اما میسوخت چشمام

 پرستار که کردم روشنش فندک با و درآوردم جیبم از سیگاری

 : گفت اخم با و اومد سمتم سفیدپوشی

 !بکشین سیگار نمیشه ، بیمارستانه اینجا آقا+

 ردو ازش اینهمه منو که سردی ی شیشه سمت و گفتم لب زیر جهنمی به

 ...برداشتم قدم بود کرده

 ؛ رفت بچمون

 !نمیدونم که میکرد فکر و میشه مامان داره که بود خوشحال چقدر

 ...زدناشو حرف یواشکی میشنیدم روز هر

 بلد شقوع من گفتم ، میشم بد گفتم ، میترسم گفتم ، کردم مشت دستامو

 یرونب در از اینکه جای به شب اون میخواست دلم چقدر! نگفتم؟ ، نیستم

 بغلش حرفاش جواب در بدوم دنبالش مسیرو تموم شم مجبور من و بره

 مسخره غرور این مگه اما بره جایی میکنه غلط که بگم و کنم

 !میزاشت؟
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 اختماند بهش نگاهی حوصله بی ، پیچید گوشم توی گوشیم زنگ صدای

 ...کردم باز پیامو سریع عوضی اون ی شماره دیدن با و

 بهم چیز همه بی احتشام اون ، بود مسخره دروغ یه همش ، بود دروغ"

 بالیی اگه ، شه خوب حالش میکنم دعا ، بود نقشه اینا ی همه ، داد آمار

 ..."باش مواظبش ، ببخشم خودمو نمیتونم بیاد سرش

 ...نداشت معنایی چشمم پیش   خشم که بود غالب انقدر بدم حال

 ...دادم آزارش همه این و گناهه بی نیازم میدونستم من ، میدونستم

 اشک بار اولین برای و کشیدم صورتش روی شیشه پشت از دستمو

 ...ریختم

 !بود خالی جاش کردم باز که چشمامو

 !نبود ، رفتم شیشه سمت و پاشدم جام از آشفتگی و ترس با

 : زدم داد میومد روم به رو از که پرستاری به رو

 بردینش؟ کجا کجاست؟ زنم-

 : گفت و کرد اخمی

 !بیمارستانه میزنی داد چرا آقا چخبره+

 ...کردم نگاهش خشم با و بردم هجوم سمتش

 کجاست؟ زنم گفتم-

 !میزد دودو ترس از چشماش

 ...اومد هوش به ، بخش بردنش+

 : گفتم ای نشده کنترل ذوق با و زدم لبخند ناخودآگاه

 اتاقه؟ کدوم-
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 ...111 کنم فکر+

 "نیاز زبان از"

 ...نبود ، انداختم نگاهی اطرافم به

 نبود؟ من با دلش وقتی دیگه میکرد فرقی چه نبودش و بود اصال

 بودم؟ افتاده تخت روی اینجا تنها و کس بی وقت همه این یعنی

 ...بچم

 خندلب با و اومد سمتم پرستاری که کردم فرو بالش توی بغض از سرمو

 : گفت

 !ها داره دوست خیلی معلومه ، روز چند این کرد دیوونمون شوهرت+

 ...کردم نگاهش تعجب با

 !شوهرم؟-

 ...دوخت بهم سوالیشو نگاه

 همینجا روزو چهار این طول تموم ، کرد کچلمون ، شوهرت دیگه آره+

 ...بود نشسته صندلی روی

 ...مهبد یعنی ، نمیشد باورم

 ...برد ماتم وضع و سر این با اونم در چارچوب توی دیدنش با

 و بودن قرمز حسابی چشماش ، بودن ریخته صورتش توی موهاش

 ...بودن دراومده ریشاش

 ...نمیزد پلک و بود شده خیره چشمام به

 ...رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی دیدنش با پرستار

 ...ایستاد تختم کنار و برداشت قدم سمتم رفتنش با
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 روونه هام گونه روی شدت با اشکام آخر شب های صحنه یادآوری با

 ...شدن

 : زدم لب غصه با که بود شده نگاهم مسخ

 اینجایی؟ چرا-

 : گفت میلرزوند دلمو که ای گرفته صدای با

 باشم؟ باید کجا-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و گرفتم ازش نگاهمو

 ...ندارم ارزشی برات دیگه که گفتی خودت ، اینجا جز هرجا-

 ...گفتم دروغ-مهبد

 ...دزدیدم دستمو که کشید دستم سمت دستشو

 ...داشت بغض صداش

 بگیرم؟ دستتو نمیزاری-مهبد

 لب هام گریه میون و کردم خالی بغضمو و کردم فرو بالش توی سرمو

 : زدم

 ...نیست من مال دیگه دستات-

 حرص با که کنه پاک اشکامو خواست و آورد صورتم سمت دستشو

 : گفتم

 !نزن دست من به-

 ...گفت ای باشه لب زیر و کشید عقب دستشو

 : زد لب و شد مانع که بکشم سرم روی پتومو خواستم

 میبخشی؟...منو-مهبد
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 ...دادم تکون سرمو و دادم قورت بغضمو

 !مببخش نمیتونم هیچوقت خیانتتو ببخشم بتونم که هم هرچیو ، نه-

 ...میزد دامن بدم حال به صورتش ی آشفته حالت

 ...بود نمایش همش...نیاز نکردم خیانت بهت من-مهبد

 : گفتم گریه با

 ...بود شده حلقه کمرش دور...دستات ، بوسید تورو-

 : زد داد

 خودم نزدیک ولی میخورد بهم ازش حالم داشت ، بفهم بود ادا-مهبد

 !بودم داشته نگهش

 ...زدم پوزخند

 ...بودم کرده مجبورت من البد-

 : گفت ای شده کنترل عصبانیت با

 !نممیک اذیتت گفتم ، میشم بد گفتم ، میشم دیوونه گفتم بهت-مهبد

 ...دادم تکون سرمو

 ...نیست کافی کارت این توجیح برای هیچی ، نیست کافی-

 ...کشید موهاش توی کالفگی با دستشو

 !منو میبخشی بگو-مهبد

  ؛ کشیدم سرم روی پتومو و گرفتم ازش رومو

 اتاق از که فهمیدم هاش قدم صدای شنیدن با که میکردم گریه خون

 ...رفته بیرون
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 بودن خوب اصال حالم ، افتادم راه خواب اتاق سمت برگشتیم که خونه به

 ...کنه کمک بهم که نمیدادم اجازه اما

 ...کنم حس خودم روی نگرانشو نگاه میتونستم

 به که دستی ناگهانی درد از و نشستم تخت ی گوشه بهش توجه بی

 ...گفتم آخی بودم کرده باز گچشو تازگی

 ...گرفتم ازش رومو بازم و کشیدم دراز که ایستاد در چارچوب توی

 پس دستمو حرص با ، گزاشت بازوم روی دستشو و نشست کنارم

 : زد لب میزد داد عجزو که لحنی با که کشیدم

 صداش توی که دردی از ناخواسته... باهام نکن اینجوری ، نیاز-مهبد

 ...کشیدم آهی بود نشسته

 شم ورمجب که بکشه جایی به کار نمیخواستم ، بشه اینجوری نمیخواستم-

 و بمیرم میخواستم ، برم همیشه واسه میخواستم ، کنم اینجوری باهات

 ...رفت بچم من جای ولی نبینم لعنتیو زندگی این دیگه

 ...شدن جاری هام گونه روی اشکام یادآوریش با

 : دادم ادامه بلندتری صدای با

 !بیمارستان میبردی منو نباید ، نمیبخشمت-

 باعث من ، میپرستیدمشون که چشمایی همون ، بودن شده قرمز چشماش

 بیفتن؟ روز این به که بودم شده

 : گفت دلخوری با

 !داری؟ دوسم باشم که هرجوری میگفتی یادته-مهبد

 ؛ فشرد گلومو پیش از بیش بغض
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 بودم دیده که چیزایی ولی میمردم براش هنوزم ، داشتم دوستش هنوزم

 ...بگم بهش که نمیدادن اجازه

 ...نمیشد ترمیم زودیا این به بود شکسته که دلی

 !ببینم خیانتتو اینکه از قبل-

 : زد داد و پاشد جاش از عصبی حرکت یه با

 !نمیشناسمش حتی من ، بود خیابونی ی هرزه یه اون-مهبد

 : زدم داد اون از بلندتر حرص با

 خیابونی ی هرزه اون با شرایط اون توی تورو من داره؟ فرقی چه-

 !وحشتناکه؟ چقدر این بفهمی میتونی ، دیدم

 رآخ در و گذروند بلندش های قدم با اتاقو سر تا سر بار چند سرگردون

 ...رفت بیرون اتاق از و کوبید دیوار به مشتشو خشم با

 بدجوری من ، کنم فراموشش و بقبولونم خودم به نمیتونستم ، نمیتونستم

 ...بودم خورده ضربه

 داشتم که دردی بدن وجود با ، میبارید بارون و بود شده تاریک هوا

 این ، میکردم نگاه بارون ریز قطرات به و بودم ایستاده پنجره پشت

 با بار اولین برای که روزی همون ، مینداختن روز اون یاد منو قطرات

 ؛ زدم حرف عشق از مهبد

 ...بود قشنگی روز چه

  ی؟ک تا ، برم بیرون اتاق از نداشتم قصد و بودم شده غرق خیاالتم توی

 !نمیدونم

 فقط ، ردونهگ برم زندگی به منو که بیفته باید اتفاقی چه نمیدونستم اصال

 !نبودم مطمئن افتادنش از که اتفاقی برای ، میکشیدم انتظار



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  379  

 ادهند بهش قرصاشو بعد به آخر شب از ، رسید گوشم به سرفش صدای

 تهرف سمتشون حتی که میدونم بعید اما بودن غذاخوری میز روی ، بودم

 ...باشه

 ایه نفس صدای شنیدن با که بکشم دراز تخت روی خواستم دلشوره با

 !داشت برم ترس هاش سرفه کردن پیدا ادامه و دارش کش

 نشسته زمین روی ، انداختم نگاهی بیرون به الش از و رفتم در سمت

 ...میداد فشار گلوش روی دستشو و بود

 سمت نگرانی با و نیاوردم طاقت دیگه حالت اون توی دیدنش با

 ...کردم تند پا آشپزخونه

 ...زدم زانو کنارش و رسوندم بهش خودمو و برداشتم قرصاشو

 ستمود که بردم لبش سمت و برداشتم قرصاشو از یکی لرزونم دستای با

 : گفت نبود پیدا سرفه زور از که صدایی با و زد پس

 !نمیخوام ترحمتو-مهبد

 ...لرزوند بدجوری دلمو صورتش ی گرفته حالت

 : زدم لب اراده بی

 !نیست ترحم-

 و بود اومده بند تقریبا سرفش که حاال و داد فشار هم روی چشماشو

 : گفت میرفت شدن بهتر به رو حالش

 !نداری دوسم که تو-مهبد

 !میکرد؟ فکر اینطور واقعا ، کردم نگاهش ناباوری با

 لب درمیومد زور به که لرزونی صدای با بعد و کردم سکوت لحظه چند

 : زدم
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 یارزش برات دیگه گفتی...دادم دست از تورو کردم فکر...بده حالم من-

 اینو همه و همه...کارات و رفتارا با بار هزار و زبونت با بار یه...ندارم

 ینکها به فکر با...گرفتم آتیش...مهبد دیدمت دختر اون با...میدادن نشون

 دست از بچمو...شدم راضی مرگ به میگیری ازم بچمو و نمیخوای منو

 ...دادم

 ...رفت آسمون به هقم هق صدای و آوردم کم نفس

 : نالیدم بلندتری صدای با لحظه چند از بعد

 !دارم دوست هنوزم ولی بده حالم-

 منو و اومد سمتم حرفم شدن تموم با و میکرد نگاهم بهت با مدت تموم

 ...کشید آغوشش توی

  ، نمیفهمیدم هیچی دیگه و بودم داده دست از کنترلمو

 دلم ، مدت همه این از بعد ، بودم آروم آروم   اما گذشته چقدر نمیدونستم

 ...بود چشمام سوزش احساس داشتم که بدی حس تنها و بود آروم

 با و کشید دراز سالن کف سرد   سرامیکای روی و گرفت فاصله ازم

 : گفت ای گرفته صدای

 زندگی ی ادامه واسه نبخشیم اگه ، نیاز ندارم هیچکسو تو جز من-مهبد

 ...ندارم ای انگیزه هیچ

 ؛ کشیدم دراز کنارش و زدم کنار صورتم توی از موهامو

 نیاز بیشتری زمان به فقط ، نبخشمش نمیتونم که میدونستم خوب خودمم

 ...داشتم

 ...کنم فراموش زودی همین به نمیتونم ولی میبخشمت-

 ...چرخید سمتم بودمش ندیده ازش حاال تا که ای بچگونه ذوق با
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 میگی؟ راست-مهبد

 !بود شده بچه چقدر امشب ، گرفت خندم

 ...آره-

 ...زد لبخند

 یا فرشته ، میکنی فراموش زودیا همین به که مهربونی انقدر تو-مهبد

 !بگیره دل به کینه نمیتونه تو مثل

 …کاش ای گفتم لب زیر و خوردم لبخندمو

 رشب و کشیدم سمتش دستمو و کردم باز چشمامو گوشیم زنگ صدای با

 گوشم کنار و کردم وصل تماسو کنم نگاه صفحش به اینکه بدون و داشتم

 222 برق بهم انگار شیرین عمه ی گریه صدای شنیدن با که گزاشتمش

 : گفتم و نشستم جام سر ترس با که کردن وصل ولت

 !میکنی؟ گریه چرا تویی؟ جون عمه-

 : گفت نامفهومی صدای با

 ...نیاز شایانم ، شایانم-شیرین

 : گفتم استرس با

 !افتاده؟ براش اتفاقی شده؟ چی-

 ...گرفت باال هقش هق صدای که ترکید بغضش انگار

 ...شوهرت سراغ میاد داره محمد-شیرین

 : زدم لب بهت با

 !چی؟ برای چی؟...چـ-

 ...شد قطع ثانیه چند از بعد تماس و نگفت چیزی دیگه



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  382  

 حرفای از که سردرگمی و ترس با خودم روی مهبد گنگ  نگاه دیدن با

 : زدم لب بود افتاده جونم به شیرین عمه

 ...سراغت میاد داره محمد عمو گفت-

 : پرسید شک با و کشید ای خمیازه

 !گفت؟ چی پسرش راجب-مهبد

 : دادم جواب هول با

 ...هافتاد براش اتفاقی کردم فکر ، نیاز شایانم گفت ، میکرد گریه-

 ...رفت گوشیش سمت و پاشد تخت روی از

 ...گزاشت گوشش کنار گوشیشو که کردم نگاهش تعجب با

 : پرسیدم آروم و رفتم سمتش

 میزنی؟ زنگ کی به-

 ...شد وصل تماس و شد دیر اما

 چینی مقدمه هیچ بدون بود خط پشت که کسی به خطاب عصبانیت با

 : گفت

 یب ی پسره اون که نگو و شدی بیخیالم راحتیا همین به که نگو-مهبد

 آوردی سرش بالیی چه ، نبوده دستت و دار جزو شایان صفت

 !عوضی؟

 یها یاخته تک تک به ترس و گرفتم سوالمو جواب حرفاش شنیدن با

 ؛ آورد هجوم وجودم

 میشد ترسناک چه و باشه خط پشت نمیتونست مهدی حاج جز کسی

 !تفاسیر این با شایان سرنوشت
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 : زد داد قبل از تر عصبی مهبد که بودم خیاال و فکر همین توی

 !کردی؟ چیکارش ، نگو چرند-مهبد

 ...نگفت هیچی دیگه و شد خیره رو به رو دیوار به ، برد ماتش یهو

 رو مبودن برده جنون حد سر تا که نگرانی و ترس با که کرد قطع تماسو

 : گفتم بهش

 ...مهدی حاج شده؟ چی شایان مهبد؟ چیشده-

 ...کشید صورتش روی دستاشو و کرد قطع حرفمو

 ...کند خودشو چال خودش-مهبد

 : گفتم طاقت بی و فشردم دستشو

 سکته دارم ، شده چی ببینم بگو واضح توروخدا ، مهبد میگی چی-

 ...میکنم

 ...بست چشماشو و کشید ریشش ته روی بار چند دستشو

 ...میکردن ترم نگران حاالتش

  که فتهگ بهش و پیشش رفته احمق شایان   ، نمیشه بیخیالم میدونستم-مهبد

 !شم پشیمون موندنم زنده از میکنه کاری

 : داد ادامه که گزاشتم دهنم جلوی دستمو و کردم نگاهش بهت با

 هک گفت و داد پیام بهم شایان اومدی هوش به که روزی از قبل شب-مهبد

 میدونستم هم پیام اون دیدن از قبل من که حالی در بوده دروغ همش

 انتقام   ، زندگیمون کردن خراب ی انگیزه با ، بوده نمایش یه همش

 اولش شب فقط...هرچی ، نمیدونم ، خودش ی رفته دست از زندگی

 منو زور به میخواست دنیا انگار ، نبود خودم دست حالم ، شدم دیوونه
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 که وقتی ، نداره شوخی چیز همه بی اون...برسونه غلط باور این به

 ...هکشت...اونو کرده خراب نقششونو و گزاشته کج پاشو شایان فهمیده

 ...شدم خیره بهش ناباورم چشمای با و کشیدم هینی

 الکیه؟ کشتن آدم مگه آخه ، آخه...مهبد نداره امکان این..ایـ-

 ...نشست تخت ی گوشه کالفگی با و داد تکون سرشو

 !آره مهدی واسه-مهبد

 بود؟ مرده شایان یعنی ، میشدم دیوونه داشتم

 ...انگیز غم و بود سخت باورش

 نخواستمش من و بود عاشق من مثل اونم که میکردم فکر این به وقتی

 !بود؟ چی چاره ولی میگرفتم وجدان عذاب

 ...بود همین دنیا رسم ، نبود من تقصیر

 مهبد به رو ترس با و پریدم جام از ترس با در شدن کوبیده صدای با

 : گفتم

 هب ، ببینن تو چشم از اونا ممکنه ، میکنم باز درو میرم من بشین تو-

 ...اواخر این و نبود دوستانه شایان و تو ی رابطه هرحال

 ...زد پسم و پاشد جاش از

 ...میگم بهش حقیقتو-مهبد

 ...افتادم راه دنبالش ترس با

 ...داده دست از بچشو ، نداره حقیقتو پذیرش توانایی االن اون مهبد-

 : گفت جدیت با و برگشت سمتم



 

 

 تاروپود بی تارهای
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  385  

 راه کجا وضع و سر این با ، کنم باز غریبه مرد واسه درو میخوام-مهبد

 !افتادی؟

 ...بود تنم تنگی شلوارک و تاپ ، انداختم نگاهی لباسام به

 !بودم کرده فراموش موضوعو این کل به که بودم ترسیده انقد

 اام برگردم و کنم عوض لباسامو سریع تا برگشتم اتاق سمت ناچارا

 ردی حسابی که فهمیدم شنیدم محمدو عمو بیدادای و داد صدای که وقتی

 !کردم

 مهبد و میکرد تهدیدش و میکشید بیراه و بد به مهبدو و میزد داد مدام

 براش رو قضیه تا باشه ساکت که میخواست اینا ی همه مقابل در ازش

 ...کنه تعریف

 !آخه؟ مدرک کدوم با ، کنه قانعش بتونه که داشتم شک

 ...رفتم بیرون اتاق از نگرانی با و کشیدم سرم روی شالمو

 :  زد داد هم باز و کرد اخمی دیدنم با

 هان؟ گفت؟ بابات چقدر نیست؟ ما تن ی وصله این گفتم دیدی-محمد

 یممیکش هرچی! توا   پای گناهش دیدی؟ کشتی؟ دستی دستی بچمو دیدی

 !توا   دست از

 !بودم؟ مقصر من ، شدن جاری هام گونه روی اشکام

 : گفت عصبانیت با اینبار و کشید دستش توی یقشو مهبد

 ...میارم مدرک برات وایسا... نرو تند! ه ی-مهبد

 : کرد پرخاش محمد عمو

 باهاش؟ دشمنیت از تر مبرهن مدرکی چه-محمد

 ...شد گوشیش مشغول و زد شونش روی دستشو حوصله بی مهبد
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 یمدرک از منظورش ببینم تا بودم منتظر و میکردم نگاه بهش تعجب با

 !چیه میگفت که

 از جریان که فهمیدم تازه و پیچید خونه توی مهبد ی شده ظبط صدای

 ...قراره چه

 روی دستشو ناتوان محمد عمو شده ظبط ی مکالمه شدن تموم از بعد

 : گفت حیرت با و گزاشت کاناپه ی دسته

 ...مهدی حاج-محمد

 ...داد تکون سرشو و زد پوزخندی مهبد

 !بگیر پسرتو انتقام تونستی اگه حاال-مهبد

 به بوآ لیوان و برگشتم سمتشون آبی لیوان با و رفتم آشپزخونه سمت

 ...دادم محمد عمو

 ...داد تکون سرشو و خورد آب از کمی

 !نداره امکان این-محمد

 : زد لب اعتنا بی مهبد

 اونوقت ، بزن سر یه نظرم به ، میفرستم برات آدرس یه ، باشه-مهبد

 سالم که نمیکنم ضمانت البته ، نداره یا داره امکان که میفهمی

 ...برگردی

 ...افتاد راه در سمت و پاشد جاش از محمد عمو

 : گفت و کشید دستشو مهبد که بره بیرون در از خواست

 یرشگ تونستی شاید ولی میدونم بعید ، میفرستم برات رو مکالمه-مهبد

 !بندازی

 ؛ میگذشت محمد عمو رفتن از ساعتی چند
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 ...باران ، محمد عمو ، شیرین عمه ناراحت ، بودم ناراحت خیلی

 ...بپذیرنش و بیان کنار غم این با قراره جوری چه که نمیدونستم

 ...میزد هم به حالمو داشت مهدی حاج کاریای کثافت به فکر طرفم یه از

 هی چشم به بهش همه و بچرخه خیابونا توی راحت خیال با که نبود حقش

 ...کنن نگاه مومن آدم

 ...نمیکرد اینکارو خودش پسر با میشناخت خدارو درصد یه اگه

 بهش شده عاق و خدانشناس آدم یه چشم به همه که مهبد مثل هم یکی

 ...بود نکرده کسی به ظلمی کوچکترین که درحالی میکردن نگاه

 !بود هدیه بهترین عاق پدری همچین از

 میکردم حس و بود شده بهتر اوضاعمون ، میگذشت روزی چند

 خوشحال بابت این از چقدر و بدو اتفاقای اون کردم فراموش ناخواسته

 ...بودم

 ؛ بودم مهبد منتظر و بودم نشسته پزشکی بیمارستان راهروی توی

 ...بودم نگرانش چقدر و بودیم اومده درمانیش شیمی ی جلسه برای

 مگوش توی گوشیم صدای که بودم سالن کف سرامیکای شمردن مشغول

 !باشه؟ میتونست کی ، پیچید

 ادنمید رضا دادن جواب به دلم بودم شنیده بد خبر روزا این توی که بس

 : دادم جواب نگرانی با دیدم صفحش روی رو محیا اسم وقتی ولی

 خوبی؟ ، عزیزم سالم-

 ...پیچید گوشی توی اش گرفته صدای

 میزنم زنگ بهش هرچی پیشته؟ مهبد ، آجی خوبم مرسی ، سالم-محیا

 ...خاموشه گوشیش
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 میکرد؟ پیدا ربطی مهدی حاج به تماسش نکنه ، شد بیشتر نگرانیم

 …میگم بهش اومد بگو بهم ، نیست کنارم...یعنی ، آره-

 مطمئم بودم زده که حدسی از و پیچید گوشی توی هقش هق صدای

 ...کرد

 دارم...هکش آدم میگن ، کشته آدم میگن...گرفتنش میگن ، نیاز بابام-محیا

 ...میشم دیوونه

 ...رفت باال قلبم ضربان

 ...پیشتیم دیگه ساعت یه تا باشه؟ پیشت میایم جانم محیا...مـ-

 ...بیاین زود توروخدا ، باشه-محیا

 ...کشیدم آهی

 ...نکن گریه ، عزیزم باشه-

 مومت و بودنش گرفته یعنی ، رفتم فرو فکر به کردم قطع که تماسو

 !بود؟ رفته لو کاریاش کثافت

 ؛ بود شده موفق محمد عمو پس

 !نمیشد باورم

 ی خونه سمت بالفاصله که کردم تعریف براش رو قضیه اومد که مهبد

 ؛ افتادیم راه مهدی حاج کذایی

 !نبود مهدی حاج از خبری توش دیگه که تفاوت این با البته

 به رو و رسوند بهمون خودشو سراسیمه محیا شدیم پیاده که ماشین از

 : گفت مهبد

 ...بردن بابارو ، کن کاری یه ، داداش-محیا
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 : گفت میکشیدش خودش سمت که حینی و گرفت دستشو مهبد

 !میشه درست چیز همه ، باش آروم-مهبد

 : داد ادامه بهش رو مهبد که نشستیم کاناپه روی

 نمیخوام ، نیست میخوایم ما که اونطور شدن درست وقتا گاهی اما-مهبد

 سری یه که بده اجازه بهم پس کنم خراب پدرت از ذهنیتو تصور

 !شتهک شایانو قصدا   اون که بدون اینو فقط ، نکنم بازگو برات چیزارو

 ...داد تکون سرشو و گزاشت دهنش روی دستشو محیا

 !نداره امکان این-محیا

 : گفت جدیت با مهبد

 داری؟ اعتماد من به-مهبد

 ...داد تکون سرشو بدش حال همون توی محیا

 ...معلومه-محیا

 درست مهدی حاج بدون چیز همه ، میگم بهت حقیقتو که بدون پس-مهبد

 !میشه

 : گفت مهبد که کنم آرومش داشتم سعی من و میکرد گریه محیا

 !ما ی خونه میریم کن جمع وسایلتو-مهبد

 که مبگ چیزی خواستم و زدم لبخند بود گرفته که تصمیمی از خوشحال

 : زد لب و کرد پاک اشکاشو محیا

 !نمیشم شما مزاحم نه-محیا

 : گفتم دلخوری با

 ...باشی کنارمون میشیم خوشحال ، حرفیه چه این-
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 : کرد اضافه و داد تکون سرشو مهبد

 از دبع ، میمونی ما پیش شه موندگار و تهران بیاد طال که وقتی تا-مهبد

 !برگردی میتونی اون

 کردن جمع برای و نگفت چیزی دیگه محیا که بود آمرانه انقدر لحنش

 ...رفت اتاقش سمت وسایلش

 راشب که اتاقی توی وسایلشو که کردم کمک بهش رسیدیم که خونه به

 ...رفتم آشپزخونه سمت غذا پختن برای بعد و بزاره کردم آماده

 که میشد روزی چند ، بود رفته آموزشگاه یه با قرارداد بستن برای مهبد

 نمیدونستمشون که دالیلی به و بود اومده بیرون احتشام آموزشگاه از

 !میزد تیر با هم سایشو

 ...نشست صندلی روی و شد آشپزخونه وارد محیا

 : گفت که زدم لبخندی بهش رو

 ...داره تورو که مهبد حال به خوش ، نیاز مهربونی خیلی تو-محیا

 هوا و حال این از اینکه برای و کردم نازک براش چشمی پشت

 : گفتم شوخی به درارمش

 !ها میکنه پخلت شخله میاد آقامون ، کن درویش چشماتو-

 ...داد تکون سرشو و خندید

 روغن توی بودمو غلطونده سوخاری آرد توی که هایی ماهی تیکه

 دممع محتویات تموم کردم حس لحظه یه که بگم چیزی خواستم و انداختم

 !میارن فشار گلوم به و دادن مسیر تغییر

 خورده حاال تا صبح از که هرچی و رسوندم دستشویی به خودمو دو با

 ...آوردم باال بودمو
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 به آبی ، گفتم خوبمی لب زیر در پشت از محیا نگران صدای شنیدن با

 ...رفتم بیرون و زدم صورتم و دست

 : گفت تعجب با توأم نگرانی با

 خوبه؟ حالت یهو؟ شد چت-محیا

 تنم و بود نشسته پیشونیم روی سردی عرق ، دادم تکون سرمو

 ...میلرزید

 ...نیست چیزیم خوبم-

 تهگذاش گاز روی که ای ماهیتابه سمت خواستم و برگشتم آشپزخونه به

 بعق اگه کردم حس که انقدر ، کرد بد حالمو بازم غذا بوی که برم بودم

 !میارم باال بازم نکشم

 : گفتم محیا به رو و رفتم بیرون آشپزخونه از

 نمیدونم ، میکنم درستش دیگه یکم کنی؟ خاموش زیرشو میشه محیا-

 ...میکنه بد حالمو بوش انقدر چرا

 ...داد باال ابروشو تای و اومد سمتم

 ...نکنه-محیا

 : گفت ذوق با و زد لبخند که کردم نگاهش گنگی با

 !میشم؟ عمه دارم نکنه-محیا

 ...افتادم دادم دستش از که ای بچه یاد و ریخت دلم

 : گفتم نگرانی با و گرفتم اپن ی لبه به دستمو

 ...یعنی-
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 ...کردیم سالم مهبد به و برگشتیم سمتش هردومون در شدن باز با

 : گفت و داد جوابمونو

  میکردین؟ پچ پچ چی-مهبد

 : گفت بیشتری ذوق با اینبار که بودم محیا حرفای گیج

 !داداش میشی بابا داری کنم فکر-محیا

 : زد لب و دوخت من به آشفتشو نگاه مهبد

 ...نیاز-مهبد

 : گفت خنده با محیا که دادم تکون سرمو

 اومدیمو نکنین ذوق انقدر ، زدم حدسی یه من حاال خب خیلی-محیا

 !میکنین منو ی کله اونموقع شد منفی آزمایشش جواب

 ...بودم گیج حال عین در و بود گرفته خندم 

 مهبد سمت من و گرفت عهده به غذارو کردن درست مسئولیت محیا

 رداف که گفت خوشحالی با اونم و کردم تعریف براش رو قضیه و رفتم

 ...میریم آزمایش برای

 از رو چیزی تا آدم ، بود تر باارزش و تر مهم هردومون برای اینبار

 ...نمیفهمید ارزششو نمیداد دست

 …ببخشم خودمو بچم دادن دست از بخاطر بودم نتونسته هنوزم

 آماده جوابش هنوز و میگذشت دادم آزمایش که زمانی از ساعتی یه

 ؛ بود نشده

 ...نمیکردیم هم فکر حتی رفتن به که داشتیم استرس انقدر هردومون
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 اب بودو میز روی که داری بچه ی مجله و بود نشسته کنارم که مهبد به

 مهبد همون بود نشسته کنارم که کسی ، دوختم چشم میزد ورق حوصله

 !میداد؟ تکون سرشو کردن سالم جای به که بود ای حوصله بی

 

  برگشت سمتم که زدم بوسه بازوش روی و زدم لبخند ناخواسته

 : گفت لبخند با و

 نمیاد؟ بهم ، بگیرم یاد میخوام نیستم بلد داری بچه خب چیه-مهبد

 ...دادم تکون سرمو و خندیدم

 !میشی دنیا بابای بهترین تو ، میاد-

 بار اولین برای که روزی همون مثل درست خندش صدای و خندید

 !کرد دیوونم دیدم خندشو

 !بغلم؟ زیر میزاری هندونه-مهبد

 !شد پیج پرستار توسط اسمم که انداختم باال سرمو و گفتم نچی

 از زودتر مهبد و رسوندیم پذیرش به خودمونو وال و هول با هردومون

 : گفت و اومد خودش به من

 !توفیق نیاز-مهبد

 و زد زل مهبد چشمای به بود بانمکی جوون   دختر قضا از که پرستار

 !کوش؟ : گفت

 ...گرفت خندم

 !بده آزمایشو جواب کوش؟ چی-مهبد
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 ...داد تکون سرشو و گفت لب زیر نچی پرستار

 !بدم جوابشو تا کوش بگو اول+

  ، نبودم پیدا پذیرش ی پنجره از که بودم ایستاده جوری یه

 : گفتم و ایستادم مهبد جلوی

 ...جواب ، منم-

 ...بوسید گونمو و کرد قطع حرفمو

 

 : گفت که کردم نگاهش بهت با

 عین خوشگل دختر   یه بهت خدا ایشاال خوشگل کوچولوی مامان+

 !بده خودت

 ...کردم تشکر ازش و زدم لبخند مهربونیش از

 ...میشد آب قند دلم توی مثبته آزمایش جواب بودم فهمیده که حاال

 

 ...نکرد پشیمونمون شهر کل زدن قدم از بارونی هوای

 شدید بارون این زیر که نداشت جرئت عاقل آدم   و بودن خلوت خیابونا

 !شاید دیوونه اما بزنه قدم چتر بدون

 

 !داشت؟ کم دیوونه یه از چی عاشق مگه
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 : گفت گوشم زیر آروم

 داری؟ دوستم باشم که هرجوری-مهبد

 : زدم لب طاقت بی

  ، دارم دوستت باشی که هرجوری-

 ...بهونه بی ، بهونه بی ، قاعده بی ، انتها بی

 

 "پایان"

 

 

 

 آریان هستی

 98 ماه فروردین

 :نویسندهاینستاگرام شناسه 

Hastiaryan_novel 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/hastiaryan_novel/
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 خارجی و ایرانی هایرمان بهترین دانلود مرجع

 ��بپیوندید ما تلگرامی کانال به
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