
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 مهتاب در مهرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر dehqani دهقانی محبوبهنویسنده: 

   .اجتماعی.تراژدی .عاشقانهژانر: 

 ر.م.کهرباناظر : 

 DENIRA  : ویراستار

 مهرساننفیس :طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/153382منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 .پایبندند اون به و دارند رو هاییچارچوب یه اما؛ شده بزرگ آزاد خانواده یه تو که حالیه سر و شاد دختری مهتاب

 !میشه اطرافیان و مهتاب زندگی شدن دگرگون عث با آشنایی این که میشه آشنا پسری با مجازی صفحات طریق از

 !تلخ زهر چون و شیرین عسل چون اتفاقاتی. است اتفاقات رنج دست زندگی

 !هاستواقعیت به برگشت اصل! محکم پتک دیگر بعضی و شند با داشته تلنگر به نیاز آدما بعضی شاید

 را تو حال گذردمی زندگی

 زندگی زین گذری چگونه که
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 :مقدمه

 به سرما از. بود شده قرمز مونبینی نوک. اومدمی بیرون دهنمون از غلیظی بخار. بود سرد خیلی هوا

 دیدیم دور از، گرفتیم پیش در رو چادر راه. شدیم پارک وارد. بودیم شده مچاله و لرزیدیممی خودمون

 :گفتم مهشید به! شلوغه جااون

 ؟خبره چه جااون -

 زنهمی شور دلم؛ دونمنمی -

 !منم-

 جمع همه مردم. بود جااون پلیس تا چند! بودند کشیده رنگی زرد نوار رو چادر دور. محوطه به رسیدیم

 ! بود اونجا برانکارد یه. شدیم نزدیک لرزون و سست هایقدم با. بودند شده

 : اول فصل

 به نگاهی و شدم خیز نیم. دادم بدنم به قوسی و کش. کشیدم بلند خمیازه یه. کردم باز رو چشمام الی

 وسیق کشو نشسته بار این. نشستم سرجام. دادمی نشون رو هفت ساعت که انداختم دیوار روی ساعت

 یتو و کردم تا رو پتو و تشک. است کوفته بدنم قدراین چرا دونمنمی. اومدم حال آخیش. دادم خودم به

 از عدب. شستم رو صورتم و ودست شور دست سمت رفتم. بیرون اومدم اتاق از. گذاشتم خوابی رخت جای

 .شدم واردآشپزخونه و بیرون اومدم کارم اتمام

 !سالم-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 5 

 ردمک همشون به نگاه یه. مهشید کنار سفره سر نشستم. دادند رو سالمم جواب مهشید و بابا و مامان

 :گفتم

 ؟کوش مهران پس-

 .کار سر رفت: مامان

 ؟زودی این به!  وا-

 تا کنه رصب االن تا اگه امبچه. نیست هم زودی چینهم بینیمی بندازی ساعت به دقیق نگاه یه اگه: مامان

 .شهمی دیرش برسه شونشرکت به بخواد

 به ور. دانشگاه رفت و کرد خداحافظی عجله با، گرفت بزرگ لقمه یه مهشید. خوردن صبحونه کردم شروع

 :کردم بابا

 .میام باهاتون منم سرکار برید خواستید-

 .داد رو جوابم سرش حرکت با بود دهنش تو لقمه چون بابا

 ؟بری خوایمی کجا:مامان

 ؟نه یا شده جور وامم پادویی سال یک از بعد ببینم، بانک تو سر یه میرم-

 روی مگذاشت و برداشتم رو دیوار روی شکل دایره آیینه معمول طبق و اتاقم تو رفتم صبحانه خوردن بعداز

 جمع رو سرم پشت موهای. زدم شونه رو موهام. کردم ملیح آرایش یه. کردن آرایش به کردم شروع. پام

 تو ریختم و زدم شونه طرف یه رو سرم جلوی موهای. زدم بهش و برداشتم رو بزرگم کلیپس، کردم

 کرم کوتاه روسری. مشکی ساپورت بایه کردم تنم رو امربی سه آستین روشن ایقهوه مانتوی. صورتم
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 از. کردم اطراف به نگاهی و شدم هال وارد. بیرون اومدم اتاق از. کردم سرم شل گره یه با رو ایمقهوه

 :پرسیدم مامان

 ؟ کوش بابا پس -

 .منتظرته ماشین تو گفت، بیرون رفت: مامان

 از بار آخرین برای و کردم پام رو عروسکیم کفشای حیاط تو رفتم. کردم خداحافظی مامان از عجله با

 فشک که موننقلی حیاط از دو حالت با! عالیه چیز همه. انداختم خودم به نگاهی هال ورودی در شیشه توی

 بابا. تمنشس شاگرد طرف. رفتم بابا ماشین طرف به بستم رو در. کوچه تو رفتم. شدم خارج بود موزاییک

! دش روشن بالخره و کرد پورت پورت بعد خورد استارت بار چند معمول طبق. زدن استارت به کرد شروع

 ینکها دلیل به، برسه فروشی خواروبار مغازه به تا رفت هم بابا. شدم پیاده رسیدم نظر مورد خیابون به

 این به صبح! هی که اَ. شدم بانک وارد سرعت با. اندشریک عموم با رسیده ارث به پدربزرگم از مغازه

 املهحوص. کنه اعالم رو امشماره تا ونشستم کشیدم ازدستگاه نوبتم برای کاغذ یه! شلوغه چقدر زودی

 کردم شروع یکی یکی! اومده پیام چقدر اُه. توتلگرام رفتم. درآوردم جیبم تو از رو امگوشی، بود رفته سر

 گاهن بهم برگشتن همه. خنده زیر زدم پقی کنم کنترل رو خودم نتونستم بود توپ جک یه. خوندن به

 ور پیاما بقیه کردم شروع ریلکس خیلی قیافه با. کردم جور و جمع رو خودم و کشیدم خجالت. کردن

 رو والنیط خیلی پیامای. بخونم خالصه بودم مجبور! بود پیام تا صد از بیش، بود جااین بدبختی. خوندن

 اممارهش دوبار باجه اینکه مثل! شد نوبتم کی نفهمیدم که شدم سرگرم قدراین. کردممی نظر صرف ازش

. دش درست وامم بالخره. دادم رو مدارکم و باجه سمت رفتم. برم نخونده رو بعدی شماره تا. بود خونده رو

. دونمب غنیمت رو وقت باید. بیرون اومدم ازبانک. حالمخوش خیلی، شه واریز حسابم به آخرهفته شد قرار

 .داخلش رفتم بود امالک مشاور یه ترطرف اون متر چند! بزنم سر امالک مشاور تا چند برم خوبه
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 .خواممی عکاسی آتلیه برای مناسب جای یه اجاره-

 ماومد. کنه خبرم کرد پیدا مناسب مورد اگه شد قرار. نشد پسندم مورد ولی؛ داد بهم پیشنهاد تا چند

؛ دش پیدا خوب جای چند یه. نشد پیدا باشه پسندم مورد که جایی باز. زدم سر دیگه جای چند و بیرون

 آتلیه درد به اصال و بود پرت که دادندمی آدرس رو جاهایی پولم اندازه به! بودند نجومی قیمتا ولی

 اومدم که جایی آخرین از. کنند خبرم کردند پیدا برام مناسب جای اگه سپردم هم اونا به. خوردنمی

 :گفتم و آسمون به کردم رو روم، بیرون

 !کن کمکم خدایا-

 هکاین از. گرفتم پیش در رو خونه راه و رو پیاده تو رفتم. بود ظهر دوازده ساعت. کردم نگاه ساعتم به

 جورمونه و داشتممی بر گام آروم بودم ناراحت خیلی کردممی رو فکرش که بود چیزی اون از بیشتر قیمتا

 بهش وقتی، کردممی شوت هی رو اون. کردممی بازی بود پام جلوی که سنگی با بود درگیر فکرم که

 یکم که طوری زد تنه بهم محکم یکی یهو. نبود اطراف به حواسم. کردممی شوتش دوباره رسیدممی

 لحن اب و کرد دستیپیش پسره. بدم فحش بهش تا کردم بلند رو سرم عصبانیت با. خوردم سکندری

 :گفت چندشی

 ؟کوری مگه، کن نگاه رو پات جلوی! خوشگله خانوم اُهوی -

 وارد. ودب گشنم خیلی. شدم داخل و انداختم کلید. رسیدم خونه به. شدم رد کنارش از لج با و گفتم ایشی

 :اومد آشپزخونه توی از مامان صدای. دادم سالم بلند شدم هال

 .نخسته سالم علیک -

 .ممنون-
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 .بشه خشک تا دادمی تکون هوا توی رو خیسش دستای. بیرون اومد دستشویی توی از مهشید

 .گُله آبجی سالم به -

 !خُله دُخی ماهت روی به سالم-

 !معرفتبی-

 و داشتمبر دیوار کنار از رو پشتی، کردم تنم راحتی لباس. آوردم در رو لباسم. رفتم اتاق توی و زدم لبخند

 رو نیازش مورد وسایل و کمد کشوی سمت رفت تو اومد مهشید. کشیدم دراز. انداختم اتاق وسط

 :خندیدم. برداشت

 .شدی قرمز وضعیت که بینممی -

 :گفت ناله با خندیدو

 .میرممی کمر ضعف از دارم کوفت-

 ؛داریم مشترک اتاق یه مهشید و من. شهر پایین منطقه تو، است خوابه دو قدیمی خونه یه مونخونه

 تجاری شرکت یه توی خانواده ارشد فرزند مهران. هال توی چارهبی مهران و اتاق یه تو هم بابا و مامان

 و نمک باز آتلیه یه خواممی و دارم عکاسی لیسانس خانواده دوم فرزند منم. میده انجام گرافیکی کارهای

 سری یه اما؛ راحته و آزاد خانواده یه ما خانواده. بالینی روانشناسی دوم ترم، آخر فرزند مهشید

 .داریم خودمون برای هم رو هاییچارچوب

 پچ چپ بهم برگشت بود در دستگیره روی دستش که مهشید! کردن صدا بلند کرد شروع شکمم یهو

 :گفتم مظلوم حالت با! گذرهمی چی سرش توی فهمیدم نگاهش حالت از. کرد نگاه
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 .اومده در صداش دیگه، گشنمه خیلی آخه. بود شکمم خدا به -

 .آشپزخونه تو رفتم شدم بلند جام از. بیرون رفت اتاق از و زد لبخندی مهشید

 .گشنمه خیلی مامان -

 ان دلت بخور هست کیک طرفی اون کابینت تو. شه آماده کشهمی طول انداختم دم تازه رو برنج: مامان

 .بگیره

 تی و اشتمد بر رو کنترل.  مونقراضه کاناپه روی نشستم هال توی رفتم و برداشتم رو کیک کابینت تو از

 .داشتم نگه دادمی نشون عاشقانه فیلم که کانال یه رویه، زدن کانال کردم شروع. کردم روشن رو وی

 .نشست کنارم اومد مهشید. شدم خوردن مشغول و کردم باز رو کیک

 ؟خوریمی -

 یه. دش خوردن مشغول اونم دادم بهش رو کیک نصف. کرد پایین و باال رو سرش بار چند مظلوم قیافه با

 وت هنوز مامان شد مطمئن وقتی. یانه شده تموم کارش مامان ببینه انداخت آشپزخونه طرف به نگاه

 :گفت و گوشم نزدیک آورد رو سرش داره کار آشپزخونه

 .مهتاب -

 ؟هوم -

 .کرده پیدا جدیدا که شاپی کافی رفتیم آرش پیشنهاد به دانشگاه بعداز امروز -

 ؟خب -

 .داشت الیکی فضای چه دونینمی وای -
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 .خب -

 ؟دیدم رو کی بگو حاال؛ ایستادیم قرمز چراغ پشت راه چهار یه سر، بودیم برگشت راه تو -

 :کردم نگاهش و برگشتم

 ؟رو کی -

 .بزن حدس! نشد دِ -

 :گفتم. کردم فکر مقدار یه

 ؟!کیوان نکنه -

 :گفتم و چپم دست کف زدم راستم دست پشت با

 ... شده ناراحت و دیده آرش با رو تو نکنه -

 :اومد حرفم میون

 !یمک با من نداره ربطی اون به دیگه! کردم کات کیوان با ساله یک که من؟ زنیمی مفت زِر چرا! بابا نه -

 ؟!دیدی رو کی پس -

 !گالره -

 .شد باز داشت جا که اونجایی تا تعجب از چشمام

 ؟دبیرستانت دوران دوست -
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 !بکن رو فکرش آره -

 ؟کردمی چیکار؟بود طورچه حالش -

 :زد غمگین لبخند یه

 !خراب خرابِ، خراب -

 ؟چرا -

 !نشناختمش اصال من میشه باورت -

 ؟دیدیش طوریچه؟! چرا؟! جداً -

 تو و دش خم یکم، آرش ماشین کنار اومد! کنندمی دود اسفند میان که اینایی از. بودیم قرمز چراغ پشت -

 !بشه خانومت سر صدقه کن کمک چیزی یه دارم بچه خدا به گف آرش به بعد کرد نگاه رو ماشین

؛ دمآور فشار مخم به هی! آشناست چشماش قدرچه دیدم. شدیم چشم تو چشم! من به افتاد نگاهش بعد

 از سریع و عقب برد رو سرش بعد کنهمی نگام مات داره اونم دیدم کهاین تا. اومدنمی یادم چیزی اما

، الرهگ گفتم هرچی کردم صداش و شدم پیاده ماشین از! نمیشد باورم! کیه اومد یادم یهو. شد دور ماشین

 آرش. کرد گور و گم ماشینا بین رو خودش هم بعد! کنه نگاه رو سرش پشت برنگشت هم لحظه یه! گالره

! دهش سبز چراغ شو سوار مهشید گفت آرش و شد سبز چراغ؟! چیه قضیه که وسط این بود مونده بیچاره

 .کردم تعریف براش رو جریان مجبوری؟ بود کی؟ شناختیشمی پرسید آرش. شدم سوار ناچار به

 ؟میای هم تو پیشش برم خواستم و کردم پیداش اگه! مهتـاب: کشید آهی مهشید

 :گفتم دادممی گوش و بودم ساکت لحظه اون تا من
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 !اومدم شاید! کرد چیکار میشه ببینم! کن خبرم کردی پیداش وقت هر تو حاال -

 : بوسید رو امگونه خندیدو

 !نیا کالس من واسه. میده قلقلکت داره جور بد کنجکاویت حس دونممی که من-

 :دادم هلش عقب به دست با

 !توام خب -

 ارچوبایچ از یکی نمونه گفته نا. زدند بهم و شد حرفشون موضوعی یه سر. بود مهشید پسر دوست کیوان

 ورتص این غیر در. گیرهمی شکل دختر و پسر دوستی رابطه، باشه ازدواج قصد وقتی که اینه ما خانواده

 توافق هب که شدند دوست هم با بیشتر آشنایی برای کیوان و مهشید پیش سال دو. باشند گو جواب باید

 تفاهم هم با و نداشتند موردی االن تا. مهشیده پسر دوست آرش هست ماهی چهار سه االن و نرسیدن

 ادامه دیدن مشغول. موند تموم نیمه مون صحبت و بیرون اومد خونه آشپز از مامان لحظه همون. دارند

 مهشید به. توپ آهنگ یه به رسیدم کردم عوض رو کانال. برهمی سر رو آدم حوصله دیدم. شدم فیلم

 :گفتم

 .نشه خشک بدیم کمرامون این به قری یه باهم پاشو -

 :خندید

 .دردم کمر این با من اونم! بابا نه -

 . میدم قر تنها خودم نیا: گفتم

 :شدم بلند. نشست کاناپه روی مهشید کنار مامان
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 .کنیممی پر وقت بیان مهران و بابا تا -

 زور به و گرفتم رو مامان دست. بازی مسخره فاز تو زدم رقصیدم جدی که یکم. رقصیدن کردم شروع

 .کردم بلندش

 . نخشکه بده قرش جونم مامان -

 :گفت بعد و رقصید یکم اومدنمی بدش که هم مامان. بود رفته ریسه خنده از مهشید

 !داریمی وا کاری چه به رو آدم ببین! تو دست از مهتاب وای -

 :گفتم. نشست

 ؟!اومدمی بدت شماهم نکه! مامان -

 :اومد بابا صدای

 ؟خبره چه جااون -

 . وسط بیا! اومدی بابا! عه -

 .شه روشن تکلیفم بذار بینهنمی رو جایی هامچشم فعال: بابا

 دِ و زمین رو منشست. بایستم نتونستم که گرفت خندم بابا حرکت از قدراین. دستشویی سمت رفت سریع

 .بخند

 مهران که خوردیممی ناهار داشتیم دورهمی. شد پهن نیم و دو ساعت سفره و اومد هم مهران بالخره

 :گفت
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 ؟بانک رفتی؟ کردی کارچی مهتاب -

 .آره -

 ؟شد چی -

 ؟شد چی، چی -

 .میگم رو وامت. دیگه نشو لوس اَه -

 .میشه واریز حسابم به هفته آخر تا. شد جور -

 : زد رضایتمندی لبخند مهران

 ؟حَسنی کارهچی حاال خوب-

 !دونمنمی. بودن باال واقعا قیمتا ولی؛ زدم سر جا چند یه بانک بعداز -

 .زنیممی سر هم دیگه جای چند یه ریممی هم با دیگه دوساعت یه خواستی اگه -

 .کردم اعالم رو موافقتم و زدم لبخندی

*** 

. هبش تموم دستم تو پول که ترسممی این از اشهمه. گردممی جا دنبال، است هفته دو به نزدیک االن

 یداپ پولمون حد در مناسب جای یه اینکه تا زدیم سر رو دیگه جای چند یه رفتیم مهران با باز عصر امروز

 ندچ و تاقش گچای. بود شش در سه جای یه. شد بلند سرم از دود دیدیم رو مغازه رفتیم وقتی. کردیم

 رو ات سقف از عنکبوت تار. بود زده کِبِره و بود کثیف خیلی دیواراش و کف. بود ریخته دیواراش از جایی
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 این زا تونستمی تارزان، عنکبوتا تار این با. افتاد آمازون جنگل به یادم چرا دونمنمی. بود رسیده زمین

 یه و ودب اومده زلزله انگاری که هم کفش. بود میخ جای دیوار روی تیکه به تیکه. بپره سمت اون به سمت

 رو مغازه و بایستم اونجا بودم مجبور کهاین از. بود روش آشغال بس از. بود شده هم سهمگین طوفان

 .کفش چنینهم و کشیدیممی دیوارش درو به دست یه باید. خوردمی هم به داشت حالم ببینم

 ؟کنیم چیکار: مهران

 !هیچی از به کاچی. نمیاد گیر بهتری جای. نیست ایچاره -

 رفتیم و کردیم خرید مهشید و مهران با. کردم تهیه لیست سری یه. بستیم رو قرارداد روز اون فردای

 :گفت و کشید سوتی دید رو اونجا و شد وارد مهشید تا. بشه آتلیه قراره که جایی سمت

 ؟نبود جااین از ترقراضه جا -

 !اومدنمی گیرم هم همین نبود قراضه اگه -

 ؟طوریهاین چرا -

 .نرفتن جااین کردن تمیز بار زیر کدوم هیچ. بوده ارث تو -

 .داره کار خیلی جااین؟ بگیریم گر کار دوتا نیست بهتر میگم -

 .موافقم -

 اکخ ماشین یه فقط. جااون کردن تمیز به کردیم شروع. کمکمون اومدند مرد کارگر دوتا بعد ساعت نیم

 اب و کردیم گردگیری رو جا همه. گذاشت مهشید و من سرسربه تونست تا مهران. کردیم جمع کفش از

 پول. بود شده تاریک کامل هوا شد تمیز جا همه وقتی. کردیم تمیز رو سقف تا زمین از شوینده مواد
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 ور هاخرابی کردیم سعی تزیینی وسایل از استفاده با فرداش. کردیم شون مرخص و دادیم رو کارگرها

 پارچه متر چند با. آتلیه بگی بهش شد تا کشید طول تزیین و کاری تمیز کار هفته یک. کنیم مخفی

 تاپایین باال از دادیم پارچه به چین حالت و پوشوندیم کامل رو سقف، براق رنگ خوش زرشکی

 کسی عمرا. شد آویزون بود ریخته دیوار گچای که جاهایی دقیقا هاشرابه. کردیم آویزون رو هاییشرابه

 دور تا ردو. بود گرفته خودش به مالیمی نورپردازی و بود شده شیک خیلی. نداره گچ جاهااین میشد متوجه

 لوهاتاب زیر هامیخ جای جوریاین. گذاشتیم عکس قاب، هامهره وسط. کردیم تزیین رنگین هایمهره با رو

 شده نوشته بزرگ تابلو روی. کرد نصب مهران. بودیم داده سفارش قبال رو مغازه در سر تابلو. شد مخفی

 .وکثیف خسته قیافه با گرفتم مهشید و مهران از رو عکس اولین. مهتاب آتلیه بود

 !سه، دو، یک. کنید نگاه من دست کف به! لبخند -

 .ببینند رو مهتاب آتلیه اومدند بابا و مامان

 !بیاد در جایی چینهم یه سگ لونه اون از کردمنمی رو فکرش: بابا

 :کرد رو من به بعد

 .بچرخه اتواسه چرخش بابا باشه مبارکت -

 از و کردیم شوخی. خندیدیم و گذاشتیم هم سر سربه کلی. گرفتم امخانواده همه از رو عکس دومین

 .شد موندنی بیاد شب یه واقعا. بردیم لذت شبمون

 :دوم فصل

 ومدها هم با. بودند دوست دوتا مشتریام تنها. ندارم مشتری هیچ. گذرهمی امآتلیه افتتاح از هفته یک

 وقت، توق هر مهران یا مهشید قبال. بود رفته سر امحوصله. خواستندمی سربازیشون برای عکس و بودند
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 کالفه کاریبی از داشتم دیگه. بود نیومده کسهیچ امروز ولی؛ زدندمی سر بهم اومدندمی کردندمی

 یه راستی سمت. داشت مشتری که بود بیمه دفتر یه آتلیه چپ سمت. بیرون اومدم آتلیه از. شدممی

 رپس یه شدم مغازه داخل. شد خارج لحظه همون که نبود توش بیشتر مشتری یه. بود فروشی موبایل

. کرد گاهن بهم و کرد روبلند سرش من ورود با. بود نشسته ویترین میز پشت ساله هشت و بیست حدودا

 :زدم لبخند یه

 .سالم -

 ؟امرتون. سالم -

 .کنممی کار کناری آتلیه تو... اِم -

 :گفتم طعنه با

 .جااین اومدم همین واسه، بود رفته سر امحوصله شلوغه خیلی سرم که اونجایی از -

 : گفت و زد لبخند یه

 الس چند جااین درضمن. کنند اعتماد شما به مردم تا کشهمی طول یکم. نیاوردم جا به ببخشید! آهان-

 .برهمی زمان بفهمند بیان تا. بره اجاره نمیشد باورش کسی. بود خالی بود

 :گفتم و کردم دراز رو دستم. روش روبه رفتم

 .هستم مهتاب -

 ستشد تردید با، چرخید صورتم و دست بین نگاهش بار چند. صورتم به نگاه یه و کرد دستم به نگاه یه

 .گرفت رو دستم و باال آورد رو
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 .هستم سامان -

 کرد اشاره کناریش صندلی به. کرد خارج دستم از رو دستش سریع

 .بشین بیا -

 .رفتمی ور بهش و بود موبایل یه دستش توی؛ نشستم صندلی روی و میز طرف اون رفتم

 ؟کنیمی کارچی داری -

 .کنممی عوض رو قابش -

 شد مغازه داخل نفر یه

 ؟نیست صاحبش کناری عکاسی این ببخشید -

 :مردگفت به رو و کرد بهم نگاهی یه سامان

 .میان االن -

 .بردم سامان گوش نزدیک رو سرم

 !مشتری اُهوع -

 از و انداختم باال ایشونه! بارید می تعجب ازچشماش. کرد نگاه بهم و برگشت هاگرفته برق مثل سامان

 خواستممی تا. بگیرن عکس بچشون از خواستنمی. بودند خانوم و آقا یه. رفتم آتلیه به. شدم خارج مغازه

 یخرس عروسک یه و شکالت تا چند ناچار به. کردمی خراب رو ژستش و ترسیدمی بگیرم عکس بچه از

 قرار. بگیرم عکس تا چند ازش شد زور به. دادم بهش و بودم دیده تدارک مواقعی همچین یه برای که
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 دقیقه پنج. کنم جلب مشتری بتونم تا ذاشتممی رو امسلیقه تمام باید کنم شونآماده آینده روز سه تا شد

 نگاه رو آتلیه دور تا دور خریدارانه. سامانه دیدم، کردم بلند رو سرم. شد آتلیه وارد نفر یه رفتنشون از بعد

 .کرد

 : گفتم

 ؟طورهچه-

 :زد رنگی پر لبخند

 !بیاد در قشنگی و شیک جای چینهم یه داغون جای اون از گنجیدنمی اممخیله به اصال -

 :گفتم لبخند با

 . لطفته نظر -

. نهک اجاره رو جااین شده حاضر کی بدونم شدم کنجکاو خیلی رفته اجاره جااین فهمیدم وقتی راستش -

 احمقه یه! نیست حالیش چیزی و خنگه دختره گفتم خودم با! زده عکاسی دختر یه فهمیدم اومدی که بعد

 ...و نمیره انتظار ازش این از بیشتر کرده اجاره رو جااین که

 :خندید بلند باصدای

 همه پسرها ما دونیمی. شد عوض نظرم کامال جااین دیدن با االن ولی؛ گفتم رو همینا اولش چرا دروغ -

 و قشنگ خیلی جااین مثل. کنیدمی شآماده نبود آماده هم اگه دخترا شما ولی؛ خوایممی آماده رو چیز

 !شیک
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 اب. بود روشنک. کردم وصل رو تماس. شد بلند گوشیم صدای موقع همون که زدم لبخند یه جوابش در

 :گفت جیغش جیغ صدای

 ؟!نیستی؟ کجایی دختر -

 تا گیرهیم پیش دست خانوم حاال. رفتید شما که عسل ماه میره دوماه کی دونمنمی من؟ تو یا نیستم من -

 !نمونه عقب

 :خندید بلند صدای با

 ؟کنیمی کارچی؟ دختر کجایی -

 .خارونممی رو سرم دارم خودم توآتلیه -

 :فریاد با همراه، تعجب با جیغوش جیغ صدای اون با

 ؟!طوریچه؟ کجا؟! شد جور وامت مگه؟! خودت آتلیه؟ چی -

 !خداحافظ، کرد اشاره دستش با سامان

 : گفتم روشنک به

 . گوشی لحظه یه-

 :گفتم و سامان سمت کردم رو بعد

 ؟میری داری -

 .خداحافظ اومد برام مشتری یه -
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 .خداحافظ -

 :گفتم و گوشم در گذاشتم رو گوشی بعد

 ور آدرس االن؟ بندیمی رگبار چرا! یکی یکی اُه اُه. بودم من راستی آهان؟ گفتیمی چی روشنک خوب -

 .بیا پاشو کنممی اس برات

 با. شد پیداش روشنک تا کشید طول ربع یک حدود. کردم اس ام اس روبراش آدرس خداحافظی بعداز

 :گفت کردمی نگاه خریدارانه رو اطرافش که طور همون. شد وارد زیبا گل دست یه

 نای! چشم تو دقیقا کردی انتخاب که خوبی جای از اون، زرنگی خیلی. اومد خوشم نه! زیبا چه! مامی اُه -

 !شیک دکوراسیون از هم

 :کرد نگاهم چشم تو چشم بعد

 ؟خوبی؟ دختر طوریچه سالم -

 ؟خوبه شوهرت؟ طوریچه تو. خوبم مرسی -

 .خوبیم -

 :گفتم زدیم گپ هم با یکم کهاین بعداز

 ؟بپرسم ازت سؤال یه روشنک -

 : گفت و شد جدی

 .بپرس -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 22 

 و بکنید دل عسلتون ماه از شدید مجبور که اومد پیش ایمسئله چه؟ افتاد اتفاقی چه؟ شد طوریچه -

 ؟ بیارید رو تشریفتون

 :گفت خرکی عشوه و لبخند با و پهلوم تو زد کیفش با

 !عزیزم پول کمبود-

 :گفتم شدن ساکت از بعد. خندیدیم

 ؟کنهمی کارچی؟ خوبه؟ طورهچه آرشام -

 ؟ یگرفت رو جااین شد طورچه بگو تو. مغازه رفت، کار تعطیلی وقت چند از بعد، رسونهمی سالم. خوبه -

 اشاجاره و کنم پیدا رو جااین تونستم بدبختی هزار با. شد جور وامم رستم خان هفت گذروندن از بعد -

 !تودیده. خوبه جاش آوردم شانس که اینه خوبیش ولی! کنم

 !نه بگو باز! جَلَب و خرشانسی میگم -

 ؟دیگه جون شوهر با؟ ایچیکاره رو ناهار! نداره دشمن به نیاز باشه داشته تو مثل دوست دونه یه آدم -

 حصب همین واسه. کنه شونآماده باید. مونده زمین رو مردم سفارشات. مغازه رفت دوماه بعداز امروز؛ نه -

 .برد دادم کردم درست ناهارشم

 ؟!سرتون رو نشدند هَوار وقت همه این از بعد! دارید باشخصیتی مشتریای خیلی -

 :خندید روشنک

 .بود کرده هماهنگ باهاشون قبال -
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 .کارم شیرینی باشه. من مهمون ناهار پس! طوراین که -

 !چشم به ای -

 و کرد خداحافظی روشنک غروب نزدیک. خوردیم فالفل ساندویچ و نزدیکمون ساندویچی رفتیم دو هر

 .رفتم مونخونه به تاکسی با هم من. رفت

! سیاه ابر یه .شد ابری، صاف نیمه آسمون دفعه یه. عصربود. باشم کاربی میاد پیش کم.گرفته کارم تقریبا

 سرپناه دنبال عجله با که مردمی به و آسمون به اشتیاق با و مغازه بیرون اومدم. باریدن کرد شروع

 ستهش بارون واسطه به، بود ریخته هاجوب توی و رو پیاده کف که درختا زرد برگای. کردم نگاه؛ گشتندمی

 ور بارون نم بوی. بیاد نظر به زیبا و براق برگا اخرایی زرد و نازنجی شد باعث این و. بود شده تمیز و

 به وجودم در رو خوبی خیلی حس. فرستممی هامریه به که رو ای تازه و خنک هوای. دارم دوست خیلی

 !رو حس این، رو هوا این دارم دوست. میاره در غلیان

 .میشی خیس دختر تو برو؟ وایسادی بیرون چرا -

 :زدم لبخند جوابش در. کردمی نگاهم داشت لبخند با. برگشتم سامان سمت به

 .پاییزی بارونای خصوصبه. بارونم عاشق من. نداره اشکال -

 نگاه یه. دموایسا بخاری کنار رفتم. اومد باهام هم سامان. برگشتم آتلیه به. بود شده خیس لباسام تقریبا

 .انداخت پام تا سر به

 !شدی آبکشیده موش عین -

 : کشیدم باال رو دماغم
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 ؟خوریمی چایی. داره رو نزدیک از بارون دیدن ارزش؛ نداره اشکال -

 .چسبهمی هوا این تو؟ نه که چرا -

 چایی وقت هر تا ذارممی چایی یه میاد جوش وقتی و ذارممی بخاری روی رو کتری همیشه عادتمه

 زا یکی. ریختم چایی توش و آوردم استکان دوتا. براهه چاییم همیشه همین واسه. باشه آماده خواستم

 .دادم سامان دست به رو استکانا

 !دوز لب و سوز لب چایی یه اینم بفرما -

 .خوردن چایی کردیم شروع

 .خواستمی چایی دلم ساعته یک: سامان

 .خوردیمی اومدیمی. راهه به من چایی دونیمی توکه خوب پسر -

 افتهیم چیزی یه وقتی، دارم عادتی یه دونیمی... بعد کنم تعمیر رو اون اول گفتم. بود دستم گوشی یه -

 .نیستم کنش ول ندم انجامش تا مغزم تو

. بودند ژینوس و مهران. چرخید در سمت سرمون هردو سامان و من. اومد در شدن باز صدای موقع همون

 :خندیدم! خیس خیسِ هردو

 ؟!شکلین این چرا شما -

 ؟!ریختیم این چرا نیست معلوم دوماً. سالم اول: مهران

 :گفتم. دادم رو جوابش. داد سالم کوتاه خنده یه بعداز ژینوس
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 .شین گرم تا بخاری کنار بیاین -

 :گفتم.خوردمی هم به دندوناشون سرما از

 .حلقتون تو میرم پا جفت که بزنید قدم عشقوالنه بیرون رفتید سرد هوای و بارون این تو نگید -

 :گفت خنده با ژینوس

 خرید برای رو جا چند. بریم هم با تا امروز واسه بذار گفت مهران خرید برم خواستممی دیروز بابا نه -

 بند بارون تا گفت مهران. نشد روشن ماشین، برگردیم خواستیم. خیابون همین پاساژ جمله از سرزدیم

 .شدیم خیس جااین برسیم تا، تو پیش بیایم بیاد

 :خندیدم

 این. دش روشن تا دادیم هولش کوچه سر تا مهشید با نمیشد روشن هم بابا ماشین صبح امروز اتفاقا -

 !موروثیه ما خانواده تو چیزا

 :گفت بود گرنظاره لحظه اون تا که سامان

 اغچر تا. کردم خواموش رو ماشین قرمز چراغ پشت دیروز. خوابهمی همه خونه در که شتریه این بابا نه -

 اون از ریبمی تو این دیدند زدند بوق بار چند یه سریا پشت ماشین بیچاره. نشد روشن ماشین شد سبز

 .رمب تونستم و شد روشن تا دادند هول رو ماشین اومدند، شه کم شَرم اینکه برای نیست بمیریا تو

 .خنده زیر زدیم همگی که کرد تعریف بامزه رو ماجرا این قدرساماناین

 .شدی آشنا که مهران با جان سامان -

 :گفتم و ژینوس سمت کردم اشاره
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 .مهران دوست خانوم ژینوس ایشونم -

 :دادم ادامه ژینوس به ورو

 .کناری فروشی موبایل. جان سامان ایشونم -

 :گفت کردو دراز سامان سمت رو دستش ژینوس

 .وقتم خوش تون آشنایی از -

 آورد ور دستش تردید با و کرد نگاه ژینوس دست به خاص حالتی یه با سامان قبل سری مثل هم بار این

 .کرد رها زود و گرفت رو ژینوس دست. باال

 .طورهمین منم -

 .دادم ژینوس و مهران دست به و ریختم دبش چایی تا دو

 !چایی جان ای: مهران

. رفتمی تاریکی به رو هوا، بودیم دورهم ساعتی یک. کرد تشکر و گرفت رو چایی اشتیاق با هم ژینوس

 یلتعط رو آتلیه و برداشتم رو وسایلم منم. رفت و کرد خداحافظی سامان. بود شده قطع تقریبا بارون

 پشت نشست مهران. بود پارک مهران ماشین که جایی سمت افتادیم راه ژینوس و مهران همراه. کردم

 .شد روشن ماشین بالخره که افتادیممی نفس از داشتیم دیگه. دادن هل کردیم شروع وماهم فرمون

 .عقب صندلی منم و نشست مهران کنار ژینوس. شدیم سوار ناالن و خسته

 .دادم هل ماشین امروز قدراین شدم خسته -
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 تو مه دوبار برهمی رو تو ماشین همیشه. پشت به زین گهی و زین به پشت گهی گفتن قدیم از: مهران

 !نداره زدن غُر دیگه. بده هل رو ماشین

 چال وت رو خودشون که رو گنجشکا. کردممی نگاه بیرون به شیشه از. بودیم کرده سکوت همه رسیدن تا

 شدمی ترتاریک هوا چه هر. شدندمی زده ذوق بارون از هم حیوونا واقعا. کردممی نگاه رو شستندمی آب

. نشستم لوج صندلی رفتم. شد پیاده شونخونه در ژینوس. میشد کمتر و کم هم گنجشکا تعداد رفته رفته

 :گفتم و بهش روکردم خونه سمت افتاد راه مهران وقتی

 ؟!نشده طوالنی ژینوس با دوستیت -

 ؟طورچه -

 ؟کنینمی کات باهاش چرا. طوریهمین -

 .کنم کات باهاش بینمنمی الزم. خوبیه دختر خب -

 ؟داری دوسش -

- ... 

 !کنی معطلش زیادی نیست خوب. کن ازدواج باهاش -

 .ندارم پول -

 ؟!بپره دستت از ممکنه طوریاین کنینمی فکر -

 ؟کنم چیکار میگی -
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 و رسم از میشه مثال. کنهمی جور خدا، برداری قدمی یه بهتره! برکت منم از حرکت تو از میگه خدا -

 !اونا به هم میاد فشار کمتر ما به هم جوریاین زد رسومات

 آدم ،داره حقم. فکر تو بود رفته جوری بد. بکنه و فکرهاش بتونه تا کردم سکوت منم مهران سکوت با

 ودشخ برای انداز پس یکم مهران البته؛ ازدواج امر تو اونم کنهمی تردید کاری هر تو خالیه دستش وقتی

 رهبیشت اشهزینه ازدواج از قبل رسومات و رسم البته. کرد اجاره رو جا یه باهاش بشه که ایاندازه به داره

 :گفتم و مهران دست رو گذاشتم رو دستم بشیم پیاده اینکه از قبل خونه دم. خونه اجاره تا

 ؟کنم صحبت امشب مامان با خوایمی. نکنی دست دست بهتره! عزیزم -

 : گفتم. کرد نگاهم تردید با مهران

 ؟داری تردید ژینوس از-

 !خالیه جیبم ولی؛ اومده در صداش وقته خیلی اون؛ نه -

 ؟دونهمی ژینوس -

 بشه خورده سر اون ندارم دوست من ولی؛ نیست مهم برام میگه -

 ؟باشه. کنم صحبت بابا و مامان با امشب بذار خدا به کن توکل -

 یادهپ ماشین از. بوسیدم رو اشگونه. گذاشت هم روی موافقت عنوان به رو چشمش و زد جونی کم لبخند

 :کردم رو بابا و مامان به شام خوردن بعداز. شدیم

 ؟کنید توجه من به میشه -

 :گفتم. شد خیره بهم لبخند با مهران. کردند نگاهم منتظر مهشید و بابا، مامان
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 براش باید هم شما. بگیره زن خوادمی و شده پیاده شیطون خر از پسرتون، بابایی آق و خانوم مامان -

 . بزنید باال آستین

 :گفت مهشید. نشست همه لب رو شادی لبخند

 ؟هست کی طرف حاال -

 :گفتم و زدم بهش گردنی پس یه

 !بیار فشار دوگولت اون به. کن فکر یکم کیو آی -

 :گفت تردید با

 ؟ژینوس -

 :گفتم بلند صدای با

 !خلم آفرین -

 کرد بود لباش رو پهن لبخند یه که مهران به نگاه یه مهشید. زدن دست به کردم شروع

 .باشه مبارک -

 ؟داری دوسش واقعا؟ خورهمی زندگیت درد به مطمونی؟ نمیشی پشیمون؟ مطمئنی جان مهران: مامان

 :کرد نگاه مامان به برگشت مهران

 !اخالقیه خوش و خوب دختر چه که دیدین، دیدین رو ژینوس خودتون که شما -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 30 

 که کنهمی برخورد آدم با جوری. گرمه خون خیلی، نشست دلم به دیدمش که اول بار همون از من: بابا

 .شناسیشمی هاستسال انگار

 .گیرممی تماس مادرش با صبح فردا: مامان

 با. گفت براش رو جریان و زد زنگ ژینس به شب همون و بیاره طاقت نتونست حالیخوش از مهران

 :گفتم بهش. بودیم کشیده دراز مونمشترک اتاق تو مهشید

 ؟من پیش نیومدی چرا نداشتی کالس امروز که تو مهشید -

 ؟!اومدمی بارون ندیدی مگه -

 ؟نیومدی چرا صبح، بود عصر مال که اون -

 .کنم پیدا ازش نشونی یه بلکه؛ بودم دیده رو گالره که راه چهار همون سر رفتم راستش -

 ؟نه یا شدی موفق -

. دکر کار جااون رو دوساعتی. نشه من متوجه کردم سعی. شد پیداش بالخره. شدم عالف دوساعتی یه -

 وجهمت تا کردممی رعایت رو امفاصله. کردم تعقیبش شد تموم کارش وقتی! ساله سه حدودا بچه یه با

 تا .کردم گمش پارک تو برم و کنم رد رو خیابون اومدم تا. پارک تو رفت و شد رد خیابون یه از. نشه من

 .نیستم بردار دست نکنم پیداش

 :زدم کمرنگی لبخند

 .دارم ایمان تو به من! میشی موفق -

**** 
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 :گفتم مامان به شام سفره سر. خونه رسیدم که بود تاریک هوا

 ؟ رسید کجا به مهران کار -

 .خواستگاری خونشون بریم شب فردا شد قرار -

 ؟!بدی شیرینی ما به خواینمی! مهران آقا به به -

 .بعد میشه چی ببینیم! خواستگاری بریم اول بذار چشم -

 .منتظرم، بمالی شیره رو سرم تونیمی و میره یادم نکن فکر -

 ؟میای هم تو تفریح بریم شنبه سه دانشگاه هایبچه با شد قرار مهتاب: مهشید

 .رفته سر خیلی هم امحوصله ندارم سفارش شنبه سه اتفاقا! خوب چه -

 .دادم قول هابچه به نره یادت دوربینت فقط -

 ؟دادی قول من جانب از حقی چه به تو! قراره چه از قضیه بگو! آهان -

 ؟نه دیگه میاری، باو بیخی -

 ؟عکس یا فیلم فقط؛ نداریم بیشتر که آبجی یه؟ کنیم کارچی -

 . عکس -

 پوست اون با که بود کرده تن به سوخته ایقهوه شلوار و کت یه مهران. بودیم شده آماده و حاضر همگی

 خرمایی موهای. چشماش رنگ با بود شده ست کت رنگ انگار. بود کرده ایجاد زیبایی تضاد سفیدش

 :گفتم دلم تو. بود شده محشر بلندش قد اون با. بود زده ژل کمی رو اشتیره
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 !خوشگلی این به داداشم. بشه کوفتت ژینوس -

 ؟کوش شیرینی و گل پس: مامان

 .توآشپزخونه: مهشید

 ؟!چرا اونجا! وا: مامان

 .بردارم رفت یادم آشپزخونه تو گذاشتمش اومدم که راه از: مهران

 !من برم باالم و قد پسرخوش قربون: مامان

 .کرد فوت مهران طرف به و خوند بااهلل اال قُوةَ وال حَولَ ال بار چند

 : گفت و مهشید و من سمت کرد رو روش بعد

 .بیاره رو شیرینی و گل بره یکی-

 :گفت مامان. شدیم خارج خونه از. دادم مهران دست به و آوردم رو شیرینی و گل رفتم سریع

 ؟کو ماشینت پس مهران! عه -

 . بریم بابا رَخش با باید. گاه تعمیر بردمش شد خراب گشتمبرمی کار از که ظهر: مهران

. زدن استارت کرد شروع خودش خاص ژست با و حالیخوش با هم بابا. شدیم سوار خرم و خوش همگی

 با همزمان مهران و مهشید و من. نشد روشن ولی؛ کرد پورت پورت، خورد استارت بار چند معمول طبق

 :گفتیم هم

 .گرفته بازیش اینم میشه دیر داره اَه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 33 

 :گفت بابا. کردند نگاه رو ما و عقب برگشتند بودند نشسته جلو که بابا و مامان

 .بدید هول پایین بپرید! نداشتم خبر شدید خوبی سرود گروه چه -

 :گفتیم مهشید و من

 .هی که اَ -

؟ میشد روشن مگه. دادن هول کردیم شروع و مامان دست داد رو شیرینی و گل مهران. شدیم پیاده

 :فتگ مهشید کشیدیم دادن هول از دست. بود نشده روشن هنوز ماشین ولی؛ کردیم رد و خودمون خیابون

 .بگیریم تاکسی بهتره. شو خیالبی بابا -

 :گفت خونسرد خیلی بابا

 .بشه روشن میدم قول بدید هول دیگه کم یه نمونده دیگه چیزی -

 :گفت دادمی هول که طورهمون مهران، دادن هول کردیم شروع حوصلگیبی با

 .شد دیر بابا -

 !شبه اول تازه؟ شده دیر کجا نه: بابا

 رد گهدی ماشینای که میشد خطی خط اعصابمون موقعی بیشتر و خوردیممی حرص بابا خونسردی این از

 وله نفتی آبی هفتاد مدل پیکان داریم دیدندمی آرایش اون و خوری پلو هایلباس اون با رو ما و شدندمی

 ماشین ونشخیابون تو پیچیدیم وقتی. شدندمی رد و کردندمی نگاه ما به آمیز تمسخر نگاه یه با. دیممی

.  بود ختهری بهم کامال موهاش. بود داماد مثال بیچاره مهران. نشستیم ماشین تو رفتیم رمقبی. شد روشن

 :گفتم بابا به عصبانیت با همین واسه؛ سوخت براش دلم. ریختمی خستگی صورتش سرو از
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 !  قراضه این رو بنداز بخر باتری یه خب -

 . فردا پس، فردا انشاءاهلل! بابا چشم -

 تا کرد تست رو در چهارتا رفت هم بعد زد رو ماشینش دزدگیر بابا. شدیم پیاده همگی رسیدیم وقتی

 :گفت مهشید! قفله بشه مطمئن

 ؟کنیدمی چِک هم رو درا و زنیدمی دزدگیر شما که خواد می دزدگیر لگن این بابا آخه -

 : گفت و زد ماها به لبخند یه بابا

 .آورد جااین رو شما ماشین همین فعال که کنید شکر رو خدا برید -

 خاطر به. کرد باز رو در ژینوس پدر رستمی آقای. زد رو در زنگ ما شده گرد چشمان مقابل در بعد

 از دبع. نشستیم تعارفات و علیک و سالم شدن تموم از بعد. داخل رفتیم کردیم خواهی عذر تاخیرمون

 وسژین. رسید داماد و عروس کردن صحبت به نوبت؛ خواستگاری اصلی هایوصحبت چینی مقدمه کلی

 : گفت ماها به رو رستمی آقای.ژینوس اتاق تو رفتند. مهران دنبالش به و شد بلند

 به ات دخترم. ندیده کسهیچ رو موش تار یه حاال تا. کنه درازتر گلیمش از رو پاش دخترم نذاشتم من -

 .نیست رسم ما خانواده تو چیزا این اصال. نشده کالم هم پسری هیچ با امروز

 به .نیستند صحبت به قادر خنده زور از هم هااون فهمیدم بابا و مامان سکوت از. بود گرفته خندم خیلی

 هشیدم قیافه دیدن با! شده سرخ صورتش و گازگرفته داخل از دندون با رو لباش دیدم کردم نگاه مهشید

 :گفتم رستمی خانوم به رو و کردم کنترل رو خودم زورکی! گرفت مخنده بیشتر

 ؟کجاست دستشویی ببخشید -
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 وقتی. خندیدن کردم شروع. بود راهرو تو که دستشوی تو رفتم سریع، ژینوس مادر دست اشاره با

 یکس تا کرده سالن سمت به رو پشتش و دره پشت هم مهشید دیدم. بیرون اومدم شد تموم هامخنده

. دش بیشتر خندمون شدیم چشم تو چشم مهشید و من تا خندیدمی محسوس نا. نبینه رو صورتش

 :گفت مهشید

 ؟آورده گیر خر رو ما یا شاسخوله باباهه این -

 باباش هنوز ژینوس مهرانو محسوس اومد و رفت اندی و سال یک بعداز یعنی؛ آورده گیر خر مارو -

 ؟!دوستند باهم اینا نفهمیده

 !بوده دوست نامی ماهان یه با قبلشم دونیممی ما نداره خبر تازه -

 اقات از خرم و خوش داماد و عروس بعد کمی.نشستیم جامون سر مودب خیلی و برگشتیم پذیرایی به

 :گفت بلند بابا. اومدند بیرون

 ؟اُکیه؟ چیه ما پسر به راجع نظرت جان ژینوس خوب -

 ؟اُکیه جان ژینوس. شد کالس با بابامونم و نمردیم گفتم دلم تو

 ودندب جواب منتظر و بدبخت ژینوس به بودند زده زل که بقیه مثل؛ بگیرم رو امخنده جلوی کردم سعی

 :گفت گشاد و گل لبخند یه با ژینوس. زدم زل منم

 .بگن ایشون چه هر! پدرمه نظر من نظر -

 آقای پیشنهاد به. کشیدن کل کردیم شروع مهشید و من و داد و مثبت جواب وقفه بدون هم پدرشون

 و مهران. کنند بدرقه مارو تا اومدند همه خداحافظی موقع. کردیم مشخص شب همون رو قباله رستمی
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 ما ولی؛ اخلد برند بعد بشیم ماشین سوار ما بودند منتظر رستمی خانواده. میشد آب دلشون تو قند ژینوس

. بدیم وله ماشین اینا جلوی نباشیم مجبور تا بشیم ماشین سوار ما بعد و داخل برند اونا بودیم منتظر

. دندارن رو خونه داخل به رفتن قصد رستمی خانواده فهمیدیم کردند سکوت و مکث خانواده تا دو وقتی

 لبخند یه اب بعد. زد رو ماشین دزدگیر خاص خیلی ژست یه با بابا. کردیم شدن سوار قصد ترجیحا بنابراین

 :گفت و کرد باز رو شاگرد سمت در رفت مایی مرگ مکش

 .بفرمایید خانوم -

 و ژست همون با هم بعد. بست براش رو در بابا و شد سوار میزد موج توش غرور که حالتی یه با هم مامان

 من داره خوشگل قرمز فِراری یه بابا نکنه کردم فکر آن یه. نشست فرمون پشت رفت خاص حالت بایه

 هفتاد لمد پیکان همون نه دیدم کردم بسته بازو رو چشمام بار چند. بینممی نفتی آبی پیکان اشتباه

 .خودمونه

 ؟!شیدنمی سوار پس: بابا

 سوار و بستیم رو دهنمون زورکی. بود شده گاراژ در اندازه دهنامون تعجب زور از که مهشید و مهران و من

 نروش ماشین استارت نیش با که بود جااین جالب. کردیم خداحافظی دوباره ماشین همون تو از. شدیم

 رو ونش کوچه خونه سمت افتادیم راه زدو پلیسی دور یه باال آورد خداحافظی عالمت به رو دستش بابا شد

 :گفتم کردیم رد که

 !حلقم تو پلیسیت دور و فرمون دست بابا -

 !توحلقم مامان به مرگمایید مکش لبخند: مهشید

 !حلقم تو استارتت نیش: مهران
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 :کرد نگاه مامان به و داد گردنش به قری یه بابا

 !هاخالیه حلقتون هنوز؟ بگید ندارید نیاز چیزی؟ چی شما خانوم -

 .خنده زیر زدیم همگی بابا حرف این با

 

 :سوم فصل

 :شدم بیدار مهشید آروم هایتکون با

 ؟هوم -

 !هامیشه دیر پاشو مهتاب -

 : کردم باز رو چشمم الی

 ؟چنده ساعت مگه-

 !باشیما جااون باید شیش. صورتت و دست به بزن آب یه شو بلند. پنجه ساعت -

 ردهک آماده دیشب که رو وسایلی. خوندم رو نمازم و گرفتم وضو رفتم. شدم بلند ناز خواب رخت از زور به

 به ودب زده برنزه کِرم باز. کردم مهشید به نگاه یه. کشیدم صورتم به هم دستی یه کردم روچک بودیم

 :گفتم! بود داده دست از رو شفافیتش، مشکیش چشمای! سفیدش پوست اون

 !کن پاک المصب اون مهشید -

 ؟!رو چی -
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 .میگم رو کرم -

 ؟کرم این به دادی گیری چه تو -

 .کرده زشتت. نمیاد بهت آخه-

 .دارم دوسش من -

 .بریم آمادم من... جهنم به -

 هم آژانس، در دم رسیدیم تا. افتادیم راه. کردم آویزون گردنم به رو دوربین. برداشتیم رو مونهاکوله

 طرف هب کردم نگاه خیابون سمت این از شدیم پیاده ماشین از. دانشگاه سمت رفتیم و شدیم سوار. اومد

 :گفتم مهشید به رو. بودند شده جمع هابچه همه دانشگاه در

 . بگم رو اهلل بسم بِ االن همین از بهتره -

 من دمهشی. شدیم هابچه جمع وارد. گرفتم ازشون فاصله همون از عکس یه شدیم نزدیکشون کمی وقتی

 هی مسؤل هرکدوم که بود بینمون مرد تا شش فقط. بود دخترها مختص اردو. کرد معرفی دوستاش به رو

 روستای به تا کشید طول ساعت یک حدودا. کردیم حرکت و شدیم سوار همه. اومد اتوبوس. بود کاری

 کرده چندان دو رو چشمه زیبایی و داشت قرار تنومند و پیر درخت یه که چشمه یه کنار. رسیدیم نظر مورد

 دور زا روستا مزارع کردیممی نگاه که رو به رو به، بودیم نشسته ما که جااون از. کردند پهن انداز زیر. بود

 یدمهش به استراحت کمی و صبحانه خوردن بعداز. داشت قرار روستا هایباغ کوچه مونپشت و بود پیدا

 :گفتم

 ؟نشستید جااین که نیست طبیعت این حیف -
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 درختا. ودب زیبایی جای که الحق. زدیم هاباغ کوچه تو گشت یه هم با. شدند بلند، سارا دوستش با مهشید

 شدن دخر صدای ذاشتیمی قدم زمین رو وقتی. داشتند زیبایی نارنجی و زرد برگای پاییز فصل خاطر به

 باغ هکوچ اون تو. گرفتم زیبا مناظر اون از ناب عکس چندتا. دادمی دست بهت زیبایی حس پات زیر برگا

 یندورب. گرفتم سارا و مهشید از عکس تا چند؛ بود پیدا کوچه کف خاک خشک برگای الی از، وسطش که

 نظرهم این کنار از ساده بود حیف واقعا. گرفتم مختلف ژستای با عکس تا چند خودمم و دادم مهشید به رو

 پیش مبرگشتی. کنیمی نگاه شاهکار یه به داری انگار کردیمی بهش کلی نگاه یه وقتی. بگذری حس پر

 :گفت مهشید همکالسی پروین. اعتراض به کردن شروع هابچه، ها بچه

 ؟شد چی پس بگیرید عکس ما از بود قرار شما خانوم مهتاب -

 خوادیم هرکس نشده دیر هنوز درضمن. بودید نشسته گوشه یه حالبی تون کدوم هر که شما خب: گفتم

 .شه بلند بگیره عکس

 عکس و دایستادن بود زیبا براشون که جایی در پسندیدمی که ژستی با، داشت دوست که کسی با کس هر

 عکس یه .بود گوشیش تو سرش که مسئول نزدیک رفتم یواشکی خوابید صداشون سرو وقتی. گرفتند

 :گفت واج و هاج کردو بلند رو سرش. گرفتم ازش

 ؟گرفتی عکس ازم -

 !دقیقا -

 !بگیری عکس یواشکی هم دیگه نفر چند از بیایی باید. کنممی مجازاتت پس -

 ؟!دیگه نفر چند از -

 .کننمی کار جااین دارن مظلومانه هاچارهبی. پسرن چندتا -
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 :گفتم ساختگی حرص با

 !براشون بمیرم! آخی -

 :گفت یواشکی شدیم نزدیک وقتی. رفتیم کرد اشاره که جایی به

 .نشند متوجه که بگیر جوری فقط -

 :گفتم کرد سرایت هم من به این و ریختمی چشماش از شیطنت. کردم نگاه مسئول به وقتی

 .چشم -

 و ودندب کشیده گند به رو جااون، آشپز به کمک خاطر به پسرها که بود ریزون بهم و کوچک خونه آشپز یه

 و بودند پیرهنی زیر با همگی خونه آشپز گرمای خاطر به نمیره جااون دختری هیچ بودند مطمئن چون

 هب مالقه چونهم هاییژست با عکس تا چند و نکردم نامردی منم. بودند زده باال رو شلوارشون هایپاچه

 که بود خودشون به شون حواس و کردندمی صدا قدراین. گرفتم ازشون...  و برنج کردن صاف،  دست

 یه هک بگیرم دیگه یکی اومدم. گرفتم هم دیگه دارخنده عکس چندتا. شدندنمی من گرفتن عکس متوجه

 ندوستشو که جایی به برگشتند همه. انداختم آخرم عکس، بگه بقیه به اومد تا. دید رو من نفرشون

 ئولمس. بود دارخنده خیلی شون متعجب هایچهره. گرفتم عکس یه هم صحنه اون از کردند نگاه گفتمی

 در .خندیدن بلند صدای با کرد شروع دیدنمون ها بچه فهمید وقتی خندیدمی آرومی به لحظه اون تا که

 برای، ارناه خوردن بعداز. گرفتم ازشون مختلف ژستای با باز فضای تو مرتب یقیافه با عکس تا چند آخر

 گیهم از. برگشتیم غروب نزدیک. بودم اونا از برداری عکس مسئول منم که داشتند هاییبرنامه هابچه

 :گفتم مهشید به. برگشتیم خونه به آژانس با. کردیم حافظی خدا

 .گذشت خوش خیلی ممنون -
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 .آوردی رو دوربینت و کردی قبول کهاین از مرسی! خواهش -

 ندتاچ. مسئولشون به بده بگیره رو عکسا بیاد بود قرار. مهشید به زدم زنگ و کردم آماده رو اردو عکسای

 :گفت گرفته خیلی صدای با. اومد خط پشت از صداش که کنم قطع خواستم. نداد جواب خورد بوق

 ؟بله -

 ؟خوبی مهشید سالم -

 :گفت گریه با

 .نیستم خوب مهتاب نه -

 :شدم نگران خیلی

 ؟!افتاده اتفاقی -

 .میشم دیوونه دارم مهتاب -

 ؟شده دعوات آرش با -

 .نه -

 ؟سالمند همه مهران، بابا، مامان -

 .نداره اونا به ربطی من ناراحتی اصال آره -

 .کردی لبم به جون؟ چته پس -
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 ...مهتاب -

 !دیگه بگو دِ -

 :گفت دماغی تو و گرفته خیلی صدای با و کشید باال رو دماغش

 .تونمنمی -

 ؟جااین بیای تونیمی -

 .باشم جااون دیگه ربع یه تا کنممی سعی -

 ارب چند شدم مجبور! نبود کار به حواسم و داشتم مشتری. جوشیدن کرد شروع سرکه سیرو مثل دلم

 چند ردمک اشاره بهش. رسید مهشید تا کشید طول دقیقه بیست حدود! بشه خوب یکیش تا بگیرم عکس

 با. شستمن کنارش رفتم. بستم رو آتلیه در مشتری رفتن بعداز. بندازم راه رو مشتری تا کنه صبر دقیقه

 :گفتم. کردمی فین فین گاهی فقط بودو شده تموم اشگریه دیگه کردم نگاهش ناراحتی

 ؟کنیمی گریه داری طوریاین چرا؟ شده چی -

 :گفت گرفته صدای با

 .ده تا هشت ساعت از دارم کالس یه فقط هاشنبه پنج -

 .دونممی -

 اون که پارکی تو رفتم. نبود، راه چهار سر رفتم. سرم تو افتاد گالره فکر دوباره، شد تموم کالسم وقتی -

 بودم هشد ناامید دیگه گذشت ساعتی یک حدود. نشستم نیمکت یه رو شدم خسته. نبود بازم، رفت روز

 رو من تا. شدم سبز جلوش طوریچه نفهمیدم! بچه همون با دیدمش که بیرون بیام پارک از خواستممی
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 ازم رو خودت داری چرا. بری ذارمنمی خودم جون به گفتم و گرفتم رو بچه دست. کنه فرار خواست دید

 سک هیچ کمک به من گفت و کرد نگاه چشمام تو برگشت. کنم کمکت خواممی، بابا؟ کنیمی مخفی

 هم وت حتما! نرسیده من به خیرش کس هیچ که این واسه زد فریاد؟ چرا آخه پرسیدم منم. ندارم احتیاج

 سه این تو تقریبا. نیومد کوتاه حرفش از اما؛ زدم حرف باهاش خیلی. اومدی خیر بهانه به داری شری

 یه روز هر و شدم سمج من ولی؛ کردمی مخفی ازم رو خودش و بود سخت خیلی کهاین با روز چهار

 تونستم تا زدم حرف و کردم التماس بهش قدراین. زدم حرف باهاش و گرفتم قرار راهش سر جورایی

 جای زورکی بالخره امروز. نفعشه به کنه اعتماد من به اگه فهموندم بهش جورایی یه، کنم راضیش

 یگهد بیرون اومدم پارک از وقتی. زنیمسرمی بهت میایم مهتاب با که گفتم بهش. گفت بهم رو خوابش

 .زدی زنگ تو موقع همون کردن گریه کردم شروع. کنم کنترل و خودم نتونستم

 :گفت پایین خوردمی سر اشکاش که طور همون و کرد بغض دوباره

 ؟شده ریختبی قدراین چرا؟ کرده تغییر انقدر گالره چرا مهتاب -

. نمک آرومش، بدم دلداریش تا بگم بهش نداشتم چیز هیچ. امشونه روی گذاشتم رو سرش و کردم بغلش

 ندچ این تو نازنینم خواهر چرا فهمیدم تازه. شد سرازیر اشکام. گرفت امگریه منم مهشید خراب حال از

 شاید تا چیه دردش بفهمم بلکه؛ بزنم حرف باهاش بار یه نکردم احمق من و بود خودش تو اشهمه روز

 . بشه سبک کمی

**** 

 مدیدمی شدممی بیدار خواب از هرموقع. نبرد خوابش مهشید گذشته شب چند مثل صبح خود تا شب

 این و نهکمی فکر چی به داره دونستممی بار این که تفاوت این با. کنهمی فکر داره و بازه مهشید چشمای

 :گفتم بهش صبح نماز بعداز. دادمی عذاب رو من
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 ؟سراغش بریم عصری خوایمی، نمیشه که طوریاین آخه. کنیمی اذیت رو خودت داری! جان مهشید -

 .نمیشه دارم کار خیلی فردا و امروز نه -

 ؟خوبه؟ چی فردا پس -

 .خوبه فردا پس -

 ؟خب نکن فکر بهش دیگه -

 .کنممی رو سعیم ولی؛ نمیشه دونممی کهاین با -

*** 

 نکنه که ودب شده گیرم گریبان وام از قبل که لعنتی فکر این شد باعث همین واسه. بود گرفته کارم تقریبا

 آتلیه ینا که بودم خرسند خیلی. بشه روشن دلم تو امیدی نور یه و بشه کمرنگ بدم رو وام قسطای نتونم

 پایین و در کردن قفل بعداز. اومد مهشید بود کارم آخر نزدیکای عصر. افتهمی جا مردم بین داره هم

 هب مسیر تو. نظر مورد پارک راهی و شدیم تاکسی سوار هم با؛ کرکره قفل کردن چک و کرکره کشیدن

 :گفتم مهشید

 ؟گردیمبرمی دیر گفتی مامان به -

 !اوهوم -

 ؟گفتی چی -

 .دوستام از یکی خونه ریممی گفتم -
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 ؟گفتیمی رو راستش نبود بهتر -

؛ بردمن رو گالره اسم فقط؟ نیست من دوست گالره مگه؟ گالره پیش ریمنمی ما مگه. گفتم رو راستش -

 .ندیدم الزم یعنی

 سابح رو کرایه شدیم پیاده. رسیدیم پارک به. داشتیم عجیبی استرس دو هر. کردم سکوت جوابش در

 :گفتم مهشید به کردم

 ؟بگردیم دنبالش کجا حاال -

 :کشید و گرفت رو بازوم

 .بگم بهت تا بریم بیا -

 یگارس و دود بوی. بود کثیفی جای. باز محوطه یه به رسیدیم که بودیم شده دور پارک ورودی در از تقریبا

! کردندمی زندگی چادرها تو مرد چه زن چه معتاد تا چند و بودند زده جااون چادر چندتا. بود پخش فضا تو

 از بودن معلوم که گندی بوی، دود بوی بر عالوه بود چشم تو خیلی چادرا اطراف سرنگ زباله و چایی تفاله

 اب! داشت برم ترس آن یه. گرفتم رو دماغم روسریم پَر با. خوردمی هم به داشت حالم. اومدمی هست چی

 :گفتم خودم

 غلطی عجب خدا وای! برسه دادمون به نیست کس هیچ کنند خِفت رو ما بیان پول خاطر به اینا اگه -

 .اومدم کردم

 :گفتم مهشید به. کوبیدمی امسینه به شدت به قلبم ترس از

 .ترسممی من بریم بیا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 46 

 . نداره ترس! چی برای ترس -

 و یستادا چادر بیرون. رفتم دنبالش به ناچار. چادرها از یکی سمت رفت باشه من پاسخ منتظر کهاین بدون

 :گفت

 ...گل؟ گالره؟ گالره -

 : گفت ضعیف صدای یه

 ؟داری چکار؟ چیه -

 .کردیم نگاه هم به لبخند با

 .مهشید منم -

 اصال، من خدای وای. اومد بیرون چادر از زرد رنگ و استخونی صورت با الغر زن یه که نگذشت چیزی

؟ ونهشیط و شر گالره همون این یعنی؛ زد چنگ گلوم به عجیبی بغض؟ اسگالره همون این! شدنمی باورم

 ودب سرش رفته رو و رنگ گلی گل روسری یه. زنهمی تر پیر هم ساله چهل زن یه از؟ شده پیر قدراین چرا

 تاییهتاب نیکتای دمپایی! بود خورده وصله زانوش سر که ایپارچه شلوار یه و؛ مندرس نازک پیرهن په با

 و فتادا گریه مهشید ولی؛ نریزه اشکام کردم سعی! کرده پاش و برداشته دونی زباله تو از بود معلوم که

 کاماش مانع نتونستم آخر. کردممی نگاه بهشون منم. کردندمی گریه هم بغل تو هردو گالره بغل پرید

 هب افتاد چشمم شدیم چادر وارد تا کرد دعوت چادرش به مارو گالره شدیم آروم کمی کهاین بعداز. بشم

 تو پاییزی سرد هوای تواین! بود پوشیده روش کهنه کت یه که کم لباسای با ساله سه تقریبا بچه دختر یه

 لتغ چون! روش گرم پتوی عنوان به هم مسافرتی پتو یه! نازک حصیر یه اندازش زیر بود خوابیده چادر

 .کشید رو روش و سمتش رفت گالره بود رفته کنار روش از بود خورده
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 ؟توئه دختر این گالره: مهشید

 : کشید آهی و کرد بچه به نگاه یه

 .آره -

 ؟سالشه چند -

 .بشینید بفرمایید؟ ایستادید چرا...  سال سه -

 هشیدم همراه اجبار با اما؛ گند بوی و کثیفی خاطر به، باشم فضا اون تو نداشتم دوست اصال کهاین با

 .نشستیم چادر از ایگوشه

 ....که همون، پرسممی رو سؤال این که ببخشید: گفتم

 :گفت زدو تلخی لبخند دید رو مکثم وقتی

 .شد من شدن آواره باعث که همون -

 ؟گذاشتی چی رو اسمش: مهشید

 .مینو -

 :گفتم. دادمی فشار سخت رو گلوم لعنتی بغض، بزنم فریاد خواستمی دلم اوضاعش دیدن با واقعا

 ؟تخانواده پس؟ کنیمی چیکار جااین -

 :گفت و زد آمیز تمسخر لبخند یه
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 ؟نداری خبر بگی خوایمی -

 ریخب هیچ دیگه. رفتیم محل اون از تو ماجرای بعداز ماه یک ما ولی؛ شنیدم محل هایبچه از چیزایی یه -

 .نداریم کسی از

 .انداخت زیر رو سرش و کشید آهی

 ؟داری ازش خبری؟ خبر چه پوریا از: مهشید

 :گفت. نشست چشمش گوشه اشکی گالره

 !روغنه تو نونش. زده تجاری شرکت یه کثافت اون -

 های های و مهشید شونه رو گذاشت رو سرش هم گالره. گرفت دستاش توی رو گالره دستای مهشید

 :گفتم کردم پاکشون دست پشت با. کردند داغ رو صورتم آروم! شدند لجباز اشکام. کرد گریه

 .میشه بیدار دخترت ترآروم یکم، جان گالره -

 داد قورت زور به رو بغضش. کنه آروم رو خودش زور به کرد سعی. کرد بلند مهشید شونه رو از رو سرش

 :گفت و

 ...بود سرم باالی پدر سایه اگه! امخانواده از هم دیدم بد پوریا از هم، من -

 :داد ادامه. شد شدید بغضش

 هاگ. مرد پدرم سالگی چهار سن تو، که دونیدمی. نچشیدم پدر طعم اصال من. نبود خوب حالم روزا اون -

 راچ گفت رفتم چپ. بود االن از بهتر روزگارم باز، بود نکرده ازدواج مقدس خشک مرتیکه این با مامانم

 ایعُقده من نامرد این مزخرف اخالق خاطر به اصال؟ میری راست چرا گفت رفتم راست؟ میری چپ
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 !طرفش برم، ندیده پدر محبت من، پوریا از شندیدن عزیزم یه با حساس نوجوونِ من شد باعث. شدم

 !بودم عزیزش تموم سال یک. کرد سواستفاده من از سال یک

 ؟ریخت بهم دفعه یه چیز همه چرا -

 ماهی چند یه. شدممی خسته زود، بود زرد روم و رنگ. داشتم تهوع حالت میشد که صبح بود مدت یه -

 ماهه هس گفت و گرفت ازم سونوگرافی یه. زنان دکتر رفتیم مامان با. بود افتاده عقب امماهانه عادت بود

 !باردارم

 ؟کرد چکار مامانت! وای: مهشید

 ردکت منشی؛ شد بد حالش! بود زده خشکش خدا بنده. کردمی نگاه دکتره دهن به مبهوت و مات مامانم

 دهن زمین داشتم دوست. کردمی نگاه رو من خیره اومد خودش به که کمی بعداز. داد بهش آورد قند آب

. وشمهگ تو هنوز صداش که زد گوشم تو سیلی چنان مامانم بیرون اومدیم که مطب از. توش برم و کنه باز

 امهسال هفده دختر بگم؟! هان. بود ناپدریم منظورش؟ بگم چی مرتیکه اون به برم من بیشعور دِ گفت

 ماهه سه المصب دِ. کشتتمی بفهمه اگه! اخالقه سگ چقدر دونیمی که تو! بره پیشش آبروم؟ اسحامله

 رمس تو خاکی چه من. کنیم سقطش گفتممی ترسیدمنمی خدا از اگه. کرد سقطش نمیشه هستی هم

 سرو دیدم گفت حرص با و بازوم توی زد مشت با بار چند. کردمی صدا رو خدا و زدمی فریاد؟ بریزم

 ایدب چی دونستمنمی. من هم کردمی گریه مامانم هم! رفت آبروم خدا وای. کردم کوتاهی. جنبهمی گوشت

 باید، داره دوست رو من اون! حله چیز همه کنم ازدواج پوریا با اگه رسید ذهنم به فکر این آن یه. بگم

 به داخ رو تو گفتم مامان به گریه با! من بودم خیال خوش چه! هه. کنهمی قبول حتما. کنم صحبت باهاش

 .خیابون کنار جدول روی نشست و شد دور کمی مطب در از مامان. کنممی حلش خودم. نگو چیزی کسی

 چی رو حیاییتبی این کنی درست که هم رو بچه؟ طوریچه احمق دِ گفت ناله با. میزد پاهاش رون روی
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. دیگه یشهم درست چیز همه کنیم ازدواج هم با وقتی گفتم بهش منم؟ دختر گفت تو به میشه دیگه؟ میگی

 ردکنمی کار فکرش دیگه لحظه اون تو که مامان! خوردم گه. کردم غلط. نکن گریه دیگه خدا رو تو مامان

 خوب خیلی! کرد قبول ناچار به. بود وسط آبروش پای. نداشت دیگه راهی خدا بنده. کرد فکر حرفم به یکم

 !هعی. پوریا پیش رفتم فرداش یادمه

 :گفتم

 ؟کرد چیکار پوریا -

 :گفتم بهش پیشش رفتم

 .کنیم ازدواج باهم باید ما پوریا-

 ؟!کردی شروع باز -

 .باردارم من -

 ؟!پیداکردی جدید بهونه چیه -

 !سونوگرافی جواب اینم کنینمی باور اگه! ماهمه سه باردارم میگم -

 چشماش تو خشم! کردند وصل بهش برق انگار. گرفتم صورتش جلوی و آوردم در کیفم تو از رو برگه

 ؟خوردینمی قرص مگه! شدی حامله که کردی غلط تو گفت و داد فشار هم روی رو دندوناش و میزد موج

 آنتی خوردگیم سرما خاطر به کنم فکر؟! شدم حامله حال این با چرا دونمنمی ولی! خوردممی چرا -

 .نداشته فایده کردم استفاده بیوتیک

 ؟باشه من بچه معلوم کجا از اصال -
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 .گوشش توی خوابوندم محکم سیلی یه که شدم عصبانی قدراین

 رو تو. نبودم کس هیچ با تو از غیر که دونیمی خوب خودت. دارم رابطه تو با ساله یک من کثافت -

 دمکر بهت که اعتمادی خاطر به احمق من. ازدواجه قصدت گفتی. داری دوستم گفتی چون داشتم دوست

 ؟ زیرش زنیمی داری شدم حامله حاالکه؟ زنیمی تهمت بهم داری حاال. دادم خواری این به تن

 :گفت و خندید عصبی

 !باشم دومیش من که کنه ازدواج زه*ـر هـ زن یه با ببر نام رو یکی تو. زیرش زنممی که بله -

 :گفتم. پایین خوردمی سُر هم سر پشت اشکام! باشه پوریا حرفای اینا شد نمی باورم اصال

 !ناپاکی هم تو ناپاکم من که قدر همون -

 :گفت و سمتم گرفت و آورد در کیفش تو از پول مقدار یه

 .بگیرش -

 ؟چیه برای اینا -

 .بندازش برو -

 !داره جون اون انصافبی -

 ؟فهمیمی بندازش میگم -

 :گفتم بود داد مثل که صدایی با

 .باشم قاتل خوامنمی. اندازمشنمی! داره جون اون میگم منم -
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 :دغری اششده کلید دندونای الی از و کرد نگاه چشمام تو. گرفت رو گردنم دور دستش دوتا با خشم با

 .بندازش یعنی بندازش میگم وقتی -

 من و شد شل دستاش که کشیدممی رو آخرم نفسای داشتم دیگه. رفتمی سیاهی چشمام داشت دیگه

 ههمیش. بودمش ندیده عصبانی قدراین حال به تا. کردن سرفه کردم شروع و زمین رو افتادم. کرد رها رو

 عیشواق چهره داشت! بودم ندیده رو شکلیش این ولی؛ بزنه داد ناراحته که وقتایی بود شده! بود مهربون

 ات کنه ازدواج باهام بشه راضی بلکه؛ کردن التماس بهش بود شده کارم تموم ماه یک. دادمی نشون رو

 :گفتم بهش حتی؛ بیاد دنیا به بچه

 با خواستی وقت هر تا. باشی راحت تو تا؛ خودم پیش هم بچه. بده طالق رو من اومد دنیا به بچه -

 این. جخار رفته شنیدم روز یه کهاین تا. بود فایده بی ولی؛ باشی نداشته مشکلی کنی ازدواج هرکسی

 .ودب کرده پف چشمام. کردم گریه قدراین شده خارج کشور از شنیدم وقتی. بشم ناامید من شد باعث

 ؟شد چی بعدش: مهشید

 هق هق! بدم رو مامان جواب تونستمنمی گریه زور از؟ شد چی گفت و اتاقم تو اومد مامان روز یه -

 ؟شد چی میگم بهت گفت و گرفت رو بازوهام دوطرف اومد. کردممی

 ارفش هم روی رو دندوناش خشم زور از. کنه سکته ترسیدممی همش. کرد داغ خیلی گفتم بهش وقتی

 :گفت. دادمی

 خدا! میشم دیوونه دارم دختره این دست از خدا وای! رفت آبروم خدا وای. کرد مخفیش نمیشه دیگه -

 !بردی رو آبروم که نگذره ازت

 .نیست خوب برات نخور حرص مامان. کردم غلط! خدا رو تو مامان -
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 وقتی! شرفبی اون دست کف گذاشت رو چیز همه. بیرون اتاق از رفت خوردمی حرص که طورهمون

 به انیتعصب شدت از سینش. بود دستش کمربندش! بود خون کاسه دوتا چشماش شد اتاقم وارد ناپدریم

 کرد روعش و جونم به افتاد حرفی هیچ بدون. بود نشسته پیشونیش رو عرق و میشد باال و پایین شدت

 .نداشت فایده بده نجات دستش از رو من کردمی تالش هرچی مامان شد خسته تا زد رو من قدراین زدن

 دختر دیگه وت گفت( پدریم نا) کامبیز! نالیدن حتی نداشتم کاری هیچ نای. بودم شده هوشبی تقریبا دیگه

 بحص نزدیکای تا. رونده جا ازهمه بدبخت یه شدم! تریغریبه، غریبه پشت هفت از تو! نیستی خونه این

 به وای دادمی گیر قدراین نبود چیزی که موقع اون کردممی فکر خودم با همش. موندم اتاق همون تو

 خجالت مامانم روی از. نداشتم موندن طاقت دیگه، شد بهتر حالم که یکم! داره ازم آتو که االن حال

 .داشتم وجدان عذاب کنه نگاه وهمسایه در و فامیل روی تو تونهنمی مامان دیگه که این از. کشیدممی

 محل اون تو. لرزیدممی استرس و ترس و سرما از. بود سرد بیرون هوای بیرون زدم خونه از یواشکی

 دراز نیمکت یه روی. رسوندم خیابون سر پارک به رو خودم کشون کشون. ندونستم جایز رو موندن

 نارمک از کس هر! بیدارشدم مردم پچ پچ از که بود چند ساعت دونمنمی برد خوابم ضعف فرط از. کشیدم

 هک بود اینجا از تعجبم! بودم شده شکلی چه کتک زور از دونمنمی. کردمی نگاه بهم چپ چپ میشد رد

 یه مه پارک اون از و دیگه پارک یه رفتممی پارک این از. نداشتم رفتن واسه جایی هیچ! نشد سقط بچه

 کتاب یه خودش بگم بخوام کدومش هر از اگه که دیدم چیا و اومد سرم به چیا که بماند. دیگه پارک

 ستمخوا ضعف زور از بار چند. بودم نخورده غذا بود روزی دو تقریبا، آورد فشار بهم خیلی گشنگی! میشه

 قدران ولی؛ کنم دراز کسی جلوی دست نداشت سابقه. بودم بلد نه داشتم رو روش نه ولی؛ کنم گدایی

 !کردم پیدا رو روش هم گرفتم یاد هم که رفت باال اممادرانه حس و گرفت رو بدنم تموم ضعف

 :زد تلخ لبخند یه و کرد پاک رو اشکاش

 !ندارم پذیرایی برای چیز هیچ شرمنده؛ آوردم درد رو سرتون ببخشید -
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 .ببینیم رو خودت اومدیم ما؟ چیه حرفا این نه: مهشید

 ؟شد چی اشبقیه: گفتم

 ؟!من نکبتی زندگی شنیدن از نشدی خسته! هه -

 !متاسفم برات واقعا -

 !نمیشه! جُونی نه؟ گذشته به برگشت میشه. کرد کاریش شهمی! هعی-

 !نیمک ناراحتت خواستیمنمی اصال! بیفته گذشته به یادت شدیم باعث اینکه از ببخشید: مهشید

 چکرمم یه با رو جوابش؛ زد ما به بفرما یه و برداشت کنارش از بود آب توش که کهنه نوشابه شیشه یه

 :داد ادامه و خورد رو آب از قلپ یه. دادیم ندارم میل

 .گرفتن رو دورم اومدند تشنگ غول تا چند. رسید حوالی اون گداهای گوش به تا گذشت ماهی یک یه -

 خریدی همگ گفتم! باشی ما قلمرو تو نداری حق تو، ماست مال جااین گفت بود سردستشون که شونیکی

 ؟!باشه شما مال که

 ...وگرنه؛ برو بکش و رات خوش زبون با جون بچه ببین -

 ؟چی وگرنه -

 !دیدی خودت چشم از دیدی چی هر -

 : بزنم حرف باهاشون خوش زبون با شدم مجبور، امبازنده کنم دعوا اگه دونستممی که جاییاون از

 .شریک شما با منم خوب -
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 گریه، کردم التماسش قدراین گرفتم رو پاش نشستم سریع. بزنن رو من گفت افرادش به و نکرد قبول

 تلفنی. کنم کار اونا برای منم کنه قبول شاید گفت کنه صحبت رییسشون با کرد موافقت تا کردم زاری

، من مال درصدش بیست کردم کار هرچی شد قرار و کرد قبول ناباوری کمال در. زد حرف بارییسشون

 که این مثل؟ گذاشتن برام گدایی فشرده کالس یه میشه باورتون. دادند بهم خواب جای. اونا مال بقیه

 زایمانم موقع گذشت ماه چند. اونا دارودسته جزء شدم خالصه... و بریم راه طوریچه، بگیم مردم به چی

 جورایی یه. گداها دسته دارو همون تو، بود گیری فال و کنی دود اسفند کارش بود خانوم کبری یه. شد

، ودب شده زیاد خرجم دیگه! هیچی، احترامی نه بیمارستانی نه. کشید هم رو ما زحمت بود تجربی مامای

 هم شکخ شیر نداشتم حسابی و درست شیر، کردممی سیر باید هم رو بچه این شکم! نفر دو بودیم شده

 این کخش شیر پول بتونم تا کردممی نپوشم نخورم زور به، بود کم اومدمی گیرم که هم پولی. بود گرون

 که نشد جور زدم در اون و در این هرچه. نشد جور خشک شیر پول کردم کار هر بار یه. کنم جور رو بچه

 ... که بود گرسنه قدراین مینو. نشد

 ادامه .میشد آب حالش به سنگم دل که کشید آه یه. کرد پاک رو چشمش گوشه اشک روسریش گوشه با

 :داد

 ایهداروخون هر. اومدنمی بر دستم از کاری هیچ! نداشتم شیر منم، نداشت کردن گریه نای دیگه امبچه -

 رمجبو! بفروشم رو خودم شدم مجبور روز اون. بود فایدهبی. کردم التماسشون زدم سر رفتم بگی که

 شیر ولپ. میشد تلف وگرنه؛ کردممی جور خشک شیر امبچه برای باید. افتادمی قندش داشت بچم! بودم

 !شد جور خشک

 قوطی یه و دید امبچه گریه با رو من اشک که ایداروخونه اون از! میش لباس تو گُرگن همه... دونیمی

 یه ظرنمنت! همه، گُرگن همه. نیست دیگه بهتر این از کنیمی فکر که اونی تا بگیر نداد بهم خشک شیر
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 !نیست سفرمون سر حروم نون! حالله نونمون میگن بعد! بدرندش توننمی تا و بیارن گیر طعمه

 ؟بخوابه جااین کم لباس این با جور این امبچه من؟ رسمه این! غارتگرن! دزدن اشونهمه

 کردم شروع. شون نزدیک رفتم. بغلش تو گرفت رو سرش مهشید. کردن گریه هق هق کرد شروع

 بغل از رو سرش بود روون مونگونه رو سیل مثل مهشید و من اشکای واقعا. دادن ماساژ رو پشتش

 :گفت و کرد پاک رو اشکش روسریش پر با باز بیرون کشید آروم مهشید

 ریشی هیچ چون ساله یک شد مینو تا. افتاد اتفاق این هم دیگه بار چند تا. بود ماجرا شروع اون تازه -

 تمنداش رو جایی چون؛ گدایی رفتممی هرجا من بگم اگه نمیشه باورتون. گرفتم شیر از رو اون نداشتم

 فتنگ کثافتا اون! دادنمی بهم بیشتری پول مینو خاطر به عوضش! بردمشمی خودم با، بذارم رو مینو

 اریک! دفاعبی. بودم تنها زن یه چون! دادندنمی بهم هم درصد پنج ولی؛ من مال گدایی پول درصد بیست

 دیدم انداختم سر یهو اینکه تا رفتم شده خراب اون و شده خراب این تو قدراین. اومدنمی بر ازدستم

 .بینیدمی االن که وضعیه اینم! معتاد شدم

 :کشید آهی مهشید

 ؟دیده رو مینو پوریا حاال تا -

 .هست هم مینویی دونهنمی اصال اون نه -

 ؟گرفتی شناسنامه براش طوریچه پس -

 .نداره -

 ؟!کنه زندگی و بخونه درس بشه بزرگ جامعه این تو خوادمی طوریچه پس؟ نداره -
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 :زد تلخی لبخند یه

 !معلومه االن همین از اشآینده که بچه این؟ خوادمی تحصیالت و مدرک هم گدایی شغل مگه -

 : داد ادامه و کرد بغض

 فتمنر دیگه منم. ایران برگشت سال یک از بعد پوریا؟ دونیمی رو چیز یه! امبچه بیچاره؟! مدرک کدوم-

 .سراغش

 :گفتم. شدیم متاثر خیلی مهشید و من

 ؟خبرداری اتخانواده از -

 حلم اون از فهمیدم؛ بیاره خبر واسم محلمون تو بره گفتم مونگروه هایبچه از یکی به چندبار یه نه -

 ؟طوریچه دونیمی. بینممی رو مادربزرگم دور از میرم گاهی فقط. رفتن

 ؟طوریچه! نه: مهشید

 نگس به تیرم هم وقتا بعضی. خرید واسه بیرون بره بیاد بار یه شاید تا چرخممی بر دورو اون قدراون -

 .خورهمی

 :گفتم مهشید به. بود شب نه نزدیک کردم نگاه ساعت به

 .خونه بریم بهتره -

 :گفتم یواشکی بیرون اومدیم چادر از وقتی

 ؟میشه تاکسی کرایه؟ همراهته پول قدرچه مهشید -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 58 

 .تاکسی کرایه همون میزان به هست مقدار یه -

 قتیو ولی؛ کردنمی قبول اول. دادم گالره به و آوردم بیرون کیفم توی از رو بودم کرده کار روز اون که پولی

. بود ردس و تاریک کامال هوا. کردیم خداحافظی. کرد قبول؛ بگیر مینو خاطر به گفتم بهش و دید رو اصرارم

، مالدست با و چکیدمی چشمش گوشه از اشکش که طور همون مهشید. بیرون زدیم پارک از لرز و ترس با

 :گفت کردمی پاک رو دماغش

 !ظالمه دنیا این قدرچه -

 با. خونه رفتیم و گرفتیم بست در تاکسی یه. رفتیم خیابون سمت به و گفتم موافقمی سنگینی آه با همراه

 از تربیش تا پیچوندیم، مهشید دوست کدوم خونه و بودیم کجا بدونه داشت اصرار که رو مامان بدبختی

 افکار تو هرکدوم. نیومد چشممون به خواب کدوم هیچ کشیدیم دراز مون اتاق تو. نکنه پیچمون سوال این

. پروندیممی نظر یه فکرامون بین گاهی از هر فقط. کردیممی فکر گالره به و بودیم غرق خودمون

 .کنیم کمک گالره به باید هست هرطور رسیدیم نتیجه این به هردو صبح هایطرف

 .کنه ترک گالره کنیم کار یه اول باید ما؟ مهشید دونیمی: گفتم

 ؟نه، تو کمک بیاد تونهمی کنه ترک اگه. نداشت حرف فوتوشاپش هاموقع اون یادمه، موافقم -

 .اوهوم -

 ؟بزنیم سر بهش بریم دوباره فردا چیه نظرت -

 :گفتم سرم زیر کردم جک رو آرنجم و زدم غلت مهشید سمت پهلو به
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 درآومدیم مهران نامزدی استرس از. روسرمون ریخته کار کلی! مهرانه نامزدی جمعه؟ کجاست حواست -

 .گیریممی تصمیم موردش در

 ؟بخریم لباس بریم امروز! ندارم لباس هیچی من راستی -

 .ندارم لباس هم من -

 ؟یلداست دوشنبه شب! مهتاب -

 ؟طورچه! شنبه سه شب نه -

 .ببریم عروسمون واسه چله شب باید نامزدیشون بعداز شب چهار یا سه -

 همیو مونواسه بیاد کنیممی صداش. نداره حرف آراییش میوه روشنک، مهشید، آره. میگی راست! عه -

 .کنه تزیین

 .گیرهنمی رو پولش و مونهمی بایسی رودر تو روشنکم! خوب چه -

 !مهشید -

 ؟میگم دروغ مگه -

 .کنیم تعارف بهش باید ما حال هر به -

 :گفت باز نیش با مهشید

 .کنهنمی قبول رودربایسی تو اونم -

 :گفتم خنده با
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 ! کوفت -

 :گفت و اومد مهشید. بود عصر چهار ساعت

 ؟نکردم که دیر -

 .اومدی موقع به عزیزم نه -

 ولی ؛زدیم گشت یکم. شدیم پاساژ راهی در کردن قفل از بعد. شدیم خارج آتلیه از. کردم جمع رو وسایلم

 از کیی تو. داشت سراغ مهشید که پاساژی یه رفتیم هم با. نکردیم پیدا بگیره رو مون چشم که چیزی

 پا روی تا شبلندی. بود دکلته یقه، شب مشکی لباس یه. پسندید و دید زیبا خیلی لباس یه مهشید هامغازه

. دبو آستر بدون کمرش دور ولی؛ داشت آستر اش سینه دور. بود قیمت گرون گیپور پارچش نوع. بود

 باسل این انگار. اومد خوشم خیلی، کرد تنش رو لباس مهشید وقتی. داشت آستر پا رون روی تا دامنشم

 :گفتم مهشید به. بودند دوخته مهشید برای رو

 .بخر دیگه لباس یه نامزدی برای و عروسیشون برای بذار رو این من نظر به -

 .همینه خودمم نظر. میگی راست -

 .بود ازیب دامن و تاپ یه کناری مغازه ویترین پشت. شدیم خارج مغازه از و کردیم حساب رو مهشید لباس

 ؟طورهچه این نظرت به: مهشید

 .خوبه -

 :گفت مهشید کردیم حساب رو دامن و تاپ وقتی

 ؟بخری لباس خواینمی مگه مهتاب -
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 .نکردم پیدا باشه دلم به که چیزی هنوز واال -

 :گفتم مهشید به افتاد رویش روبه مغازه به چشمم. اومدیم بیرون هم مغازه اون از

 !رو جااون مهشید -

 !اسگانهبچه لباس مغازه کهاین -

! کردیم نگاه من به تعجب با مهشید. مغازه داخل کشوندمش و گرفتم رو بازوش بدم جوابشو کهاین بدون

 :گفتم. بود مانکن تن زیبا زمستونه لباس دست یه

 ؟میشه مینو اندازه نظرت به -

 :کرد لباس به نگاه یه و من به نگاه یه ناباوری با مهشید

 .باشه اندازش باید -

 : گفتم ناراحتی با

 .نبود تنش مناسبی لباس شب اون طفلک-

 :کرد پاک رو چشمش گوشه اشک مهشید

 ؟بخریش خوایمی -

 .باشمش داشته نظر در امبچه برای خواممی نه -

 !مزهبی -
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 :گفت مهشید کردم حساب رو لباس پول وقتی

 .نداشت راحتی لباس؟ بگم طورچه. نبود خوب هم کتش زیر لباسای -

 ؟بخریم هم راحتی لباس اینه منظورت -

 !آفرین -

 یه اب بچه دختر یه عکس صورتیه لباس روی. خریدیم براش بنفش و صورتی رنگ به لباس دست دو

 :کرد رو بهم مهشید بیرون اومدیم مغازه از وقتی بود هامینیون عکس بنفشه لباس رو و بود خرس

 ؟موند باقی پولی خودت برای؛ شد گرون ما لباسای -

 .زیاد نه -

 ؟کنی چکار خوایمی حاال -

 !بزرگه خدا، بریم بیا -

 به بود مانکنش به لباس یه. دیدیم فروشی لباس مغازه یه که خونه سمت رفتیممی داشتیم خیابون تو

 :کردم اشاره لباس به. کرد جلب رو نظرم سوخته ایقهوه رنگ

 ؟نظرت مهشید -

 !عالی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 63 

 رو متشقی تردید با. بود شده کار سنگ سینش دور. هفت یقه، کوتاه آستین. بود باسن روی تا لباس قد

 با و کردیم نگاه دیگه هم به، شدیم حالخوش خیلی! بود مونپول اندازه به ناباوری کمال در که پرسیدیم

 .بیرون اومدیم. خریدمش اشتیاق

 ؟پوشیشمی چی با: مهشید

 !جینه شلوار با -

 ؟کدوماش -

 .یخیه آبی -

 !اکی -

 :چهارم فصل

 .بوسید رو پیشونیش و ژینوس سمت رفت یواش یواش پهن لبخند یه با. شد آرایشگاه وارد مهران

؛ کمرنگ یاسی نامزدی لباس اون با. بود شده ناز ژینوس خداییش. گرفتممی فیلم منم، کشید کل مهشید

 نه. ادافتمی هاآفریقایی این به یادم کردممی نگاهش هرچی. بود کرده بزرگ زیاد رو لبش، آرایشگره فقط

 وسعر! ژینوس نه؛ میاد اونا چهره به اونا بزرگ لب آخه! نه، باشند بدی مردمان آفریقا شریف مردم کهاین

 .رفتند رستمی آقای خونه سمت به و شدند ماشین سوار داماد و

 دافرا مدعوین و بودیم نکرده دعوت رو زیادی جمعیت چون؛ میشد متری پنجاه و صد رستمی آقای خونه

 اقدع رفتن و خطبه خوندن از بعد. بشه برگزار مراسم شونخونه تو دادند ترجیح بودند فامیل یک درجه

 که دبو رقصیده مهشید قدراین. کردند رقصیدن به شروع همه. کرد روشن رو اسپیکر ژینوس خواهر ژیال

 ونهخ جای چند مهران قبال که رو نورها رقـــص ژیال. گرفتممی فیلم باید بیچاره من. کردمی درد پاهاش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 64 

 رقـــص برای؛ رو ژینوس دست ژیال و گرفت رو مهران دست مهشید. کرد روشن رو بود گذاشته کار

 هاچراغ ژیال. نشستند داماد و عروس از غیر به همه شد مالیم و شد عوض که آهنگ. کردند شونهمراهی

 آرومی به هم دست در دست دو هر. بود عاشقانه فضا. بود روشن نور رقـــص فقط کرد خواموش رو

 اما؛ رقصیدمی آهنگ همراه ماهرانه ژینوس. بود شادی آهنگ شد پخش که بعدی آهنگ. رقصیدندمی

 وشگ نزدیک رو سرم، گرفتممی فیلم که طورهمون. رقصیدمی نداشتیم سراغ ازش که مهارتی با مهران

 :گفتم آروم و بردم مهشید

 !این شده مهران که کرده کار خیلی مهران با ژینوس کنم فکر -

 نامزدی فیلم صد در صد داشت رقصاش تو که خَرکی قِرای اون با مهران این! داره حق بیچاره خوب -

 !اومدمی در کار از موقعیت طنز شون

 !کردمی نگاه رو من ریلکس خیلی خودش ولی؛ بود گرفته امخنده خیلی مهشید حرف از

 شب آخر ما اما؛ نخورد تکون رستمی آقای خونه از و بود برده خودش همراه رو شلواریش زیر مهران

 و داختیمان رو مونخواب رخت. نداشتیم لباس تعویض حال خستگی فرط از. خونه برگشتیم ناالن و خسته

 :گفت که مامان فریاد با. شدیم وِلو روش

 !باشید نکرده عوض رو لباساتون ببینم بیام اگه حالتون به وای -

 .کشیدیم دراز خواب رخت تو خانومانه خیلی. کردیم عوض رو لباسامون و شدیم بلند سریع مجبوری

 .برد مون خواب کی نفهمیدیم

*** 

 ؟نمیشه ناراحت نظرت به مهشید -
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 !گالره؟! گالره؟ گالره؟ گالره! خداشه از بابا نه -

 .نباشه موقع یه شاید، کن نگاه رو چادر تو -

 .کنیم نگاه رو چادرش تو اشاجازهبی بشه ناراحت موقع یه -

 .شد پیداش شاید بزنیم قدم یکم بیا توعه با حق آره -

 آویزون درخت هر به برگ توک و تک و بود ریخته تقریبا درختا برگای. زدن قدم پارک دور کردیم شروع

 مکردمی احساس. بودم ترسیده کمی من. خوردمی چشم به پارک کنار و گوشه معتاد یه گاهی از هر بود

 به ذشتگ ساعتی نیم. بود سرد خیلی هوا. بودیم کرده پالتومون جیب تو رو دستامون. ترسیده هم مهشید

 :گفتم مهشید

 .زنممی یخ سرما از دارم وای -

 :گفت و کرد هو رو دستاش کف مهشید

 .طورهمین هم من -

 .بریم بهتره -

 .کن صبر دیگه یکم -

 به هدستش تو مینو دست که طور همان ساالنه ساالنه گالره دیدیم که بود نشده تموم مهشید حرف هنوز

 بهش رو خودمون. بود چادر نزدیک. نشد بودیم قدمیش چند که ما حضور متوجه اصال. میره چادر سمت

 و من. کرد دعوت چادر داخل به رو ما. داد رو ما سالم جواب و زد محزونی لبخند. دادیم سالم و رسوندیم

 :گفت مهشید نشستیم وقتی. زدیم لبخند کردمی نگاه رو ما متعجب که مینو به مهشید
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 ؟نخوردی که غذا -

 !نه -

 و بیرون آورد نایلون داخل از رو بود خریده که ساندویچایی و کرد پهن سفره عنوان به روزنامه یه مهشید

 !بانمکی دختر چه. افتاد مینو به نگاهم که زدممی گاز ساندویچ به داشتم. داد یکی مون کدوم هر به

 وردهخ لول هم تو و بود شده وز خیلی! نشده شونه وقته خیلی بود معلوم، بور بور موهاش، عسلی چشمای

 بود کیمش چشماش و موها کردم گالره به نگاهی. بود زیبا باز ولی؛ بود کثیف کهاین با گردش صورت. بود

 هایچهب خیابون تو شاید. نچشیده رو داشتن پدر طعم بیچاره دخترک! رفته پوریا به حتما گفتم خودم با

. نداختا چنگ گلوم تو گنده بغض یه. بشه سؤال براش گرفتن رو دستشون باباهاشون بینهمی رو دیگه

 غذا خوردن بعداز. دادم قورت رو املقمه هم رو بغضم هم نوشابه زور با. رفتنمی پایین گلوم از غذا

 دستای ذوق شدت از. کرد ذوق قدرچه بیچاره دختر. دادم بهش رو بودم خریده مینو برای که لباسایی

 :گفت زیاد خیلی هیجان با. بود نشسته قشنگی لبخند کوچولوش لبای روی. زد بهم رو کوچکش

 ؟!منه مال اینا خاله -

 :گفتم کنم مخفیش لبخند پشت کردممی سعی که بغضی با

 .عزیزم آره -

 :گفت و داد نشون مامانش به رو لباسا حالیخوش با

 ؟پوشونیممی خوشگله -

 در. کرد حالیخوش خیلی. نیاورد در تنش از دیگه رو بنفشه لباس. کرد ذوق و پوشید رو لباسا تک به تک

 به که داره گناهی چه بچه این آخه گفتم خودم با. برد خوابش؛ بود دستاش تو زمستونه لباسای که حالی
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 اومدنش وجود به باعث فکربی آدم دوتا که بود چی تقصیراون؟! کنند نگاه بهش زاده حروم یه چشم

 باالی عتادم مادر یه که کرده گناهی چه؟ کنهمی زندگی نکبتی زندگی این تو داره که چیه تقصیرش؟ شدند

 اون قبولی به حاضر پدرش چرا؟ آوردن در پول برای مادرش کار از جزئی بشه باید اون چرا؟ سرشه

 .ریخت چشمم گوشه از و کنم مهارش نتونستم که اشکی و؟ نیست

*** 

 اهنگ رو بود دوربین تو و بودم گرفته مینو از که رو عکسایی و بودیم کشیده دراز هم کنار مهشید با

 .کردیممی

 دونیمی. شد حالخوش خیلی گرفتی عکس ازش که موقعی. سوخت مینو واسه دلم قدرچه: مهشید

 ؟گفت بهم چی یواشکی

 ؟گفت چی! نه -

. دارم دوست خیلی رو مهتاب خاله گفتمی بود کرده یواش رو کوچولوش نازک صدای بامزه قدراین -

 .ندارم پول میگه بخر لباس امواسه میگم مامان به هرچی. خریده لباس امواسه

 ؟پوشونهمی بهش میاره کجا از لباس پس -

 نیست ییک! بیچارها بدبخت این به میدن میارن دور بندازند کهاین جای به رو شونکهنه لباسای بعضیا -

؟ دیدی رو دوستم سارا همین. نباشه کهنه قدراین حداقل یا بخر نو یا کنی کمک خوایمی اگه بگه بهشون

 تیاجاح که کسایی به میده رو نیست کهنه و تمیزه ولی؛ میشه کوچک ازش که اشبچه لباسای خواهرش

 بهم ماآد این از حالم، میدن میارن پینه وصله لباس هابعضی ولی؛ میده انجام درستی کار نظرم به. دارند

 !خورهمی
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 ؟هن شده ناز خیلی بنفشه لباس این تو! داره خاصی برق یه چشماش کن نگاه رو عکس این مهشید -

 .اوهوم -

 تو ذارمشمی کنممی پوستر رو اون؛ بود هاشکهنه لباس با که همون، گرفتم اول که رو عکسی اون -

 !آتلیه

 ؟بگیری عکس ازش داشتی اصرار چرا -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .ممنونم ازت خیلی مهشید! بیاد رحم دلش شاید بدم نشون پوریا به برم دارم تصمیم -

 : زد تلخی لبخند

 ؟چی واسه -

 یخیل انگار خوردن ولع با کرد شروع جوری مینو دست دادی که رو ساندویچ ولی؛ نه یا دیدی دونمنمی -

 .نخورده غذا حسابی و درست وقته

 :گفت و داد قورت و بغضش مهشید

 به راستی! هه؟ ها ذاشتمی لعنتی بغض مگه. دادممی قورت رو غذام طوریچه دونینمی؛ دیدم آره -

 ؟گفتی روشنک

 ؟رو چی -

 !دیگه رو آرایی میوه -
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 .بزنم زنگ بهش بنداز یادم صبح! آهان -

 .بخیر شب باشه -

 .بخیر شب -

*** 

 هاپیام هجوم و خریدم نت باز. مونخونه بره مهشید با ناهار بعداز کردم هماهنگ. زدم زنگ روشنک به

. ارمد امشخصی پیام تا سه! گروه از هم کانال از هم! پیام قدرچه اُه. تلگرام تو رفتم. اومدمی واسم که بود

 ...یکیش و بود دوستام مال دوتاش! شخصیا پیام سراغ رفتم کانال و گروه پیامای خوندن از بعد

! "ن -ع " مخففه اسمش. میده پیام بهم کنهمی الیک خیلی رو من پستای که فردی هست وقتی چند یه

 تو ارب چند ولی؛ آمریکاییه اندام زیبایی کار ورزش یه عکس پروفایلش عکس؟ مرد یا زنه دونمنمی اصال

 .کردم بازش، داده پیام دوباره! اسعاشقانه خیلی پیاماش وقتا بعضی. داده پیام واسم شخصی

 ؟نیست ازت خبری؟ خوبی. عزیزم سالم: ن-ع

 :دادم جواب

 .نداشتم نت. خوبم سالم -

 .کردم گم چیز یه انگار، نمیاد پیام ازت وقتی: ن-ع

 ؟دختر یا پسری؟ هستی کی نمیگی چرا تو -

 ؟کنهمی فرقی چه تو واسه. دوست یه: ن-ع
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 !دیگه جور یه پسرشم دوست با زنهمی حرف جور یه دخترش هایدوست با آدم. کنهمی فرق چرا -

 .بگیرم شناسنامه برای چهار در سه عکس خواستممی ببخشید -

 راغس رفتم دوباره کارم اتمام بعداز. کردم نگاه مشتری به و آوردم بیرون گوشی تو از رو سرم مجبوری

 .کردم بازش، بود داده پیام باز! بود آنالین هنوز جالبه. گوشی

 ؟باشم چی من داری دوست تو: ن-ع

 !هستی که اونی -

 .پسرم: ن-ع

 ؟اسمت -

 ؟تو اسم و ارشیا: ن-ع

 .مهتاب -

 .داری قشنگی اسم خیلی: ن-ع

 ؟مهمه تو برای من ندادن یا دادن پیام چرا؟ سؤال یه. ممنون -

 !شینهمی دل به کنممی احساس. دارم حسی یه پیامات به نسبت دونمنمی: ن-ع

 اقیش چیز! کننمی رو کار همین همه معموال. جک یا فرستممی ادبی متن یا من؟ کنم باور داری انتظار -

 !نیست
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 حق تبه. سخته منم برای چون؛ باشه سخت برات باورش شاید، توئه با حق. کنی باور ندارم انتظار نه -

 !منی شبیه خیلی کنممی احساس! شینهمی دلم به پیامات چرا دونمنمی خودمم. میدم

 .نکنی درگیرش رو فکرت بهتره! نمیگه راست آدم به آدم حس همیشه -

 ؟کجایی اهل بپرسم تونممی! گفتن رو راستش بهم حسام همیشه من ولی: ن-ع

 ...اهل -

 ؟شهر کدوم. جامهمون مال منم: ب-ع

 ...شهر -

 !اشنشونه هم این؟! همیم شبیه ما گفتم دیدی. هستیم هم شهریهم پس: ن-ع

 ؟بپرسم دیگه سؤال یه میشه. باشه تو با حق شاید -

 .بپرس: ارشیا

 ؟چیه مخفف؟ چی یعنی ن-ع -

 .دارند فاصله هم با قدم یک! نفرت -عشق -

 !جالبه -

 ؟بذاریم باهم مالقات قرار یه میدی اجازه -

 .کنم فکر باید -
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 !خداحافظ. مونممی جوابت منتظر؛ باشه: ارشیا

 .خداحافظ -

*** 

 کمکش هم گاهی از هر. بودیم دوخته چشم دستاش به و بودیم نشسته روشنک دور مهشید و من

 .کردیممی

 ؟دارید اَکلیل: روشنک

 ؟چی واسه اَکلیل: من

 !دیگه میوه تزیین واسه دیونه خب -

 !نیستا اکلیل به نیاز! شدن درست قشنگ خیلی که اینا: مهشید

 !کنم تزیین میوه شما واسه اومدم پاشدم که منه تقصیر اصال: روشنک

 .میارم االن، دارم یکم، برچینی لب خوادنمی! بابا خوب خیلی: مهشید

 :گفت من به رو روشنک. اتاق تو رفت مهشید

 ؟!کرد مسخره رو من این -

 !واال دونمنمی -

 میمونِ هبچ یه نارگیل با، بود کرده درست دلفین موز با. بود شده قشنگ خیلی هامیوه. خنده زیر زدیم هردو

 رفیب آدم هاشکوفه با. داشت خاصی درخشش یه چراغ نور تو که بود چسبونده اکلیل هامیوه روی! نمک با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 طبق داخل وآراسته زیبا رو همه. بود آورده در رو زیبا گل یه نقش هندونه پوست روی، بود کرده درست

 :گفتم روشنک به. گذاشت

 !شده قشنگ خیلی، بدی یادم هنرات از پیشت بیام شد واجب -

 .بینهمی قشنگ چشمات درضمن؛ میدم یادت چیز همه من ما خونه بیا شما! حتما چشم -

 !شده العاده فوق. نباشی خسته واقعا: مهشید

 .برم باید من دیگه خب: روشنک

 .بیاد کنیممی صدا آرشامم بمون شام برا! کجا:من

 .نمیشم مزاحم عزیزم نه -

 .بریممی چله شب دیگه هم با شب وایسا اصال؟ چیه مزاحم -

 !؟بیام شما با چله شب واسه پاشم که پیاز ته یا پیازم سر من درثانی، ترمراحت برم. عزیزم نه -

 !ماست چشمای روی جات، عزیزمایی مایی سرور تو -

 ؟کشیدید خط زیرم نکنه؟! مهمم قدراین من واقعا! عه -

 ؟وایمیسی شوخی از دور! خط دوتا اونم؟ چی پس اِهه -

 واسه انشاءاهلل. داره ـناه گـ بوده شلوغ خیلی سرش امروزم. اسخسته میاد آرشام عزیزم نه -

 .شونعروسی

 .راحتی طور هر خب خیلی -
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 .خداحافظ -

 .خداحافظ. ممنون کردی که لطفی از حال هر به -

. مکردی نگاه رو هاطبق و اتاق تو رفتیم، رفت روشنک وقتی. کرد خداحافظی و داد دست بهش هم مهشید

 :گفت مهشید

 !شد قشنگ خیلی خودمونیم -

 !داره ایول -

 شام خوردن از بعد. کنیم حرکت هم با همه که آورد رو( مامانم مادر و پدر) بزرگ بابا و بزرگ مامان، بابا

 وارد وقتی. کردیم حرکت و شدیم مهران ماشین سوار ما و بابا ماشین با بزرگ بابا و بزرگ مامان

 اب ژیال. گذاشتیم سفره توی رو هاطبق هم ما. بودند کرده پهن اتاق وسط سفره یه شدیم شونخونه

 :مگفت ژیال به رو شدن پذیرایی و استراحت کمی بعداز. گرفت فیلم کوچکش برداری فیلم دوربین

 ؟چیه وقت حاال -

 .زد چشمک یه و کرد نگاهم لبخند با ژیال

 !اکی -

 مه اونا و کردیم اشاره ژینوس و مهران به. گذاشت شاد آهنگ یه و کرد روشنش. رفت کامپیوتش سمت

 بلند هم دمهشی و من رقصیدند تنهایی کمی کهاین بعداز. رقصیدن کردند شروع و شدند بلند معطلی بدون

 که ودب ریتمیک خیلی آهنگ یه بعدی آهنگ. نشست زود و رقصید یکم ژیال، رقصیدن کردیم شروع شدیم

 نماو میاره کم نیاد اگه دید که بابا. وسط اومد هم رستمی آقای که طوری، بگذره ازش اومدمی حیفش آدم
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 هم روبروی کرد بلندش، مامان سمت رفت رقصیدمی که طورهمون بابا. بود شده حال با خیلی. شد پا

 :گفت رستمی آقای. رقصیدن کردند شروع

 ؟!طوریاستاین! ِعه -

 :گفت زنش روبه بامزه خیلی بعد

 !تنهاست دست شوهرت که وسط بیا پاشو خانوم حاج -

 آقای و ژینوس و مهران و بابا و مامان. گذاشتیم باز قدیمی عشاق برای رو فضا و نشستیم مهشید و من

 کل هم مهشید و من. زدن سوت کرد شروع. بود سوت استاد ژیال. بودند وسط همسرش و رستمی

 و زرگب مامان سمت به. کردم ایاشاره مهشید به. نشستند و شدند خسته ژینوس و مهران. کشیدیممی

! ازیهب مسخره خدای که هم بزرگ بابا. بدند خودشون به تکونی یه کردیم مجبورشون. رفتیم بزرگ بابا

 .بود گرفته درد دلمون که خندیدیم قدراین. آوردن در اطوار و ادا کرد شروع

*** 

 واشی یواش داشت دیگه. بودیم کشیده دراز هم کنار مهشید با. برگشتیم خونه به که بود شب دوازده

 :گفت مهشید که بردمی خوابم

 !کشید خجالت قدرچه جون خانوم بیچاره! بگو رو جون آقا ـوسـ بـ اون وای -

 .خندیدن کردیم شروع دو هر

 .میاد خوابم! میگی رو اینا همش اومدیم که موقعی از! کن ول خدا رو تو مهشید وای -

 .بخیر شب خب خیلی -
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 .بخیر شب -

*** 

 ؟درسته آدرس مطمئنی مهشید -

 .داد بهم گالره خود! بابا آره -

 ؟بده بهت رو آدرس شد راضی طوریچه -

. بکنم کاری بتونم شاید گفتم. ببینم رو پوریا برم بذار خوندم گوشش تو قدراین! زحمت و زور هزار با -

 .ردک کف دهنم گفتم بس از. نکشی سختی قدراین تو که بریزه ماهیانه اتبچه واسه مبلغی یه حداقل

 تا دور رو نگاهم. اومدمی کامپیوتر کلید صفحه صدای گاهی فقط. بود کور و سوت خیلی، شدیم دفتر وارد

 ویتابل روش که اتاقی یه و بود اطرافش اتاق تا چند که شکل مستطیلی سالن یه. انداختم دفتر دور

 نشیم میز پشت و داشت قرار ایشیشه میز یه و راحتی مبل تا چند سالن توی. بود شده نصب ریاست

 منشی هب نزدیک ایگوشه در باریکی و بلند پایه گلدون. بود ریاست اتاق نزدیک منشی میز. بود نشسته

 ما تا! لفج خیلی خیلی جوون دختر یه. کردم نگاه منشی به. بود بامبو گل تا چند توش. کردمی خودنمایی

 :گفت داشت صدا تو که نازی و عشوه کلی با دید رو

 ؟امرتون -

 .داشتیم کار صمدی پوریا آقای با: مهشید

 ؟داشتید قبلی وقت: منشی

 !خیر -
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 .یگهد زمان یه برای بگیرید وقت مایلید اگه. ببینند رو شما تونندنمی شلوغه سرشون االن ایشون -

 .ببینیم رو ایشون امروز باید ما ولی -

 .بدم اطالع بهشون بعد تا بگید من به رو کارتون تونیدمی. بدم انجام تونواسه تونممی کار یه -

 !شخصیه کارمون-

 .کرد نگاه مهشید به خوند رو باو بینیم بشین معنی شدمی توش که خاص حالت یه با منشی

 .دیگه روز یه برای بگیرید وقت تونیدمی پس -

 .مهمه خیلی کارمون آخه؟! ببینیمشون وقت آخر بشینیم جااین ما میشه ببخشید: گفتم

 .کنید صبر لحظه چند -

 :گفت مکث کمی از بعد و گرفت ایشماره یه. برداشت رو تلفن

 .دارند کار شما با. اومدند خانوم تا دو ببخشید. مهندس آقای سالم -

 .ندارند قبلی وقت خیر -

 !وقت آخر میشه اگه میگن. ببینند رو شما حتما امروز اصراردارند ولی؛ گفتم بهشون منم بله -

 .بله -

 :گفت و کرد ما سمت رو روش

 ؟فامیلیتون ببخشید -
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 :گفتم

 .سرشت زیبا -

 .هستند سرشت زیبا هایخانوم مهندس آقای -

 !بله -

 :گفت و ماکرد سمت رو روش دوباره

 ؟باشید داشته مالقات مهندس آقای با خواهیدمی مورد چه در ببخشید -

 !خصوصیه: مهشید

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 !خصوصیه میگن مهندس آقای -

 .چشم بله -

 : کرد قطع رو تلفن

 .کنندمی صداتون خودشون بشینید بفرمایید -

 شتپ از صدایی. زد در به ایتقه مهشید. ببینیمش بریم داد رضایت بالخره تا شدیم عالف ما دوساعت

 :درگفت

 . بفرمایید -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 79 

 چند زمی جلوی و بود اتاق انتهای اداری قیمت گرون بزرگ میز یه. مجلل و بزرگ دفتر یه. شدیم دفتر وارد

 ژست با و بود نشسته اداری میز پشت پوریا. ستش هایعسلی با، شیک رنگ ایقهوه چرمی مبل

 و دبو روشن اتاق کل اون واسطه به که بود بزرگ پنجره یه پوریا پشت. کردمی برانداز رو ما ایمدیرانه

 با. ستیمنش میز کنار مبالی روی و دادیم سالم. ببینیم رو پوریا چهره بتونیم درست ما تا میشد مانع نور

 حق گالره. بود جذاب و خوشگل واقعا. شدم دقیق صورتش به. شد مشخص اشچهره مون نشستن

 فیظری چونه چال و! کشیده صورتی، لَخت و روشن زیتونی موهای، عسلی چشمای! بشه عاشقش داشته

 یول؛ رفته مامانش به موهاش بودن وز طورهمین و مینو صورت گردی. کردمی خودنمایی اشچونه روی که

 ...موهاش رنگ و چشماش رنگ

 رنگ کامل و میشه تیره موهاش رنگ تبع به بشه بزرگ اگه، روشنه موهاش رنگ است بچه مینو چون

 و سرد و جدی کامال قیافه یه با پوریا! پوریاست و گالره مخلوط مینو واقع در. کنهمی پیدا رو پوریا موهای

 :گفت خشک

 ؟امرتون -

 !کنیم صحبت شما با موضوعی با رابطه در اومدیم اِمم...  چیزه: مهشید

 ؟موضوعی چه: پوریا

؛ حتیهرا خیلی کار زدن حرف کردیممی فکر بشیم اتاق وارد کهاین از قبل. کردیم نگاه هم به مهشید و من

 رو رفح سر طوریچه بود مونده واقعا مهشید! دشواره خیلی که فهمیدیم، هستیم موقعیت تو که االن ولی

 :گفتم دلم تو! نداشتم اون از کمی دست هم من. کنه باز

 !تو به توکل خدایا -
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 .گذاشتم پوریا میز روی. آوردم در رو هاعکس و کردم کیفم توی رو دستم. کرد خطور ذهنم به فکری یه

 :بودگفت کرده تعجب که پوریا

 ؟!چیه اینا -

 !عکس -

 ؟!من به دینشمی چرا. عکسه دونممی -

 .کنید نگاه رو عکسا اول شما -

 و کرد ما به نگاه یه اول و برداشت میز روی از رو عکسا. بود شده گیج هم کمی و بود کرده تعجب پوریا

 .عکسا کردن نگاه به کرد شروع بعد

 :گفتم

 ؟ نه بانمکه خیلی -

 :کرد نگاهم گیج پوریا

 ؟!چی که حاال! نمکه با خیلی بله -

 ؟ بگیم باید چی موندیم دوباره

 .بکنید بچه این به کمکی یه خوبه تون مالی وضع... که شما خواستیممی ما: مهشید

 !گفتنش این با زد گند مهشیدم

 .اومدید اشتباه رو آدرس کنم فکر! نیست امداد کمیته جااین ببخشید -
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 :گفتم بود گرفته حرصم پوریا آمیز تحقیر لحن از که من

 پدرش اسم؟ چیه مادرش اسم؟ چیه بچه این اسم دونیمی. اومدیم درست رو آدرس کامال ما اتفاقا -

 ؟چیه

 ؟دارم مردم اسم به کارچی من. نیست مربوط من به: پوریا

 :گفتم پوریا برخورد به توجه بدون

 !پوریا پدرش اسم، گالره مادرش اسم! مینوئه دختر این اسم -

 نگاه یه .بود مونده باز ودهنش بود شده گرد کامال هاشچشم! رفت سفیدی به رنگش ثانیه صدم تو پوریا

 :گفت عصبانیت با! شد قرمز صورتش رنگ گذشت که کمی. کرد مهشید و من به

 ؟!هان، فرستاده جااین را شما کی -

 سعی. دادم قورت رو دهنم آب! باال پریدیم ترس از مهشید و من که گفت بلند قدراین رو هان یکلمه

 .کردم حفظ رو نفسم به اعتماد. باشم مسلط خودم به کردم

 که انصافیهبی خیلی این دیدم؟ چیه دونیمی آخه! جاییماین خودمون طرف از. نیومدیم کسی طرف از ما -

 .کشهب دندون به بدبختی با رو تو یانداخته پس یتوله، مرده مادر گالره اون بعد، کنی پارو پول جااین تو

 ؟بشه حامله گفتم بهش من مگه -

 ؟!بذاره تخم طوریهمین که مرغه اون مگه -

 .نخواست خودش کنه سقطش بره گفتم بهش: پوریا
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 .باشه اشبچه قاتل نیومد دلش گالره! داشت جون اون، جون احمق آخه -

 !کنه بزرگش خودشم خواسته خودش پس -

 !هست هم تو یبچه اون کثافتی خیلی تو -

 ؟باشه من بچه معلوم کجا از؟ گفته کی -

 :فتگ پوریا به رو و زد میز روی محکم، دستش کف دو با و شد بلند بود شده عصبانی خیلی که مهشید

 گفتمی هی بیچاره گالره اون! آدمی کردم فکر بگو رو احمق من! نداره وجود دنیا این توی، تو از تررذل -

 !نشد باورم من اما؛ رویی و چشم بی خیلی

 ! نیومده شما به فضولیا این خانوم هی: پوریا

 برگشتم .برنداشتم رو عکسا افتاد یادم یهو. شدیم خارج دفتر از عصبانیت با و شدیم بلند مهشید و من

 صورتش روی دستش دوکف و میز روی بود گذاشته رو آرنجاش. شدم دفترش وارد بزنم در کهاین بدون

 .کرد نگاهم عصبانیت با و برداشت دستاش رو از رو سرش شدنم وارد با. بود فکر تو. بود

 ؟!تو میای و زیر اندازیمی گاو مثل رو سرت که اسطویله مگه -

 :گفتم داشتمبرمی میز روی از رو عکسا که طورهمون

 .نداره هم کمی دست -

! یدرس گوشم به گفتنش وحشی صدای، هم به کوبیدم محکم رو در و شدم خارج دفتر از بلند هایقدم با

 برخورد از هم. زدیم گند دوتامون هر! اومدنمی در ما از خونی زدیمی کارد که بودیم عصبانی قدراین

 :گفت و داد فشار هم روی رو دندوناش مهشید! پوریا برخورد از هم بودیم ناراحت خودمون
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 تو زدممی محکم سیلی یه خواستمی دلم! افتاده فیل دماغ از انگار؟ کیه کرده فکر پررو یپسره -

 !گوشش

 :گفتم حرص با

 .نداره خوردنم حرص لیاقت نکبت -

 :مگفت مهشید به. خوردیممی حرص و بودیم موناتاق تو خونه رفتیم راست یک. شدیم تاکسی سوار

 !گالره پیش بریم پاشو -

 ؟!چی برای گالره پیش -

 عوض نظرش ببینه رو اشبچه پوریا، بیاد باهامون کنیم مجبور رو گالره اگه شاید! دونمنمی...دونمنمی -

 .بشه

 :زد حرص با لبخندی مهشید

 !اسفایدهبی، افتادمی دیدمی رو عکسا که موقعی، بیفته دلش به اشبچه مهر بود قرار اگه -

 .نیستم بردار دست من، کنهنمی رو حضوری دیدار کار عکس مهشید ببین -

 !پیشش ریممی فردا. گذشت امروز از حال هر به -

 به هم من. نرفت نداشت رو اشحوصله چون، داشت کالس یه مهشید. شدیم بیدار خواب از زود صبح

 غلیظی اربخ. بود سرد خیلی هوا. پارک سمت رفتیم هم با. بود شده ترواجب گالره کار ما برای؛ نرفتم آتلیه

 شده مچاله و لرزیدیممی خودمون به سرما از. بود شده قرمز مونبینی نوک. اومدمی بیرون موندهن از

 :گفتم مهشید به! شلوغه جااون دیدیم دور از. گرفتیم پیش در رو چادر راه. شدیم پارک وارد. بودیم
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 ؟خبره چه جااون -

 !زنهمی شور دلم؟! دونمنمی -

 !منم -

 دهش جمع همه مردم. بود اونجا پلیس تا چند. بودند کشیده رنگی زرد نوار رو چادر دور. محوطه به رسیدیم

 .بود کاور داخل که ای جنازه با بود اونجا برانکارد یه. شدیم نزدیک لرزون و سست هایقدم با. بودند

 سعی که زور هزار با نبود خوب اصال دومون هر حال. رسیدمی گوش به دور از بچه یه گریه صدای

 :پرسیدم بود ایستاده جااون که مسنی آقای یه از. کنم کنترل رو خودم کردممی

 ؟خبره چه جااین! آقا ببخشید -

 !مرده، کرده اُوردوز. بوده چادر این تو معتادی خانوم یه -

 گاهی فقط؛ بود شده هاشده مسخ مثل مهشید. شد سیاه چشمام جلوی انگار دنیا. کرد اشاره گالره چادر به

 چاه ته از که صدایی با مهشید! برانکارد سمت چرخید هردومون نگاه. اومدمی بیرون صدا با نفساش

 :گفت اومدمی

 ؟اسگالره این نظرت به -

 :کردم نگاه بود زده حلقه اشک که چشماش تو برگشتم

 !نباشه امیدوارم -

 :رفتم پلیسا از یکی سمت به. بود فایدهبی، بدم قورت رو بغضم کردممی سعی

 ...خواستممی، هستم کنهمی زندگی چادر این تو که خانومی دوست من! سرکار ببخشید -
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 :اومد حرفم بین

 ؟شناسیشمی!ِ عه -

 .بله -

 !شناسهمی رو متوفا این خانوم این بیا. مجیدی سرکار: پلیس

 نگارا که هم من. زدن ضجه کرد شروع نشست زمین روی و کشید بلندی جیغ مهشید پلیس اون جمله با

 .اومد طرفم به بود جوان که پلیسا از یکی نبودم دنیا این تو

 ؟شناسیدمی رو متوفی این شما. هستم مجیدی سرکار من سالم -

 .بله -

 ؟اسمشون -

 .راد گالره -

 ؟داره همسر -

 ؟کجاست بپرسم میشه. داره ساله سه بچه دختر یه فقط؛ نه -

 ؟دارید خبر شونخانواده از. هستند همکارامون پیش -

 .نه -

 ؟ندارید شونخانواده از آدرسی یا نشونی، اسمی هیچ -
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 اسم. هدار فروشی عتیقه مغازه یه کامبیز آقا اسم به داره ناپدری یه. شده فوت پیش وقت خیلی پدرش -

 .ندارم خبری ازشون هست سالی چهار سه. اسفوزیه هم مادرش

 .بگیریم تماس باهاتون شد نیاز اگه، بدید تلفن شماره همراه به رو خودتون مشخصات، خب خیلی -

 :گفتم مشخصاتم دادن از بعد

 ؟بریدشمی کجا -

 .سردخونه -

 ؟میشه چی دخترش تکلیف -

 .بشه پیدا کارش و کس تا، پرورشگاه میره فعال -

 .گرفت طرفم به و آورد در جیبش تو از کاغذی دستمال یه

 .کنید پاک رو اشکاتون! تمیزه -

 از رو لدستما؟ شد جاری اشکام کی نفهمیدم اصال! بود خیس خیس. کشیدم صورتم به دستی تعجب با

 تپش. رفتم مهشید سمت به آروم. شد خلوت جااون یواش یواش آمبوالنس رفتن با. گرفتم دستش

 نیاز و بودم داغون خودمم که صورتی در. کنم آرومش کردممی سعی. دادم ماساژ رو مهشید هایشونه

 ارجخ پارک از ساالنه ساالنه. افتادیم راه به. ریختیممی اشک آروم آروم. کنه آروم رو من هم یکی داشتم

 .شد نگران دید رو ما وقتی مامان. خونه رفتیم و گرفتیم تاکسی. شدیم

 ؟شده چی -

 :گفتم
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 .شده فوت مهشید دوستای از یکی -

 ؟مرد طورچه؟ بود سالش چند! مادرش بیچاره: مامان

 .بود سالش یک و بیست -

 :گفتم دروغ به و

 .کرده تصادف -

 .بده صبر بهشون خدا. برسه مادرش داد به خدا! الهی بمیرم -

 دست منم. شد بلند هقش هق دوباره مهشید. کرد ما قلب درون خنجری کسی انگار مامان حرف این با

 .یمخورد لقمه چند مامان زور به صبح. نرفت پایین گلومون از شام نه، ناهار نه. نداشتم مهشید از کمی

*** 

 اعتس تا کردممی گرم رو خودم سر جور یه باید. شدممی داغون داشتم بیرون زدم خونه از آتلیه بهانه به

 ولی؛ رکتش تو برم خواستم اول. پوریا شرکت رفتم آنی تصمیم یه تو، نمیشم آروم دیدم. بودم آتلیه یازده

. شد داپی اشکله سرو که بود ظهر بعداز نیم دو ساعت. نشستم منتظرش پارکینگ تو و شد عوض نظرم

. ستا قیافه خوش خیلی. بگم دروغ خودم به تونمنمی ولی؛ متنفرم ازش کهاین با. کردم براندازش خوب

 بزرگ نومی مشخصه کامال! باباشه شبیه مینو قدرچه. تنشه که مارکی شلوارای و کت این با خصوص به

. زد ور گیرش دزد. رفت ماشینش سمت به! میشه جذابی دختر داره پوریا به که هاییشباهت این با بشه

 :زدم صداش سر پشت از و رسوندم بهش رو خودم که شه سوار خواست

 .صمدی پوریا مهندس آقای -
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 محکم قدراین. شکست پارکینگ سکوت که زدم بهش سیلی چنان قدرتم تمام با. کرد نگاه بهم برگشت

 خشم به رو جاش سریع بعد کرد نگاه بهم بهت با اول. کردن گز گز کرد شروع خودم دست کف که زدم

 :گفت فریاد با بود شده قرمز کامال چشماش! داد

 ؟!احمق یدختره کردی غلطی چه تو -

 کهاین با، سریع که بیاره یورش سمتم خواست. رفتم عقب به قدم یه و ترسیدم فریادش از لحظه یه

 :گفتم فریاد با، بود اشک خیس صورتم و خوردمی هم به ترس و خشم از دندونام

 !مرد؟! فهمیمی! مرد گالره-

 جای یواش یواش کرد نگاه بهم. شد خشک مجسمه مثل داشت هجومی حالت که طوریهمون لحظه یه

 علومم و بود مشهود بغض توش کمی که صدایی با و اومد خودش به سریع نشست صورتش تو غم، خشم

 :گفت کنه مخفی رو بغض این داره تالش خیلی، بود

 ؟میدی من تحویل رو دروغ این داری که کشیدی اینقشه چه؟ چیه -

 !مرد گالره میگم! هه؟! نقشه -

 .بیامرزدش خدا -

 ؟!همین فقط -

 :کنه مخفی رو بغضش بتونه تا کشید عمیقی نفس

 ؟مرد که شد طورچه -

- ... 
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 ؟کنی خر رو من دروغات این با خوایمی نکنه -

 ؟بگم دروغی همچین یه باید چرا! دروغ -

 :گفتم ریختممی اشک که طورهمون

 مرگ باعث بدذات توی! شدی شدنش معتاد باعث عوضی توی. شدی شدنش آواره باعث کثافت توی -

 !هستی خدادادی خر که تو؟ کنممی خرت دارم میگی حاال! شدی گالره

 :میشد شنیده زور به بغض از که صدایی با. کردمی نگاه رو زمین روی، بود رفته ازبین کامال عصبانیتش

 ؟شد چی اشبچه -

 :گفتم آرومی به

 ؟مهمه برات خیلی -

 .کشیدم باال صدا با رو دماغم. نگفت چیز هیچ. کرد سکوت

 .پرورشگاه بردندش -

 :گفت داربغض صدای همون با

 ؟جااون چرا؟ پرورشگاه -

 ؟بره داره رو کجا بدبخت پرورشگاه از غیر دونمنمی -

 ؟خورهمی غصه؟ مرده مامانش فهمیده -
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 .ندیدمش من؟ دونمنمی -

 .بشه طوریاین خواستمنمی من -

 به و برداشت دهنش جلوی از رو دستش. کرد نگاه سقف به و گرفت رو دهنش جلوی راستش دست کف با

 .کرد نگاه پارکینگ انتهای

 و نکرده سقط رو اشبچه گفتید و اومدید که پریروز از. کردیم خریت هردومون، بودیم بچه دومون هر -

، کنم جبران داشتم تصمیم. خورهمی رو روحم خوره مثل داره وجدان عذاب؛ کردند طردش اشخانواده

 ...خواستممی

 صدا با رو نفسش. کنه گیری جلو اشکاش ریزش از تا باال گرفت رو سرش. بزنه رو حرفش ادامه نتونست

 ینع کنیم جبران تونیممی وقتی آدما ما چرا خدایا گفتم خودم با رفت و شد ماشینش سوار و داد بیرون

 این بر اگه! ؟نیست جبران برای جایی و دیره که وقتیه گیریممی جبران به تصمیم وقتی و نیست مونخیال

 !افتادنمی اتفاقات این کمه جبران برای وقت، بودیم باور

 و کوتاه یقدما با رو خونه تا و نداشتم گرفتن تاکسی حوصله ولی؛ بود فاصله خیلی مونخونه تا شرکت از

 انیعصب دستم از. بود شده نگران خیلی مامان. رسیدم خونه به که بودند روگفته مغرب اذان. رفتم آروم

 :بود

 ؟ندادی جواب رو گوشیت چرا -

 :کردم تعجب

 ؟!گوشیم-
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 :گفتم! پاسخبی تماس هفتا. آوردم درش کیفم تو از

 !نشدم گوشیم متوجه که بود درگیر فکرم قدراین مامان ببخشید -

 .بیای در ریختی این از بگیر دوش یه برو خوب خیلی -

 .بیرون اومدم حمام از

 ؟کجاست مهشید مامان -

 عوض اشروحیه یکم تا بیرون ببرتش بیاد گفتم آرش به زدم زنگ کردمی تابیبی بست از! مامان ای -

 شه

 :گفتم نشه اشمتوجه مامان کردممی سعی و کردمی سنگینی امسینه تو که غمی با

 .کردی خوب -

 .کنم درست شیرازی ساالد خواممی؟ بیاری رو آبغوره شیشه زیرزمین تو از میری جان مهتاب -

 .چشم روی -

 :گفتم خودم با. رفتم پایین هاپله از و کردم روشن رو چراغ. زمین زیر سمت رفتم

 . کردمی آرومم تا داشتم رو کسی هم من کاش -

 ودمخ با که بود ریخته پرت و خرت قدری به زمین روی. کردم شکل مربعی و کوچک زمین زیر به نگاه یه

 :گفتم

 !اثاث همه این بین، باشه جااون آبغوره شیشه محاله -
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 هشیش طرف به. بود شده چیده هم کنار ردیف به ترشی و آبغوره هایشیشه. کردم هاتاقچه به نگاه یه

 یه دیدم که چیه ببینم شدم خم. افتاد زمین روی چیزی برداشتم تاقچه روی از رو شیشه تا و رفتم آبغوره

 .داشتم برش! اومد آشنا برام، دفتره

، تمگش دنبالش قدرچه! کنمنمی پیداش دیدم؟! کنهمی چکار جااین! عمرمه شیشه همون دفتر این آخی -

 .کردم پیدات باز سال یک بعداز! نچ

 تو تمرف و دادم مامان دست به رو آبغوره. رفتم باال هاپله از دست به شیشه و گذاشتم بغلم زیر رو دفتر

 .کردم نگاه بهش. آوردم بیرون رو حامی عکس. کردم باز رو دفتر الی. نشستم اتاق دیوار کنار اتاقم

 واسه شخصی به هک موقعی درست سال یک از بعد شکر خدارو! میده آرامش بهم حامی این قدرچه

 بعد. زدم بهش ــوسه بـ یه و کردم نزدیک هاملب به رو عکس. کردم پیداش داشتم احتیاج آرامش

 روعش و برداشتم رو بود حامی عکس حامل که دفتری. کشیدم دراز پشت از آروم و قلبم روی گذاشتمش

 :خوندن کردم

 یداشپ بالخره تا زدم گشت خیابونا تو شب تا صبح از. بودم نظر مورد عکس دنبال امنامه پایان واسه"

 دمکر کار هر. شدن مزاحمم جوون پسر تا دو بگیرم رو عکس خواستم تا بود خلوت حوالی اون یکم. کردم

 هیچ بودند دور جااون از کمی که دارهاییمغازه که بود جااین جالب. نبودند کن ول، بردارند سرم از دست

 دادیم الکل بوی دهنشون که نفر دو اون. دادندنمی نشون خودشون از من جیغای به نسبت العملی عکس

 فریاد هرچه. کنند سوارم شده طور هر خواستندمی و دادندمی هل ماشینشون طرف به زور به رو من

 یرو از رنگ که زد ایعربده چنان شد پیداش حامی، کهاین تا دادنمی خودش به تکونی کس هیچ زدممی

 از که جاییاون از شدند گالویز هم با. داد نجاتم اونا دست از و گرفت رو من دست. پرید جوون دو اون
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 پا و دشدن ماشینشون سوار سریع، شدند مغلوب جوان دو اون. شد پیروز، بود اونا تراز درشت هیکلی نظر

 .گذاشتند فرار به

 :گفتم بود گرفته فریاد شدت از که صدایی و خیسم چشمای همون با و ایستادم روش روبه رفتم

 !کنم جبران رو محبتت این طوریچه دونمنمی، ممنونم ازت -

 :گفت رهبردا زمین از رو نگاهش کهاین بدون میزد که نفسی نفس و بود پیشونیش روی که غلیظی اخم با

 ؟کنی جبران خوایمی -

 .بله -

 :گفت بود فریاد به رو تقریبا و میزد موج توش خشم که صدایی با

! وشبپ گشادتر و بلندتر مانتوی یه من کار جبران خاطر به! هست چی دونینمی اصال دونممی که چادر -

 !کن پاک هم رو وجقت عجق هایآرایش این

 :گفتم خودم با بود برخورده بهم حسابی که من! شد رد کنارم از شده یخ رو سنگ من به توجه بدون

 ؟!بزنه حرف طوریاین من با داد اجازه خودش به طورچه این -

 روش روبه. رسوندم بهش رو خودم قدم دو با و داشتم برش. بود افتاده دوربینم که جایی سمت رفتم

 :گفتم پرخاش با و توصورتش زدم زل و ایستادم

؟ منداشته شوهر یا داداشم یا بابامی؟ کنیمی صحبت طوریاین من با که منی کارهچی تو؟ آقاهه هی -

 ؟هان
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 پیشونیش رو اخم همون با و من به زد زل بعد؛ کشید عمیق نفس تا سه و برد آسمون به رو رو صورتش

 :گفت

 به چون؛ من خواهر ببین؟ هان؟ منداشته زن یا خواهرم یا مامانم؟ دادم نجاتت که بودی من کارهچی تو -

 هب هم تو دارم انتظار فقط؛ نیست سرت هم منتی هیچ! کردم کمکت کنممی نگاه بهت خواهری چشم

 ؟زیادیه توقع! کنی نگاه بهم خوادمی رو خیرت که برادری چشم

 وت؟ درآورد لرزه به رو من وجود عمق تا که داشت چی نگاهش تو. رفت ماشینش سمت به و گفت رو این

 سوار داره دیدم اومدم خودم به؟ نشستمی دل به پیشونیش رو اخم همون با که داشت چی وجودش

 شکر ور خدا. بگیرم ازش عکس یه سریع که بود این بدم انجام تونستم که کاری تنها. میشه ماشینش

 .بگیرم احسن نحو به رو عکس وتونستم بود نشده چیزیش دوربینم

 قدرنای بگیره ژست خواستمی اگه. بود شده زیبایی عکس چه. کردم نگاه عکس به و بستم رو دفتر در

 موهای اون با! شدن سوار حال در برق چراغ نورتیر اون زیر! بود شده زیبا این که اومدنمی در آب از زیبا

 .کمد وت گذاشتمش و دفترچه الی گذاشتمش و زدم عکس به ــوسه بـ یه دوباره. بلند تقریبا قد و مشکی

؛ دش سپرده خاک به گالره بالخره. کردند پیدا رو اشخانواده پیش روز دو. گذرهمی گالره مرگ از هفته یک

 بتهال؛ مهشید و من، برادرش و خواهر، ناپدریش و مادر فقط؛ نبود مراسمش تو کس هیچ! غریبونه چه ولی

 موهاش کامبیز آقا؟! بود فهمیده کجا از اون! کردم تعجب. نزدم حرفی کسی به ولی؛ دیدم رو پوریا دور از

 یلیخ هم اونا برای گالره کار بود معلوم! بود شده پیرتر سالی ده هم خانوم فوزیه. بود شده سفید واقعا

 خیلی شنیدن حدیث و حرف و بودن همسایه و فامیل چشم تو چشم چون! ترسخت بلکه؛ بوده سخت

 !نبود چیزی کم این و بود رفته آبروشون باالخره. سخته خیلی
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 از عدب. مونهمی پرورشگاه تو همیشه برای بیچاره دخترک! کنه قبول رو مینو نشد حاضر گالره ناپدری

 !مینو بیچاره؛ کردیم گریه کلی مهشید و من خبر این شنیدن

 اشک رومیآ به و بودم کشیده دراز اتاقم تو. نداشتم رفتن آتلیه حوصله که بودم ناراحت مینو برای قدراین

 .بود اارشی کردم بازش. بود تلگرام از پیام. کردم نگاهش برداشتم. شد بلند گوشیم صدای. ریختممی

 نت هم باز نکنه؟ نمیدی جواب میدم پیام برات چی هر چرا؟ نیست ازت خبری خانوم مهتاب سالم :ارشیا

 ؟نداری

 :نوشتم براش

 .ندارم حوصله ولی؛ دارم نت چرا؛ سالم -

 ؟عزیزم چرا -

 .ناراحتشم خیلی شده فوت دوستام از یکی -

 .میگم تسلیت بهت. کنه خدارحمتش -

 .ممنون -

 .دیر چه زود چه حقه مرگ باالخره نکن ناراحت رو خودت عزیزم -

 ناراحت طوریچه! پرورشگاهه تو االن، نشد قبولیش به حاضر کسهیچ، داشت ساله سه بچه یه آخه -

 ؟نخورم غصه و نباشم

 .باشی ناراحت داری حق! بیچاره بچه، انگیز غم چه -
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 .کنممی دق دارم که کردم فکر درموردش قدراین وقته چند این -

 خوبی بورص سنگ کنممی سعی؟ ببینیم رو همدیگه و بذاریم قرار یه فردا ببین، نمیشه که طوریاین آخه -

 ؟قبول. باشی ناراحت ندارم دوست. کنی فکر بهش کمتر تو تا کنممی کاری هر. باشم

 ؟کجا باشه. بریدم واقعا -

 .هاگل کافه -

 .جاماون ده ساعت -

 .بشناسمت دیدمت وقتی تا بفرست واسم خودت از عکس یه فقط. کردی قبول ممنون -

 :داد جواب فرستادم براش رو عکسام از یکی

 !میده آرامش آدم به زیباست خیلی اسمت عین هم اتچهره -

 .دارید لطف شما ممنون -

 .خداحافظ، بینمتمی فردا -

 .خداحافظ -

 دفترچه شدم بلند، افتاد عمرم شیشه به یادم. بودم حوصلهبی خیلی. کردم پرت دیوار کنار آروم رو گوشی

 به یرهخ. دادم تکیه نشستم دیوار کنار و کشیدم بیرون دفترچه الی از رو عکس. آوردم بیرون کمد تو از رو

 .شدم عکس

 ؟هان؟ داری آرامش که داری چی تو، حامی -
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 :خوندم رو بعد صفحه و برداشتم رو چه دفتر

 اسم واسش خودم، چیه اسمش دونمنمی کهاین دلیل به. گذرهمی حامی توسط نجاتم از دوهفته امروز"

 ازم حامی چون؛ کنمنمی غلیظ آرایش، پوشمنمی جذب و کوتاه مانتوی اسهفته دو! حامی، گذاشتم

 خما وقتی چرا! رو پیشونیش روی اخم خواب! رو نگاهش خواب، بینممی رو خوابش هاشب بیشتر. خواست

 دست موقع همون میشد روم و نبود اشجَذبه اگه که دونممی خوب رو این! بود جذاب؟ نبود زشت داشت

 "!حامی طلبت باشه. نمیشد که حیف اما؛ گرفتممی لپش از آبدار ماچ تا دو و گردنش دور انداختممی

 برهمی رو مهشید زیاد آرش روزها این. کمد داخل و دفترچه الی گذاشتمش و زدم عکس به ــوسه بـ یه

 بلند رد زنگ صدای. بهتره خیلی روحی نظر از چون؛ شده هم موفق. کنه خیال و فکر فرصت کمتر تا بیرون

 :کرد صدا آشپزخونه توی از مامان. شد

 ؟کنیمی باز رو در مامان مهتاب -

 .باشه -

 .رفتم آیفون سمت

 ؟کیه -

 : داد جواب مهران

 !ژینوس و من -

 .شدند خونه وارد خندان دو هر. کردم باز رو در

 ؟نداشتی کلید مگه؛ سالم -
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 .بردارم رفت یادم صبح. السالم علیکم -

 :گفتم دادممی دست بهش که حالی در و رفتم ژینوس طرف

 .اومدی خوش خانومی سالم -

 : داد جواب لبخند با

 ؟خوبی، ممنون سالم-

 !گذرونیممی ای -

 :گفتم. داد سالم و کرد نگاهی ما به. شد داخل مهشید و اومد در توی کلید چرخش صدای موقع همون

 ؟بیاد هم با بودید گذاشته قرار؛ سالم -

 :گفت خنده با. کرد ژینوس و مهران به نگاهی مهشید

 ؟مگه طورچه، نه -

 .رسیدن تازه هم اینا مهران هیچی -

 هال وت مهشید و من باالجبار. خوابیدند ما اتاق تو رفتند. موند جااین شب ژینوس، خوردیم هم دور رو شام

 :گفتم بودم کشیده دراز که طورهمون. خوابیدیم

 ؟مهشید -

 ؟چیه -
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 .ببینیم رو همدیگه فردا قراره شدم دوست تلگرام تو پسر یه با -

 .کرد نگاه بهم و شد خیز نیم جاش توی تعجب با مهشید

 ؟شدهچی حاال؟! اومدنمی خوشت زیاد روابط جوراین از که تو -

 یدمد، اومد پیش گالره جریان وقتی ولی؛ نکنم قبول رو دوستیش خواستممی اول راستش! دونمنمی -

 رد افسردگی از طوریاین شاید. بدم خودم به تغییر یکم خواممی. میشم افسرده دارم، کنممی دق دارم

 .بیام

 ؟گفتی اینا مامان به -

 نه -

 ؟چرا -

 .اسساده دوستی یه آخه -

 !خوبیه فکر موافقم کنممی درک رو حالت چون اما؛ بود بهتر یگفتمی اگه! دونمنمی -

*** 

 سرو به تیدس یه. کردم سرم هم نفتی آبی شال یه و پوشیدم تیره آبی شلوارجین یه با مشکی مانتوی یه

 هی خیابون سر. کردم خداحافظی مامان از. کردم پام رو اسپرتم کفش و حیاط تو رفتم. کشیدم صورتم

 دودح. کردم پیدا دیوار کنار دنج جای یه شدم شاپ کافی داخل. رسوندم رو خودم سریع و گرفتم تاکسی

 خوش ،متوسط هیکلی با ساله هشت، هفت و بیست حدودا پسرجوان یه کهاین تا شدم منتظر ایدقیقه ده
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 خندلب یه. کردم نگاه چشماش تو کردم بلند رو سرم. ایستاد روم روبه. اومد طرفم به پوش خوش و تیپ

 :گفت و زد پلک آرومی به. بود لباش روی دلفریب

 ؟خانوم مهتاب -

 :زدم لبخند جوابش در. ایستادم شدم بلند

 ؟ارشیا آقا -

 : شد پررنگ لبخندش

 .خودمم -

 :تگف. نشست و بیرون کشید رو روم روبه صندلی هم خودش. بشینم کرد اشاره دست با. دادیم دست

 زیبایی نای به کنممی مکاتبه باهاش دارم که دختری نمیشد باورم اصال! هستی عکست تراز زیبا خیلی -

 !زیبا لیدی، شدم آشنا شما با افتخارمه باعث. باشه

 :زدم شرمگینی لبخند

 !نظرلطفتونه -

 قالب رو دستاش ارشیا پیشخدمت رفتن بعداز دادیم قهوه سفارش هردو. اومد خدمت پیش موقع همون

 شد خیره بهم. گذاشت میز روی و کرد

 ؟نیستی که حوصلهبی؟ بهتری؟ طورهچه ما خانوم مهتاب خب -

 .نیستم خوب زیاد بخوای رو راستش -
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 هبرس چه هست کی طرف دونستمنمی اصال کهاین با. نیومد چشمام به خواب هم من دیشب داری حق -

 .بودین دوستش که شما به

 چشم که کردم بلند رو سرم، رومه نگاهش کردم حس لحظه یه. شدیم خوردن مشغول. آوردن رو هاقهوه

 .انداختم پایین رو سرم. کرد نزدیک لبش به رو فنجون بود لباش رو که لبخندی با. شدیم توچشم

 ؟!مهتاب -

 شد خیره چشمام تو. بزنه رو حرفش بقیه که کردم بلند رو سرم، کرد مکث

 !گرد صورت اون تو مشکی درشت چشمای، سفید پوست! جذابی خیلی -

 .انداختم پایین رو سرم زده خجالت. کردم حس رو آورد هجوم صورتم سمت به که خونی

 ؟خوردی رو اتقهوه -

 .بله -

 :گفت و کرد حساب رو میز پول

 .بیارم در هوا و حال این از امروز رو تو باید من. سینما بریم -

 :گفتم شدیممی خارج شاپ کافی ازدر که طورهمون

 .شدم مزاحمت خیلی هم جاهمین تا نه -

 :کرد نزدیک بهم کمی رو سرش و ایستاد روم به رو

 !خریممی رو شما ناز ما؟ کنیمی ناز داری زیبا لیدی -
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 :گفتم خودم با

 !شد خودمونی زود قدرچه این -

 .بشم تونمزاحم خوامنمی راستش، نیست کردن ناز مسئله نه -

 :زد لبخندی

 ؟بریم! افتخاره من واسه بودن تو با؟ چیه مزاحمت نه -

 :زدم شرمگینانه لبخند با

 !دارید لطف شما -

 دلم تو .شم سوار باالتر پراید از کردمنمی رو فکرش عمرم تو! مشکی وی ام بی یه. شدیم ماشینش سوار

 ازگیت به که عاشقانه فیلم یه. کرد حرکت سینما سمت به و شد روشن استارت نیش با. شدم مرگ ذوق

 من .داشت توش بازیلوس خیلی. نمیزد دل به چنگی زیاد فیلمش. دیدیم هم با رو بود رفته پرده روی

. کنهمی یداپ فروش فیلم اون حتما، فیلم تو بازی لوس با کنندمی فکر کارگردانا این از بعضی چرا دونمنمی

 :گفت گوشم کنار یواش ارشیا که بود فیلم وسط

 ؟بریم موافقی -

 !زیاد خیلی -

 به رو نگاهش. کرد شلوارش جیب تو رو دستاش و کشید عمیقی نفس ارشیا. بیرون اومدیم سینما از

 :گفت و دوخت آسمون

 !شدی فیلم این تحمل به مجبور من خاطر به! متاسفم، بود فیلمش خود از ترقشنگ اسمش -
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 .کنید ناراحت رو خودتون نیست الزم. نیستید مقصر شما، نداره ایرادی -

 ؟بزنیم قدم -

 !عالیه -

 هر بش نزدیکای تا. خوردیم ناهار و رفتیم ارشیا اصرار با، رسیدیم رستوران یه به. زدیم قدم هم با کمی

 رو من. رفتمی تاریکی به رو هوا. کنه خوب رو حالم خودش اصطالح به تا برد رو من داشت سراغ رو جا

 و مپیش دوید اومدم فهمید مهشید کهاین محض به. دادم سالم بلند شدم خونه وارد. رسوند کوچه سر تا

 :گفت و اتاق تو بردم. گرفت رو دستم

 ؟شد چی خب -

 ؟شد چی، چی -

 !تونگرام دوست -

 !باشه خوبی پسر میاد نظر به! اوم -

 !سینما جمله از، کردم بازگو براش رو بود گذشته ما بین چهآن هر و

 راستی؛ بگم بهش باشه یادم. ببینیم و فیلم همون ببره رو من فردا خواستمی آرش، گفتی شد خوب چه -

 ؟تیپه خوش

 .نیست بد -

 :نشست لباش رو لبخند یه. شد دقیق چشمام تو کمی مهشید
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 .نیست کدر روز چند این مثل؛ داره برق چشمات امروز -

 :گفتم خنده با

 !زنیمی حرف چشیده روزگار نرم و گرم آدمای مثل -

 :داد صداش به کلفتی حالت یه

 .داش دیگه اینیم ما -

*** 

 :پنجم فصل

 بعد ماه یک

 هی پرسی احوال و سالم از بعد، پیشم اومد سامان که بودم عکس چند فتوشاپ مشغول آتلیه تو امروز

 و دکر کردممی درست داشتم که عکسی به نگاهی یه. نشست روش و کنارم گذاشت برداشت صندلی

 :گفت

 !شده قشنگ خیلی -

 .ممنون -

 ...باال این نظرم به -

 :کرد اشاره عکس چپ سمت گوشه باال به دست با

 .میشه ترقشنگ بذاری تن بن یه-
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 ؟چرا -

 .میشن ترراضی جوریاین. تنن بن عاشق هابچه پسر -

 : گفتم و کردم فکری یه

 .ذارممی عکس زمینه رو تن بن از محو تصویر یه. نمیشه جالب زیاد جااون ولی؛ نمیگی بدم-

 .میشه جالب کدوم ببینیم، کن درست دوتاش هر از کن کاری یه خوب -

 کنم درست تا کشید طول کمی

 .شد ترقشنگ محو تصویر. بود تو با حق: سامان

 .پیشنهادت از ممنون -

 :گفت ژینوس پرسی احوال و سالم از بعد. شدند آتلیه وارد ژیال خواهرش با ژینوس لحظه همون

 ؟داری چایی جون مهتاب -

 .بیارم براتون تا بشینید آره -

 :گفتم ریختممی چایی داشتم تا

 ؟ایدخسته قدراین که بودید کجا-

 بازار تو خیلی .آوردیم گیر مناسب یه گشتن کلی بعداز بالخره؛ ببینیم یخچال رفتیم ژیال با! بازار: ژینوس

 مهتاب یشپ بریم بیا، دیره خونه بریم تا گفتم ژیال به. کرد چایی س*ـو هــ موندل شدیم خسته گشتیم

 .راهه به همیشه چایش
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 :گرفتم جلوشون رو چایی

 !اومدید کردید خوب -

 .کردم تعارف چای هم اون به و سامان سمت رفتم

 .جونه ژینوس خواهر خانوم ژیال ایشون، سامان آقا راستی -

 :گفتم ژیال به و میز روی گذاشتم رو سینی

 .کناری فروشی موبایل صاحب هم ایشون -

 ور کار همون متقابال هم سامان و آورد پایین احترام عالمت به رو سرش بود نشسته که طورهمون ژیال

 .کرد

 .داشتیم هم دیگه کار یه ما مهتاب راستی: ژینوس

 ؟کاریچه -

 ؟تو پیش بیاد میشه. میره سر اشحوصله. تنهاست خونه تو ژیال -

 :زدم لبخند یه

 !داشتم احتیاج نفر یه به اتفاقا -

 :گفتم ژیال به رو

 ؟درسته رفتی هم برداری فیلم آموزش کالس شنیدم -
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 .رفتم پارسال آره: ژیال

 .تنهام دست واقعا جااین منم. بیای میشم خوشحال! خوب چه -

 :زد لبخندی ژیال

 ؟بیام کی از. مرسی -

 .خواستی هروقت -

 ؟بیام وقت اول فردا -

 !عالیه -

 :گفت همه روبه و شد بلند ژینوس

 .خونه بریم بهتره دیگه. دادیم انجام هم رو ژیال ماموریت، خوردیم مونمچایی، کردیم که رو خریدمون -

 .ژیال پاشو

 همراه و انداخت دوشش روی رو کیفش. شد نمایان اشگونه چال معمول طبق. زد تریعمیق لبخند ژیال

 .رفتند و کردند خداحافظی ژینوس

 !اجازه با. برم هم من بهتره: سامان

 .شماست دست هم ما اجازه -

. بود تادهاف روش ارشیا اسم. کردم نگاه. شد بلند گوشیم صدای که بود گذشته همه رفتن از دقیقه چند یه

 .کردم وصل رو تماس و داشتم برش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 108 

 .جونم ارشی سالم -

 ؟طوریچه، خفته زیبای سالم -

 ؟طوریچه تو. خوبم -

 ؟ایکارهچی امروز، من زیبای لیدی. خوبم منم -

 ؟!امکارهچی رو چی -

 ؟ناهار برای -

 !خونه، نه هم اگر. رستوران کنه دعوتم کسی اگه -

 ؟رستوران بریم -

 ؟دیگه تو مهمون... مم -

 !من مهمون -

 ؟کجا -

 .بینمتمی سبز برگ رستوران دیگه ساعت یک -

 !چشم به ای -

. ختمری خودم واسه چایی یه شدم بلند. نداشتم رو عکس بقیه کردن درست حوصله. کردم قطع رو تلفن

 بازش و درآوردم رو دفترچه کیفم توی از. شد تنگ جونم حامی واسه دلم یهو. شدم خوردن مشغول

 :خوندم هم رو دفترچه نوشته آخرین. شدم شوابسته خیلی؛ برمشمی خودم با میرم هرجا جدیدا. کردم
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 هنوز دارم یاد به رو نگاهش هنوز. نکردم فراموشش هنوز من و گذرهمی حامی توسط نجاتم از ماه سه"

 "!توگوشمه اشمردونه صدای

 .بود عید نزدیک چون! کردیم تکانی خونه که بود نوشته این بعداز دقیقا

 ردهک فکر مامان شاید. کردم گمش، تکونی خونه ریزونی هم به اون تو و بود بسته جونم به دفترچه این

 دوهفته نزدیک، دور ننداختتش داره شکر جای باز. زیرزمین تو بودش گذاشته که ندارم احتیاجش

! اراحتمن عکس یه خاطر به بگم بقیه به کشیدممی خجالت و کردممی گریه شدنش گم خاطر به یواشکی

 امواسه ارشیا. شدم رستوران وارد. نکردم دیر نه. کردم ساعت به نگاه یه. شده پیدا حالمخوش قدرچه

 .شد بلند احترامم به. رفتم سمتش به لبخند با، ببینمش تا کرد بلند دست

 .سالم -

 .سالم -

 : نشستممی که طورهمون

 ؟نکردم که دیر -

 !موقع به کامال؛ نه -

 ؟خوبی -

 ؟!باشی بد و باشه نشسته روبروت زیبا لیدی یه میشه مگه -

 .بود شلوغ رستوران تقریبا، برکردم و دور به نگاه یه. زدم لبخند یه روش به

 .بود شده تنگ واست دلم خیلی: ارشیا
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 : کردم نگاهش قدردانی با

 .منم -

 یکم. کرد نگاه بهم مستقیم. کرد اشچونه اهرم رو دستش کف و گذاشت میز روی رو آرنجش ارشیا

 :شدم معذب

 ؟صورتمه تو چیزی -

 مواسه، گذرهمی هرچی، االن تا فرستادی برام رو عکست بار اولین برای که موقعی از، مهتاب دونیمی -

 ابلوت یه به که وقتی مثل؛ کنم نگاهت طوریهمین هاساعت خوادمی دلم! چرا دونمنمی! میشی ترقشنگ

 حریص یشترب کنممی نگاه بهت هرچی. نمیشم سیر دیدنت از، کنم نگاه بهت منم کنیمی نگاه زیبا نقاشی

 ؟برهنمی خوابم نکنم نگاه عکسات به سیر دل یه تا شبا میشه باورت. دیدنت واسه میشم

 .بگیره غذا سفارش اومد گارسون

 ؟خوریمی چی: ارشیا

 !بخوری تو هرچی -

 .کنی انتخاب تو دارم دوست -

 .کن انتخاب تو پس توام مهمون من -

 دوست چرا دونمنمی. رفت قنج حرفاش واسه دلم. کردم فکر حرفاش به دادمی سفارش داشت ارشیا تا

 تو ور بود میز روی که رو دستام ارشیا. بیارند برامون رو غذا بودیم منتظر. کنه تعریف ازم بازم داشتم

 .کرد نگام خیره و گرفت دستاش
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 ؟کنیمی ازدواج من با، مهتاب -

 .زد ونیمحز لبخند دید رو مکثم وقتی؛ نداشتم رو پیشنهادش انتظار اصال. شد حبس امسینه تو نفس

... مهتاب ولی؛ بشی شوکه داری حق تو دونممی، بود منتظره غیر سوالم دونممی. عجولیم آدم من -

 !من مال. باشی من مال تو دارم دوست

 !بگم چی باید االن دونمنمی من -

 کرد نوازش رو دستام پشت آروم انگشتاش با

 ؟خوبه، بکنی رو فکرات بدم فرصت بهت هفته یک -

 :زدم لبخند

 !خوبه؛ آره -

 .ندونه چیزی کسی نیستیم مطمئن خودمون از تا بذار. نزن حرف کسی با باره این در،فقط -

 .خوبیه فکر -

 .زدیممی قدم و بود قفل دستش تو دستم. رفتیم پارک به رستوران بعدِ

 .فهمیدم خوب رو چیز یه باهمیم که وقت چند این تو مهتاب: ارشیا

 ؟چی -

 .دوخت بهم رو مهربونش نگاه
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 .دارم دوست خیلی -

 رو دستش. شد ارشیا خنده باعث که پایین انداختم رو سرم. کشیدم خجالت حرفش از چرا دونمنمی

 :گفت و طرفم شد خم کمی، باال آورد رو سرم و مچونه زیر گذاشت

 !من زیبای لیدی میشی بامزه خیلی کشیمی خجالت وقتی -

 سر ات رو من. برگردیم دادیم رضایت بالخره زدن قدم کلی از بعد. زدم شرمگین لبخند یه فقط جوابش در

 .رسوند امآتلیه خیابون

 .زد زنگ مامان بود کارم آخرای

 .بیار بگیر راهت سر شیرینی کیلو دو اومدی جان مهتاب -

 ؟!چرا -

 .شام واسه کردم دعوت رو عموتینا امشب -

 ؟پیاز؟ زمینی سیب؟ داریم؟ چی میوه؟ خواینمی ایدیگه چیز -

 ؟مامان نداری کاری. بیاره بخره راه سر بابات گفتم نداشتیم پیاز! برم قربونت نه -

 .نه -

 .خداحافظ -

 . خداحافظ -
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 وت از مامان. کردم سالم بلند. رفتم خونه به و خریدم شیرینی مونخونه نزدیک فروشی ازشیرینی

 مامان به رو و کابینتا رو گذاشتم رو شیرینی جعبه، رفتم خونه آشپز سمت به. داد رو جوابم آشپزخونه

 :کردم

 ؟کنی درست خوایمی چی -

 .پلو زرشک -

 ؟کجاست مهشید -

 !حمومه -

 .میشه دیر؟ نپختی رو مرغ چرا -

 خونه وت پیاز هیچی گفتم بهش دونهمی، داریم مهمون امشب دونهمی! چیکارکنم بابات ازدست دونمنمی -

 حرص دارم ساعته یک. کنممی دق بابات دست از آخر من! نیومده هنوز و نیست خیالش عین؛ نداریم

 .خورممی

 .گیرممی میرم خودم االن. نمیاد هم دیگه ساعت یک تا شناسممی رو بابا این من -

 یلومترک یک، همیشگیش سرعت با هِلک هِلک داره بابا دیدم کوچه سر رسیدم وقتی؛ بیرون رفتم خونه از

 .بیرون کرد ماشین پنجره از رو سرش. لبش رو اومد لبخند دید رو من تا. میاد ساعت در

 ؟میری کجا -

 : گفتم حرص با

 .نیست نیاز دیگه اومدید که حاال. بگیرم پیاز برم گفتم نیومدید شما؛ سالم -
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 :کوبید پیشونیش روی دستش با بابا

 .گیرممی میرم االن خونه برو تو نداره اشکال! رفت یادم وای -

 .کوبیدم زمین روی رو پام حرص با

 ونهخ برید ایدخسته شما. رسهنمی مامان دست به پیاز دیگه روز سه تا دارید شما که سرعت این با -

 .گیرممی خودم

 قتو. برگشتم و خریدم پیاز سوت سه تو منم. رفت خونه سمت به سرعت همون با خواسته خدا از بابا

 عاد مهشید و من که خورد حرص بابا ازدست قدراین مامان. کردیم آماده رو مرغ بدبختی چه با، بود تنگ

 ذریمنگ حق از! واال؟ خورهنمی قُل دلش زمونی هیچ من بابای این چرا دونمنمی من! نکنه سکته کردیممی

 .کردمی تعریف مامان پخت دست از اشهمه عمو زن. بود شده خوشمزه غذا خیلی

 !میشه خوشمزه قدراین همیشه غذاهات که کنیمی چیکار تو دونمنمی من جون فریده -

 :گفتم مهشید به یواشکی

 .خورهمی حرص بابا دست از و سرش باال وایمیسه هیچی -

 :گفت عموم پسر پیمان

 !گفتی چی شنیدم -

 !خیالبی، خونسرد تونهمه! باباتی و بابام لنگه هم تو -

 فتهه کن فکر! نوبرشن اینا خدا به! عمو و بابام اندازه به نه اما؛ هستم خونسرد من خودم جون به: پیمان

 رو ایلشموب بار چند. نیومد کردم صبر چی هر، برسونه رو من بابا بود قرار. داشتم تکواندو مسابقه پیش
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 جواب رو شگوشی بالخره. بزنم زنگ دیگه بار یه گفتم، بود مسابقه شروع به دقیقه پنج. نداد جواب گرفتم

 ؟گفت چی دونیمی بعد داد

 ؟گفت چی -

. روب چیز یه با خودت. بیام رسمنمی بگم خواسممی، بزنم زنگ بهت رفت یادم جان پیمان! ئه: گفت -

 زا قدراین. داشتم تاخیر ربع یه. رفتم آژانس با آخرم، بود دراومده اشکم. خوردمی رو خونم خون مهتاب

 !اومدنمی در خونم زدیمی کارد که شنیدم متلک و حرف هابچه و مربی

 مدیپل کی خان پیمان خب. نداره واسمون چیزی کنی خورد اعصاب از غیر! کنید ول رو بحث این: مهشید

 ؟گیریمی

 !امسال -

 ؟سربازی یا میری دانشگاه -

 !کنکور نه داره دانشگاهی پیش نه، دارم ناناسی این به رشته! دانشگاه معلومه -

 .زدیم خَر قدرچه کنکور برای بگو مارو! حالت به خوش: مهشید

 :گفت بلند صدای با بعد و اتاق تو رفت مهشید. شونخونه برد رو ژینوس مهران اینا عمو رفتن بعداز

 .خورهمی زنگ داره گوشیت مهتاب -

. بود ارشیا. برداشتم کیفم تو از رو گوشی اتاق تو رفتم سریع. برنداشتم کیفم تو از رو گوشیم افتاد یادم

 .کردم وصل رو تماس

 .عزیزم سالم -
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 .زدم زنگ االن تا بار سه؟ نمیدی جواب رو گوشیت چرا سالم: ارشیا

 !عذرتم، دارم برش کیفم تو از بود رفته یادم هم طرفی از. نشنیدم رو صداش داشتیم مهمون؛ ببخشید -

 !شدم نگرانت خیلی آخه. کردم بزرگش زیاد من عزیزم نه -

 :گفت عصبانیت با مهشید که بود گذشته مونمکالمه از دقیقه چهل حدود

 .بِکَپید بگیرید دیگه بسه، ذاریدنمی بخوابم خواممی! زنیدمی فک قدرچه تونجفت بمیرید -

 :گفتم ارشیا به و گرفت خندم! بود خوابیده و کرده پهن رو خوابش= رخته کی مهشید نفهمیدم اصال

 .کنم خداحافظی باید! نداره مصاب عصاب دیگه مهشید -

 ؟دونهمی رو ما جریان مگه -

 !روشنکه گفتم بهش اِ... چیزه... نه... اوم -

 .هش ناراحت ارشیا ترسیدممی. زنممی حرف کی با دونستمی مهشید آخه؛ بگم دروغ بهش شدم مجبور

 .خداحافظ میگم دلم خالف بر اما؛ کنم خداحافظی نمیاد دلم که این با! آهان -

 .خداحافظ عزیزم طورهمین منم -

 .چرخید سمتم به مهشید. کشیدم دراز مهشید کنار و کردم پهن رو خوابم رخته

 !پچ پچ نوع از اونم! زنهنمی حرف قدراین معمولیش دوست با آدم کنممی فکر چی هر -

 .کرد خواستگاری ازم امروز -
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 ؟گفتی چی تو خوب! بود درست حدسم پس -

 .بدم رو جوابش دیگه هفته شد قرار -

 ؟بگی بابا و مامان به خواینمی -

 !بعد، بشیم مطمئن خودمون از اول بذار، ارشیا قول به -

 !دانند خسروان خویش مملکت صالح -

*** 

 :کردم ژیال به رو

 ؟نیست اتگشنه تو، گشنمه من -

 .خیلی چرا -

 ؟خوریمی ساندویچ -

 .اوهوم -

 ؟خوبه همبرگر؟ بگیرم چی -

 .بگیر کنهنمی فرقی -

 .کنیم استراحت ساعتی دو یه تا بذار رو است تعطیل تابلوی تو ساندویچی میرم من تا -
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 بود دهش خراب کیفم زیپ صبح؛ بردارم رو کیفم رفتم منم. کنه آویزون رو تابلو که رفت موقع همون ژیال

 ههم عجله با. بیرون ریخت کیفم محتوای همه، دارم برش تا کیفم به زدم چنگ هوابی. کردم فراموش و

 که رو تیموک. برگشتم و خریدم همبرگر تا دو خیابون سر ساندویچی رفتم. کیف تو ریختم و کردم جمع رو

 انسام که کنیم خوردن به شروع خواستیم. نشستیم روش. کردیم پهن رو استراحت برای بودم آورده

 .کرد تو در الی از رو سرش

 ؟نیستم مزاحم -

 !تو بیا نه -

 با. لیظهغ آرایش و کوتاه مانتوی عاشق ژینوس؛ متفاوته خیلی ژینوس با ژیال رفتار. شد معذب یکم ژیال

 یدسف کرم آرایشش تنها! پوشهمی بلند مانتوی همیشه ژیال اما؛ کنهمی صحبت راحت مخالف جنس

 شهکمی جالتخ بینهمی پسر یه وقتی. نزده ابروهاش به دست ساالش و سن هم همه برخالف، اسکننده

 واهرخ تا دو این که کنممی شک وقتا بعضی؛ باشه داشته پسری دوست ندیدم حاال تا. میشه معذب و

 .نشست کنارمون سامان! باشند

 ؟بگیرم برات برم یا داری خوردن برای چیزی -

 .کرد اشاره دستش تو نایلون به

 .دارم همبرگر شما مثل هم من -

 !خوب چه -

. کردم نگاه سامان به. بود شده سخت براش خوردن غذا و کشیدمی خجالت خیلی. کردم ژیال به نگاهی

 ردمک ژیال به رو بود پر دهنم که این با. گرفت خندم. میزد گاز رو همبرگرش لپی دو نبود خیالش عین
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 طورهچ ببینی و بندازی سامان و من به نگاه یه کافیه فقط؛ بخور رو غذات راحت نباش معذب جان ژیال -

 .کنیممی خفه رو خودمون داریم

 شروع پر دهن همون با بود شده متوجه تازه که سامان. زدم همبرگر به بزرگ گاز یه. دادم قورت رو ملقمه

 .داد قورت رو شلقمه. بیرون پرید دهنش از غذا تکه چند که خندیدن کرد

 .خوردنه غذا دارهنمی بر خجالت که جایی تنها -

 لگ بازیش مسخره سامان غذا خوردن از بعد. زد همبرگرش به کوچولو گاز یه. زد شرمگینی لبخند ژیال

. زد فک هی و نخورد تکون جاش از سامان اما؛ بخوابیم کمی خواستیممی مثال. خندوندمی رو ما و بود کرده

 .کردیم شروع رو کارمون دوباره و شد عصر

*** 

 بندازم حامی عکس به نگاه یه اول گفتم خودم پیش. برداشتم کیفم تو از رو دفترچه خونه رسیدم وقتی

 ریختم رو کیفم. نبود زدم ورق هرچی، نبود حامی عکس اما؛ کردم باز رو دفترچه. کمد تو ذارمشمی بعد

 که قعیمو؛ باشه افتاده آتلیه تو شاید کردم فکر خودم با. نکردم پیداش. گشتمرو وسایال توی و بیرون

 .شدم خیالشبی جاستاون حتما اینکه امید به. بیرون ریخت کیفم وسایل

*** 

 شده آب نگارا نبود گشتم چی هر. کنم پیدا رو حامی عکس باید نیومده کسی تا. آتلیه رفتم زود خیلی صبح

 یدهد ژیال شاید که بود این به امیدم همه. بود فایدهبی ولی؛ گشتم خیلی. کردم بُغض، زمین تو رفته

 .بیاد ژیال تا کردم صبر. باشتش

 ؟نکردی پیدا عکس یه تو ژیال -
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 .بود افتاده در الی. بود هامشتری یه مال 4 در 3 عکس یه چرا -

 .میشه ماشین سوار داره که آقایی یه 02 در51 عکس نه -

 .ندیدم چیزی چنین نه...نه -

 آب لیوان یه. نمیشد ژیال جلوی اما؛ کنم گریه خواستمی دلم، دادمش دست از دوباره شدم ناراحت خیلی

 که ودنب ولی؛ زمین زیر حتی؛ کردم رو زیرو رو جا همه برگشتم خونه به وقتی. بدم فرو رو بغضم تا خوردم

 قدرچ دونمنمی کردن گریه کردم شروع. کشیدم دراز اتاق تو رفتم نخوردم شام، درد سر بهونه به. نبود

 رو ماست. داشتم احتیاج بهش االن قدرچه. بود ارشیا، کردم نگاه خورهمی زنگ تلفنم دیدم که بود گذشته

 :کردم وصل

 .سالم -

 ؟خوبی سالم -

 .خوبم اوهوم -

 ؟کردی گریه؟ گرفته صدات چرا -

- ... 

 ؟چرا -

 .کردم گمش داشتم ارزش با چیز یه -

 .خرممی واست رو لنگش بوده چیزی طالیی اگه -
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 .کردم گمش حاال، کردممی پر رو دلتنگیام باهاش که بود دوست یه از عکس یه نبود طال نه؛ نه -

 .متاسفم -

 قرار. داشتم رو ارشیا که بود خوب چه. شد فراموشم حامی کل به که زد حرف باهام ارشیا قدراین

 .تفریح بریم هم با کار از بعد فردا گذاشتیم

 :شدم ماشین سوار

 ؟بریم کجا خب -

 .سالم -

 .سالم ببخشید! آخ -

 ؟چطوره پوشیده سر شهربازی -

 !عالی -

 .میاد بهت خیلی لب رژ این. شدی العاده فوق امروز، من زیبای لیدی -

 امروز. کرد تعریف ازم اومد خوشم دلم ته اما؛ کشیدم خجالت زد رو حرفش رک قدراین کهاین از یکم

 .کردم استفاده مهشید لبای رژ از، نداشتم جیغ لب رژ خودم. زدم جیغ لب رژ یه دیگه روزهای برخالف

 اشینم از خواستم. کرد پارک بازی شهره پارکینگ توی. زدم لبخند فقط جوابش در! قرمز به مایل نارنجی

 .گرفت رو دستم که شم پیاده

 ؟!مهتاب -
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 براش مدل که اونایی از لبخند یه. کرد نگاه بهم مهربونش نگاه با. کردم سمتش رو روم و نشستم جام سر

 :گفت آروم و نشست لباش روی رفتمی ضعف

 !منتظرم. گذشت هفته یک -

 :انداختم زیر رو سرم

 ...هستی خوبی پسر تو خوب -

 ؟مثبت جواب... یعنی... جمله این -

 .زدم لبخند فقط

 !ببند رو چشمات، مچکرم! من خدای وای -

 ؟!چی برای -

 !ببند -

 باز عسری رو چشمام. کردم حس مگونه رو رو لباش نرمی که بود نرسیده ثانیه به هنوز. بستم رو چشمام

 .میزد واردیوانه قلبم. کردم جور و جمع رو خودم یهو. زد لبخند و کرد باز رو چشماش من با زمانهم، کردم

 : گفت متعجب. رفت هم توی اخمام ناخودآگاه. بود جوری یه برام ارشیا عمل این

 ؟شد چی -

 .باشیم داشته رفتارا این از نیست بینمون چیزی تا ندارم دوست من -

 :گفت ناراحتی با ارشیا
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 شدی خوشگل خیلی امروز هم دادی مثبت جواب هم آخه. نداشتم قصدی من ببخشید؟ شدی ناراحت -

 !خواممی معذرت. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 .بود فایدهبی ولی؛ کنم باز رو اخمام کردم سعی

 !هضمه قابل غیر برام. بود نبوسیده رو من مهران و بابام از غیر به مذکری هیچ االن تا راستش -

 :زد پررنگی لبخند

 .بودم من نفر اولین پس. شنوممی رو این حالمخوش خیلی -

 بود االب قلبم ضربان. اومد خوشم هم کمی بلکه؛ نیومد بدم تنها نه. نیومد بدم زیاد حرفش از چرا دونمنمی

 :گفتم جوابش در داغ بدنم و

 ؟بریم -

 : زد لبخند

 .بریم -

 سهــو بـ یه دستم پشت و آورد باال رو دستش همون. بود دستش توی دستم، شدیم برقی پله سوار

 :کرد نگاه بهم چشم تو چشم. کردم اخم باز ولی؛ ناشناخته، بود حسی یه دلم ته. کاشت

 دیونه رو آدم چشمات خط اون. نیست خودم دست حرکاتم واقعا. شدی خوشگل خیلی واقعا امروز -

 کنهمی

 .شدم خونه وارد. بودم حال سر اما؛ بودم خسته کهاین با شب آخر. خوردیم جاهمون رستوران تو رو شام

 .کشیدم دراز و کردم پهن رو خوابمرخت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 124 

*** 

 ؟اومدی کی: مهشید

 !االن همین -

 ؟نگفتی رو ارشیا اینا مامان به هنوز -

 .نه -

 ؟اینا روشنک خونه میری بودی گفته مامان به -

 ؟طورچه، آره -

 ؟ندادی رو جوابش هنوز. میاد شب آخر روشنک خونه رفته گفت مامان. گرفتمی رو سراغت بابا -

 .گفتم امشب! چرا -

 .بگی مامان به رو قضیه تونیمی پس -

 فتگ کرد مخالفت چرا دونمنمی. ذارممی میون در مخانواده با رو خواستگاریش جریان گفتم ارشیا به -

 .زوده هنوز

 .بهتره بگید زودتر چه هر! ازدواجه؟ کنه کارچی خوادمی مگه؟ زود -

 .بخیر شب، دونمنمی-

 .بخیر شب -
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 با منم .کردممی فکر بود افتاده امشب که اتفاقاتی به. نیومد چشمام به خواب من اما؛ برد خوابش مهشید

 ما هب بار یه؟ شکلیه چه ارشیا میگه بهم مهشید همیشه. بفهمم رو ارشیا تونمنمی و موافقم مهشید

 مخواست خودم اگر یا کنهمی مخالفت بده بهم عکسات از عکس یه میگم ارشیا به هربار! بده نشونش

 باید مدوننمی. میاره بهونه کنم آشنات امخانواده با بیا میگم هم هروقت. کرده ممانعت بگیرم عکس ازش

 کردهن تجربه رو حس این حاال تا. داد قلقلک رو دلم ته کسی انگار. افتادم اشــوسه بـ یاد. کنم کارچی

 .برد خوابم لب بر خنده و شیرین حس این با. بودم

 فیلم درحال یا، گرفته رونق عروسیا بازار. شده شلوغ خیلی سرم جوش و جنب به همه و عیده نزدیک

 و فتوشاپ و عکس برای آتلیه تو یا. کنیممی کار وقت دیر تا ژیال با همین واسه. گرفتن عکس یا گرفتنیم

 هرانم دست داریم برداری فیلم هروقت البته؛ داماد و عروس برداری فیلم برای باغا و تاالرا تو یا، میکس

 .کمک بیاد ــوسه بـمی هم رو

 که هم مویی ذره یه همون، بلندتر روسریاش. شد هم گشاد، بودنش بلند بر عالوه مانتوهاش ژیال جدیدا

 :گفتم بهش. نیاد بیرون مواظبه خیلی داشت بیرون

 ؟!شدن ریختی این مانتوهات چرا! برعکسه تو از، میره آب مانتوهاشون روز به روز مردم ژیال -

 :شد مشخص اشگونه چال که زد لبخند یه

 .مانتوام مدل این عاشق -

 بعد !دیگه میشد همین جوابش معنی، واقع در... یعنی خب؛ شم خفه دادم ترجیح. زدم لبخندی جوابش در

 :کردم رو ژیال به که بود ناهار خوردن از

 کنم تهیه لباس نکردم وقت هنوز من و مهرانه عروسی اسفند پنج و بیست! وای -
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 ؟پنجم و بیست تا مونده دیگه روز چند. طورهمین منم! میگی راست ئه: ژیال

 !دیگه روز پونزده -

 !گذرهمی تند تند روزا قدرچه وای -

 ؟!خرید بریم کنیم تعطیل زودتر امروز موافقی -

 !داره کار خیلی خدا بنده، خونه برم زودتر امروز دادم قول مامان به -

 !خرید برم تونمنمی دیگه، خرید نرم امروز اگه که من -

 .کرد فکر کمی خودش با ژیال

 که وصخصبه. کنم کمک بهش نتونستم اصال امسال! مامانم بیچاره. بزنم زنگ مامان به بهتره... منم -

 .داره هم رو ژینوس عروسی کارای

 .کنیمنمی قبول کار دیگه امروز از -

 .کنیمنمی قبول کار اسهفته یک االن! وا-

 سه یه. بدیم تحویل باید هست جور هر رو قبلیا کار فقط! کلیه منظورم. بود برداری فیلم مال اون نه -

 هم دبع. بگیرند تحویل بیان زنممی زنگ بهشون شد آماده. میشه تموم کنیم کار وقت دیر تا رو روزی

 ؟خوبه. عید بعد تا تعطیل

 .کشیممی نفس یه هم خودمون؛ آره -

 کنیم آماده رو خودمون عروسی برا باید تازه. بکشیم نفس بشه نکنم فکر -
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 :گفت ناراحتی با ژیال

 !نه -

 رنگ اپورتس یه. بود زانوم باالی تا بلندیش که برداشتم دکلته یقه پیراهن یه من. خرید رفتیم هم با عصر

، ورگیپ و حریر مخلوط. بود پاهاش تاروی که برداشت بلند پیراهن یه هم ژیال. خریدم زیرش برای هم پا

 یقه بگی همیش و بود شده پوشیده حریر با زیرش که بود دکلته گیپور اشیقه. داشت بلند حریر آستینای

 !اومدمی بهش خیلی. بود دوزی سنگ شسینه تو. بود بسته

 ؟کنیمی دعوت عروسی واسه تو رو سامان مهتاب: ژیال

 .عروس خواهر باشی تو که یکی، داماد خواهر باشم من که یکی! اسجانبه دو دوست! مسلمه -

 :زد قشنگ لبخند یه

 .اکی -

 با، همراه عنوان به ژیال. کرد اجاره کوچیک باغ یه عروسیش واسه مهران. رسید فرا مهران عروسی

 آرایشگاه یه به مهشید و من؛ نبود بزرگی جای و بود کوچک آرایشگاه چون؛ رفت آرایشگاه به خواهرش

 یومدهن هنوز داماد و عروس. شدیم باغ وارد. برگردیم آرش با شد تموم کارمون وقتی شد قرار. رفتیم دیگه

 بولق چون؛ شدم حالخوش خیلی. دیدم رو ارشیا بیرون اومدم اتاق از و کردم تنم رو لباسم وقتی. بودند

 رفتم ،نکنم معرفیش کسی به کهاین اونم. اومد شرط یه به که کردم اصرار بهش قدراین. بیاد کردنمی

 .کرد بهم خریدارانه نگاه یه. دادم سالم و پیشش

 !شدی خوشگل خیلی -
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 همب و کاشت نرم ــوسه بـ یه لبم روی. نداشت دید جمع به که خلوت گوشه یه بردم و گرفت و دستم

 کار ازب، نمیاد خوشم دونستمی کهاین با. شدم ناراحت دستش از. نه یا شدم ناراحت ببینه تا کرد نگاه

 .انداخت زیر رو سرش ناراحت. کردمی رو خودش

 ...آخه. کنم ناراحتت خواستمنمی. خواممی معذرت -

 !کن فراموشش -

 تمخواس! نیست بشو آدم واقعا. کردم تعجب حرکتش از. بوسید رو امگونه سریع. زد خوشگل لبخند یه

 یجلو سختی به. گرفت مخنده که بود بامزه و شیرین، لباش رو شیطونِ لبخند قدراین اما؛ کنم اخم

 .گذاشتم اشــوسه بـ جای روی رو دستم آرومی به. گرفتم رو مخنده

 ؟بگیرم ازت عکس یه میدی اجازه: ارشیا

. یستن بد کردن اذیت یکم. اومد لبم رو لبخند. نیفتاده اتفاقی هیچ انگار، نمیاره خودش رو به اصال خیر

 !کردم کوچولو اخم یه، بشه آدم باید

 .نه -

 !من جون! خانومی -

 .نه -

 !بمیره تن این -

 !نکنه خدا -

 ؟باشه -
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 .خب خیلی -

 بـ ور دستم دو هر پشت و گرفت دستاش تو رو دستام دوتا. گرفت ازم عکس تا چند و درآورد رو گوشیش

 :گفت چشمک یه همراه. زد ــوسه

 ؟بریم -

 .بریم -

 بهش. رفتم سامان سمت به و کردم خواهی عذر ارشیا از. اومده سامان دیدم. جامون سر برگشتیم

 هب تغییری هیچ بدون. آوردنمی باال رو سرش اصال و کردمی نگاه رو زمین روی سامان. گفتم خوشامد

 باز باهاش رو صحبت سر. نشستم کنارش رو ایدقیقه چند احترام برای. دادمی رو من جواب خودش

. بود وتخل باغ هنوز. میز به بود دوخته چشم فقط؛ ننداخت من به فاصله این تو نگاهم نیم یه حتی. کردم

 و کردم خواهی معذرت سامان از. شد پخش توپ آهنگ یه، بیاند مهمونا همه کشیدمی طول ساعتی یک

 یه. دمکر نگاه بهش دقت با. رقصیدن کردیم شروع. برقصیم هم با کردم خواهش ازش. ارشیا سمت رفتم

 ترجذاب باعث و اومدمی بهش خیلی. بود تنش روشن طوسی جذب پیراهن یه با دودی شلوار و کت

 هک رنگش خرمایی و ـختـ لـ موهای کوچک حرکت هر با رقصیدن موقع. بود شده طوسیش چشمای شدن

 داشت بدجور ارشیا جدیدا! شیرینش و سرد عطر بوی خصوصبه، بردمی رو آدم دل، اومد می در حرکت به

 زا دونمنمی. شد ایجاد صدام تو خاص ایعشوه ناخودآگاه. رفت ضعف شواسه دلم. کردمی باز جا دلم تو

 از پر و شدم دگرگون طوراین ارشیا ظاهر و تیپ دیدن با بود چیزی هر از، دونمنمی... یا بود هیجان سر

 :گفتم! آشوب

 !شدی تیپ خوش خیلی -
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 :داد تحویلم عریض لبخند یه

 .دونممی -

 .شد سوراخ ازون الیه کنم فکر، کشته رو من نفست به اعتماد -

 .اومدیم بیرون پیست از. رقصیدیم هم با دقیقه پنج حدود. خندید بلند

 .موندم رو االن تا تو خاطر به فقط؛ برم باید اومده پیش برام مشکلی یه جان مهتاب: ارشیا

 ؟بری خوایمی کجا! اومدی نیست ساعت یک -

 .بود تو دیدن برای فقط و فقط؛ اومدم که اینم واجبه کارم! برم مجبورم عزیزم -

 .شد ناراحت دید رو ناراحتیم وقتی. کردم سکوت جوابش در

 ؟برم میدی اجازه، خانومی -

 :نشه بغضم متوجه کردم سعی

 .باشه -

. ددا حرکت و ماشین و زد واسم خداحافظی عنوان به بوق یه شد ماشینش سوار. رفتم باهاش باغ دم تا

 خودش مهشید. بودند شادی در غرق همه. رسید داماد و عروس ماشین که بودم نرفته کنار باغ در از هنوز

 رو داماد و عروس، بقیه و مهشید و مامان گرفتم ازش رو دوربین. گرفتن فیلم کرد شروع. رسوند رو

 کنارم مهشید. کردم خاموش رو دوربین نشستند شون جایگاه تو داماد و عروس وقتی. کردند همراهی

 :گفت آروم. بود ایستاده
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 ؟نبود ارشیا احیانا؟ رقصیدی باهاش که بود کی پسره اون مهتاب -

 اچارن به بدم مهشید به نداشتم جوابی من ولی؛ نکنم معرفیش بود گرفته قول ارشیا که جاییاون از

 :گفتم رو راستش

 .بود خودش چرا -

 :کرد تعجب خیلی مهشید

 .دبو موقعیت بهترین که االن؟ کنی معرفیش خونواده به واینستاد چرا؟ رفت زودی این به چرا پس -

 تو دونهنمی درضمن! زوده معرفی برای داره اعتقاد هنوز ولی؛ بره مجبوره داره واجب کار یه گفت -

 .دونیمی

 .بودند اومده مهمونا همه. بود شده پر باغ. داد نشون انداختن باال شونه با رو تعجبش نهایت مهشید

 دش تموم آهنگ تا ژیال. باشند پیست تو جوونا همه بود شده باعث که خوندمی شاد آهنگ یه خواننده

 دل دزیا ارشیا خاطر به. رقصیدم آهنگ یه و مهشید به دادم رو دوربین هم من. نشست صندلی یه رو رفت

 رو نگاهم. قصهبر سیر دل یه بود ونتونسته گرفتمی فیلم مهشید. نشستم ژیال کنار رفتم. نداشتم دماغ و

 میز روی ثابت نگاهش. افتاد سامان به چشمم. باشند نداشته کسری و کم مهمونا که چرخوندم تادور دور

 :گفتم ژیال روبه هم به. بود خورده گره حسابی ابروهاش. بود

 ؟!طوریهاین چرا؟ چشه این -

 ؟کی: ژیال

 .کرد نگاه من نگاه مسیر وبه
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 ؟میگی رو سامان -

 .آره -

 :انداخت باال رو هاششونه

 .دونمنمی -

 .باشه نیومده پیش مشکلی براش موقع یه؟ چشه ببینم -

 .اومد ارمکن مهشید موقع همون

 .نمیشه برقصم برم خواممی االن تا موقع اون. بگیر رو دوربین این تو بیا مهتاب -

 !بعد کن صبر دقیقه پنج یه. کاردارم االن جان مهشید -

 !منتظره داره ـناه گـ بچه برم، برقصه باهام خوادمی بیچاره آرش؛ خواهری نه -

 :کردم ژیال به رو. رفت و دستم داد رو دوربین کنم اعالم رو موافقتم من کهاین بدون و

 .چیه مشکلش ببین برو تو. اومد پیش کار برام من -

 .نمیشه روم من؛ نه -

 !شهچ ببین برو زشته. جااین اومده ما خاطر به سامان. مهمان اون، میزبانیم ما؟! چیه دیگه نمیشه روم -

 تقریبا تیپ. بود پایین سرش هنوز. انداختم سامان به نگاه یه. رفت سامان سمت به و شد بلند اجبار با

 شکف یه همراه به. تیره آبی جین شلوار یه با بود تنش روشن خاکی ساده پیراهن یه. بود زده ایساده

 با. رسیدمی نظر به ترمشکی شب تو مشکیش موهای. بود زده شونه طرف یه هم رو موهاش. اسپرت
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 لمفی کلی از بعد. رفتم بابا و مامان طرف به. بود زیبا سادگی درکمال اما؛ بود ساده چیزش همه کهاین

 شد رارق که افتاد یادم. نکردم پیداش اما؛ گشتم دنبالش چشم با. نبود ژیال ولی؛ جام سر اومدم گرفتن

 ؟زد غیبش کجا پسره این! وا. نبود هم سامان. کردم نگاه سامان میز طرف به. کنه سوال سامان از بره

 سر وبارهد که کشید طول ربعی یک. بگیرم فیلم تا شدم بلند جام از دوباره، رفتن پیست به داماد و عروس

 :گفتم بهش. میاد من سمت به لبش روی لبخندی با سامان دیدم. برگشتم جام

 ؟زد غیبت کجا دفعه یه تو -

 کردمی نگاه رو زمین روی که طورهمون

 .بیام و بدم انجامش رفتم، اومد پیش برام واجبی کار یه -

 .بشین بیا -

 ؟خانوم ژیال به میدی رو این. دارم خواهشی یه فقط باشه -

 با. کریممچ شما خرید از بود شده نوشته روش سبز با که بود رنگ سفید نایلون یه کردم نگاه دستش به

 : گفت. کردم نگاه بهش تعجب

 !لطفا االن همین -

 :گرفتم ازش رو نایلون

 .باشه -

؟ رفته جاک یعنی. ندیدنش گفتنمی گرفتممی رو سراغش هرکس از. کنم پیدا رو ژیال تا رفتم شدم بلند

 : گفتم. دیدم رو عموش دختر
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 ؟ندیدی رو ژیال -

 .بود کن رخت تو چرا -

 .گرفت حرصم. بود نشسته جااون ریلکس خیلی ژیال. رفتم کن رخت سمت به

 ؟کنیمی چیکار جااین ساعته یک هست معلوم -

 :زد لبخندی

 !جااین اومدم شدم خسته صدا سرو از -

 :گرفتم سمتش به رو نایلون

 !تو به بدمش داد سامان رو این بیا -

 :گفت حالیخوش با و شد بلند ازجاش شتاب با

 ؟!داد بهت سامان رو این؟! جدی -

 :بودم مونده خیره بهش تعجب زور از

 .آره -

. آورد در و بود شده کار روش و بود زیبا خیلی که پیرهنش رنگهم شال یه. کرد باز رو نایلون در سریع

 باز دهنم. داد شال زیر رو رنگش خرمایی موهای. کرد مرتبش و ایستاد آیینه جلوی. انداخت سرش روی

 :نیاوردم طاقت آخر. کردممی نگاه کاراش به. نبودم بستنش به قادر! بود مونده

 ؟کنی شونمخفی شال این زیر خوایمی حاال، دادی رو موهات کردن شینیون پول همه این ژیال -
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 :شد خیره بهم عسلیش چشمای با و زد خوشگلی لبخند یه

 .ترمراحت طوریاین، بودم معذب خیلی جوریاون -

 .نداشت جا شدن گشاد واسه چشمام دیگه

 ؟!اسچیکاره وسط این سامان وقتاون -

 :کرد مِن مِن و شد هول یکم

 !هیچی -

 :زدم فریاد ناخودآگاه

 ؟هیچی -

 !هیس -

 .آوردم پایین رو صدام وُلم

 بعد. هزد تونغیب تونجفت بینممی اومدم وقتی. بزنی حرف باهاش بری شد قرار. بود عصبانی سامان -

 وقتاون بوده منتظرشون کن تورخت هم خانوم نگو و میشه پیداشون دست به نایلون سامان جناب

 ؟!کنم باور نداری انتظار؟ هیچی

 .گذاشت دماغش نوک روی رو اشاشاره انگشت

 ؟نبرد بو که کسی تو غیراز... اِم. شنوهمی یکی یهو هیس -

 :خوردن تکون کرد شروع شدیدا شاخکام
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 ؟چیه جریان خب. نبرد بو کسی نه -

 :بده نشون آروم رو خودش کرد سعی

 ؟جریانی چه! جریان -

 :زدم سینه به دست

 .نشه خبردار موضوع این از کسی نمیدم قول اما؛ بقیه پیش برم من -

 : ترسید حسابی ژیال

 .دممی توضیح تواسه االن کن صبر لحظه یه. جان مهتاب -

 .برگشتم سمتش به لبخند با

 .شنوممی خب! شد حاال -

 شدم جبورم. بودند نشسته کنارش نفر چند. عصبانیه چرا ببینم که پیشش رفتم وقتی راستش... م اِ -

 ...ام... ترراحت تا گوشه یه رفتیم. کنم صداش

 ؟ خب -

 ...سامان با زدن حرف... ام... شناسیمی رو من که تو -

 ؟خب! سخته تواسه مذکر جنس چی هر با سامان با تنها نه -

 ام فامیل تو گفت کردمی نگاه رو زمین که اونم... ام؟... ناراحتید چرا پرسیدم ازش بدبختی هزار با -

 مگفت. معذبم همین واسه. باشن قاطی مرد و زن کشهنمی غیرتمون. جداست مردونه زنونه مون عروسیا
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 من شراست گفت بعد کرد مِن مِن یکم. نشستند ترامُسن که سمت اون برید شیدمی اذیت دونیدمی اگه

 من .رقصیدمی نامحرم و محرم جلوی راحت و نیست سرتون چیزی شما که میشم اذیت این از، بیشتر

 و رس ژیالی اون دارم دوست. کنممی صحبت باهاتون رک ببخشید. باشید بقیه مثل شما ندارم دوست

 خوب فتمگ بهش. کشیدم خجالت خیلی، مهتاب دونیمی... خب. ببینم رو بینممی آتلیه توی که سنگینی

 مثال؛ ندکنمی ممسخره فامیل و میشه زشت. نمیاد لباسم به چون کنم سرم طوریهمین روسری یه اگه من

 همین نیدبدو قابل اگه گفت اونم. بود مسخره خیلی توجیحم که دونممی. بکنم رو کارم توجیح خواستممی

 ؟کردم قبول کردم اشتباه نظرت به. میام گیرممی بخوره لباستون به که چیزی یه میرم االن

 .دونمنمی یعنی؛ نه -

 ور من کس هیچ که جایی یه میرم گفتم بهش. نذارم کنار رو حجابم عمرم آخر تا دیگه دادم قول بهش -

 .بیارید رو لباسم ست روسری و بیایید شما تا نبینه

 ؟کرد زورت مگه؟ دادی قول بهش چرا -

 .بودم موافق حرفش با قلبا خودمم چون؛ نه -

 :زد شیرین لبخند یه ژیال

 چیزی هک کسی به مهتاب! همین. کردم عمل قولم به منم بیرون رفت. بود حالخوش. نبود عصبانی دیگه -

 .نمکمی خواهش. کنندمی مسخره خجالتم این خاطر به رو من قدرچه فامیل دخترهای که دونیمی؟ نمیگی

 !اَه اَه .بیرون بریم پاشو. ببرم رو یَخ دوتا شما شور مرده اما؛ نمیگم چیزی کسی به! راحت خیالت؛ نه -

 : آوردن در رو اداش کردم شروع
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 !هه، شدم خسته صدا سرو از -

 برق ولی؛ بشه سرخ خجالت از ژیال شد باعث که انداخت ژیال به خریدارانه نگاه یه سامان. رفتیم بیرون

 .زدمی موج سامان صورت تو پیروزی

 .مرفتی خونه به و کردیم خداحافظی. کردیم بدرقه شونخونه در تا رو داماد و عروس بود صبح سه ساعت

*** 

. کنیم آماده رو شون عروسی فیلم و آتلیه بیایم ژیال با شد قرار. گذرهمی مهران عروسی از روز دو

 رفتیم هم با هم بعد و نموندیم جااون بیشتر ظهر تا. بدیم تحویلشون عید اول روز خواستیممی

 رو موش انگار. شد پیدا سامان کله و سر موقع همون. دادیم سفارش ساندویچ یه هرکدوم، ساندویچی

 :پرسید و نشست کنارمون اومد. بودند زده آتیش

 ؟دادید سفارش چی -

 :گفتم

 .بندری -

 :زد داد جاهمون از

 !بندری یه منم برای آقا -

 ؟نفهمیدم زودتر من چرا واقعا. بودم ژیال به سامان نگاه متوجه خوردیممی رو غذامون داشتیم تا

 .گرفتم رو ژیال دست بیرون اومدیم که ساندویچی از
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 .ندارم مانتو عیدم برای؟ خرید بریم هم با میای -

 .ندارم کفش هم من. خرید برم خواستممی اتفاقا -

 :کردم سامان روبه

 .خداحافظ ریممی داریم ما دیگه خب -

 .برسونمتون تونممی برید خواستید هرجا، اومدم ماشین با: سامان

 .برس کارت به برو تو. میشی اذیت خرید بریم خواهیممی ما ولی؛ ممنون خیلی لطفت از -

 برید خواستید جا هر. باشه بهتر کاریبی از کنم فکر باشه هرچی، کارمبی امروز؟! حرفیه چه این بابا نه -

 .رسونمتونمی

 .شدیم پیاده و داشت نگه پاساژ یه دم. رنگ مشکی پارس پژو یه، شدیم ماشینش سوار

 .میام کنم پارک رو ماشین من پاساژ تو برید شما: سامان

 تو .رسوند بهمون رو خودش سامانم که دیدیم رو اول طبقه هایمغازه از تا چند تقریبا. شدیم پاساژ وارد

 مانتوی هی مغازه اولین تو. دوم طبقه رفتیم برقی پله با. نشد پیدا کنه جلب رو نظرمون که چیزی اول طبقه

 کردم روپ. داشت کمرش دور مانندطالیی زنجیر کمربند یه که قرمز کوتاه مانتوی یه. دیدم قشنگ خیلی

. مندار سال رنگ به کاری. میشد ست مانتو با که خریدم هم رنگ خوش ساپورت یه. اومدمی بهم خیلی

 به وبخ خیلی، کردم خودم به آیینه تو نگاه یه. کنم انتخاب رو میاد بهم که رنگی اون دارم دوست بیشتر

 اسم ادآوریی با. کنهمی ذوق خیلی حتما؟ میگه چی ببینه مانتو این با رو من ارشیا اگه. بود نشسته تنم

 غازهم از و کردم حساب رو ساپورت و مانتو بیرون اومدم پرو اتاق از. شد آب قند کیلو کیلو دلم تو ارشیا
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 گاهن یه. بکنه رو خریدش خودش واسه بره هرکس نشه تلف وقتمون کهاین واسه شد قرار. بیرون اومدم

 تداش بودو ایستاده نزدیکش هم سامان وایساده فروشی روسری یه دم. دیدم رو ژیال انداختم اطراف به

 برص. بود زیر سرش و بود انداخته گل لپاش قدراین ژیال که گفتمی چی دونمنمی. میزد حرف ژیال با

 .رفتم ژیال پیش. رفت بیرون پاساژ از زد رو حرفش وقتی سامان. شه تموم شون صحبت تا کردم

 ؟بخری خوایمی چی -

 ؟میاد بهم بپوشم اینا از من اگه نظرت به -

 !شد خارج اشکاسه از کامل چشمام. کرد اشاره مانکن تن ملی چادر به

 ؟بخری چادر خواهیمی -

 !نه یا میاد بهم ببینم بپوشم رو یکیش مغازه داخل بریم بیا -

 رزی که رو روسریش بودند زده دیوار به که ایآینه تو. کرد سرش ژیال و آورد براش ملی چادر یه دارمغازه

 .کرد رو بهم. کرد صاف رو بود شده چروک چادر

 ؟میاد بهم -

 ثبتم عالمت سر با فقط. بود شده ناز خیلی نگذریم حق از ولی؛ بودم شده خفه که بودم بهت تو قدری به

 :زد گشاد لبخند یه. دادم

 .دارممی بر رو همین آقا -

 !خرید رو چادر، خرید

 ؟کنی سرت چادر خوایمی -
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 :داد باال رو اششونه راحت خیلی

 ؟چیه مشکلش؛ آره -

 !نداره مشکلی نه، هیچی -

 :خندید ژیال. خریدم مانتوم ست روسری یه منم. نداشت بر سرش از رو چادر دیگه

 ؟کنی بازی رو شمر نقش تعزیه تو خوایمی! هه هه -

 !کوفت -

 چپ چپ دار مغازه. خنده زیر زدیم هم با و گرفت خندم خودمم. بود اون با حق. کردم خریدام به نگاه یه

 و الک تا چند آرایشی لوازم ازمغازه. اومدیم بیرون مغازه از و زیر انداختیم رو سرمون که کرد نگاه بهمون

 هب مون نگاه. بیرون زدیم پاساژ از خرید کفش ژیال کهاین از بعد. خریدم جیغ هایرنگ با رژلب تا چند

 که سنگی با داشت و بود داد تکیه ماشینش به و شلوارش جیب تو بود کرده رو دستاش. افتاد سامان

 :گفتم. کردمی بازی بود پاش جلوی

 .شدی معطل و زحمت تو افتادی ما خاطر به ببخشید -

 کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش امجمله گفتن با

 .کنممی خواهش نه -

 : تگف آروم. اومد لبش روی عریض لبخند یه. چرخید ژیال سمت به نگاهش جمله این گفتن با زمانهم و

 .میاد بهتون خیلی چادر -
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 شلب روی لبخند همون با هم سامان. کردن بازی شالش پر با کرد شروع و شد سرخ معمول طبق هم ژیال

 شینما بدنه روی راستش دست با و بود کرده فرو شلوارش جیب توی رو چپش دست و بود پایین سرش

 :کردم مصلحتی سرفه یه. بود گرفته ضرب

 ؟وایسیم جااین شکل همین به باید کی تا -

 :گفت و شد هول. اومد خودش به سامان

 .بریم تا بشینید بفرمایید -

 تو .کردم نگاهش شم پیاده خواستم وقتی. رو من بعد و رسوند رو اون اول د.بو ترنزدیک اینا ژیال خونه

 .بود فکر

 !باشی داشته خوبی سال. مبارک عیدت پیشاپیش. بینمنمی رو همدیگه عید بعداز تا خب -

 .باشی داشته شادی با توام خوب سالی امیدوارم. مبارک پیشاپیش هم شما عید -

 رشس به خداحافظی عالمت به رو دستش سامانم. کردم بلند خداحافظی عنوان به رو دستم و شدم پیاده

 :گفتم دلم تو کردم نگاه ماشینش رفتن به. رفت و زد بوق یه کرد دور بعد و نزدیک

 !رفتید دست از هم دوتا شما -

*** 

 ومر روبه ارشیا. زدیم قدم پارک تو هم با. رفتیم گردش به جاری سال تو بار آخرین برای ارشیا با امروز

 :ایستاد

 !دلتنگتم االن همین از! کنم چیکار نبینمت قراره که روز چند این دونمنمی... مهتاب -
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 هم با یا نموخونه بیای تونستیمی آرش مثل هم تو االن، کنم معرفیت بابا و مامان به بودی گذاشته اگه -

 .بیرون بریم

 !زوده االن، میگم بازم و گفتم بار هر هم من. زدیم حرف هم با باره این در بارها ما مهتاب -

 !زوده میگی باز. مطمئنیم دیگه هم عالقه از ماهه سه. دوستیم هم با ماهه چهار؟! زوده -

 .دونیمی رو من شرایط که تو جان مهتاب -

 ؟ایران بیان دارن تصمیم اصال؟ دونندمی اونا اصال؟ داری دوست رو من گفتی مادرت و پدر به تو -

 و دش خیره چشمام تو و طرفم شد خم کمی، گرفت دستاش توی رو دستام. شد نزدیک بهم قدم یه ارشیا

 :گفت صدا و لحن ترینمهربون با

 خیلی وت. بده کارهاش به سامونی و سر یه باید. بیاد کنه ول جوریهمین رو شرکتش تونهنمی من بابای -

 ؟مهتاب. نیست که بغل همین، انگلیسند اونا بابا! عجولی

- ... 

 ؟قهری -

- ... 

 ؟میاد دلت؟ خانومی -

 .خونه بریم بهتره -

 ؟آشتی، دیگه نکن تلخ رو اوقاتمون عیدی دم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 144 

 .نیستم قهر -

 ؟داری اخم قدراین چرا نیستی قهر اگه -

 ...خب... ببینمت روز چند این تونمنمی کنممی فکر این به وقتی...  منم... خب -

 ؟میشه تنگ برام دلت -

 رو سرم روی و کرد حلقه دورم رو دستاش. دادم مثبت عالمت سر با. کردم نگاه چشماش تو خجالت با

 .فرستاد بیرون مانند آه رو نفسش. بوسید

 ؟اکی. شه حل چیز همه تا باشیم داشته صبر باید عزیزم اما؛ منم -

*** 

 هر. یادب در عالی خیلی فیلم یه تا گذاشتم رو توانم تمام. کردم درست خونه توی رو مهران عروسی فیلم

 .کرد چه چه و به به کلی دید رو فیلم کس

 

 :ششم فصل

 تا. یمداشتنمی بر تلویزیون از چشم. تحویل سال منتظر و بودیم نشسته سین هفت سفره دور همگی

 همب همه. شد پخش اصفهانی القلوب مقلب یا آهنگ بعد. کرد اعالم رو جدید سال آغاز تلویزیون کهاین

 :گفتم مهران به. کردیم سالمتی آرزوی هم برای و گفتیم تبریک

 .کنه پیدا ارتقاء نفر سه به نفر دو از شما جمعیت جدید سال این تو انشاءاهلل -
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 .بکن رو دعایی همچین یه بعد بشه خشک مون عروسی عرق بذار: مهران

 .بشم عمه زودتر چه هر خواممی من؟ چیه بشه خشک عروسیمون عرق -

 ؟که دونیمی... نیستا خوب زیاد عمه زمونه دوره این تو -

 !کنی منصرف رو من تونینمی حرفا این با -

 !دودله ولی؛ روبگه مطلبی خوادمی مهشید کردم احساس خواب موقع. خندیدیم و گفتیم شب آخر تا

 !بنال جان مهشید -

 ؟رو چی -

 !کنیمی اشمزه مزه هی که رو همونی -

 یگهد میگه. خواستگاری بیاد داده گیر مهران عروسی قبل از آرش... ام. بگم طوریچه دونمنمی راستش -

 ...میگم بهش منم. ندارم رو تو دوری تحمل

 :اومدم حرفش وسط

 !بیرون بیار سرت از رو فکرش هست ترمبزرگ خواهر تا -

 !دقیقا -

 ورمنظ همین به شما آشنایی اولم از مگه! میگی رو چیزی چینهم یه کنیمی غلط تو خواهر! مهشیدی -

 هاحاال حاال نخواستم من موقع یه؟ میاری در خودت از چیه بازیا اُمل این؟ چته دیگه پس؟ نگرفت شکل

 ؟بمونه تو منتظر تا داره صبر قدرچه نفر یه مگه؟ بمونی منتظر خوایمی تو کنم شوهر
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 ؟کنم چکار رو بابا و مامان -

 ؟خواستگاری بیاد خوادمی کِی! من با جوابشون گفتن هم اگه. نمیگن چیزی اونا اوال -

 .عید بعداز -

 .گرفتم بغل رو مهشید بودیم کشیده دراز که طور همون

 .خانم عروس باشه مبارک -

 :داد تحویلم خوشگلی لبخند مهشید حرفم این با

 ؟کنی ازدواج ارشیا با خواینمی مگه -

 ؟طورچه -

 !کنی شوهر حاالها حاال خواینمی میگی آخه -

 ول گهدی سال تا میاد بوش که جور این. انگلیسه از باباش و مامان اومدن گیر تو هنوز ارشیا! خوشه دلت -

 .بخواب بگیر! کن ولش. معطلیم

 زدم اس ارشیا برای و برداشتم سرم باال از رو گوشیم

 .باشی داشته وخوشی خوب سالی امیدوارم. نومبارک سال عزیزم سالم -

 :داد جواب سریع خیلی

 .باشی داشته رو روزا بهترین بِهترینِ امیدوارم، میگم تبریک بهت منم. قلبم سلطان بر سالم -
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 .نداشتم رو هامپلک سنگینی طاقت دیگه پیامش خوندن از بعد

*** 

 رسم .رفتیم شهر بیرون سبز فضای به رستمی خانواده و اینا عمو خانواده همراه ما و بود در به سیزده روز

. بدند ناهار و ببرند بیرون در به سیزده برای رو عروس خانواده داماد خانواده، اول سال بودکه این ما شهر

 دهز لودگی به رو خودش. خندوند رو همه و گذاشت مهشید و من سر به سر تونست تا پاره آتیش پیمان

 : کردم هابچه به رو. تازوندمی و بود

 .بزنیم قدم بریم بهتره -

 ههمرا به پیمان و مهشید و من! زدهشون غیب کجا نبود معلوم اصال که ژینوس و مهران. کردند موافقت

 :گفتم. سرشون پشت ژیال و من و بودند جلو ما از قدم دو مهشید و پیمان. افتادیم راه ژیال

 ؟ژیال -

 ؟بله -

 ؟بود چی اتخونواده العمل عکس خونه رفتی چادر با وقتی...  روز اون -

 :خندیدن ریز کرد شروع

 وریطچه کردم پا اون پا این کلی! شکستمی تخمه داشت، بود نشسته تلویزیون پای هال تو بابام -

 وابج برداره تلوزیون از چشم کهاین بدون. دادم سالم! چیه العملش عکس دونستمنمی واقعا. بدم سالم

 بودم چادری اول از کنهمی فکر باشه دیده اگه یا. ندیده رو من هم هنوز کنم فکر. داد رو سالمم

 .کنندنمی توجه چیز هیچ به اصال. طورنداین مردا همه کال -
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 نهک بلند رو سرش کهاین بدون، کردم سالم بهش. شستمی ظرف داشت مامانم، آشپزخونه تو رفتم -

 و اسیدم دهنش تو حرف یهو... ژیال راستی گفت که بیرون بیام خونه آشپز از خواستم. سالم علیک گفت

 همون با بعد. کرد نگام بهم مبهوت و مات. شد گرد چشماش و موند باز دهنش. انداخت بهم نگاه یه

 !چادر گفتم و گرفتم رو امخنده جلوی زور به؟ پوشیدی چیه این گفت و طرفم اومد کفیش دستای

 ؟آوردی کجا از. دونممی -

 .خریدم -

 ؟کنی سرت خوایمی! خریدی -

 .دیگه کنم سرم خواممی یعنی خریدمش وقتی خب -

 اشهب عالمت به رو سرش زور به فقط؛ بگه تونستنمی چیزی که بود کرده تعجب قدراین امبیچاره مامان

 سربه وقت کلی تا دادم نشون بهش خونه اومد وقتی. بود شما برادر با معمول طبق که ژینوسم. داد تکون

 من گفتم بهش اینکه تا. شد مون بحث هم با هم مقدار یه. کرد مخالفت خیلی بعدم. ذاشتمی سرم

 ینسنگ سر هم با روز دو تا تقریبا. کنه تحمیل بهم رو نظرش کسی ندارم دوست و دارم رو خودم اختیار

 .میاد کوتاه یواش یواش داره دیگه ولی؛ مخالفه هنوزم. بودیم

 ؟طرفت اومد شستمی ظرف که حینی در مامانت ببینم -

 !آره... اوم -

 ؟!باز شیرم! آ -

 :گفت بریده بریده ژیال. خندیدن کردیم شروع بلند هردو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 149 

 !دلم خدا وای.....نکشتت....خدا....مهتاب -

 .برگشتند مون سمت به پیمان و مهشید

 .بخندیم بگید ماهم به؟ خندیدمی چی به: پیمان

 .کردم تعریف براش رو باز شیرم آ جک اون بابا هیچی -

 : برد باال رو وهاشابر خاصی معنی یه با پیمان

 !آهان -

 !درد و آهان: مهشید

 :برگردوند قهر حالت به رو روش و انداخت مهشید به نگاهی عشوه با پیمان

 !اکبیری... ایش -

 سایلو داشتیم. بود غروب نزدیک. کنیم خیس خنده از رو خودمون بود مونده کم فقط پیمان حرکت این از

 یاهویه تو که بود بلند قدری به! شد شنیده بلند خیلی ناهنجار صدای یه، رفتن برای کردیممی جمع رو

 و صدا سمت رفت هانگاه همه. رسید همه گوش به واضح بودند اومده در به سیزده برا که جماعتی اون

 پایینی لب و کشیدند خجالت خیلی هابیچاره. بودند نشسته ما نزدیکی در که بود ایخانواده از صدا منشاء

 خواب به و بود کشیده دراز راحت. داشت حضور جمعشون تو پیرمردی. بودند گرفته دندان به رو شون

 و نخندشو هم افراد بعضی. کردندمی نگاه اونا به همه و بود گرفته فرا سکوت رو جا همه جالبه. بود رفته

 :گفت بلند صدای با لودگی همون با پیمان. کردندمی کنترل زور به

 !نوناشون این با! واال -
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 بودو رفته یادشون خجالت. خانواده همون حتی؛ بود شده بلند همه قهقهه صدای. شد منفجر جمعیت

 که تگرف شدت موقعی هاخنده. بیفته دستم از استکانا سبد بود نزدیک خنده زور از که من خندیدندمی

 نددار همه چرا که شد سؤال براش و کرد نگاه جمع به تعجب با و کرد بلند بالش روی از رو سرش پیرمرد

 ته با عمو. انداخت پارازیت دوباره سرفه بین و کردن سرفه کرد شروع. گرفت اشسرفه؟ خندندمی

 :گفت بود واضح صداش تو که ایخنده

 .داره ادامه ماجرا این وایسیم جااین هرچی که بریم، بریم -

 کرد پاک رو اشکاش اشاره انگشت با. اومدمی اشک چشماش از که بود خندیده قدراین مهشید

 !طرف یه آخرم تیکه این، طرف یه االن تا صبح. گذشت خوش چقدر امروز وای -

 :گفت جدی خیلی پیمان

 ؟شد چی جریان امروز جریان دونیمی خانوم مهشید آره -

 ؟شد چی جریان؟ نه: مهشید

 :گفت حالتش در تغییر بدون پیمان

 ...تهرون تا جااین از میاد خوشتون دونستممی اگه میگه که ماجرا اون جریان -

 .خندیدن به کردیم شروع همگی

 .بشه تو همسر بخواهد که کسی حال به خوش پیمان: ژیال

 :گفت و زد زانو ژیال پای جلوی رفت پیمان
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 من کند بیرون سر از رو دریا عشق ماهی اگر، شوند دوخته هم به زمین و هاآسمان اگر! من خدای ای آه -

 و بپذیرید را من عشق حاضرید آیا، من ژیالی ای آه. کرد نخواهم بیرون سر از رو شما عشق هرگز، هرگز

 ؟شود حالتان به خوش تا شوید مسیر هم و قدم هم، من دوش دوشا زندگی مسیر در

 :گرفت ژیال به رو و دستش کف گذاشت و آورد در دستش از رو شمسش شرف انگشتر سریع

 ؟کنیدمی قبول من از رو حلقه این آیا -

 :داد تکون راست و چپ به عاشقانه حالت به رو سرش و زد هم به رو دستش کف دو. نیاورد کم هم ژیال

 !بله آه -

 پیمان .خندیدممی دوتا این حرکت به همه. کرد انگشتش تو و برداشت پیمان دست کف از رو انگشتر بعد

 انپیم از اصال هم خجالتی ژیالی حتی. کردمی برخورد خودمونی همه با و بود شوری پر و انرژی پر پسر

 پسری هر از ژیال کال ولی؛ بود سالش هفده پیمان درسته. میزد حرف باهاش راحت و کشیدنمی خجالت

 خونه فطر به هرکس و بستیم رو بندیل و بار بالخره. کشیدمی خجالت باشه شده سبز لبش پشت که

 .کرد حرکت خودش

 :زدم پیامک ژیال برای

 .ریمنمی آتلیه فردا ایمخسته خیلی -

 پیشنهاد .داد رو پیامم جواب. گفتم واسش دلتنگیام از پیامم تو. زده لک براش دلم. دادم ارشیا به پیام یه

 رایب من دل که قدر همون حتما راسته واقعا. داره راه دل به دل گفتند قدیم از. ببینیم رو همدیگه فردا داد

 !شده تنگ اونم دل شده تنگ ارشیا
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 رنگ پر چشم خط یه. پوشیدم رو بودم خریده عید برای که مانتویی. رسیدم خودم به خیلی بار این

. شد مچش تو حسابی پوستم سفیدی جوریاین. باشه چشم تو حسابی تا زدم قرمز رژلب و الک. کشیدم

 رفتم پیاده رو کوچه سر تا. کردم پام رو عروسکیام کفش و زدم هولویی رژگونه تپلم هایگونه روی

 شدم سوار و سمتش رفتم. دیدم رو ماشینش

 .خودم ارشیِ سالم -

 کونت چشماش جلوی رو دستم. نداشت رو کردنش جمع توان و بود مونده باز دهنش. برد ماتش دیدنم با

 دادم

 ؟ندیدی خوشگل؟ چیه -

 برداره صورتم از نگاه اینکه بدون. زد دلفریب لبخند یه

 دختر آخه! قلبم آخ. ببینش... خدا وای؟ کردی خوشگل طور این داری رو من کشتن قصد. ندیدم... نه -

 ؟بگم تو به چی من

 .کشید امگونه روی نوازشگرونه رو دستش. زدم لبخند بهش فقط

 .میاد بهت رژ این خیلی -

 مرسی -

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 .منم -

 ؟بریم کجا، من زیبای و خوشگل لیدی خب -
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 !پوشیده سر بازی شهر... اوم -

 .بریم تا بشین محکم -

 و دنده رو گذاشت رو دستم بعد. کاشت نرم ــوسه بـ یه رو دستم پشت. گرفت دستش تو رو دستم

 مست سر من و کرد نفوذ قلبم ته تا دستش گرمای طوریاین. گذاشت من دست رو رو خودش دست

 .رو کردناش تعریف، رو نگاهش، رو لبخندش. دارم دوست رو مرد این من قدرچه که آخ. شدم

 و پارک ویت رفتیم بارم این. بزنیم قدم پارک تو بریم آخر در تفریح و گردش بعداز که مونه همیشه برنامه

 .زدن قدم کردیم شروع

 .کنه تسخیر رو من قلب تونسته که هستی کسی تنها تو مهتاب: ارشیا

 .نیارم خودم روی به زیاد کردم سعی. شدم مرگ ذوق دلم تو حرفش این از قدرچه که وای

 ؟بپرسم سؤال یه -

 !بپرس تا دو -

 ؟کردی سیو چی گوشیت رو رو اسمم -

 :شد توچشمام خیره زیباش لبخند با. ایستاد روم روبه برگشت

 .بگیر رو شمارم -

 متمس به رو گوشیش صفحه. گرفتم رو شمارش و آوردم بیرون کیفم تو از رو گوشیم حرفی هیچ بدون

 (قلبم ستاره تک.)بودم ابرا رو حالیخوش از میزد چشمک روش که اسمی دیدن با. گرفت
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 .گردوند چشمم دو هر تو رو نگاهش و کرد ریز رو چشماش

 ؟من اسم و -

 :گفتم خودش مثل منم

 .ببینی تا بزن زنگ خب -

 مزمهز رو بودم کرده سیو که رو اسمی لب زیر. گرفتم سمتش به رو گوشم صفحه منم. گرفت رو شمارم

 :کرد

 .زندگیم تمام-

 :شد خیره بهم و گرفت گوشی صفحه روی از رو نگاهش

 ؟توام زندگی تمام من... یعنی -

 ؟توام قلب ستاره تک من یعنی -

 .گرفت آغوشم در موقعیتمون گرفتن درنظر بدون ارشیا. خندیدیم هم با هردو

 !خیلی. دارم دوست خیلی -

 کشیدم بیرون آغوشش از رو خودم. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت

 !کن مراعات یکم لطفا -

 ...دیدی یهو امجنبهبی من، نکن نگاهم طوریاین خب خیلی؟ ذاریمی مگه -
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 !ارشیا -

 .چشم روی -

*** 

 که بودم یتاکس ایستگاه تو. آتلیه میرم دارم روز وپنج بیست بعداز. امآتلیه مسیر تو و فروردینه پانزدهم

 :گفتم و خورد زنگ گوشیم

 .سالم الو -

 ؟خوبی سالم -

 ؟گرفته صدات انگار؛ ممنون -

 .بیام تونمنمی امروز؛ دکتر برم خواممی. گرفتم تماس باهات همین واسه خوردم سرما؛ آره -

 .گرفته خیلی صدات! وای ای -

 .کنهمی درد بدنم تب زور از! رفتم باال کوه از انگار، اسکوفته بدنم قدراین! خیلی -

 وقت ره. بیای خوادنمی هم فردا. باشیم داشته مشتری زیاد امروز نکنم فکر. نداره اشکال باشه! وای ای -

 !بیا بهتره حالت دیدی

 ؟نداری کاری! ممنونم، بیام طوریچه فردا بودم نگران اتفاقا -

 .خداحافظ عزیزم نه -

 .خداحافظ -
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 و کردم نروش رو سیستم. کردم آویزون لباسی چوب به رو کیفم. رفتم آتلیه سمت به و شدم تاکسی سوار

 .بود لباش رو زیبا لبخند یه. شد آتلیه وارد هیجان با سامان. نشستم خودم مخصوص صندلی روی

 !مبارک نو سال سالم -

 !مبارک هم شما نوی سال سالم -

 .کرد موهاش تو رو دستش بعد چرخید آتلیه دور یکم

 ؟نمیان خانوم ژیال...اِمم -

 .نمیاد نه -

 ؟چرا -

 .نیست خوب حالش -

 :شد نگران

 ؟افتاده براشون اتفاقی؟ نیست خوب حالش -

 :اومد لبام رو لبخند

 .خورده سرما -

 :کشید موهاش تو دستی کالفگی با

 ؟بده خیلی حالش -
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 .کردم اکتفا لبخند یه به و گرفتم و خودم جلوی زور به. گرفت امخنده خیلی دیدم که و سامان رفتار

 .کنهمی درد بدنش تب زور از گفتمی. بود گرفته خیلی صداش؛ آره -

 !دکتر ببریمش... میگم -

 .بره خودش قرار -

 عمیق نفس تا چند. میزد داد صورتش تو کالفگی و ناراحتی حال این با، باشه عادی کردمی سعی کهاین با

 :گفت و کشید

 ؟نداری کاری -

 .نه -

 !فعال -

 کنم تحمل نتونستم رسید دستگیره به که دستش

 .لحظه یه سامان -

 :کردم اشاره میزم کنار صندلی به سر با. کرد نگاه بهم برگشت

 .بشین بیا -

 :گفتم مقدمهبی نشست وقتی

 ؟داری دوستش خیلی -
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 :کرد نگاه چشمام تو تعجب با

 ؟رو کی -

 !ریختی بهم طوریاین خوردگیش سرما خاطر به که همونی! رو خاکی کرم -

 :کشید خجالت مثال؛ زد غمگین لبخند یه

 .اوهوم -

 ؟ازدواجه قصدت -

 .اوهوم -

 ؟باشه نداشته دوست رو تو اون اگه -

 .داره دوسم -

 :کردم تعجب من بار این

 ؟!مطمئنی قدراین کجا از -

 .شدم مطمئن جورایی یه دیگه خب -

 ؟!طوریچه -

 !حاال -

 !دیگه بگو، نشو لوس -
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 قهدقی چند همین بود رفته یادش کل به انگار. کرد درست صندلی روی رو جاش و انداخت غبغب به بادی

 :گفت و کرد صاف رو صداش. داشت غم فاز ژیال خوردگی سرما خاطر به قبل

 ؟ یریدبگ فیلم شواسه تولدش جشن برید خواستمی، آتلیه تو اومد جلف خیلی دختر یه روز یه یادته -

 ؟چیه ربطش...خب -

 زننده ایرنگ زیادی! جلفه خیلی گفتم خانوم ژیال به یواشکی، گرفتیمی بیعانه ازش داشتی تو تا خب -

 فرداش از اما؛ نداشت ایرادی زیاد مانتوهاشون کهاین با خانوم ژیال! زارمبی آدما جور این از. پوشیده

 عمق چرا پس نداشت دوست رو من اونم اگه. شد سنگین رنگای با بلندتر و گشادتر مانتوهاشون دیدم

 ؟فهمید رو حرفم

 چرا مگفت بهش بارم یه. بوده این واسه پس! شده ریختبی مانتوهاش وقته چند یه دیدم من! ئه ئه ئه -

 سامان. شم خفه دادم ترجیح که ترمراحت طوریاین گفت طوری؟ گشاده و گِل قدراین مانتوهات

 :گفت جانب به حق خیلی و گرفت شخنده

 !قشنگه اتفاقا -

 ؟!چی -

 .مانتوش -

 !زشته نه -

 !قشنگه -

 !زشته، نیست قشنگ اصال -
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 !قشنگه هم خیلی -

 ؟اشبقیه... قشنگه خب خیلی...چیش -

؛ بود ستهب و نداشت موردی لباسش البته؛ شدم ناراحت خیلی حجابهبی دیدم وقتی برادرتون عروسی تو -

 ...آرایشش و موهاش ولی

 .بود ملیح خیلی آرایشش که بیچاره اون -

 هک بودم ناراحت قدراین منم پرسید رو ناراحتیم دلیل ازم وقتی. بود بیرون موهاش ولی؛ هیچ اون حاال -

 .کرد گوش حرفم به اونم. بگم بهش رو ناراحتیم دلیل خجالت بدون

 و کردم جور و جمع رو خودم یکم. کرد نگاه بهم چپ چپ سامان. گرفت مخنده شب اون آوری یاد با

 :گفتم

 ؟دیگه خب -

 ؟بدونی خوایمی مو به مو -

 !بگو رو اشبقیه -

 .میاد خوشم چادر از من گفتم بهش. خرید واسه بودید رفته که پاساژ تو کهاین دیگه -

 :زد رنگی پر خیلی لبخند رسید که حرفش جایاین به

 !خرید چادر رفت -

 ؟!خوردهمی آب کجا از بگو! شد چادری یهو چرا ژیال این گفتم من! ووی -
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 :کردم ریز کمی رو چشمام

 ؟!انچادری هم تخونواده؟! باشه چادری همسرت داری دوست تو جدا -

 ؟چیه مشکلش -

 ؟هستین مذهبی پس. نیست مشکلی نه، نه -

 !تقریبا -

 ؟گیریمی اکراه با میدم دست بهت وقتی همینه واسه -

 :انداخت زیر رو سرش

 .آره -

 ؟میدی دست مجبوری چرا؟ نمیگی هیچی چی واسه نمیاد خوشت که تو -

 .میشی ناراحت موقع یه میگم خودم با؟ دونممی چه -

. باشی ابلتمق طرف ناراحتی نگران نباید باشی پایبند اعتقاداتت به واقعا اگه تو. اشتباهه کارت این خب -

 !کنند باور رو اصلیت وجود بقیه تا باشی هستی که اونی باید

 .ندارم جوابی درسته حرف -

 :گفت جانب به حق و شد جدی خیلی

 وت اون از بمیری تو این دیگه. بدی دست من به نداری حق دیگه بگم بهت باید بعد به لحظه این از -

 ؟بده دست نامحرم پسر یه به دختر یه داره معنی چه. نیست بمیریا
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 آروم کمی جو وقتی. افتاد خنده به سامانم من خنده از؟! بخند کی و نخند حاال. گرفت خندم حرفش این با

 :گفت سامان شد

 شک وقتا بعضی چرا دونمنمی ولی؛ داره دوسم دونممی. دارم دوسش که برده بوهایی یه دونممی -

 ییجورا یه دارم دوست. دارم ازت خواهشی یه؟ کنممی اشتباه دارم نکنه میگم خودم با. جونم به افتهمی

 ؟کنیمی برام رو کار این. بشم مطمون تا بکشی زبونش زیر از

 .ببینم تا -

 .ایستاد در بین و کرد باز رو در! غمگین فاز همون، برگشت اولش حالت به و انداخت زیر رو سرش

 .فعال -

 !سالمت به -

 سرش پشت رو در و شد اتاق وارد سریع مهشید. کنم عوض رو لباسم تا اتاق تو رفتم. شدم خونه وارد

 بست

 ؟گفتی-

 .بزنه حرف بابا با شب شد قرار. گفتم مامان به دیروز آره -

 ؟نگفت هیچی مامان -

 من مامان گفتم بهش. بزنه حرفی نذاشتم که کردن نصیحت کنه شروع و کنه نگام چپ چپ اومد -

 با. هنمیش بسته ترشکوچک خواهر ازدواج با کس هیچ بخت. نباشه من فکر به گفتم مهشید به خودم
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 امانم ببینیم باید. بابا مونهمی و شد قانع مامان. باشید مطمئن، مونمنمی شوهربی من مهشید ازدواج

 .سازتشمی چطوری

 .داد هول در سمت به رو من بعد کرد فکر کمی مهشید

 چی یجهنت ببین برو. بودم من بحث موضوع حتما. کنندمی پچ پچ دارن بابا و مامان دیدم اومدنت از قبل -

 ؟شد

 ؟!دختر هولی قدرچه -

 .دیگه برو نشو لوس! عه -

 همراه هب برداشتم سینی تو از پیاز یه. دیدمی تدارک شام واسه داشت. بود تنها مامان. رفتم آشپزخونه به

 :گفتم. کردن خرد پیاز مامان کمک نشستم و خونه آشپز کارد

 !نباشی خسته -

 .باشی سالمت -

 ؟گفتی بابا به... اِ -

 .آره -

 ؟گفت چی -

. نسوخت کرد شروع چشمام پیاز خاطر به. گرفت خندم. زد مسخره لبخند یه و کرد لوچ رو چشماش مامان

 :گفتم و کشیدم باال رو دماغم. کردم نگاه مامان به اشکی چشمای با. اومد در اشکم
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 ؟چی یعنی! هه هه -

 .دیگه بابات جواب -

 .دادم انجام رو مامان حرکت همون بعد خندیدمی مامانم. خنده زیر زدم پقی

 ؟!گفت رو همین فقط بابا -

 هان نه! بیرون رفت حرفی هیچ بدون هم بعد و دادمی تکون رو سرش فقط؛ گفتم رو آخرش تا اول از ـ

 .نه، نه گفت

 جوابش بزنی حدس تونینمی. کرد ثبت فرد ترین خیالبی عنوان به گینس کتاب تو رو بابا اسم باید -

 ؟چیه

 .خیالهبی قدراین موافقه وقتی معموال -

 .بدم رو خبرش مهشید به برم پس -

 .برسم کارم به برم من کن درست و ساالد بشین؟ کجا -

 اباب و مامان فهمید تا. نبود رختاش تو جاش مهشید. خواستگاری بیان زند خانواده هفته آخر شد قرار

 اباب برای رو هفته آخر جریان سفره سر مامان. گذاشتند رو هفته آخر قرار و داد خبر آرش به رفت موافقند

 .داد مهشید تحویل لبخند یه کرد بلند رو سرش خوردمی رو غذاش که طورهمون بابا. گفت

 .چشم رو قدمشون -

*** 
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 برنزه کرم از باز ولی؛ پوشیده توسی شلوار و بلوز یه مهشید. بیان زند خانواده دیگه ساعت یک تا قراره

 باعث و کنهمی کدر رو چشماش. نمیاد بهت برنزه کرم کنم بشر این حالی نتونستم آخر. کرده استفاده

. بینیمی صورتش تو دماغ فقط کنیمی نگاش وقتی. بزنه چشم تو دراز، فرمش خوش قلمی دماغ میشه

 ساده رو موهاش و کرد مالیم آرایش یه. اومده که بیاد خوش بزی دهن به باید علف؟! چه من به اصال

 .بست سرش پشت

 ؟شدم خوب: مهشید

 !عالی، لعنتیت کرم اون حذف با -

 .میاد خوشش آرش کنممی برنزه وقت هر اتفاقا. هم تو گمشو -

 !هابرنزه این به دادی گیری چه تو گفتم! سلیقه بد چه! ایش -

 .بخواد دلتم -

. مرفتی در دم مهمونا از استقبال برای همگی. بیرون رفتیم و کردیم رها رو بحثمون. اومد در زنگ صدای

 چایی مهه برای مهشید بعد کمی. مطلب اصل سر رفتند بالخره ربطبی صحبتای و معمول تعارفات از بعد

 :گفت جمع به رو آرش مادر. بود انداخته گل حسابی صحبتا. آورد

 .بزنند رو حرفاشون باهم برن جوون دو این بهتره -

 :گفتم بشنوه مهشید فقط که طوری یواشکی

 ؟!نبوده بس زدن وِر سال یک نزدیک -

 :داد جواب لحن همون به هم مهشید
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 !خفه تو -

 بهرو زند آقای. بیرون اومدند اتاق از خندون لبای با بعد ساعت یک. کردند رو صحبتاشون رفتند دو هر

 :گفت آرش

 ؟شد چی نتیجه ببینم خوب -

 رو روش بار این زند آقای. دوخت مهشید به رو خندونش نگاه و داد جواب ندارمی مشکلی که من آرش

 :کرد مهشید سمت

 ؟بخوریم رو شیرینی... دخترم -

 از که هاییگونه با مهشید. کرد اعالم رو موافقتش پلکش حرکت با هم بابا. کرد بابا به نگاه یه مهشید

 :انداخت زیر رو سرش بود شده قرمز خجالت

 !بله، پدرم اجازه با -

. کرد تعارف همه به رو شیرینی ظرف و شد بلند خوشحالی با زند خانم. زدن دست به کردند شروع همه

 :گفتم بهش یواشکی، نشست مهشید وقتی

 ؟کردید عالف رو ملت ساعت یک چرا دیگه. بود مشخص جوابتون که شما -

 :گفت یواش خیلی. بود شده کفری دستم از حسابی مهشید

 !خفه لطفا شما -

 ! بذارم مهشید سر به سر داشتم دوست لحظه اون تو چرا دونمنمی. گرفتمی خندم خوردنش حرص از
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 ور کیفش هنوز. آتلیه اومد و نیاورد طاقت حال این با، بود نشده خوب کامل سرماخوردگیش هنوز ژیال

 .انداخت آتلیه توی رو خودش جِت مثل سامان بودکه نکرده آویزون

 .خانوم ژیال سالم. خانوم مهتاب سالم -

 : کرد ژیال به رو بعد

 بودیدن که وقت چند این کنید باور؟ شده برطرف کسالت؟ شدید بهتر. خوردید سرما شنیدم نده بد خدا -

 ...بود خالی حسابی جاتون

 :اومدم حرفش میون

 .السالم علیک، بودی من با رو اولیش؟ بستی رگبار؟ خبرته چه -

 :کردم رو ژیال به بعد

 !توئه نوبت حاال-

 :زد شرمگین لبخند ژیال

 !بهترم خدا شکر، باشید سالمت. بهترم ممنون خیلی؛ سالم -

 یرهخ بهش و خودم صندلی رو نشستم. کردمی پا اون و پا این هی. بود ایستاده آتلیه وسط هنوز سامان

 کمی. گردوندم ژیال سمت به رو نگاهم. ایسورمه پیرهن یه با بود پوشیده کرم ایپارچه شلوار یه. شدم

 ایهمدرس بچه مانتو این عین اونم مانتوی. نشست کارش میز پشت رفت. بود کرده گم رو پاش و دست

 دوتا این از؟ عمدی یا اتفاقیه شدنه ست این! شدن ست جالب چه. کرم شلوارشم و بود ایسورمه ها

 :مکرد رو بهش. نیست برو بیرون سامان این، خیر. اتفاقیه نه ولی؛ میاد بر چیز همه مارمولک قزمیت
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 ؟داری کاری -

 .نه -

 .گرفت و منظورم. کردم اشاره ژیال به و زدم بهش چشمک یه

 .خداحافظ فعال خوب -

 .سالمت به -

 ورج این، گفتن در اون و در این از کلی از بعد. کردم باز رو حرف سر گذشت که یکم. کار به کردیم شروع

 :کردم شروع

 ؟نه، هامیشه چیزیش یه سامانم این ژیال میگم -

 ؟طورچه -

 جن عین اومدی تا دیدی که امروزم! گرفتمی رو سراغت جااین اومدمی شهمه نبودی که روز چند این -

 .انداخت جااین رو خودش

 .لباشه روی گنده لبخند یه دیدیم و انداختم ژیال به نگاه یه زیرچشمی

 !باشه گیر پیشت گلوش کنم فکر -

 :شد هول وضوح به ژیال

 !کنیمی اشتباه داری؛ نکنم فکر -

 :گفتم خیالیبی با. انداختم باال رو ابروم
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 ؟چیه درموردش نظرت... شاید -

 ؟پرسیمی رو من نظر چرا؟ من نظر -

 ؟آدمیه جور چه نظرت به، طوریهمین -

 .نمیاد نظر به بدی پسر -

 ؟میاد خوشت ازش تو -

 وفقم اما؛ کنه مخفی رو خجالتش کرد سعی خیلی. کرد گم رو پاش دست کمی و شد قرمز یکم صورتش

 رمسرگ رو خودش کرد سعی. گرفت دستش و برداشت میزش رو دستمالی جا از کاغذی دستمال یه. نبود

 :گفت لحن ترینخیالبی با و بده نشون کار

 ...شاید دونمنمی -

 ؟جواب نشد که این -

 ؟!پرسیمی من از اینارو چرا اصال. نکردم فکر درموردش زیاد االن تا خب -

 ؟کردی فکر رو یکم پس -

 :باشه جدی کرد سعی

 ؟!چیه منظورت -

 .میاد خوشت ازش تو من نظر به -

 !نگو چرند -
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 ؟چرنده اینا! شدنت چادری، عروسی تو سرکردنت روسری، پوشیدنت گشاد مانتو؟ چرند -

- ... 

 ؟درسته، نمیاد بدت ازش! کن اعتماد بهم. خواهرت مثل منم -

 با کرد روعش. رفت فرو فکر به، آباد ناکجا به خیره نگاهش. داد تکیه صندلی پشتی به و کشید کار از دست

 . کردن بازی دستش تو کاغذی دستمال

 :گفت طوالنی تقریبا مکثی از بعد

 تدوس رو االنم موقعیت، رسیدم نتیجه این به هست سالی چند یه من. بگم برات و واقعیت یه بذار -

 رمخواه با، باشی شده متوجه شاید دونمنمی! ندارم دوست رو کنممی زندگی توش که موقعیتی! ندارم

 !وشیدمنپ باز یقه لباس مراسما تو وقتهیچ. بوده پوشیده لباسام همیشه! دارم فرق خانوادم با. دارم فرق

 ؟بگی خوایمی چی؟ چیه منظورت -

 خاطر به من! سخته ایخانواده همچین یه تو تغییر! شدیم بزرگ آزاد که هستیم ایخانواده یه تو ما -

 خانواده تو ناهنجاری یا اُملی جور یه رو حرکت این که چرا! شد بحثم ژینوس با کنم سر چادر کهاین

 ! امنیته احساس من برای چادر که درصورتی! دونستمی

 !کردی بزرگش زیاد خودت برای رو مسئله این تو -

 ؛باشم جوریاین من داره دوست میگه بهم سامان وقتی... چرا دروغ! کنی درک رو من تونینمی! نه، نه -

 دلم که جوراون تونممی کنممی احساس! پشتیبان یه داشتن احساس! دارم آیندی خوش احساس

 .برسم کامل امنیت به باهاش تونممی که آدمیه همون این کنممی حس وقتا بعضی! باشم خوادمی
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 ؟!میاد خوشت ازش سامان با تخانواده عقاید تضاد خاطر به تو -

 !دونمنمی -

 ؟میدی مثبت جواب بهش خواستگاریت بیاد سامان عقاید با یکی اگه مثال -

 .دونمنمی -

 ؟چی بیاد سامان خود اگه -

 .شاید -

 ؟عاشقشی -

 شدن اصال؟ کشیدی پیش بحثیه چه این! اَه! خاصه حسِ یه چون! یانه بذارم عشق رو اسمش دونمنمی -

 خبر روحشم، رسهمی کاراش به داره نشسته شمغازه تو بابا اون! افتادیم عقب کلی، برسیم کارمون به

 !دوزیممی و بریممی داریم ما سرش پشت نداره

 :زدم لبخند یه. کشیدم عمیق نفس یه

 عالقه بهت اونم. بدونم درموردش رو نظرت خواست ازم سامان راستش! هه؟ میگی رو مارمولک اون -

 معرفی خانوادش به رو تو خوادمی دلش. باشی خوادمی که جوریاون تو داره دوست! همینه واسه. داره

 ؟کنه معرفی! کنه

 ماز رو صورتش کردمی سعی! دیدم رو چشماش تو زده حلقه اشک! لرزیدن کرد شروع دستاش وضوح به

 !نبینم درونشو آشوب تا کنه مخفی

 .کنم مشورت امخانواده با باید؛ دونمنمی -
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 هی با شدی بزرگ آزاد بچگی از که تویی تونیمی! زیاده خانواده دو تفاوت که کن فکر اینم به ژیال -

 ؟بری آخرش تا تونیمی؟ زنینمی جا؟ کنی زندگی دیگه فضای یه با ایخانواده

 .زنمنمی جا دونممی -

**** 

 موننهخو تو رو نامزدی جشن. شدیم خسته خیلی. مهشیدیم نامزدی جشن برای تدارکات مشغول صبح از

 اله تو اگر تا کردیم فرش هم رو حیاط. عقد اتاق شد ما اتاق. نبود ای چاره اما؛ بود تنگ جامون، گرفتیم

 با مراهه عنوان به رو کسی و آرایشگاه رفت تنها مهشید خود خواسته به. بشینند حیاط تو برن بود کم جا

 دازبع رسیدند هم مهشید و آرش. اومدند مهمونا همه. بود مامان تنهایی دست فکر به اصل در.نبرد خودش

 ور تور طرف دو ژیال و ژینوس، خطبه خوندن به کرد شروع عاقد. عقد اتاق رفتند همه به گویی اومد خوش

. شد آرش نوبت بعد. کشیدند کل و زدند دست همه گفت رو بله مهشید. سابیدممی قند منم و بودند گرفته

 تمگرف رو ژیال دست. بود مجلس آخرای. بود پرکرده رو فضا که بود صوت و دست صدای. گفت رو بله اون

 .گوشه یه بردمش و

 ؟کردی رو فکرات ببینم -

 !تقریبا -

 ؟خب -

 یقتطب رو خودم باید من که اعتقادی لحاظ از مونهمی. خورهمی ما خانواده به خیلی اخالقی نظر از سامان -

 لمث کیسی یه خواستم خدا از خودم عمره یه. هست منم قلبی خواسته این البته! اون خانواده به بدم
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 هب خیلی سامان و من نظرمبه! پشونده عمل جامه خواستم به خدا کنم فکر. بده قرار راهم سر رو سامان

 .نمیاد گیرم بهتر سامان از کنم فکر! خوریممی هم درد

 ؟داد بهش رو بله جواب باید حساب این با -

 :زد لبخند

 !دیگه بله -

 ؟کنندمی قبول؟ چی اتخانواده -

 .خوادمی چی خدا ببینیم بذاره پیش پا سامان بذار حاال؛ دونمنمی -

 ؟کنی تغییر داری دوست، رسیدی نتیجه این به که شد چی ژیال -

 مشرم بودم دختر که منی که بود جلف لباسش قدری به داماد خواهر. بود اقوام از یکی عروسی بار یه -

 تو من و کردندمی نگاه بهش آلود س*ـو هــ چشمای با، جمع اون مردای کل. کنم نگاه بهش میشد

 دندوبو شده خودبی خود از پسرا تمام رقصیدمی وقتی! کردم حس خوبی به رو این پسرا چشمای جزءجزء

 اون من! داره خواهان دخترم چقدر ببین که رفتمی شصدقه قربون مامانش. برقصند باهاش خواستندمی

! نفهمید رو این هرگز مادرش که درصورتی! وحشتناکه پسرا اون همه نگاه قدرچه که شدم متوجه روز

 پاک ذهنم از نگاها اون هفته یک تا. فهمیدم لحظه اون رو نبودم متوجهش لحظه اون تا که رو چیزی

 اطرخ به کسی درسته این آیا گفتممی خودم با شهمه. کردممی فکر درموردش من هفته یک تا، نمیشد

 کهاین تا کردم فکر قدراین؟ میشه چی سیرت پس؟ میشه چی اخالق پس؟ بخواد رو ما ش*ت*و*ه*ش

 ستد اولین با پسرا اون همه که رسیدمی نتیجه این به دخترِ مامان اگه! خورد بهم عقایدم و خودم از حالم

 خدا چرا که شدم متوجه تازه. نمیزد رو حرف این هرگز... هرگز؛ نیستند دخترشون خواهان دیگه درازی
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! یگهد ژیالی یه شدم روز اون از من که شد طور این! عبادته سال هفتاد از بهتر کردن فکر لحظه یک میگه

 !رقصهمین نامحرم جلوی مجالس تو دیگه وقته چند یه و! پوشهمی بلند مانتوی! کنهنمی آرایش که ژیالیی

 کردن بحث برای رو موقعیت ولی؛ بودم مخالف حرفاش از بعضی با. کردم سکوت منم، کرد سکوت

 .رفتممی کمکش به باید بود تنها دست مامان! ندیدم مناسب

*** 

 ردیدت با سامان! نبود بند پاهاش روی حالیخوش از مثبته درموردش نظرش ژیال گفتم سامان به وقتی

 : پرسید

 ؟داریم فرق خانوادشون با خیلی عقاید لحاظ از و هستیم مذهبی خانواده یه تقریبا ما گفتی بهش -

 خوادمی که چیزی اون بتونه تا باشه شما خانواده مثل ایخانواده یه تو داره دوست خیلی اتفاقا؛ گفتم آره -

 !باشه

 : شد جمع چشماش توی اشک خوشحالی فرط از

 .کنم جبران بشه موقعیت شاءاهللان! موال به چاکرتم -

*** 

 .شده خونده بینشون محرمیت صیغه یه. کردند نامزد هم با ژیال و سامان میشه ایهفته یک

 تو داد هولش بشه مشتری زور به. داره هم بهونه که االن به برسه چه بود آتلیه تو سامان جوریشهمین

 و انعاشقانه فاز تو سامان آقا و خانوم ژیال چون؛ خودمه با کارا تموم، جاستاین سامان وقتی. اشمغازه

 ...نه اما؛ کنندمی بدل و رد عاشقانه حرفای و نگاه. نیست کار به حواسشون
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، کنمیم حسادت شونعاشقانه رابطه به وقتا بعضی فقط. بمونم تنها دست من ذارهنمی. ذارهنمی کم ژیال

 خداییش آخه خورممی غبطه رابطشون به آره. خوردن غبطه گذاشت رو اسمش باید شاید، نه شایدم

 انگار! خاصه جور یه بودم ندیده رو جوریشاین حال به تا! مذهبیه جورایی یه. زیباست شونعاشقانه

 نچیزشو همه خواننمی. گذاشتند خودشون خلوت برای رو چیزا سری یه انگار. کنندمی رو بقیه مراعات

 !زیباست که اینه، کنندمی حفظ رو حریمی یه انگار. باشه بقیه جلوی

 وشامگ خیلی. دیدند تدارک چی مواسه امسال ببینم نیست دلم تو دل. تولدمه و اردیبهشته دوازدهم فردا

 طور به دفعه ده از بیش ارشیا االن تا صبح از. نشد بیارم در سر اشونبرنامه از بتونم تا کردم تیز رو

 .گفته تبریک بهم مختلف

 بعد گفته بهم! برودل تو و داشتنی دوست؟! العادست خارق قدراین که موجودیه چه این دونمنمی من واقعا

 تورانرس یه ببره رو من قراره شام برای گفته، داره سورپرایز امواسه و دنبالم میاد آتلیه شدن تعطیل از

 آتلیه ودترز امروز ارشیا خواست به. نباشند من نگران میام شام بعداز گفتم و گرفتم تماس مامان به! عالی

 :ارشیا قول به. کردم تعطیل رو

 !روزاست اون از، امروز -

 وتاهک جذب خردلی مانتوی یه. باشم بهترین باید و دارم قرار ارشیا با باالخره. رسیدم خودم به حسابی

 لب ژر و الک. کردم پام رو بلندم پاشنه بندی کفش. مشکی ساپرت یه و همرنگش شال یه با پوشیدم

 به و دیدم رو ماشینش. بود منتظرم خیابون سر معمول طبق. بود غروب نزدیک آفتاب. زدم جیغ نارنجی

 .شدم سوار. رفتم سمتش

 .سالم -
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 :شد درشت چشماش

 !زیبا العاده فوق لیدی! گاد مای اوه -

 :گفت حال همون در و کرد اشاره بهم دستش با و کرد نگاه بهم خیره. گرفت خندم حرکتش از

 !مبارک تولدت؟ عشقم طوریچه! آشنایی خوش بوی چو سالمی -

 .ممنون مرسی -

 ؟بازی شهر بریم اول -

 .باشه -

 .بیرون اومدیم گذروندیم خوش هم با بازی شهر تو ساعت یک کهاین از بعد

 !سورپرایزه نوبت باشه هم نوبتی: ارشیا

 تو .شدیم ماشینش سوار هم با و گفت گذاشتمی ماشین تو حتما بعد. گشت رو کیفش تو مقدار یه

 :گفت و پیشونیش به زد آخر در و کرد نگاه خوب هم رو داشبورد

 ؟چطوره رستوران ریممی بعد. میاریم خونه از میریم هم با نداره اشکال! بیارم رفته یادم آخ -

 ؟تونخونه تا بریم -

 ؟چیه مشکلش! آره خب -

 ولقب خریدی چی مواسه ببینم میرممی فضولی از دارم کهاین خاطر به فقط؛ بریم خب خیلی... اومم -

 .کنممی
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 !عشقی -

 ساز ون آپارتمان یه کنار بود شهر حوالی تقریبا. کردیم حرکت اشخونه سمت به و کرد روشن رو ماشین

 .کرد باز رو من سمت در اومد و شد پیاده. داشت نگه

 ؟من لیدی نمیشی پیاده -

 یه رد رنگ تنها. ایستاد آهنی در یه روی روبه. شدم پیاده ماشین از عشوه کلی با هم من، گرفت رو دستم

 .نبود توش سبزی سر هیچ؛ کوچک حیاط یه. شدیم آپارتمان حیاط وارد و انداخت کلید. بود زنگ ضد

 ریباتق کردم ساخت به نگاه یه. فرقون یه همراه به بود گوشش سیمان و شن هایکُپه. بود خاکی کفِش

 .باشه داشته کار بازم اومدمی بهش اما؛ بود تکمیل

 ؟چندمه طبقه واحدت؟ است طبقه چند جااین: گفتم

 .منه واحد چهارم طبقه. طبقه شش -

 ؟نداره آسانسور -

 .نیاوردند هنوز ولی؛ دادم تقاضا -

 ؟چرا -

 .منه واحد رفته فروش واحد تنها و داره تعمیرات سری یه باالیی واحدهای اینکه واسه -

 هر وت آخه. بود تاریک تقریبا هاپله راه. رفتن باال هاپله راه از کردیم شروع. کردیم حرکت ساخت طرف به

 هاپله از که طورهمون. گرفت خوف رو من یکم. بود رنگ زرد و کم نورش و بود خورده صد المپ یه گرد پا

 :گفتم رفتیممی باال
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 ؟ترسینمی تنهایی -

 اما؛ رفتگ رو صورتش سایه بود نور به پشتش چون؛ من سمت برگشت بود باالتر من از پله دو که ارشیا

 :زد لبخند یه. ببینی رو صورتش بازم میشد خب

 !نه -

 ونما پله همه اون از رفتن باال بلند پاشنه کفشای اون با. ندم راه این از بیشتر ترسم به کردم سعی

 :گفتم. رسیدیم واحدش در پشت به کندن جون هزار با بالخره. بود سخت واقعا ساز نیمه هایپله

 ؟ میای و میری رو پله همه این روز هر نمیشی خسته -

 .کردم عادت -

 :گفت و کرد باز رو واحد در

 !بانو بفرمایید -

 اتقریب سالن یه. کردمی ذوق ذوق پاهام. جاکفشی تو گذاشتم و آوردم در رو کفشام. رفتم رفتم داحل

 بود بدن رنگ ساپورت یه پوشش تنها که لوپز جنیفر از بزرگ قاب یه شدیمی خونه وارد تا. بود کوچک

 دوتا و پاگرد یه. چرخوندم خونه دور تا دور و گرفتم قاب از رو نگاهم. کردمی نمایی خود دیوارش روی

 یم بود شده نصب در به که شکلکایی از. داشت قرار دستشویی و حموم هم انتها در، هم روی روبه اتاق

 احتیر مبلمان دست یک سالن توی. بود اپن اشآشپزخونه. حموم کدوم و شوییه دست کدوم بفهمی شد

 با یکم. تنشس مقابلم اونم. نشستم. بشینم کرد اشاره ارشیا. داشت قرار مخملی سفید و مشکی رنگ به

 حرف که بار هر چرا دونمنمی. کشیدم پیش رو مادرش و پدر حرف. گفتیم مونآینده از و زدیم کپ هم

 !میره طفره میشه مادرش و پدر
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 .بره در خستگیمون تا بخوریم هم با میارم نوشیدنی یه میرم االن. کن ول حرفا این، عزیزم -

 اهنگ دیوار روی عکسای قاب و وسایلش به. زدم هال تو چرخی یه و شدم بلند بیاره نوشیدنی رفت تا

 جلوش رفتم. بود پاگرد نزدیک قدی آیینه یه. بود آبی ور اون زن هایخواننده عکسای، عکسا بیشتر. کردم

 . کردم برانداز توش رو خودم و ایستادم

 یوانل دوتا. بیرون اومد خونه آشپز از دست به سینی. نشستم دونفره مبل روی و مبال سمت برگشتم

. ستنش من کنار مبل روی. خالی لیوانا سر و بود رنگبی مایع یه لیوان هر توی. بود سینی توی دارپایه

 :انداخت راستش پای روی رو چپش پای. گذاشت میز روی رو سینی

 .بخور -

 !مرسی -

 تا دهنم سمت گرفتم. برداشت رو لیوان یکی اون هم ارشیا. برداشتم رو هالیوان از یکی و شدم خم

 :گفتم ارشیا به رو، میده بویی یه کردم احساس. بخورم

 ؟شربتیه چه این -

 :گفت بود نوشیدنیش کردن مزه مزه حال در که ارشا

 !نوشیدنیه -

 ؟نوشیدنیه نوع چه که اینه منظورم، نوشیدنیه دونممی -

 .شامپاین -

 :کردم نگاه بهش متحیر و مات
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 !؟شامپاین -

 .اوهوم -

 .گذاشتم جاش سر رو لیوان سریع

 ؟خورینمی چرا: ارشیا

 :گفتم ناراحتی با؟ کرده حساب آدمی طورچه رو من بشر این موندم. شدم عصبانی خیلی دستش از

 .زنمنمی نجاست به لب من -

 .چسبهمی خیلی امشب، بخوری بهتره! نبودی اُمُل که تو -

 ؟بچسبه قراره چی -

 امتم ترس لحظه یه. هست حرف کلی لبخندش تو کردم حس چرا دونمنمی. زد لبخند یه فقط جوابم در

 :گفتم خودم با و لرزیدم خودم به. گرفت رو وجودم

 ینوشیدن، تنها ارشیا و من. نداره ای سَکَنه هیچ ارشیا جز که آپارتمانی یه تو شهر حوالی؟ کجام من -

 ! شامپاین جااین

 شدم بلند جام از. دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 .میام زود گفتم اینا مامان به برم باید من -

 رو نیتنوشید. ریممی باهم بعد باشیم خوش یکم بذار. نیست دیر، شبه اول بشین. اومدیم تازه؟! کجا -

 .بخور
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 .برم بهتره. خورمنمی که گفتم-

 .شد بلند خودشم و گرفت رو دستم که بردارم قدم خواستم

 ؟خورینمی و نوشیدنیت -

- ... 

 !خورممی خودم پس -

 !کشید سر نفس یه و برداشت رو لیوان یکی اون بود دستش تو دستم که طورهمون

 !چسبید آخیش -

 به ارودیوانه قلبم. ترسیدم برق اون از من که داشت برقی یه چشماش تو لعنتی. کرد نگاه چشمام تو

 .کوبیدمی امسینه

 ؟چیه نوبت حاال گفتی اگه -

 نترس مهتاب. نیست حرفا این مال ارشیا. کنممی اشتباه دارم من نه؟ ترسیدم قدراین چرا دونمنمی

 لیو؛ بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی. کرده یخ بدنم تمام. الکیه خیال و فکر یه اشهمه

 :گفتم التماس با. گرفته محکم

 .برم بذار کن ول رو دستم خدا رو تو ارشیا -

 رو من که بود حرف تا هزار چشماش تو. کرد ریز کمی رو چشماش، برداره ازم نگاه اینکه بدون

 اصلهف ازش قدم دو. کشیدم بیرون دستش از رو دستم ضرب با. لرزهمی و شده سست پاهام. ترسوندمی

 :گفتم تند تند. گرفتم
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 ...گفتم بهت قبال من -

 کنم تموم رو حرفم نذاشت

 !مهتاب کن بس -

؛ دهش احساسی االنم، ــوسه بـمی رو تو میشه احساسی وقت هر ارشیا. کنیمی اشتباه داری مهتاب نه

 تگفمی بهم درون از یکی انگار. کنم اعتماد خودم هایدلداری به تونستمنمی درون از چرا دونمنمی ولی

 !نگو مزخرف

 .چرخوندم رو در دستگیره! نخورد تکون جاش از ارشیا. رسوندم در به رو خودم سرعت با بهش توجهبی

 :شنیدم سرم پشت از رو صداش بود فایدهبی کردم تقال هرچی! نشد درباز

 !قفله در این -

 !؟ندیدم من که کرد قفل رو در کی این خدا ای! باشه سرم پشت نداشتم انتظار، باال پریدم متر یه

 ونتک و گرفت صورتم جلوی کلید دسته یه و کرد دراز رو دستش بود وایساده سرم پشت که جورهمون

 :داد

 !جاستاین کلیدش -

 تو اشک .اومدنمی باال صدام ترس از. جیبش توی گذاشت و قاپید سریع که بگیرم ازش رو کلید خواستم

 :گوشم نزدیک آورد رو سرش. بود زد حلقه چشمام

 ؟! ترسیدی عزیزم لیدی -

 .کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم. پایین سرخورد خود به خود اشکام. ندادم جوابی هیچ
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 .برسیم مون سورپرایز به بریم -

 نقشه از جزئی اینا همه اگه. نکن شوخی باهام خدا رو تو. نمیاد خوشم شوخیا این از اصال ارشیا -

 !نده اشادامه دیگه بسه سوپرایزته

 :کردن التماس خدا به کردم شروع و بترسم قبل از بیشتر شد باعث که داد سر مستانه خنده یه

 !کن کمکم خدایا، کردم غلط خدایا -

 تو همیشگیش لبخند همون با. گرفت دستش تو رو دستام مچ دوتا. لرزیدمی و بود کرده یخ بدنم تموم

 .زد زل چشمام

 .ندارم تو با کاری من؟ ترسیمی من از ؟لرزیمی داری چرا؟ یخه دستات چرا من زیبای لیدی -

 نگاهای همون که این؟ چندشه قدراین چرا؟ نیست زیبا االن چرا! لبشه رو همیشگیش لبخند ارشیا

 شاید یا؟ بودم ندیده نگاهش تو رو اینا االن تا من چرا؟ آلوده س*ـو هــ قدراین چرا؟ همیشگیشه

 :زدم تشر خودم به. بینممی دارم االن و نبودم متوجهش

 ؟بینممی دارم االن چرا؟ چرا -

 :گفتم بهش آلود اشک نگاه و بغض همون با

 .برم بذار کنممی خواهش ارشیا -

 .وقتش به منتها! میری عزیزم -

 : زدم تشر تقریبا
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 ؟کیه وقتش -

 .رسیدیم کارمون به وقتی -

 امسینه به محکم ترس از قدری به قلبم. باشند کرده وصل بهم ولتی دویست برق یه انگار حرفش این با

 شد خیس اشک از صورتم کل! بیرون میشه پرت االن کردممی فکر آن هر که کوبیدمی

 :گفتم

 تو، مبر بذار. ترسونیمی رو من کارات این با خدا به! برم بذار، کنار بذار رو بازی مسخره خدا تورو ارشیا -

 !خدا رو

 ؟!بری -

 گهن رو دستام زحمتی ترینکوچک بدون، رسیدنمی زورم. بیارم در دستش تو از رو دستام کردم سعی

 :لرزیدن به کرد شروع امچونه. کردمی نظاره رو من کردن تقال بِر بِرو و بود داشته

 !باش نداشته کاری من با، داری دوست که هرکسی جون، علی به رو تو -

 .بردم عقب رو صورتم. نزدیک آورد رو صورتش، من التماس و خواهش به توجه بی

 !میشه چندشم کارت این از ارشیا نکن -

 تهپرو عالم تو رفتیمی و شدیمی خَرکیف که دیروز تا! زنیمی دار خنده حرفای! میشه چندشت؟! چی -

 ؟میشه چندشت حاال

 !بردار بازی مسخره از دست کنممی خواهش -
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 ؟بری بذارم، امروزی همچین یه منتظر ماهه چند! هه؟ بازی مسخره -

 بود دهش شل موهام گیره حتی. بود افتاده سرم از روسریم. زدممی نفس نفس که بودم کرده تقال قدراین

 .بود صورتم تو میون در یکی موهام و

 !برم خواممی کن ولم آشغال کثافت -

 ؟!آشغال میگی من به -

 :زد فریاد و کرد گرد رو چشماش، داد فشار محکم رو دستام خشم با

 !آبادت جد هفت و تویی آشغال -

 : زدم فریاد. بود گرفته درد شدت به دستم

 !شو خفه -

 ؟!زه*ـر هـ دختره زنیمی داد من سر -

 !نچسبون من به رو خودت خصلت -

 .نکردم ثابت بهت تا شو خفه -

 !نکردم هرزگی وقت هیچ من -

 ؟بدم نشونت خوایمی! عه -

 !کن ولم -
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 و رفتگ رو هام بازو زیر. کنم رو التماسش تا زمین رو نشستم. قدی آیینه سمت برد کشون کشون رو من

 اون مال یا داشت زور قدراین واقعا. باشه داشته زور قدراین اومد نمی بهش اصال. کرد بلندم حرکت یه با

 کرد اشاره آیینه داخل به آزادش دست با. گرفت دستش یه تو رو دستام تا دو؟! بود کوفتیا

 :گفت

 !بنداز خودت به نگاه یه رو خودت ببین -

 بهم آزادش دست با. دستش اون به داد دستش این از رو دستام. چسبوند آیینه به رو پشتم حرکت یه با

 کرد اشاره

 ؟نیست هرزگی، پوشیدنت لباس نوع این، آرایشات این -

 چشماش ته. زد زل چشمام تو شد تموم هاشخنده وقتی. ترسوندمی رو من هاشخنده. زد قهقه مستانه

 یه صورتم تو. بود شده هم ترترسناک، دهن بوی اون با. بود ترسناک چشماش قدرچه. بود شده قرمز

 . بیارم باال خواستمی دلم. شد چندشم و دهنم تو بره دهنش بوی شد باعث کشید عمیق نفس

 :داد ادامه

 ؟ نیست هرزگی اسمش این -

 کردم جمع رو خودم خودآگاه نا، باال آورد رو دستش بعد

 !نگو دیگه که اینارو -
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 از رو خودم شده جور هر خواستممی. کرد غافلگیرم و جلو آورد رو سرش، لبام روی کشید رو انگشتش

 که دکرمی کار طوری! خوند رو دستم ولی؛ بگیرم گازش خواستممی. شدنمی اما؛ کنم خالص وضعیت اون

 .کشید عمیق نفس یه کرد ولم. بکنم کاری تونستمنمی. بودم سالح خلع واقعا

 .کنهمی مست رو آدم زنیمی که عطری هوم -

 داد تکون نوازش حالت به رو موهام

 !داره خود جای دیگه که اینا -

 :زد زل چشمام تو

 وت دیدی؟ کشیدی جنون به رو نفر چند وقتتبی و وقت هایعشوه اون و کردت آرایش چشمای این با -

 !منی از بدتر

 : پیچید توسرم پتک مثل ژیال صدای

 خواهانش دیگه دخترش به درازی دست اولین با پسرا اون از هرکدوم دونستمی دختر اون مادر اگه -"

 "!نمیزد رو حرف این هرگز نیستند

 :گفتم بلند! دیره دیگه که االن؟ فهمیدم رو حرفش این معنی االن چرا

 !شو خفه... شو خفه -

 .شد سکوتم باعث محکمش سیلی

 !اولشه تازه -
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 رتمپ رسیدیم که اتاق در به. خواستن کمک، کشیدن جیغ کردم شروع، اتاقا از یکی سمت کشوند رو من

 .خوردم زمین و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم، اتاق تو کرد

 :گفت بلند صدای با

 خفه هترهب پس، بشنوه رو صدات که نیست جااین کسیهیچ! کمکت نمیاد کسی بزنی جیغ هم صبح تا -

 !شی

 دستش دو با. کردم التماس بهش. کردم گریه صدا با. نبود کسی ما از غیر که جااون، بود اون با حق

 سریع قدری به. آورد در تنم از رو مانتوم بیام خودم به اومدم تا. کرد بلندم و گرفت رو بازوهام دوطرف

 تو. بودم پوشیده مانتوم زیر تاپ یه! شد پرتاب سمت یه به هرکدوم هاشدکمه که کرد رو کار این

 تخواسنمی دلم. پوشوندممی رو خودم خواستمی دلم االن ولی؛ گشتممی طوریاین خیلی مهمونیامون

 لباس یه چرا. اومد بدم خودم از. بده قورتم خواستمی نگاهش با ارشیا. ببینه جوریاین رو من ارشیا

. بودم طوراین آوردمی روم به داشت ارشیا چون شاید؟ کشممی خجالت االن چرا؟ نپوشیدم ترپوشیده

 .ینمبب رو برم و دور، بیرون بیارم رو سرم کرد مجبورم ارشیا االن. بود برف زیر کبک مثل همیشه سرم

 !کثافت شو خفه -

 جااون که تختی روی انداخت رو من. بود سنگ مثل؛ دادم فحشش. نداشت فایده زدم زجه و کردم گریه

 بتونم تا دمز پا و دست خیلی. بربیام پسش از بتونم که بودم اونی از ترضعیف! قدیمی آهنی تخت یه، بود

 و طرفاین به رو دستام. کنم جا به جا رو خودم ایذره تونستمنمی. بود سفت کوه مثل؛ کنم فرار ازدستش

 .بودم داده دست از رو انرژیم و بودم کرده عرق که بودم خورده تکون قدراین. بست تخت طرفاون
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 هی خواستمی دلم. بودم موذب خیلی. شد برابر دو هقم هق. برداشت خش گلوم که کشیدم جیغی چنان

 !نتونه تا کردممی تالش بازم حال این با. شدممی پنهان بود جا

 در ازم صدایی دیگه. بمیرم خواستمی دلم، بود اشک خیس صورتم. بود پاهام و کمر تو عجیبی درد

 هبرداشت خش شدت به گلوم که بودم زده فریاد و بودم کشیده جیغ قدراین، نخوام کهاین نه. اومدنمی

 ارشیا. دخورمی ریزتکون تخت که طوری به لرزیدمی شدت به بدنم. بیرون رفت اتاق از. تونستمنمی، بود

 یصتشخ تونستمنمی. بود دستش توی چیزی یه. داد قرار بدنم طرف اون و طرف این رو پاهاش برگشت

! یاکیلوی نیم این از. بود کوچک دمبل شبیه چیزی یه. دیدمی تار چشمام زیاد گریه خاطر به! چیه بدم

 سیاه چشمام جلوی، پیچید سرم تو عجیبی درد. کشیدم جیغ ترسیدم. پایین آورد و باال برد رو دستاش

 .شد

 هفتم فصل

 :کل دانای

. یدرسمی گوش به شِرت شِرت صدای. بود وصل حیاط گوشه شیر به سفید هایراه با رنگ آبی شلنگ

 یدکل چرخش صدای. شستمی رفته رو و رنگ مشهدی جاروی با رو خونه نقلی حیاط خوشحالی با فریده

 .شد خونه وارد مهشید. اومد

 .مامان سالم -

 .عزیزم سالم: فریده

 خورد سکندری و کرد گیر شلنگ به پاش. رفت خونه داخل طرف به فریده کار به توجه بدون مهشید

 !کن جمع راه وسط از رو شلنگ! مامان عه -
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 ؟شورممی رو حیاط دارم بینینمی مگه خب -

 ات بود گرفته رو کار از ایگوشه کس هر و بود مهتاب تولد. داد ادامه کارش به فریده و شد داخل مهشید

 باز یفونآ با رو در مهشید انگار. اومد در شدن باز تیکی صدای. کنند غافلگیر رو مهتاب سال هر مثل بتونن

 .شد داخل ژینوس. بود کرده

 !جون مادر سالم -

 .اومدی خوش! گلم عروس سالم: فریده

 ؟خوبین -

 .شکر -

 .تو برم من توناجازه با -

 .عزیزم برو -

 .زد ترس سر از جیغی و خورد سکندری. کرد گیر شلنگ به پاش و نکرد دقتی هم ژینوس

 .باش مواظب برم قربونت جون مادر: فریده

 از بعد شد وارد دست در هاییجعبه با مهران. اومد در توی کلید چرخش صدای باز و شد داخل ژینوس

 و دخور سکندری. کرد گیر شلنگ به پاش بقیه مثل هم اون که کند عبور فریده کنار از خواست سالم

 :شد عصبانی فریده. افتاد دستش از هاجعبه

 !بچه کن نگاه رو پات جلو خب؟! کورند همه امروز چرا -
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 صدای باز. رفت خونه داخل به و کرد جور و جمع رو خودش. کرد نگاه فریده به مظلوم حالتی با مهران

 :گفت فریده کالمی و حرف هر از قبل، شد وارد عباس باراین. اومد در توی کلید چرخش

 .ببین خوب وسط این و شلنگ و کن باز و چشمات. نیار در بازی کور دیگه تو -

 ؟پره توپت قدراین چرا. خانومم سالم: عباس

 تموم رو جااین من داخل برو؟ نخسته. ذارننمی عصاب آدم برای هابچه این. خواممی معذرت سالم -

 .تو بیام و کنم

 برای. گذاشت حیاط گوشه کوچک دیواری کمد داخل و کرد جمع رو شلنگ. کرد تموم رو کارش فریده

 ور نگاهش. میزد برق تمیزی از حیاط رنگ سفید آهنی درب. انداخت حیاط دور تا دور به نگاهی بار آخرین

 صبح که این با. داد بود شده واقع شیر زیر که حیاط گوشه رنگ آبی سیمانی کوچک حوض طرف به

 اشآبی عوضش. دادمی تازه رنگ بوی هنوز اما؛ بود شده خشک تقریبا و بود کرده رنگش دوباره خودش

 اخلد. بود تمیز تمیز. انداخت اتاق ورودی هایشیشه به و گرفت حوض از رو نگاهش. نبود رفته رو و رنگ

. دخترش سالگی پنج و بیست تولد از حالخوش. بود حالخوش که میانسالی زن. دید رو خودش شیشه

 آهی. بود نمایان خوبی به هم شیشه داخل از رنگش ایقهوه چشمای برق. زد خودش عکس به لبخندی

 :کرد زمزمه خود با و کشید

 .مهتاب ازدواج و مهشید عروسی بشه کی! فریده شیمی پیر داری -

 :کرد بلند آسمون روبه سر

 !شکر الهی -
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 وت کاری دیگه. بود کرده تمیز هم رو کمد درای. کرد نگاه سرش پشت کمد به و گرفت شیشه از چشم

 با. شد هال وارد خستگی با. میشد تموم زود نظافتش کار که بود این کوچک حیاط خوبی. نداشت حیاط

 و مهران. دادندمی انجام کاری و زدندمی حرف هم با همه. نشوند لب بر لبخندی هابچه به کردن نگاه

 کادو کادو کاغذ با رو مادرش و پدر و خودش کادوهای مهشید. دادندمی انجام رو تزیین کار ژینوس

 باسع کمک به تنهاست دست شوهرش دید وقتی فریده. داشت مبال جایی به جا در سعی عباس. کردمی

 وابج رو آیفون مهشید. کشیدند کار از دست و کردند سکوت همه لحظه یه. شد بلند آیفون صدای. رفت

 کرد جمع به رو. داد

 !آرشه -

 ادرم و پدر دنبال به قبل چندی که عباس. رسید فرا شب. شدند کارشون ادامه به مشغول خیالبی همه

 هم دور کردن بش و خوش از بعد. بودند بزرگ مادر و بزرگ پدر مهمونا اولین. برگشت بود رفته فریده

 هب که مهمونا اولین بزرگ مادر و بزرگ پدر از بعد. بودند مهتاب آخر در و مهمونا ورود منتظر و شدند جمع

 رو اونا انسام که نماند ناگفته البته؛ رستمی خونواده، بعد و بودند علی عمو خونواده شدند اضافه جمعشون

 ینندبب تا بود در به همه چشما. بود نیومده خونه به هنوز مهتاب اما؛ شدند پذیرایی میوه با همه. بود آورده

 .داده جواب رو تلفن گوشی مهشید. گرفت تماس مهتاب اینکه تا بود خوب چیز همه. میاد کی

 ؟خوبی سالم: مهتاب

 ؟!خونه نیومدی پس. ممنون سالم: مهشید

 ؟کجاست مامان. اومد پیش برام کار -

 ؟داری کارش. جاست همین -
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 .خونه میام شام بعداز بگو بهش؛ نه -

 ؟چرا! عه -

 .کرده دعوتم شام واسه ارشیا هانفهمه کسی... راستش -

 ؟میای چند ساعت! چرا بگو، آهان -

 .خونم نیم و ده، ده تا اکثر حد -

 .جونم آبجی باشه -

 تا ردک فکر کمی. گذاشت دستگاه روی رو تلفن مهشید کردند حافظی خدا و شد تموم شون صحبت وقتی

 .داد جمع تحویل و کرد پیدا ایبهونه بالخره. کنه پیدا مهتاب اومدن دیر برای دلیلی بهونه بتونه

 .خوردیممی هم دور رو شام تا بودیم گفته بهش جور یه کاش: فریده

 .میاد موقع اون تا. شامه بعداز اصلی برنامه نداره اشکال: مهران

 نفسنجو عاشق مهتاب. بود کرده درست ملس فسنجون مهتاب برای ذوقی چه با آخه. شد ناراحت فریده

 مزمهز خودش با و کشید عمیقی نفس. بود فریده غافلگیری از جزیی فسنجون کردن درست. بود ملس

 :کرد

 .شامه از بعد اصلی برنامه مهرانه با حق -

 زا ساعت. گذشتمی کندی به زمان. بود کرده دیر مهتاب. بودند مهتاب انتظار چشم شام خوردن بعداز

 کسی زدندمی زنگ مهتاب گوشی به هرچه مهشید و مهران. بودند شده نگران همه. بود گذشته یازده

 :گفت زنانه ظریف صدای یه. گرفت تماس دیگه بار یه مهران! دادنمی جواب رو گوشی
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 The mobile set is off باشدمی خواموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 تطاق دیگه. دادمی بد گواه انگار. میزد شور دلش فریده. بودند شده نگران همه. بود دوازده نزدیک ساعت

 .کرد تنش رو مانتوش. نداشت

 ؟کجا مامان: مهشید

 : رفت دنبالش به مهران. وایساد کوچه داخل و شد خارج خونه از. نداد جوابی فریده

 ؟وایسادی جااین چرا مامان -

 .مهتابم منتظر -

 .تو بریم بیا. خونه تو بیا وایسید جااین شما کنهمی فرقی چه... من مامانِ، خب -

 :گرفت دستش تو و آورد بیرون و گردنش دور تسبیح بزرگ مادر. برد خونه داخل رو فریده زور به مهران

 .باشه خونه از بیرون شب وقت این تا نیست خوب. کرده دیر دخترِ ننه -

 :کرد عباس به رو

 ؟باشه بیرون باید االن تا. شدن طوریاین که دادی رو هاتبچه به زیادی! توئه تقصیر -

 از بعد سامان. بودند زده خجل هم و ناراحت هم عباس و فریده. کردند رفتن عزم رستمی آقای و خانوم

 و بود بامداد یک ساعت. دادمی بد گواه دلش و بود شده نگران هم اون. برگشت، ژیال مادر و پدر رسوندن

 تند (مهتاب عموی زن)اختر و فریده. بود گرفته رو همه گریبان جور بد نگرانی. نبود مهتاب از خبری هنوز

 در گاهی و فرستاد می صلوات و کردمی جدا دونه دونه رو رنگش آبی تسبیح بزرگ مادر. گفتندمی ذکر تند
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 رس، شد بیدار که دفعه آخرین. کردمی برش دورو به نگاهی و میشد هشیار لحظه یه. میزد چُرت میونش

 .گفت مهران به رو و کرد بلند

 !زیاده شهر این تو گرگ، باشنش دزدیده نکنه. زنهمی شور دلم ننه -

 .کرد همسرش به رو بزرگ پدر. شد ترتاببی فریده، فریده مادر حرف با

 ؟نیست خوب حالش بینینمی؟ بگیری تونینمی رو زبونت این جلو -

 .سپارممی تو به ما نوه عباس حضرت یا ننه. افتاد شور دلم؟ کنم چیکار: بزرگ مادر

 :گفت یواشکی و رفت مهران پیش عموعلی

 باشه کرده تصادف نکرده خدای موقع یه بگردیم رو بیمارستانا بریم بهتر، جان مهران -

 :کرد نگاه عموش به مستاصل مهران

 !نگو، عمو وای -

 ؟!بذاریم دست رو دست و بشینیم؟ کنیم چیکار میگی پس -

 .کنم چیکار باید دونمنمی خدا به -

 .بریم پاشو. پسر کن گوش من حرف به -

 هاتانبیمارس تک تک به. کردند حرکت بیمارستان ترین نزدیک طرف به و شدند علی ماشین سوار باهم

 ستاصلم مهران، شدند پیاده ماشین از. برگشتند خونه به صبح نزدیک. نبود ازمهتاب خبری اما؛ زدند سر

 آروم و داده تکیه دستاش به و صورتش. گذاشت ماشین طاق روی رو دستاش آرنج و وایساد ماشین کنار
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 علی به آرش. شدند پیاده آرش و سامان. داشت نگه علی ماشین کنار سامان ماشین. ریخت اشک آروم

 :کرد اشاره

 .نبود: علی

 ؟ رفتید کجا شما مگه: مهران

 یمرفت... ام. باشه اومده سرش بالیی یه نکرده خدایی موقع یه گفت عمو، میگم رو این ببخشید: آرش

 !قانونی پزشک

 ای بوده قانونی پزشک تو نه و بیمارستان تو نه مهتاب کهاین از باشه حالشخو دونستنمی مهران

 :کرد ناله دل ته از کرد بلند آسمون روبه سر؟ ناراحت

 ؟کجاست خدایا -

 .رفتند سمتشون به فریده و مهشید شدند خونه وارد اینکه محض به

 ؟کردید پیداش: فریده

 کرد شروع. نشست زمین رو و شد سست فریده پاهای. داد تکون منفی عالمت به سری حالیبی با مهران

 :کردمی ناله و میزد زانوهاش سر حالیبی با هم سر پشت. زدن زجه و کردن گریه

 !خدا... خدا؟ کجاست دخترم خدا! جیگرم پاره خدا، دخترم خدا؟ کجاست مهتابم خدایا -

 :پرسید مضطرب. شد بیدار بود برده خوابش نشسته که فریده مادر، فریده صدای با

 ؟شده چی -
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 .نکردند پیداش: مهشید

 اختر .گفتمی ذکر و کردمی جدا دونه بیشتری سرعت با تسبیحش از. کردن گریه کرد شروع بزرگ مادر

 صفن به که لیوان. داد فریده خورد و قند آب یواش یواش اصرار با. شد فریده نزدیک قند آب از لیوانی با

 مادرش و فریده به حال همون تو. ماساژدادن رو اون هایشونه پشت کرد شروع و گذاشت کناری رسید

 حالی در. شد خونه وارد حیاط در از عباس. کنه آروم رو ژینوس و مهشید کرد م سعی ژیال. دادمی دلداری

 :گفت زنون نفس نفس بگیره رو اشکاش ریزش جلوی کردمی سعی که

 .نبود که نبود گشتم خیابونارو همه -

 :داد مالش و زد پاهاش رو دستش کف دو با بود وایساده که طورهمون

 !زمین تو رفته شده آب انگار -

 .رفت عباس نزدیک بزرگ پدر

 .باشه خدا به توکلت. میشه پیدا شاءاهللان -

 : کرد ژینوس و مهشید روبه مهران

 ؟همراهشه کسی یا تنهاست؟ میره کجا نگفت شماها به-

 :بودگفت شده تبدیل هق هق به اشگریه که حالی در مهشید

 .بیرون میره دوستش با گفت-

 ؟نداری ازش شماره؟ دوستش کدوم؟ دوستش -
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 .ندارم نه -

 ؟خب -

 ؟خب چی -

 :گفت بلند صدای با مهران

 ؟کیه دوستش -

 !ارشیا -

 ظارانت شاید. بودند دوخته چشم مهشید دهن به تعجب با همه. گرفت فرا رو جا همه سکوت ایلحظه برای

 عجبت این. بودند شنیده که اسمی از متعجب. بودند متعجب! ارشیا نه داشتند و روشنک اسم شنیدن

 :کشید نگرانی و خشم سر از فریادی با مهران. داد نگرانی به رو جاش

 ؟خریه کدوم دیگه این؟ ارشیا -

 :شد بیشتر اشگریه مهشید

. بود کرده خواستگاری مهتاب از ارشیا. شدند دوست هم با ماهه چند یه.. اِه... دونمنمی... دونمنمی -

 ...داشت دوسش مهتابم

 : گرفت اشسرفه که زد فریادی چنان مهران

 !احمق پسره اون با کرده غلط مهتاب -

 ؟گورین کدوم: زد فریاد عباس
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 دونمنمی خدا به... دونمنمی... دونمنمی: مهشید

 .زد صورتش به محکم دستش کف دو با و زمین رو نشست مهران

 !خدا وای -

 !گفتم دیدی: بزرگ مادر

 :کرد رو عباس به رو

 .کردند فرار پسره با حتما. بگیر تحویل بیا، دادی رو دختره این به هی -

 : زد فریاد بزرگ پدر

 .بگیر دهن به زبون یکم! زن کن بس-

 هشیدم. بود گوشش بزرگش تکه بود شوننزدیک مهتاب اگه که بودند عصبانی قدری به عباس و مهران

 :گفت گریه با

 ؟کنهمی فرار کسی دلیلمبی مگه؟ کنه فرار باید چی برای -

 ...شب وقت این تا غریبه پسر یه با! احمق دختره: مهران

 راست و چپ به و گذاشت صورتش به رو دستش دو عباس. میزد خودش سر تو و کشیدمی جیغ فریده

 چپ دست با اختر. کرد اتاق دور زدن قدم به شروع علی. میزد حرف خودش با و کردمی ناله، شدمی خم

 ربض زمین رو راستش پای با و بود داده تکیه دیوار به آرش. گزیدمی رو لبش و میزد راستش دست رو

 باعث که فکرایی، چرخیدمی خوش چندان نه فکرهای همه افکار در. بود بدی حال همه حال. بود گرفته
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 فشار هم به رو دندوناش شدت به مهران. میشد آرش و علی و ومهران عباس غیرت رگ شدن بلند

 .دادمی

 شذهن از رو منفی فکرای کرد سعی. کنه خطا پا از دست بخواد مهتاب نمیشد باورش. بود کالفه سامان

 :کرد باز لب خودش با جدال کمی از بعد، کنه عمل منطقی کرد سعی. کنه دور

 .بریم تا پاشو، پاشو مهران. بدیم گزارش پلیس به بریم بهتره -

 مهتاب که این سر از امیدی. زد جوانه همه دل در امیدی. شد عوض آمده وجود به جو سامان حرف این با

 از ترس. شد ظاهر همه دل در دیگر ترس و. هاستحرف این از ترپاک اون. باشه کرده خطا تونهنمی

 .شد بلند جاش از سریع مهران. شدن دزدیده شاید یا و خوردن فریب

 .بگیم پلیس به باید آره -

 .برداشت رو ماشینش سویچ

 .ریممی من ماشین با. بشینی فرمون پشت تونینمی حالت این با: سامان

 .شدند بلند هم عباس و فریده

 .باشید جا همین بهتره، نیست خوب حالتون! بیاید خوادنمی شما: مهران

 .میام باهاتون منم: مهشید

 ؟بیای خوایمی کجا دیگه تو: مهران

 .دونستمی خانوم مهشید و نبودیم بلد رو جوابش ما که کردند سوالی یه موقع یه. بیاد بذار: سامان
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 رو ناو با ارشیا بودن همراه و مهتاب شدن مفقود گزارش. رفتند کالنتری سمت به و شدند ماشین سوار

 :داد سروان تحویل و آورد بیرون عکسی کیفش توی از مهشید. دادند

 .بشناسمش تونممی ببینمش اگه... اما؛ نداریم عکس ارشیا از ولی؛ خواهرمه عکس این -

 اردو بهش که استرسی خاطر به مهشید. رفتند نگاری چهره برای، سوال از سری یه به دادن جواب از بعد

 به نستتونمی اما؛ آورد خاطر به کردن فکر مدتی از بعد. بیاره یاد به رو ارشیا صورت تونستنمی بود شده

 .بده آدرس و کنه تمرکز ذهنش روی درستی

 ...موهاش رنگ، موهاش رنگ. بود ـختـ لـ موهاش. دیدمش مهران عروسی تو نظر یه: مهشید

 :فتگ مهشید به رو سامان. بود کرده پیدا مشکل مشخصات دادن تو و بود حواسش تمرکز مانع استرس

 ؟بود زوسی چشماش رنگ و بود تنش دودی شلوار کتو که همون... ببینم -

 .خودشه آره: مهشید

 .دیدمش من -

 یحرف کسهیچ برگشت راه تو. بده شرح نگاری چهره مسئول برای و دقیق مشخصات تونست سامان

 با. ودب داده تکیه صورتش به رو انگشتاش و بود گذاشته پنجره لبه رو چپش دست آرنج سامان. نمیزد

 پشتی به رو سرش مهران. بود جاده به خیره و بود گرفته دست تو رو ماشین فرمون راستش دست

 زری ضرب راستش پای با. بود پاهاش روی رها و قفل هم در دستش انگشتای. بود داده تکیه صندلی

 مدام شلوغی اون در و داشت شلوغی ذهن. کردمی نگاه آسمون به ماشین جلوی شیشه از و بود گرفته

 هب و سرش که طورهمون و بود شده خسته که بود کرده گریه قدراین مهشید. میشد تکرار مهتاب اسم

. ودندب رفته خانوادش و علی عمو رسیدند خونه به وقتی. بود برده خوابش بود داده تکیه ماشین شیشه
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 ور اونا تا فریده و عباس پیش موندند ژینوس و مهران فقط؛ رفتند و کردند خداحافظی هم ژیال و سامان

؛ ودب نشسته کهاین با هم بزرگ پدر. بود خواب و بود کشیده دراز بزرگ مادر. نذارند تنها شرایط این تو

 فریده و مهران. خوابیدند و رفتند اتاق به مهشید همراه به نداشت بودن بیدار توان ژینوس. بود خواب ولی

 .خواستمی کمک خدا از و گفتمی ذکر، کردمی گریه فریده. بودند نشسته ایگوشه هرکدام عباس و

 .اومدنمی چشمشون به خواب و بودند غرق افکارشون تو مهران و عباس

*** 

 بار چند روز در. گذشتمی قرن یک اونا برای اشدقیقه هر. گذشتمی مهتاب شدن مفقود از هفته یک

 که دبو همسایه یا فامیل، نه اما؛ شده مهتاب از خبری کردندمی فکر اونا بار هر و خوردمی زنگ خونه تلفن

 عذاب تربیش باعث. بود کننده خسته اونا برای هاگرفتن سراغ این وقتا بعضی. گرفتمی مهتاب از سراغی

 .میشد کشیدنشون

 یه با شاید. هباش درمان بهترین سکوت اون شاید. کنیم سکوت بهتره نیستیم بلد دلداری اگه وقتا بعضی

 بزنیم حرف رفک با بتونیم خوبه قدرچه. بکشونیم گمراهی به رو کسی. بشکنیم رو دلی زدن نسنجیده حرف

 جای به. مبذاری مقابل طرف جای به رو خودمون شرایطی هر تو تونستیممی کاش ای. نیاد ببار پشیمونی تا

 خوب چقدر! زخم روی نمک نه باشیم مرهم هم برای میشد خوب چقدر. بدیم ارائه حل راه کردن سرزنش

 که یغم بفهمیم تونستیممی کاش ای. نزنیم زخمش سخت شرایط تو میاد بدمون کسی از اگه میشد

 خوب چقدر. باشه نداشته رو ما حرف تحمل دیگه که قدری به زیاده خیلی باشه طرف اون دل به ممکنه

 روی از هبلک عمد روی از نه برخی. بزنیم رو حرفی چه و بدیم انجام حرکتی چه کی و کجا باشیم بلد میشد

، عمد روی از بعضی اما و کردمی چندان صد دو رو اونا دل داغ که زدندمی حرفی یا سخنی ابلهانه دلسوزی

 .شکستندمی دل و کردندمی گویی یاوه شرایط اون تو
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 هشب شاید و باید که جوراون بتونه که بود کسی اگه شاید. بود شده پیر هفته یه این طول تو فریده

 ودندب خسته. بودند شده افسرده و الغر مهران و مهشید. نمیشد شکسته قدراین نزنه زخم و بده دلداری

 اام و بود مرهم براشون کسی کاش ای! انتظاری چشم این از بودند خسته، آشنا و دوست گویی یاوه از

. ودب شده سفید یکدست اششقیقه موهای، نداشت سرش روی سفید مویی تار لحظه اون تا که عباس

 تنها فقط کاش ای. بود کرده داغون رو اون گویان یاوه سخن و حرف تر ب همه از و، خیال و غصه و فکر

 مهشید. نداشتند رفتن کار دماغ و دل، مهران نه و عباس نه هفته یک. داشت رو دخترش شدن گم غم

 که یدوستان اما و بگرده مهتاب دنبال پدر همراه بتونه تا بود گرفته مرخصی مهران. بود نرفته دانشگاه

 :گفتمی یکی. دادندمی پیشنهاداتی باشند مرهم تا کردندمی تالش کمی

 .کجاست بگه تونهمی حتما پیشش برید دارم سراغ خوب رمال یه -

 :گفتمی دیگری و

 .میده جواب هم نخود فال -

 :گفتند هم بعضی

 !میشه پیدا شاءاهللان کنید نذر گوسفند یه -

 نبود مغ. کرد رباب حضرت نذر گوسفندی دخترش شدن پیدا برای. پذیرفت رو پیشنهاد بهترین عباس

 گم عذاب، مردم حدسیات و سخن و حرف. دیگه طرف هم هاهمسایه و فامیل پچ پچ، طرف یه مهتاب

 ،ثانیه هر دونهمی خدا. بود دشوار اونا برای حرف حجم این تحمل. بود کرده برابر چندین را مهتاب شدن

 !گذشتمی چه اونا به مهتاب نبود
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، دنشنی حرف شرایط اون تو سخته قدرچه. انتظاری چشم سخته قدرچه، عزیز یه شدن گم سخته قدرچه

 تهسخ قدرچه. باشه دختر یه عزیز اون سخته قدرچه. نرسه جایی به دستت و بشی غیرتی، خوردن زخم

 قدری به. دباشن داشته زدن جمعشون تو برای حرف و بشه خبری منتظرند که بیفته اتفاق این مردمی بین

 مهران به مردونه بغضی با و کشید کناری به رو مهران عباس، مهتاب شدن گم از هفتم روز که سخته

 :گفت

 .کنهمی بیچارم داره نبودش این! شه پیدا ولی، بشه پیدا شده شمجنازه حاضرم -

*** 

 و کردمی کمک هوا گرمی به ابر وجود. بود دلگیر و ابری هوا. گذشتمی مهتاب شدن گم از روز هشت

 ارک سر باید. بود شده تموم مهران مرخصی. پیشه روزای از ترطوالنی، روز برسه نظر به میشد باعث

. بود فتهگر شکل بینشون هاییپچ پچ و بودند برده بوهایی همکاراش. نبود کار به اصال حواسش. رفتمی

 ناشناس ایشماره. کرد گوشی صفحه به نگاهی. خورد زنگ همراهش گوشی که بود غرق افکارش توی

 :گفت خودش با. بود

 !فامیالند اصطالح به همون از یکی حتما -

، ردک نگاه صفحه به. کرد خوردن زنگ به شروع تلفن دوباره ثانیه چند از بعد. شد قطع تماس. نداد جواب

 داد جواب حوصلهبی و جبار با. بود شماره همون

 ؟بله -

 ؟سرشت زیبا مهران آقای -

 :شد ترجدی مهران و بود ناآشنا صدا
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 .هستم خودم بله -

 .هستم حمیدی سرگرد من -

*** 

 ؟بخرم چی گفتی، جان معصومه: شهروز

 !گوجه و زمینی سیب، چله و چاق مرغ یه -

 ؟ عزیزم نداری کار رفتم من خوب خیلی -

 !زرشک -

 ؟!چی -

 !بخری بگم بهت رفت یادم زرشک... زرشک میگم -

 .خب خیلی آهان -

 صفحه رو اسم دیدن با. خورد زنگ گوشیش که کردمی نگاه بود ترازو رو که مرغی به داشت شهروز

 .نداده خبر داوود به افتاد یادش. زد پیشونیش به آروم گوشی

 !سالم الو: شهروز

 ؟!نیومدید پس، اوستا سالم -

 اهر خواستم. میریم دیگه ساعت یه. اومده پیش برام کار یه، بدم خبر بهت رفت یادم داوود ببخشید -

 .کنممی خبرت بیفتم
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 ؟نداری کار. اوستا باشه -

 .سالمت به -

 داشت درشتی اندام و بود گرمایی که شهروز و بود گرم هوا. اومد بیرون مغازه از و کرد حساب رو مرغ

 شپهن پیشونی به و آورد در جیبش از را یزدیش دستمال. بود کرده عرق و بود گرمش پیش از بیشتر

 به و گرفت آسمان از صورت. بود صاف صاف هوا. دوخت چشم آسمون به و داد چین پیشونیش به. کشید

 آب از پر مشتی. کرد باز رو شیر و رفت آبخوری سمت به. دوخت چشم خیابون کنار خوری آب، آب شیر

 سمت و کشید صورتش روی رو دارشنم دست کرد خیس رو مشکیش موهای و ریخت سرش روی

، خریدمی باید هم ایدیگه چیز که کرد فکر چی هر. خرید رو وگوجه زمینی سیب. کرد تند پا بعدی یمغازه

 از ور رنگش آبی دوصفرش یازده گوشی. بپرسه خانومش از و بزنه زنگ کرد فکر خودش با. نیومد یادش

 .گرفت رو خونه شماره و آورد بیرون جیبش

 .سالم جان معصومه الو -

 .سالم -

 ؟خریدممی باید چی دیگه. خریدم رو زمینی سیب و گوجه و مرغ ببین -

 !زرشک -

 .خداحافظ؟ نداری کاری خب. آهان، آهان -

 .خداحافظ باش خودت مواظب؛ نه -
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 گرفت تدس به رو خرید هایکیسه. بود آویزون جیبش از کلیدی سر. گذاشت جیبش تو رو ماشین سوییچ

. سیدر خونه به. بود دهنده آزار لعنتی گرمای این. بود بلند حسابی هنش هن. شد باریکشون کوچه داخل و

 اخلد و کرد جدا رو خونه کلید. کرد خارج جیبش از رو سوییچ دست با و گرفت دهن به رو هاکیسه از یکی

 :گفت بلند صدای با شد خونه وارد وقتی. چرخوند قفل

 ؟نداری کار رفتم من. خریدا از هم این خانوم بیا -

 .عزیزم نه -

 الکرسی آیت لب زیر و شد خیره شوهرش مشکی چشمای به. ایستاد شوهرش روی روبه اومد معصومه

 خدا همیشه. بود معصومه هایبازی عشق این عاشق. بود معصومه عاشق شهروز. کرد فوت بهش و خوند

 ترینمهربان با و بود خیره همسرش رنگ سبز چشمای به. کردمی شکر معصومه داشتن خاطر به رو

 به ،خوردمی تکون الکرسی آیت خوندن خاطر به که معصومه باریک لبای به. کردمی نگاه بهش لبخند

 یادشه .افتاد دید رو معصومه که روزی اولین به یادش. پوستش بودن سبزه به و باریکش و کوچک صورت

 رایب رفیقش و شهروز و کرد چپ اتوبوسی مسیر تو. نور راهیان بودند رفته مهدی فابش رفیق با روز اون

 غلب زیر خواستمی وقتی یادشه. نشست صورتش رو خنده روز اون آوری یاد با. رفتند مسافرا به کمک

 :گفت اخم با معصومه بیرون بیاد صندلی تا دو بین از تا کنه کمک و بگیره رو معصومه

 !نامحرمی تو نزن دست من به -

 " گفتمی اتوبوس اون به همیشه شهروز. کرد خارج بخت اتوبوس اون از رو معصومه دردسری چه با

 :گفت الکرسی آیت خوند از بعد معصومه "بخت اتوبوس

 !بخون نره یادت الکرسی آیت تا سه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 .چشم -

 .داریم مهمون. نکنیا دیر شب، بال بی چشمت -

 .حتما باشه -

 :گفت لحن بهترین با و زد همسرش لبای به ایــوسه بـ شهروز

 .نکن خسته رو خودت زیاد، خانومم -

 :زد لبخندی معصومه

 !چشم -

 .خداحافظ. بال بی -

 .خداحافظ -

 .گرفت رو داوود شماره و آورد بیرون شلوارش جیب از و تلفنش. شد خارج خونه از شهروز

 .میام دارم کوچه سر بیا، داوود الو -

 !چشم، اوستا چشم -

 غازهم. افتاد راه به مغازه سمت به و کرد سوار رو داوود، باالتر کوچه دو، بعد دقیقه پنج. کرد قطع رو تماس

 غازهم از. بود شده واقع رستوران یک کنار و بود شهر کیلومتری هفت در روغنی تعویض مغازه یک شهروز

 با. داد االب رو کرکره و کرد باز را کرکره قفل اهلل بسم گفتن با. بود فاصله متر پونزده رستوران تا شهروز

 :گفت و آسمان سمت کرد رو. شد مغازه وارد تو امید به الهی گفتن
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 .برسون مونهرزق هرچی خدایا -

 هگذاشت الویه داوود و شهروز برای معصومه. بود ناهار وقت. کردند کار اونا و اومد مشتری براشون ظهر تا

 به شهروز غروب نزدیک. شدند کار به مشغول دوباره نمازظهر خوندن بعداز. خوردند هم با رو ناهار. بود

 :گفت داوود

 .دارم مهمون امشب. کنیم تعطیل بهتره -

 مغازه درب داوود. شدند خارج مغازه از و کردند جمع را وسایل. آوردند بیرون تنشون از رو کارشون لباس

. هرش سمت افتادند راه. شدند شهروز رنگ سفید پیکان وانت سوار. کشید پایین را کرکره و کرد قفل را

 در اج از، راننده سمت عقب تایر وبعد خوردن تکون کرد شروع ماشین که، بودند نرفته کیلومتر دو هنوز

 دفعه هر. بود بدی خیلی وضعیت. بودند ترسیده حسابی دو هر. شد خارج جاده از و خورد قِل. اومد

 هزار اب شهروز. بود سخت خیلی تایر بدون ماشین اون مهار و کردمی عبور کنارشون از سنگین ماشینای

. بود ذشتهگ گوششون بیخ از بزرگی خطر. بودند ترسیده واقعا. کرد متوقف جاده گوشه رو ماشین بدبختی

 :گفت و کرد فوت صدا با رو نفسش شهروز

 .بدم صدقه باید حتما

 .دیدم چشمام جلوی و عزراییل! اوستا وای-

 هوا گرمی از هم کمی. رفتمی تاریکی به رو هوا. شدند پیاده ماشین از شدند آروم یکم کهاین از بعد

 :گفت داوود به شهروز. رفتمی خنکی به رو و بود شده کاسته

 .شه تموم زودتر کارمون تا زنممی جک این زیر منم. کن پیدا رو تایر برو تو -
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 ایرت که جایی سمت رفت داوود. کنهمی قلفتی رو پوستم معصومه بشه دیر اگه که کرد زمزمه خودش با

 اشمردنی الغر اندام اون با هراسون داوود دید شهروز که بود نگذشته رفتنش از ایدقیقه چند. بود افتاده

 .برسه شهروز به تا داشت گامی چند! میاد سمتش به و دوهمی

 !کن فرار اوستا -

 ؟داوود شده چی -

 .کن فرار! اوستا دیدم جن، جن -

 ؟!کجابوده جن؟ جن -

 .کرد دراز بود رفته که جایی سمت به رو دستش و شد رد شهروز کنار از دویدمی که طورهمون داوود

 .دیدم خودم. بود جااون -

 مچش تو بیشتر داوود چونه چال بود شده باعث و بود پریده داوود رنگ. داشت نگه رو داوود زور به شهروز

 این و لرزیدمی ترس شدت از بدنش. میزد نفس نفس. برسه نظر به ترتیره رنگش آبی چشمای و بزنه

 :گفت خاطرش تسلی برای و کرد آروم رو اون کمی شهروز. بود مشهود هم صداش تو لرزش

 !دیدی اشتباه حتما -

 !بود جن. دیدم درست وکیلی خدا! اوستا نه -

 ؟بود شکلی چه -

 !هوا این داشت کله یه! هه! هه! هه... آهان... دونمنمی -
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 :داد ادامه داشت نگه هم از فاصله با و آورد باال رو دستش دو

 .بود ترسناک خیلی زامبی عین صورتش تو بود ریخته موهاش -

 ؟دیدی چی ببینم بریم بیا -

 :گفت بود ترسیده حسابی که داوود

 .نمیام من؛ نه! اوستا نه -

 ؟دیدی چی بفهمم باید، رممی من وایسا جا همین. باشه -

 :گفت و رسوند شهروز به رو خودش ترس با داوود. رفت بود گفته داوود که جایی سمت به قدم چند

 .میام منم. ترسممی تنهایی من، اوستا -

 .بکش خجالت. آوردی در ترسممی، ترسممی هِی؟ مردی مثال. بکش خجالت سنت از! داوود -

 خجالت سنتونم از و ترسیدیدمی حتما دیدیدمی هم شما دیدم من که رو چیزی اون اگه! اوستا -

 !کشیدیدنمی

 به چه هر. کردند حرکت گفتمی داوود که جایی سمت به. برداشت ماشین داشبورد تو از رو قوه چراغ

 وردم محل به وقتی. کردمی کمتر و کمتر شهروز با رو اشفاصله داوود شدندمی تر نزدیک نظر مورد مکان

 .بود گرفته محکم و سفت پشت از را شهروز پیرهن داوود، رسیدند نظر

 ؟کجاست: شهروز

 :گفت لرزون صدای با داوود
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 .زمین روی تایر کنار -

 کردن فرار گارد. وایساد جاهمون ترس از و کرد رها رو شهروز پیرهن داوود. رفت تایر سمت به شهروز

 شتوح دیدمی که چیزی از. کرد نگاه رو زمین روی. رفت تایر کنار به شهروز. ایستاد فرار به وآماده گرفت

 :زد فریاد بلند صدای با. کرد

 !ابوالفضل یا -

 اب شهروز. فرارگذاشت به پا داوود. افتاد زمین رو نشسته ترس از و برداشت عقب به قدم چند زمانهم و

 تقریبا هوا چون؛ کرد ترسناک موجود اون به نگاهی باره د. رفت نزدیک آروم آروم و شد بلند احتیاط

. کرد روشن رو قوه چراغ و داد قورت صدا با رو دهنش آب! چیزیه چه نبود مشخص زیاد بود شده تاریک

 :کرد زمزمه خودش با. انداخت چشمانش جلوی موجود روی و نورش

 !زنه یه اینکه -

 قدری به. شد نمایان شده متورم صورت زد کنار رو زن صورت روی موهای و شد خم. کرد نگاه دقت با

 خاک که صورت اطراف خون و بود سرش فرق روی شکافی. نبود مشخص هامژه که داشت ورم صورت

 یرونب خاک از صورتش فقط. بود دفن خاک زیر نیمه نصفه بدن بقیه. بود شده خشک بود نشسته روش

 :کرد زمزمه. شده جنازه روی از خاکا رفتن کنار باعث پیش دوساعت باد داشت حتم. بود

 وشر درست! باشن کرده دفنش عجله با و باشنش کشته باید؟! شکلی این اونم شده دفن جااین چرا -

 .بدم خبر پلیس به باید. نپوشوندند خاک با رو

 .بودند اونجا مامورین بعد دقیقه پونزده حدود. زد زنگ ده و صد به و آورد بیرون جیبش از رو گوشیش

 ملحفه،  پوشش تنها و بود جوونی زن. گرفتمی عکس تند تند سرباز. آوردند بیرون خاک از رو جنازه
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 قابل و بود زیاد صورتش ورم. بود خورده سرش به بدی ضربه. بود شده پیچیده دورش که خونی

 ودب معلوم که اتفاقی و شکلی این به اونم جنازه این شدن پیدا خاطر به که شهروز. نبود شناسایی

 پدرو بیچاره" کردمی تکرار خودش با همش. بود عصبانی حسابی اومده دختر این سر ناجوانمردانه

 ".مادرش

 با و کرد بود نزدیکش که سرگردی به رو کرد معاینه به شروع وقتی. رفت جنازه کردن چک برای پزشک

 :گفت عجله

 !زنهمی کند خیلی نبضش! داره نبض، گرمه کنممی احساس! نشده خشک هنوز بدنش -

 .گرفت رو نبض، اطمینان برای هم اون و رفت پیش سرگرد

 .زنهمی کند خیلی آره -

 :کرد بودند جنازه حمل آماده که سربازایی به رو

 .بیمارستان به بدیم انتقالش باید! بیایند سریع -

 تسم به و برداشت رو تایرش؛ داد شرح پلیس برای رو زن کردن پیدا جریان تمام شهروز اینکه از بعد

 :کرد زمرمه خود با! ندید داوود از اثری، کرد نگاه اطراف به هرچه، تایر انداختن جا از بعد. رفت ماشینش

 ؟رفته گوری کدوم ترسش از نیس معلوم -

 ستد از قدری به معصومه. شد خونه وارد و انداخت کلید بود خسته خیلی. خونه رسید بود شب ده ساعت

 همسرش استقبال به قهر حالت با. دادنمی راهش خونه به داشت ایچاره اگر که بود عصبانی همسرش

 :گفت وار زمزمه ساییدمی هم رو، و دندوناش که طورهمون حرص با. رفت
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 !اومدیمی صبح ذاشتیمی؟ داریم مهمون امشب نگفتم مگه -

 .بیام زودتر نشد افتاد واسم اتفاقی یه؟ کنم چکار -

 .نرفته آبرومون این از بیشتر تا مهمونا پیش برو تر زود! خب خیلی -

 مجبور و کرد خواهی معذرت اومدنش دیر خاطر به. گفت آمد خوش اونا به و رفت مهموناش پیش شهروز

 .باشه کرده تقصیر عذر تا کنه بازگو مهموناش برای و بود افتاده براش که اتفاقاتی تمام شد

 ؟سرشت زیبا مهران آقای -

 .هستم خودم بله -

 .گرفتم تماس باهاتون خواهرتون شدن گم درمورد. هستم حمیدی سرگرد من -

 براش یکم کشیدن نفس و رفت باال قلبش ضربان. کرد پیدا رنگ بود دلش تو که امیدی سوی کور مهران

 :نشاند لبش بر لبخندی حالیخوش با. نشست بدنش سلول، سلول بر هیجان. شد دشوار

 .شنوممی بله، بله -

. تنیس مساعد زیاد جسمانیش حال متاسفانه. داره رو شما خواهر مشخصات تقریبا، شده پیدا دختری -

 خواهرتون هب خیلی مشخصاتش کنممی تکرار البته؛ نه یا هست خواهرتون که بدید تشخیص و بیاید باید

 .نزدیکه

، نظر مورد دختر ممکنه کهاین از حالیخوش یکی. کرد زدن پا و دست به شروع متفاوت حس دو با مهران

 .باشه مهتاب بود ممکن که دختری حال نبودن مساعد از ناراحتی حس دیگری و باشه خواهرش

 :گفت خودش به کردن پیدا تسلط برای، مکث کمی از بعد
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 ؟بیام تونممی موقع چه! حتما بله، بله -

 .بیاید تونیدمی، بخواید موقع هر -

 ؟بیام کجا -

 .... بیمارستان.... شهر -

 .افتممی راه االن همین من، نداره ایرادی. راهه ساعت یک جااون تا جااین از -

 .منتظرتونیم حتما -

 انمهر مرخصی با شرکت رییس. رفت رییس اتاق سمت، ساعتی مرخصی گرفتن برای عجله با مهران

 :گفت کامل جدیت با. نکرد موافقت

 !نمیشه، نه. کار سر اومدی امروز مرخصی هفته یک از بعد تو -

 ریزش جلوی و بیاره طاقت نتونست؛ بود زده حلقه گلوش تو غریبی بغض، خواهرش خاطر به که مهران

 .کردن التماس کرد شروع، بغض از شده مرتعش صدای با. بگیره رو اشکاش

 خواممی خدا از! دونیدنمی خدا به؟ سخته چقدر عزیز شدن گم دونیدمی. شده گم خواهرم اسهفته یک -

 یکی گفتند زدند زنگ کالنتری از امروز هفته یک از بعد! سخته خیلی خدا به. نچشید رو اشمزه وقت هیچ

 بهم. کنید درک رو قراریمبی. بفهمید رو حالم خدا رو تو، قرارمبی. داره رو خواهرم مشخصات شده پیدا

 اون برم بدید مرخصی بهم رو ساعت یک این اما؛ نگیرم رو ماهم این حقوق حاضرم خدا به. بدید حق

 .ببینم رو دختر
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 از رو اونا تصادف یک که خواهری. بود او قل هم که خواهری. افتاد اشمرحومه خواهر یاد شرکت رییس

 .کرد موافقت مهران مرخصی با و کرد مخفی رو بغضش. بود کرده جدا هم

 تلفن. شد خارج شرکت پارکینگ از و شد ماشینش سوار. اومد بیرون رئیس دفتر از عجله با مهران

 .گرفت تماس منزل به و کرد خارج جیبش از رو همراهش

 ؟خوبی جان ژینوس سالم -

 ؟شده چیزی. خوبم ممنون -

 .شین نگران بدم خبر بهت گفتم خونه میام دیر، کشهمی طول یکم اومده پیش برام کاری یه. عزیزم نه -

 ؟هست کاری چه. ممنون -

 ؟عزیزم نداری کاری. کنم قطع زود باید فرمونم پشت دارم عجله من. شرکته برای کار یه -

 .باش خودت مواظب؛ نه -

 ییبو ژینوس اگر دونستمی. بگه دروغ ژینوس به شد مجبور. باشه مهتاب دختر اون داشت شک مهران

 که اینی از رو وضع و بده واهی امید اش خونواده به نداشت دوست. میگه مهشید و مادر به حتما، ببره

 .دادمی خبر خونواده به بعد و میشد مطمئن خودش اول بود بهتر. کنه بدتر هست

 روف دیدگانش از و کردمی نافرمونی اشکاش گاهی بود کرده بغض. میشد افزوده استرسش به لحظه هر

 خیابان دیدن خوب از مانع و کردمی تار رو دیدش بستمی حلقه چشمش در اشکی که هربار و. چکیدمی

. بود شده خارج شهر از بود ایدقیقه ده. کردمی خالی اشک از رو چشماش دست پشت با بااجبار. شدمی

 هرانم برای که ساعت یک از بعد باالخره. میشد تر تند قلبش ضربان میشد تر نزدیک مقصد به هرچه
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 ینماش پنجره شیشه مهران. میزد رکاب دوچرخه سوار پیرمردی. رسید نظر مورد شهر به گذشت عمر یک

 :بزنه فریاد ماشینا صدای خاطر به بود مجبور. کرد پیرمرد به رو آورد بیرون را سرش داد پایین رو

 ؟کجاست... بیمارستان آقا ببخشید -

 رو راه چهار و آورد باال رو راستش دست. کرد مهران به نگاهی زدمی رکاب آروم آروم که طورهمان پیرمرد

 :گفت. داد نشون

 .بینیمی رو تابلوش جلو بری که متر پونصد، چپ به بپیچ -

 به و ردک توقف ممنوع توقف تابلوی زیر خیابان کنار، بیمارستان روی روبه. کرد عمل مرد پیر گفته به

 دور رو برگردون دور. کرد رد رو بیمارستان و آورد در حرکت به رو ماشین. کرد نگاه بیمارستان ساختمان

 یادهپ ماشین از عجله با. کرد پارک رو ماشینش و شد کوچه داخل بیمارستان مقابل خیابون طرف اون و زد

 اون از. شد بیمارستان خیابون وارد و شد رد بلوار شمشادای الی البه از. کرد رد رو خیابون احتیاط با و شد

 میقع نفس چند. کرد بیمارستان ورودی در به نگاهی. رسید بیمارستان روبروی و گذشت احتیاط با هم

 به نگاهی. فتر یو سی آی طرف به. شد بیمارستان وارد اهلل بسم گفتن با! بگیره آروم قلبش کمی تا کشید

 تا ستب ایثانیه برای رو چشماش. کرد تر زبونش با رو لبش. شد پرستاری ایستگاه نزدیک. کرد اطراف

 :کرد پیشخوان پشت پرستار به رو. کنه کم اضطرابش از

 ...گفتن من به. بستریه یو سی آی بخش تو نشونی و نامبی دختر یه. نباشید خسته سالم -

 .کنممی خبرتون باشید داشته تشریف بیرون لطفا! بله، بله -

 شدت از. نشست دیوار کنار صندلی ترین نزدیک روی. رفت رو راه داخل و، بیرون به دودلی با مهران

 و کرد قفل هم تو رو دستاش. گذاشت زانواش روی رو دستش دو آرنج. رفتمی ضعف پاهاش هیجان
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 عیس. گرفت تند و ریز ضرب زمین روی راستش پای با و شد زمین به خیره. داد تکیه اونا به رو لبش

 .کنه آروم رو خودش کمی کشهمی که عمیقی هاینفس با داشت

 جلوش نظامی چکمه دو. کرد تیز رو گوشاش. بود اون به شدن نزدیک حال در که شنید رو پایی صدای

 متوقف صورتش روی و شد رد نظامی مرد فرم خوش اندام روی از نگاش. کرد بلند رو سرش. شد ظاهر

 .فکرکرد مرد جذاب ریش ته به، همش بر و هم در افکار از فرار برای. شد

 ؟سرشت زیبا آقای. سالم -

 .شد بلند رنگ سربی پهن و فلزی صندلی روی از حالی بی با مهران

 .هستم خودم بله؛ سالم -

 خواهر نهممک که خانمی پرونده به رسیدگی مسئول. حمیدی سرگرد دستیار، هستم ساجدی ستوان بنده -

 .باشه شما

 .وقتم خوش -

 اون و برید دقیقه چند برای تونیدمی شما. شده گرفته یو سی ای به شما ورود اجازه قبال. چنینهم و -

 .خیر یا هست شما خواهر شیم مطمئن ما تا. ببینید رو خانوم

 .حتما بله -

 وردم تخت سمت به و شد یو سی ای وارد پرستار راهنمایی با، مخصوص لباسای پوشیدن از بعد مهران

 مثل وشگل تو بغض. بود دختر کبود و کرده ورم هاییپلک و بسته چشمانی دید که چیزی اولین. رفت نظر

 و سر هب که بود هاییلوله و سیم انواع، دید که چیزی دومین. بست رو کشیدنش نفس راه بزرگ توپ یک
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 دش مانندی توری و رنگ سفید کاله زوم نگاهش. داد قورت سختی به رو دهنش آب. بود وصل دختر بدن

 گوشه از اشک. بود گرفته بر در رو دختر شده تراشیده موهای و کردمی نمایی خود دختر سر روی که

 اون کهاین از داشت ترس. کنه نگاه دختر صورت به مستقیم کهاین از داشت ترس. چکید پایین چشمش

 در یلیوان با، ساله پنج مهتاب که رو روزی افتاد یادش. باشه چنین این وضعیتش و باشه مهتاب دختر

 مهتاب کوچک دستای در لیوان که رو زمانی اومد یادش. خورد زمین عاقبت و کرد دویدن به شروع دست

 اقیب مهتاب دست روی همیشه بخیه جای اومد یادش. بود زیاد شستش انگشت بریدگی. بود شکسته

 .موند

 بدن سردی از. گرفت دستش تو رو دختر رنگ زرد و جون بی دست. رفت دختر بدن چپ سمت آرامی به

 یپ اشکاش. کرد نگاه رو شست انگشت انتهای. چکید چشمش گوشه از دوم اشک و لرزید دلش، دختر

. اومد می فرود تخت ملحفه روی و کردمی عبور دماغش تیغه روی از. کرد چکیدن به شروع پی در

. زد بخیه جای بر ایــوسه بـ و آورد باالتر رو دختر دست. بود اومده در لرزه به اشمردونه هایشونه

 معج رو جراتش و توان تمام. کرد نگاه صورتش به ترس با و گذاشت مهتاب بدن کنار آرومی به رو دست

 و شد طاق طاقتش مهران اما؛ نبود مشخص زیادی چیز لوله همه اون زیر. نگیره صورت اون از نگاه تا کرد

 :کرد ناله

 !مهتاب! مهتاب-

 .بیرون بفرمایید. نکن گریه بیمار سر باال آقا -

 رداشتهب زور به که هاییقدم و سستی با، باالجبار. دوخت پرستار به و گرفت مهتاب از نگاه میلیبی با

 .کرد ترک رو جااون، میشد

 ؟خواهرتونه: ساجدی ستوان
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 هب رو سرش. داد قورت رو بود شده زیاد، گریه خاطر به که دهنش آب. کرد پاک رو اشکاش دست پشت با

 :گفت یواش خیلی و داد تکان مبثت عالمت به آرامی

 !خودشه -

 .بشینه سالن صندلیای از یکی روی تا کرد کمک، بود ستوان با که همراهی

 .بدید جواب ما سؤاالت از سری یه به باید ولی؛ نیست مساعد حالتون االن دونممی: ستوان

 ؟داره ورم صورتش قدراین چرا؟ کردید پیداش طوریچه -

 ودنشونب زنده اصال. میشه پیدا اتفاقی طور به رهگذر یه توسط که بوده دفن بیابون توی روز دو ایشون -

 زنده، بودن بیابون تو روز دو بعداز و خورده سرشون به که ایضربه این با که قدرهمین! اسمعجزه یه

 !روشنه من برای روز مثل این. میشه خوب حالش ایشون نباشید نگران، مونده

 !ممنون -

 خواهر به. یمکن صبر این از بیشتر تونیمنمی. طالست وقت ما برای ولی؛ نیست موقعییتش االن دونممی -

 ربهض دو. میدن قرار ضرب مورد سنگین ایوسیله با رو ایشون کشت قصد به هم بعد و شده تجاوز شما

 یاارش از کامل اطالعات سری یه ما. بوده خواهرتون با که هست ارشیایی، پرونده مضنون تنها! درپیپی

 که العاتیاط حتی؛ بدید ما به دارید اطالعاتی هر لطفا. بیاریم دستبه ازش هایینخ سر بتونیم تا خوایممی

 .باشه مهم نخ سر یه ما برای ممکنه بیاد ناچیز و ساده شما برای

 به ور نگاهش. بود ایستاده ستوان کنار که سربازی پوتین هاینخ به بود دوخته چشم حالیبی با مهران

 لب زیر ور سرباز نام رسید که سرباز سینه به. کرد رد سرباز استخونی و الغر هیکل از و کشید باال آرامی

 :کرد زمزمه
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 !سرحدی یحیی -

 یواش نگاهش. بود کوتاه خیلی ستوان روشن ایقهوه موهای. داد ستوان به و گرفت سرباز از رو نگاهش

 چشمای درباره مهران! کرد تعجب. شد خیره ستوان چشمای به. رسید چشماش به و اومد پایین یواش

 اییلهت ستوان چشمای بخوره قسم بود حاضر. بود ندیده حال به تا اما؛ بود شنیده چیزهایی رنگ ایتیله

 : گفت وار زمزمه لب زیر! رنگه

 .کنند کمکتون تونندمی اونا، اقوام از یکی و خواهرم اما؛ ندارم زیادی اطالعات من -

 .کنید خبرشون ترسریع چه هر بهتره پس -

 .چشم -

 ازسرب و ستوان شدن دور به و داد تکیه دیوار به رو سرش بود نشسته صندلی روی که طورهمون مهران

 ،بره خانوما بازجویی برای ستوان اگر که کرد فکر این به ذهنش بلبشوی اون در. کرد نگاه همراهش

 هس با کمرنگ سبز لباس اون تو چشما اون با! کنندنمی باز سخن به لب دیدنش روز هر برای خانوما

 .شونه سر خالی تو مشکی ستاره

 موقعیتی از فرار برای فکرا این همه دونستمی خوب خودش. نشست مهران لبای روی محو ایخنده

 ثلم نشون و نامبی دختر خونواده شدن پیدا خبر! خانواده به دادن خبر سخت موقعیت. توشه که هست

 .رفت یپرستار ایستگاه سمت به ساالنه ساالنه مهران، ستوان رفتن با. پیچید بیمارستان توی بمب

 .بدونم خواهرم وضعیت درمورد خواستممی! ببخشید -

 .رفتند االن همین دکتر راستش. متاسفم افتاده خواهرتون برای که اتفاقی خاطر به: پرستار
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 .چرخوند مهران سر پشت به رو نگاهش پرستار

 ؟برگشتید دکتر سالم! عه -

 .گذاشتم جا رو سوییچم. سالم -

 .کرد مهران به رو پرستار. شد اتاقی داخل سریع دکتر

 !خواهرتون دکتر. بودند ذاکری دکتر ایشون -

 معرفی رو خودش مهران، دکتر شدن خارج محض به. رسوند اتاق در پشت به رو خودش سریع مهران

 .شد جویا و خواهرش حال و کرد

 از قسمتی و کردیم خارج رو خون لخته، داشتیم خواهرتون سر روی که هاییجراحی عمل طی ما -

 ...داشتیم بر و زدیم برش رو اشجمجمه استخون

 ؟برداشتید رو اشجمجمه استخون چرا. اومدم تون حرف بین کهاین از ببخشید -

 تموق طور به ما بشه کمتر فشار کهاین برای؛ بود زیاد جمجمه داخل فشار. داشت ورم خیلی مغزشون -

 دوباره؛ شد بهتر خواهرتون وضع و شد کمتر فشار وقتی. برداشتیم رو جمجمه استخون از قسمتی

 .ذاریممی جاش سر رو استخون

 ؟میشه خوب؟ چطوره عمومیش حال... دکتر آقای -

. داره اهلل هیگان کَرم و حکمت به بستگی چیز همه! ایموسیله ما. باشه خدا به توکلتون، سرشت زیبا آقای -

 خواهرتون جاشهمین تا. اسمعجزه یه خواهرتون موندن زنده، پزشک من نظر از... بگم بهتون راست رو

 ماهاش اگه و شده بهتر خیلی، جااین آوردنش که روزی نسبت به شونوضعیت. کردند مقاومت خوب خیلی
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 دعا براش. ندید دست از رو امیدتون فقط. میشه هم بهتر، بزنید حرف باهاش و بزنید سر بهش بیایید

 خدا فعال. دادیم انجام خواهرتون واسه اومدهمی بر دستمون از و بوده توانمون در که هرکاری ما. کنید

 .نگهدار

 .خداحافظ -

 برخ اشخونواده به باید اون. بود آشفته بازم حال این با. کرد کم رو مهران نگرانی از کمی دکتر هایحرف

. بود مهتاب با دیدارش از دشوارتر و ترسخت خیلی براش کار این؟ طوریچه. دادمی و مهتاب شدن پیدا

 و لحا وضعیت از تونستمی طوریچه؟ بگه اشخونواده به رو مهتاب شدن پیدا خبر تونستمی طوریچه

 چطوری؟ نباشه مادرش قلب و فشار افت نگران تونستمی چطوری؟ بگه مادرش و پدر برا مهتاب روز

 خیلی براش کار این! نه؟ نباشه پدر کمر شدن خمیده و شدن شکسته نگران خبر این دادن با تونستمی

 .بود دشوار

 هک بود سرطانی چونهم اشخونواده برای، خبری بی. کردمی خالص خبریبی این از رو اونا باید طرفی از

 یخبربی. کردمی ترنزدیک مرگ به قدمی رو اونا و گرفتمی بر در رو مادرش و پدر سلول سلول لحظه هر

 ادرشم خبریبی با. بود کرده پیر رو مادرش و پدر لعنتی خبریبی این. کردمی عمل رحمبی جالد یه مثل

 .بود کرده خمیده و پدرش کمر خبریبی. بود شده بیمارستان راهی فشار افت خاطر به باری چند

 !ندونستن و دونستن بین فرقیه چه دونستنمی. بود درمونده مهران

 خبریبی از باید. کرد دل یه رو دلش. زدن قدم کرد شروع. رفت بیمارستان حیاط به شد بلند کالفگی با

 .گرفت رو آرش شماره آورد در جیبش از و تلفنش. کردمی خدا به توکل و دادمی نجاتشون

 ؟خوبی. جان آرش سالم الو -
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 ؟ستگرفته صدات چرا؟! شده چیزی. خوبم؛ سالم -

 ...آرش -

 .نبینه بیمارستان تخت روی طوراین رو خواهرش برادری هیچ کاش ای. شد مهران حرف ادامه مانع گریه

 طورچه! کردنش بازگو بدتر اون از و بود اومده مهتاب سر که بالیی پذیرش مهران برای بود سخت قدرچه

 ؟!اومده مهتاب سر بالیی چه بگه خونواده به تونستمی

 اون از مهران نامنظم نفسای صدای فقط و کرده سکوت مهران دید وقتی. بود مهران حرف منتظر آرش

 :گفت نگرانی با. شد نگران میاد خط طرف

 ؟شده چی کردی نگرانم! مهران -

 ...مهتاب -

 .نداشت رو کردن بندی جمله نای حتی که بود درمونده قدری به مهران

 ؟!شده خبری مهتاب از -

 :زد داد کالفگی با آرش. اومد مهران گریه صدای فقط خط پشت از

 !کردی سرم به جون بگو دِ -

 !شده پیدا... مهتاب... آرش -

 حالجی ذهنش در رو شده درست جمله معنی و کرد وصل هم به رو مهران کلمات. کرد مکث کمی آرش

 :کرد
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 ؟کنهمی کارچی؟ کجاست؟ اسزنده...شکر رو خدا... شکر خدارو وای... وای -

 :گفت دماغی تو صدایی با. کنه کنترل رو اشگریه بتونه تا کرد مکثی مهران

 که دونیمی. بده رو خبرش اینا مامان به جور یه آرش. نیست خوب حالش. کماست تو اما؛ اسزنده آره -

 .داره فشار مامان

 !میشه دیوونه بفهمه اگه مهشید وای! وای ای -

 .ذارهب آرش دوش بر رو خونواده به مهتاب شدن پیدا خبر مسئولیت تمام تا کردمی رو سعیش تمام مهران

 ؟بگی بهشون تونیمی. مادرمم و پدر نگران بیشتر من آرش -

 .راحت خیالت یعنی؛ کنممی رو خودم سعی -

 !بشه بد حالش مامان ترسممی. ترسممی -

 کنهن ترنگران هست که اینی از رو مهران داد ترجیح اما؛ بود نگران خودشم و نبود مطمئن اینکه با آرش

 !نشه بد حالشون که بگم طوریچه دونممی. نباش نگران -

 .بیان باید سامانم و مهشید. جااین بیاریشون باید -

 ؟بیام باید کجا؟ کجایی تو -

 ...بیمارستان تو. هستم... من -

 ؟جااون چرا حاال. کنممی کاریش یه باشه... باشه؟! اونجا -
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 .نیست خوب حالم اصال االن آرش. دونمنمی -

 :گفت قراریبی با آرش. کرد سرایت هم آرش به مهران کالفگی

 .کنممی خبرت بیفتیم راه خواستیم جان مهران! خب خیلی -

 بدی حال چه. شدند بیمارستان وارد زیباسرشت خونواده آرش با مهران تماس بعداز دوساعت تقریبا

 ! اون جسمانی وضعیت از ناراحت و دخترشون شدن پیدا از حالخوش. داشتند

 رو تخود بخوای هرچه. غمگین یا باشی شاد باید االن ندونی که بگیری قرار موقعیتی تو سخته قدرچه

 ندرو از اما؛ شکر شده پیدا کردمون عزیز که همین بگی خودت به هی سخته قدرچه! نتونی بدی دلداری

 این جواب ندونستن سخته قدرچه "؟ارزهمی شدنش پیدا این؟ طوریچه ولی "بگه بهت مدام یکی

 مادر هی! شرایطیه چه تو دلبندش فرزند کنهنمی فرقی هیچ اون برای؛ مادره یه همیشه مادر یه اما؛ سواالت

 .خوادمی رو فرزندش وجود فقط

 و پدر .داشتمی بر قدم ژینوس و مهشید کمک با. نداشت رفتن راه نای که بود کرده گریه قدری به فریده

 بیمارستان حیاط به رو خودش مهران، آرش زنگ تک با. بودند تاببی خیلی دخترشون دیدن برای مادر

. یددو مهران سمت به و زد کنار رو ژینوس و مهشید، حالیبی با فریده. رفت استقبالشون به و رسوند

 :رفت مهران سمت به کنون گریه

 ؟کجاست مهتابم -

 و مهر سر از ایــوسه بـ مادرش سر روی. گرفت آغوش در رو مادرش. شد بلند هقش هق مهران

 اشکیش چشمای با. رسوند اونا به رو خودش عباس. چسبوند فریده سر به رو صورتش و زد دلسوزی

 :گفت دید رو مهران سکوت وقتی. کردمی نگاه خیره مهران دهن به و بود فریده سوال جواب منتظر
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 ؟کجاست مهتاب، جان بابا -

 رطوبت شلوارش با و گرفت رو دماغش آب دستش با. کرد بلند مادرش سر روی از رو سرش مهران

 .گرفت رو دستش

 !یو سی آی تو -

 :گفت بهت با فریده

 ؟چی برای یو سی آی! بمیره برات مادر! وای -

 که آرشی و بود کرده پف و قرمز چشماشون و قرمز دماغشون که مهشید و ژینوس به نگاهی مهران

 آرش به رو نگاهش مهران. بودند شده نزدیک اونا به سه هر. انداخت بود هویدا صورتش توی ناراحتی

 .دوخت

 ؟!نگفت آرش مگه -

 ؟رو چی: فریده

 :گفت و کرد مِن مِن آرش. شد گرانه پرسش آرش به نگاهش مهران

 ! نیومده هوشبه هنوز مهتاب... مامان راستش -

 بر در رو سردش صورت داغش اشکای. داد خش رو گلوش تیز خنجر یه مثل بغضش. زد بهتش فریده

 و بود ردهک پیدا لرزش بود شده رنگبی االن که رنگش صورتی لبای. شد تررنگبی اشپریده رنگ. گرفت

 دیدن با همه. بود شده حبس سینش توی نفسش و بود کرده پیدا پرش پلکاش. گرفتنمی قرار هم روی
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 ناله با همراه و داد تکون زور به رو جونشبی لبای فریده. بیاد سرش بالیی ترسیدن. ترسیدند فریده

 :گفت

 !خدا وای! نیومده هوشبه -

 بغض. انداخت صورتش به چنگ و آورد باال رو لرزونش دستای. نشست زمین رو و شد سست پاهاش

 هترب حالش کمی. شد کم بغضش از کمی بار سه، بار دو، بار یک. زد دل از اینعره و کرد باز سر سختش

 تونستنمی رو لرزونش چونه. دوخت چشم مهران چشمای به. شد آرش حرف هضم باعث اما؛ نه که

 کنه رلکنت رو خودش ایلحظه برای تونست سختی به. بود زدنش حرف مانع نامنظمش نفس. کنه کنترل

 :بزنه رو حرفش و

 .امبچه خدا وای! امبچه خدا وای -

. میشد دیونه داشت. بشه دور فضا اون از داشت دوست. نداشت رو مادرش هاینگاه این طاقت مهران

 رلکنت رو اشمردونه بغض عباس. بودند فریده نگران سخت همه. کرد لرزیدن به شروع فریده بدن تمام

 :کرد فریده به رو. بده فرو رو بغضش بتونه تا کشید عمیق نفس تا چند و کرد

 !پاشو، کننمی موننگاه دارن همه! زشته مردم جلوی! زن کن بس: عباس

 :داد جواب سست بدنی و لرزون صدای با فریده

 !نیومده هوشبه میگه! یو سی آی میگه؟ بینینمی مگه -

 !اسزنده کنی شکر رو خدا کهاین عوض -
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 روزی هشت. سوختمی دخترش برای دلش و بود پدر. بگیره رو اشکاش ریزش جلوی نتونست عباس

 شده زیاد گریه خاطر به که رو دهنش آب. بود کرده رو هواش دلش عجیب و بود ندیده رو اشدردونه بود

 بود کتش جیب مهمون همیشه که رنگش سبز چهارخونه جیبی دستمال با. داد قورت صدا با رو بود

 :گفت و کرد پاک رو اشکش

 .ببینیمش بریم؟ وایسادیم جااین چرا: عباس

 .نمیدن مالقات اجازه یو سی ای تو! نمیشه: مهران

 :گفت نگرانی با مهشید

 ؟نداره راهی هیچ -

 .نیست مالقات وقت االن... که جاستاین مشکل. بذارند شاید شیشه پشت از: مهران

 . کرد میشه چیکار پرسیممی ریممی مهران و من. بشینید جااین شما: آرش

 با. رسیدندت خیلی ژینوس و عباس و مهشید. میشد بیشتر بدنش لرزش لحظه هر. بود تاببی خیلی فریده

 .نبود خبری خونواده از ولی؛ گشتند بر مهران با همراه آرش بعد کمی. رفتند اورژانس به عباس اصرار

 فریده سرم تا کشید طول ساعت یک. گفت رو فریده جریان مهشید. زد زنگ مهشید گوشی به مهران

 :گفت و کرد فریده و عباس به رو آرش فریده شدن مرخص از بعد. کنه اثر داروها و بشه تموم

 .ببینیدش شیشه پشت از برید ساعت نیم دادند اجازه االن -

 ؟ببینمش برم تونمنمی؟ چی من: مهشید
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 توق تو تونندمی جون آقا و جون خانوم البته؛ دقیقه پنج فقط مالقات وقت! نه االن اما؛ تونیمی: آرش

 .ببینندش نوبت به هم اون، ساعت نیم مالقات

 هی رفت شیشه طرف به سست قدمای با فریده. شد بیمارستان ساختمان وارد مادرش و پدر همراه مهران

 هاییزمزمه. زد اشسینه به آروم آروم و کرد مشت رو اشدیگه دست و گذاشت شیشه روی رو دستش

 :کردمی لب زیر

 نهک لعنت خدا؟! داره ورم قدراین صورتت چرا؟ کنیمی چیکار دستگاه همه این بین! بمیره برات مامان -

 رجواین ما دل با. کرد جوراین ما با که رو کسی اون کنه لعنت خدا. آورد سرت رو بال این که رو کسی اون

 !خدا! خدا. کرد

، بود ادهد تکیه اون روی رو پیشونیش و بود شیشه روی راستش دست. بود وایساده شیشه پشت عباس

 و دبو کرده پر رو چشماش، اشک. بود کرده سکوت. گذرهمی چی افکارش تو نبود معلوم! مهتاب به خیره

 کدوم هیچ. بود دشوار و سخت براش وضعیت اون در دخترش دیدن. ریختمی نامرتبش محاسن روی

 هب سالنه سالنه. کردند ترک رو جااون پرستار اصرار با، شد تموم مالقات وقت. نشدند زمان گذر متوجه

 و شکسته پدرش قدرچه شد متوجه تازه. کرد مادرش و پدر به نگاهی مهران. زدند قدم خروجی طرف

 و مهشید به مهران. شدند بیمارستان حیاط وارد. رفت سمتشون به و شد بلند. شده خمیده مادرش

 :گفت ژینوس

 .بشینه کنید کمک مامان به -

 و میوه بآ عدد چند. برگشت بزرگ نایلون یک با بعد دقیقه چند. رفت بیرون بیمارستان از سرعت با آرش

 :گفت همه به رو جدیت با. برنداشت چیزی کسی ولی؛ کرد تعارف همه به. بود گرفته کیک
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 .کنیممی ضعف. نخوردیم ناهار مون کدوم هیچ؟! خوریدنمی چرا -

 :کرد پاک رو چشمش اشک فریده

 !افتاده تخت روی جوری اون تنم پاره؟ بره پایین گلوم از طورچه؟! بخورم طورچه پسرم آخه -

 اگه .باشید مهتاب مراقب حاال از باید شما. اسزنده کنید شکر رو خدا. شده پیدا کنید شکر رو خدا: آرش

 .نیدک مراقبت ازش بتونید باشید داشته جون تا بخورید غذا باید. نمیشه که بدید وا جوریاین بخواید

 دبع کمی. خوردندمی غذا باید بود منطقی آرش هایحرف ولی؛ نداشتند خوردن به میلی شونکدوم هیچ

 تیسواال به پاسخگویی برای رفتند کالنتری به مهران و مهشید همراه به. پیوست اونا جمع به سامان

 .ارشیا درباره

 قدم یو سی آی سمت به آروم آروم گذشته روز هفت این مثل؛ شدند بیمارستان وارد فریده و مهران

 با دکتر. ندکرد کج سمتش به رو راهشون. افتاد مهتاب دکتر به شونچشم پرستاری ایستگاه در. برداشتند

 قد هکاین با. بزنه حرف دکتر با چشم تو چشم بتونه تا آورد باال رو سرش مهران. زد لبخندی اونا دیدن

 : داشت خاصی ابهت گندمی جو موهای اون با و بود بلند قد خیلی دکتر اما؛ نبود کوتاه مهران

 ... حال. دکتر آقای سالم-

 :اومد مهران حرف میون اشگونه رادیویی صدای و لبش روی لبخند همون با دکتر

 !بده مژده. مهران آقا سالم -
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 تحرک از شونقلب. شد حبس نفرشون دو هر سینه تو نفس ایلحظه برای، دکتر بده مژده شنیدن با

 اندک در .فرستادند بیرون حالیخوش با رو شوننفس. گرفت تند ضربانی امیدوری نوای با بعد و ایستاد

 :گفت وافری خوشحالی با فریده. زد حلقه شونچشم تو اشک زمانی

 ؟دکتر آقای شده چی -

 با و دکر شلوارش جیب تو رو چپش دست. فرستاد بیرون صدا با رو نفسش دوخت فریده به چشم دکتر

 :گفت خودش خاص حالت

 .میده نشون واکنش دردناک محرک به. شده بهتر خیلی، اومده باال دخترتون هوشیاری سطح -

 دهسج بیمارستان راهروی کف حالیخوش با. ریخت اشک بشه اشکاش ریزش مانع کهاین بدون فریده

 :گفت هم سر پشت تند تند و گرفت آغوش در رو دکتر مهران. رفت شکر

 !مچکرم، مچکرم -

 ذکرهای چه و بودند برداشته رو نذری خونواده افراد از کدوم هر. سرشت زیبا خونواده تو بود غوغایی

 رو که عزیزی بهبودی برای؛ کردنمی پرواز کرانبی و آبی آسمون به باصفا و کوچک خونه اون از که زیبایی

 به حالیخوش انگار. میزد موج قدیمی و قیمتی چندان نه خونه اون تو حالیخوش. بود بیمارستان تخت

 دیوارهای حتی؛ بود کرده سرایت هم بودند کشیده سرک موزاییکا درز الی از که حیاط کف هایعلف

 حیاط یقدیم چوبی در شیشه از زیبا چه آفتاب نور. داشتند خاصی درخششی هم حیاط شده سفید سیمان

. کردمی جلوه زیبا هم بود قدیمی دالبوری تاقچه شدن پر از نشانی که دیوار ترک. تابید می هال داخل به

 !زیباست قدرچه امیدواری. دادمی امید بوی و بود زیبا چیز همه
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 ادهد دست از رو تکلمش قدرت تقریبا ولی؛ بود هوشبه. شد خارج کما از مهتاب. رسید پایان به انتظار

 !نه گاهی و شناختمی رو افراد و کردمی یاری گاهی اشحافظه. بود

 امیدوار لبخند دکتر. شد جویا دخترش احوال از و رفت دکتر پیش عباس. بودند پریشان و نگران همه

 .زد ایکننده

، بوده کما وت وقتی چند باالخره! موقتیه این. میشه بهتر اشحافظه دیگه هفته دو یکی تا نباشید نگران -

 .عادیه چیزا این

 یشترب دقیقه سی مالقات وقت کهاین با. رفتمی بیمارستان به دخترش مالقات برای فریده عصر روز هر

 طی رو شهر دو بین طوالنی مسافت این حال این با، پذیرفتندنمی همراه عنوان به رو کسی هیچ و نبود

 نیتلف و گرفتمی تماس بیمارستان با صبح روز هر. کردمی شماری لحظه دخترش دیدن برای و کردمی

 کیی یکی رو بیمارستان شماره و گرفت دستش رو تلفن گذشته روزهای مثل؛ بود دخترش احوال جویای

 ور مهتاب حال و شد داده جواب جااون مسئول توسط تلفن وقتی. فشرد تلفن دستگاه گیر شماره روی

 .شد تار و تیره براش دنیا شنید که پاسخی با، پرسید

 .کردند وصل اکسیژن دستگاه بهش. کرده پیدا مشکل تنفسش دخترتون، سرشت زیبا خانوم: پرستار

 و لفنت! کرد سرایت هم اون به مهتاب نفس مشکل انگار. گرفت هم خودش نفس انگار خبر این شنیدن با

. کرد حول و شد رو اون به رو این از فریده دید مهشید! دخترش دیدن قراربی. شد قراربی اما؛ کرد قطع

 :کردن سوال کرد شروع تند تند. کنه چیکار باید دونست نمی

 .ترسممی من! خدا به رو تو نکن مامان؟ شدی شکلی این چرا؟ گفت چی پرستار؟ شد چی مامان -
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 راننگ مهشید. لرزیدن به کرد شروع اشچونه. شد باز نفسش راه اشکش قطره اولین چکیدن با فریده

 ور فریده هایشونه پشت. مامانش نگران و باشه اومده سرش بالیی چه ممکنه که مهتاب نگران. بود

 :گفت بغض پر صدای با فریده. داد ماساژ

 .بکشه نفس درست تونهنمی! جیگرم پاره! کرده پیدا مشکل... نفسش... گفت پرستارش -

 .کنه آروم رو فریده کرد سعی. بود ناراحت، داد ادامه مامانش شونه پشت مالیدن به مهشید

 !میشه خوب خدا به. میشه خوب، نخور غصه -

 ماک از مهتاب که حاال خواستنمی دلشون. بودند قراربی همه. گرفتند قرار جریان در همه شه ظهر اومد تا

 مهتاب شهشی پشت از همه. رسیدند بیمارستان به زودتر کمی بار این. بیاد وجود به مشکلی باز شده خارج

. دش ناراحت خیلی دید که ایصحنه از. رفت دخترش پیش و کرد تنش مخصوص لباس فریده. دیدند رو

 لوله. زدیم بیرون عفونت بینیش و چشم از. کردمی قل قل قلیون مثل نفسش. بود کننده مشمئز خیلی

 دو ره و بود دهنش روی اکسیژن ماسک. بود وصل اکسیژن سنجش دستگاه به که بود دهنش تو بزرگی

 اشهبچ نگران هم، فریده. بود مهتاب تنفس بودن برقرار دادن نشان برای این. زدمی بوق بار یک دقیقه

 بیرون معدشه تو چی هر و دلش زیر بزنه خواستمی دفعه هر. نداشت رو صحنه این دیدن طاقت هم بود

 رو فریده و شدند داخل سریع پرسنل. اومد بند کامال مهتاب تنفس که بود اونجا فریده ایدقیقه چند! بیاره

 تنفس راه کردن ساکشن مشغول. شد داخل بخش پزشک. کشیدند رو هاپرده. کردند بیرون اتاق از

 براش، کردن گریه بود شده کارش فریده. بود دردناک مادر یه برای صحنه این دیدن قدرچه. شد مهتاب

. بود کرده پر رو چشماش اشک. چشمش جلوی اشبچه زدن بال بال! ایصحنه چنین دیدن بود سخت

 .خواستمی رو مهتاب شفای خدا از فقط و فقط؛ گفتمی ذکر
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 لباس اب پرسنل و میشد قطع کامال نفسش بار یک دقیقه چند هر. کردند منتقل ایزوله اتاق به رو مهتاب

. ودب شده تمام مالقات وقت. دادندمی انجام رو ساکشن عمل و رفتندمی ایزوله اتاق به ماسک و مخصوص

 رو مهه گلوی راه بغض. بود غمگین همه هاشونچهره. نبود لبش رو خنده کسهیچ. گشتندمی بر همه باید

 طی رو افتمس سکوت با. شدند ماشین سوار سکوت با. بود فرما حکم بینشون که بود سکوت و بود بسته

 دلش تو کدومشون هر دونهمی خدا. بود ظاهرشون در سکوت این اما؛ شدند خونه داخل سکوت با. کردند

 گریه و نشستند ایگوشه کدوم هر. شکست مهشید و فریده بغض اتاق تو گذاشتن پا با. گذشتمی چه

 یدرسنمی هم سانت بیست به بلندیش که خونه کوچک ایوان روی و برگشت حیاط به عباس. کردند

 دو بین رو سرش. کرد گره هم تو رو انگشتاش و گذاشت زانوهاش روی رو دستش دو آرنج. نشست

 کرد شروع و شد ماشینش سوار. رفت بیرون خونه از مهران. ریخت اشک آروم آروم و کرد خم دستش

 ات کوبیدمی فرمون به مشت با و میزد جونش عمق از اینعره گاهی از هر. چرخیدن شهر تو مقصد بدون

 قلبش طوریاین کردمی گریه هم اون اگه شاید. بود شده خشک انگار چشاش اشک. بشه سبک کمی

 .کردنمی سنگینی

 تن هب که ایتازه لباس با درختا. میشد ترحرارت پر و ترگرم روز به روز آفتاب و بود ماه اردیبهشت اواخر

 و ودب شده منتقل بخش به بود روزی دو. بود بهبودی به رو مهتاب حال. داشتند زیبایی جلوه بودند کرده

؛ ودب شده قبل از بهتر خیلی اشحافظه. کنه شروع رو خوردن غذا سیسی یک روزی از بود داده اجازه دکتر

 بیمار همراه خودش و فرستاد خونه به رو فریده زیاد اصرار با مهشید. داشت زیادی گویی هذیون اما

 یرو از مهشید شد اتاق وارد وقتی. اومد مهتاب دیدن به معاینه برای پرستار دو همراه به دکتر. وایساد

 چیزایی کسکارد رو و شد تموم دکتر کار وقتی. بشه تموم دکتر کار تا کرد صبر. ایستاد و شد بلند صندلی

 .رسوند دکتر به رو خودش سریع مهشید رفت بیرون اتاق از نوشت
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 عقلش کال انگار. پایین بیاد تخت از خوادمی همش. قرارهبی و میگه هذیون خیلی خواهرم! دکتر ببخشید -

 ؟میشه خوب، بمونه براش ترسممی.  داده دست از رو

 ؟بودنش نبسته تخت به مگه -

 ...ولی؛ چرا -

 ینا به و هاراحتی این به مسلمه! گذاشته سر پشت رو سختی خیلی مراحل شما خواهر، دخترم ببین -

 تا اکثر حد و ماه سه از حداقل گوییش هذیون این. داره نیاز صبر به چیزی هر. نمیشه خوب هازودی

 ؟کنی صبر گر. شهمی کم شدتش از اما؛ باشه داشته ادامه ممکنه دوسال

 !سازی حلوا قوره ز -

 دونممی کشندمی براشون بیماران جور این اطرافیان که هاییسختی! صبر، صبر،صبر. دخترم آفرین -

 . صبره کار یچاره فقط اما؛ نیست هم کمتر نباشه مریض از بیشتر و سخته خیلی براتون

 .نگرانشیم خیلی ما دکتر آقای -

 بزنه رفح درست تونهنمی کهاین از گفتیدمی یادته. میشه خوب باشه خدا به تونتوکل. نباشید نگران -

 ؟گفتم بهتون چی؟ ترسیممی

 .میشه خوب نباشید نگران -

 ؟طوریهچه االن! آفرین -

 .شده بهتر خیلی زبونش حرکت. بفهمیم رو حرفاش تونیممی تقریبا! بهتره خیلی -

 !فعال. زنممی سر بهش میام باز هم فردا! خب -
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 تخت به بسته رو مهتاب کهاین از. اتاق تو برگرده خواستنمی دلش. دوخت چشم دکتر رفتن به مهشید

 دوست. ببینه رو اینا نداشت دوست. دیدمی رو هاشگویی هذیون و رو قراریاشبی کهاین از؛ دیدمی

 ندلیص روی. کرد بغض. ببینه سالم رو مهتاب خواستمی اون. ببینه تخت روی قراربی رو مهتاب نداشت

 .دادن جوالن مغزش تو کرد شروع همش در افکار. ریختن اشک آروم کرد شروع نشست سالن توی

 مونشده خون دل میشه؟ برگرده مونخونه به آرامش میشه؟ بشه تموم روزا این همه میشه! خدا ای-

 رو خوب روز یه و کنم فراموش و کابوس این بعد؟ کابوسه یه اینا همه ببینم پاشم صبح میشه؟ شه ترمیم

 ادهآم و بخورم صبحونه عجله با. باشم شاد و بگم خیر به صبح همه به! شادی از پر روز یه، کنم شروع

 سر هبر شده آماده که ببینم و سالم حال سر مهتاب کنممی عجله دارم که جورهمون. بشم رفتن دانشگاه

 !گله آبجی دارم دوست بگم بهش و کنم بوسش، کنم بغلش، کار

 مهران. رفت اتاق سمت به و شد بلند آروم. کرد پاک روسریش پر با رو صورتش رو درد پر و داغ اشکای

 مهران وردست به قصاب کوچه داخل به عباس ماشین پیچیدن با. بودند منتظر خونه بیرون قصاب همراه به

. کرد فتوق ماشین. دادند آب گوسفند به بود وصل حیاط شیر به که شلنگی با. زد زمین به رو گوسفند

. دش کار به دست و گفت اهلل بسم لب زیر قصاب. شد پیاده ماشین از فریده و مهشید کمک به مهتاب

 ایحنهص چینهم دیدن طاقت. نباشه ـناه گـبی گوسفند بریدن سر شاهد تا برگردوند رو صورتش مهتاب

 ارک کامل هنوز. نیاورد طاقت دلش مهتاب اشک دیدن با فریده. شد سرازیر اشکش اختیاربی. نداشت رو

 رآخ در و کردند کمک قصاب به مهران و عباس. بردند خونه داخل به رو مهتاب که بود نشده تمام قصاب

 .داد بهزیستی به رو قربانی گوسفند گوشت عباس

*** 
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 اب عباس. چرخیدمی راست و چپ به پنکه سر دفعه هر و بود روشن پنکه. گرم هوا و بود ماه خرداد آخرای

. ودب آشپزخونه داخل فریده. بشه کم هوا گرمی از کمی شاید تا بود کرده خیس و حیاط کف، آب شلنگ

 داخل و بست محکم رو شیشه در. گذاشت شیشه داخل نمک کمی و پیاز همراه به رو گوشت هایتکه

 اتاق به و برداشت و مهتاب داروهای یخچال داخل از. کرد روشن رو قابلمه زیر. گذاشت آب از پر قابلمه

 از فریده دیدن با. نمیشد شنیده پچ پچ جز چیزی و کردمی صحبت آرش با آرومی به تلفن با مهشید. رفت

 .کرد فریده به رو. برداشت زدن حرف از دست و کرد خواهی عذر آرش

 !خوابه مامان -

 .کنممی صداش میرم نشد بیدار اگه، کنممی صبر دقیقه پنج یه خب. بخوره باید داروهاشه موقع -

 . شد پچ پچ مشغول دوباره مهشید

 نمایی خود کوتاهش پیشونی روی بود هوا گرمی از حاکی که عرق درشت هایدونه. شد هال داخل عباس

 از رو هندونه. رفت یخچال سمت به و شست رو صورتش و دست، رفت شور دست سمت به. کردمی

 هی رو هندونه و گذاشت هال وسط رو سینی. برگشت هال به سینی و چاقو همراه به و آورد بیرون یخچال

 ظریفی خرت صدای با هندونه. زد اون به ایضربه چاقو با و کرد هندونه به دقیق نگاهی. داد کوچک تاب

 :کرد نگاهی فریده به. نشست عباس لبای رو رضایت سر از لبخندی. خورد ترک

 !رسیده اوم -

 :گفت دادمی حرکت هندونه داخل رو چاقو که طورهمون

 .باشه سفید توش و بخرم هندونه برم ممکنه غیر -

 :گفت و زد لبخندی فریده
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 ؟مهران یا بودی خریده شما رو پریشبی هندونه -

 !خریدم چی ببینی بدم بهت این از برش یه بیا، بیا -

 :گفت و شد بلند فریده اومد اتاق از که صدایی با

 .بدم بهش رو هاشدارو برم، شده بیدار مهتاب کنم فکر -

 نگاهی جاهمون از. گذاشت دستگاه روی رو تلفن و کرد حافظی خدا آرش با مهشید. شد اتاق داخل فریده

 چنگ مهشید گلوی تو بدی بغض. بود هندونه به خیره خودش افکار در غرق پدر. انداخت پدرش به

 جلوی کدوم هر بود متوجه خوبی به. فهمیدمی رو مادرش و پدر کردن بازی نقش خوبی به. انداخت

 موهای و پریده رنگ! غوغایه چه کدوم هر دل در دونستمی اون. کنهمی بازی خیالیبی نقش دیگری

 غم دهنده نشان همه غمگینش نگاه و مادر شده چروک دستان و درونشه درد از حاکی پدر شده سفید

 با. دبو خواب رخت درون هنوز ولی؛ بود شده بیدار مهتاب. کردمی سنگینی دلشون بر که بود سنگینی

. ستنش و شد بلند هم مهتاب. نشست کنارش و رفت طرفش به فریده. زد جونی کم لبخند فریده دیدن

 لبخندی فریده. داد فرو رو اون آب با و گذاشت دهن تو رو قرص. گرفت مادرش از رو قرص و آب لیوان

 :گفت و زد

 !بخور هندونه بیا پاشو -

 ندبل در صدای. خوردمی هندونه و بود نشسته پدر کنار مهشید. رفتند هال به و شدند خارج اتاق از دو هر

 :کرد جمع به رو. داد جواب رو آیفون و کشید خوردن از دست مهشید شد

 !اینان مهران -
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 حوض، شیر زیر و داشت قرار آب شیر که حیاط گوشه سمت به مهران. شدند داخل ژینوس همراه مهران

 و ردک باز رو آب شیر. کرد نزدیک شیر به رو دهنش، کرد باز رو شیر. رفت بود کوچک رنگ ایفیروزه آبی

 خشک رو دهنش اطراف دست پشت با و بست رو شیر تشنگی رفع از بعد. خورد اون از آب قلوپ چند

 ره برای عباس. نشستند هندونه سینی دور اونا کنار و دادند سالم. شدند داخل ژینوس همراه به. کرد

 برای بودند فارغ قدرچه! لحظه اون در بودند خوش قدرچه. داد دستشون به و برید هندونه از برشی کدام

 بارمرگ ایضربه اونا از کدوم هر به ظالمانه وحشیگری با مردمانش که دنیایی، بیرون دنیای از ایلحظه

 ...و تحقیر، طعن، سرزنش سر از ایضربه. زنهمی

 یک از کردن مخفی در سعی همه و داره رو دیگری برای روزش و حال کردن مخفی در سعی کدوم هر

 ! بینشون خالصانه محبت و مهر این زیباست چه و. دارند رو " مهتاب "نفر

 آشفته خوابای گاهی از هر که گذشته هایشب مثل مهتاب. بودند ناز خواب در همه. بود شب هاینیمه

 فریاد صدای با. خواستمی کمک بود خواب که طورهمون و زد ترس سر از فریادی. دید خواب، دیدمی

 ستد! بشه نزدیکش ترسیدمی. کردمی نگاه مهتاب به وحشت با مهشید. پریدند خواب از خونه اهل اون

 زک ایگوشه که دید رو مهشید. چرخوند اتاق دور رو نگاهش و شد اتاق وارد نگرانی با فریده. نبود خودش

 خواب از رو مهتاب. رفت طرفش به و شد ثابت مهتاب روی نگاهش. کنهمی نگاه مهتاب به داره و کرده

 .گرفت آغوش در رو اون و کرد بلند

 . کنارتم من. دیدی خواب، عزیزم بوده خواب! هیش -

 یک برای بود درد قدرچه. کرد پاک رو خودش اشکای بعد و کرد پاک صورتش از رو مهتاب اشک آروم و

 اریک نتونه و ببینه رو اشگوشه جیگر کشیدن زجر مادر یه سخته قدرچه. هاییصحنه چنین دیدن مادر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 241 

 و شد اتاق نزدیک آروم آروم عباس. ریختمی اشک داشت اونم. کرد نگاه مهشید به چشمی زیر. بکنه

 .کرد نگاه اونا به و ایستاد در بین

 .بکشیم آب رو این باید -

 : کرد مهشید به رو. گفتمی رو جمله این که بود مهتاب

 .بکشیم آب باید، بیار سطل -

 تمیزه پتو این عزیزم: فریده

 :کرد تکرار مهشید به رو باز

 !بکشیم آب باید، بیار کن آب رو سطل -

 !نداره نیاز کشیدن آب: مهشید

 : زد فریاد مهتاب

 .بیار رو سطل میگم-

 !شورمشمی بیرون خودم برمشمی، من به بدش: فریده

 :گفت مهشید به رو باز

 !بیار رو سطل -
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 و ردک سطل داخل نیمه و نصف رو پتو مهتاب. برگشت اتاق به و کرد آب رو بزرگ سطل مهشید ناچار به

 ادرشم به رو کنون زمزمه. بده فرو و بغضش تا کشید عمیقی نفس مهشید. خوابید و کشید دراز دوباره

 :گفت

 ؟باشه طوراین خوادمی کی تا. گفتناش هذیون این از شممی خسته دارم -

 !میشه خوب شاءاهللان، باش داشته تحمل. دونمنمی: فریده

 !سال دو تا حداکثر گفت دکتر؟ باشه طورهمین سال دو تا بخواد نکنه: مهشید

 .باشه خدا به تونتوکل، بخوابید برید: عباس

 آزارش مردم حدیث و حرف خونه از بیرون. بود دشوار خیلی براش. ترکید بغضش مادرش و پدر رفتن با

 زیادی وقت ماه یک. بود شده خسته. مهتاب وقتبی و وقت هایگویی هذیون و رفتارا خونه تو و دادمی

 آروم کمی شاید تا کرد گفتن ذکر به شروع لب زیر. دیدنمی رو خودش تو ادامه تحمل دیگه اون و بود

 .رفت خواب به و شد سنگین چشماش یواش یواش. کرد صبر طلب خدا از. بگیره

*** 

 از مهران کمک به. کرد امضا رو ترخیص برگه دکتر. کشید بیرون مهتاب دست از رو سرم پرستار

 راشب واقعا، پلیس برای بود افتاده اتفاق ارشیا و او بین که چهآن هر کردن بازگو. رفتند بیرون اورژانس

 و گرفت فرا رو اون شدید ضعف بنابراین؛ نداشت رو زندگیش تلخ روزهای آوری یاد تحمل. بود سخت

 ردک مهتاب به اشاره مهشید به رو بیمارستان از بیرون شمشادا کنار مهران. شد کشیده سرم به کارش

 .بیارم رو ماشین تا وایسید جاهمین. بگیرش -
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. برداشت قدم ماشین سمت به و شد هاکوچه پست کوچه وارد مهران. گرفت رو مهتاب دست مهشید

. شه رسوا تا کرد کمک مهتاب به و شد پیاده. رفت مهشید و مهتاب سمت به سرعت با و شد ماشین سوار

 .کرد حرکت خانه سمت به مهشید و مهتاب شدن سوار با

 هشتم فصل

 مهتاب

 باالی پنجره یه، اتاقه وسط فلزی تخت یه. ریزونه بهم جا همه! کثیف و زشت اتاق یه، اتاقم یه داخل

 صدای و میاد دور از دختر یه جیغ صدای داره! شده پوشونده سیاه یپرده و آهنی هاینرده با که تخته

 جا همه خون بوی. لرزممی خودم به ترس از دارم چی مثل! میشه چندشم صداش شنیدن از که ایخنده

 رست از. شد پیداش ارشیا یهو! کردن رنگ خون با رو دیوارا تمام انگار. کنممی نگاه اطرافم به، گرفته رو

 :گرفت گریم. میشه نزدیک بهم داره. اومد بند نفسم

 !باش نداشته کاری من با، نشو نزدیک خدا رو تو -

 .کشید خودش طرف به و گرفت رو دستم، شد نزدیک بهم. لباشه رو زشتی خیلی لبخند

 هک جورهمون دیوار کنار پریشون موهای با مهشید! خودمم اتاق تو. شد روشن دفعه یه. بود تاریک جا همه

 وت باز. دیدم خواب باز! من خدای آه. ترسیده خیلی بود معلوم. کردمی نگاه بهم برقه پریز رو دستش

 .اومد اتاق توی هراسون مامان شد باز در. مهشید بیچاره، زدم جیغ خواب

 ؟عزیزم شده چی -

 :گفتم ریختمی صورتم روی وقفهبی اشکام و لرزیدم می خودم به ترس از هنوز کهاین با
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 .دیدم خواب. نیست چیزی -

 .گرفت دستش تو رو دستم و نزدیکم اومد مامان. شد خیره بهم و نشست جاش سر رفت مهشید

 ؟دیدی بد خواب دوباره -

 :گفتم و کردم پاک دستم پشت با تند تند رو اشکام

 .بخوابید برید. نیست چیزی -

 هارب ابر مثل و لرزیمی داری جوراین و نیست چیزی؟ کردی عرق و پریده رنگت جوراین و نیست چیزی -

 ؟کنیمی گریه داری

 :گفتم خجالت و کالفگی با

 !خوبم مامان -

 چند یه و نده خوردم به قند آب تا دونستممی. رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند من به توجه بدون مامان

 رصامق همراه به و قند آب وقتی. شد طورمهمین! نیست کن ول نکنه حلقم تو رو لعنتی قرصای اون از تا

 خجالت ازش. کردمی نگاه بهم هنوز مهشید. بخوابه بره تا کنم راضی رو مامان زور به تونستم خوردم

 زمین به رو نگاهم. میزد موج خستگی و ترحم نگاهش تو. کشیدممی خجالت شونهمه از. کشیدممی

 .دوختم

 .نبینم خواب دیگه میدم قول! بخواب. خواممی معذرت -

 ؟خوبی -

 .اوهوم -
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 زیچی. کشید دراز خوابش رخته توی رفت و کرد خاموش رو چراغ، شد بلند. نزد حرفی دیگه و کرد سکوت

. بخوابم خواستنمی دلم. بود پریده چشمام از خواب انگار. نبرد خوابم دیگه. برد خوابش که نگذشت

 بغض! بیدار من و بودند خواب همه. بود تاریک جا همه. ببینم رو ارشیا خواب باز و بخوابم ترسیدممی

 خوابم رخت توی. نکنم گریه، نکنم بغض که نبود روزی. بود مونسم اشک و بغض وقت چند این تو. کردم

 یآب شب خاطر به االن که حیاط گوشه رنگ آبی حوض به دوختم چشم اتاق کوچک پنجره از. نشستم

 رتس بر خاک؟ کردی چیکار خودت با دیوونه. بدبختم من قدرچه. پایین خورد سر اشکام. میزد الجوردی

 انمام؟ خوردمی اعصاب قرص مامان! شده شکسته چقدر خدا بنده ببین بنداز مامان به نگاه یه! مهتاب

 !آبروبی توی، احمق توی! تویی مسببش؟ رفتمی یادش حرفش، حرفش بین مامان؟ داشت دست لرزش

 تو؟ هان؟ تنوش فرد ترین خیالبی عنوان به گینس کتاب تو رو اسمش باید گفتینمی مگه، ببین رو بابا

 اباب قدراین وقت کدوم؟ بود حرف کم قدراین بابا؟ بود سفید موهاش؟ بود چروک و چین قدراین صورتش

 !سرت بر خاک، مهتاب کردی خم و مرد این کمر؟ بودی دیده خودش تو رو

 من .آبروییبی این با ذاشتننمی دخترشون به سگ محل دیگه بود من خونواده جای دیگه کی هر شاید

. تگرف شدت امگریه. فهمممی رو حالشون و نیستم احمق اما؛ نیاوردن روم به تاحاال که خونوادمم مدیون

 .نشه مهشید شدن بیدار باعث هقم هق صدای تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم

؟ موندم زنده من چرا خدایا. آسمون به دوختم چشم باراین. کردم نگاه بیرون به پنجره از دوباره

 رمزج خوایمی؟ بدی نشون بهم رو کنندمی تحمل من خاطر به خونوادم که رو سنگینی غم خواستیمی

 از ؟کردی چه من با ارشیا. منه اعتماد چوب اینا همه اصال! کردم اعتماد کردم غلط خدا. امخسته خدا؟ بدی

 :گفتمی که میارم یاد به رو گالره حرفای وقتی. میاد بدم شونهمه از. متنفرم مَردا همه

 ".ندارم شنیدن طعنه طاقت -"
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 . گفتمی چی فهمممی حاال

 چیز هیچ حوصله که موقعی بارها اما؛ نرسه گوشم به سخنا و حرف تا کردندمی تالش خیلی امخونواده همه

 درد .بودم شنیده و آرش و مهشید تلفنی هایصحبت ناخواسته و بودم زده خواب به رو خودم و نداشتم رو

 :گفتمی آرش به بودم شنیده. بودم شنیده رو مهشید دالی و

 !امخسته آرش. شده سخت برامون ساده آمد و رفت یه. شدم خسته هاهمسایه و فامیل طعنه از -

 یگناه چه اونا! امخونواده بیچاره. میشد تکرار سرم تو جمله این جورهمین! امخسته آرش، امخسته آرش

 ؟بدن پس رو من نادونی تقاص که دارند

*** 

 تموم چرا؟ طوالنین روزها این قدرچه... من برای اما؛ باده عین همه برای. گذرنمی هم پی از روزها

 رخت تو اتاقم تو وقتا بیشتر. بخورم تکون جام از خوادنمی دلم. میام نظر به ترخسته روز به روز؟ نمیشن

. نمکمی فکر خودم به خیرم اتاق سقف به روز هر مثل امروزم. میشم خیره سقف به و کشیدم دراز خوابم

 .کردی سیاه رو زندگیم که ارشیا تو به لعنت! ارشیا، ارشیا، ارشیا. کنممی فکر ارشیا به

 لبخند یه همیشه مثل؛ شد اتاق وارد مامان. دوزممی در به و گیرممی سقف از رو نگاهم اتاق در صدای با

 دیگه، زنهمی سفیدی روبه لباش. شده فروغبی قدرچه رنگش ایقهوه چشمای بیچاره. لباشه رو ساختگی

 !منه تقصیر همش. نداره رو همیشگی صورت اون

 .باشیم هم دور همه بیا، عزیزم بیا. اومدن اینا مهران؟ بیرون بیای خوای نمی جان مهتاب -

 .میام االن منم برید شما باشه -
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 مبدن قدراین چرا دونمنمی. نبودم طوراین قبال! سخته کندن دل خواب رخت از قدرچه. بیرون رفت مامان

 تونستمی طورچه وای. افتاد مهران عروسی به یادم. نشستم جام تو! حد از بیش خستگی! اسخسته

 گلمخوش نکبت. منه چاک سینه عاشق واقعا کردممی فکر بگو رو احمق من؟ کنه بازی نقش خوب قدراین

 رنگ طوسی چشمای. کرد جادو رو من چشماش با شب اون! خوشگلیش این سرش تو بخوره! بود

 گاهن رو ذاتش! ارشیایی خوشگلی فکر بازم آورده سرت که بالیی همه اون با مهتاب کن بس! جادوگرش

 مباها تونست طورچه. میده عذاب رو من آوریش یاد قدرچه. افتادم کذایی شب یاد! بود کثافتی چه، کن

 غضب. داشتم دوستش که بگو رو احمق من؟ باشه دل سنگ قدراین تونستمی طورچه؟ بکنه رو کار اون

. نمک خراب رو کسی شب خواستمنمی. نریزه اشکام کردم سعی. شد اشک پر چشمام! همیشه مثل؛ کردم

 اتاق از و زدم پس سرم از رو خیال و فکر سختی چه با. بود عصر شش ساعت. کردم نگاه ساعت به

 پچ به سرش و بود نزدیکیش پنکه. کردمی نگاه تلویزیون و بود نشسته تلویزیون جلوی بابا. رفتم بیرون

 نوسمژی و مهشید و مامان. بود گوشیش تو سرش و بود نشسته بابا از ترطرفاون کمی مهران. چرخیدمی

 اومدمی نظرم به چرا دونمنمی. انداختم هال دور به نگاه یه. اومدمی آشپزخونه تو از پچشون پچ صدای

 راست سمت اتاقم طرف از خب. شدم دقیق؟ چی دونم نمی اما؛ شده دارتر جا یکم. کرده تغییری یه هال

 یه شور دست و توالت و حموم. شور دست و توالت و حموم که هم چپ سمت. باباست و مامان اتاق که

 دوتا شور دست کنار بود شده کار شور دست که بود کوچک روی راه یه شدیمی وارد وقتی خورد می در

 قاب بود رو به رو هم رو تلویزی میز. هال ورودی در هم کنارش و میشد مجزا توالت و حموم که بود در

 یک! نیستش اون، مونقراضه کاناپه آهان. بود جاش سر بود مونخانوادگی عکس که هم دیوار روی عکس

 هی. کرد نگاه بهم و برداشت گوشی روی از رو سرش مهران. دادم سالم؟! نفهمیدم من که داشتند برش

 :زد کمرنگ لبخند

 ؟خوبی سالم -
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 .ممنون -

. فتمر آشپزخونه طرف به و انداختم زیر رو سرم. کشیدم خجالت چشماش از. کرد نگاه بهم لبخند با بابا

 این. شده عادی برام کاراشون این تقریبا! کردند قطع رو حرفشون ورودم با ژینوس و مهشید و مامان

 !نداشتیم رو میز و صندلی این؟! کنهمی چیکار آشپزخونه تو صندلی

 .بشینه صندلی رو کنهمی درد پاش مامان گفتیم. خریدیم دیروز -

 :گفتم و کردم تر رو لبم زبون با! بودم گفته بلند رو فکرم باز. مردم نگاه مهشید به

 ؟برداشتین هال تو از رو کاناپه چرا پس -

 .میارن دیگه ساعت نیم تا خریدیم نو یکی همین واسه بود شده کهنه خیلی؛ سالم -

 :گفتم. زدم لبخند بهش و کردم نگاه ژینوس به برگشتم

 !اومدی خوش. سالم -

 .ممنون -

 :گفت و بهم کرد رو مهشید. نشستم کنارشون حوصلگیبی با. ندارم رو کدومشون هیچ حوصله

 ؟بزنی اتآتلیه به سری یه خواینمی! مهتاب -

 .ندارم رو اشحوصله -

 .رفتمی در شواسه جونت که تو؟ نداری رو اتآتلیه حوصله -
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 و مامان به معناداری نگاه ژینوس. گذاشتم روش رو سرم آروم و گذاشتم میز روی رو هامدست حوصلهبی

 رو مهشید چهره حالت تونستممی خوبی به. بستم رو چشمام. نموند دور من چشم از که انداخت مهشید

 تا بذارن خودم حال به رو من دادن ترجیح و آوردن پایین رو صداشون هااون کارم این با! بزنم حدس

 با و شکستمی پام قلم کاش ای؟ باالتر این از بدبختی. شدم ترحمی مورد فرد من قدرچه. باشم ترراحت

 هم ناچیزتر و ترارزشبی من از؟ داشته سودی و منفعت چه مخونواده برای من وجود اصال. رفتمنمی ارشیا

؛ دارم دوستشون اینکه با! کنن تحمل رو من مثل منحوسی موجود باید که مخونواده بیچاره؟ داره وجود

 رو شام. نیومدم بیرون شام موقع تا و اتاقم تو برگشتم نشستم جااون که کمی. ندارم رو شونحوصله ولی

 اب مامان، اینا مهران رفتن از بعد. اتاقم تو برگشتم و خوردم مامان زور به ایلقمه سه دو معمول طبق هم

 .اتاق تو اومد قرصام و آب لیوان یه

 .بخور رو قرصات پاشو مهتابم -

 یه. بستم رو چشمام. بود اومده سراغم دوباره لعنتی سردرد. خوردم رو قرصام و نشستم جام تو خیز نیم

 . کردمی اذیتم بدجور و بود صورتم رو چیزی

*** 

 روی رنگی سفید گرد. کشیدم دست صورتم به و بردم دست. بود شده صبح کردم باز رو چشمام وقتی

 با؟ هریخت اتاق تو چیه اینا؟ سفیده اتاق فرش چرا. کردم اطراف به نگاهی؟! چین اینا! نشست انگشتام

 نم چرا. کردم خودم به نگاهی توش از برداشتم دیوار روی از رو شکل ایدایره آیینه و شدم بلند کرختی

. بود حصب هفت ساعت. انداختم ساعت به نگاهی؟ سفیدم روح مثل چرا؟ صورتم رو چیه اینا؟ امشکلی این

 بهمم برام اطراف موقعیت واقعا؟ داره کالس نکنه؟ است شنبه چند امروز؟ نیستش چرا؟ کجاست مهشید

 آروم رو در الی و دادم تاب رو در دستگیره. رفتم در طرف به و گذاشتم جاش سر رو آیینه آرومی به. بود
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 دست سمت رفتم شدم هال وارد؟ خوابیده جااین چرا! خوابیده که دیدم هال توی رو مهشید. کردم باز

 بیچاره. دش حیاط وارد تازه سنگک نون با که دیدم رو بابا برگشتم وقتی. شستم رو صورتم و دست و شور

 و نشود لباش رو لبخند یه. کرد تعجب خیلی دید رو من بابا وقتی. خریده نون رفته زود صبح همیشه مثل

 :گفت

 ؟بابا خوبی. عزیزم دختر سالم -

 رو سوالم بودم دل دو. دادم تحویلش خوبم یه و انداختم زیر رو سرم. کشیدم خجالت ازش معمول طبق

 :گفتم و کردم دل یه رو دلم. نه یا بپرسم بابا از

 ؟شده ریختی این من اتاق چرا دونینمی شما! بابا -

 :گفت و داد تحویلم غمگین خیلی لبخند یه بابا

 ؟شده شکلی چه مگه -

 .ببینید برید -

 ماشچش تو رو سنگین غم. انداخت اتاقم به نگاهی یه اومد و گذاشت آشپزخونه توی رو سنگک نون بابا

 رستادف بیرون مانند آه رو نفسش. نکنه مشخص رو چیزی اشچهره تو داشت سعی خیلی کهاین با. دیدم

 :گفت کنه نگاه بهم کهاین بدون و

 !گفتیمی هذیون دوباره دیشب -

 زیر رو سرم زده خجالت؟ باشه داشته ادامه خوادمی کی تا؟ نداره تمومی من گفتن هذیون این! خدا ای

 .انداختم
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 ؟گفتممی چی و خواستممی چی بگین میشه -

 .کرد چاشنیش مهربون لبخند یه و چرخوند سمتم رو غمگینش نگاه بابا

 تو دش مجبور بیچاره. کردی بیرون اتاق از هم رو مهشید زور به. بیاریم تواسه سفیداب داشتی اصرار -

 .بخوابه هال

 :گفتم آرومی به! مهشید بیچاره. انداخت چنگ گلوم به بغض

 ؟خواستممی چی برای سفیداب -

 مازن بعد. نشست اتاقت در پشت صبح خود تا بیچاره مامانت. کردی بیرون اتاق از رو همه؛ دونمنمی -

 !کردی پخش و پودر رو سفیدابا همه بینممی که هم االن. اتاق تو بردمش زور به صبح

 انداختم زیر رو سرم زده خجالت! مامان بیچاره؟ بشن راحت شرم از همه تا رسهمی من مرگ کی! خدا ای

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو شمردونه گرم دست بابا. کردم خواهی عذر بابا از و

 !شو خوب زود فقط؛ نکن ناراحت رو خودت. دخترم نداره اشکالی -

 رو خودم ارزش وقتهیچ چرا. خودمم اصلیش مسبب هااتفاق این همه میگم خودم با وبارها بارها

 ودمخ برای چرا؟ ببوسه رو من؟ باشه داشته دسترسی من به راحت قدراین ارشیا گذاشتم چرا؟ نفهمیدم

 سختی من به رسیدن برای یکم و اومدمی راهش از باید خواستمی رو من اگه اون؟ نبودم قائل احترام

 قدرهچ که وای. باشه داشته دسترسی من به راحت قدراین هوسش به رسیدن برای کهاین نه، کشیدمی

 جانای به کار بودم برده مقصودش به پی و بودم گرفته رو جلوش اول ــوسه بـ همون از اگه. فهمیدم دیر

 خانوادم و خودم به که بودم خودم این. نداره ایفایده هیچ خوردن افسوس که افسوس ولی؛ رسیدنمی

! عقلتیب سر بر خاک" اینه فقط بگم خودم به تونممی که چیزی کنممی فکر ارشیا به وقتی. کردم ظلم
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 جاک عقلت؟ خودشه آپارتمان اون ساکن تنها گفت وقتی؟ شهر از بیرون برد رو تو وقتی بود کجا عقلت

 ؟چرا؟ نَمُردم چرا "!سرت بر خاک؟ بشی متوجه خواستینمی؟ بودی کور؟ بودی کَر؟ بود

! آوره خواب داروهام از تعدادی سرش خیر! بازه چشمام جغد مثل من و نازند خواب تو همه، شبه هاینیمه

 رابه زا رو همه و بینممی خواب یا باشم خواب وقتی که اینه از غیر مگه. باشم بیدار که بهتر همون اصال

 ینا؟ چیه کردن زندگی این از تو فایده مهتاب. باشم بیدار که بهتر همون آره؟ میگم هذیون یا کنممی

. نمک راحت رو خودم و بخورم قرص مشت یه برم بهتره! ننگی لکه یه فقط تو؟ چیکار خوایمی رو زندگی

 رجواون نه ولی؟ شادیشی و خنده باعث کردی فکر االن مثال؛ خورهمی غصه خیلی داره ـناه گـ مامان، نه

 من. دارهنمی بر سرم از دست باز لعنتی بغض! شدی دق آیینه یه روش جلوی تو، نه. خورهمی غصه بیشتر

 اون از. مزاحمه اشک هرچی از میاد بدم. ندارم منفعتی هیچ مخونواده واسه من. خورمنمی چیز هیچ درد به

 با شبا ایدب که مهشید بیچاره! میره باال فیرتش فیرت اشک قطره اولین با فوری که لعنتیه دماغ این بدتر

 و بمون هن؟ راهه آخرین خودکشی یعنی؟ زندگی این به چسبیدی چرا لعنتی، نکبت. بخوابه اتاق یه تو من

 محل دمسج گلدسته از صبح اذان صدای تا رفتم کلنجار خودم با قدراین! اتخونواده واسه الیم عذاب بشو

 ور چشمام سریع مهشید خوردن تکون با! نداری هم خودکشی عرضه! عرضهبی لعنتی. رسید گوش به

 و گرفت وضو رفت شد بلند مهشید. میاد بدم خودم از! چندشم من قدرچه. زدم خواب به رو خودم و بستم

 ؟هان میشد چی بودم مرده اگه خدایا؟ نخوندم رو نمازم وقته چند. خوند رو نمازش اومد

 !بیداری دونممی! مهتاب -

 نور و اقات تاریکی اون تو و بود نشسته کنارم سفید گلدار چادر اون با که مهشید به و کردم باز رو چشمام

 رو حرفش تا موندم منتظر. کردم نگاه رسیدمی نظر به تردلنشین شچهره خواب چراغ مالیم و رنگ سبز

 :بزنه
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 خدا هب. بخون رو نمازت و بگیر وضو پاشو مهتاب. باشه شده ترک نمازت اتفاق این از قبل نمیاد یادم -

 !خوبه روحیت واسه

 !ندارم رو اشحوصله، مهشید کن ولم -

 کرد بلندم زور به و گرفت دستمو

 .کنیمی پیدا هم رو اشحوصله بشی بلند. خان تنبل پاشو، پاشو -

 آب پر رو مشتم وقتی. شدم بلند و کردم مهشید به نگاهی یه. شده تنگ ایستادن قبله به رو واسه دلم

 لعنتی بغض این دوباره. رفت کنار صورتم از سیاهی هایگرده کردم احساس زدم صورتم به و کردم

 کلمه دچن فقط؛ نفهمیدم چیز هیچ نمازم از. ایستادم نماز به ماه چند از بعد و گرفتم رو وضوم. شد مزاحمم

 ؟!شدم دور خدا از قدراین من یعنی؛ دادم سالم و گفتم رو عربی

*** 

 .شدم خیره کردمی نگاه بهم مهربونی با که مامان صورت به. کردم باز رو چشمام

 ؟خوابیدی خوب دیشب. دخترم خیر به صبح -

 یدمهش موقع همون! دانشگاه رفته حتما. نبود مهشید. کردم اتاق دور به نگاه یه. نشستم شدم بلند

 ؟!نداره دانشگاه مهشید و تابستونه االن میره یادم شهمه من چرا. شد اتاق وار دست به استکان

 .خوابیدم خوب بله؛ ممنون -

 :گفت و خورد رو چاییش استکان از فورت یه مهشید

 .خوابید نیم و پنج. بود بیدار صبح خود تا میگه دروغ -
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 .کرد نگام نگرانی با مامان. بود صبح ده کردم ساعت به نگاهی

 .داری دکتر وقت، بخور رو اتصبحونه بیا عزیزم پاشو -

 و نمک انتخاب لباس خواممی خودم که باره اولین این اتفاق اون از بعد از. انداختم نگاهی لباسم کمد به

 و شادترگ بقیه به نسبت که مانتوهام از یکی. کشیدندمی رو زحمتش مهشید یا مامان همیشه. بپوشم

 اسمو کربال رفت بزرگ مامان که موقع اون یادمه، داشتم رنگ کرم مقنعه یه. کردم انتخاب رو بود بلندتر

 تغییر قدراین کی از من. کردم سرم االن ولی؛ اومدنمی خوشم ازش آخه. نکردم سرم وقتهیچ. آورد

. کردم هدایت مقنعه داخل به رو موهام تمام. کردم خودم به نگاهی دیوار رو شکل دایره آیینه تو از؟! کردم

 .دادم رو کردمی صدام هال تو از که مامان جواب و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .اومدم. مامان اومدم -

 نتظارا دونستممی. نزدند حرفی کدوم هیچ اما؛ کردند تعجب دیدنم با مهشید و مامان. رفتم بیرون اتاق از

 موهام به کردممی سرم که هم روسری وقت چند این تو درسته. نداشتند من از رو مقنعه این پوشیدن

 ...مقنعه اما؛ دادمنمی اومدن بیرون اجازه

، بینممی رو تغییر این من اونم آرایش نوع و مهشید پوشیدن لباس تو. کردم تغییر که نیستم تنها من این

 جیغ لب رژ مهشید یا کنه آرایش کم ژینوس روزی یه نمیشد باورم اصال! هم ژینوس بلکه؛ مهشید تنها نه

 نای همه یعنی؛ نپوشه زانو باالی وجب دو مانتوی مهشید یا نباشه مانیکور ژینوس هایناخون، نزنه

 ؟ داده رخ من برای که اتفاقیه خاطر به تغییرات

*** 
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 ور روحم داره و چسبیده بهم وقت چند این تو زالو یه مثل که افکاری از شد باعث که خورد در به ایتقه

 :گفتم میزد موج توش حوصلگیبی که صدایی با. بشم خارج خورهمی

 ؟بله -

 .دیدنت اومده ژیال جان مهتاب: مهشید

 لبخند با ژیال. کردم باز رو اتاق در و شدم بلند باالجبار؟ کرده گناهی چه اون ولی؛ ندارم رو اشحوصله

 رو دستش. افتاد هاششونه روی و داد هل سرش از رو ملیش چادر کش. شد اتاق وارد اشهمیشگی

 :وگفت کرد دراز سمتم

 ؟خوبی. سالم -

 .ودب بهتر خیلی نزدنش؟ لبخندی چه اما؛ زدم لبخند بهش منم متقابال و گرفتم دستم تو رو دستش

 .خوبم آره. سالم -

 ؟بشینیم -

 :گفتم. نبودم موفق اما؛ کنم پنهون رو چشمام تو غم کردم سعی کهاین با. کردم نگاهش

 .بشینیم -

 در. بده تکیه کردم تعارف بهش. دادم اشتکیه دیوار به و آوردم بیرون پشتی یه خوابی رخت جای از

 :گفت نشستمی که حالی

 !گرمه چقدر اوف -
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 کنارش. شد تند یواش یواش و کرد تابیدن به شروع آروم آروم پنکه. چرخوندم رو سقفی پنکه پیچ

 :گفت و شد خیره بهم. نشستم

 ؟آتلیه بیای خواینمی هنوز -

 ؟کنیمی کارچی میشه شلوغ سرت که وقتایی. ندارم رو اشحوصله -

 :کشهمی رخ به رو اشگونه چال که اونا از. زد لبخند خاصی حس یه با

 .کمکم میاد و کنهمی ول رو اشمغازه سامان -

 :دادم ادامه محزون لبخند همون با. زدم لبخند جوابش در

 ؟شده عکاس پا یه خودش واسه اونم حتما -

 : شد ترپررنگ لبخندش

 .ککم میاد سامان، بیاد نتونه مهران آقا و داریم مجالس از برداری فیلم سفارش که وقتایی! تقریبا -

 ؟ هستی راضی -

 ؟ چی از -

 . سامان -

 .خوبیه خیلی پسر بابا آره-

 ؟نیست سخت واست تفاوتا -
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 .کنممی عادت دارم تقریبا... ولی؛ چرا اوالشه هنوز چون -

 .میشه توحسودیم به -

 ؟! چرا -

... و شناختی خوب رو خودت چون و دونستی خوب رو هدفت. شناختی خوب رو خودت اینکه واسه -

 . آلهایده واست که شد همونی همسرت! دونستی رو هدفت

 !زنیمی حرف قبل از ترپخته خیلی مهتاب -

 وت شبت اون حرفای به حاال ژیال. میدم دارم... و دادم سنگینی و سخت خیلی خیلی تاوان شمواسه آره -

 خودم واسه بهتری پوشش یه خوادمی دلم منم، مردا آلود بیمار هاینگاه درباره. رسیدم مهشید نامزدی

 ؟ نیست دیر نظرت به. کنم انتخاب

 .نیست دیر باشه که زمان هر و هروقت؛ نه -

 هشیدم. نشست و کنارش گذاشت رو سینی کرد تعارف کهاین از بعد شد اتاق وارد چای سینی با مهشید

 :کرد ژیال به رو

 .بگو بهش تو کنیمنمی رو آبجیمون این چاره که ما! ژیالجان -

 :گفت و چرخوند مهشید و من بین رو نگاهش پرسشی و خندید ژیال

 ؟ بگم بهش رو چی -

 تا کنممی اصرار بهش دارم اسهفته سه دو گرفتم رو خوب پزشکروان یه آدرس اساتیدم از یکی از -

 که اهیم سه دو این تو. نمیاد بیرون خونه از و اتاق گوشه کرده کِز؟ شنوا گوش کو ولی؛ پیشش بریم بیاد
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 و نشد پیاده ماشین از؟ طوریچه اونم، بیرون بیاد شد حاضر شب هم اون بار یک فقط شده مرخص

 .گشتیم خیابونا تو ماشین با جوریهمین

 :گفت و من به کرد رو

 غصه زا ببین! کن نگاه رو بابا و مامان، هیچی مهران و من. باش ما فکر به نیستی خودت فکر به مهتاب -

 .باش داشته انصاف یکم من خواهر. کنندمی دق دارن تو

 :گفت عصبانیت با مهشید. گرفت رو صورتم اختیاربی اشکام. کردم بغض

 ؟یکنمی گریه قدراین نمیشی خسته تو. گریه زیر زد خانوم بزنیم حرف کلوم دو اومدیم ما باز بیا -

 :گفت مهشید به رو ژیال

 !کن مراعات یکم جان مهشید -

 :گفت عصبانیت همون با مهشید

 ؟!حالیشه مراعات این -

 :گفتم بغض از گرفته صدای با

 ثلم دق آیینه یه. داشت ادامه روز چهل تا فوقش فوق شما بدبختیای جوریاین. بودم مرده من کاش ای -

 .نبود روتون جلو االن

 :گفت لحن ترینمالیم با مهشید

 ؟زنیمی که حرفیه چه این آخه مهتاب -
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 تو. میگه مهشید که پزشکروان این پیش برو سر یه، گیریمی سخت خودت به داری زیادی مهتاب: ژیال

 ؟باشه نرو دیگه نخواستی اگه، برو جلسه یه

 :گفت تاکید با مهشید. کردم سکوت

 ؟باشه -

 بابا و مامان خاطر به اما؛ برم روانپزشک به ندارم دوست اصال کهاین با. زدم پس دست پشت با رو اشکام

 :گفتم بغض پر و مهشید به دوختم رو نگاهم. کنم قبول باید

 .باشه -

 یه داشت که لبخندی همون با. رسوندمی بهم رو کردنم قبول از شادیش عمق که زد لبخندی مهشید

 :گفت و کرد ترزبونش با رو لباش و گرفت نفس

 .میدم بهت خوب خبر یه شدی خوبی دختر که حاال آفرین -

 ژیال لبخندش از. شد ترعمیق لبخندش و داد باال رو کمونیش و رنگ مشکی ابروهای. کردم نگاهش منتظر

 رو نم کفر که اینه قصدش فقط؛ بگه خواستنمی انگار، خیر. زدم لبخند هم من ناخودآگاه و زد لبخند هم

 :گفتم ناچار به. بیاره در

 ؟چی -

 !داوینچی لئوناردو -

 !کوفت -
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 جمع رو اشخنده، رفتم بهش غره چشم یه. بشه ترعمیق ژیال خنده شد باعث که زد ایقهقه مهشید

 میقع نفس یه. چرخوند من سمت رو نگاهش بعد و کرد ژیال به نگاه یه. بود عمیق لبخندش هنوز اما؛ کرد

 :گفت لبخند همون با و کشید

 . کرده قبول رو مینو مخارج و خرج ناشناس صورت به پوریا -

 :زدم فریاد تقریبا تعجب زور از

 ؟فهمیدی کجا از تو؟ چی -

 :تگف و کشید صافش و رنگ مشکی بلند نسبتا موهای تو دستی عشوه با و داد گردنش به قری یه

 بحثی هچ دونمنمی. کردیممی صحبت همکالسیام از یکی با پیش هفته دو یه راستش! دیگه اینیم ما -

 خواهش ازش بودم مینو نگران چون هم من. پرورشگاهه مسئول و مدیر اشخاله گفت که اومد پیش

 خبر ینا صبح امروز که بیاره برام مینو از اطالعات سری یه کنه بازی پارتی و کنه صحبت اشخاله با کردم

 دهمی رو مینو مخارج و خرج داره که خیر اصطالح به آدم اون دونندنمی اشخاله و دوستم البته. داد بهم رو

 .نگفتم بهشون چیزی منم. پدرشه خود

 از برقی چشماش تو لبخندم دیدن با مهشید. اومد لبام روی رضایت سر از لبخند یه ماه دو از بعد

 .زد موج حالیخوش

 نوشته شتابلو روی. بریم دکتر پیش و بخونه رو من اسم تا بودیم نشسته منتظر، سالن تو مهشید و من

 :بود

  چیجوراب شیرین خانم پزشکدکترروان
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 :گفتم مهشید به یواشکی

 رهمی نفر هر که کنند می کارچی دارن تو اون مگه. عالفیم جااین نیمه و ساعت یک االن. شدم خسته -

 ؟کنهمی معطل قدراین

 مریض برای باید دقیقه بیست ربع یه. پزشکهروان مطب جااین ناسالمتی خب! زشته، شنوندمی هیش -

 ؟نه یا بذاره وقت

 :زد صدا منشی، بیرون اومد مطب از نفر یه موقع همون

 ؟زیباسرشت مهتاب خانوم -

 ؟بله -

 .داخل بفرمایید -

 الهدوس یکی و سی، سی حدودا جوان خانوم یه. رفتیم اتاق داخل دکتر بفرمایید با و زدیم در به ایتقه

 بود ردکت روبروی پنجره یه. انداختم نگاهی اتاق دور تا دور به. بود نشسته میز پشت چادر با چهره خوش

 اقعو کننده مراجعه رخ نیم طرف پنجره نشستمی خودش مخصوص صندلی روی کننده مراجعه وقتی که

 راجعهم برای. پزشکی دارچرخ صندلی با بود جلوش سوخته ایقهوه رنگ به چوبی بزرگ نیمه میز یه. بود

 هی. عسلی روی گلدون یه و ستش عسلی با بود رنگ مشکی چرم روکش کاناپه یه فقط هم هاکننده

 المس موندیدن با. بود زیبایی مطب سادگی اوج در. داشت قرار کاناپه کنار هم طبیعی هایگل با گلدون

 شهمه .نشستیم کاناپه روی و کردیم سالم هم ما متقابال. گفت آمدخوش بهمون و ایستاد شد بلند و کرد

 رو کرشف اصال، کرده تعریف ازش مهشید استاد قدراین که باشه پیر باید دکترِ کردممی فکر خودم پیش

 وشهپ دکتر خانوم. گذاشت میز روی رو بود داده بهمون منشی که ایپوشه مهشید! باشه جوون کردمنمی
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 یچشما اون با. داشت صورتش روی زیبایی لبخند. انداخت داخلش به نگاه یه کرد بازش و برداشت رو

 :گفت و انداخت نگاهی مهشید و من به خدادادیش بلند هایمژه و مشکی

 ؟خانومید مهتاب گل خانومای شما از یکی کدوم خب -

 :گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 .منم -

 :گفت و داد فشار هم روی رو ایشقلوه تقریبا لبای

 ؟چیه شما مشکل خانوم مهتاب -

 :افزود آخر در و کرد تعریف دکتر برای رو ماجرا پیاز تا سیر از مهشید

 !اهلل بسم، ما خواهر اینم و شما این دکتر خانوم -

 :فتگ مهشید به رو و کشید رنگش صورتی لبای روی رو زبونش و انداخت بهم دقیق نگاهی دکتر خانوم

 ؟چیه شما اسم بپرسم میشه-

 .مهشید -

 ؟شینیدب منتظرشون بیرون شما کنم خواهش ازتون میشه. برازندتونه و زیبا خیلی اسمتون! ماشاءاهلل -

 سری یه و پرسیدن سؤال سری یه کرد شروع و دوخت بهم رو نگاهش رفت بیرون اتاق از مهشید وقتی

 که زد بهم حرفی شنید رو من کننده ناامید هایجواب وقتی. کردن من هایجواب درباره هاییصحبت هم

 .کنم نگاه دیگه دید یه با زندگی به کال شد باعث و برد فرو فکر به رو من
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 تو بخوای! باشی کرده گیر عمیق چاه یه توی تو که مونهمی این مثل درست شرایط این عزیزم ببین -

 سرت یباال به برگردی باید بدی نجات رو خودت بگیری تصمیم وقتی و حتمیه مرگت بمونی شرایط اون

 ونا! نکردی نگاه سرت باال به اصال وقت چند این توی تو فهمیدم حرفات از من که جوراین. کنی نگاه

! داخ برای نه، بوده خودت دلتنگی رفع برای خودت قول به خوندی پیش وقت چند که هم رو صبحی نماز

 نقطه ناو به رو خودت باید که بینیمی نور نقطه یه چاه ظلمت اون تو کنی نگاه باالسرت به برگردی اگه

 اون هب باید. کنی تالش باید پس. رسهنمی کسیهیچ گوش به فاصله اون از فریادت مطمئنا. برسونی

 به تونیمی که خودتی این. میشه تربزرگ و بزرگ نقطه اون بری باالتر هرچه و بری باال و بشی خیره نقطه

 اتنج هستی که وضعیتی این از رو خودت تونیمی که خودتی این! دیگه کسهیچ نه کنی کمک خودت

. باشی اشتهد اراده کافیه فقط تو! بشی شاد تونیمی، بشی قبل مهتاب تونیمی تو! دیگه کسهیچ نه بدی

 !میشه ولی؛ سخته. میشه بخوای هرچی

 احساس اون از کمی فقط، کمی وقت چند این تو بار اولین برای که زد ایکننده امیدوار حرفای قدراین

 .شد کاسته بودنم پوچ

 من هم اون و شیرین بگم بهش گفت بهم. اومد خوشم دکتر اخالق از. بودم راضی مشاورم جلسه اولین از

 .درمان برای پیشش برم جلسه یه روز ده هر شد قرار. کنه صدا مهتاب رو

 این هت ندارم دوست اصال من. کردم می فکر شیرین حرفای به. نیومد چشمام به خواب شب چند این مثل

! گیرب رو دستم؟ بینیمی رو من خدا! سالم. شدم خیره اتاق سقف به. ترسممی چاه این از من، باشم چاه

 ابقس مهتاب خوامنمی من خدا. بمونم چاه این ته خوامنمی. زدم کنار رو میشه مونسم هرشب که اشکایی

 خدا؟ یکنمی کمکم؟ گیریمی رو دستم. بشم جدید مهتاب یه خواممی. میاد بدم سابق مهتاب از من. بشم
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 "گفتمی شیرین. نکردی ولم االن تا که جورهمون. نکن ولم کمترش یا آنی قسم خوبات همه به رو تو

 .برممی پناه خودت به هست چی هر ولی؟ چیه حکمتش دونمنمی "!موندنم زنده این تو حکمتیه

 ،زرشکی، مشکی هایرنگ در گشاد و بلند مانتوی دست چند من و خرید رفتیم مامان با پیش روز دو

 و شال جای به تا خریدم مقنعه هم تا سه دو. باشه تیره هارنگ همه کردم سعی. خریدم توسی و ایقهوه

 منگران خیلی مامان. اومدم بیرون خونه از تنها ماجرا اون از بعد از بار اولین برای. کنم استفاده روسری

 دکتر طبم دفتر دم و شدم سوار مونخونه در اومد تلفنی تاکسی البته؛ بهتره برام دکترم قول به ولی؛ بود

 مقنعه و مشکی هاییجوراب با پوشیدم گشاد و بلند مشکی شلوار مانتو یه. درمانمه دوم جلسه. شدم پیاده

 وقتی .شد برگذار قبل از ترصمیمی یکم مونجلسه بار این. نکردم آرایش وقت چند این مثل. آبی سبز

 "گفت مامان خونه برگشتم

 .نندک مشخص رو مهشید و آرش عروسی تاریخ تا جااین میان امشب گفتند. گرفتند تماس زند خانواده -

 ندز ازخانواده استقبال برای همه در کردن باز بعداز شد بلند که زنگ صدای. بود دیده شام تدارک مامان

 رایب بقیه وهمراه باشم مسلط خودم به کردم سعی افسردگیم دوران باردر اولین برای منم. شدند بلند

 انرمض مبارک ماه بعداز هفته یک شد براین قرار و شد باز صحبت سر شام خوردن بعداز. برم استقبال

 قعاوا. نداشتم موندن طاقت دیگه من که کردندمی صحبت باهم داشتند همه هنوز. بشه برگزار عروسی

 .خوابیدم اتاقم تو رفتم و شدم بلند جمع از خواهی عذر با. ندارم رو موندن جمع تو حوصله

*** 

 هما به مونده روز دو. گذشته عمرت از کلی بینیمی بزنی هم بر چشم میای تا! گذرهمی زود روزا قدرچه

 البته؛ تمرف پیشواز مبارک ماه به روز یه هم من پارسال یادمه. رفته پیشواز سال هر مثل بابا. رمضان مبارک

 میشهه مامان. گرفتم رو امروزه هم رژیمه هم گفتممی. بزنم نشون دو تیر یه با خواستممی نمونه ناگفته
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 یه هک بودم این فکر به فقط موقع اون من اما؛ خورهمی تعمه درد به نیت این با گرفتن روزه جوراین میگه

 ...االن اما؛ بود وزنم اضافه مقدار یه اون غمم تنها! هه. بودم ساده قدرچه. بیارم پایین رو وزنم مقدار

*** 

. ودب کرده ممنوع برام دکتر ولی؛ بگیرم روزه هم من داشتم دوست خیلی. رسید راه از رمضان مبارک ماه

 این و شده بهتر حالم یکم! هانه خیلی، یکم تقریبا. برم مرتب طور به کنممی سعی رو درمانم جلسات

 کشهمی پر دلم میشه که افطار موقع. دارند روزه خانواده اهل همه. اسکننده امیدوار من خانواده برای

 !خدا جانب از موهبتیه چه گرفتن روزه این واقعا. گرفتممی روزه هم من که مواقعی برای

 ایهپ که عسلم ماه برنامه. گیرمنمی روزه که منی برای حتی؛ افطار سفره کردن پهن داره شوقی چه واقعا

 همین مبارک ماه اعمال از یکی نکنه که میشم باور این بر دارم یواش یواش دیگه. رمضونه ماه ثابت

 !عسله ماه برنامه

*** 

 مازمن باز. صبحه نیم و هشت، انداختم ساعت به نگاهی. شدم بیدار خوردمی صورتم به که آفتاب نور با

 .شده قضا

 تونمیم واقع در. کنه جلب رو من اعتماد تونسته خوبی به شیرین. دارم دکتر نوبت و ستشنبه سه امروز

 قرار راهم جلوی شاهکاری راهکارای و کنهمی درک رو من خوبی به. شده من برای خوب دوست یه بگم

 .میده

 لتحا رنگ مشکی موهای به رو برس. ایستادم اتاقم شکل ایدایره آیینه روی روبه و برداشتم رو برس

 برس طوری. بکشم برس آرامی به خواستنمی دلم! خوردن گره موهام این چقدر. کشیدم دارم
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 .شد داخل و کرد باز رو اتاق در مهشید. بود برداشته رو اتاق همه موهام خارت خارت صدای که کشیدممی

 :گفت و کرد بهم خنده با نگاهی

 !بکش برس ترآروم خب؟ داری جنگ سر خودت با حاال تا دیشب از انگار؟ چیه -

 ؟حاال تا دیشب -

 بعد. فتر گوشیش سمت صورتش رو مانده لبخند با شد آروم وقتی. خندیدن بلند بلند کرد شروع مهشید

 :گفت و صورتم به رو گرفت کرد باز رو فایلی یه گوشیش تو گشتن کمی از

 !اسمزه با خیلی ببین رو این -

 کنار ودمب نشسته! بودم من این. کردم نگاه میشد بخش داشت که فیلمی به و گرفتم دستش از رو گوشی

 اومد فیلم تو از مهشید صدای! بود اتاق پخش لباسام همه رو لباسام کمد

 ؟کنیمی کارچی داری -

 :گفتم فیلم توی

 ! گردممی کنی دم دنبال دارم -

 هقههق دوباره مهشید. کردم نگاه مهشید به مبهوت و مات. شد قطع فیلم و شد بلند مهشید قهقه صدای

 :گفت کرد رو هاشخنده که خوب. زد

 روزت و حال وقتی. نشستی کمد سر تو دیدم شدم بیدار خواب از تشنگی زور از شب نصفه مهتاب وای -

 !خندیدم کلی. گرفتم فیلم ازت و کردم روشن رو برقا! رفت یادم تشنگی دیدم رو

 ؟خندی می من گفتنای هذیون به تو -
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 ؟چیه من تقصیر. داره خنده خب -

 !کنه خیر به رو ما عاقبت و آخر خدا؟ گشتممی دمی دنبال کمدم سر من واقعا. گرفت مخنده هم خودم

*** 

 آرامش امخانواده به خواستم خدا از! اساسی تغییر یه، کنم تغییر دادم قول خدا به. رسید فرا احیا هایشب

 رفتیم مامان با. بود رمضان مبارک ماه آخر روزهای! من به سخن و حرف بدون و جدید زندگی یه و بده

 :گفتمی مامان. خریدیم چادری پارچه

 ؟دیگه چادرای سراغ بری بعد کنی عادت تا کنی شروع ملی چادر از اول خوایمی -

 :گفتم جواب در من ولی

 .بگیرم یاد کنممی سعی! ملیه چادر از بیشتر خیلی معمولی چادر اُبهت نه -

 .بدوزم کش بهش تا کرد کمک ژیال شد آماده وقتی. بدوزه چادر برام تا خیاط به دادیم رو چادری پارچه

 .بودم دوست ژیال با خوبه چقدر. داد یاد بهم رو کردنش سر نحوه

*** 

 تکاپوی همه. کنم فکر کمتر میشه باعث؛ مفیده خیلی روحیم برای واقعا. میرم آتلیه به هست ایهفته یه

. برد شونخونه به رو من نباشم هیاهو اون تو اینکه برای مهران درخواست به. دارن رو مهشید عروسی

 و بزنه حرفی یه یکی که دادمی رو احتمال این مهران و بودند اومده مونخونه به نزدیک و دور راه از اقوام

 عروسی خاطر به! باشم شونخونه ثانوی اطالع تا گفت بهم همین واسه. بشه خراب مروحیه دوباره من

 که خیاطی هب عروسی برای مناسب لباسی رفتیم ژیال با. شیرین پیش برم نتونستم رو هفته اون مهشید
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 بلند شکیم لباس یه. گرفتیمش رفتیم ژیال با باز و شد آماده سفارشیم لباس. دادیم سفارش داشت سراغ

 و سفید گرن به زیبایی حریرهای. بود شده کاری سنگ دلش توی که اسکی یقه و بلند آستین با پا روی تا

 هب پشت از کمربند پرهای که داشت کمر به سفید حریر کمربند یه و بود شده کار دامنش روی اینقره

 عموق یه تا کردم جمع سرم باالی رو موهام همه. کردم سرم سفید شال یه. بود شده گره پاپیون صورت

 همه این بودم من این واقعا. نکردم قبول بزنم رژ یه حداقل کرد اصرار مامان هرچه. نیاد بیرون شال از

 ؟بود نشسته پوشیده طوراین خواهرش عروسی تو که بود مهتاب این واقعا؟ بودم کرده تغییر

*** 

 ندبل رقـــص برای کدومهیچ و بود پوشیده هامونلباس. بودیم هم مثل تقریبا ژیال و من عروسی تو

 یدمشنمی. شد بیشتر هم فامیل چپ چپ نگاهای و هاپچ پچ شد شروع مجلس که یواش یواش. نشدیم

 هک کنهمی سر چادر چنان! شده عابد و زاهد برام حاال برد رو شونخانواده آبروی خوب گفتندمی بهم اقوام

 ندگفتمی که شنیدم. شنیدم رو گفتنشون چیز همهبی یدختره. شده زاده خانوم حاج اول همون از انگار

 درقچه؟ دلن سنگ قدراین چرا! کرد هم قربانی شواسه پدرش که داده آب به گلی دسته خوب دخترشون

. نمک تحمل نتونستم طعنه پر حرفای از شد پر برم و دور وقتی. کردم بغض. شکست من دل حرفا این از

 :گفتم و مامان سمت رفتم

 .خونه برم خواممی، شدم خسته مامان -

 .ندادند رو شام هنوز! زوده که االن مهتابم: مامان

 .برم جااین از من بکن کار یه فقط؛ کنهمی درد سرم مامان! سیرم، ندارم میل -
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 خواستمنمی که بود این از عذابم. شنیدند هم بقیه و مامان رو حرفا این تمام دونستممی خوب رو این

 شونتنگف طعنه نبودم چشم جلوی و رفتم می من اگه شاید. میشه ناراحت حرفا این خاطر به مامان ببینم

 .میشد کمتر

 :گفت نگرانی با مامان

 تنها ادبی باهات بگم ژیال به خوایمی؟ آوردی رو قرصات ببینم. ببرتت میگم مهران به االن خب خیلی -

 ؟نباشی

 دارم تدوس. میشه زحمتش داره ـناه گـ! نگید چیزی ژیال به لطفا. خورممی میرم االن؛ کیفمه تو قرصام -

 .باشم تنها

 .ببرتت بیاد بدم خبر مهران به میرم االن خوب خیلی -

 تو سخته قدرچه. بکنی بودن زیادی احساس و نباشی راحت خواهرت تنها عروسی تو سخته قدرچه

؛ کنی ضبغ سخته قدرچه. باشن نداشته رو دیدنت چشم. بشنوی ازشون طعنه فقط که بشی حاضر جمعی

 رو اشتباه یه تاوان. نباشی شاد خواهرت تنها عروسی تو سخته قدرچه. کنی خالی رو خودت نتونی ولی

 سیاه رو زندگیم! ارشیا کنه لعنتت خدا. بود ارشیا با آشنایی من اشتباه ترینبزرگ؟ داد پس کی تا باید

 ههمیش. نبود شاد، بود دارغم مهشید سیاه و درشت چشمای. مهشید چشمای دیدن سخته قدرچه. کردی

، پدرم، مادرم بیچاره. من بیچاره خواهر اما؛ بارونه ستاره چشماشون میشن عروس که دخترایی همه

 !امخانواده عذاب باعث که کنه لعنت رو من خدا. برادم

 واهیخ عذر ازشون. گفتم تبریک رو شونازدواج و آرش و مهشید سمت رفتم بیاد مهران که فاصله این تو

 ناماو. خورد بهم خودم از حالم. دیدم مهشید صورت تو رو بغض. نیست مساعد حالم گفتم بهشون. کردم
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 و داد بهم غذا دست یه و کنارم اومد مامان، داماد و عروس از خداحافظی از بعد و کردند درکم خوبی به

 :گفت

 .بخور خونه رفتی هم رو این. منتظرته مهران بیرون برو -

 کنار مهران. رفتم بیرون باغ در از، کردم سرم رو چادرم. پوشیدم رو شلوارم و مانتو و گفتم ایباشه

 :گفت نزدیکش رفتم وقتی. بود ایستاده منتظر ماشینش

 .خونه بریم تا شو سوار -

 تدوس اصال. اومدندمی فامیل مراسم پایان از بعد که خودمونم خونه. بود راه کلی اشونخونه تا جااون از

 :گفتم و کردم نگاه خجالت با چشماش تو پس، خونه برم نداشتم

 ؟آتلیه بریم میشه -

 ...تنهایی جااون؟ جااون چرا -

 :اومدم حرفش وسط. بزنه رو حرفش بقیه نذاشتم

 هر. تنهام برم هرجا درضمن؛ نزدیکشه هم برگردون دور. گیرهنمی زیاد رو وقتت، ترهنزدیک جااون -

 .دنبالم بیاید خونه برید خواستید و شد تموم عروسی وقت

. نرفت، داخل از در کردن قفل و آتلیه داخل من رفتن تا مهران آتلیه رسیدیم وقتی. کرد قبول ناچار به

 زا وقتی. کردم روشن هاروچراغ از یکی. باشه راحت من بابت از خیالش تا بست بیرون از هم رو کرکره

. ودب سنگین برام خیلی هاطعنه اون حجم. داشتم بغض خیلی. گریه زیر زدم شدم مطمئن مهران رفتن

 زور از. برد خوابم تا کردم گریه قدراین. کشیدم دراز بودیم کرده پهن آتلیه گوشه که فرشی روی
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 هک غذایی. بودم خوابیده بود ساعتی یک. کردم نگاه رو گوشیم ساعت. شدم بیدار خواب از گرسنگی

 وقتی. خوردمش حال این با ولی؛ بود کرده یخ کامل. کردم خوردن به شروع و کردم باز رو بود داده مامان

 میز پایه یرز سفید برگه یه. موند ثابت میز زیر به چشمم. غلتیدم پهلو روی. کشیدم دراز دوباره شدم سیر

. چیه ببینم بردارم رو برگه که کردم دراز رو دستم. شدم خم میز نزدیک رفتم و شدم بلند. بود کرده گیر

 یه همیدمف کردنش لمس با. کشیدم بیرونش و گرفتمش سفت انگشتم دو با. رسید بهش زورکی دستم

 گاهن عکس به و گردوندم برش آوردم بیرونش وقتی. عکسه پشت سفید صفحه و باشه تونهمی عکس

 .شدم خیره دستم توی عکس به. کردم

 ...منی احوال آرامش که تو یعنی شعر

 .برگرفت در رو صورتم اشک اختیاربی دیدنش با

 ...تو آرامش همه ای است آشوب من دل

 قدرچه. ریخت بیرون وسایلم همه و بود شده خراب کیفم زیپ روز اون افتاد یادم. بود حامی عکس

. شد وشنر دلم تو امیدی نور حامی عکس دوباره کردن پیدا با انگار. بوده افتاده جااین نگو، گشتم دنبالش

 کردم انتخاب برات که اسمی واقعا! میشه پیدات تو گیرممی قرار منگنه تو وقت هر چرا دونمنمی

 !برازندتته

 دافتا یادم تازه حامی عکس دیدن با. کردم پاک رو بود شده جاری صورتم روی که اشکای چپم دست با

 حامی دیدن خوب مانع و کردمی تار رو دیدم جوشش با بار هر که رو داغم اشکای. بودم دلتنگش قدرچه

 .زدم پس لجاجت با رو میشد عزیزم
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 یکی؟ کی به؟ کردی خوش دیگه یکی به دل کردی گم رو حامی تا! نزن دلتنگی از حرف مروتبی دل ای

 ؟کجا ارشیا غیرت و کجا اون غیرت؟ کجا ارشیا و کجا من حامی؟ ارشیا مثل

 هر چرا. بود س*ـو هــ یه ارشیا به حسم کنممی حس شهمه چرا دونمنمی! من به لعنت! من به لعنت

 هک بپوشم چیزی جلوش داشتم دوست همش که اینی جز نداشت جریان من در چیز هیچ دیدمشمی وقت

 ؟چیه پس نیست س*ـو هــ این اگه؟ بیام زیبا چشمش به

 و خبر هیچ که کسی به دادی رو دلت. مرد جوون یه به باختی دل نگاه یه با دونیمی خوب تو مهتاب

 در رو خودم خیالم تو روزی یه اگه؟ کجا اون، کجا تو. عکس یه اون از تو دارایی تنها. نداری ازش نشونی

 خیال همون حتی؛ باختم رو چیز همه بودن ارشیا کنار در جایبی س*ـو هــ یه با االن دیدممی کنارش

 .کرد پر رو جا همه هقم هق صدای! رو

 .شدم گرفتار گونهاین و کردی عاشقم

 .شدم بیمار و دیدم را فاصله و دوری

*** 

 از یرد صبح. شد بیشتر استرسم میشه نزدیک داره که اتوبوس دیدن با. کردم مرتب سرم روی رو چادرم

 آخرش ولی؛ برسم دیر ممکنه دونممی. برم اتوبوس با خواممی اما؛ شده دیرم کمی. شدم بیدار خواب

 االب لرزون پای با رو هاپله. کرد توقف اتوبوس. کنم دور خودم از رو کذایی استرس و ترس این باید؟ چی

 شهشی از و گرفتم سرم باال میله به و دستم. دادم جا اتوبوس داخل جمعیت سیل توی رو خودم و رفتم

 میرن طرف اون و طرف این خودشون زندگی گذروندن برای کدوم هر که مردمی و بیرون به اتوبوس

 زا دست خوادنمی لعنتی استرس این. رمضانه مبارک ماه از بعد درمانم جلسه اولین این. دوختم چشم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 273 

 مطب به رو خودم لرزون پاهای با و شدم پیاده. رسیدم نظر مورد ایستگاه به بالخره. داره بر سرم

 رآخ نفر کهاین مثل. دادم بهش رو امبیمه دفترچه. کردم اعالم رو حضورم و رفتم منشی کنار. رسوندم

 ردس آب از و برداشتم مصرف بار یه لیوان یه مطب داخل کن سرد آب کنار از. بود شده خشک دهنم. بودم

 والیسل تک تک به آب خنکی تا نوشیدم رو آب جرعه جرعه. نشستم صندلی روی. ریختم داخلش آب کن

 باهم و مبودی شده دوست شیرین با بگم تونممی. شد نوبتم که گذشت چقدر دونمنمی. کنه رسوخ بدنم

 گاهمن لبخند با شیرین. کردم سالم شیرین به رو. شدم وارد و زدم در به ایتقه. کردیممی صحبت راحت

 :گفت مکث کمی از بعد موند ثابت روم نگاهش. کرد

 ؟!دیر قدرچه، سالم -

 واسه. شد معطل ترافیک تو هم خیلی اومدم اتوبوس با اینکه دوم. موندم خواب کهاین اول راستش -

 !ببخشید، شد دیرم همین

 !بشین. عزیزم نداره اشکالی -

 .کرد نگاه چشمام تو مستقیم و کرد تر زبونش با رو لباش

 !کردی سر چادر بینممی -

 .کردم اجراش پس؟ نکنی اجراش چرا، چادره برتر حجاب داری قبول قلباً وقتی -

 !ساخته بهت حسابی رمضان مبارک ماه اینکه مثل؛ کردی مثبت تغییرات خیلی اواخر این! آفرین -

 .کردم بسنده لبخند به فقط جوابش در

 ؟ کنیم صحبت خوب -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 274 

 :گفتم

 .بله-

 ریباتق شیرین. خورد در به ایتقه که بود کار آخرای تقریبا. بود گذشته درمانم از ایدقیقه پانزده حدود

 :گفت بلند باصدای

 ؟بله -

 .شد تکرار تقه دوباره و نیومد جوابی

 :گفتم! نشد داخل کسی باز اما؛ بله گفت باز شیرین

 . کنم باز رو در من بدید اجازه اگه -

 تپش هب من جنبهبی قلب و همانا در کردن باز. کردم بازش. رفتم در سمت به من و گفت ایباشه لبخند با

 !همانا افتادن

 ...جهان راز همه تو

 ...سیاهت چشم در ریخته

 ...نگاهت تماشای محو همه من

 ردهک تعجب خیلی. کردم بسته و باز بار چند رو چشمم! نمیشد باورم اصال. خورد گره نگاهش تو نگاهم

؟! منه حامی همون این؟! نیستم خواب؟ کنمنمی اشتباه خدایا؟ کردمی کارچی جااین این آخه. بودم

 :گفت و شیرین سمت کشوند رو نگاهش بعد و دوخت زمین به رو چشماش
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 .داخله کسی دونستمنمی ببخشید -

 :زد مهر سر از لبخندی شیرین

 !نداره اشکال -

 :گفت و کرد تر زبون با رو لبش ذاتیش حیای با حامی

 .بیا شد تموم کارت منتظرتم بیرون -

 :گفت شیرین بره که کرد رو پشتش حامی. گفت ایباشه شیرین

 ...شهاب راستی -

 :کرد نگاه شیرین به و برگردوند رو روش حامی

 ؟ بله -

 ؟ نبود بیرون منشی مگه: شیرین

 . نه -

 .برو خوب خیلی -

 .اومدم خودم به شیرین صدای با! شهابه اسمش من حامی. رفت و گفت فعال

 ؟ بله -

 .بشین بیا میگم -
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 .چشم... آهان -

 قرار، من حواس تنها نه! من حواس کو اما؛ کرد صحبت به شروع شیرین. نشستم رفتم سست هایقدم با

 ...من

 : گفت شیرین

 ؟منه با حواست مهتاب -

 .هست حواسم بله بله! آهان؟ بله -

 ؟مطمئنی -

 .کردم نگاه بهش خالصانه

 !نه -

 .بره باال من قلب ضربان شد باعث که خورد در به ایتقه باز

 ؟بله: شیرین

 :گفت و کرد باز رو در منشی

 . میرم من اجازه با -

 ؟بودی کجا پیش لحظه چند فقط، باشه -

 ؟ اومده پیش مشکلی. دستشویی رفتم: منشی
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 .بری تونیمی نبود خاصی چیز؛ نه: شیرین

 :گفتم. رفت و کرد خداحافظی منشی

 .بعد جلسه برای باشه اشبقیه بدید اجازه اگه. شد دردسر باعث من اومدن دیر این ببخشید -

 ؟طورهچه، دیممی ادامه هم رو کارمون کنممی جمع رو وسایلم من تا. کنیممی کار یه؟ دردسری چه نه -

 .خوبه -

 از و کرد قفل رو در. اومدیم بیرون اتاق از باهم. کردمی جمع رو وسایلش هم و کردمی صحبت باهام هم

 رو اشدست دوتا و بود داده تکیه ماشینش به شهابه اسمش فهمیدم حاال که حامی. شدیم خارج ساختمان

 هشب نگاه یه ساختمون دم از شیرین. کشیدمی شکل زمین روی پاش با و شلوارش جیب تو بود کرده

 :گفت و کرد

 .برسونه رو من شهاب شد قرار، بیاد تونستنمی شوهرم امروز. برادرمه شهاب این -

 :گفتم تردید با

 ؟برادرید خواهر تا چند بپرسم میشه -

 هت و منم هم بعدی، خانواده ارشد فرزند شروینه بزرگم برادر. دخترم تک منم و دارم برادر دوتا! البته -

 !نه رو بقیه ولی؛ شناسممی رو مهشید البته؟ برادرید خواهر تا چند شما خوب. شهابه تغاریمون

 ته هم مهشید و منم هم بعدی، ارشد فرزند مهران اسم به دارم برادر یه. شماییم برعکس ما! بله -

 .تغاریمونه

 :گفتم و کردم دراز طرفش رو راستم دست
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 .شدم تون مزاحم امروز خیلی. برم من اجازه با -

 :گفت و گرفت رو دستم

 ؟بری خوایمی چی با -

 !اتوبوس با -

 .رسونیمتمی بیا، گرمه خیلی هواهم. ظهره لنگ االن -

 .نمیشم مزاحم نه -

 !بیا؟ چیه مزاحم -

 :گفت شهاب روبه. کشید بردارش ماشین سمت به رو دستم

 !شدی معطل ببخشید جان شهاب -

 .نداره اشکال نه -

 :گفت شهاب به رو و کرد من به نگاه یه شیرین

 .رسونیممی راه سر هم رو خانوم مهتاب -

 ینا با؟ کنم تحمل رو حامی حضور مونخونه تا تونممی طورچه من، انداختم زیر رو سرم و کشیدم خجالت

 :گفتم آروم؟ کنم چه ناآرامم قلب

 .میرم خودم، نمیشم مزاحم نه -
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 .رسونیمتمی؟ بری خوایمی کجا! ظهر لنگ تنها دختر یه؟ میرم خودم و چی: شیرین

 با و داد فشار کمی رو دستم. شدم ناراحت چی از فهمید خودش. کردم نگاهش مخصوصی نگاه با

 :گفت لحن تریننرم

 .عزیزم شو سوار -

 حرف از من، نه؟ کردم بغض من چرا، نزد بدی حرف که خدا بنده اون؟ بودم شده رنج زود قدراین کی من

 .ندارم دادن دست از برای چیزی دیگه که شدم ناراحت خودم از من. نشدم ناراحت اون

 واشی خیلی. عقب صندلی هم من و گرفت جای کناریش صندلی شیرین. نشست فرمون پشت شهاب

 شد من طرف به متمایل کمی بعد، کرد تایید سر با شیرین. گفت شیرین به چیزی شهاب

 ؟کجاست مسیرت عزیزم -

 من که. داد تکون رو سرش یواشکی شیرین. دادم بهش رو آدرس و کردم نگاهش محزون نگاه همون با

 هک بودم من این. نکرد خراب رو چیزی اون اما؛ کردم خراب میگه خودش با حتما. کردم شکارش نگاهم با

 دردی قبل ساعت یک از من! لعنتی بغض این. نکردم رحم خودم به خودم. کردم خراب رو چیز همه

 گشتممی حامی دنبال عمری یه من. بودم حامی دنبال عمری یه من. شده گیرمگریبان قبلم درد از ترگبزر

. دمب ورود اجازه حسی هیچ به تونمنمی که دارم سینه به دردی کردم پیداش که االن ولی؛ کنم پیداش تا

 !من به لعنت

 به .میشد کور بحث، من کوتاه جوابای با بار هر اما؛ کنه باز باهام رو حرف سر کرد سعی خیلی شیرین

. تننپذیرف ولی؛ داخل بیان کردم شون تعارف. کردم تشکر ازشون و شدم پیاده ماشین از رسیدیم خونه

 .شد دور و آورد در حرکت به رو ماشین و کرد خداحافظی لبی زیر شهابم، کردیم خداحافظی
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 روانم و روح تو ای

 جانم آرام یادت

 تو دوری غم با

 ؟بمانم زنده کی تا

. دش نگران دیدنم با مامان. دادم سالم بهش. بود نشسته تلویزیون جلوی مامان. شدم خونه وارد صدابی

 :اومد طرفم به و شد بلند

 ؟ناراحتی چیزی از؟ شده چیزی سالم -

 :گفتم دروغ به. کردم نگاه نگرانش چشمای تو و کردم بلند رو سرم

 !همین فقط؛ بخوابم خوادمی دلم. کنهمی درد سرم فقط؛ نه -

 :کشید آسودگی سر از نفسی

 .بخواب برو برم قربونت باشه -

 مدک توی و درآوردم رو لباسام. انداختم اتاق کف و برداشتم خوابرخت جای تو از رو بالش. رفتم اتاق تو

 دادم اجازه رو میزد چنگ گلوم به که بغضی. گذاشتم بالش روی رو سرم و کشیدم دراز. کردم آویزون

 من درقچه. کشیدم عمیق نفس یه؟ حکمتیه چه این آخه خدا. دوختم اتاق سقف به رو نگاهم. بشه تخلیه

 سال چند مهتاب بودم شده. کردم گم باهاش هم رو خودم؛ کردم گم رو حامی عکس که موقعی! احمقم

 لندب مانتوهام من؟ عنصرم سست قدراین من چرا. غلیظ هامآرایش، بود شده کوتاه مانتوهام دوباره! پیش

 خاطره همین به درست. خودم هایارزش حفظ و خودم برای نه! شهاب خاطر به فقط؛ کم آرایشم و شد
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 که موقعی. کردم فراموش هم رو بودم داده بهش که قولی کردم فراموشش و شد گم عکسش وقتی که

 کمال در هم بعد و شد پیدا عکسش اول کنم حفظ خودم شخصیت برای رو هامارزش گرفتم تصمیم

. باشم داشته حجاب اون خاطر به که نبود این شهاب منظور اصال! دیدم رو خودش سال دو از بعد ناباوری

 اینکته یادآوری با. باشم داشته حجاب خودم حفظ برای و بدونم رو خودم ارزش من خواستمی اون

 گنده غضمب. شد غافلگیر امروز ولی؛ نکرد نگاه بهم اصال پیش سال دو. بست نقش لبم رو جونی کم لبخند

 جلو رو شهاب میشم متنفر مردا از وقت هر چرا خدایا؟ بود قشنگ نگاهش قدراین چرا خدایا. شد

 بعد و آوردم بیرون کمد توی از رو دفترچه و شدم بلند. نشست دلم به آخری جمله این چقدر؟ فرستیمی

 .کردم اضافه بهش رو جمله این دوسال از

 «؟فرستیمی جلو رو شهاب میشم متنفر مردا از وقت هر چرا؟ چیه حکمتش خدایا »

 نوشتم شادامه در و

 «فرستادی اصلش کنار در رو فرع بار این! شکر رو حکمتت خدایا »

 الی از رو سرش و کرد باز رو اتاق در. شدم خارج افکارم از شد خونه وارد سروصدا با که مهشید صدای با

 .کرد تو در

 . خانوم تنبل سالم -

 ؟هست آرشم یا تنهایی. سالم -

 :گفت شد اتاق وارد کامل و زد در به ضرب یه

 .اومدیم هم با -
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 دهدا تازگی به مامان که رنگی چادر. کردم سرم روسری یه شدم بلند. بست سرش پشت رو در مهشید

 :گفت آرومی به کرد می نگام خیره مهشید. کردم سرم رو بودند دوخته واسم بود

 ؟شده چیزی -

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟اومدی ظهر سر که من پیش بیای زده زنگ بهت شیرین، داری خبر چیز همه از دونممی -

 :گفت و زد زل چشمام تو. ایستاد روبروم اومد و شد جدی مهشید

 .بود نگرانت چون آره -

 : زدم خشک لبخند یه

 .اومدی که ممنون -

 .نگرانته خیلی مامان. بیرون بریم -

 :گفتم بود کرده خونه گلوم تو که بغضی و ناله با و کشیدم عمیق آه یه

 مسائل همه که میاد پیش ایمسئله یه بیرون بیام فکرش از خواممی هرموقع چرا دونمنمی مهشید -

 .میاره یادم و سرم تو خورهمی آهنین گرز عین گذشته

 :گفتم لرزون صدای با. شد سرازیر اشکام

 .شدم خسته مهشید -

 .بده فرو رو بغضش کرد سعی مهشید. کرد نوازش رو سرم و گرفت بغلش تو رو من. اومد جلو مهشید
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 رو سرت یا جایی یه برو کنهمی مشغول رو فکرت داره دیدی هرموقع. نکنی فکر بهش کن سعی عزیزم -

 کنی سحب رو خودت و اتاق تو بیای کهاین نه. کنی متمرکزش رو فکرت نتونی که کن مشغول کاری یه به

 .کنی فکر بهش بیشتر و

 کرد پاک رو اشکام شصتش انگشتای با گرفت رو صورتم طرف دو دستاش با

 چیز یچه به. باشیم هم دور بیا بعد. نشه اتگریه متوجه مامان بشور رو صورتت و دست اول. بیرون بریم -

 .نکن فکر بگذرونیم خوش تا همیم دور االن کهاین جز

 .کردم تایید رو حرفش سرم با

 ؟ بریم آفرین:مهشید

 .بریم -

 :گفت گوشم دم مهشید. رسید راه از هم بابا موقع همون و بیرون اومدم اتاق از

 .بزنی لبخند کن سعی -

 کمک رفتم شستم که رو صورتم و دست. دادم سالم آرش و بابا به و آوردم لبام روی زور به لبخندی

 .سفره کردن پهن برای مهشید و مامان

 

 نهم فصل
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 و بودم هنشست آتلیه توی. بود رسیده بار یک روز پنج و بیست به درمانم هایجلسه. بود ماه شهریور اوایل

 وقتی ژیال. کردممی کار عکس تا چند روی داشتم هم من و گرفتمی عکس خانومی یه از داشت ژیال

 :کرد نگاه بهم و فرستاد بیرون صدا با رو نفسش. نشست کنارم اومد شد تموم کارش

 .زندگیمون و خونه سر بریم نشده محرم تا قراره مهتاب -

 :گفتم و دادم تحویلش عریض لبخند یه. کردم نگاه بهش حالیخوش با

 ؟زندگیشون و خونه سر برن خوانمی شکفته نو گل دو این کی دقیقا حاال! خوب چه -

 و داد بورع شیشه پشت از فاصله همون از رو نگاهش. نشست لباش رو ملیح لبخند یه، کرد نگاه روبرو به

 .دوخت بود پارک خیابان کنار که سامان پنج و چهارصد پژوی به

 !مهر پونزدهم -

 :گفتم و کردم جمع زورکی رو دهنم. شد گشاد چشمام

 !نمونده پونزدهم تا دیگه چیزی؟ صدایین سرو بی قدراین چرا پس -

 و کرد نگاه چشمام عمق تو. کشیدمی رخ به رو اشگونه چال که لبخندا همون از. شد پررنگ لبخندش

 :گفت

، عسل هما ریممی. نداریم اضافه بیای و برو همین خاطر به. نگیریم عروسی داریم تصمیم که اینه واسه -

 .مونزندگی و خونه سر ریممی هم بعد. گیریممی کوچیک مهمونی یه برگشتیم وقتی

 ؟میرید کجا عسل ماه! سالمتی به -

 .رفتیم هم مشهد یه مهمونی از بعد شاید، شاید البته؛ کیش ریممی هفته یک -
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 ؟نگیرید جشن خوایدمی خونواده دو اعتقادی اختالفات خاطر به حتما -

 :گفت و کرد حوالم چشمکم یه و زد ضربه کتفم به کتفش با

 !مامانی و قشنگ، حدیث و حرفبی! دقیقا -

 ؟بپوشی عروسی لباس نداری دوست مگه! طوریاین که عروسیتم طوریاون که عقدت -

 :فرستاد بیرون مانند آه رو نفسش و شد خیره میز به

 اشم و پوشهمی شلوار و کت هم سامان. کنممی تن عروس لباس هم میرم آرایشگاه هم مهمونی برای -

 .کشیدمی رو فیلم و عکس زحمت هم

، رشوننف دو تصمیمات این از، شونطرفه دو عالقه این از. بود جالبی فکر واقعا. کردم نگاه بهش تعجب با

 خوش رو دختر این خدایا. دوختم بهش رو نگاهم. شد حسودیم اومده وجود به شونبین که تفاهمی این از

 :گفتم آوردم زبون به و فکرم و حس تمام! الیقشه خوشبختی که چون. کن بخت

 .شد حسودیم بهت. ایهایده یه خودش برا اینم! جالبه -

 :گفت و اومد خرکی عشوه یه

 .هستیم الکی خیلی ما، نه؟ هستیم الکی کم سامان و من کردی فکر؟ کردی فکر چی پس -

 :گفتم بود لبام رو که خندی ته با. خنده زیر زدیم دو هر حرفش این با

 .بشین بخت خوش شاءاهللان. کنم فکر شما درمورد بکنم غلط من -
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 که فهمیدم رو این فقط؛ نیست یادم زیادی چیز. اومد سراغم لعنتی سردردهای باز ناهار خوردن بعداز

 یادم چیزی دیگه. رفت و داد مامان دست رو من ژیال. بود منتظرم کوچه تو مامان. شدیم تاکسی سوار

، دمش بلند. بود شده بهتر سرم. دادمی نشون رو شب نه، کردم نگاه ساعت به. کردم باز رو چشمام. نمیاد

 :گفت دیدنم با مامان هال تو رفتم. ایستادم نماز به و گرفتم وضو

 ؟بهتری -

 نای دیگه. نخنده کرد می سعی اما؛ بود گرفته اشخنده مامان. نشستم کنارش و دادم مامان جواب ایآره

 :کردم رو مامان به. بود شده زندگیم الینحل مسئله جزو اطرافیان حرکات

 ؟دادم آب به گلی دسته چه باز -

 محزونش خنده که بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش. زد محزون خیلی لبخند یه. کرد نگاهم محزون مامان

 :گفت خندش ته همون با شد تموم هاشخنده وقتی! شد قهقهه به تبدیل

 گرفته شخنده هم دیدم، آوردت ژیال وقتی. میگی هذیون دونممی میده دست بهت حالت این وقت هر -

 .پرسیدم ازش همین واسه. گفتی چیزی یه شد خبردار شستم، کنه می نگاهت ناراحت هم

 :گفت بریده بریده خنده میون. گرفت اشخنده مامان باز

 !فیگور... دماغ... گفتی -

 هب لعنت. خندیدن کردم شروع منم و گرفت خندم شخنده از فقط؛ نیاوردم در سر هیچی مامان حرفای از

 دستاش با. اومدمی اشک چشماش از که بود خندیده قدراین مامان! شده اوضاعم این که ارشیا تو

 :گفت شد مسلط خودش به که کمی. داد قورت رو دهنش آب و کرد پاک رو اشکاش
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 !میشه قشنگ فیگورش بنداز عکس گندش دماغ از ژیال گفتی ژیال به -

 :گفتم و لپم روی زدم محکم راستم دست با. خنده زیر زد دوباره

 !میره آبروم پاک بگم رو اینا غریبه یه جلوی اگه! مامان وای -

 هم شور رخیا، قابلمه تو بندازش، بشور تاید با کن باز و دوربین لنز گفتی بهش بعدش. نبود تنها اون -

 !میشه مزه خوش خیلی! روش بریز

 .رفت ژیال جلوی آبروم پاک؟ داره ادامه من گفتنای هذیون این کی تا! خدا ای

*** 

 رو گوشیم کردم فراموش که این از زده خجالت. خورد زنگ گوشیم که بودم مطبش تو شیرین پیش

 :گفتم کنم خواموش

 .کنممی قطعش االن ببخشید -

 :گفت و داد تکون تاسف عالمت با رو سرش. کرد نگام بامزه خیلی غره چشم یه با شیرین

 .کن خاموشش بعد داشتن باهات واجب کار یه موقع یه. بده جواب اول -

 :دادم جواب رو گوشی و گفتم ببخشید یه

 !جان مهشید سالم -

 ؟نشده نوبتت هنوز یا مطبی تو سالم -

 ؟گرفتی تماس که شده چیزی؟ طورچه. مطبم تو آره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 288 

 !ام...عه...  ام -

 !کردی عمرم نصف؟ بگی خوایمی چی؟ کنیمی اِم اِم قدراین چرا -

 هست یاارش ببینی شناسایی بری باید تو. کردن دستگیر رو شخصی یه گفتن خونه زدن زنگ آگاهی از -

 .رسیممی دیگه دقیقه ده تا. بریم هم با تا جااون میایم داریم راهیم تو هم بابا و من؟ نه یا

 نفس .زد چنبره گلوم دور خبیث مار یه مثل بزرگ بغض یه. شد فشرده قلبم انگار خبر این شنیدن با

 امچونه تو که ریزی لرزش دنبالش به و کرد پریدن به شروع پلکام. شد دشوار و سخت برام کشیدن

 دست وقتهیچ خواینمی که ارشیا تو به لعنت. کرد خیس رو صورتم که داغی هایاشک و کردم احساس

 مهشید نگفت الو الو صدای! دنبالمهبه همیشه سایه یه عین فکرت و اسمت که تو به لعنت! برداری سرم از

 :زد لب آروم و کردمی نگاهم نگرانی با که افتاد شیرین به نگاهم. رسید گوشم به

 ؟شده چی-

 :گفتم بغض پر صدای با. شد اشکام کردن پیدا جریان بیشتر باعث که بستم آروم رو پلکام

 .شنوممی رو صدات -

 :گفت نگرانی و ترس با مهشید

 !نهمی، ببینی شیشه پشت از رو اون باید تو فقط؛ نیست خاصی چیز ببین؟ خوبه حالت مهتاب -

 به که گیرن صد ارشیای؟ ببینم اتفاق اون از بعد رو ارشیا تونستممی طورچه. نبود خوب حالم اصال من ولی

 و ترس. داشت رو کشتنم قصد، گرفت رو من نیست و هست همه که ارشیایی! گفتمی دروغ راحتی

 زانو ود. اومد نزدیکم و شد بلند میزش پشت از شیرین. کرد لرزیدن به شروع بدنم. اومد سراغم استرس
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 بیرون خلسه تو از رو من که بود مهشید صدای باز. گرفت دستش تو رو آزادم دست و نشست روبروم

 .آورد

 ؟شنویمی رو صدام؟ خوبی مهتاب -

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .خوبم -

 !خداحافظ، جااون میام االن من -

 رینشی. گریه زیر زدم بلند تماس قطع با. شد خشک دهنم و کرد یخ بدنم. گرفت فرا رو وجودم همه ترس

 :گفت نگرانی با. کرد دادن ماساژ به شروع رو هامشونه پشت و شد بلند نگرانی با

 ؟خوبی؟ گفت چی؟ بود کی؟ شده چی جان مهتاب -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. کردم نگاه بهش دلهره و ترس با

 .بینمب رو لعنتی... اون باز باید... من؟ نه یا... خودشه ببینم برم... خوانمی من از. شده پیداش... ارشیا -

 :گفت مهربانی با. داد دستم و ریخت آب لیوان توی بود میز روی که پارچی از شیرین

. هستن تو بمواظ همه. بیفته تو برای اتفاقی نیست قرار! نترس اصال، عزیزم ببین. میشی آروم بخور بیا -

 !بشی مواجه واقعیت با بتونی باید تو

 زا هم با و شدم بلند کمکش با. شد داخل مهشید. موند ناتموم شیرین صحبتای و خورد در به ایتقه

 .افتادیم راه و شدیم بابا ماشین سوار شدیم خارج ساختمان از. کردیم خداحافظی شیرین
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 هشیش سمت رو من. بود خورده شیشه، در به نزدیک طرفش یه که شدم اتاق یه وارد افسر راهنمایی با

 کرده خی دستام. داشت ضربان گنجشک قلب مثل قلبم. کنم نگاه شیشه طرف اون به خواست ازم و برد

 قرار توش ارشیا که اتاقکی داخل به شیشه از و کردم بلند رو سرم ناچار به. کنم نگاه ترسیدممی. بود

 نم خدای وای. بود بسته هم دستاش و بود نشسته صندلی یه روی طرف اون ارشیا. کردم نگاه داشت

 ینج شلوار یه با بود تنش آبی خونه چهار گشاد پیرهن یه. بود ریخته بهم موهاش! بود شده الغر قدرچه

 !داره رو خودش گیرایی چشماش بازم اسآشفته اشقیافه قدراین که این با المصب. مشکی

 ؟خودشه: افسر

 :گفتم لرزون صدای با و دادم قورت رو بغضم

 .خودشه بله -

 اصال .داشتم استرس و ترس. شد بد حالم دوباره دیدنش با. برگشتیم خونه به جواب و سؤال کلی بعداز

 دایاخ! کابوسه یه برام ارشیا. کردمی قراریبی ترس از قلبم. بشم مواجه باهاش دوباره نداشتم دوست

 ؟میشه تموم کی من کابوسای این

*** 

 بعد ماه یک

 یاارش با دوباره شدن مواجهه از. بودم فردا دادگاه فکر تو. نبود کار به حواسم و بودم نشسته آتلیه تو

 رفممزخ افکار از ژیال صدای با. میشد سر و کردمی یخ بدنم ترس از یادآوریش به بار هر با. ترسیدممی

 سامان .پرسید ازم چی بودم نشده متوجه اصال. کردم نگاه بهش گیجی با. بود جوابم منتظر. اومدم بیرون
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 که ودب شکلی چه بهشون نگاهم دونمنمی؟! نشدم متوجه من که شد داخل سامان کی! بود نشسته کنارش

 :کرد تکرار دوباره رو سوالش و کرد تر زبونش با رو لبش ژیال. بود گرفته شونخنده هردوشون

 ؟میشه برگزار زود قدراین دادگاهش که شد طورچه میگه سامان -

 دست با ور چکید پایین راستم چشم گوشه از و شد سمج که اشکی قطره و کردم حبس سینه تو رو نفسم

 :گفتم و کردم آزاد رو نفسم. بشم اشکم بعدی قطرات ریزش مانع تا کنم نگاه باال به کردم سعی. گرفتم

 هک نفرشون دو کشتن، رو دختر چند کردن اغفال. کرد اعتراف جرایمش به شد که هاییبازجویی طبق -

 ...ناموسی جرایم و زیاد شکایات دلیل به. موندم زنده خدا خواست به و بودم دومی نفر بنده

 رو یدچک پایین راستم چشم از باز که شده سمج اشک قطره دومین و فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم

 ومآر خیلی و کرد نگاهم مهربانانه خیلی سامان چندمین از بعد. بودند کرده سکوت دوشون هر. گرفتم

 :پرسید

 ؟کنند دستگیرش تونستند طوریچه -

 تکیه دلیصن پشتی به و کشید بلند نفس یه سامان. کردم نگاه سامان به چشمام تو زده حلقه اشکای با

 و دش داخل مشتری. برگشت در سمت به نفرمون سه هر نگاه. شد آتلیه داخل مشتری یه موقع همون. زد

 تو ور عکس قطعه چند میزش کنار دراور توی از و کرد نگاه قبض به ژیال. گذاشت میز روی رو قبضی یه

 کردم رو مشتری رفتن با. داد مشتری دست و گذاشت بود خورده روش آتلیه آرم که مخصوص پاکت

 :گفتم و سامان سمت

 هب دستشون از هاهمسایه. کردندمی صدا و سر خیلی بوده پارتی یه جاهمین اطراف باغای از یکی تو -

 .بوده جزوشون هم ارشیا. کنهمی گیر دست رو همه ریزهمی پلیسم. کنندمی شکایت پلیس
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 :زد لب آروم سامان

 !متاسفم -

 حمتر حس من به که اونایی؟ دارم حالی چه من بفهمه تونستمی کی؟ بفهمه رو من درد تونستمی کی

 موقعیت تو کسی تا. کنه درک رو من تونستنمی کس هیچ واقعا! نه؟ کنند درکم کردندمی سعی و داشتند

، بفهمه تونهنمی واقعا کنه کردن درک احساس اون هم چی هر، بدم توضیح هم هرچی، نباشه من

 !تونهنمی

 کشممی چه بدانی تا بگیر آتش

 ...شودنمی تماشا به سوختن احساس

 طورچه من. ترسیدممی ازش من، بودم متنفر ارشیا از من. شدممی آب و سوختممی داشتم درون از من

 ور خودم و کنم دل و درد تونستممی طوریچه؟ بدم توضیح و بدم بروز رو دارم که حسایی تونستممی

 فقط که ودمب شده نوزادی یه مثل من؟ نیستم بلد و ندارم حالم و حس گفتن برای ایکلمه وقتی کنم سبک

 باهام داشت اونم! مادرم بیچاره! چشه اون بفهمه تونهمی مادرش فقط که نوزادی یه! بلده کردن گریه

 ادرمم آتش و بود شدید خیلی خودم آتش اما؛ سوختندمی من اشتباه تو داشتند امخونواده همه. سوختمی

 !من مال مثل

 امبرپی که نیست خودیبی. کردممی فکر بهش موقع اون کنم فکر کارام به االن کهاین جای به کاش ای

 :فرمود

 !عبادت سال هفتاد از است بهتر تفکر ساعت یک -

*** 
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 یترت واسه خبری تا بودند اومده هم خبرنگار تا چند. بودند اومده شاکی افراد همه. بود شلوغ خیلی دادگاه

 ستهب دستاش که این با. شدم شدید استرس دچار دیدمش دادگاه توی وقتی. باشند داشته خبریشون

. کردیم بد رو حالم چشماش! گیرات طوسی چشمای این با ارشیا بمیری. ترسیدممی ازش من باز اما؛ بود

. بودمش ندیده ریش ته با حاال تا. بود صورتش رو روزه چند ریش ته، بود کرده شونه طرف یه رو موهاش

 محماقت به یادم. بود شده جذاب قبل از بیشتر اما؛ بود زندان لباس تو کهاین با. اومدمی بهش قدرچه

 بیمارستان راهی هم آخر در و نداشتم مساعدی حال. کنه خر رو من تونست چشماش این با. افتهمی

 وابج وقتی. پرسیدم دادگاه نتیجه مورد در بابا و مامان از برگشتیم خونه به و شدم مرخص وقتی. شدم

 .بشه طور این خواستنمی دلم. کردم بغض. لرزید دلم شنیدم رو بابا و مامان

 افسردگیم دوباره. بود اسفندماه سوم حکم اجرای. بود اعدام بود شده گرفته نظر در براش که مجازاتی

 بعضی رفتممی مطبش به که روزهایی از غیر وضعیتم دیدن با شیرین. شد زیاد سردردام دوباره، برگشت

 ماه برای سامان و ژیال که روزی چند این تو. رفتیممی بیرون هم با یا اومدمی مونخونه به خودش روزا

 سعی خیلی شیرین. نداشتم رو توانش، تونستمنمی واقعا. نرفتم آتلیه به منم بودند رفته کیش به عسل

 المح کمی. دادمی روحیه بهم و کردمی صحبت تلفنی باهام دفعه هر. بیاره در وضعیت این از رو من کردمی

 .بودم زحمتاش ممنون واقعا. بود شده بهتر

*** 

 ایبر مدت این از بعد. کردند برگذار سامان پدر خونه رو شونمهمونی. برگشتند ازکیش سامان و ژیال

 سامان وقتی. اومدند آتلیه به آرایشگاه بعداز. بگیرم عکس ازشون من شد قرار. رفتم آتلیه به بار اولین

. بود شده محشر خیلی. موند ثابت ژیال روی چشمام بگیرند عکس تا برداشت رو ژیال حجاب و کرد کمک

 اواقع االن اما؛ داشتمی بر دخترونه هم نامزدیشون دوران تو. بود نزده ابروهاش به دست وقت هیچ ژیال
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 دست ور برداری فیلم دوربین عکسا شدن تموم از بعد. گرفتم ازشون زیبا عکس تا چند. بود شده محشر

 قیهب و ژینوس. افتاد راه هم مهران داماد و عروس ماشین افتادن راه با. نشستم مهران ماشین تو و گرفتم

 هس خونه یه سامان پدر. گرفتم فیلم ازشون جشن برگزاری محل به رسیدن تا. بودند سامان پدر خونه

 طبقه. بشه ساکن سامان بود قرار هم سوم طبقه و دخترش دوم طبقه و خودش اول طبقه. داشت طبقه

 دبای که ژستایی همه داماد و عروس که بود باقی شکرش جای. بود زنونه هم دوم طبقه و بود مردونه اول

. دادندمی انجامش مو به مو، خودکار خودشون من گفتن به نیاز بدون و بودند بلد رو گرفتندمی

 مدل این حال به تا. نباشه ساکت مجلس تا بودند آورده خون مولودی یه. بود جالب برام شونمهمونی

 .گذشت خوش بهم خیلی. جذابه خیلی خودش برای هم نوع این و بودم نرفته مهمونی

*** 

 کلی بحص از. بودم تنها دست خیلی ژیال نبود در. شد حتمی رفتنشون مشهد شونعروسی از بعد هفته یک

 صندلی هب یکم. شدممی خسته زود و بودم شده ضعیف خیلی. شد خلوت سرم یکم بالخره. داشتم مشتری

 جوالن هب شروع و سراغم اومد لعنتی فکرای باز بستم رو چشمام تا اما؛ کنم استراحت کمی تا دادم تکیه

. میشه شروع داره سردردام کردم احساس. اومدمی روم جلو دادگاه روز تو ازشیا تصویر مدام. کرد دادن

 بر سرم زا دست ارشیا فکر ولی؛ نشستم مانیتور پشت دوباره و خوردم رو قرصام از یکی کیفم تو از رفتم

 تلیهآ وارد کسی. گذشت ایدقیقه چند. گذاشتم روش رو سرم و کردم حلقه میز روی رو دستام. داشتنمی

 وشخ مشکی شلوار یه. بود آقا یه. دیدم رو پاهاش زورکی مانیتور کنار از. کردم بلند رو سرم کمی، شد

 :گفتم حالیبی با. بود پاش دوخت

 ؟امرتون بفرمایید -

 :گفت داشت که محکمی و گیرا خیلی صدای با. شد نزدیک بهم که شنیدم رو هاشقدم صدای
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 .خواستممی گواهینامه برای عکس ببخشید -

 سرم دور داره اتاق انگار! کنهمی درد سرم قدرچه وای. کردم بلند رو سرم! اومد آشنا صداش انگار

 وقتی گذاشتم هم روی رو چشمام لحظه چند؟ نکرده ایافاقه هیچ لعنتی قرصای این چرا! چرخهمی

 .کردم نگاه مقابل شخص به و کردم بازش بهترم کمی کردم احساس

 نیست سخن توان را پستچی

 حتی

 افتدمی لکنت به هم ها قاصدک

 وقتی

 ...است راه در تو از خبر

 توانش تمام با کرد شروع، قلبم خدایا، قلبم؟! کنهمی کارچی جااین شهاب خدا ای... من شهاب، شهاب

 شدم بلند چنان. اومدمی بهش آبی پیرهن و مشکی شلوار و کت قدرچه. کوبیدن سرعت با و محکم

 عجبت با شبش مثل چشمای با. بود خورده جا من دیدن از هم اون کهاین مثل؛ افتاد صندلی که ایستادم

 شنگاه آروم. دوخت شده زمین پخش صندلی به و گرفت ازم رو متعجبش نگاه سریع. کردمی نگاه بهم

 :گفت. زدمی چشم تو خیلی بلندش هایمژه کردمی نگاه و پایین وقتی. کشید روبروم میز به صندلی از رو

 .خواستممی عکس گواهینامه تمدید واسه... سالم -

 :گفتم و کردم درست رو صندلی شدم خم. باشم مسلط خودم به کردم سعی

 .بیام من تا شید آماده اتاق اون تو برید... عه... چشم... چ. سالم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 296 

 ایهپ صندلی روی. رفتم اتاق به و کردم مرتب رو چادرم. کشیدم عمیق نفس تا چند اتاق به رفتنش با

؟ هرفت یادم چیز همه چرا؟ شدم طوریاین من چرا خدا ای. بود رفته یادم نشستن حالت. نشست چرخشی

 و اومد یادم بدبختی هزار با. بیاد یادم نشستنش نوع تا کشیدم عمیق نفس تا چند نامحسوس طور به

 :مگفت بهش دوربین پشت رفتم. گذاشتم پشتش رو سفید پرده. گفتم بهش رو نشستن حالت

 .کنید نگاه دوربین به حاال! خوبه. بگیرید باال بیشتر رو سرتون یکم -

 :گفتم افتاد بسته چشماش. زد پلک بگیرم رو عکس اومدم تا

 .سه، دو، یک. دیگه بار یه افتاد بسته چشماتون -

 شحضور از که هیجانی به بتونم تا پام رون به زدم مشت با چادر زیر از آروم بار چند. شد خوب یکی این

 :گفتم و کردم تر زبون با رو لبم. بشم مسلط داشتم

 .بدم بهتون رو قبض تا بیایید. میشه آماده عکستون عصر فردا -

 اوج هب بود رفته یادم لحظه چند این تو که امگیجه سر و سردرد که بیرون بیام پشتی اتاق از خواستم

 :دمشنی سرم پشت از رو صداش. گذاشتم هامشقیقه روی رو دستم دوتا و ایستادم. رسید رسید خودش

 ؟خوبه حالتون -

. بایستم منتونست دیگه. بشه رد بتونه کنم باز رو راه تا جلو رفتم قدم یه زور به. بدم رو جوابش نبودم قادر

 :کردم زمزمه. نشستم آروم و گرفتم دیوار به رو دستم ناچار به

 .لعنتی اَه -

 :کرده هول حسابی فهمیدم صداش از
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 ؟نیست خوب حالتون؟ خانوم -

 ورچط دونمنمی. خوردمی تکون که دیدممی رو لباش فقط؛ شد نامفهوم و گنگ برام صداش یواش یواش

 به تشدس که احتیاط با بگیرم رو لیوان درست تونستمنمی، دستم داد و آورد برام و کرد پیدا آب و لیوان

 :فتگ بود خیره بهم نگرانش چشمای با. شد بهتر حالم یکم. بخورم رو آب تا کرد کمک بهم نخوره دستم

 .رسونمتون می من، خونه برید بهتره -

 خودش. مگفت ایباشه میشد شنیده زور به که صدایی با. نداشتم کردن تعارف حال که بود بد حالم قدراین

 جام از سختی به. داد دستم به و برداشت لباسی چوب روی از رو کیفم، کرد خواموش رو سیستم، شد بلند

 دستم .کردم سرم و بود افتاده سرم از که رو چادرم. شد بدتر خیلی امگیجه سر شدنم بلند با. شدم بلند

 کثم کمی قدم هر با. داشتممی بر قدم سختی به. برداشتم گام آهسته هایقدم با و گرفتم دیوار به رو

 :تگف که نشستم عقب صندلی روی. کرد باز رو ماشینش در. بردارم رو بعدی قدم بتونم تا کردممی

 . کنم قفل رو آتلیه در تا بدید رو کلیدتون -

 یدکل اومدم تا. کردم باز رو کیف در بود کندن جون هر با. بود شده سست و لرزیدمی دستام درد شدت از

 رو وسایال کرد کمک. افتاد بیرون هاموسایل از تا چند و ماشین کف شد ول دستم از کیف بردارم رو

 رو لیدک کرد قفل رو در وقتی. گذاشت صندلی روی کنارم رو کیف و برداشت رو کلید و کیفم توی گذاشت

 .نفهمیدم چیزی دیگه. نشست فرمون پشت. گذاشتم مانتوم جیب توی منم و برگردوند بهم

*** 
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 هرظ نماز وای. بود شب نیم و هشت ساعت. کردم ساعت به نگاه. تاریکه اتاق دیدم، کردم باز رو چشمام

. آوردم جا به هم رو عصر و ظهر نماز قضای. خوندم رو عشا و مغرب نماز گرفتم وضو! شد قضا عصرم و

 .اومد بیرون خونه آشپز از مامان، نشستم کاناپه روی هال توی

 ؟بهتری -

 .بهترم بله. سالم -

؟ بود یادش مونخونه آدرس هنوز روز اون از یعنی؟ آورد مونخونه رو من چطور بود سوال برام واقعا

 :گفت و گرفت جلوم رو میوه آب مامان؟ نشست دلم به فکر این از خوشایند حس یه چرا دونمنمی

 .مُردم ترس از! میت عین بود شده رنگت آوردت پسرِ وقتی دونینمی -

 .مردممی درد سر از داشتم. بود بد حالم خیلی -

 :تمگف صورتم تو کوبیدم محکم و گرفتم گاز رو پایینیم لب زده وحشت رسید ذهنم به که فکری با

 ؟تو آوردی چطوری رو من! مامان وای -

 ؟حاال شده چی. گرفتم رو بغلت زیر خب -

 زا تو بود آورده رو من اون اگه. کردم اکتفا گفتن هیچی یه به. بیارم زبون به و فکرم کشیدم خجالت

 .مردممی خجالت

 :گفتم وحشت با. رسید ذهنم به دیگه فکر یه باز

 !مامان وای -
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 :گفت حرص با باال پرید و ترسید من گفتن وای از که مامان

 ؟چته! مامان وای و مار زهر -

 ؟باشم گفته هذیون جلوش نکنه -

 نگران یافهق وقتی. گزید رو پایینیش لب و کرد نگاه بهم نگرانی با. رفت فرو فکر به هم مامان حرفم این با

 !بده دلداریم خواستمی مثال دید رو من

 خودت دست ،نداری که تقصیر، بوده بد حالت باشیم گفته حاال. نگفتی بدی چیز شاءاهللان، شاءاهللان نه -

 .نیست که

 نای خوادمی کی تا! خدا وای... وای؟ کنم نگاه روش تو طوریچه. رفت آبروم؟! باشم گفته نکنه! خدا وای -

 !خدا؟ باشه داشته ادامه من سردردهای

 تخواسمی انگار. زد دستش پشت آروم و گزید رو لبش یواشکی نیست من حواس خودش خیال به مامان

 :گفت و کرد دل یه رو دلش. بود مردد گفتنش تو اما؛ بگه چیزی یه

 از نمای جلوی نکنه. نگفتم بهت وقت هیچ نشی ناراحت کهاین برای و زدی زشت خیلی حرف یه بار یه -

 ؟باشی گفته همونا

 :گرفت امگریه. شد آشوب شدت به دلم

 .میشم آب خجالت از دارم! خدا به رو تو نگو مامان وای -

 پزخونهآش به و شد بلند جاش از و خودش به توکل معنی به کرد نگاه باال به و کشید عمیق نفس یه مامان

 این از آره. داشتم ایچاره راه یه کاش خدا ای. خوردن غصه و رفتن راه خونه وسط کردم شروع. رفت
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 وریطاین، نمیدم بروز هم چیزی پس نه یا زدم حرفی دونمنمی که من! ندیدی دیدی شتر! نمیشه بهتر

 وای! اهه؟! االن کردی فکر مثال؟! بگی چیزی قراره مگه، بوده طوریهمین اولشم از شاسخول آخه! بهتره

 ؟کنم کارچی بگیره رو عکساش میاد فردا

 .بخور چای بیا -

 :گفتم حالیخوش با. کردم نگاه گذاشت میز روی مامان که چایی سینی به و اومدم خودم به

 .خواستمی چایی دلم خیلی نکنه درد دست مامان وای -

 ؟میشد مگه ولی. نشه بدتر هست که اینی از اعصابم تا نکنم فکر بهش کردم سعی

*** 

 به بود دنیا جای هر فکر چی هر چرا دونمنمی. بودم زده زل سقف به و بودم کشیده دراز خوابم رخت تو

؟ دارم من که یه زندگی چه این واقعا. آورد هجوم مغزم به دفعه یه بالش رو اومد سرم که این محض

 راب نخوام دفعه هر تا بودم گذاشته کنارم رو کاغذی دستمال جعبه؟ هان؟ کنی ثابت خوایمی رو چی خدایا

 ودتخ مگه خدایا. نشه بیدار خواب از کسی تا کردممی گریه آروم صدای با. شم بلند برداشتن دستمال

 میاد فکرا همه میشه شب وقت هر چرا؟ منه روح سوهان چرا پس؟ کردم خلق آرامش برای و شب نگفتی

 هطرف یک از غیر دونممی. است طرفه یک دارم که عشقی این دونممی، نیستم احمق من خدایا؟ ذهنم به

 خدا به، دونممی؟ بشه من شرایط تو دختری یه عاشق میاد عاقلی آدم کدوم! محضه اشتباه بودنش

 چیکار. خودشه حرف حرف. لجبازه و سر خود! نمیره خرجش حساب حرف! دله؟ کنم چیکار اما؛ دونممی

 که اینی از غیر دیدمش دوباره وقتی از خدایا، خدایا؟ کنم چکار نافرجامه دونممی که عشقی این با؟ کنم
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 داره طوراین که لعنتی قلب این از. میارم کم دارم خدایا؟ هان؟ بکنم دارم کارچی بزنم زجه پیشت هرشب

 .متنفرم زنهمی محکم اون برای

 فهمدمی کسی چه

 ؟هست رازی دلم در

 را آن سپارممی

 خود تنهایی و شب خیال به

! نگیر نه، بگیریش خوامنمی که دارم دوسش قدراین خدایا! نه. بگیر ازم رو عشقش جور یه خدایا! خدا

 این تو باید چرا. کشمنمی، بسمه دادن پس اشتباه تاوان همه این قسم خودت به. بده تحمل بهم

 وت خدایا. میدی عذابم عشق واسطه به داری دونممی؟ بشه پیداش حامی اومد وجود به برام که شرایطی

 !ارشیا کنه لعنتت خدا ارشیا، ارشیا. بودم عاشقش اولم از من دونیمی خوب خودت

*** 

 ارهدوب تا بیاد خواستمی دلم طرفی از. فهمیدمنمی رو خودم حال. بگیره رو عکسش بیاد عصر بود قرار

 ینا تو. باشم داده سوتی جلوش دیروز ترسیدممی شهمه. بیاد خواستنمی دلم هم طرفی از، ببینمش

. تمداش استرس. کردممی فکر دیروزش حضور به میشد خلوت سرم تا دفعه هر. بودم مونده دلم دوگانگی

 یلتعط رو آتلیه زودتر چه هر باید داشتم قرار شیرین با نیم و شش ساعت. بود ساعت به همش نگاهم

 دهش آسوده شاید دونمنمی. نیومد! بود افتاده تند دور رو انگار هم ساعت این؟ نمیاد چرا پس. کردممی

 ستگاهای تو. کردم تعطیل باالجبار. خواستمی رو حضورش دلم. داشتم بغض و بود قراربی دلم ولی؛ بودم

 دامی. بشه پیداش بودم منتظر شهمه. کاوییدمی رو اطراف چشمم شهمه اما؛ وایسادم منتظر تاکسی
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 شدمی دور داشت تا و کرد حرکت تاکسی. شدم سوار داشت نگه تاکسی. بیاد قرار سر نرفتم تا بودم

 .بود حامی گر جو و جست باز من منتظر چشمای

 نبیرو باهم دوستانه درعوضش ولی؛ رفتممی مطبش به کمتر منم. اومدنمی مونخونه دیگه شیرین

 به ات کیفم تو بودم گذاشته و بودم برداشته و شهاب عکسای. بشه عوض من هوای و حال تا رفتیممی

 یا مدهاو ببینم زدم زنگ بهش. شدم پارک وارد و شدم پیاده تاکسی از. برسونه دستش به بدم شیرین

 لوج که یکم. داد بهم رو بود نشسته که جایی آدرس و داد جواب رو تلفن؟ نشسته کجا اومده اگه یا؟ نه

 .دیدمش دور از رفتم

 آرزومندی حدیث گفتم می باد با سحر

 خداوندی الطاف به شو واثق که آمد خطاب

 جنبهبی قلب. نشست صورتم روی بزرگی چه به لبخند. گرفتم ایتازه جون انگار شیرین کنار دیدنش با

 رو یرینش. بود ننشسته ولی؛ بود اومده حاال تا؟ کنهمی چیکار جااون اون! ببینم کن صبر! واویال که منم

 بهشون سریع قدمای با داشتم. حضورشه اصل کن ولش؟! نشسته چرا حاال اما؛ رفتمی و رسوندمی

 وتیس جلوش واقعا نکنه، جونم به افتاد خوره مثل استرس. افتاد دیروز به یادم یهو که شدممی نزدیک

 !خدا ای؟ باشم داده

 :گفتم و کردم آسمون سمت رو روم

 !تو به توکل خدایا -

 دیکنز طمانینه با خیلی. کنم برخورد متشخص خانوم یه مثل کردم سعی و کردم صوف و صاف رو چادرم

. روشن یآب روسری ویه نفتی آبی رسمی شلوار مانتو یه با بود سرش ساده مشکی چادر یه شیرین. رفتم
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 هی رو موهاش. بود پوشیده کرم ایپارچه شلوار یه با ایسرمه پیرهن یه هم شهاب. اومدمی بهش خیلی

 با ینشیر. دادم سالم بلند و گرفتم قرار روشون روبه. داشت ریش ته همیشه مثل و بود کرده شونه طرف

 امام یا؟! شده شکلی این چرا این خدا وایی. افتاد شهاب به نگاهم. داد رو سالمم جواب و زد لبخند دیدنم

 دست فک. بود گرفته گاز رو پایینیش لب بود زمین به خیره نگاهش. بود شده قرمز کامل صورتش! زمون

 ور چشمام. گرفته رو اشخنده جلوی سختی به بود معلوم قشنگ. بود گذاشته دهنش کنار رو راستش

. رفتگ رو گلوم بغض! روزشه و حال این که گفتم اساسی پرت و چرت یه جلوش مطمئنم خدا وای. بستم

 وعیمصن لبخند یه. کنم دور خودم از رو بغض این و باشم مسلط خودم به کردم سعی کردم باز رو چشمام

 :گفت و داد و سالمم جواب شد مسلط خودش به سختی به شهاب. نشستم شیرین کنار و زدم

 ؟شاءاهللان بهترید -

 .بهترم شما لطف به ممنون -

 آوردم در کیفم تو از رو عکسا استرس و هولی با

 بدم بیارم گفتم نیومدید دیدم، عکساتون هم این. دادم زحمت شما به خیلی دیروز بابت از ببخشید -

 .خودتون به بدم هستید خودتون که حاال. بده بهتون جون شیرین

 هاعکس از یکی و گرفت دستش تو رو پاکت شیرین. بده شهاب به تا دادم شیرین دست به هاروعکس

 :گفت و زد لبخند یه کرد نگاه و آورد در توش از رو

 .شده خوب خیلی -
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 اونم .کرد کنترش ترراحت باراین اما؛ بود گرفته اشخنده شهاب باز. داد شهاب دست و پاکت تو گذاشت

 من قطف دونمنمی. داد تکون تایید عنوان به سری و کرد نگاه و آورد بیرون پاکتش تو از رو عکسا از یکی

 ؟میشد متوجه هم شیرین یا گیرهمی اشخنده شهاب شدممی متوجه

. بودمن تونزحمت به راضی ممنون. کنید شآماده بتونید کردمنمی فکر شد بد حالتون که دیروز: شهاب

 ؟کنم تقدیم باید قدرچه

 :گفتم و آوردم پیشونیم روی اخمی یه! آخرش جمله خصوص به، گرفت حرصم دستش از چرا دونمنمی

 . انداختم زحمت تو رو شما خیلی دیروز من، نداره رو شما قابل اصال! نزنید رو حرف این نه -

 ؟یشهم چهقدر بگید لطفا. کشیدید زحمت عکسا این خاطر به شما باالخره. بوده وظیفه؟ زحمتی چه نه -

 :گفتم جدی خیلی. نیست پولی که دل کار نفهم آخه. کنم گریه و بزنم داد خواستمی دلم

 .دادم زحمت بهتون خیلی دیروز. نداره رو شما قابل که گفتم -

 یرینش به رو و شد بلند. کرد بسنده کردن تشکر یه به که زدم رو حرف این جدی بهش قدراین کنم فکر

 :گفت

 ؟ نداری کاری برم من -

 . عزیزم نه -

 خونه بری بیفتی راه خودت نشی پا گرم هوای این تو دفعه اون مثل. کرده رو سفارشت کلی فرهاد -

 . خداحافظ، توندنبال میام بزن که زنگ تک یه برگردید خواستید. بیفته فشارت

 .بود زمین به نگاهش. کرد من طرف به رو روش
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 .خداحافظ -

 گاهن شیرین به برگشتم مشکوک. بودم شیرین به آخرش جمله کف تو. رفت و دادیم رو جوابش هم ما

 :گفت کنممی نگاهش طوراین دارم دید وقتی و کرد من طرف به رو روش شیرین. کردم

 ؟کنیمی نگاهم طوریاین چرا -

 ؟خبریه -

 .بود گرفته اشخنده یکم. خورد جا یهو شیرین

 ؟خبری چه -

 .فهمیدمی بود هم احمقی هر تونداداش آق آخر جمله این با؟ نه خبریه -

 :کردم شکمش به اشاره بزرگ لبخند یه با

 ؟هست وقتش چند حاال -

 :زد ذوق سر از لبخند یه

 شهب بد تو حال و بگیره عکس بخواد جااون بیاد شهاب کهاین از غیر دیروز مهتاب راستی! هفته هشت -

 ؟افتاده هم ایدیگه اتفاق

 ؟!طورچه نه -

 :گفت وارزمزمه صورت به

 !بود جوری یه؟! کردمی طوریاین هی شهاب چرا پس -
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 راه اون به رو خودم کردم سعی. کشیدم خجالت دوباره میگه رو شهاب هایحالت کدوم فهمیدم که من

 .بزنم

 !واال دونمنمی. نشدم چیزی متوجه که من -

 :گفت و کرد فکر کمی

 .خودمون کار به برسیم! بگذریم خوب -

 :داد جواب و خورد زنگ شیرین گوشی. کردیمنمی حس رو زمان گذر اصال و بودیم صحبت گرم سر

 .جان شهاب سالم -

 ؟طورچه -

 !بیا باشه؟ واقعا -

 :گفت من به رو و کرد قطع رو تماس

 !زنیممی حرف داریم اسدقیقه چهل و ساعت یک مهتاب -

 :کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟چنده ساعت مگه؟ واقعا -

 چهل و ساعت یک االن، باشه ساعت یک تونبحث بود قرار گفتمی شهاب. دقیقه ده و هشت -

 ؟ کنید تمومش خوایدنمی! اسدقیقه

 :کردم شیرین روبه
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 .شماست تقصیر شهمه خوب -

 :گفت تعجب با

 ؟! من تقصیر چی واسه -

 ذرگ متوجه آدم خب. هستی هم خوبی نشینهم و کنیمی صحبت شیوا و شیرین خیلی کهاین واسه -

 .نمیشه زمان

 :گفت و بازوم به زد مشتش با آروم و کرد مصنوعی اخم یه

 !کن خواری پاچه کم -

 !الژی حتی؛ نیستم راحت تو مثل کدوم هیچ با اما؛ شدم دوست هاخیلی با. میگم راست خودم جون به -

 وستد حتی؛ راحتم خیلی باهاش که هستی ایکننده مراجعه اولین هم تو! واقعیته یه این! منم راستش -

 ،شینهمی دل به، دارم دوست خیلی رو اخالقت راستش. پارک بیایم هم با یا تونخونه بیام داشتم

 !مهربونی

 ؟شما یا خوارم پاچه من حاال -

 :گفت و کشید بلند نفس یه شیرین. زیرخنده زدیم بلند دو هر

 .گفتم قلبم ته از -

 چشم به همه به مهربونی خودت که اینه خاطر به گفتید که هاییاین همه. نیستید مهربون کم هم شما -

 . کنیمی نگاه مهربون
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 !داری ایراد یه فقط -

 :گفتم دلهره با. کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟ایرادی چه؟! من -

 .میشی ماه ماهِ اسمت عین بشه خوب هم این اگه. افسردگیت -

 ؟ خودتونه از ماهی بگم باید جااین االن -

 :گفت خنده با

. یاین مطب دیگه بهتره! شده بهتر خیلی حالت تو مهتاب! شدم امیدوار خودم به، میشی بهتر داری! نه -

 ؟طورهچه. میایم بیرون هم با شد وقت و تونستیم وقت هر

 .مهشیدی عین برام، میشه تنگ برات دلم. هست مشکلی یه ولی؛ باشه -

 و داد ورتق آرومی به رو دهنش آب. کرد نگاه خیره بهم بود کرده که مکثی با. شد باز بناگوشش تا نیشاش

 :گفت

 .زنیممی زنگ هم به، نگرفته ازمون خدا که رو تلفن. نداشتمی خواهر عین هم تو -

 :گفت لبخند با و کرد نگاه بهم برگشت انداخت پارک ورودی به رو نگاهش. زدم لبخند جوابش در

 .اومد شهابم انگار -

 .رسوندند خونه تا رو من شیرین اصرار به هم باز و شدیم خارج پارک از هم با

*** 
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 زا آلود خواب روشنک معطلی کمی از بعد، فشردم رو زنگ. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه

 :گفت آیفون پشت

 ؟کیه -

 !منم، آلو خواب خانوم کن باز -

 که کوتاهی پله دو. گذاشتم کوچک راهروی به پا و دادم هول آرومی به رو در. شد باز تیکی صدای با در

 در الی کرده پف چشمای و ژولیده موهای با و کرد باز رو ساختمون در روشنک. رفتم باال رو خوردمی

 .داد سالم کشیدمی که باالیی بلند خمیازه با همراه. ایستاد

 !تنبل رو گاراژ اون ببند اوه -

 :گفت بود من کارای به خیره که جورهمون. آوردن در رو کفشام کردم شروع

 ؟کردنته سالم جا -

 :گفتم و گذاشتم کفشی جا تو و کفشام

 ؟خوبه کوچولوت نینی؟ خوبی سالم -

 :گفت بشم خونه وارد تا رفت می کنار که جورهمون

 موقع هی ببینم بزنم سر یه برم افتاده خونه گوشه دارم دوست یه گفتی اصال تو! شما پرسیای احوال از -

 ؟معرفتبی قدراین آدمم؟ باشه نمرده

 !پره ازم دلت خیلی انگار -
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 .نکنم باز روت رو در بود حقت! بله -

 پرده با که بود اپن آشپزخونه راست سمت. بود مانند ال هال یه. کردم خونه به نگاه یه و شدم وارد

. داشت قرار جااون رنگ ایقهوه مبل ست یه که خوردمی هال ال چپ سمت، بود شده تزیین دارطرح

 اشتد قرار ویترین مبال کنار و تزیینی ریز اشیاء از بود پر دی ای ال میز توی، دی ای ال روی به رو درست

 .بود رنگ صورتی مصنوعی گل تا چند توش که بلند پایه گلدون یه هم مبال طرف اون و

 یه. کردم اهنگ بود ایستاده جلوم طلبکارانه که بهش. زدم تکیه و نشستم ویترین کنار نفره تک مبل روی

 با. تاپش ست شلوارک و گشاد و گل سوتین یه با بود پوشیده دکلته یقه قرمز و سفید رنگ از مخلوط تاپ

 :گفتم و زدم لبخند. بود شده دارخنده خیلی پریشونش موهای و آلودش خواب قیافه اون

 !دیدنت بیام تونستمنمی واقعا. خواممی معذرت -

 ؟دادینمی جواب ایبهانه یه با دفعه هر زدممی تلفنت وقتی چرا. قبول بیای تونستینمی -

 ؟زدی زنگ تو کی -

 :فتگ که گفتم بلند آخ یه. گرفت بازوم از محکم نیشگون یه و من کناری مبل نشست عصبانیت با

 زنگ بهت نداری دوست حتما گفتم نمیدی جواب دیدم وقتی. زدم زنگ بار چند اوایل اون! واال خوبه -

 .بزنی من به زنگ یه نکردی هم تو اما؛ نکردم تلفن بهت دیگه منم. بزنم

 :گفتم و کردم نگاه چشماش تو. گرفتم دستم تو رو دستاش و کردم تر زبون با رو لبم
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 ریاناتیج تونستیمنمی. بودی مطلق استراحت تو بارداریت خاطر به وقت چند این توی تو. عزیزم ببین -

 حق همب شده چی وقت چند این تو بگم بهت اگه. بودیم مجبور. بگیم بهت رو افتاد برام وقت چند این که

 .میدی

 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به نگرانی با

 ؟شدی چادری دفعه یه؟ شدی ریختی این چرا تو... راستی؟ افتاده اتفاقی چه مگه -

 :زدم لبخند یه جوابش در

 !مهمونما مثال؟ کنم تر رو گلوم بیاری چیز یه خواینمی تو -

 :گفت و شد بلند جاش از خجالت با

 .میارم شربت برات االن ببخشید وای ای -

 هردوشون. شمال روستاهای از یکی تو بود آرشام و روشنک عکس. افتاد دیوار روی عکس قاب به نگاهم

 که اونه. هروشنک مال ایده این دارم حتم. بودند ایستاده گوسفند گله کنار که و داشتند تن به محلی لباس

 آشپز وت بتونم تا کردم کج رو خودم یکم بودم نشسته که جااون از. داره آستینش تو ناب هایایده همیشه

 :گفتم و کردم بلند و صدام یکم. ببینم رو خونه

 ؟گرفتی دهم حموم... روشنک -

 .گذشت خوش خیلی همه به. بود خالی حسابی جات؛ آره -

 :گفت ناراحت حالت با و کرد غنچه رو لباش

 .نگذشت خوش اصال من به اما -
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 یخ دوتا اب پرتقالی شربت نارنجی رنگ و بود گشاد دهن شکل مربعی لیوان دوتا توش که سیلوری سینی

 با و بود امتشنه. شد خارج آشپزخونه از و گرفت دست به رو میزد چشمک بهت جاهمون از روش شناور

 این دیدن با که رو دهنم بزاق. برسه بهم زودتر هرچه داشتم دوست. شد بیشتر عطشم شربتا این دیدن

 :گفتم و دادم قورت رو بود شده بیشتر شربتا

 ؟چرا -

 رونبی دهنش از رو امسینه خواستممی هرچی. شدم خسته قدراین. بخوره شیر خواستمی همش شیما -

 واستخمی فقط! خوردانمی شیر. دادممی شیر بچه بودم نشسته گوشه یه آخرش تا. کردمی گریه بیارم

 .باشه دهنش تو سینم

 ؟کجاست. بره قربونش خاله! جانم ای -

 ؟اومده پیش واست جریانی چه ببینم بگو تو. خوابیده اشگهواره تو اتاق تو -

 باز هند با و بود داده چین پیشونیش به. کردم تعریف براش سانسور با رو وقت چند این اتفاقات تمام

 :گفت رفته تحلیل صدای با بعد و کرد نگاه رو من طورهمون یکم. نمیزد پلک و کردمی نگاه بهم

 ؟دادن چی رو حکمش حاال! شه نم باورم اصال خدا وای؟ بودی کما تو تو! زدت کشت قصد به -

 :دادم بیرون مانند آه رو نفسم. کردم پاک رو صورتم روی اشک و زدم تکیه صندلی پشتی به

 .اعدام -

 :گفت بغض از شده مرتعش صدای با

 !کثافت حقشه -
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 مبل ویر. برگشت هال به و گرفت بغل رو شیما و دوید اتاق سمت به روشنک. شد بلند شیما گریه صدای

 تپلی و گرد صورت. بود نرفته روشنک به اصال. بود مزه با چقدر. شیما دادن شیر به کرد شروع و نشست

 فیدس پوستش که روشنک خالف بر؛ کشیده انگشتای و سبزه پوست و رنگ سیاه موهای همراه به داشت

 چقدر هک کردم نگاه روشنک رنگ سبز چشمای به. بود کوتاه دستش انگشتای و داشت بوری موهای و بود

 .کردم بغلش و گرفتم ازش رو بچه شد تموم دادنش شیر وقتی. کردمی نگاه فرزندش به مهر با

 ؟دخملش این با کنهمی چیکار آرشام -

 .میشه حسودیم من! میره صدقش قربون قدرچه ببین و بیا اوه -

 !دیوونه -

 هی زنشم من که وقت چند این تو ــوسه بـمی و کنهمی بغل رو شیما این که قدراین! میگم جدی نه -

 .نزده من به رو هاــوسه بـ این سوم

 ؟میگی من جلوی داری چیه اینا. نشسته اینجا سال هجده زیر بچه گمشو -

 !تریدریده من از تو پررو بچه؟! سالته هجده زیر تو -

 .خندیدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم منم خنده زیر زد پقی روشنک

*** 

 کهاین مثل؛ کرد جلب رو امتوجه هال در جلوی هایکفش. شدم حیاط وارد و چرخوندم در تو رو کلید

. اومد لبم رو لبخند. اینان مهشید و مهران فهمیدم هال در جلوی برداشتم قدم آرومی به. داریم مهمون

 به مهران و آرش. چرخوندم هال دور رو نگاهم و شدم وارد. بودیم نشده جمع هم دور بود وقت خیلی
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 سالم بهشون. بود نیومده خونه به هنوز بابا همیشه مثل؛ بودند صحبت گرم و بودند زده تکیه هاپشتی

 و رفتم مهران طرف به. دادند سالم و زدند لبخند من دیدن با و چرخوندند صدا طرف رو سرشون. دادم

 تو زا ژینوس و مهشید صدای همیشه مثل؛ گفتم آمد خوش هم آرش به. کنم دلتنگی رفع تا کردم بغلش

 چایی کانااست تو داشت مامان. رفتم آشپزخونه به لباس تعویض از بعد و اتاقم تو رفتم. اومدمی خونه آشپز

 .بودند صحبت مشغول و بودند نشسته خوری ناهار میز هایصندلی روی ژینوس و مهشید. ریختمی

 ایهطرح با مشکی پانچوی یه. دادم ژینوس به رو نگاهم. داد می نظری شونصحبت بین مامان هم گاهی

 زیر از رنگش شرابی شده رنگ موهای و رنگ سفید شال یه و تنگ مشکی ساپورت یه با بود تنش سفید

 زرگشب سفید طال ایحلقه هایگوشواره و بود داده گوشاش پشت رو شالش همیشه مثل؛ بود بیرون شال

 که رنگی پر چشم خط و کنه جلوه ایقلوه لباش بود شده باعث رنگش زرشکی لب رژ. کردمی نمایی خود

 بود خورده مشکی رنگ، الک با که بلندش هایناخون. بود کرده نافذ و رنگش عسلی چشمای بود کشیده

! ودب خواهر دو این بین عقیده تفاوت قدرچه. کردمی توجه جلب که بود چیزی اولین سفید ریز هایدونه با

 و بود هنزد برنزه کرم بار این که کردم نگاه مهشید به؟ کجا ژیال و کجا ژینوس. نبودند قیاس قابل اصال

 .نگر یخی جین شلوار با بود تنش دراپه یقه قرمز ریون بلوز یه. نشستمی دل به مشکیش چشمای

 .اومدید خوش سالم: من

 رو چایی استکان حاوی سینی و رفتم مامان کمک. دادند رو جوابم و کردند نگاه بهم نفرشون سه هر

 همون. کردم تعارف هم مهران و آرش به و رفتم هال به. کردم تعارف ژینوس و مهشید به و برداشتم

 .شد جمع مونجمع و شد پیداش هم بابا موقع

. کردندمی نگاه هم به مشکوک مهران و ژینوس. رفتیم هال به مهشید کمک به شام ظرفای شستن از بعد

 همه گویی. پرسید رو سؤال این آرش من از زودتر که مشکوکید شما قدراین چرا بگم و کنم باز لب اومدم
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 رفهس تک با مهران. زدند لبخند یه و کردند بدل و رد هم به نگاه یه ژینوس و مهران. بودند شده مشکوک

 در شگو بنا از لبخند یه با و گذروند نگاهش زیر از رو همه. داد پشتی به رو اشوتکیه کرد صاف رو گلوش

 :گفت رفته

 .میشم بابا دارم -

 ردک شروع بابا یهو. کردیممی هضم رو حرفش معنی و کردیم نگاه ژینوس و مهران به سکوت تو همه اول

 و ردک بغل رو ژینوس و مهران و شد بلند بعد. افتادیم خنده به هم ما اشخنده از که خندیدن بلند بلند

 تبریک دوشون هر به و داد دست مهران به آرش. مهشید و مامان هم سرش پشت، گفت تبریک بهشون

 رو تمدس یه. شد بلند هم مهران. ایستادم مهران روی به رو رفتم شدم بلند من نشستند همه وقتی. گفت

 ردمک مشت رو راستم دست. کردم نگاه پا تا سر از رو مهران و شدم عقب به متمایل کمی و کمرم به زدم

 :گفتم رو دهنم جلوی گذاشتم و

 !نچ نچ نچ -

 :گرفتم مهران روبه و کردم صاف رو انگشتام بعد

 !وایی، رو این از بعد بابای -

 :پریدم بغلش تو

 .میگم تبریک بهتونم! حالمخوش خیلی -

 :گفتم جمع روبه و بیرون اومدم بغلش از

 !ما به تبریک، تو به تبریک، من به تبریک شمعدونی فیلم تو نادری محمد قول به -
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 .خندیدن کردند شروع همه

 ؟وقتشه چند عمه فسقلی: مهشید

 :زد شرمگین لبخند یه ژینوس

 .هفته نه -

 و گفتیم شب آخر تا. بودیم حالخوش بشه ما خونواده از عضوی و بیاد ایبچه بود قرار کهاین از قدرچه

 هنپ رو خوابم رخت. اتاقم تو رفتم، رفتند همه وقتی. گذاشتیم ژینوس و مهران سر به سر و خندیدیم

. بود کرده فرار چشمام از خواب انگار اما؛ شدم دنده اون و دنده این مقدار یه. کشیدم دراز توش و کردم

 .گذشتمی ماه دو به نزدیک بودمش دیده که باری آخرین از بود کرده و شهاب هوای دلم عجیب

 کردم تو هوا

 کردم تو هوا روزا این تو حیرون من

 خوادتمی دلم

 بگردم دورت آسمون تو بیام خواممی

. تمرف کمد سمت به و شدم بلند جام از. کمده تو حتما، دیدمنمی کیفم توی رو دفترچه بود وقت خیلی

 راچ؟ کنم چیکار حاال! کردم گمش دوباره لعنتی اَه. نبود کردم رو و زیر رو وسایل هرچه؛ کردم باز رو درش

 .بود قرارشبی خیلی دلم، اتاق گوشه نشستم؟ میشه گم هی دفترچه این

 ؟کی تا بودن قراربی تو هجر از

 ؟کی تا بودن روزگار بازیچه
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 از غیر دلتنگی سر از. کردم گریه و گذاشتم پاهام روی رو سرم و کردم جمع شکمم توی رو پاهام دوتا

 که تیموقعی این با باید من چرا. سوخت خودم حال به دلم. بدم انجام تونستمنمی ایدیگه کار کردن گریه

 مهتاب آفتاب دختر یه صد در صد اشآینده همسر که بشم کسی عاشق باید چرا؟ ببازم دل دارم

 عذاب برای چرا، کردم توبه که من خدایا؟ شدم دچارش من که بود سرگذشتی چه این خدایا؟ اسندیده

 رو شهاب؟ نبود بسم مردم طعنه. کشیدممی عذاب جوری همین که من. فرستادی رو شهاب دادنم

؟ ودب چی شدنم عاشق این، مردمم تمسخر مورد جوریش همین که من؟ کنی بیشتر رو عذابم فرستادی

 ؟بود چی شدنش پیدا این بودم کرده فراموشش که من

 است تنگ دلم بس جااین من

 است آهنگ بد بینممی که سازی هر و

 زبا رو چشمام. برد خوابم کی نفهمیدم که کردم ناشکری و گله و زدم حرف خدا با و کردم گریه قدراین

 آب وشد یه. بود گرفته درد گردنم و بود شده خشک بدنم. بود برده خوابم نشسته. بود شده صبح، کردم

 رآنق خوندن با رو خودم. بردنمی خوابم دیگه. خوندم رو صبحم نماز. بشه بهتر حالم کمی تا گرفتم گرم

، خورد گزن گوشیم. بشم آتلیه به رفتن آماده تا برگشتم اتاقم به صحبونه خوردن بعداز. کردم گرم سر

 :گفت شیرین پرسی احوال و سالم بعداز. زدم رو وصل دکمه. بود شیرین اسم نمایشگر روی

 حالخوش، اسزنونه مجلس! هرسال مثل هم امسال و داریم روضه مونخونه محرم پونزدهم هرسال -

 .بیای تخانواده با فردا میشم

 ؟ ساعتی چه فقط؛ شیممی مزاحم حتما چشم -

 .منتظرتونم عصر سه ساعت. مراحمید شما؟ چیه مزاحمت -
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 و هشیدم به خودش شد قرار و کرد قبول گفتم مامان به وقتی. کردیم خداحافظی کردن صحبت کلی از بعد

 .رفتم آتلیه به منم. بده خبر ژینوس

*** 

 به شیرین و شدیم شونخونه وارد. رسیدیم دقیقه پنج و سه ساعت. شدیم تاکسی سوار همگی

 هم با. کرد معرفی شوهرش خواهر و شوهرش مادر و برادرش زن و مادر به برد رو ما. اومد استقبالمون

 زیارت دعای خوندن از بعد خون روضه و شد شروع مجلس. نشستیم کنارشون. کردیم علیک و سالم

 دیمبو مونده فقط ما رفتند مهمونا مجلس اتمام از بعد. خوند سوز با چه و خوندن روضه کرد شروع عاشورا

 :وگفتم کردم شیرین به رو

 ؟ببره رو ما بیاد تاکسی بزنی زنگ میشه -

 .بیاند بزن زنگ هم اینا برادرت پدرو به. باشیم خدمت در شام بمونید؟ حرفیه چه این: شیرین

 . تاکسی به بزن زنگ کن لطف فقط؛ شدیم مزاحم کافی اندازه به ممنون نه -

 .دنبالتون بیاد فرهاد زنممی زنگ کن صبر؟ عزیزم چیه مزاحمت -

 دوتا. بود مینا و نیما اسمشون. کردندمی شیطنت و دویدندمی اطراف اون ساله پنج حدودا بچه تا دو

 نز راحله و ژینوس. بودند صحبت گرم شوهرش مادر و شیرین مادر و مامان. بودند شیرین برادر هایبچه

 داری بچه و بارداری با رابطه در هم با شیرین خود چنینهم و شوهرش خواهر فروزان و شیرین داداش

 مه مهشید و من. کردمی صداش رضا علی و بود بغلش ساله یک پسر بچه یه فروزان. کردندمی صحبت

 به اهیگ و دادیممی گوش مادرا هایصحبت به گاهی و بودیم نشسته هم کنار مثبت بچه دوتا عین ساکت

 :گفت و کنارمون اومد دادن جواب از بعد، خورد زنگ شیرین گوشی. اینا ژینوس هایصحبت
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 .میاد دیگه دقیقه پنج تا گفت برادرم به زدم زنگ، شده خراب ماشینش فرهاد -

 .بندازید زحمت تو رو برادرتون نبود نیاز، رفتیممی خودمون! بده مرگم خدا: مامان

 ردک شیرین روبه مهشید. ببینم رو شهاب تونستممی مدتی از بعد که شدم حالخوش خیلی درون از

 ؟هستند اقوام از شوهرتون خانوم شیرین ببخشید -

 ؟طورچه نه -

 .کردند هماهنگ مادراتون و پدر شاید گفتم! شده جور فرهاد و شیرین آخه -

 :وگفت زد لبخند شیرین

 . شدیم فرهاد و شیرین اتفاقی نه -

 . میشد خسرو نمیشد فرهاد اگه البد: گفتم

 :گفت و خندید شیرین

 .بود خسرو اسمش داشتم سمج خواستگار یه فرهاد قبل اتفاقا -

 .شد فرهاد که نشد خسرو پس -

 :گفت و کرد نمایشگرش به نگاهی شیرین. اومد در صدا به آیفون. خندیدیم تایی سه

 !برادرمه -
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 وقتی. کنم پرواز در سمت ترسریع چه هر داشتم دوست خیلی و نبود دلم تو دل. شدیم بلند همگی

 .نیست شهاب کهاین. رفتم وا یخ مثل؛ کرد رو روش اومدنمون با و بود ما به پشتش در دم رسیدیم

 ؟را دل و دیده کنم مشغول چه به

 مدام که

 .جویدمی را تو دیده، طلبدمی را تو دل

 :گفت شیرین. کرد سالم متانت با و زد لبخندی

 .برادرش زن و خواهر همراه به جان مهتاب ایشونم جان شروین. هستند شروین بزرگم برادر ایشون -

 .وقتم خوش تونآشنایی از -

 تو. عقب صندلی ژینوس و مهشید و من و نشست جلو مامان. شدیم ماشین سوار و دادیم رو جوابش

 من ظرن از اما؛ ترپهن ابروهای با بلندتر یکم اما؛ بود شهاب شبیه خیلی. کردم نگاهش یواشکی مسیر

 .اسدیگه چیز یه شهاب

 گشتم دیوانه او عشق در چنان

 گشتم افسانه دیوانگی در که

 تا ندزد زنگ شوهراشون به و موندند ژینوس و مهشید. کردیم تشکر ازش و شدیم پیاده رسیدیم وقتی

 کرف شهاب به بیشتر من میشد باعث و بود شیرین خانواده از تعریف همه بحث شب تا. بیاند هم اونا

 .کنم

 ولی را تو بچینم که رسدنمی دستم
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 ...کن خمیده قد کمی تو من بلند باال

 

 دهم فصل

 دق. بود سنش سالی پنج و چهل حدود. شد وارد مغازه صاحب جعفری آقای. بودیم نشسته آتلیه داخل

 زیتونی موهاش روی. رنگیه چه بفهمی تونستینمی رو لختش نیمه موهای، داشت زاغ چشمانی و متوسطی

 اب بود تنش مدادی نوک کهنه شلوار و کت یه. بود خدادادی کرده هایالیت. مشکی موهاش زیر و بود رنگ

 عدب و کرد پرسی احوال و سالم خوب اول. نشست مشتری مخصوص صندلی روی اومد. مشکی ریز خطای

 رو اشکرده کف دهن آب باهاش و کرد خارج کتش جیب از رو اشیزدی دستمال. چید کبری صغری کمی

 :گفت و کرد پاک لبش گوشه از

 .هکرای رو بذارید پنجاه و صد یا باشید دیگه جای فکر باید یا. میشه تموم داد قرار دیگه ماه یک تا -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .کنید تمدید رو قرارداد و تومن صد بکنید حداقل؟! پنجاه و صد، شکر رو انصافتون جعفری آقای -

 :گفت و گرفت رو پیشونیش عرق دستمال با بار این و صندلی پشتی به داد تکیه

 واستیدخ. هست که همینه! نگو دیگه که و مرغ تخم، تومنه پنج کیلو پیاز؟ شده زیاد چقدر تورم دونیمی -

 .کنید تخلیه نخواستید کرایه رو بذارید پنجاه صدو

 حسابی. رفت و زد رو حرفاش داشت پا یه مرغش، نکرد فایده کردیم التماس بهش ژیال و من چی هر

 ربض ریز کردم شروع پام با. گذاشتم روش رو امچونه و کردم حلقه میز روی رو دستام. بودیم عصبانی

 :گفتم گرفتن
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 اصال. کردم ریختیش این و کردم اشاجاره من که بود دونیآشغال شبیه جااین. میگه زور داره مردک -

 !آورده در دم من برا حاال، کنه اجاره رو جااین کسی نمیشد باورشون

 : کردم ژیال روبه

 توش قدراین. دیده سامان، بود داغون و کثیف خیلی. ندیدی رو قبلش، دیدی رو اششده تمیز تو -

 تا. کمکم اومدندمی مهشید و مهران، هم هفته یه تا. شده شکلی این و رسیده جااین به تا کشیدم زحمت

 رو زیرش بردارم رو زدم سقف به که هاپارچه این خوادمی دلم. کردممی پر سنبه سوراخ هردفعه دوماه

 هع عه. کنه اجاره رو جااین نبود حاضر کس هیچ. کردم پاش رو، جارواین من. خوره می بهم حالت، ببینی

 !عه

 .میشه درست شاءاهللان نخور حرص -

 برادراشون و خواهر از رو اینجا کردندنمی رغبت شونهیچکدوم حتی میشه باورت؟ نخورم حرص -

 رخ بدبخت من. خرید رو جااین بعد نیست هم بد انگار دیدی اومد جعفری همین پاشد رو وقتی؟ بخرند

! عه عه عه! میده من تحویل رو حرفا اینا وقاحت با اومده الدنگ این شده روپا که حاال کردم رو حمالیاش

 دلم جوراین بود افتاده عقب اشکرایه ماه هر اگه. بکارم چشمش پای بادمجون یه خواستمی دلم

 .سوختنمی

 خودم و هبیفت عقب اشکرایه نذاشتم منم، جااین بیای نتونستی و بودی مریض که هم موقع اون واال: ژیال

 .خورهمی بهم آدما جور این از حالم اَه! رذله خیلی. دونستممی موظف رو

 هدیگ جای یه فکر به مجبورم. کرایه رو بذارم تومن پنجاه و صد ندارم؟ بریزم سرم تو خاکی چه حاال -

 .داریم وقت ماه یک فقط. باشم
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 .میشه پیدا خوب جای یه یا پایین میاد شیطون خر از جعفری یا شاءاهللان. باشه خدا به توکلت -

*** 

 تر ورد خیابون چهار - سه. کردم پیدا مناسب جای یه بالخره، گشتن هاامالکی تو و عالفی هفته سه بعداز

 ساختمان یه کنار. داره زیادی اومد و رفت و داره قرار اصلی خیابون تو خوشبختانه. هستم که جاییه از

 صد. هتمیز و تر اما؛ قبلیه مغازه از ترکوچیک ساختش. مثبته امتیاز یه من برای این و شده واقع تجاری

 صد بدم ترگرون قراره اگه هم و بهتره جاش هم ولی؛ میدم االن که ایهکرایه از ترگرون اشکرایه تومن

 مکافات هزار با. شدممی خالص جعفری آقای دست از من که اینه حسنش و پنجاه و صد نه باشه تومن

 رایب وقت هفته یک جعفری از. بستم جدید مغازه صاحب با رو جدید داد قرار و گرفتم ازش رو پیش پول

 .گرفتم تخلیه

 ؟ کردی جمع رو وسایل همه ژیال -

 ؟داریمی بر هم رو زدی سقف به که هاییپارچه آره -

 .خورهنمی دردمون به نه -

 :گفت و گرفت حرصش ژیال

 .شه مغازه صاحب کوفت -

 پایین رو کرکره ژیال کمک به و کردم قفل رو در بیرون اومدیم مغازه از. گرفت خندم خوردنش حرص از

 اختمانس جنب....خیابان به مهتاب آتلیه "مضمون این به کردم نصب مغازه کرکره به هم برگه یه. کشیدم

 به سامان. رفتیم مون جدید آتلیه سمت به و شدیم سامان ماشین سوار ".یافت محل تغییر.... تجاری
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 بیچاره مهران. برگشت خودش مغازه سمت به و کرد خواهی معذرت یه کرد پیاده رو ما کهاین محض

 . کردمی حساب رو کرایه داشت و بود کرده خالی وانت از تنهایی به رو وسایل تمام

 . میشه دیرم داره برگردم باید شد تموم ساعتیم مرخصی؟ شما کجایید. سالم: مهران

 .سالمت به، برس کارت به برو کشیدی زحمت خیلی ممنون عزیزم باشه. ببخشید خواممی معذرت -

 سرگرم. وسایل چیدن به کردیم شروع و مغازه داخل رفتیم ژیال با. رفت و کرد خداحافظی ازمون مهران

 :اومد مهشید صدای که بودیم چیدن

 ؟خواییدنمی کمک، سالم -

 :گفتم بلند صدای با

 ؟پرسش و نیکی، سالم -

 دور همگی. بیان گفتیم هم آرش و سامان به. دادم شام سفارش. چیدیم رو وسایل هابچه کمک به شب تا

. مشدی خونه راهی همه. میشد بسته خود به خود چشامون که بودیم شده خسته قدراین. خوردیم شام هم

 .رفتند و رسوندند رو من خونه دم تا مهشید و آرش

*** 

 یبعض. میان عکساشون گرفتن برای سابقم هایمشتری گاهی. شدم مستقر اینجا هست ایهفته یه

 یمداشت ژیال با. دارم مشتری شمار انگشت تعداد به جدید محل از ولی؛ گیرنمی عکس دوباره هم هاشون

 معروف ولق به تا بگیریم تحویلش خیلی کردیم سعی. شد داخل مشتری یه کهاین تا پروندیممی مگس

 شتریم تا شش شب تا چون؛ میشیم آشنا هم جااین یواش یواش. باشیم داشته صبر باید. شه مشتری



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 سوار زور به هم رو من و ژیال دنبال اومد سامان شب گذشته روز چند این مثل. بود خوب این و داشتیم

 !فتینبامعر دوستای واقعا. کنم نگاه روشون تو نمیشه روم که شدم مزاحمشون قدراین. رسوندند و کردند

 هشب اومدمی هرکس تا میزم کنار گذاشتم و خریدم شکالت بسته یه االول ربیع ماه آغاز مناسبت به

 اسهو یکی و عقد واسه یکی. خورد پستمون به توپ مشتری دوتا که بود غروب نزدیک. کردم می تعارف

 اومد زودتر سامان. کرد رو هم ما برای رو برکتش، برکت پر ماه این که شدیم حالخوش خیلی! عروسی

 ؛برسونند راه سر هم رو من کردند اصرار و داشتند دعوت سامان مادر خونه شام امشب چون؛ ژیال دنبال

 شونمزاحم میدم ترجیح و گردمبرمی تاکسی با خودم که میشه روز هفت امروز با. نکردم قبول ولی

 ور سیستم و دادم بدنم به قوسی و کش. شدم خسته خیلی. کردم تموم رو کاره نیمه کارهای. نباشم

 خارج آتلیه از. کردم سرم رو چادرم. گرفتم دست به رو کیفم و کردم مرتب رو وسایل کردم خواموش

 تگاهایس تو. زدم بهش هم گنده قفل یه و کشیدم پایین بدبختی با هم رو کرکره کردم قفل رو در و شدم

 :زنهمی صدام یکی دیدم که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز. شدم تاکسی منتظر

 ؟!زیباسرشت خانوم -

 :اومد صدا دوباره که کردم اشتباه حتما گفتم خودم با و نشد خبری دیدم، کردم تیز رو گوشام یکم

 ؟!سرشت زیبا خانوم -

 .صدا طرف برگشتم؟ اومد آشنا صداش قدرچه. سرم پشت از تقریبا؛ ترنزدیک باراین اما

 ساختند تو چشمان از تقلید به را سیاه طالیی

 ...را والسترست یا ریزدمی بهم را اوپک نگاهت دانمنمی
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 هب نه! خواستنیه چشما این قدرچه خدایا! بود تعجب اونم چشمای تو؟ کردمی چیکار جااین اون؟ شهاب

 هب رو چشماش. زنهمی موج توش که مهربونی خاطر به توشه که حیایی و حجب خاطر به، قشنگی خاطر

. گفت سالمی و داد قورت رو دهنش آب. کرد جلب رو امتوجه بلندش هایمژه همیشه مثل؛ دوخت زمین

 کردن نگاه از آدم. میزد متین و آقا مشکی شلوار و کت این تو قدرچه. داشت حیا و حجب صداش چقدر

 دهش منش آقا ریشش ته این با قدرچه. اومدمی بهش روشن صورتی پیرهن قدرچه. نمیشد سیر بهش

 .بود

 من قلب به بزن خیمه

 تویی خانه این صاحب

 عجیبی آرامش کنارم در بودنش از دفعهاین. بود آروم، نبود تند ضربانش قلبم بار این چرا دونمنمی

 :گفتم و دادم رو سالمش جواب و انداختم زیر رو سرم. داشتم

 ؟کنیدمی کارچی جااین شما -

 .داشتم شما از منم رو سؤال این اتفاقا -

 :کردم اشاره آتلیه سمت به دستم با

 .جااین کردم مکان نقل -

 :گفت تعجب با و کرد نگاه بودم کرده اشاره که جایی به برگشت

 ؟!وقته چند -

 :کردم صاف رو بود شده کج سرم روی کمی که رو چادرم و زدم لبخندی
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 .میشه روزی پونزده ده -

 ؟بودم ندیده رو شما حاال تا من طورچه؟! جدی -

 :گفتم جوابش در ولی؛ پرسم به ازش نشد روم؟ دیدمی رو من باید اون چی برای! وا

 ؟کنیدمی کارچی جااین نگفتید شما! دونمنمی -

 :گفت و کرد اشاره آتلیه کنار تجاری ساختمان سمت به دست با

 .جاستاین کارم محل -

 تو هک شادی برق تونستمنمی. شدم زده ذوق نزدیکی این از. کرد پیدا جریان درونم آیندی خوش حس یه

 :وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با. کنم مخفی رو بود شده روشن چشمام

 ؟چیه کارتون بپرسم میشه -

 .منه دفتر چپ سمت واحد دوم طبقه، وکالت -

 .بودم ندیده رو شما روز چند این تو منم عجیبه -

 حاکم نبینمو سکوت کمی. زد دلنشین لبخند یه حالت همون با زمین میخ نگاهش که همیشه معمول طبق

 :گفت شکست رو سکوت. بود

 ؟بریدمی تشریف کجا -

 !مونخونه -

 :گفت و کرد پا اون پا این و کرد مکث کمی
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 .رسونمتونمی -

 دهش مجبوری! بزنه حرف باهام بخواد نداشت سابقه اصال اون؟ بود کرده فرق قبلش دفعات با قدراین چرا

 !کنه سالمتی چاق و کنه صدام و جلو بیاد بخواد کاره یه که این ولی؛ بود

 .میرم تاکسی با نمیشم مزاحم نه -

 .رسونمتونمی نیست درستش شب وقت این؟ حرفیه چه این -

 و مهربونی چشماش تو قدرچه. بیارم نه حرفش رو نتونستم که زد رو حرف این قاطع و محکم انقدر

 ژست هیچ بدون. کردم نگاه بهش و بودم وایساده جاهمون. رفت ماشینش طرف به میزدو موج سادگی

 به ایاشاره متانت با. کرد نگاه بهم و برگشت ایستاد. غرور بدون، آقا و ساده خیلی. رفتمی راه گرفتنی

 اهشر به کردم حرکت دید وقتی. برداشتم گام طرفش به بگیرم ازش نگاه که این بدون. کرد ماشینش

 کنارش رو رنگش ایقهوه چرم دستی کیف. نشست فرمون پشت و کرد باز رو ماشین در. داد ادامه

. دمش مالیمش دلنشین عطر بوی متوجه تازه. بستم رو در و نشستم عقب صندلی روی منم. گذاشت

 .رفت و شد دور و کرد خداحافظی. کردم تشکر ازش شدن پیاده موقع. نزدیم حرفی کدوم هیچ تاخونه

*** 

 کارمه محل نزدیک کارش محل فهمیدم کهاین از و کردم مرور رو شهاب برخوردای تمام خواب رخت تو

 شاعر قول به. کنم دعا و شد مکانم نقل باعث که رو جعفری آقای باید. بودم حالخوش خیلی

 "خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو"

*** 
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 طوری .نیفتادم انرژی از اما؛ بود شلوغ سرمون دیگه روزای خالف بر کهاین با. رفتم آتلیه به انرژی چه با

 انسام. بندازه راه رو مشتری ژیال تا شد معطل یکم اومد سامان وقتی. بود کرده سرایت هم ژیال به که

 :گفت و نشست صندلی روی

 یلیخ رفتید جااون از شما وقتی از! بیفتیم دور مونزن از ما شد باعث مردک این طورچه ببین! عه عه عه -

 .کنم تحمل رو دوریش تونمنمی. کردم عادت ژیال به خیلی. گذرهمی سخت من به

 امانس. بردممی لذت بود بینشون که صمیمیتی این از قدرچه. همند عاشق قدراین بودم حالخوش قدرچه

 :کردم رو بهش. نبود خودش مغازه تو بود آتلیه تو که قدراون آخه. بگذره سخت بهش داشت حق

 ؟رفته اجاره مغازه -

 آتلیه هبگ تا کردم نگاه بهش منتظر. داد مثبت عالمت سرش با و کرد نگاه بهم کرد بلند رو سرش سامان

 :کرد نگاه سرم پشت عکس قاب به و گرفت ازم رو نگاهش سامان. شده ایمغازه چه به تبدیل

 .شده فروشی لباس -

 امونس و سر کارا به و موندم دیگه یکم ژیال رفتن از بعد. رفتند و کرد سر رو چادرش. شد تموم ژیال کار

 رو چراغا، گرفتم دستم رو کیفم، کردم سر رو چادرم. شدم رفتن آماده و کردم جمع رو وسایلم. دادم

 رهدستگی سریع. بیرون اومد ساختمان از شهاب دیدم شیشه پشت از. رفتم در طرف به و کردم خاموش

 نهیب بهم درون از یکی ولی؛ ببینم نزدیک از و شهاب دوباره و بیرون برم زودتر تا گرفتم دستم تو رو در

 تمام. شد خشک در دستگیره روی دستم. شد تار و تیره برام دنیا که کرد یاداوری بهم رو چیزی و زد

 ببینیش نزدیک از بری خوایمی؟ کنیمی داری غلطی چه دختر آخه. شد نازل دلم به بارهیک عالم غمای



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 330 

 یه جون احمق؟ کجا اون کجا تو؟ کنی جا دلش تو رو خودت تونیمی کردی خیال؟ کنی ثابت رو چی که

 .بده سر شدن عاشق ادعای بعد بنداز خودت وضع به نگاه

 به آروم و انداخت زیر رو سرش بعد کرد مکث ایلحظه چند یه. انداخت آتلیه به رو نگاهش شهاب دیدم

 هم ایشقهوه چرم دستی کیف و کرد شلوارش جیب تو و راستش دست. برداشت گام ماشینش طرف

 از بود شده باعث بود روشن خیابون و بود تاریک آتلیه تو چون خوشبختانه. داشت قرار چپش دست توی

 اشک ومآر آروم و گرفتم بغل رو زانوهام دوتا. نشستم در پشت جاهمون. باشه نداشته دید آتلیه تو بیرون

 .ریختم

 سخته کشیدن نفس

 سخته ندیدن تورو

 عاشقی وتاب پیچ تو

 سخته رسیدن تو به

 هآخ. کردممی گریه بلند صدای با. کردمی سنگینی دلم رو عالم غمای همه انگار. زیرگریه زدم های های

 .کنم فراموش و شهاب بتونم کن کاری یه خدایا؟ شدم دچارش که بود مصیبتی چه این

 اشک دریای در اسمانده فرو چشمم مردم

 نیست گرداب دل از رهایی پای را مور

. بزنی حرفی نتونی و باشه گیر دلت سخته خیلی! سخته خیلی. کردممی التماس خدا به و کردممی گریه

 پایانی که دردی، بود درد از پر دلم! محاله بهش رسیدن بدونی و باشه کسی گیر دلت سخته خیلی
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 ور شهاب کاش ای، بود نیفتاده اتفاقات این کاش ای. بود دنبالم همیشه نحسیش که دردی، نداشت

 سرکش کاش ای، نمیشد عاشق مروتمبی دل این کاش ای. موندمی باقی عکس یه همیشه و دیدمنمی

 .نمیشه حالیش چیزا این، دله دل اما؛ میشد حالیش آدم زبون و نبود

 ؟کنم روی کجا به؟ بندم که به دل؟ کنم چه

 !من خفته دگری کنار به گوی باز

 مامان. آوردم بیرون جیبم توی از. خورهمی زنگ داره گوشیم دیدم وقت یه. کشید طول قدرچه دونمنمی

 یکم و کشیدم عمیق نفس یه؟ کنم چیکار حاال خدا وای. شده نگران خونه نرفتم حاال تا کهاین از حتما. بود

 :کردم وصل رو تماس. بشه صاف صدام تا کردم سرفه

 .مامان سالم -

 ؟نیومدی هنوز چرا؟ کجایی سالم -

 .میام االن کشید طول عکاسی تو کارم یکم -

 :گفت نگرانی با مامان

 ؟گرفته صدات چرا -

 :گفتم دروغ به

 .بخورم سرما خواممی کنم فکر دونمنمی -

 ؟شنوا گوش کو، بپوشون رو خودت خوب بیرون میری گفتم بهت بار صد -
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 .کن دعوام خواستی هرچی موقع اون، خونه میام االن. نشده که چیزی! نخور حرص جان مامان -

 هب زدم زنگ. شدم بلند و کشیدم عمیق نفس تا چند و گرفتم دستام بین رو سرم تماس قطع بعداز

 شیرین جای و خودم لحظه یه. بود شهاب درگیر ذهنم تمام. شدم خارج آتلیه از. دادم آدرس و آژانس

 ردمک کار هر؟ بپذیرم برادرم زن عنوان به رو اون حاضرم آیا چیه مشکلش دختری بدونم من اگه. گذاشتم

 صورتی رد تونممی گفتممی ظاهر به داشت تعلق من شخص خود به مشکل چون؛ باشم منطقی نتونستم

 .ونهخ برگشتم و اومد آژانس طرف از تاکسی یه. کنم فکر بهش درست قضاوت با تونستمنمی اصال که

*** 

 یرغ صورتی در باشه کارم به حواسم کردممی سعی آتلیه تو. سخت از ترسخت، گذشت سخت ماه سه

 کار طول در که صورتی در. نشم مواجه شهاب با موقع یه تا کردممی تعطیل زود هم عصرها و بود ممکن

 رو چیزی هر. ببینم رو بیرون رفتمی کارش برای شهاب مواقعی تا بود آتلیه از بیرون به چشمم مدام

 رو زیچی هر. کردمی شماری لحظه شهاب دیدن برای که چشمم از غیر کنم کنترل سختی به تونستممی

 که دل ینا به لعنت. کردمی یاری رو اون و شتافتمی چشم کمک به که دلی از غیر کنم کنترل تونستممی

 و کردممی فکر نشستممی صبح تا! نداشت وجود من در خواب اسم به چیزی که هم شبا! نمیشه سرش نه

 یاارش به قدراین. کردممی فکر خودم حماقت به و ریختممی اشک آروم. فرستادممی لعنت بدم بخت بر

 یاارش به من اگه. من جایبی حماقت این از امان! سوخت می حالش به دلم وقتا بعضی که دادممی فحش

 حالم به نفعی هیچ اگرها و اما این که حیف صد و حیف! خوردمنمی رو حرفاش گول اگه، کردمنمی اعتماد

 ونکارام به بشه دیر اینکه از قبل کاش ای. نداره برگرد دیگه گذشته که عمری حیف صد و حیف. نداره

 رجو این کاش ای. نبودیم بین ظاهر قدراین کاش ای. چیه کارمون عواقب فهمیدیممی و میکردیم فکر

 !کاش ای. بود نخورده سنگ به سرم
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 کرد حجاب خواست در ازم و داد نجات رو من شهاب که روزی اون، کنممی فکر پیش سال سه به وقتی

 و فقط؛ کردم مراعات کمی که وقت چند اون اگه. نبود روزم و حال این بودم فهمیده رو منظورش واقعا اگه

 .افسوس ولی؛ بود االنم از بهتر روزگارم بودم کرده رو کار این اعتقاد با واقعا، شهاب عشق به فقط

 وت کنیممی کبک مثل رو سرمون چرا؟ کجه موندوهزاری چرا؟ زیاده آدما ما حماقت قدراین وقتا بعضی چرا

 چرا؟ کنیممی مسخره رو کنهمی انتخاب رو درست راه داره و کرده فکر کارش به که هم کسی و برف

 واقعا ؟دیممی انجام داریم رو کار بهترین کنیممی فکر همیشه چرا؟ شیممی خبیث قدراین وقتا بعضی

 مشورت اهلش از دیمنمی زحمت خودمون به چرا؟ میدیم انجام مونناقص عقل با داریم ما رو کارا بهترین

 ؟هستیم کل عقل کنیممی فکر چرا؟ بگیریم

 ؟چرا؟ چرا؟ چرا

 هوعت حال هاصبح استرس زور از که طوری به. داشتم عجیبی استرس بودیم شده ماه بهمن وارد وقتی از

 بهمن نهم و بیست. میشد بیشتر و بیشتر شدیممی نزدیک اسفند ماه به چه هر هم استرس این و داشتم

 فکر ارشیا و خودم به و رفتممی رژه اتاقم تو همش. برم کار سر نتونستم استرس زور از و بود ماه

 و لحا اینه من روز و حال وقتی. بزنه بیرون امسینه از خواستمی هیجان و استرس زور از قلبم. کردممی

. دیمش شوکه کمی دادند بهمون صبح که خبری با. نیست زنده بیشتر روز چهار دونهمی که چیه ارشیا روز

 نفر یه با زندان توی معلوم قرار از. بود افتاده عقب حکم اجرای، ارشیا حکم اجرای به روز چهار درست

 حالخوش باید دونستمنمی. افتاد عقب حکم اجرای ماهی چند بنابراین؛ خورهمی چاقو و میشه دعواش

 راضی طرفی از بشم راحت و بشه تموم ماجرا این زودتر چه هر داشتم دوست طرفی از. ناراحت یا باشم

 ایدب اون و بوده نیومده سر هنوز ارشیا عمر معلوم قرار از. داشتم خشم ارشیا از اما؛ نبودم کسی مرگ به

 .مونده می زنده بازم
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*** 

، اشتد حق خدا بنده. نمیرم دیدنش به چرا که کرد گالیه ازم و گرفت تماس شیرین که بود شنبه پنج

 :گفتم بهش بود زده زنگ اون دفعه دو یکی فقط؛ نداشتم تماس باهاش اصال که بود روزی پونزده

 ؟ پارک بریم شنبه خوایمی -

 !مونخونه بیا. ندارم رو اشحوصله بابا نه -

 .فیلم برای هم و عکس برای هم، دارم داماد و عروس. تونمنمی امروز ولی؛ باشه -

 .بیا فردا خب -

 .میام شنبه همون، دارم داماد و عروس هم فردا -

 .منتظرتم شنبه خوب خیلی -

*** 

 یه با ردمک تنم کرم شلوار مانتو یه. شیرین خونه رفتم خودم و ژیال دست سپردم رو عکاسی شنبه صبح

 راه بین. نشه چروک روسری تا کردم سرم روسری روی خاص وسواس با رو چادرم، رنگ خاکی روسری

. تادمایس شونخونه در پشت و کردم حساب رو تاکسی کرایه. نباشم خالی دست تا خریدم گل دسته یه

 طرف به و شدم ساختمون وارد. داد جواب شیرین تا کشید طول کلی. فشردم زنگ روی و دستم آروم

 میک. سپردم گوش آسانسور داخل ملودی صدای به و زدم رو سوم طبقه دکمه. شدم سوار رفتم آسانسور

 رفط به و شدم پیاده آسانسور ایستادن با. خندیدم و آوردم در شکلک خودم برای آسانسور آیینه تو از
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. بود ادهایست سفید هایگل با رنگ آبی چادر با در بین در شیرین. رفتم بود دوم واحد که اینا شیرین واحد

 :گفت شیرین پرسی احوال و سالم از بعد و شدم خونه وارد

 .نداریم مرد باش راحت -

 ایهوهق کرم کاناپه روی و برگشتم. کردم آویزون و برداشتم رو اممقنعه و مانتو و چادر خواسته خدا از منم

 شکمش. کردم نگاه بود شده بزرگ شکمش که شیرین به و زدم لبخند یه. نشستم هال توی مخمل

 رد. داره بطنش توی پسر جنین که میزد داد این و چسبوندند بهش جدا رو توپ یه انگار که بود طوری

 :گفتم. نشست کنارم اومد آرومی به و زد لبخند لبخندم جواب

 .درخدمتیم ما خوب -

 :گفت لبخند با

 .اومدی خوش! ماست از خدمت -

 :گفتم و گرفتم رو دستش که کنه پذیرایی ازم خواست شیرین بعد و کردیم صحبت هم با یکم

 خودم، تکجاس چی و بکنی خوایمی چیکار بگو من به. شی بلند خوادنمی حالت این با، بشین تو! نه نه -

 .میشم بلند

 روی ور بود شده تزیین حلزونی صورت به حریر با که رو رنگش سبز پیرهن و نشست جاش سر شیرین

 :گفت خجالت با و کرد صاف پاش

 تهیه تکابین اون چپ سمت باالیی کابینت تو هم پنیرا شکر. یخچاله تو هم شیرینی گذاشتم چایی -

 .بیار اونجاست
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 : زدم لبخند

 !پنیر شکر -

 : کرد مظلوم رو اشقیافه

 .گرفت مواسه کار سر به رفتن از قبل فرهاد. بودم کرده س*ـو هــ خب -

 آشپز .رفتم بود پاگرد به نزدیک و هال راست سمت که خونه آشپز سمت به و شدم بلند جام از لبخند با

 بود گرفته رو خونه آشپز کل که داشت قرار توش خوردی ناهار میز دست یک بود شکل مربعی و اپن خونه

 ور چیز همه! کنهمی کار جااین طوریچه بزرگ شکم این با شیرین بودم مونده. نبود لولیدن برای جا و

 و ودب مستطیلی که هال به و ایستادم اپن پشت. نکردم پیدا رو پنیرا شکر گشتم چی هر اما؛ کردم آماده

 ای ال هی هم دیوار روی و بود بلند پایه سه گلدون یه با ایقهموه کرم مبل همون توش تزیینی وسایل تنها

 :گفتم .رفتمی کلنجار خودش با داشت و بود رفته فرو مبل توی شیرین کردم نگاه. کردمی نمایی خود دی

 .نیست پنیرا شکر جان شیرین -

 :کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش شیرین

 .باشه باید زرده قوطی اون پشت -

 همب داشت پنیرا شکر. کردم نگاه رو پشتش و برداشتم رو بود خشک چایی حاوی که زرده قوطی رفتم

 ذیراییپ از بعد. رفتم هال به چایی سینی با و ریختم قندون تو کمی و برداشتم لبخند با. زد می چشمک

 :گفت شیرین شدن

 .کنهمی کار اون که ساختمونیه کنار عکاسیت انگار گفتمی شهاب. بود تو حرف پیش وقت چند -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 337 

 :گفتم و زدم لبخند یه! شد اگه، نکنم فکر بهش خواستممی خدا وای

 .شونهکنارساختمون دقیقا آره -

 گفت و انداخت زیر رو سرش شیرین

 تو. داده مطلق استراحت بهم دکتر. دارم بینی لکه وقتیه چند... که اینه بیای خواستم کهاین از راستش -

 وضعیت که رو مامانم. ندارم رو کسی هیچ دونیمی که خودت. بخوابم باید رو ماه دو این و هفتمم ماه

. هپیر امعمه و ندارم که خاله. بیاد پیشم تونهنمی دوقلوهاش اون با که زنداداشمم. دونیمی رو قلبش

. یادب بخواد وضعش اون با نمیشه روم اما؛ میاد گفت بهم بار چند خدا بنده. کوچیکه اشبچه شوهرم خواهر

 ...میشه... ام. داره مشکلی یه کسی هر که این خالصه

 :گفتم سریع خیلی و بشه تموم حرفش نذاشتم

 .مونممی پیشت زایمانت تا. میام میل کمال با من؟ نیستی راحت من با چرا -

 :دادم ادامه و خندیدم

 .نداریم رو حرفا این هم با که ما؟ خوبه ندازممی لنگر اینجا دهمت حموم تا اصال -

 :گفت و زد لبخند شیرین

 !شرمنده -

 صغری قدراین نبود الزم پیشت بیام من خواستمی دلت و داشتی نفرم هزار اگه. شرمنده دشمنت -

 ؟نکنم کمکت من میشه مگه. کردی کمک من به جوره همه بودی باردار کهاین با تو. بچینی کبری

 !خوبی خیلی. بگم بهت نمیشد روم خدا به -
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 .کنم کمک تو به خدامه از من، بدون خودت خواهر رو من -

 :گفت مکث کمی بعداز

 سخت بهم کمتر پیشم بیای. کنممی دق دارم که میره سر امحوصله قدراین. شدم نشین خونه روزه چند -

 .گذرهمی

 ؟کردی چیکار رو وقت چند این

 و سر یه برم گفت. بود شده تلنبار هم رو کاراش همه، بره شد مجبور امروزم. نرفت سرکار فرهاد -

 .بدم سامونی

. ژیال ککم بره بود بیکار موقع هر کنم می هماهنگ هم مهشید با. میگم بهش رو موضوع ژیال پیش میرم -

 ؟بیام کی از

 .خوبه باشه االنم از اگه -

 ؟نمیشه ناراحت فرهاد آقا اِم... فقط؛ کنممی کاریش یه شب تا ولی؛ تونمنمی که االن -

 به. دز چشم تو بیشتر بلندش پیشونی و زد گوشش پشت دست با رو رنگش مشکی پریشون موهای

 یصورت لبای. بشه بسته و باز گوشتیش دماغ هایپره میشد باعث که کردمی هن هن بارداریش خاطر

 و شهب بهتر هنش هن تا کشید عمیق نفس یه. میزد چشم تو قبل از ترباریک و بود شده حالبی رنگش

 :گفت

 . بگم تو به داد پیشنهاد اول خودش اون بابا نه -

 : گفتم و خندیدم
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 ؟پیشت بیاد هست کسی. برم باید دیگه من ممنون -

 .میاد فرهاد دیگه دقیقه بیست، ربع یه تا -

 اجاون از بعد. کردم هماهنگ باهاش و گفتم ژیال برای رو جریان آتلیه رفتم راست یه حافظی خدا بعداز

 ات. بگیره رو اجازم و بگه بابا به خودش شد قرار.  کرد موافقت مامان گرفتم اجازه مامان از و خونه رفتم

 کمک ژیال به روز چند این خواستم ازش و زدم زنگ مهشید به منم کردمی صحبت بابا با داشت مامان

 :گفتم بود هال تو که مامان به و زدم داد جاهمون از. چیدن چمدون تو رو وسایلم کردم شروع. کنه

 ؟گفت چی بابا، مامان -

 .کرد قبول شناختمی رو شیرین چون؛ کردنمی قبول بود دیگه هرکس اگه البته؛ باشه گفت -

 و بوسیدم رو مامان صورت. ریختم چمدون تو نامنظم و هاشولی خیلی و کردم جمع رو وسایلم تند تند

 شام برای نفهمیدم که داشتم استرس قدراین. رسونهمی رو من شام بعداز گفت بابا. کردم تشکر ازش

 وارد. داد جواب رو آیفون فرهاد آقا، زدیم رو زنگ. افتادیم راه و شدم ماشین سوار عجله با. خوردم چی

 یرهنپ با واحدشون در جلوی فرهاد آقا. رسوندیم سوم طبقه به رو خودمون آسانسور با و شدیم ساختمون

 بابا پرسی احوال سالمو بعداز. بود ایستاده آبی راه راه پیژامه و مخمل موشی بافتنی جلیقه و رنگ کرم

 :گفتم بود زیر سرش که فرهاد آقا روبه. رفت و کرد حافظی خدا زمین رو گذاشت رو ساکم

 .شدم مزاحمتون ببخشید -

 :گفت کنه بلند رو سرش اینکه بدون

 .تونانداختیم زندگی و کار از و شدیم شما مزاحم ما! دارید اختیار -
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 دادم سالم بهش و شیرین پیش رفتم من. شدیم خونه وارد. برداشت رو چمدون من از زودتر فرهاد آقا

 .باشه من مال وقت چند این بود قرار که برد اتاقی به رو ساکم هم فرهاد آقا

 :گفت کنان هن هن. بود شده بلند تخت رو از من خاطر به شیرین

 .شدیم زحمتت باعث ببخشید -

 ؟نداری کاری که االن. بخوابی بری بهتره؟ حرفیه چه این بابا نه -

 .عزیزم نه -

 .کن صدام داشتی کارم اگه کنم عوض رو لباسم میرم من خوب -

 و کردم عوض راحتی لباس با رو لباسم. کردم ذوق کلی اتاق توی تخت دیدن با، جدیدم اتاق تو رفتم

 مرگ ذوق با و کردم کوک رو گوشیم ساعت. خوابممی تخت رو خدایا وای. انداختم تخت روی رو خودم

؟ کجام من. کردم نگاه برم و دور به لحظه یه. شدم بیدار گوشی زنگ صدای با صبح. خوابیدم شدن

 رونبی اتاقم تو از و کردم سرم رو رنگیم چادر! اینام شیرین خونه آهان، کردم فکر یکم؟ کجاست جااین

 که ودب نماز از بعد. خوندم رو نمازم و اتاق تو برگشتم و گرفتم رو وضوم، دستشویی سمت رفتم. اومدم

 سر که طورهمون؛ بود فرهاد آقا. کردم باز رو در و کردم سرم ر رنگیمو چادر شدم بلند. خورد در به ایتقه

 :گفت بود زیر به

 ؟کردم بیدارتون ببخشید -

 .بودم بیدار نه -

 .باشه شیرین به حواستون گفتم. سرکار میرم دارم من ببخشید -
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 !حتما چشم -

 ...ناهار برای... ام... عه -

 : اومدم حرفش بین سریع

 .کنممی درست چیزی یه خودم -

 ودب کسر و کم چیزی هر. اپن روی گذاشتم پول مقدار یه، بیام تونمنمی ناهار برای امروز من راستش -

 !خداحافظ. هست تلفن دفتر تو هم پیک شماره. میارن پیک با بدید سفارش

 .خداحافظ چشم -

 :زدم رو شیرین اتاق در که بود نیم و هفت ساعت

 .تو بیا -

 :کردم تو در الی از رو سرم

 ؟بیداری-

 .آره -

 و دست بود اتاقشون تو که شویی دست شور دست رفت و شه بلند تا کردم کمکش و داخل رفتم

 تو هم یکی شونخواب اتاق تو یکی. بود شونساختمون تو توالت و حموم دوتا کال. بشوره رو صورتش

 :گفتم بهش و تخت روی نشست کردم کمکش. هال

 .بکش دراز -
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 هم با. اقات تو پیشش بردم و کردم آماده رو صبحانه. بشینه بتونه تا گذاشتم پشتش پشتی تا چند

؛ مزدی گپ هم با یکم. برگشتم پیشش و شستم رو ظرفا و کردم جمع رو وسایل. خوردیم رو صبحونه

 اونم و مبخون کتاب براش دادم پیشنهاد بهش. نداشتیم گفتن برای چیزی دیگه و شد تموم صحبتامون

. خوندن براش کردم شروع. کردم انتخاب رو یکیش بودم آورده که کتابایی از، اتاقم تو برگشتم. کرد قبول

 :گفت شیرین خوندم که یکم

 .بخونه کتاب براشون تا داشتند رو یکی هاپادشاه چرا فهمممی االن -

 ؟چرا -

 :داد جواب خنده با

 میده کیف خیلی -

 :گفتم بهش لبخند با

 .کنهمی حکومتی چه بیرون نیومده هنوز ببین، پادشاهه سال هفت تا بچه میگن -

 جوری یه شغلش فرهاد آقا. خوردیم دیگه باهم و کردم درست ماکارانی ناهار برای. خندیدیم هم با هردو

. دیمبو دوتا خودمون امروز همین واسه. اومدنمی ناهار برای و بود شلوغ سرش خیلی که روزا بعضی که بود

 :گفتم شیرین به

 ؟بپزم چی شام برای شب -

 !فسنجون -

 .چشم به ای -
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 سر زا فرهاد، آقا که بکشه دم برنجش تا بود مونده دیگه یکم. کردم درست خوشمزه خیلی فسنجون یه

 بعد قیقهد ده شیرین پیش رفت بعد. داد رو جوابم اونم و گفتم نباشید خسته و سالم بهش. برگشت کار

 :گفت خجالت با بودم خونه آشپز تو که من به رو و هال تو اومد

 ؟نیست آماده غذا ببخشید -

 :کردم بود گرفتن وضو از حاکی که اشزده باال آستینای به نگاه یه

 .میشه آماده بخونید رو نمازتون شما تا -

 .زحمت تو انداختیم حسابی هم رو شما؛ ممنون -

 .اسوظیفه؟ حرفیه چه این نه -

 خوری اهارن میز رو و بمونم خونه آشپز تو خواستم. شیرین پیش اتاق تو بردیم رو سفره فرهاد آقا کمک به

 قاآ وقتی اما؛ کشیدممی خجالت فرهاد آقا از اصل در یعنی؛ باشند راحت عاشق کفتر دو اون تا بخورم غذا

 دمکر سعی و پیششون برم کرد اصرار و شد ناراحت خیلی بمونم خونه آشپز تو خواممی فهمید فرهاد

 :وگفت کرد تشکر و تعریف غذا از کلی فرهاد آقا. خوردیم رو شام هم دور. بذارم کنار رو خجالت

 .اسخوشمزه خیلی کردید درست عالی واقعا. دارم دوست ملس جوریهمین رو فسنجون همیشه من -

 رفتگ شکمش به رو دستش شیرین. گفتم جوابش در کنمیمی خواهش و انداختم زیر رو سرم خجالت با

 :گفت کنان هن هن و

 وت اما؛ میشه خراب فسنجونم همیشه من! عالیه پختت دست واقعا مهتاب. خوردم بس از ترکیدم وای -

 .کردی درست عالی
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 !لطفته نظر -

 و هم دست شونسپردم رو شکفته نو گل دو آن و شستم هم رو هااستکان. بردم چایی ظرفا شستن بعداز

 .بردم پناه اتاقم به خودم

*** 

 دیدیم هک زدیم کپ یکم و شیرین پیش رفتم. گذاشتم بار آبگوشت شام برای؛ گذرهمی اومدنم از روز سه

 رو کمهد کیه گفتن بدون بود شهاب. کردم نگاه رو مانیتور صفحه رو آیفون سمت رفتم. زنندمی در دارند

 بدو بدو ریختم قابلمه سر آب یکم. گیرهمی ته االن و شده کم آبگوشت آب کردم احساس لحظه یه. زدم

. کردم باز و در و رفتم در طرف به. اومد در صدا به واحد زنگ که کردم سرم رو چادرم و اتاقم تو رفتم

 غنچه هم رو لباش و لوچ رو چشماش دوتا شهاب. بود گرفته خندم هم و کردم تعجب هم که دیدم چیزی

 جک چپ طرف به سرش. بود گذاشته نمایش به رو باالیش دندونای ایشغنچه لبای بین از و بود کرده

 دیدن اب شهاب. شد باز داشت جا تا چشمام دیدنش با. بود گرفته افلیج آدمای عین دستاشم و بود کرده

 از صورتش، ایستاد صاف. آورد در اول حالت به رو لباش و کرد صاف رو چشماش یواش یواش من

 هخف زیری به سر شدت از که االنه کردم می احساس. افتاد زیر به داشت جا تا سرش. شد قرمز خجالت

 صدای با و کرد صاف رو صداش، کرد درست رو یقش آروم ضربه یه با و کرد مرتب رو لباسش! بشه

 :گفت خجالت از شده مرتعش

 ؟هست شیرین... سالم -

 گرفتم مدهن جلوی سفت رو چادرم اشاره انگشت با بخندم تونستمنمی و بود گرفته مخنده حسابی که من

 .نبینه رو کنم جمعش تونستمنمی که رو لبخندی تا
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 .تو بفرمایید بله؛ سالم -

 مشامم به بوش خوش و ملیح عطر بوی. شد داخل و شد رد کنارم از آرومی به. بشه وارد تا رفتم کنار

 اشپ ایقهوه ایپارچه شلوار یه. بود زیر سرش و بود ایستناده من روی روبه تقریبا شد وارد وقتی. خورد

 کار کتژا روی که خشتی طرح از. بود نبسته رو دلش تو که ای سورمه ژاکت یه و روشن آبی بلوز یه با بود

 .بافته دست بفهمی تونستیمی بود شده

 :گفتم کنهمی نگاه رو هال دور داره چشمی زیر دیدم

 .جااون بفرمایید، خوابه اتاق تو -

 ریختم یچای تا چند. خندیدم صدابی تونستممی تا و خونه آشپز تو رفتم هم خودم و شیرین اتاق تو رفت

 کردمی صحبت شیرین با داشت که شهاب مردونه و دلنشین صدای. اتاق طرف رفتم دست به سینی و

 پچ چپ جز چیزی و میزد حرف پایین ولم با تونستمی تا شهاب! میگه چی ببینم شدم کنجکاو. اومدمی

 :گفتمی که شنیدم سختی به. نمیشد شنیده

 ؟نگفتی چرا؟ تونهخونه سرشت زیبا خانوم دونستممی چه! تویی کردم فکر! رفت آبروم -

 راحتاست و امحامله من نگفتی تو گذشته اینا از حاال. گفته بهت کردم فکر دونهمی مامان خب: شیرین

 ؟میفتم پس قیافت دیدن با یهو نگفتی؟ مطلق

 !رفت آبروم وای. کرد گل کِرمم فقط. نکرد کار عقلم لحظه اون دونممیچه -

 ؟بودی کرده شکلی چه رو خودت حاال -

 !شکلی این -
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 داره رو شکلک همون دقیقا بودم مطمئن. افتادم بود آورده در که شکلکی یاد. شد بلند شیرین خنده صدای

 رو بود کرده یخ که رو چاییا خندیدم و خونه آشپز تو برگشتم گرفت مخنده دوباره. میاره در شیرین برای

 در هب ایتقه، بشن من ورود متوجه تا کردم سرفه الکی اتاق نزدیک. ریختم دیگه سری یه و کردم خالی

 این حال به تا. کشیدمی خجالت داشت حسابی، شد قرمز دوباره شهاب دیدم. شدم اتاق وارد و زدم

 رو چایی. کنم کنترل رو خودم تا گرفتم گاز رو پایینیم لب. گرفت مخنده دوباره. بودمش ندیده طوری

 دستش که برداره رو چایی اومد. بود شده قرمز خواستگاری میرن که دامادا عین، گرفتم شهاب جلوی

 زا مقدار یه. بودم گرفته رو سینی محکم من که بود یار باهاش شانس خیلی و سینی تو خورد محکم

 :گفت سینی کف ریخت هاچایی

 .خواممی معذرت ببخشید -

 .کنممی خواهش -

 :گفتم کردم شیرین طرف به رو روم. دستش نزدیک عسلی روی گذاشت و برداشت رو چایی

 ؟خوریمی چایی -

 باال و پایین شدت به هاششونه و شده قرمز خنده شدت از و گرفته گاز رو پایینیش لب شیرین دیدم که

 سرش من خنده صدای از شهاب. خنده زیر زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم شیرین قیافه دیدن با. میره

 .خندیدن کرد شروع اونم دوتا ما دیدن با و باال آورد رو

. ودب شده معرکه واقعا، بودم کرده درست که باشی بز آبگوشت. موند شام برای شهاب شیرین اصرار به

 نظر دونمب خواستمی دلم خیلی. تشکر هم کلی و کردند تمجید و تعریف کلی فرهاد و شیرین معمول طبق
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 خواستمی دلم. شد بلند سفره سر از ممنون کلمه یه با فقط اون ولی؛ چیه پختم دست درمورد شهاب

 !پرو بچه اَه؟ شده خوب گفتیمی کلمه یه مردیمی خب. بکنم رو اشکله

*** 

 نسی هفت سفره مامان. برگشتم خونه به رو روز چند این بود خونه فرهاد آقا چون و رسید فرا نوروز عید

 شروع مدل تو. بودیم تحویل سال منتظر و بودیم نشسته سفره دور بابا و مامان و من. بود چیده زیبایی

 تو. بودم شده خسته طرفه یه عشق این از. برداره دلم از رو شهاب مهر خواستم خدا از. کردن دعا کردم

 کدوم هر بابا و مامان. کردیم روبوسی و دادیم دست دیگه هم با. کرد اعالم رو جدید سال آغاز تلویزیون

 به دیدنی عید برای ژینوس و مهران و آرش و مهشید بعد کمی. دادند بهم عیدی عنوان به پول مقداری

 آورد مسر ارشیا که بالیی از ماه یازده به نزدیک که نمیشد باورم. بود خوبی خیلی عید. اومدند مونخونه

 .شوم خواب یه، بود خواب یه جریانات این تمام انگار. گذرهمی

*** 

 گم رو پام و دست. خونه آشپز توی اومد باهام شد بلند شهاب. کردم پهن زمین رو هال توی رو سفره

 :گفت آروم و کرد بهم نگاه یه، ببرم تا برداشتم رو لیوانا سینی. بودم کرده

 .برممی من بدین -

 رهادف آقا. کشیدن برنج به کردم شروع و برداشتم رو قابلمه در. رفت هال به و گرفت دستم از رو سینی

 .هال تو بردمی رو بشقابا و کمک اومدمی شهابم. کشیدن خورشت و کردن کمک کرد شروع و شد داخل

 مومت از بعد. کردمی خودنمایی بشقابا تو جور بد انگار اما؛ باشه نیفتاده جا هاقیمه ترسیدممی شهمه

 که ذاییغ خاطر به کرد تشکر کلی هم بعد و بشینم سفره سر برم کرد تعارف بهم فرهاد آقا بشقابا شدن
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 چشمم هوی بذارم دهن به تا برداشتم رو قاشق اولین. باشم راحت تا نشستم مادرش و شیرین بین. پختم

 با؟ آورد در اینجا از سر طورچه. بود فرهاد روی روبه شهاب یادمه که جااون تا. افتاد روم روبه فرد به

. نزد ضربه پشتم به کرد شروع خانوم سهیال. افتادم سرفه به گلوم تو پرید غذا و شدم هول دیدنش

 با که افتاد شهاب به چشمم شدم آروم کمی وقتی. خوردم و گرفتم فوری شد دراز سمتم به آبی لیوان

؟ ودب شده نگرانم واقعا یعنی؛ بود داده دستم به شهاب رو آب لیوان فهمیدم تازه. کردمی نگام نگرانی

 ؟!مهتاب خودت با کنیمی فکری چه. امانتم جااین من بالخره معلومه خوب

 ؟شدی بهتر جان بابا -

 نگاه اون با. کردم نگاه داشت گیرایی چشمای و داشت سفیدی موهای که شهاب پدر به برگشتم

 .باباشه مثل شهاب چشمای قدرچه. بود جوابم منتظر و کردمی نگاه بهم مهربونش

 !بهترم ممنون -

 !شکر رو خدا -

 نم نذاشتند فرهاد آقا و شهاب سفره کردن جمع موقع! رفته باباش به شهاب بودن خواستنی این قدرچه

 مچش به خواب شب هر مثل؛ شستند رو شام ظرفای حتی؛ کردند رو کارا همه خودشون و شم بلند جام از

 یشترب چرا کنم فراموشش کن کمکم میگم بهت وقت هر خدایا؟ کنم فراموش رو شهاب نمیشه چرا. نیومد

 بار هر. آوردم کم خب ولی؛ ببخشید خواممی معذرت خدایا؟! داری لج سر باهام؟ میشم رو به رو باهاش

 دل مبین می رو مرامش و خوشش اخالق وقتی، بینممی رو متانتش و کردار و رفتار وقتی بینمشمی که

 !شکر رو حکمتت خدایا. میشه بیشتر بهش بستگیم
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 رو دندبو بسته قبال که رو بچه ساک. فرهاد آقا کمک رفتم و خوندم رو صبح نماز. بود صبح شش ساعت

. کردیم حرکت بیمارستان طرف به و شدیم ماشین سوار. نباشه کسر و کم چیزی ببینم کردم چک دوباره

 اآق و من. دادند انجام رو بستریش کارای سریع. بره عمل اتاق به شیرین بود قرار نیم و هفت ساعت

 نیدنش از بعد فرهاد. شد فارغ شیرین دادند خبر که بود گذشته دقیقه چهل. بودیم منتظر در پشت فرهاد

 ما و دبو ریکاوری تو شیرین. نبود رختاش تو جاش دیگه شونجفت سالمتی از شدن مطمئن و خبر این

 انومخ سهیال. گفتم تبریک بهشون. اومدند راحله با شیرین مادر خانوم سهیال که بودیم منتظر هنوز

 :گفت و بوسید و پیشونیم

 .شد شما برای ما زحمتای که ببخشید -

 وقتی. اومدند مالقات برای همگی فرهاد آقا خواهر و طرف دو برادرای و مادر و پدر، مالقات وقت عصر

. یرونب اومدم اتاق از نشه متوجه کسی که طوری یواشکی. کردم غریبی احساس فامیلیه جمعشون دیدم

 میگه سر پشت از کسی دیدم گذشت ایدقیقه پنج حدود. کردم زدن قدم به شروع رو راه توی

 ؟کنیدمی چیکار جااین سرشت زیبا خانوم -

 وقتی. تمداش رو شبا و روزا ترین سخت ماه سه این تو. کشید تیر قلبم دیدنش با همیشه مثل. بود شهاب

؟ کنین فکر بهش میشه مگه بشی سفره هم باهاش، ببینیش داری دوست که رو کسی بار سه دو ایهفته

 !عذابه این که مسلمه. ممکنه غیر بهش رسیدن دونیمی وقتی؟ نکشی عذاب میشه مگه

 نشسته دلم در ای

 ؟گریزم کجا تو از
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 رنگ یشیر پیرهن قدرچه، بود شده خواستنی براق دودی شلوار و کت این تو قدرچه. برگشتم سمتش به

 .بود خواستنی متینش چشمای این قدرچه. بود جذاب ریشش ته این قدرچه، اومدمی بهش

 :گفتم و زدم لبخند یه

 .بیرون اومدم بود فامیلی جمع -

 !هست تبیچاره دلم کافی اندازه به نکن، رو کار این نکن. کشید هم تو رو اخماش یکم

 .ندارید فامیل از کم کردید خواهری ما خواهر برای شما -

 :نلرزه صدام کردم سعی، کردم بغض، رو من سوزوند. نشست قلبم به تیر یه مثل حرفش این

 .کنممی غریبی احساس اتاق تو. ترمراحت جوریاین من ولی؛ ممنون -

 :گفت زمزمه صورت به بعد کرد مکث لحظه چند یه. فرستاد بیرون دار صدا رو نفسش

 .کنمنمی اجبارتون! راحتید هرجور -

 فسن تر راحت بتونم تا کردم باز و دهنم. بود بسته رو کشیدن نفس راه حسابی بغضم، اتاق تو رفت

 حواس تمام همیشه. شنیدم رو پاش صدای. بشم شونریختن مانع و بکنم و اشکام کنترل بتونم تا بکشم

 تا چند که نایلون یه همراه، بود دستش شیرینی جعبه یه. برگشت دوباره. حساسه شهاب رو امگانه پنج

 :گرفت طرفم. بود داخلش رانی

 .بردارید بفرمایید -

 چشمای اون از و نگاهم تونستمنمی. شدم مسخ من. شدیم چشم تو چشم لحظه یه، کردم نگاهش

 مخمور من .بود شده فراموشم کشیدن نفس انگار. کرد ضربان به شروع بدنم تمام. بگیرم گیراش مشکی
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 دست. انداخت زیر آرومی به رو سرش. گرفتنمی رو نگاهش اون چرا دونمنمی ولی؛ شدم چشما اون

 لبش هابش. برداشتم هلو رانی یه و شیرینی یه و گفتم ممنونی. بردم شده تعارف اقالم طرف به رو لرزانم

 :گفت و کرد تر زبونش با رو

 .مچکرم بودید مراقبش و کردید کمک خواهرم به کهاین از -

 :گفتم بود افتاده دلم به و بود نگاهش هیجان از حاکی که لرزون صدای با

 .بوده وظیفه نکردم کاری -

 !زیباست ریش ته قاب اون با لباش چقدر. زد خوشگل لبخند یه

 .بوده شما خانومی و مهربونی از! نبوده وظیفه نه -

 اون از. شدم ولو سالن کنار صندلی روی. بود شده سست بدنم هیجان شدت از. برگشت اتاق به سریع

 تا ومدا فرهاد آقا صبح. موندم شیرین پیش شب. نشست لبم رو خودآگاه نا لبخندی تعریف اون از، نگاه

 خانواده و فرهاد آقا خانواده قدرچه. موندم پیشش دهم حموم تا. بده انجام رو شیرین ترخیص کارای

 نه عتسا. رسوندند مونخونه تا رو من و کشیدند زحمت راحله و شروین بار این. کردند تشکر ازم شیرین

 فتمر طورچه نفهمیدم خستگی فرط از. دادم سالم بابا و مامان به شدم خونه وارد تا. رسیدم که بود شب

 .خوابیدم لباسا همون با و سرم زیر گذاشتم و چمدونم. اتاقم تو

 یازدهم فصل

 هم همیشه. کردم رابطه قطع فامیل همه با بزرگم مادر و بزرگ پدر از غیر به االن تا مهشید عروسی از

. ینهنب ذو من کسی که گردمبرمی طوری و نشم چشم تو چشم هاهمسایه با تا میشم خارج خونه از جوری

 اتفاقای همه چرا دونمنمی. نشده خارج کس هیچ ذهن از متاسفانه ولی؛ گذرهمی ماجرا اون از سال یک
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 چرا دونمنمی؟! میشه ثبت ابد تا اطرافیانت و خودت ذهن تو همیشه بد اتفاقای اما؛ میشن محو زود خوب

 قصرم تو دارن دوست همه چرا! قاضی میشن همه و کنندمی اتسهیمه نیستی مقصر خودت که اتفاقی تو

 این یجا به چرا؟ کنهنمی حرکتی تو از دفاع برای کسی چرا؟ برنمی لذت بودنت مقصر این از چرا؟ باشی

 یک تا. دیممی گسترشش و زنیممی دامن بهش خودمون بگیریم رو جا به نا هایقضاوت این جلوی که

 ؟کی تا؟ کنه پیدا ادامه باید

 اعتس بخورم صبحونه و بکنم رو کارام اومدم تا. شدم بلند سریع. زده آفتاب! موندم خواب من به لعنت

 برام ؟بیرون برم طوریچه ساعت این تو وقت همه این بعداز دونستمنمی. ایستادم حیاط در پشت. شد نه

 تو هاهمسایه از تا دو من مزخرف شانس از. کردم باز رو در و فرستادم صلوات تا سه. بود سخت خیلی

 تا دو. افتادم راه خیابون طرف به. نکنم نگاه کس هیچ به و بندازم پایین رو سرم کردم سعی. بودن کوچه

 ات کردم حرکت کوچه کنار از. نبینن رو من کردممی خدا خدا دلم تو شهمه. بودند اختالط گرم همسایه

 تصحب کردند شروع بلند صدای با عمد به و دیدند رو من دارم که گندی شانس از. نباشم چشم جلوی

 کردن

 .بذاره بیرون خونه از رو پاش نمیشد روش بود بشر این جای هرکس! دور به بال -

 اشپ جلوی و بذارم الالش به لی لی کهاین نه؛ بودم بریده رو سرش بیخ تا بیخ بود من دختر اگه واال -

 .کنم قربونی گوسفند

 .بینهنمی زمونه دوره این تو آدم که چیزا چه -

 برام کوچه سر تا مونخونه از! کنید بس بزنم فریاد خواستمی دلم. چسبید گلوم به پا هشت یه مثل بغض

 االن چرا کردممی طی دقیقه پنج تو رو مسیر این همیشه که من؟ رسمنمی چرا. اومد کش کیلومترها

 تو. شد طی کوفتی راه این بالخره؟ شده دراز زمین یا نمیاد کش شده سنگین من قدمای؟ رسمنمی
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 کار به ور سرم دادم ترجیح. اومدم آتلیه به و گرفتم تاکسی طورچه نفهمیدم. ایستادم تاکسی ایستگاه

؟ یشدم خالص روز این مگه. بود شکسته جور بد دلم؟ میشد مگه ولی؛ کنم فکر کمتر تا کنم گرم کردن

. بود شده کفری دستم از حسابی بدبخت ژیالی. گرفتممی رو همه پاچه که بودم شده اخالق سگ قدراین

 :گفت و زد زنگ مامان غروب نزدیک! نباشه من پر دم کردمی رو تالشش همه بیچاره

 .بیا زودتر، مونخونه بیاند امشب خواندمی هاشبچه و عمه -

 جا همین یا؟ کردی دعوتشون چی واسه؛ نمیاد خوشم خانوادش و عمه از دونیمی که تو! من مامان -

 .خونه میام رفتن اینا عمه خونشون میرم ژیال با یا مونممی

 :گفت غیظ با مامان

 ؟هان؟ باشی پنهان فامیل از خوایمی تاکی. بسه شدن قایم! کنیمی غلط تو -

 :گفت و کرد ترمهربون رو صداش بعد

 !نیست خوب گیریات کناره این خدا به. بیای کنار باهاشون بتونی بهتره -

 باهام نتونن تا بایستم جلوشون بتونم باید، باشم محکم باید گفتم خودم با. کنم مخالفت بامامان نیومد دلم

 شدن مواجهه از من و کردمی تکرار مواسه هردفعه شیرین که بود حرفایی این دقیقا. کنند رفتار بد

 .کردممی قبول باید بود اومده پیش واسم موقعیتش االن ولی؛ ترسیدممی باهاش

 تو. دمیش زیادتر من استرس میشد ترنزدیک شوناومدن به هرچه؛ بود افتاده جونم به خوره مثل اضطراب

؛ ااین مهشید خونه یا اینا مهران خونه رفتممی یا من مونخونه اومدمی اقوام از یکی هروقت ماهه چند این

 کرپ شلوار یه اب پوشیدم رنگ زیتونی بسته یقه بلند آستین بلوز یه. باشم داشت اصرار مامان بار این ولی

 شام برای روهم مهشید رو مهران مامان. کردم سرم هم رنگی چادر. مات صورتی شال یه و رنگ کرم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 354 

 نهک کمکم تا کردم صدا رو خدا بار چند و فرستادم صلوات تا سه. شد بلند آیفون صدای. بود کرده دعوت

 زدم صنوعیم لبخند یه. نشه احترامیبی کسی به تا باشم داشته را عمل بهترین و کنم برخورد عادی بتونم

 شد وارد که کسی اولین. دادم می سالم بهش میشد وارد هرکس. ایستادم ورودی در کنار بقیه همراه و

 مثال هک بود فرناز، محترم عمه دختر هم بعدی. نگرفت تحویلم زیاد که دادم سالم عمه به. بود محترم عمه

 معمه شوهر سیامک آقا فقط؛ بده قورت رو من نگاهش با خواستمی دامادشون سامیار! ندید رو من اصال

 روف رو بغضم همراهش و بخورم تا برداشتم آب لیوان یه اشپزخونه تو رفتم. کرد برخورد عادی که بود

 :گفت گوشم نزدیک و ایستاد کنارم خونه آشپز تو اومد مهشید. بدم

 .کنم له لگد با بزنم رو شوهرش و فرناز این خوادمی دلم -

؟ هخاموشی ابلهان جواب میگن نشنیدی مگه. بشن کنف خودشون تا کن برخورد عادی تو! کن ولشون -

 .مهمونا پیش برو خیالبی پس

 ؟نمیای تو -

 .میام شدم مسلط خودم به که یکم چرا -

 از اینم و صبح از اون! من واسه امروز گندیه روز چه. نکنم فکر چیز هیچ به کردم سعی، رفت مهشید

 بتصح جریانی یه درباره داشت عمه. بود انداخته گل همه صحبت حال تو رفتم بعد دقیقه ده! مونامشب

 تالش چه هر آرش و مهران. بود اومده وجود به سنگینی جو خورد رو حرفش ادامه دید رو من تا، کردمی

 :گفتم جمع به رو شدم بلند. نبودند موفق ببرند بین از رو جو این کردندمی

 !اجازه با، نیست مساعد زیاد حالم من ببخشید -
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، دمش خسته خدا به. نشست صورتم رو آروم اشکام. نشدم کسی جواب منتظر و اتاقم تو رفتم سریع

 :اومد پیشم ژینوس بعد کمی. کشمنمی

 فکر هم چیزی به. نکن ناراحت رو خودت. حَده همین تا شعورشون هابعضی. نگیر دل به جون مهتاب -

 ؟خب نکن

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام. بگیرم رو اشکام ریزش جلوی کردم سعی

 . مهمونا پیش برو تو، خوبم من راحت خیالت! شده عادی برام دیگه -

 :گفت کنمنمی گریه دیگه دید وقتی کرد سکوت کمی، کرد نگاه بهم نگرانی و غصه با

 ؟نداری کاری-

 !عزیزم برو. ممنون نه -

 ودمخ با و زدم زهرخند یه. برگرفتند در رو صورتم اختیاربی اشک قطرات دوباره. رفت و بست رو اتاق در

 :کردم زمزمه

 ؟!میشه عادی هم محلیبی و طعنه مگه! شده عادی -

 کامپیوتر شتپ رفتم. باشم ضعیف نباید، کنم گریه نباید نه. بگیرم و اشکم ریزش بقیه جلوی کردم سعی

 زهر کنم عرض چه که شام. خوردم بقیه کنار در رو شام. شام موقع تا کردم سرگرم رو خودم و نشستم

 دهنت تو رو لقمه همش، نمیره پایین آدم گلوی از چیزی گفتنا طعنه اون تو و هانگاه اون تو! برام بود

، ندم نشون ظاهرم در چیزی کردم سعی اما؟ بره پایین لعنتی لقمه این میشه فرجی ببینی چرخونیمی

 ظرفا تنشس از بعد. کنند قبول هستم که جوریاین، کنند قبول باید رو من بفهمونم اونا به تا باشم عادی
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 از ،بودم نابود درون از. نیاوردم مبارکم روی به کردند محلی کم و زدند طعنه هرچه نشستم کنارشون هم

 .کردم مقاومت ولی؛ بود سخت. نیاوردم خودم روی به ولی؛ بود پاره تکه قلبم. بودم انفجار روبه درون

 رفتند همه وقتی! بودن عادی نقش این به لعنت ای! زندگی این به لعنت ای. باشم عادی کردم سعی

 :تمگف داشتم که بغضی با. کردم بغل رو مامان رفتم. کردن گریه کرد شروع و زمین روی نشست مامان

 ؟کنیمی گریه چرا برم قربونت من الهی -

 .کرد خواست دلش هرکار؟ گفت خواست دلش هرچی ندیدی رو اتعمه مگه -

 مهران. نمیزد حرفی هیچ و دادمی تکون رو پاش آرومی به بود خیره زمین به و بود کرده سکوت بابا

 :گفت نفرت با و فشرد هم روی خشم با رو دندوناش

 شستهن زنش کنار! رو هیز مردک بیرون بکشم اشکاسه از رو لعنتی سامیار این چشمای خواستمی دلم -

 !اونه و این دختر و زن رو نگاهش و

 :گفت حرص با مهشید

 بارش چیز یه، کردم کنترل رو خودم خیلی خدا به! فرناز این فک تو بکوبم مشت با خواستمی دلم -

 .کردممی بارش چیز یه حتما بود نکرده طی باهام مامان اگه خدا به. نکنم

. یفتهب اتفاقی مامان برای ترسیدممی کنه بس کردم اشاره مهشید به. کردمی گریه چنانهم بیچاره مامان

 !منه خاطر به مصیبتا این همه که من به لعنت

 خیلی هم بابا. بگیرم رو خودم اشکای جلوی بود سخت خیلی ولی؛ کردم آروم رو مامان مکافات هزار با

 طرف هاهمسایه با و رفتند می بیرون کم؛ شندمی ظاهر فامیلی جمعای تو کم ماه چند این تو همه. بود پکر
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 ههم دیدممی اومدممی وقتی ولی؛ نداشتم حضور من که این با مونخونه میاد یکی هم وقتی. شندمی

 .دمغند

 راز لمد؛ خواستمی شب نماز دلم خیلی. بود بامداد یک. کردم نگاه رو ساعت. خوابیدند رفتند بابا و مامان

 بلند آسمون روبه رو دستام. ریختم اشک قنوت هر توی. ایستادم نماز به و گرفتم وضو. خواستمی نیاز و

 :وگفتم کردم

 منم موندن زنده تو دونممی، هست حکمتی چیزی هر تو دونممی خدایا. شکر هاتنداده رو هاتداده به -

 خودت .خستم اطرافیان رفتار از. مخسته شنیدن طعنه از. شدم خسته قسم خودت به ولی؛ هست حکمتی

 .آوردم کم؛ کن کمکم خدایا. میشه لبریز داره دیگه صبرم، صبر گفتی

 روزی برای. شدم آتلیه راهی و خوندم رو صبحم نماز. کردم ناله و کردم دل دردو خدا با صبح اذان خود تا

 .دیگر فعالیتی و دیگر

 انگار. هبش تکرار تلخ خاطرات اون ترسیدندمی همه انگار. نداشتم تولد جشن که بود سالی اولین امسال

 .خودم خصوص به، بود بهتر همه برای من تولد گرفتن نادیده

 یاارش اعدام حکم. میشه زیادتر من استرس شیممی ترنزدیک ماه تیر به هرچه! ماهه خرداد نهم و بیست

 دچن این. میشد تموم زود کاش ای. آور عذاب هایدلهره اون باز، لعنتی استرسای اون باز! ماهه تیر پنجم

 .کنممی چیکار دارم نفهمیدم اصال روز

 :گفت ژیال. زد زنگ تلفن که گرفتممی عکس مشتری از داشتم

 !تلفن مهتاب -

 .بود مامان. دادم جواب رو تلفن مشتری از خواهی عذر با
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 .خونه بیا زودتر امروز مامان مهتاب -

 ؟چرا -

 .برم قربونت داریم مهمون -

 ؟ نیام من میشه مامان -

 .خواستگارند... راستش! بیای حتما باید تو مادر نه-

 قرار لومگ تو بزرگ حجم یه انگار، شد بشته نفسم راه. ایستاد لحظه یه قلبم خواستگار کلمه شنیدن از

 روی بار هر و کرد گذر چشمام جلوی از تند دور روی فیلم مثل گذشته سال یک هایصحنه تمام. گرفت

 رس این با؟ کنم ازدواج تونستممی طورچه! نه! ازدواج. موند ثابت شهاب روی آخر در و داشت مکثی ارشیا

 !نه. شهاب بدون! من گذشت

 لویج از شهاب تصویر. نباشم کس هیچ چشم جلوی و بشم محو، بشم دور. شم گم برم میشد کاش ای

 دادم زجرش همه این که مادری به تونمنمی! نه. شد ظاهر مامان گریون چشمای تصویر و شد محو ذهنم

 این ایدش. بدم پایان حدیثا و حرف همه به بتونم ازدواج این با شاید. نیست ساخته من از کار این. بگم نه

 .گذاشته برام خدا که فراره راه یه

 صدای و لرزون چونه با. گرفتم رو دماغم آب دست با. شد روون دماغم آب. چکید چشمم گوشه از اشک

 :گفتم ارتعاش از پر

 .مامان باشه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 359 

 هب اونم شاید. بگم نداشتم دلداریش برای چیز هیچ. رسید گوش به خط طرف اون از مامان گریه صدای

 .بشه بسته همه دهن ازدواجم با کنهمی فکر اونم شاید. رسیده نتیجه همین

 ؟مهتابم -

 ؟مامان جونم -

 ؟نه بهتره جوریاین -

 :فتمگ و کشیدم بلند نفس یه، کردم خفه گلوم تو رو مگریه صدای. چکید چشمم از بیشتری اشکای

 !بهتره... جوریاین... آره -

 ونمدنمی، فکر تو رفتم. رسید مشتری به رفت خودش روزم و حال دیدن با ژیال. کردم خداحافظی مامان از

 و فامیل حرفای طرف یه از دچارشم که ایطرفه یه عشق طرف یه از؟ کنم چیکار متفاوتم حسای این با

. مکن فکر خواستگارم به و بذارم خودم دل رو پا بتونم باید! بابا و مامان خون دل دیگه طرف از همسایه

 زجر این زا بیشتر تونمنمی دیگه؟ ببینند چشماشون جلوی رو دق آیینه این تونندمی کی تا بابا و مامان

 فکر باید فقط؟ کنم ازدواج کی با کنهمی فرقی چه برام پس! هستم شده فدا که من. ببینم رو کشیدنشون

 این به حتما. ازدواجه فرار راه تنها کنممی فکر چی هر. باشم هستیم که ایمخمصه این از فرار راه

 ،خورهمی من به و عالیه چیزش همه دیدم اگه. بدونه رو من شرایط داره حق اون. کنممی فکر خواستگار

 .نداره معنایی من زندگی تو عشق دارم که اوضاعی این با. میگم رو چیز همه بهش حتما

*** 

 دختر این برای باالخره. بود تابیده دلش به امیدی نور یه انگار. بود حالخوش خیلی مامان. شدم خونه وارد

 :گفتم روزمره حرفای و سالم بعداز. بیاد خواستگار قراره اقبالش بد
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 ؟بوده معرفشون کی... ام... میگم -

 ردنشگ به قری یه مامان. شدم خیره بود پیدا لباش پشت از که دندونایی به زد ذوق سر از لبخندی مامان

 :گفت و داد

! کرده پیدا طوریچه رو مونخونه شماره دونمنمی ولی؛ اومده خوشش نجابتت از و دیده رو تو مادره -

 فتمگ که بابات به. بزنه زنگ عصر شد قرار اونم بزنم حرف باباش با باید گفتم. زد زنگ صبح دیروز

 .بیان گفتیم بهشون کرد موافقت

 :گفتم شوخی به و زدم مصنوعی لبخند یه. نبره درونیم حال و حس به پی مامان کردم سعی

 ؟دیگه دارم رو کشک حکم جااین منم مامان -

 اشیو که شو حاضر برو بدو حاال. باشی داشته استرس الکی خواستنمی دلم. برم قربونت من الهی -

 .میشه پیداشون یواش

 ؟کجاست بابا -

 .بشه پیداش االنا باید، سرکاره -

 االخرهب لباسا کردن رو زیرو کلی بعداز و اتاقم تو رفتم و دادم سالم بابا به. شد خونه وارد بابا موقع همون

 مبیای بزنیم حرف هم با خواستیم اگه که کردم مرتب هم رو اتاق. پوشیدم و کردم انتخاب رو دست یه

 هب اعتماد بهم و کرد راهنماییم یکم. خواستم کمک ازش و شیرین به زدم زنگ، داشتم استرس. جااین

 :گفت آخر در و داد نفس

 ؟کنی چیکار خوایمی -
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 بهش رو واقعیت همه جوره باهام شرایطش همه و خوبیه پسر دیدم اگه خودمه جریان منظورت اگه -

 .میگم

 !باشی موفق برو، کردی انتخاب رو راه بهترین آفرین -

 ردنک پا اون و پا این آشپزخونه تو منم و چینی مقدمه کلی از بعد. اومدند هم خواستگارها تلفن قطع با

 شکل خواستمی دلم چرا دونمنمی. شد غمگین جوری یه دلم ته پسره دیدن با. بردم چایی باالخره

 تصحب برای داماد خواهر پیشنهاد به وقتی. کنم فراموش رو شهاب تونستممی کاش ای. باشه شهاب

 همه مفهمید کردن صحبت تو! دل با نه برم جلو عقل با و باشم منطقی کردم سعی اتاق تو رفتیم کردن

 ولی؛ ندارم بهش ایعالقه هیچ درسته. باشه آل ایده تونهمی دختری هر برای و جوره من با شرایطش

. بود شموقع! سالمه پنج و بیست، نیستم سالی و سن کم دختر منم. کنم فکر بهش کنهمی حکم عقل

، بود یخ خی دستام؟ گفتممی رو زندگیم واقعیت بهش باید طورچه حاال. ترسیدممی ازش کهچیزی به رسید

. دمکرمی خشکش دستمال با و کردمی عرق دفعه هر پیشونیم. داشتم زیادی استرس، لرزیدمی بدنم

 حضرت یا. باال آوردم رو سرم شدم راحت گفتم. گفتم بود کندنی جون هر وبا پایین انداختم رو سرم

 نهمو با و دادمی فشار هم روی رو دندوناش، بود عصبانی خیلی! بود خون کاسه دو عین چشماش! عباس

 :غرید حالت

 !ایزه*ـر هـ بگو باره یه پس -

 و اشدپ لج با بدم رو جوابش بخوام که این از قبل. قل آب دیگ تو انداخت رو من یکی انگار حرفش این با

 واهرخ به داشت انگار شنیدممی رو صداش. نبود توانم در یعنی. نخوردم تکونی جام از. شد خارج اتاق از

 :گفت می مادرش و

 ؟گرفتید من واسه شما اسلقمه اینم. بریم کنید جمع رو پالستون و جول -
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. واجن و هاج فهمیدم خواهرش و مادر صدای از. رفت همه از اول خودش که فهمیدم قدماش صدای از

 دمب حرفش از. کردمی درد شدت به قلبم. بود گرفته رو صورتم پهنای اشک. رفتند و کردند خواهی عذر

 اشکی چشماش، اتاق تو اومد مامان. لرزیدممی گریه شدت از. اومد بدم اقبالم از، اومد بدم خودم از. اومد

 :زدم زجه و کرد بغل رو من. بود

 یوقت همه چرا؟ گرفتن کام ازش زور به و بوده مخالف طرف یه که نیست این معنیش تجاوز مگه مامان -

 هـ من مامان؟ زنندمی بهش هرزگی انگ چرا؟ دونندمی مقصر هم رو ـناه گـبی طرف میاد تجاوز اسم

 ؟مزه*ـر

 اونم .ریختمی اشک، بود کرده سکوت فقط مامانم. کردممی گریه بلند صدای با! نداشت تمومی اشکام

 .نبینیم ما رو اشکش تا بیرون زد خونه از بابا، کردیم گریه هم بغل تو. لرزیدمی هاششونه

*** 

 همه. میشد اجرا ارشیا حکم که داشتیم قرار محلی در صبح پنج ساعت. رسید فرا تیرماه پنجم روز

 ینندبب رو حکم اجرای بودند اومده که بود هم مردم عظیم سیل هاشاکی از غیر به. بودند شده جمع هاشاکی

 گفتن شونحال ارشیا خونواده. بود اومده ازکجا جمعیت همه این صبح وقت این که بودم متعجب من و

 دوتا و یکی هاشاکی آخه ولی؛ بدید رضایت گفتمی و کردمی التماس همه به بیچاره مادرش. نداشت

 خیلی. دبودن بسته رو پاش و دست. بود شده بلند محاسنش، بود شده الغر خیلی. آوردند رو ارشیا. نبودند

 ایترض ولی؛ دادم رضایت رفتم! نبودم کار این آدم من نه. بیارم طاقت نتونستم، سوخت حالش به دلم

 ور چشمام، بیارم طاقت نتونستم اجراشد حکم وقتی. نداشت تاثیری هیچ حکمش اجرای تو من دادن

 .نفهمیدم چیزی دیگه و شد بد حالم. بستم

*** 
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 حزونیم لبخند با. بود نشسته کنارم مامان و بود دستم توی سرم. بود سفید جا همه. کردم باز رو چشمام

 :گفت و کرد نگام

 ؟مامان بهتری -

 :گفتم زور به فقط؛ بزنم حرف تونستمنمی. داشتم بغض

 ...تموم... ارشیا -

 چرا پس؟ نبود من قاتل ارشیا مگه. داشت بغض اونم انگار. داد و جوابم سرش حرکت با مامان

 حال به ودمخ حال به. گرفت مگریه! نبود زنده دیگه ارشیا؟ کنیم هضم و ببینیم رو مرگش تونستیمنمی

 عاقبت به چرا؟ رسهمی جااین به کارشون کاری ندونم یه خاطر به چرا. هامهتاب و ها ارشیا همه و ارشیا

 وجود اونام از ترزرنگ که کنندنمی فکر این به چرا؟ زرنگن خیلی کنندمی فکر چرا؟ کنندنمی فکر کارشون

 شیدهبخ رو اون دلم ته از من. چرخیدنمی کردنش لعنت برای زبونم دیگه حتی! ارشیا، ارشیا، ارشیا؟ داره

 وشخ موهای اون به افتاد رنگش یاسی نافذ چشمای اون به یادم. اومدنمی بند مگریه کردم کار هر. بودم

. دمشنمی آروم. کردم گریه و سرم روی کشیدم رو بیمارستان مالفه. کردممی گریه صدا با! وای. فرمش

 آرام زدن از بعد. کرد تجویز بخش آرام برام دکتر تا کردم گریه قدراین. سوختمی ارشیا حال به دلم

 .رفتم خبریبی دنیای به بخش

 تماس چندبار شیرین. نرفتم آتلیه روزیه سه دو. ندارم رو کس هیچ حوصله و شدم گیر گوشه دوباره

 برم. بیرون برم خونه از بهم داده گیر مامان. زدم باز سر باهاش کردن صحبت از دفعه هر ولی؛ گرفته

 هک شیرینه سفارشات اینا همه دونممی. بشه عوض هوام و حال تا آتلیه یا دوستام، مهشید، مهران خونه

 رو دماغش و دل و حوصله آخه؛ کنمنمی قبول کنهمی اصرار هرچی مامان؟ کنم چه ولی؛ کرده مامان به

 کی دیدم ارشیا از که آخری صحنه چرا دونمنمی. زدم چمباتمه و نشستم اتاق گوشه؛ صبحه نه. ندارم
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 باز. شد اتاق وارد مامان و گفتم ایبله حوصلهبی. اومد در صدای! نمیره کنار چشمم جلوی از هم لحظه

. داشت می بر سرم از دست مامان کاش خدا ای. کردن تکرار رو روزش چند این حرفای کرد شروع

 رو رفتن بیرون حوصله بفهمونم بهش طورچه؟ بدم رو جوابش چی. بود من جواب منتظر کرد سکوت

 :گفتم و دادم تکون و سرم کالفگی با؟ ندارم

 !خدا رو تو کن ولم... مامان -

 اشکاش دیدن طاقت؟ بذارم دلم کجای رو این خدا ای. کردن گریه کرد شروع و اتاق وسط نشست مامان

 بر خاک! سرت بر خاک مهتاب! خدا ای! میشه آب کافرم دل که کنهمی گریه سوز با داره جوری. ندارم رو

 فحر درست مادرت با نیستی بلد که سرت بر خاک. اسدلشکسته جور این خاطرت به مامان که سرت

 .بزنی

 !کردم غلط نکن گریه خدا تورو... مامان -

 ایاشک. بودم گریه به آماده که منم. کردم بغلش و نزدیکش رفتم. کردمی گریه چنانهم نداشت فایده

 .افتاد راه خودمم

 بده ولق. باشه نکن گریه فقط؛ بیرون میرم! بگی تو هرچی ببین؟ باشه کردم غلط. ببخشید... مامان -

 ؟خب، نکنی گریه

 .کرد نگاه بهم اششده قرمز چشمای با و شد ساکت ایلحظه برای مامان

 ؟قول -

 !مردونه قول -
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 : داد ادامه اشگریه به دوباره باز

 .نمیشه خوب حالم بیرون میری نشم مطمئن تا-

 !مامان -

 :گفتم مامان روبه، در سمت رفتم کردم سرم و چادرم، کردم عوض رو لباسام و شدم بلند! نبود کن ول

 .برم راحت خیال با تا نکن گریه. بیرون میرم دارم خدا به -

 گاران. ایستاد کنارم شد بلند و کرد پاک رو اشکاش. داد رو جوابم سرش حرکت با و کرد نگاه بهم مامان

 زدم خونه از و کردم خداحافظی ازش. اومد باهام حیاط در دم تا. بیرون میرم دارم نداشت باور واقعا

 و مگفت لب زیر اللهی بسم؟ برم کجا دونستمنمی، وایسادم جاهمون. بستم سرم پشت رو در. بیرون

 رو غوطه افکارم تو! ارشیا ارشیا ارشیا. ذهنم به اومد روز چند این فکرای همه. برداشتن گام کردم شروع

، هاکوچه. رفتممی فقط. میرم سمتی چه میرم کجا دارم نبودم متوجه. نبودم وبرم دور متوجه بودم

 هب لحظه یه. برم خواممی کجا بدونم کهاون بدون کردم طی پیاده رو همه جورهمین روها پیاده و هاخیابون

 متوجه تازه! چرخممی خودم دور دارم حاال تا صبح! بود شده عصر کردم بلند رو سرم، اومدم خودم

 دور؟کجاست جااین! خستم قدرچه! کنه می گزگز پاهام قدرچه. نخوردم ناهار من. شدم شکمم قاروقور

 رو شهر نصف تقریبا! کردم تعجب بودم که جایی از خوندم رو تابلو روی. دیدم تابلو یه. چرخیدم خودم

 استراحت و جایی یه برم خواستمی دلم. گرفته رو وجودم همه ضعف و خستگی احساس! بودم کرده طی

. ترهنپایی خیابون یه شونخونه آره. جااون برم بهش زدن سر بهانه به بهتره، روشنکم خونه نزدیک. کنم

 :بود شده نگران، بود مامان. دادم جواب. لرزیدن کرد شروع گوشیم

 .نگرانی از مردم؟ نمیدی جواب رو گوشیت چرا کجایی -
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 .نشدم متوجه بود ویبره رو گوشیم ببخشید -

 ؟کجایی -

 .بهترم خیلی خوبه حالم، نباشید نگران جااون برم خواممی روشنکم خونه نزدیک -

 .دنبالت بیاد بابا بگو بیای خواستی. شکر خدارو -

 .ببینم تا باشه -

 خونه وارد وقتی. شد باز و کرد تیکی در. داد جواب تا کشید طول ثانیه چند. زدم رو شونخونه در زنگ

 کرد تعجب دیدنم از روشنک، شدم

 ؟شد روشن تونجمال به چشممون ما زده طرف کدوم از آفتاب. سالم -

 :گفتم و زدم خسته لبخند یه

 .بزنم بهتون سری یه گفتم شدممی رد اینجاها از. ببخشید -

 .باش هنداشت رو قبل خونه تمیزی توقع داریه بچه خونه! نکنی سکته باشم گفته االن از ولی؛ تو بیا -

 .ندارم هم توقع نداره اشکال-

 حالت به دید رو من متعجب نگاه وقتی روشنک! اومده ریشتری ده زلزله انگار! ابوالفظل یا. شدم خونه وارد

 :گفت و برگردوند رو روش و کرد غنچه رو لباش قهر

 .نیای سرزده خواستیمی هست که همینه دوما. نکن سکته گفتم اوال -
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 بادیدن االن بودم نزده هم خالی و خشک لبخند یه که روز سه دو این تو. خندیدم دل ته از. خندیدم

 ندهخ باعث که خندیدن کلی از بعد. کنم جمع رو خودم تونستمنمی خنده از روشنک خونه بازار آشفته

 :گفتم بود لبم رو که خندی ته با و شدم آروم بود شده هم روشنک

 !این شده بچه وجود با زندگیت وضع االن! داشتی وسواس و بودی حساس قدراین تمیزی رو که تو -

 :گفت و خندید

 !ندیدی رو کثیفیاش، کردم جورش و جمع یکم هولکی هول زدی زنگ تا -

 :شد گرد تعجب از چشمام

 !دونهمی خدا رو بوده طوریچه موقعاون وای -

 :گفت و کرد مبل به اشاره

 .بشین -

 ونشتلفون موقع همون. نشستم و پایین ریختم رو مبل روی عروسکای. دادم تکون تاسف روی از سری

 نکمروش. کنم آرومش تا شیما سمت رفتم من. شد بیدار هم روشنک بچه تلفن صدای از. اومد در صدا به

. شد آروم کمی دادم تکونش و کردم بلندش. کردمی گریه و بود باز دهنش شیما. داد جواب رو تلفن

 خونه آشپز من بر داد ای. کنم درست شیر براش تا خونه آشپز تو رفتم بود بغلم بچه که طورهمون

 رهدوبا خونه آشپز تو از. شیما دهن گذاشتم و کردم درست دستی یه رو شیر! بود بدتر هال از اوضاعش

 دوباره و خورد رو شیرش شیما اتاق تو رفتم! میزد حرف تلفن با داشت هنوز کردم روشنک به نگاهی

 من الهی! خورهمی شیر داره هنوز انگار که دادمی تکون جوری خواب توی رو کوچولوش لبای. برد خوابش
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 به و خوابوندمش تخت روی؟ خوابتند تو هافرشته؟ بینیمی خواب داری چی! برم نازت لبخند اون قربون

 :گفت خط پشت فرد به مستاصل و پریده روشنک رنگ دیدم. برگشتم هال

 .شیممی حالخوش چشم روی تونقدم -

 :گفت کرد خداحافظی اینکه بعداز

 .مونخونه میاد مهمون دیگه ساعت یه تا -

 :گفتیم دوتایی یهو. چرخیدن کردیم شروع خودمون دور دو هر و شدم هول منم چرا دونمنمی

 !خونه وای -

 حتاسترا خواستممی و بودم خسته مثال که منی حتی؛ کردن جمع به کردیم شروع فشفشه مثل دو هر

 :گفتم شد تموم هال وقتی! کنم

 .بده انجام داری ایدیگه کار اگه هم تو کنممی آماده چایی و میوه من -

 :گفت رو چونش زیر گذاشت رو دستش

 اِم... دیگه کار -

 :گفت و زد فریادی

 !کثیفه خیلی توالت، توالت -

 روشنک. شد تموم خونه آشپز تو کارم بالخره. گرفت مخنده رفتارش از. برد یورش توالت سمت وبه

 :نشست مبل روی اومد نالون و خسته
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 !شد تمیز مونخونه هفته یه بعداز آخیش -

 ؟!کنیمی زندگی جوریاین داری تو اسهفته یک یعنی -

 بولدوزر نعی باشه بیدار وقتی، خوابه که نکن نگاه رو االن. گیرهمی رو وقتم تموم شیما؟ کنم کارچی خب -

 .کنهمی خراب و ریزهمی بهم رو چیز همه

 ؟بیان قراره کیا حاال -

 .اینا مخاله -

 .برم من؟ نداری کاری خوب. آهان -

 نمیاد شب نه ساعت تا آرشامم. کنم داری مهمون بخوام شیما وجود با سختمه واقعا من بشین! نه -

 !تنهام دست

 .کنی گریه خوادنمی باشه خوب خیلی... نچ... آخه -

 رو منظورش. کرد وضعش و سر به نگاهی روشنک. شد دوخته در به موننگاه دو هر. شد بلند در صدای

 رو چادرم سریع. کنه عوض رو لباسش تا اتاق تو رفت روشنکم. دادم جواب و آیفون سمت رفتم. فهمیدم

 اشون همه به. داخل اومدند شخاله پسر و شخاله دختر و خالش. کردم باز رو واحد در و کردم سرم

 احوال سالم و بیرون اومد اتاق از روشنکم نشستیم هم دور همه وقتی. گفتم آمد خوش و دادم سالم

 :گفت بعد. کرد پرسی

 .مانی خاله پسر و نازنین خاله دختر، پریناز خاله هم ایشون و دوستم مهتاب ایشون کنممی معرفی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 370 

 بود سبزه کمی. داشت رو سالی هشت چهل حدود روشنک خاله. زدم لبخندی و کردم بهشون نگاهی

 ساتن روسری زیر از اششده رنگ موهای. بود جذاب چشماش مشکی رنگ. داشت خماری چشمای

 لباساش کمی. مشکی کلفت ساپورت یه و بود قرمزتنش خطای با مشکی پانچوی یه. بود بیرون آبرنگیش

 و بود سبزه مادرش مثل. بود عملی دماغش و میزد ساله بیست حدودا نازنین! بود جلف سنش برای

 به تیوق چرا دونمنمی! بود شده سفید صورتش که بود زده کننده سفید قدراین اما؛ داشت خماری چشمای

 باعث ینا! شه سفید تا مالیده کُشته صورتش روی بنایی ماله با کردممی احساس کردممی نگاه صورتش

 گلیسیشان یقه و بود باسنش روی تا بلندیش بود پوشیده پیرهن یه. بود سخت کنترلش و میشد خندم

 با که ادیتض و! جیغ قرمز سوتین یه. میدیدم رو سوتینش راحتی به میشد خم کمی وقتی! بود باز خیلی

 به ور پاش رون جور بد که مشکی کش کرپ شلوار ویه! بود چشم تو خیلی داشت پیرهنش سفید رنگ

 ور سی - هشت و بیست حدودا نیما اما و! گذاشته نمایش به رو اندامش راحت چه. بود گذاشته نمایش

 خرمایی موهای. داشت رنگی خوش آبی چشمای و بود سفید خواهرش رو مادر خالف بر. خوردمی بهش

 یه! بود ساده پسر این بودند جلف مادر و خواهر این چه هر. بود شده شونه زیبایی طرز به که روشن

 نگت قدراون نه و بود گشاد قدراون نه که شلواری. ایسورمه جین شلوار یه با بود تش روشن آبی پیرهن

 :گفتم خالش روبه. باشه مشخص اندامش همه که

 !خرسندم آشناییتون از -

 : گفت زدو لبخندی خالش

 .طورهمین هم ما-

 ؟کجاست شوهرتون خاله: روشنک

 .بیاره بار تهران رفته -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 371 

 :گفت کردو من به رو روش بعد

 .داره فروشی لباس مغازه شوهرم آخه -

 .باشند موفق. آهان -

 .ممنون -

 خونه زآشپ تو رفتم ببخشید یه با هم من و شیما اتاق سمت رفت روشنک. شد بلند شیما گریه صدای

 هشونب رو چایی. بودند برداشته رو شونروسری نازنین و پریناز. پذیرایی تو برگشتم و ریختم چایی

 .دمکشون خونه آشپز به رو روشنک ایبهانه به که بود گذشته مهمونا اومدن از ساعتی یک. کردم تعارف

 .مونندمی شام برای کنم فکر روشنک -

 .کنیم کم رو زحمت باید دیگه گفت نیما به مخاله نه -

 ؟گفتی چی تو -

 .هیچی -

 .کنی تعارفشون داره انتظار موقع یه! که واقعا -

 ؟!نه -

 !بله -

 :گفت مستاصل روشنک

 ؟کنم کارچی حاال -
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 که ندبر خواستند واقعا اگه بمونند کن تعارفشون زدند رفتن از حرف دوباره اگه پیششون برو ببین-

 ببینم. کنمب تونممی چیکار ببینم من تا بده اطالع من به کردن سرفه با بمونند خواستند اگه اما؛ فیهاالمراد

 ؟داری که چیزمیز

 :گفت ناراحتی با

 .نه وای -

 ؟چیزی گوشتی مرغی؟! نداری یخچال تو هیچی -

 .میشه نفر سه واسه فقط هم مرغ کمه که داریم بسته یه فقط گوشت -

 .داری مرغ قدرچه ببینم بذار -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی یه. بیرون آورد فریزر از رو بسته

 .کرد درست میشه مرغ با پلو زرشک -

 !کمه مرغش -

 ؟داری که زعفرون و زرشک. نشه متوجه کسی که کنممی درست برات جوری! من به بسپرش نترس -

 .هست زرشک هم فریزر تو، زعفرونه اولیه کشو تو آره -

 .بده اطالع بهم و کن کشی زبون زیر برو تو خوب خیلی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 373 

 پختن به کردم شروع و کردم آماده رو مواد. کرد ایسرفه روشنک دیدم که کشید طول ایدقیقه ده حدود

. ومدا هم آرشام که بود دقیقه چهل و هشت ساعت. کنم درستش ممکن نحو بهترین به کردم سعی. شام

 :گفت. کرد تشکر ازم و خونه آشپز تو اومد آرشام که کردممی آماده رو میز وسایل داشتم

 .دادیم زحمت هم شما به امروز ممنون -

 :گفتم خجالت با

 .وقتاس جوراین برای دوستی باالخره؟ حرفیه چه این بابا نه -

 کردن جور و جمع تو مهمونا رفتن بعداز. کردند می تعریف همه ولی، نفهمیدم چیزی غذا مزه از که خودم

 :گفت روشنک کارها شدن تموم بعداز. کردم کمک روشنک به خونه

 .کنم کار هیچ تونستم نمی تنها دست من وگرنه؛ رسوند رو تو خدا امروز وای -

 .کنممی خواهش -

 .دنبالم بیاد بابا زدم زنگ

 رسونمتونمی خودم خانوم مهتاب: آرشام

 .کنید استراحت بهتره ایدخسته شما ممنون -

 .بکنم براتون تونممی که کاریه کمترین. کردید کمک ما به خیلی امروز شما؟ حرفیه چه این نه -

 .برسند االناست دیگه میاند گفتن پدرم. بوده وظیفه ممنون -

 :گفتم خودم با. کرد رضایت احساس دیدنم با مامان. خونه برگشتیم باهم و اومد بابا
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 روم سرو از خستگی اینکه وجود با امروز که بوده داغون چهرم قدرچه ناراحتی از روزه سه دو این تو -

 !زنهمی رضایت لبخند مامان ریزهمی

 کرد حلقه شونم دور رو دستش و ایستاد کنارم اومد بابا

 .نکن حبس اتاقت تو رو خودت دیگه لطفا مهتابم -

 شده ناراحت داره غصه دخترش کهاین از قدرچه من خیالبی بابای. شدم داغون بابا جمله این با قدرچه

 قدرینا خوابم رخت تو رفتم وقتی. بزنم لبخند کردم سعی، نشست گلوم تو بغض. میاره روم به داره که

 .برد خوابم و نکردم پیدا کردن فکر فرصت که بودم خسته

*** 

 بود روشنک. خورد زنگ گوشیم دیدم که بود عصر هاینزدیک. شد خوشحال دیدنم از ژیال. رفتم آتلیه به

 :وگفت کرد تشکر ازم دیروز بابت کلی. کرد پرسی احوال و سالم شادی صدای با روشنک. دادم جواب

 .کردند تعریف و بود اومده خوششون اینا مخاله قدرچه دونینمی! بود شده خوشمزه غذات خیلی -

 :گفت تمجید و تعریف مقدار یه بعداز

 .دارم واست خبر یه مهتاب -

 ؟خبری چه -

 .اومده خوشش تو از نیما -

 :گفتم تعجب با
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 ؟چی -

 ؟نظرت، کنه خواستگاری ازت خوادمی و اومده خوشش تو از نیما میگم -

 جلف اونا مثل شدنمم چادری از قبل من؟ خورهمی اونا خونواده به من چی آخه! نیست کردنی باور اصال

 :گفتم بلند رو آخرم سوال اختیاربی؟ دیده من تو چی این آخه. نیستیم جلفی خونواده اصال. نبودم

 ؟اومده خوشش که دیده من تو چی تخاله پسر آخه -

 ! نجابت -

 ؟چی یعنی -

 از نیما فتگ نیست زندگیت تو کسی شد مطمئن وقتی؛ کرد سؤال تو از زد زنگ صبح امخاله بابا! بابا ای -

 ؟نظرت حاال. بگم بهت خواست من از. اومده خوشش دوستت

 .خورمنمی اتخاله خونواده به که من آخه -

 یباش فهمیده ظاهرشم از رو این دیروز کنم فکر! داره فرق خدا بنده نیما؟ داری اینا امخاله با چیکار تو -

 ؟چرا -

 تو جیک و فابریکن رفیق نزدیکن بهم سنی نظر از چون. مذهبیه اونم آخه. رفته آخریش عمو به نیما -

 ندمذهبی آخریه پسر و بزرگه پسر. همند مثل دو به دو که پسرن تا چهار مخاله شوهر خونواده اصال! جیک

 .راحتند هم هاوسطی پسر تا دو و

 ؟نداره عمه -
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 این اصال. طرفن همون از بیاد باد طرف هر از! طرفین کدوم نیست معلوم اونا که داره عمه تا سه چرا -

 !بیاد بذار! حیفه، خوبیه پسر خدا به. رفته پدریش خونواده به شکلشم نیما

 .کنم مشورت بابام و مامان با بذار. نبود بدی پسر که ظاهرش. دونمنمی -

 .پرسممی ازت رو نتیجه زنممی زنگ دیگه ساعت یک خوب خیلی -

 .بزن زنگ شب! میدی وقت قدراین نچایی -

 !فعال خفه -

 :گفتم ژیال به رو. کرد قطع رو گوشی

 .ما رفیق از اینم -

*** 

 .بودند راضی کامال اونا. کردم صحبت درموردش بابا و مامان با شب

 .تحقیق میرم خودم خوبیه پسر دیدی اگه: بابا

 : گفتم بابا و مامان روبه

 ...ام... چیز یه فقط-

 ؟چی: مامان
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 خواممی. کنم صحبت تنها پسره با اول خواممی. بشه تکرار قبلی اتفاق و مونخونه بیاد ندارم دوست -

 ذارهب رو پاش من وضعیت قبول با کرد قبول اونم و گفتم براش رو جریان و بود جور من با شرایطش اگه

 .خونه این تو

 همب بود چشماش تو که اشکی ته با و باال آورد رو سرش بعد. کرد فکر کمی و زیر انداخت رو سرش بابا

 :گفت و کردم بغض. لرزید دلم چشماش دیدن با. کرد نگاه

 .راضیم ماهم بدونی صالح خودت طور هر دخترم باشه -

 .کرد تصدیق رو بابا حرف و کرد پاک رو اشکاش انگشتاش با مامان

 :گفت. گفتم بهش رو حرفام زد زنگ روشنک شب

 ؟بذارید قرار چیزی شاپی کافی پارکی تو خوایمی -

 .آتلیه بیاد هشت ساعت شب فردا بگو نه -

 .راحتی طور هر باشه -

*** 

 اشباه طورچه که کردممی فکر این به. رفتند و ژیال دنبال اومد سامان که بود دقیقه سی و هفت ساعت

 واستمخ. شدم متنفر خودم از و افتادم ارشیا یاد دوباره بود اومده سراغم به که استرسی با. کنم صحبت

 به بایدن من نه. کردم منحرف و فکرم سریع افتادم شهاب یاد. نچرخید زبونم ولی؛ ارشیا تو به لعنت بگم

 رو صداش که بودم ور غوطه افکارم تو. ببرم بیراهه به رو افکارم کردم سعی. غلطه این، کنم فکر شهاب

 :شنیدم
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 .خانوم مهتاب سالم -

 گل شاخه یه. دوخت خوش جین یه و بود پوشیده اسپرت پیراهن یه. کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

 .گرفت طرفم به که بود دستش هم قرمز رز

 .بشینید بفرمایید؛ سالم -

 که این تا بود سکوت مونبین. بگم باید چی دونستمنمی. گرفتم ازش رو گل شاخه و کردم دراز رو دستم

 معرفی رو خودم اون مثل منم... و گفت عالیقش از؛ کرد معرفی رو خودش. شکست رو سکوت نیما خود

 نیما مدید شد تموم بحثمون وقتی. گفتیم موفقه ازدواج یه الزمه که چیزایی از. گفتم عالیقم از و کردم

 زدن رفح دوباره. کنم فکر نیما به کنهمی حکم عقل ولی؛ ایهدیگه جای دلم درسته. مناسبیه کیس واقعا

. بود دهش بد حالم واقعا. گفتم نیما به رو چیز همه بود صدام تو و دستام تو که لرزشی با. شد سخت برام

 کردم نگاه نیما به. شدم آروم کمی آب خوردن با. داد دستم به و ریخت آب لیوان تو میز روی پارچ از

. کنهمی فکر داره و شده خیره نامعلوم نقطه یه به دیدم کردم نگاهش وقتی. بودم العملش عکس منتظر

 :گفت کنممی نگاش دارم شد متوجه وقتی

 لکیا روشنک که دونممی خوب رو این. آلیدایده دختر یه من برای لحاظ هر از شما خانوم مهتاب ببینید -

 ...ولی؛ دارید شما رو دارم توقع آیندم همسر از من که رو چیزی هر. کنهنمی تعریف کسی از

 :داد ادامه و انداخت زیر رو سرش

 دختر یه ماش من نظر از. کنممی صحبت رک شما با کهاین از ببخشید. نیست کوچکی مشکل تونمشکل -

 خترد کهاین... بگم طورچه... مآینده همسر اینکه هضم... ولی؛ ندارید ماجرا این تو تقصیری هیچ و پاکید
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 رفک درموردش دارم دوست زیاده شما هایخوبی چون ولی؛ میگم رو این که متاسفم. سخته برام نباشه

 ؟بکنم رو فکرام باره این در دیدمی که اجازه. بیام کنار باهاش بتونم شاید تا کنم

 حسینی و راست همین واسه؛ بزنم کلک مقابلم طرف به ندارم دوست من. میدم شما به رو حق من -

. باشید نداشته دوست رو شرایطم و نخواید رو من اگه میدم حق شما به من. گفتم بهتون رو واقعیت

 .نداره اشکالی هیچ هم نه که اگر کنید فکر تونیدمی

 کرف درموردتون تا میدم رو اجازه این خودم به اومده خوشم ازتون بیشتر، تونگویی راست همین واسه -

 .کنم

 :گفت و کرد مکث کمی

 !اجازه با؛ کنممی زحمت رفع من فعال -

 .خداحافظ کنممی خواهش -

 

 دوازدهم فصل

 :داد وابج بوق چند بعداز گرفتم رو شیرین شماره. بزنم حرف کسی با داشتم دوست. بودم عصبی و کالفه

 سالم -

 ؟خوبه کوچولو هستی؟ خوبه شوهرت؟ خوبی شیرین سالم -

 :گفت خنده با شیرین
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 ؟طوریدچه شما خوبیم همه بله! گرفتی رگبار -

! خدا ای. شد آشوب دلم. اومدمی شهاب و هستی هایخنده صدای خط طرف اون از! شانس این به لعنت

 :گفتم و کردم جمع و فکرم زور به؟ کنم فراموشش نمیشه چرا

 ؟داری رو وقتش، بزنم حرف باهات دارم نیاز، شیرین راستش... خوبم -

 !بگو البته -

 ؟شناسیمی که رو دوستم روشنک -

 ؟خب -

 مونخونه بیان نکردم قبول من و اومده خوشش من از نیما که گفتم و کردم تعریف واسش رو جریان

 ؟تونخونه بیاد نکردی قبول چرا -

 عیتواق شنیدن با هم این ترسیدممی. داشتم رو تکرارش ترس واقعا، قبلی خواستگار اتفاق با خوب -

. اومد بدم خودم از، شدم خُرد واقعا قبلی دفعه. ببینم رو مادرم پدرو شدن تحقیر ندارم دوست. کنه توهین

 قراره اگه خواممی. ببینم رو شونکشیدن عذاب ندارم دوست و کشید عذاب خیلی بیچارم مامان

 .نشن اذیت خانوادم این از بیشتر تا بذاره پا دونسته بذاره خونه اون تو پا خواستگار

 !گوشی لحظه یه. کردی درستی کار تو! توئه با حق -

 :اومد شیرین صدای

 !گرفت اشسکسکه نخندون رو بچه این قدراین شهاب -
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 :اومد دور از شهاب صدای

 !ترسیمی قدرچه! توهم خب -

 :گفت الویی شیرین

 ؟اومد پسره خب -

 .رفته میشه ربعی یک یه آره -

 ؟نتیجه -

. بود گرفته اوج هستی و شهاب صدای. کردم بازگو رو شد بدل و رد نیما و من بین که حرفایی تمام

 :گفت شهاب به رو تشر با و گفت الویی عصبانی شیرین. بشنوم خوبی به رو شیرین صدای ذاشتنمی

 ؟نه یا بزنم حرف مهتاب با کلوم دو ذاریمی -

 :داد مهادا و گفت الویی شیرین باز. اومد شهاب گفتن ببخشید صدای بعد و شد برقرار سکوت لحظه یه

 .خانوم عروس افتادیم رو شیرینی دفعهاین کنم فکر پس -

 .نکنم فکر -

 ؟!شد ناراحت دستم از نکنه؟! رفت شهاب دفعه یه چرا نچ؟ شهاب... شهاب! گوشی لحظه یه -

 .زدم زنگ موقع بد شد من تقصیر شیرین وای -

 یه راچ دونمنمی. نبود رنج زود جوراین وقتهیچ. شد ناراحت من از کنم فکر! نیست تو تقصیر بابا نه -

 !شد طوراین دفعه
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 شهاب حرف باید باز زنممی حرف خواستگارم از دارم که حاال چرا؟ میشه خالصه شهاب به چیز همه چرا

 دست شهاب فکر چرا، من خدای وای! اومد بدم خودم از! عَه اَههَ. کنم فکر شهاب به نباید من؟ وسط بیاد

 :اومدم خودم به شیرین صدای با؟ نکنم فکر بهش تونمنمی چرا؟ دارهنمی بر سرم از

 ؟کنینمی فکر چرا گفتیمی داشتی -

 .باشه نه جوابش که فهموندمی بهم گفتنش حالت آخه -

 .بود مثبت دیدی موقع یه خوب -

 !دونمنمی -

 زده وت به که حرفایی با و کنیمی تعریف ازش تو که طوراین. بود منفی تو به جوابش اگه مهتاب ولی -

 .بره بندازیم بهش رو هستی تا کن معرفی بهش رو من دختر نخواست رو تو اگه. آقاست خیلی که معلومه

 :گفتم. افتادم خنده به منم شیرین خنده با، خنده زیر زد بلند خودش

 ؟کنم چیکار حاال شیرین -

 .نیومده زمین به که آسمون نکرد هم قبول اگه المراد فبها که کرد قبول اگه هیچی -

 ببوس رو هستی من طرف از. شدم برادرت رنجش باعث که ببخشید! دادی گوش حرفام به که ممنون -

 .خداحافظ

 .خداحافظ. نشدی برادرم رنجش باعث تو -

 هب طرفم یه از. اونه گرو قلبم که کردممی فکر شهاب به یکم. چرخیدممی خودم دور کنده سر مرغ مثل

 هم رفیط از. کشید گند به رو زندگیم که ارشیا به طرفی از و الیه وایده جذاب و اخالق با پسر واقعا که نیما
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 وابج رو تلفن. اومدم خودم به گوشی صدای با. بودم زندگیم کشیدن گند به اصلی باعث که خودم به

 :دادم

 .مامان سالم -

 ؟شد چی؟ خبر چه؟  خوبی مهتاب سالم -

 ؟دنبالم بیاد تونهمی بابا. میدم توضیح خونه میام خوبم -

 ستشد شده خراب ماشینش! اسمغازه تو هنوز. زدممی حرف تلفنی بابات با بزنم زنگ بهت کهاین قبل -

 .خونه میاد دور گفت بنده بهش

 .خونه میام تاکسی با خوب خیلی -

 . نشی ماشینی هر سوار و هست کم تاکسی، میاد بارون باش مواظب -

؛ اختماند بیرون به نگاه یه! کرد باریدن به شروع بارون کی نشدم متوجه که بودم افکارم درگیر قدراین

 !بارید می بارون داشت واقعا

 !فعال چشم روی. چشم -

 .اومدم بیرون عکاسی از و کردم سرم رو چادرم، برداشتم لباسی چوب از رو کیفم. کردم قطع رو تماس

 یشترب بارون شدت دفعه هر. بگیرم تاکسی تا رفتم تاکسی ایستگاه به هاقفل از شدن مطمئن از بعد

. هپیاد عابر و ماشین از عاری، بود خلوت خلوت خیابون. بودم کرده فرو امیقه تو رو سرم سرما از. میشد

 بهم داشت که خورد گوشم به ماشینی ضبط بلند صدای. سرعت با اونم میشد رد ماشین یه توک و تک

 رو نم کسی تا رو پیاده تو برم بهتره گفتم خودم با. گرفت رو وجودم همه ترس لحظه یه. میشد نزدیک
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 اون بالدن به و شنیدم سرم پشت از رو ماشینی ترمز صدای که بود نرسیده رو پیاده به پام هنوز. نبینه

 :گفت که پسری صدای

 .رسونیمتمی؟ بری خوایمی کجا کوچولو خانوم -

! مشغولم فکر این به لعنت؟ خونه برم راحت تا بزنم زنگ تلفنی تاکسی به نبود حواسم چرا! من به لعنت

 مداو ماشین در صدای. رفتن سمت یه از کردم شروع شدم که رو پیاده وارد. کنم نگاه برنگشتم حتی

 رسیدهت واقعا، شنیدم سرم پشت از رو قدماشون صدای. شدند پیاده ماشین از کسانی یا کسی بود معلوم

 :بود تربم صداش آخه بود شونیکی اون انگار، اومد صدا باز. بودم

 گذرهنمی بد بهت باشی ما با -

 کشیده سر پشت از چادرم کردم احساس، کردم زیاد رو قدمام سرعت. کرد که ایکریه خنده صدای و

 فرار رایب راهی دنبال چشم با. بودند کرده محاصرم. ایستاد جلوم دوید یکیشون که کنم فرار خواستم. شد

 جون هر با باید. بود نشسته فرمون پشت که بود هم دیگه نفر یه، شونماشین به افتاد چشمم. بودم

 تا! اطلب خیال زهی ولی؛ کرد فرار سمت این از بشه شاید. بود الغرتر اونا از یکی. کردممی فرار بود کندنی

 رو من شوندوتایی. گرفت رو بازوم یکی اون اومد هم یکی اون و گرفت رو بازوم شم رد کنارش از اومدم

؟ زمبری سرم تو خاکی چه حاال خدا ای. شم خالص شونچنگ از تا کردممی تقال من و بودند گرفته زور به

 معلوم بارون اون تو ولی؛ بود اشک خیس صورتم. بود شده خیس حسابی و زمین رو بود افتاده چادرم

 هب رو من و خندیدنمی فقط جوام در کردممی شونالتماس هرچی. کردن شونالتماس کردم شروع. نبود

 رو اونا کردممی سعی زدن پا و دست با. کردممی صدا وجودم همه با رو خدا. دادندمی هول ماشین سمت

 رفتگ بغل رو من تقریبا شونیکی. کردممی رو فکرش که بودند چیزی از ترسمج خیلی. کنم دور خودم از

 از تدس کردممی التماس چه هر؛ ببره رو من نتونه تا کردممی تقال خیلی. کشوندمی ماشین سمت به و
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 ور یکی این طاقت دیگه دونستممی. دونستممی شده تمام رو خودم دیگه. بود فایدهبی بردارند سرم

 رنو که بودم تکاپو تو! کشممی خدا به. کشممی رو خودم من. کشممی رو خودم بمونم زنده اگه. ندارم

 :گفت اونا از یکی. شد دیده پلیس ماشین گردان

 !پلیس -

 پشت. شدند دور جااون از سرعت با و کردند فرار دنبالش به هم یکی اون. کرد فرار ماشین سمت به و

 بود روخود ایران تعمیرات شرکت از ماشین یه! نبود پلیس اصال. شد نزدیک گردون چراغ ماشین اونا سر

 دبلن صدای با. شدم ولو خیس زمین رو. بود کرده کمک من به آگاه ناخود ولی؛ بود ندیده رو ما اصال که

 !خدا! مچکرم خدایا. کردن گریه کردم شروع

. زیدملرمی. بگیره رعشه بهم بود شده باعث لباسم خیسی و ترس و استرس. بود شده خیس بدنم همه

 خیلی. خورد گوشم به وحشتناکی ترمز صدای یهو. نداشتم رو کاری هیچ توان و لرزیدممی خودم به

 ماشین نور و بود کتاری هوا؟ کیه ببینم تا برگشتم اختیاربی؟ برگشتند نبوده پلیس فهمیدن نکنه. ترسیدم

 شد نزدیکم .نیستند اونا که شد راحت خیالم. نفره یه فهمیدم فقط؟ کیه بدم تشخیص نتونستم. چشم تو

 .شنوهمی رو دندونام صدای بودم مطمئن که طوری لرزیدممی. زد زانو کنارم و

 ؟خوبه حالتون خانوم -

 !سردمه... سردَ... سَ -

 با و ستنش پیشونیش روی اخم. کرد تعجب اونم کردم تعجب دیدنش از. ببینمش تونستم و روم شد خم

 !کرد نگام نگرانی

 ؟افتاده اتفاقی؟ ریختین این شما چرا خانوم مهتاب -
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 رو نم تا کرد نگاه بهم برگشت لحظه یه. اومد لبام روی لبخندی خوشحالی فرط از نگرانمه دیدم وقتی

 .شد محو لبام رو از لبخند.  کرد اخم دید

 ...خواستندمی... بودند... بو نفر سه... سه -

 .نشستم تا کرد کمک. شد گرفته سر از دوباره اشکام. شد حرفم ادامه از مانع گلوم تو بغض

 !ترسیدم... کردند فرار پلیسه... کردند فکر اومد خودرو... امداد ماشین -

 متس کرد پرت شدت به رو من. میزد قرمزی به خشم زور از صورتش و شد ترغلیظ پیشونیش روی اخم

 زمانهم و بهش بودم دوخته و نگاهم. بگیره درد کمرم شد باعث کردنش پرت. ایستاد خودش و دیگه

 با. کردمی نگاه بهم زیاد خیلی عصبانیت با. جویدن کرد شروع رو لبش گوشه. کرد رو کار همین هم اون

 در سالم جون بتونم عمرا یکی این خشم دست از اومدم بیرون سالم تا سه اون دست از اگه گفتم خودم

 و ندک رو شاخه اون عصبانیت با! ابروش تو خورد ندید رو شاخه. برداشت قدم ماشینش سمت به. ببرم

 :گفتم گرفتم طرفش به و آوردم در مانتوم جیب از دستمال یه لرزون دستای با. زمین روی کرد پرت

 !خونیه صورتت بگیر -

 :غرید لب زیر و بیرون کشید دستم از رو دستمال عصبانیت با گشت بر

 ؟کنیمی غلطی چه جااین تنها شب وقت این -

 ...من خب -

 :گفت و پرید حرفم بین

 ؟هان؟ بشه سبز باید تو جلوی مزاحمه هرچی چرا وگرنه؛ خارهمی دندت خودت تو کنم فکر اصال -
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 اون سکوت سیلی صدای. شد بسته چشمام و پرید باال هامشونه ترس از که گفت فریاد با رو هان کلمه

 بهش رو خودم و شدم بلند زمین رو از طوریچه. چرخید سیلی مسیر طرف به صورتش، کرد پر رو فضا

 و میشدن قطع لحظه یه لعنتی اشکای. باشم زده گوشش توی محکم قدراین نمیشد باورم اصال؟! رسوندم

 ودمب عاشقش که شهابی، شهاب زبون از ولی؛ بودم شنیده زیاد هاکنایه و طعنه این از. بود صورتم روی

 رمس خیس خیسِ و داشتم برش زمین رو از رفتم چادرم طرف به عصبانیت با. بود سنگین برام واقعا

 باشم هداشت مقصدی کهاین بدون فقط؛ بردارم رو کیفم برنگشتم حتی. کنم نگاهش برنگشتم. کردم

 ورد اونجا از داشتم دوست. داشتممی بر گام داشتم که ضعفی یهمه با. کردم برداشتن گام به شروع

 ازش یگهد. بودم نداده جوابی فریاداش صدای به. رفتممی راه داشتم که بود ایدقیقه پنج. کنم فرار، باشم

 :شهاب صدای بعد و اومد شد متوقف که ماشینی صدای! من شانس از اینم هه. نبود خبری

 .شید سوار خانوم مهتاب -

 فریاد با. دادم ادامه راهم به و ندادم محلش باز اما؛ شدم حالخوش حضورش از قلبم ته از که این با

 :گفت

 .شو سوار میگم توام با -

 سر پشت از رو صداش. اومد طرفم به شده پیاده فهمیدم ماشین در صدای از. ندادم رو جوابش باز

 شنیدم

 !شو سوار -

 با. برگردوند خودش طرف به منرو و انداخت چنگ رو بازوم محکم سر پشت از اسفایدهبی دید وقتی

 :گفت خشم
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 .شی سوار بهتره -

 پرت رو من و کرد باز رو شاگرد سمت در. کشوند ماشین سمت به رو من کنه رها رو بازوم کهاین بدون

 قدراین که شهابی. بکنم مقاومتی هیچ نتونستم که بودم شده شوکه کارش از قدراین! ماشین توی کرد

 دش سوار! بود کرده ماشینم سوار زور به و بود گرفته رو من بازوی االن بود حساس نامحرمی و محرم روی

 نیدمش رو گوشیم صدای. کردمی رانندگی سرعت با گاز رو گذاشت رو پا. کوفت بهم رو ماشین در لج با و

 زمین ویر از رو کیفم بیچاره. عقبه صندلی رو کیفم دیدم کردم نگاه برگشتم. اومدمی عقب صندلی از که

 و نبود خوب حالم اصال ولی؛ شده نگران خیلی بیچاره! بود مامان حتما. آورده خودش با برداشته

 دهش سوار که ایلحظه از. ترسیدم خیلی، بود زیاد بارون اون تو سرعتش. بدم رو جوابش تونستمنمی

 خیابون کنار به رو ماشین، زد راهنما. کردممی نگاه بیرون به فقط؛ بودم نکرده سمتش به هم نگاه یه بودم

 از بودم منتظرت قدیمی آهنگ. کرد روشنش و ضبط سمت رفت دستش. شد متوقف و کرد هدایت

 شماشچ. داد بیرون صدا با رو نفسش و داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش. شد پخش رفیعی داریوش

 :گفت و بست رو

 .خواممی معذرت -

 :گفت و کرد باز رو چشماش. بودم کرده سکوت. بود شکسته رو ماشین سکوت آهنگ صدای

 ؟نرفتید خونه چرا بپرسم میشه -

 . بودید شونخونه گفتمی شیرین -

 می حبتص باشیرین وقتی ولی؛ داشتید خواستگار فهمیدم شنیدم رو شیرین حرفای... راستش، درسته -

 ؟بودید جااون هنوز چرا پس؛ بود رفته خاستگارتون کردید
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 .بیاد تونهنمی شده خراب ماشینش گفت مامان بعد دنبالم بیاد بودم بابام منتظر -

 :کرد سکوت کمی

 چی نفهمیدم کردم داغ لحظه یه. نبود خودم دست زدم که حرفایی واقعا. خواممی معذرت ازتون بازم -

 .گفتم

 :کرد نگاه سمتم به

 .ببخشید رو من -

 ؟آوردید در جااون از سر طورچه، بودید شیرین خونه که شما -

 :شد پخش آهنگ بین خواننده صدای

 بودم منتظرت تنها گلستان به شب

 پیمودم تو هجر از ناکامی باده

 . بودم منتظرت، بودم منتظرت

 .نفهمیدم رو خودم حال دیگه خانوم عروس مبارکه... گفت... گفت بهتون شیرین... وقتی -

 ؟میگه جدی یا کنهمی مسخره رو من داره. کردم نگاه بهش تعجب با

 نیاسودم تو بی من فرسا جان شب آن

 ،فرسودم و شب آن، غم از پیر شدم که و
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 .بودم منتظرت، بودم منتظرت

 : داد ادامه

 نمدونمی. امآتلیه جلوی دیدم اومدم خودم به یهو. چرخیدممی خیابونا تو هدفبی و شدم ماشین سوار -

 وقتی ولی؛ کشیده دراز زمین رو نفر یه دیدم فقط؛ شمایید دونستمنمی البته؛ شدم شما متوجه شد چی

 .اومدمی بند داشت نفسم شمایید دیدم

 ؟!واقعیته حرفا این؟ نیستم خواب؟ نمردم من خدایا! بود شهاب دهن از حرفا این یا خدا. کرد سکوت

 گاه سحر به تا ره به دیده شب همه بودم

 راه از آمدی زنان خنده پری چو ناگه

 آمد سر به هاغم

 بزدودم دل از دوران غم زنگ

 . بودم منتظرت، بودم منتظرت

 :داد ادامه باز

 !دارم دوستش، حساسم روش، دارم غیرت خیلی بهش که کسیه دیدم -

 ؟بیدارم واقعا خدایا! جنبهبی که منم قلب این. بگیره رو من یکی خدا ای

 ،شیدا و شاد، هاگل پیش

 .موزونت قامت آن خرامیدمی
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 ؟بخشیدمی رو من، پشیمونم چی مثل زدم بهتون که حرفایی بابت -

 .بودم کرده هنگ واقعا. مثبت نشانه به کردم پایین و باال دوباره رو سرم

 مفتونت شده من جان و دل از تو دیده، دوران فتنه

 بودم تو مفتون، جنون و عشق آن در

 سرودم تو بشنو، من دل از اکنون

 .بودم منتظرت، بودم منتظرت،  بودم منتظرت، بودم منتظرت

 :گفت و کشید عمیق نفس یه و پایین انداخت رو سرش. کرد خاموش رو ضبط. شد تموم آهنگ

 ؟دادید مثبت جواب خواستگارتون به واقعا -

 .دادم تکون منفی عالمت به رو سرم. کرد نگاه بهم چشمی زیر بود پایین سرش که طورهمون

 ؟چرا -

 .کنه فکر خواستمی -

 چه ،ماشین کن پاک برف صدای و میزد شیشه به بارون که ایضربه صدای. شد قرار بر که بود سکوت

 وجود به هک فازی این تو؟ زدنه زنگ وقتی االن آخه. شد بلند گوشیم ویبره صدای باز. بود دلنشینی صدای

 .شکست رو سکوت که گذشت قدرچه دونمنمی. نداشتم دادن جواب حس؟ اومده
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 کاری اصال شما گذشته به، مطمئنم مطمئن کردم رو فکرام همه چون؛ ندارم کردن فکر به نیاز من -

؟ نیدک فکر منم به... میشه، کنممی و کردم فکر االن مهتاب به. شناسممی رو االن مهتاب من چون؛ ندارم

 ؟کنم تسخیر رو قلبتون گوشه منم کردید تسخیر رو من قلب گوشه شما که جورهمون میشه

 سنف. بود کرده یخ بدنم تمام، کشیدم خجالت. کرد نگاه چشمام توی باال آورد رو سرش! خدا یا! خدا یا

. بود هشد تموم بود وقت خیلی آهنگ! بگم باید چی دونستمنمی، پایین انداختم رو سرم. بودم آورده کم

 مصرانه که پاکن برف حرکت صدای و شیشه به بارون قطرات برخورد صدای سکوت اون تو و سکوت

 :پرسید دوباره دید رو سکوتم وقتی. کردمی پاک رو بارون قطرات

 ؟ میشه -

؟ یگرفت رو من قلب تموم تو کردم اشغال رو قلبت از جزئی من اگه بگم بهش تونستممی طوریچه آخه

 به و ردک روشن رو ماشین. بدم رو جوابش و کنم ردیف رو ایکلمه هیچ تونستمنمی. بود شده قفل زبونم

 چرا؟! هکننمی کار زبونم این چرا. ابد تا، بمونیم جاهمون نرو نه بگم بهش خواستمی دلم قدرچه. افتاد راه

 اخماش! نشد...نمیشد اما؛ شم پیاده خواستنمی دلم. داشت نگه مونخونه جلوی؟! گرفتم مونی الل

 :گفت شدنم پیاده از قبل. بود هم تو حسابی

 عداب که دارم طلب تا دو هم شما از و بدهکارم شما به خواهی عذر یه منم. دارید من پیش امانتی یه شما -

 .کنیممی رسیدگی همش به

 :گفت قبل از ترجدی دید رو تعجبم وقتی؟ کردمی صحبت چی درمورد این. کردم تعجب

 .فهمیدمی بعدا نکنید تعجب -
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 مونونهخ سمت که رو گام اولین. بستم رو در و شدم پیاده ماشین از. کردم تشکر ازش برداشتم رو کیفم

 :کشید پایین رو من سمت شیشه. کردم نگاهش برگشتم. کرد صدام برداشتم

 :گفت کردم نگاه داخل به ماشین پنجره از و شدم دوال

 ؟ نه یا میشه نگفتید -

 به زچی هیچ! کردنمی یاریم ایواژه هیچ انداختممی چنگ و کردممی فکر حرفی و کلمه هر به چرا دونمنمی

 بهش نگاه طریق از و نگاهم تو ریختم رو حسم و حرفم تمام ولی؛ کردم سکوت دوباره! رسیدنمی ذهنم

 ولی؛ ور حسم بفهمه شاید. بخونه و نگاهم حرف شاید. بودیم چشم تو چشم ثانیه صدم چند برای. گفتم

 گفت زیاد ناراحتی با و داد تکون رو سرش کالفگی با. نفهمید

 .کنمنمی نگاه سرمم پشت و میرم... باشه... منفیه جوابتون پس -

 آخه. کردممی نگاه رفتنش به و بودم وایساده جااون ناامید جورهمون. رفت و گاز روی گذاشت رو پاش

 قفل زبونم چرا؟ کنممی فکر بهش منم بگم بهش نتونستم چرا. اومد بدم خودم از؟ نفهمید رو نگاهم چرا

 بر خاک! گرفتی مونی الل تو کرد اعتراف عشقش به اونم که حاال! سرت بر خاک مهتاب ای؟ بود شده

 !پروندی رو عشقت که سرت

 ور راستش دست. شد پیاده ماشین از. کرد ترمز پام جلوی و گرفت عقب دنده. ایستاد کوچه سر دیدم

 رو سرش کرد شروع بامزه خیلی چپش دست با. داد تکیه بهش رو چونش و ماشین طاق روی گذاشت

 :گفت. زد قشنگی لبخند یه و خاروندن

 .شنیدم صدایی یه رسیدم که کوچه سر -

 :گفتم و شد شکسته زبونم قفل باالخره بودم کرده تعجب حرکاتش از که من
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 ؟صدایی چه -

 :گفت و کشید بلند نفس یه

 .برگشتم منم! برگرد و بشکن رو قلبم سکوت گفتید کردم احساس -

 زد هقههق دوتا و خندید شهابم! بلند صدای با اونم، خندیدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم حرفش این از

 :گفت و

 .کنیدنمی رد رو من مثل اخالقی خوش و تیپ خوش پسر دونستممی -

 نای خدایا. رفت و شد سوار سریع خیلی بدم رو جوابش و کنم هضم رو حرفاش و بیام خودم به اومدم تا

 دلم ولی؛ بودم خیس خیس. آوردن دست به حس و دادن دست از حس؟ من وجود تو شوریه چه

 باز طرف دو از رو دستام دوتا شادی شدت از واست می دلم. وایسم بارون این زیر صبح تا خواستمی

 شاد، بودم حالخوش اما؛ خوردمی بهم دندونام، بود سردم. لرزیدممی! شکرت خدایا بزنم فریاد و کنم

 روی دلبخن با رو من وقتی ولی؛ بود شده نگران حسابی مامان. شدم خونه وارد شیرین لبخند یه با. بودم

 همون با حالیخوش زور از. رسید راه از هم بابا موقع همون و زد لبخند داشت که ناراحتی اوج تو دید لب

 !وای، شهاب اما؛ نیستم جلفی دختر من خدایا. کردم گریه و مامان بغل تو پریدم خیس لباسای

 برای کامل رو جریان. خوردیم هم دور رو بود گذشته وقتش از دیگه که رو شامی گرم آب دوش یه از بعد

  دادم پیامک روشنک برای. بود مثبت شهاب درمورد نظرشون. دادم شرح بابا و مامان

 منه از هترب دختری لیاقتشون ایشون ولی؛ شدم مسرور خیلی شونآشنایی از آقاست خیلی بگو نیما آقا به»

 .«دارم موفقیت آرزوی براشون و
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. شهاب بود شده ذهنم تمام. اومدنمی چشمم به خواب. کشیدم دراز خوابم رخت تو. زدم رو ارسال دکمه

 من خدای وای؟ چی نکنند موافقت مونازدواج با شهاب خانواده اگه گرفت و وجودم تمام ترس لحظه یه

 توکل داخ به. ایستادم نماز به بیشتر آرامش برای و خوندم قرآن صفحه چند، شدم بلند! ندارم رو طاقتش

 .کردم

*** 

 راه از داشت پاییز و بستمی رخت داشت بهار. رفتمی خنکی به رو هوا و بود ماه شهریور آخرای

 .رسیدمی

 ؟وکیلم بنده آیا کنممی عرض سوم بار برای خانوم عروس: عاقد

 .دادم قورت سختی به رو دهنم آب و کردم رها آروم رو بود شده حبس امسینه توی که رو نفسم

 .بله بزرگترها اجازه با -

 هرکسی. بود کرده پر رو فضا همه هلهله صدای شهاب گفتن بله از بعد. زدند دست و کشیدند کل همه

 ژینوس، مهران و ژیال، روشنک، مهشید، مادرامون پدرو. گفتمی تبریک و دادمی ایهدیه بهمون اومدمی

 ...و رفتمی راه سختی به که شگنده شکم اون با بیچاره

 که جمعیتی برای و بود کوچیک مونخونه ما چون؛ بود شده برگذار شهاب مادر و پدر خونه تو مراسم

 زا قطعه هر شهاب گذاشتیم عسل هم دهن. حیاط تو آقایون و ساختمان تو خانوما. نبود جا داشتند دعوت

 خلوت رو اتاق شهاب مادر. بود شیرینی حس چه. کرد آویزون بهم و داشتبرمی جعبه از رو طال سرویس

 :گفت و کرد

 .باشند تنها یکم بهتره -
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 :گفت و کرد نگاه بهم گرفتند فاصله اتاق از همه شد مطمئن وقتی شهاب شدند خارج اتاق از همه

 !شدی خوشگل -

 :زدم لب آروم رفتن کلنجار خودم با کلی از بعد. زدم شرمگینی لبخند

 !طورهمین هم شما -

 :گفت و کرد مرتب رو کتش پرای بود نشسته که طورهمون و شد جدی شهاب

 !خانوم مهتاب ببین -

 :خاروند بامزه خیلی رو سرش

 رو طلبم، اومده سر صبرم دیگه! داره ایاندازه یه صبرم اما؛ صبورم طلبام برای من جون مهتاب... نه -

 !بدید لطفا. خواممی

 :گفتم؟! طلبی چه آخه! زد حرف طلب از باز این. کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟کنیدمی صحبت دارید چی از شما -

 :کرد من به رو روش. ایستاد عقد سفره طرف اون رفت و شد بلند و زد کالفگی به رو خودش

 .خواممی رو طلبم میگم -

 :کردم نگاه بهش مستاصل

 ؟قدرهچه و چیه بدهیم بدونم حقمه -
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 !وایسا جااین بیا پاشو! کنممی راهنمایی یه باشه -

 یه، یدبارمی شیطنت نگاهش از. ایستادم روش روبه رفتم و شدم بلند. کرد اشاره پاش جلوی به سر با و

 و کتش تویی جیب توی کرد رو دستش خاص ژست یه با. بست نقش لبش روی هم شیطانی لبخند

 :کردم نگاه دستش به تعجب با. آورد بیرون رو من خاطرات دفترچه

 ؟کنهمی کارچی تو پیش این -

 !ماشین تو نشوندمت شد بد حالت گرفتم عکس پیشت اومدم که روز اون؟ نیست یادت -

 :گفتم و گرفتم ازش رو دفترچه

 ؟خب -

 .کردم پیداش جااون صندلی زیر. ماشین کف بود افتاده چه دفتر این -

 :گفت و باال داد رو ابروهاش. کردم نگاه بهش تعجب با، جلو آورد رو صورتش و شد خم کمی

 .االن همین، خواممی رو طلبم من؟ نیستی بلد ایدیگه کار تعجب غیراز -

 ؟میگی چی فهممنمی خدا به -

 روی تگذاش رو انگشتش. داد نشون بهم رو صفحه یه، کرد بازش، کشید بیرون دستم از رو دفترچه لج با

 :گفت و جمله یه

 .گم م رو طلبم این -

 .خوندم رو جمله
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 باشه. نمیشد که حیف اما؛ گرفتممی لپش از آبدار ماچ دوتا و گردنش انداختممی رو دستم میشد روم اگه »

 !«حامی طلبت

 دارم هک موقعیت این تو؟ خواستمی چی من از این. کرد وصل بهم ولتی بیست و دویست برق یکی انگار

 رایپ دستاش با. بود لبش روی شیطانی لبخند همون دوباره. کردم نگاه بهش آروم! میشم آب خجالت از

 :شد خم طرفم کمی و شلوارش جیبای تو کرد رو دستاش دوتا شیک خیلی و عقب داد رو کتش

 . منتظرم -

 گهماهن نور سرعت با تقریبا که سرعتی با! نوشتم رو این کردم غلطی عجب؟ کنم کارچی حاال خدا ای

 :بود مونده حالت همون به هنوز. کشیدم عقب رو خودم و زدم بهش ــوسه بـ دوتا بود

 !منتظرما هنوز -

 :گفتم لرزیدمی خجالت زور از که صدایی با

 .شد صاف حساب کنممی فکر -

 ؟نکردی ماچ توکه؟! هان -

 !کردنمی رو و بشر این داره رویی عجب

 !زیرش نزن. کردم چرا -

 !خشکه هنوز لپامم! نشدم متوجه چیزی که من -

 نلح نازدارترین و ترینعشوه با و کردم مظلوم رو چشمام. کشیدم خجالت بیشتر گوییش رک این از

 :گفتم
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 ؟دیگه روز یه برای باشه میشه شهاب -

 و لباش روی اومد لبخند همون دوباره. شد کارگر منقشه کهاین مثل؛ کرد نگاهم خاص خیلی حالت یه با

 :گفت

 .االنه به کیفش! نچ -

 :گفتم حالت همون با

 !کنممی خواهش -

 !نچ -

 :گفت و کوبید زمین رو پاش هابچه مثل و

 .خواممی رو طلبم من -

 روی آبدار ماچ دوتا و گردنش دور انداختم رو دستام بااجبار. نیست بردار دست ندم رو طلبش تا خیر

. مشد الغر کیلو سه لحظه اون تو کنم فکر که ریختم عرق قدراین خجالت زور از البته؛ کاشتم لپاش

 :گفت و کرد نگاهم فاتحانه شهاب

 ؟بخشیمی رو من، منه خواهی معذرت نوبت حاال. چسبید -

 ؟چی برای -

 .خوندم رو دفترت اتاجازه بدون -
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 طلب ادعای بعدم خوندی رو من دفتر اجازهبی تو، نیست حواسم اصال؟ کردی رو کار این چرا! عه -

 ؟!کنیمی

 کلنجار خودم با و نرفتم طرفش هفته یک البته؛ دیدم اتدفترچه الی رو خودم عکس اینکه واسه -

 مال عکس این بدونم خواستممی. نمیشم آروم نخونم تا دیدم ولی؟ نه یا گردونم برش بهت که رفتممی

 شپس دادم ترجیح و شدم دل یک خوندنش بعداز البته؛ خوندمش همین واسه؟ چیه برای؟ وقته چه و کی

 ولمشغ رو ذهنم بود هامدت که سوالی تو. بشه دفترچه خوندن کنجکاو دادم حق بهش. موقعش به تا ندم

. دادیم قلقلکم خیلی کنجکاویم اما؛ دیگه وقت یه برای بذارم یا بپرسم دونستمنمی. موندم بود کرده

 :پرسیدم

 ؟نه یا گفتم هذیون چیزی شد بد حالم که روز اون بپرسم میشه -

 :کشیدم خجالت دوباره. بودم نپرسیده کاش، خندید بلند

 !گفتی -

 ؟گفتم چی -

 ؟نه یا بخشیمی رو من. کن ولش -

 .بگو رو هذیون ببخشمت خوایمی اگه -

 .خواستیا خودت -

 .کردم آماده حرفی هر برای رو خودم

 .هبگیر قوت خاکش که گلدون پا ریزممی و کنممی ریزش ریز رو گرفتم ازت که رو عکس این گفتی -
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 :گفتم و صورتم رو زدم محکم.  خندیدن کرد شروع وخودش

 !سرم بر خاک وای -

 :گفت خندیدمی که طورهمون

 . نکنه خدا-

 ؟بودی شده قرمز قدراین بدم بهت خواستم و پارک تو آوردم رو عکسا وقتی همین واسه -

 : گفت و خندیدن کرد شروع دوباره

 و شده گلدون پا کود عکسم که افتادمی این به یادم همش ولی؛ اومدم آتلیه دم تا بار یه ستش را -

 که مغزم تو ادافت فکر این دیدمت پارک تو وقتی. برگشتم و تو بیام نتونستم همین واسه. گرفتمی امخنده

 .کرد رشد گلدونم تو گالی میگی االن

 رو تاشدس. گرفتن گاز و پایینیم لب کردم شروع. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت. خندید قاه قاه

 :گفت و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش و گذاشت صورتم دور

 ؟رو من بخشیدی -

 .بخشیدم اول همون -

 ؟کنیمی درست آبگوشت هم من برای، نداشت حرف روزت اون آبگوشت -

 !لحظه این شیرینیه حس چه

 !وجود تمام با -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه | مه در مهتاب رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 402 

 :گفت و کاشت شیرین ــوسه بـ یه گذاشت پیشونیم احساسات ابراز، کرد بلند رو سرش

 .حامیتم امزنده که موقعی تا االن از -

 در که عشقی و من و بود شهاب. شهاب و بودم من بیرون هوی هیا از فارغ. شدیم خیره هم چشمای تو

 .بود ور شعله ما دوی هر وجود

 نهاد ما نهاد در شوری عشق

 نهاد سودا بوته در ما جان

 فکند ما زبان در گویی و گفت

 نهاد ما درون در جویی جستو

 کرد آغاز دلبران داستان

  نهاد شیدا دل در آرزویی

 عراقی گنجور

 پایان
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و های بیشتربرای دانلود رمان 

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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